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Burmistrz Jerzy Rębek
z absolutorium

Dzieci utracone będą miały
godny pochówek

APEL O KOMPOSTOWANIE
TRAWY

Na sesji Rady Miasta, która odbyła się 24 czerwca, radni
udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski Jerzemu Rębkowi za wykonanie budżetu za rok 2020.
Burmistrz złożył sprawozdanie z wykonania budżetu za
rok 2020. Mimo wykonania szeregu ważnych dla miasta
inwestycji w trudnych warunkach epidemii koronawirusa,
miasto nie zaciągnęło kredytów.

Porozumienie w sprawie organizacji zbiorowych pochówków w obrządku rzymskokatolickim dzieci martwo urodzonych zostało zawarte 30 czerwca w Urzędzie Miasta.
- Akt ten jest bardzo istotny z punktu widzenia ludzi wierzących, bo otwiera możliwość dokonywania pochówków
zgodnych z wiarą katolicką i oddania pełnego poszanowanie tym, którzy urodzili się martwi – wyjaśniał burmistrz
Jerzy Rębek.

Wywóz i zagospodarowanie 1 tony odpadów zielonych
(trawy, liści, gałęzi, kwiatów, trocin) to koszt 640 zł. Na
bardzo dużej posesji, jakich na obrzeżach Radzynia jest
wiele, samych odpadów zielonych (nie licząc kuchennych)
– w sezonie powstają nawet 2-3 tony. To dodatkowy koszt
ok. 1300-2000 zł od jednej takiej posesji. W 2020 roku
Miasto musiało za to zapłacić dodatkowo ponad 250 tys.
zł!

ciąg dalszy na str.
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APEL O KOMPOSTOWANIE TRAWY
Wywóz i zagospodarowanie 1 tony odpadów zielonych (trