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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
Witamy w kolejnym numerze Łomaskich Stron. Za
nami już pierwsze półrocze 2021. Nadszedł okres lata,
wakacji, słońca, radości, wypoczynku. Lżej się
oddycha :) (głównie z powodu tego, że możemy w
końcu spacerować bez maseczek na twarzach). Nadal
jednak stan podwyższonej ostrożności, dbania o
siebie, o najbliższych nie zaszkodzi. Tego nigdy za
wiele. Bądźmy zdrowi i szczęśliwi! A co w Gminie
Łomazy wydarzyło się od naszego poprzedniego
numeru i spotkania z Czytelnikami? Tyle, że mieliśmy
trudności aby wszystko zmieścić w obecnym
numerze.
Z
części
materiałów
musieliśmy
zrezygnować, nie było innego wyjścia. Zapraszamy do
śledzenia na bieżąco wydarzeń, zaproszeń,
komunikatów, informacji i relacji na stronach
internetowych Urzędu Gminy Łomazy, Gminnego
Ośrodka Kultury w Łomazach, Gminnej Biblioteki
Publicznej w Łomazach, szkół i instytucji oraz
organizacji działających na naszym terenie. Dzieje się
dużo! To dobrze! Czas wyruszyć z domów i ponownie
się integrować!

PROGRAM USUWANIA FOLII
- NABÓR
STR. 15
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OTWARCIE UL. PODRZECZNEJ
STR. 2-3
I TOPOLOWEJ
Gmina Łomazy przystępuje do ogłoszonego przez
NFOŚiGW naboru wniosków o dofinansowanie w
ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej"
(zbieranie, transport, zagospodarowanie).
Rolników z Gminy Łomazy posiadających odpady
pochodzące z działalności rolniczej prosimy o
poinformowanie pracownika Urzędu Gminy Łomazy –
Panią Monikę Łukaszuk pokój 17, tel. 83 3417 076 do dnia
31 lipca 2021 r. o ilości odpadów z podziałem na:
•
•
•
•

NOWY DZIAŁ OGŁOSZEŃ
DROBNYCH RUSZA OD
NASTĘPNEGO NUMERU
WYPEŁNĲ KUPON ZE STRONY STR. 13
I WRZUĆ DO SKRZYNKI PRZY URZĘDZIE GMINY

folię rolniczą czarną w kg,
folię rolniczą białą w kg,
siatki i sznurki do owĳania balotów w kg,
opakowaniach po nawozach typu Big-Bag w kg.

STR. 15

NABÓR DO KLUBU
MALUCHA

WAKACJE W GMINIE
CAŁY PROGRAM NA STRONACH 20-21 ŁOMAZY
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•

Otwarcie nowo
przebudowanej
drogi w Łomazach

Pracownicy Urzędu Gminy, Mieszkańcy oraz
media.
Inwestycja została odebrana w grudniu 2020 roku,
natomiast od momentu wykonania dokumentacji,
złożenia wniosku, poprzez wykonanie inwestycji i
rozliczenie projektu minęło prawie 3 lata. 7 czerwca
br. dokonano symbolicznego otwarcia, a także
poświęcenia drogi.

zapisu Kroniki Gminy Łomazy czytamy: "W
miesiącu kwietniu 1973 roku rozpoczęto w czynie
społecznym budowę ulicy Podrzecznej w Łomazach.
Budowę rozpoczęto od skrzyżowania z ulicą
Wisznicką w kierunku szosy z Łomaz do Jusaków.
Przy budowie ulicy wyróżnili się szczególnie

Przebudowa
drogi
była
efektem
złożonego do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego wniosku o
dofinansowanie. Decydował jej stan oraz
możliwość zdobycia jak największej
ilości punktów w ogłoszonym przez
Urząd Marszałkowski w Lublinie
konkursie. Wniosek uzyskał dodatkowe
punkty m.in. za usytuowanie przy
drodze dużego gospodarstwa rolnego,
zabytku,
obiektów
użyteczności
publicznej, jak również połączenie z
drogą wyższego rzędu.

7 czerwca 2021 roku oddano oficjalnie do użytku
blisko 1,3 kilometra nowo wybudowanej drogi, na
którą składają się ulice Podrzeczna i Topolowa.
Wartość inwestycji 2 097 856,41 zł, w tym
dofinansowanie 1 291 093,33 zł w ramach działania
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” z PROW
na lata 2014-2020 i 387 484,31 zł z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wkład Gminy
Łomazy wyniósł 419 278,77 zł. Inwestycja została
wykonana w ok. 80% z dofinasowaniem
zewnętrznym.

W ramach projektu została wykonana
nowa podbudowa z kruszywa na
odcinku od ul. Wisznickiej do ul.
Kościuszki oraz nawierzchnia z warstwy
wyrównawczej i ścieralnej z betonu
asfaltowego od ul. Wisznickiej do drogi
wojewódzkiej nr 812 o długości 1,29 km.
Wykonano także chodniki, zjazdy oraz
parking przy stadionie. W ramach prac
odwodniono i poszerzono zjazd z drogi
wojewódzkiej.
Realizacja inwestycji odbyła się w systemie
„zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą inwestycji była
firma PRD S.A. z Białej Podlaskiej. Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego nad budową drogi została

•
•
•
•
•
•
•
•

Wicemarszałek
Województwa
Lubelskiego
Michał Mulawa.
Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego
Barbara Barszczewska.
Kierownik filii UM w Białej Podlaskiej Dariusz
Litwiniuk.
Wikariusz Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i
Pawła w Łomazach Ksiądz Krzysztof Zawadzki.
Przewodniczący Rady Gminy Łomazy Andrzej
Wiński wraz z radnymi.
Sołtysi sołectw Łomazy I Marian Serhej i Łomazy
II Sławomir Gicewicz.
Prezes PRD S.A. z Białej Podlaskiej Leszek
Horeglad i Wiceprezes Piotr Horeglad.
Prezes Zarządu Invescom Sp. z o.o. Waldemar
Malesa.

Trwają remonty
dróg powiatowych
na terenie
gminy Łomazy
Na terenie gminy Łomazy trwają remonty
nawierzchni dróg powiatowych, które
realizowane są w ramach współpracy z
powiatem bialskim.
Remonty dotyczą odcinków:
•

Na uroczystości otwarcia przybyli zaproszeni goście:

firma Investcom Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej.
Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski po
przywitaniu i podsumowaniu inwestycji wspomniał,
że nowo przebudowana droga jeszcze w 1973 roku
była zwykłą drogą gruntową. W pierwszym tomie
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Lubenka-Huszcza nr 1056L o długości
1,350 km wraz ze zjazdem w
Szymanowie (Koszt 183 001,00 zł.
Wykonawcą jest firma Fedro sp. z o.o.)
• Dubów-Wola Dubowska nr 1110L o
długości 1,040 km (Koszt 421 615,17 zł.
Wykonawcą
jest
firma
PRD
Lubartów).
• Stasiówka-Żeszczynka nr 1084L o
długości 1,841 km (obecnie trwa
procedura przetargowa).
Udział finansowy gminy Łomazy i
Powiatu Bialskiego to po 50 % kosztów
przedsięwzięcia.

mieszkańcy tej ulicy.”
Oddana do użytku nowo przebudowaną droga ma
na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i
wszystkim uczestnikom ruchu.
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wielkogabarytowe.

Finał akcji
Operacja Czysta Rzeka
w gminie Łomazy
Od 22 marca do 17 kwietnia ponad 4600
wolontariuszy zbierało śmieci w dolinach polskich
rzek w ramach akcji pn. "Operacja Czysta Rzeka".
Swoją cegiełkę w sprzątanie dołożyła po raz kolejny
gmina Łomazy. W finałowej akcji udział wzięli
mieszkańcy Dubowa i Bielan, którym udało się
zebrać blisko 100 worków śmieci oraz odpady

Wolontariusze posprzątali przy drogach, w lasach, a
także okolice rzeki Żarnicy. Po zakończeniu akcji,
dzięki pomocy traktorzystów Sławomira Hordejuka
oraz Jarosława Bondarzewskiego, śmieci zostały
przewiezione w wyznaczone miejsce, gdzie zostanie
zorganizowany odbiór odpadów przez samorząd
gminy Łomazy.
Tego samego dnia dwie kolejne ekipy wolontariuszy
pracowały w Łomazach i Studziance.
Inicjatorami akcji lokalnej byli Radni Gminy
Łomazy Kamil Frączek i Ireneusz Korszeń oraz
sołtys wsi Dubów Krystyna Stankiewicz.

Gmina Łomazy
i PSW w Białej Podlaskiej
podpisały porozumienie
o współpracy
18 maja odbyło się spotkanie finalizujące podpisanie
porozumienia o współpracy pomiędzy gminą
Łomazy a Państwową Szkołą Wyższą im.
Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
Z ramienia gminy Łomazy w spotkaniu
uczestniczył wójt gminy – Jerzy Czyżewski. Z
kolei uczelnię, w imieniu JM Rektora prof. dra
hab. Jerzego Nitychoruka, reprezentował
dziekan Wydziału Nauk Społecznych i
Humanistycznych – dr Dawid Błaszczak. Przy
podpisaniu umowy obecny był również
Radny Gminy Łomazy Kamil Frączek.
Podczas spotkania miało miejsce podpisanie
porozumienia o współpracy obejmującej m.in.
doradztwo i konsultacje przy tworzeniu
programów studiów, programów praktyk i
programów zajęć dodatkowych na kierunku
socjologia; organizowanie i prowadzenie
wspólnych wykładów, spotkań i konferencji;
możliwość odbywania praktyk i wizyt
studyjnych przez studentów socjologii;

Świetlica w Kozłach
zyskała nowy blask
29 tys. zł, tyle kosztował
remont świetlicy wiejskiej w
Kozłach. Pieniądze pochodziły
z budżetu gminy Łomazy,
częściowo
z
funduszu
sołeckiego wsi Kozły na 2021
rok.
W ramach prac ocieplono
budynek
styropianem,
zamontowano nowe kratki
wentylacyjne oraz parapety.
Budynek zyskał też nowy tynk.
Wykonawcą prac był Paweł
Olszewski
Usługi
Remontowo Budowlane.

Pierwsza lampa
solarno-ledowa
w sołectwie
Jusaki-Zarzeka
W
ramach
funduszu
sołeckiego na 2021 rok w
sołectwie
Jusaki-Zarzeka
została zamontowana lampa
wyposażona
w
panel
fotowoltaiczny o mocy 40 W.
To pierwszy tego typu punkt
oświetleniowy zainstalowany
w tej miejscowości, który
stanowi
alternatywę
dla
tradycyjnego oświetlenia w
miejscach, gdzie brak jest
infrastruktury
technicznej
umożliwiającej
montaż
tradycyjnych opraw. Kolejne
montaże lamp już niebawem.
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realizację projektów badawczych, edukacyjnych i
szkoleniowych. Nakreślono również plany i kierunki
działań na najbliższe miesiące i kolejny rok
akademicki.
Warto podkreślić, że gmina Łomazy aktywne
współpracuje już z Uniwersytetem Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie. Efektywne współdziałanie
stron zaowocowało podpisaniem porozumienia o
współpracy pomiędzy Gminą Łomazy a Wydziałem
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.
Gmina Łomazy od 2016 roku współpracuje z
członkami Studenckiego Koła Naukowego Planistów
„SmartCity”.
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Twórcy
„Wymarzonych kapeluszy
Pani Wiosny”
nagrodzeni
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Symbolicznie na mizarze
w Studziance
Tekst: Łukasz Węda

Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny
"Wymarzony kapelusz Pani Wiosny", zorganizowany
przez Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach.
– Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy i
gratulujemy kreatywności. Nasze utalentowane dzieci z
gminy Łomazy, jak zawsze przyprawiły jury o
przysłowiowy
zawrót
głowy,
ponieważ
wybór
zwycięzców, jak zwykle nie należał do najłatwiejszych –
podsumowują organizatorzy konkursu.
Ponad 30 wiosennych kapeluszy ozdobiło korytarz
placówki GOK Łomazy.
Po długich naradach jury w składzie Anna Mańczyna,
Elżbieta Ossowska oraz Agata Chwalewska przyznało
nagrody:

KATEGORIA
PRZEDSZKOLE

KATEGORIA SZKOŁA
PODSTAWOWA

I miejsce:
Marysia Ziętecka
Nikodem Abramowski

I miejsce:
Lena Murawska
Szymon Wołosowicz
Emilia Marciniuk

II miejsce:
Zosia Wołosowicz
Eliza Abramowska
Sebastian Zarębski
Dawid Sawicki
Natalia Szatałowicz
Paweł Kuźmicki
Malwina Murawska
III miejsce:
Wiktoria Szeniawska
Martyna Belkiewicz
Fabian Abramowski
Amelia Wołosowicz
Oliwia Wierzejska
Maja Wysocka
Michał Kołodziejczyk

II miejsce:
Zuzanna Przyłucka
Anastazja Wołosowicz
Amelia Dymowska
Zuzanna Wołosowicz
III miejsce:
Zuzanna Telaczyńska
Michał Kuźmicki
Zuzanna Szatałowicz
Karolina Sawicka
Ewa Sobechowicz
Karolina Kołodziejczyk
Stanisław Sobechowicz
Emilia Kołodziejczyk

Z okazji obchodów 230-lecia uchwalenia Konstytucji
3 Maja w 1791 roku przy cmentarzu tatarskim w
Studziance odbyło się rocznicowe wspomnienie. W
symbolicznym upamiętnieniu ustawy rządowej na
mizarze pojawili również poseł na Sejm Riad
Haidar, przedstawiciele lokalnego samorządu gminy
Łomazy oraz reprezentanci stowarzyszeń z Koszoł
oraz ze Studzianki.
Ze Studzianki i okolic w obronie Konstytucji 3 Maja
walczyli Tatarzy. Wielu z nich spoczęło na tutejszej
nekropolii. Należy wymienić generała Józefa Bielaka,

jego syna porucznika Abrahama czy pułkownika
Jakuba Azulewicza dowódcę Pułku 6 Straży
Przedniej, dziedzica Studzianki. Syn pułkownika
porucznik Abraham Azulewicz był adiutantem
hetmana Szymona Kossakowskiego w 1794 roku.
Poza nimi krew w obronie konstytucji przelali m.in.
rotmistrz Mustafa Montusz, rotmistrz Bogdan Ułan,
major Samuel Józefowicz, rotmistrz Mustafa
Azulewicz, czy chorąży Jan Józefowicz.
Po krótkim przedstawieniu historii
Tatarów, zebrani udali się na grób
generał Józefa Bielaka. Wybitny
żołnierz był uczestnikiem wojny
siedmioletniej (1756-1763). W 1764 r.
został dowódcą Pułku 4 Przedniej
Straży
Wielkiego
Księstwa
Litewskiego.
Uczestniczył
w
konfederacji barskiej w 1768-1772 r.
oraz wojnie z Rosją w 1792 r. Został
dowódcą korpusu w powstaniu
kościuszkowskiego w 1794 r. na
Litwie. Od 1772 r. służył w stopniu
generał-majora. Józef Bielak jako
właściciel Koszoł, Kościeniewicz,
Połosek,
Ortela
Królewskiego,
Studzianki i Wólki Kościeniewickiej
w powiecie bialskim (w pobliżu
Studzianki) zgromadził olbrzymi
areał ziemi w swych rękach. Ożenił
się z Urszulą z Łosiów, powtórnie z
Rainą (Reginą) z Achmatowiczów i
po raz trzeci z Kunegundą –
Gulsymą z Józefowiczów. Generał
Józef Bielak pozostawił po sobie
trzynaścioro dzieci. Zmarł w
czerwcu 1794 roku.
W imieniu mieszkańców Studzianki znicze zapalili
Sołtys Stanisław Dziobek i radny Grzegorz Wysocki
Następnie odbyła się dalsza część zwiedzania
cmentarza. Przybyli mogli usłyszeć wiele informacji
o tym obiekcie, specyfice nagrobków oraz
ciekawostki o tatarskich rodzinach. W zrozumieniu
miejsca i jego historii opowiadając o dawnych
wydarzeniach pomagali Łukasz Węda i Cezary
Nowogrodzki.
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Poseł Riad Haidar
podarował maszt z flagą
mieszkańcom Koszoł
Tekst: Cezary Nowogrodzki

STRONA 9

MAJ-CZERWIEC 2021

Modernizacja gospodarstw:
pięć naborów wniosków w jednym terminie
Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o
wsparcie
finansowe
na
„Modernizację
gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu
jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do
19 sierpnia 2021 r.
Po raz pierwszy odbędą się w tym samym
terminie nabory wniosków o przyznanie pomocy
dotyczące wszystkich obszarów wsparcia, tj.:
rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój
produkcji mleka krowiego (obszar B) oraz rozwój
produkcji bydła mięsnego (obszar C) a także
obszaru związanego z racjonalizacją technologii
produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą
profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji,
poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem
wartości dodanej produktu (obszar D) oraz
nawadniania w gospodarstwie.
Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym
okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą:
•
•
•
•

rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys.
zł;
rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) –
500 tys. zł;
rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) –
500 tys. zł;
racjonalizacja
technologii
produkcji,
wprowadzenie innowacji, zmiana profilu
produkcji, zwiększenie skali produkcji,
poprawa jakości produkcji lub zwiększenie
wartości dodanej produktu (obszar D) - 500

tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji
niezwiązanych bezpośrednio z budową,
modernizacją budynków inwentarskich, w
tym ich wyposażeniem lub budową, lub
modernizacją magazynów
paszowych w
gospodarstwach maksymalna wysokość
pomocy wynosi - 200 tys. zł;
• nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.
Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych”
we wszystkich obszarach jest, co do zasady,
przyznawana
w
postaci
dofinansowania
wydatków przeznaczonych na realizację danej
inwestycji.
Standardowo wynosi 50 proc.
poniesionych kosztów kwalifikowanych.
W
przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody
rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników,
poziom dofinansowania jest wyższy i wynosi 60
proc.
Wnioski należy składać osobiście lub przez
upoważnioną osobę w biurach powiatowych i
oddziałach regionalnych ARiMR. Można to
zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w
placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za
pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.
Więcej informacji, oraz dokumenty aplikacyjne
znajdziesz na stronie ARiMR:
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/
modernizacja-gospodarstw-piec-naborowwnioskow-w-jednym-terminie.html

Jeśli czytasz Łomaskie Strony w wersji elektronicznej,
kliknĳ w powyższy odnośnik.
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VI Gminny Konkurs
Pięknego Czytania

III Dziecięcy
Gminny Konkurs
Piosenki Ludowej
“Na ludowo zaśpiewajmy”
7 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach, odbył się III Dziecięcy Gminny Konkurs
Piosenki Ludowej "Na ludowo zaśpiewajmy".
Udział w festiwalu wzięło udział 12 wykonawców
z klas I - III.
Konkurs oceniało Jury w składzie: Maria Sadowska, Ryszard Bielecki i Andrzej Chwaluczyk
przyznając Oceny:
• I Miejsce – Lena Rusek, kl. III a
• II Miejsce – Kaja Sobechowicz, kl. II b
• III Miejsce – Anna Karpowicz, kl. I b
• Wyróżnienie: Zofia Hryniewicz, kl. III a
• Wyróżnienie: Zuzanna Przyłucka, kl. II a.
Organizatorami konkursu byli: Szkoła Podstawowa w Łomazach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach.
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,,Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba
wychować‘’ – to myśl przewodnia VI Gminnego
Konkursu Pięknego Czytania, który odbył się
16.06.2021r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Łomazach. Udział wzięli uczniowie klas I – III
Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach i
Szkoły Podstawowej w Huszczy którzy przybyli z
panią Danutą Nazarewicz. Konkurs odbył się pod
patronatem Wójta Gminy Łomazy Jerzego
Czyżewskiego. W podsumowaniu uczestniczyła
dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w
Łomazach Bogumiła Wińska.
W
jury
zasiedli
przedstawiciele
instytucji
organizujących to przedsięwzięcie:
Agata
Chwalewska dyrektor GBP w Łomazach, Ryszard

Bielecki dyrektor GOK w Łomazach, Monika
Trochonowicz pedagog szkolny ZPO w Łomazach.
Po wysłuchaniu uczestników przyznano następujące
dyplomy i nagrody:
Kategoria klas I
• Miejsce – Krzysztof Sinkiewicz
• Miejsce - Zuzanna Charewicz
• Kategoria klas II
• Miejsce – Alicja Maciejewska
• Miejsce – Klara Kapczuk
• Miejsce – Anastazja Wołosowicz
• Kategoria klas III
• Miejsce – Michał Dyrdowski
• Miejsce – Lena Rusek
• Miejsce – Małgorzata Łojewska
Nad przebiegiem konkursu czuwała Elżbieta
Bielecka
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!
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Korczówka: Ptasia grypa wciąż groźna

Spotkanie integracyjne
w Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnym
w Dubowie

Niepokojące dla rolników i hodowców informacje
pojawiły się pod koniec maja br. W Gminie Łomazy
wykryto pierwsze ognisko ptasiej grypy. Na
szczęście, odpukać, do tej pory nie pojawiły się
kolejne zgłoszenia. W maju łomaski samorząd
otrzymał zawiadomienie Powiatowego Lekarza
Weterynarii o ognisku ptasiej grypy w Korczówce.
Chorobę stwierdzono w niedzielę 23 maja.

W maju w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w
Dubowie odbyła się pierwsza w tym roku impreza

Objawy kliniczne i padnięcia stwierdzono u gęsi
rzeźnych. W gospodarstwie utrzymywanych było
ok. 1200 gęsi. Podjęte działania polegały na
położeniu na drogach dojazdowych mat z płynem
dezynfekującym oraz tablic informacyjnych. Ptaki w
gospodarstwie w którym stwierdzono ptasią grypę
zostały wybite i zutylizowane zgodnie z zasadami
postępowania w tego typu sytuacjach kryzysowych.

integracyjna, w której wzięli udział uczestnicy COM
wraz z najbliższymi członkami rodzin oraz
pracownikami COM. Wydarzenie w plenerze obyło
się przy ognisku i altanie znajdującej się przy
Centrum.

Jednocześnie szczegółowe zakazy i nakazy wydał w
rozporządzeniu wojewoda lubelski. Obowiązują do
momentu
ich
odwołania,
które
nastąpiło
zarządzeniem wojewody w dniu 24 czerwca.

Wśród zaproszonych gości byli Wójt Gminy Łomazy
Jerzy Czyżewski, Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łomazach Urszula Najdyhor
oraz Skarbnik Gminy Łomazy Renata Józefaciuk.
Działalność Centrum realizowana jest w ramach
programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" z
dofinansowaniem z Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ekstremalny test
w Studziance!
Było gorąco! Stowarzyszenie Rozwoju
Miejscowości Studzianka i Klub Biegacza
Biała Biega zaprosili biegaczy na testy
ekstremalnej trasy liczącej 5 kilometrów
długości. Próba odbyła się w Studziance 22
maja. Trasa wiodła po lasach, łąkach, polach,
bezdrożach a nawet korytem rzeki Zielawa.
Całość w okolicach bliższych i dalszych
mizaru - cmentarza tatarskiego w
Studziance. Testerzy mieli do pokonania
ponad 20 przeszkód. Były to specjalnie
przygotowane utrudnienia m.in. sieć
pajęcza, dół z wodą, okop, przeszkody z
opon, czy tajemniczy rów. Kilka zdjęć z
wydarzenia!

Ogłoszenia drobne
Od kolejnego numeru planujemy wprowadzić
możliwość publikowania drobnych ogłoszeń
na łamach Łomaskich Stron. Jeśli chcesz, aby
Twoje ogłoszenie pojawiło się pod koniec
sierpnia i trafiło wprost do mieszkańców
naszej gminy, wypełnĳ i wytnĳ poniższy
kupon. Następnie wypełniony kupon wrzuć
do skrzynki na korespondencję przy Urzędzie
Gminy w Łomazach.

Kupon publikacji ogłoszenia
w numerze 80-tym Łomaskich Stron (lipiec-sierpień 2021)

ZAZNACZ KATEGORIĘ:

KUPIĘ

SPRZEDAM

ZAMIENIĘ

INNE

WYPEŁNĲ KRATKI TREŚCIĄ OGŁOSZENIA (JEDEN ZNAK W JEDNEJ KRATCE):

Długość tekstu ogłoszenia ograniczamy do
108 znaków. Publikowane będą ogłoszenia,
typu KUPIĘ, SPRZEDAM, ZAMIENIĘ oraz
INNE.
Dopuszczamy
możliwość
wprowadzenia innych kategorii w zależności
od treści otrzymanych ogłoszeń.
Dopuszczamy możliwość podawania w
ogłoszeniu danych kontaktowych typu numer
telefonu oraz adres e-mail.
Publikowane będą ogłoszenia zgłoszone
przez osoby fizyczne. Nie będziemy
publikować ewentualnych reklam czy
ogłoszeń o charakterze komercyjnym.

PODAJ DANE KONTAKTOWE:
NUMER TELEFONU

ZAPRASZAMY
ADRES E-MAIL
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wysportowana i pełna energii reprezentacja Łomaz!

XI Piknik Rodzinny
„Postaw Na Rodzinę”

Po pokazach karate przyszedł czas na gry i zabawy
dla dzieci i rodziców z animatorami Rafaelo z
Lublina. Animatorzy dysponowali obleganym
placem zabaw dla najmłodszych. Kolejki ustawiały
się przy dmuchańcu nad którym królował Tukan na
wysokości prawie siedmiu metrów! Muzyka, tańce
animacyjne dla dzieci i rodziców, zabawy
ruchowe, mini disco, magiczne show,
facepainting, skręcanie balonów i turniej
rycerski, mega bańki mydlane, konkursy,
warsztaty plastyczne dla dzieci, dekoracje
eventowe a do tego stanowiska darmowego
pop-cornu oraz waty cukrowej do bólu
przez cały czas trwania imprezy.

Rekrutacja do Gminnego
Klubu Malucha w Łomazach

Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju wraz z
Gminną
Komisją
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zadbali o
darmowe lody na patyku a gratisowe
hamburgery z Kebabu na Rogu w
Łomazach mimo, że zamówiono aż
dwieście porcji rozchodziły się tak szybko,
że na miejsce gdzie je rozdawano docierały
już tylko pojedyncze sztuki. Uczestnicy
pikniku rozchwytywali je dosłownie “po
drodze”.
Wójt Gminy Łomazy - Jerzy Czyżewski, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Łomazach oraz Gminny Ośrodek Kultury w
Łomazach zaprosili na XI Piknik Rodzinny pn.
„Postaw Na Rodzinę”. Wydarzenie miało miejsce w
niedzielę 30 maja na Placu Jagiellońskim. W
programie m.in. XVI Powiatowe Prezentacje
Wokalne (materiał w przygotowaniu), pokazy
taekwondo, gry i zabawy, występ muzyczny oraz
loteria fantowa.
Pokaz taekwondo zaprezentowały dwie grupy
wiekowe Akademii Virtus Łomazy. Artur
Romaniuk, założyciel Virtusa może być śmiało
dumny z tego co zaprezentowali podopieczni pod
okiem trenerów. Choć pokaz nieco popsuł padający
akurat deszcz to poradzili sobie bohaterowie
wydarzenia i zrobili świetne show. Brawa dla
dzieciaków, brawa dla młodzieży i rodziców którzy
oddali swoje pociechy w dobre ręce. Rośnie zdrowa,

Świetnie spisał się zespół “Tentative” działający pod
auspicjami GOK w Łomazach. Znane piosenki, fajne
chłopaki, zdolni i prezentujący się. Z ogromnym
potencjałem. Jeden z utworów z zespołem zaśpiewał
wspólnie Ryszard Bielecki dyrektor łomaskiej
kultury. Przy okazji ważna informacja – Tentative
poszukuje wokalistki bądź wokalisty – od nas
dodamy tylko tyle, że ewentualna wybrana osoba
będzie miała wraz z zespołem ogromne szanse aby
zaistnieć nie tylko w Łomazach czy Powiecie
Bialskim – Tentative posiada ogromny potencjał i
sceny imprez rangi wojewódzkiej a życzymy
zupełnie serio sceny ogólnopolskiej jest w zasięgu
potencjału zespołu. Trzymamy kciuki.
Na koniec loteria fantowa z kilkuset większymi i
mniejszymi nagrodami. 11. Piknik a loterie
przeprowadzane zostały od pierwszej edycji
wydarzenia. Do dziś rozdano podczas nich około
1000 nagród!
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Od października 2020 r. na terenie Gminy Łomazy
funkcjonuje Gminny Klub Malucha, który jest
współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.
Gminny Klub Malucha mieści się w budynku
istniejącego Zespołu Placówek Oświatowych, przy
ul. Szkolnej 18A. To właśnie tutaj dzieci w wieku od
1 roku życia do 3 lat mogą korzystać z sali
wyposażonej w bezpieczny, dostosowany do potrzeb
tak małych, ale jakże ważnych osób, sprzęt i zabawki.
Przy aranżacji sali, z której korzystają dzieci, wzięto
pod uwagę nie tylko przestrzeń do zabawy, ale
również do spania, do spożywania posiłków czy też
kącik z przewĳakiem. Największa przestrzeń została
urządzona w taki sposób, aby zaspokajała wszelkie
potrzeby ruchowe maluszków, tak aby mogły one
rozwĳać zarówno małą jak i dużą motorykę.
Bezpieczną zabawę dzieciom zapewniają specjalne,
dostosowane do ich wieku, materace. Najwięcej
radości naszym szkrabom sprawia mieszczący się w
sali basen z piłeczkami. To właśnie w tej części
pomieszczenia nasi kochani podopieczni spędzają
najwięcej czasu.
Na terenie Gminnego Klubu Malucha pracują
wykwalifikowane panie opiekunki, które starają się,
aby każdy dzień był pełny niezapomnianych wrażeń.
To właśnie Panie opiekunki codziennie z uśmiechem
na twarzy witają dzieci i zapraszają do „kolejnej
przygody”.

Na terenie placówki codziennie organizowane są
zajęcia
opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne,
które są dostosowane do wieku oraz możliwości
rozwojowych dzieci. Panie opiekunki opracowują
scenariusze zajęć na poszczególne dni w oparciu o
obowiązujący na terenie placówki przewodnik
metodyczny. Realizowane zajęcia mają przede
wszystkim rozbudzić wśród dzieci chęć do poznania
świata. Zabawy proponowane dzieciom
mają pobudzić ich ciekawość, rozwinąć
wyobraźnię,
nauczyć
samodzielności,
wzajemnego szacunku oraz życzliwości.
Wśród zajęć realizowanych w ciągu dnia
można wymienić m. in.:
•
zajęcia
wspierające
rozwój
samodzielnościzachęcanie
do
samodzielnego
spożywania
posiłków,
korzystanie z nocnika, higieny przed i po
posiłkach, samodzielnego ubierania się;
•
zajęcia
plastyczne
pobudzające
kreatywność, wyrażanie emocji, twórcze
myślenie- praca z wykorzystaniem farb,
plasteliny, kredek, bibuły wycinanek,
tworzenie własnych kompozycji z gotowych
elementów;
•
zabawy
konstrukcyjnomanipulacyjne angażujące małą motorykę,
koordynację
wzrokoworuchową,
umiejętność
planowanianawlekanie
guzików, budowanie konstrukcji z klocków,
lepienie babek z piasku, wkręcanie śrubek;
• zabawy
dydaktycznenauka
piosenek,
wierszyków,
nazywanie
przedmiotów,
poznawanie otoczenia, czytanie książeczek,
oglądanie ilustracji;
• zajęcia tematyczne wzbogacające wiedzę,
odtwarzanie sytuacji z życia codziennegozabawa lalkami, zabawa w sklep, fryzjera,
bibliotekę, zabawy w kąciku kuchennym;
• zabawy ogólnorozwojowe.
W chwili obecnej do Gminnego Klubu Malucha w
Łomazach uczęszcza 23 dzieci, które codziennie
dzięki realizowanym zabawom mają możliwość
rozwĳać swoje umiejętności. Wielokrotnie słyszymy
od naszych kochanych rodziców, iż ich pociechy z
uśmiechem na twarzy przychodzą do klubiku. Co
więcej sama radość dzieci, ich uśmiechy, chwile,
kiedy te maluszki, aż garną się, aby przytulić panią,
sprawiają dla nas największą satysfakcję, ponieważ
właśnie takie zachowania dzieci świadczą o tym, iż
nasze wysiłki nie idą na marne. Co więcej, właśnie
takie zachowania mówią nam o tym, iż dzieci czują
się tutaj bezpiecznie, można by rzec, że czują się jak u
siebie w domu.
Kierownikiem Klubu Malucha jest Ewa Belkiewicz
Zachęcamy wszystkich chętnych do kontaktu w celu
zapisania do placówki swoich pociech.
E -mail: klubmalucha@lomazy.pl
Telefon: 500 253 752.

Kliknĳ, aby
wysłać e-mail
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Ogrody deszczowe.
Powstała rabata
retencyjna w Łomazach

Polska ma jeden z najniższych wskaźników
zasobności w wodę w Europie. Z grona ponad 40.
krajów tylko Czechy, Cypr, Dania i Malta mają mniej
wody w przeliczeniu na mieszkańca. Żyjemy na
obszarze, gdzie mogą występować regularne
niedobory wody. To nie przyszłość, to dzieje się już
teraz. I już teraz musimy działać. Gmina Łomazy
stawia pierwsze kroki w projektach retencyjnych.
Kilka lat temu zagospodarowano dawne stawy po
wyrobiskach na Łomaskiej Cegielni a w sobotę, 19
czerwca, powstała pierwsza na terenie gminy i jedna
z pierwszych w Powiecie Bialskim - rabata
retencyjna.
Sprawdzonymi sposobami zatrzymania wody w
gruncie jest tzw. mała retencja. Mała retencja to
drobne i proste rozwiązania, które sprawiają, że
woda opadowa zostaje tam, gdzie spada. Gmina
Łomazy we wspólnym projekcie z Fundacją
Wspomagania Wsi uczyła społeczność lokalną jako
można chronić wodę za pomocą małej retencji.
Wspólne stworzono rabatę retencyjną przy budynku
Urzędu Gminy Łomazy. Natomiast w sąsiadującym
Parku Jagiellońskim dokonano nasadzeń kilku
nowych drzew - klony i lipy.
Rabata retencyjna tworzona była pod okiem
ekspertów architektury krajobrazu i środowiska.
Eko-akcję w Łomazach objął patronatem Wójt Gminy
Łomazy Jerzy Czyżewski. Pod czujnym okiem
Grzegorza Kowalewskiego, inspektora w Urzędzie
Gminy, współpracowali ze sobą młodzi mieszkańcy
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Łomaz, osoby dorosłe w tym Andrzej Wiński
przewodniczący
Rady
Gminy
Łomazy
i
wolontariusze z Fundacji Wspomagania Wsi na czele
z Magdaleną Chustecką.

hydrologiczne dla Polski jednoznacznie wskazują, że
znaczna część obszarów kraju, w tym także gmina
Łomazy jest zagrożona długotrwałą suszą. Polska
wysycha, ale dlaczego tak się dzieje?

Wojciech Januszczyk, architekt krajobrazu, Fundacja
Krajobrazy z Lublina:

Zmiany klimatu oznaczają że coraz częściej, po
długotrwałych okresach bez deszczu, przychodzi
opad w postaci ulewy. Wyschnięta ziemia tworzy
skorupę, przez którą nie jest w stanie efektywnie
wchłaniać wody, która spływa po niej do cieków
wodnych, a wzbierając tworzy zagrożenie
powodziowe. Susza i powódź to więc dwie strony
tego samego medalu. W efekcie, mimo intensywnego
opadu, ziemia nie jest dobrze nawodniona, a rośliny
nie mają odpowiedniego zapasu wilgoci w strefie
korzeniowej. Szczególnie groźne jest przekształcanie
terenów naturalnych magazynujących wodę –
regulowanie rzek, niszczenie torfowisk, wycinka
drzew,
w
szczególności
wycinka
lasów
wodochronnych, zwłaszcza na terenach górskich,
osuszanie terenów podmokłych, wypalanie traw,
odwadnianie pól; wszystko to wpływa na
postępujące wysuszenie ziemi.

- Zostaliśmy zaproszeni do Łomaz przez Fundację
Wspomagania Wsi która realizuje projekt
małej retencji w ramach projektu unĳnego.
Zostaliśmy poproszeni o to aby pokazać
mieszkańcom Łomaz jak wykonać własną
rabatę retencyjną. Rabata pozwala
gromadzić wodę na naszej działce. Rabata
to niecka przechwytująca wodę z rynien
do niecki a w niecce tej zasadziliśmy
wilgociolubną roślinnością. Miejsce w
którym powstaje rabata i do wykonania
której zaprosiliśmy każdego chętnego to
miejsce w centrum miejscowości, tuż przy
budynku Urzędu Gminy. Zależało nam na
tym miejscu. Po pierwsze każdy tutaj to
miejsce zna, po drugie łatwo się tutaj
dostać, po trzecie to ruchliwe miejsce w
Łomazach a to pozwoliło nam na
zapoznanie z naszą pracą i wykonywanym
projektem znacznej ilości osób. Dlaczego?
Dla tego, że bardzo ważnym w całym
przedsięwzięciu jest aspekt edukacyjny.
Zmienia nam się klimat. Jest gorąco i
będzie jeszcze goręcej. Jednocześnie coraz
częściej
mamy
do
czynienia
z
nawałnicami, silnymi opadami. Systemy
kanalizacyjne
naszych
domów,
obiektów
użyteczności publicznej, placów, ulic, osiedli
naszych miast i miejscowości nie są na to
przygotowane. W powstałej niecce część wody
zostanie wyhamowana, zatrzymana.
W Fundacji Krajobrazy we współpracy z Fundacją
Wspomagania Wsi oraz Urzędem Gminy Łomazy
opracowano wcześniej projekt zagospodarowania
rabaty. Dobrano odpowiednie rośliny wilgociolubne,
szuwarowe, przywodne takie jak rdest, toję,
miecznicę,
bodziszka,
śmiałka
darniowego.
Przygotowano dokumenty, przekroje i wizualizację.
Jak zacząć? Najważniejsze jest sprawdzenie z
którego miejsca wyłapiemy najwięcej wody

deszczowej. Następnie wykonuje się nieckę która
najniższy swój poziom otrzymuje w swojej centralnej
części. Następnie nieckę wykłada się folią tworzącą
warstwę izolacyjną. W kolejności piasek, mieszkanka
piasku i torfu. Na tym podłożu wysadzane są rośliny.
Całość uzupełniana jest drobnym kamieniem który
pomaga utrzymać wilgoć wewnątrz niecki.
Inwestycja, nawet ta przydomowa oprócz chęci i
wkładu pracy nie jest zbyt kosztowna. Natomiast
zdecydowanie pomocna. Zmieniają się przepisy
dotyczące gospodarki wodą opadową. Już
obowiązują przepisy normujące fakt odprowadzania
nadmiaru wody poza granicę działki. Część wody
musi pozostać w granicach działki prywatnej. Coraz
częściej występują problemy związane z brakiem
wody w ogrodzie. Warto wtedy pomyśleć o
zaniżeniach i nieckach które staną się bezobsługowe
jeśli chodzi o podlewanie. Inwestycja przyniesie
korzyść w rachunkach za zużytą wodę do
podlewania.
Dzięki uczestnictwu w akcji miałeś szansę:
•

nauczyć się jak krok po kroku zrobić rabatę
retencyjną na własnej działce,
• dowiedzieć się jakie są inne atrakcyjne wizualnie
i niedrogie sposoby magazynowania wody w
gruncie,
• dołożyć swoją cegiełkę do oszczędzania wody i
atrakcyjnego wyglądu centrum Łomaz.
Aby wziąć udział w akcji wystarczyła chęć, trochę
dobrej woli, kilka chwil wolnego czasu, rękawiczki
robocze, grabie, łopaty. W trakcie pracy
zagwarantowano małą przekąskę oraz napoje i
wodę.
Zmiany klimatu nie są – wbrew pojawiającej się
opinii – szansą na założenie gajów pomarańczowych,
lecz poważnym wyzwaniem dla rolnictwa,
powodującym realne straty w gospodarstwach
rolnych. Za sam rok 2019 do Ministerstwa Rolnictwa
wpłynęło 355 tysięcy wniosków o zapomogę w
ramach pomocy suszowej na łączną kwotę 2,3 mld
złotych, zaś kolejny rok także upłynął pod znakiem
suszy, mimo przetaczającej się przez Polskę fali
powodziowej w maju oraz lokalnych podtopień.
Nawet zimowy opad śniegu nie napawa hydrologów
optymizmem
–
długoterminowe
prognozy

W obliczu takiego zagrożenia ważne jest
podejmowanie działań, które łagodzą skutki zmian
klimatycznych. Szczególnie dużo mówi się o tzw.
małej retencji, czyli o sposobach zatrzymywania
wody na dłużej. Chodzi przede wszystkim o proste
działania, takie jak zamontowanie i używanie
zastawek w rowach melioracyjnych, a także
budowanie niewielkich zbiorników wodnych, oczek
wodnych, oraz gromadzenie deszczówki. Nie mniej
istotne jest przywrócenie naturze koryt małych rzek,
utrzymanie łąk kwietnych oraz ochrona gleby przed
wysuszeniem poprzez pozostawianie starych i
sadzenie
nowych
drzew
śródpolnych
czy
odpowiednie ściółkowanie. Warto też korzystać z
pomocy zwierzęcych sprzymierzeńców w walce z
suszą, czyli mistrzów małej retencji – bobrów. Susze
i podtopienia na stałe wpisują się w nasz kalendarz w
związku ze zmianami klimatu, dlatego warto zacząć
się na nie przygotowywać już teraz, by możliwie
najmocniej zminimalizować ich skutki.
Gmina Łomazy zachęca również mieszkańców do
uczestnictwa w dniu 3 lipca w spotkaniu
konsultacyjnym w sprawie sytuacji hydrologicznej
na terenie gminy Łomazy. Spotkanie odbędzie się w
strażnicy OSP Łomazy przy ulicy Małobrzeskiej,
początek o godz. 9:00.
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Zaproszenie na X Tatarską Piątkę
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Nowy dywanik asfaltowy
na trasie
Dubów - Wola Dubowska

Tekst: Łuk-As Organizator Wydarzeń, Łukasz Węda

11 lipca 2021 roku o godz. 13:00 po raz 10-ty odbędzie się bieg
„Tatarska Piątka w Studziance”.
Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
przystąpił do realizacji kolejnej inwestycji drogowej
na terenie Gminy Łomazy. Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Lubartów s.a. prowadzi prace na ponad
kilometrowym odcinku drogi powiatowej nr 1110L
Wola Dobowska - Michałówka.

Trasa przebiegać będzie drogami polnymi ze startem i metą
przy szkole podstawowej w Studziance, gdzie do 1915 roku
stał meczet. Celem zawodów jest popularyzacja biegania, jako
formy czynnego wypoczynku, a jednocześnie promocja
walorów przyrodniczych gminy Łomazy.
„X Tatarskiej Piątce” towarzyszyć będą rywalizacje dzieci i
młodzieży. W biegu głównym (5 280 m) prawo startu mają
osoby, które ukończą do dnia 11 lipca 2021 r. 14 lat, niezależnie
od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i
narodowościowej.

Wartość wykonywanych prac to prawie 422 tysiące
złotych. W tym udział Gminy Łomazy (50%) 211

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są elektronicznie poprzez
stronę www.time2go.pl w dziale „Zapisy”.

Zakończył się remont
świetlicy w Kopytniku
W Kopytniku zakończył się generalny remont
świetlicy
wiejskiej.
Budynek
zyskał
docieplenie oraz nową elewację. Dodatkowo
zamontowano barierki przy schodach, kratki
wentylacyjne oraz parapety.
Całkowity koszt remontu to 37 tys. zł.
Pieniądze pochodziły z budżetu gminy
Łomazy, a częściowo z funduszu sołeckiego
wsi Kopytnik na 2021 rok. Wykonawcą prac
była firma Spec-Gen Sylwester Jeruzalski z
Łomaz.
Przypomnĳmy, że w ubiegłym roku
z
funduszu
sołeckiego
wsi
wymieniono
pokrycie dachowe świetlicy za kwotę 29 tys. zł.

Drogowcy
wzmocnią
istniejącą
konstrukcję
nawierzchni w technologii mas bitumicznych. Droga
po remoncie uzyska szerokość 5 i pół metra. Podczas
prac wykonuje się korektę profilu podłużnego w celu
odwodnienia jezdni. W zakresie prowadzonych prac
również regulacja poboczy na średniej szerokości
półtora metra z zagęszczeniem i obsianiem trawą.
Nowy dywanik asfaltowy pojawi się na odcinku
drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 812
w kierunku na Wolę Dubowską na łącznej długości
1040 metrów.

Zakończył się kolejny
etap remontu
remizy w Lubence
Dobiegły końca prace podczas kolejnego
etapu remontu remizy strażackiej w Lubence.
Polegały one na wykonaniu posadzki,
wydzieleniu sanitariatów i kuchni oraz
wykonanie zbiornika bezodpływowego na
nieczystości.W
budynku
zamontowano
stolarkę drzwiową zewnętrzną i wewnętrzną.
W sali wykonano natomiast podłogę z
terakoty, a w sanitariatach i kuchni położono
glazurę.

tysięcy złotych. Termin wykonania zadania to 5
września 2021 roku. Prace idą sprawnie i szybko,
termin realizacji zostanie osiągnięty znacznie
wcześniej, prawdopodobnie przełom czerwca i lipca.

Sukces Anieli Lewkowicz
w ogólnopolskim
konkursie podróżniczym
Aniela Lewkowicz - uczennica klasy III a
Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach
zajęła I miejsce w kategorii klas III w VI
Ogólnopolskim
Konkursie
Plastycznym
„Podróże małe i duże – Polska od morza do gór”.
Organizatorem
konkursu
jest
Podstawowa Nr 27 w Rzeszowie.
Gratulujemy!

Szkoła
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Sukces
Akademii
Taekwon-Do
VIRTUS
8 maja w Sokółce w województwie podlaskim
odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Juniorów i Juniorów Młodszych w Taekwon-Do.
Akademia Taekwon-Do VIRTUS w Łomazach do
rywalizacji wystawiła 3 juniorów oraz 8 juniorów
młodszych.
W
kategorii
wywalczyli:
•
•
•

juniora

poszczególne

miejsca

Anastazja Stanilewicz – układy stopni I-III Dan 1
miejsce, walki kat. -60 kg 1 miejsce, techniki
specjalne 3 miejsce,
Karolina Podkańska – walki kat. -55 kg 1 miejsce,
układy 5-1 kup 2 miejsce, technik specjalne 2
miejsce,
Kacper Potykanowicz – techniki specjalne 1
miejsce, walki kat. -75 kg 3 miejsce, układy stopni

5-1 kup 9 miejsce.
• W kategorii juniora młodszego wywalczono
następujące miejsca:
• Nikola Olichwierowicz – walki kat. + 60 kg 5
miejsce, techniki specjalne 9 miejsce, układy
stopni 6-2 kup 5 miejsce,
• Klaudia Łaska – walki kat. -50 kg 2 miejsce,
układy 6-2 kup 9 miejsce, techniki specjalne 17
miejsce,
• Amelia Tokarska – walki kat. -50 kg 3 miejsce,
układy 6-2 kup 17 miejsce,
• Karolina Trochonowicz – układy 6-2 kup 17
miejsce,
• Karolina Chotkowska – walki kat. -60 kg 5
miejsce, układy 6-2 kup 17 miejsce,
• Amelia Juszczak – walki kat. -55 kg 9 miejsce,
układy 6-2 kup 33 miejsce,
• Dominika Szoplińska – układy 1 kup-II Dan – 1
miejsce, walki kat. -55 kg 2 miejsce,
• Hubert Hołonowicz – walki kat. -58 kg 3 miejsce,
układy układy 6-2 kup 9 miejsce.
Karolina Podkańska została wybrana najlepszą
zawodniczką wśród juniorek, a Akademia TaekwonDo VIRTUS w Łomazach zajęła II miejsce w
klasyfikacji medalowej juniorów.
Wyjazd na zawody był możliwy dzięki wsparciu
Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego.
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Paweł Szudejko
ponownie
na podium!
Reprezentant gminy Łomazy Paweł
Szudejko, podczas ostatnich Mistrzostw
Polski w Siedlcach i Zalesiu wywalczył
dwa medale.
W Mistrzostwach Polski w trójboju
siłowym federacji XPC, które odbyły się w
dniach 20-23 maja 2021 w Siedlcach
zawodnik zajął 1 miejsce miejsce w
wyciskaniu sztangi leżąc w kategorii
OPEN do 82,5 kg, osiągając wynik 170 kg.
Z kolei 3 miejsce w kat open do 82,5 kg z
wynikiem 167,5 kg ciężarowiec z gminy
Łomazy zdobył w Mistrzostwach Polski w
trójboju siłowym federacji GPC, które
odbyły się w dniach 8-9 maja 2021 w
Zalesiu.
Były to jednocześnie eliminacje do
Mistrzostw Świata, które odbędą się w
październiku br.

Zaproszenie na Tatarską Hardkorową Siódemkę
17 lipca w Studziance odbędzie się bieg “Tatarska Hardkorowa Siódemka”. Zawodnicy zmierzą się w
rywalizacji na ekstremalnej trasie na dystansie 7 km. Nie będzie to zwykły bieg. Organizatorzy
zapewniają, że trasa oraz przeszkody na niej
zostaną w pamięci na długo.
Trasa miejscami będzie poprowadzona
licznymi zakrętasami. Do pokonania będzie 35
przeszkód w tym te naturalne. Będą zasieki,
chaszcze, krzaki, beczki, obłędny rów,
pajęczyna i siatka do pokonania. Na trasie
pojawi się “płoteczek”, wspinaczka po linie w
powietrzu, bieg z drągiem sosnowym. Nie
zabraknie bagna, błota, rowów i rzeki. Poza
tym zawodnicy sprawdzą się w noszeniu
worka z piaskiem i pokonywanie dołu z wodą.
Do tego wspinanie po oponach, czołganie
przez doły i zasieki z drutu kolczastego. W
końcówce pojawi się niespodzianka - „Zemsta
Tatara”.
VERTE

GMINA ŁOMAZY NA STAREJ FOTOGRAFII

Redaguje zespół:
Biuletyn wydawany dla mieszkańców Łomaz i okolic
przez Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach.
Archiwalne numery biuletynu (w kolorze) dostępne
są na stronie www.lomazy.pl/publikacje.

Skład:

wlasnewww.pl
strony internetowe z �

Druk: GOK Łomazy, nakład podstawowy: 1300 egz.
radiobiper@poczta.fm

Korzystamy z materiałów własnych, nadesłanych a także zamieszczanych na stronach internetowych.

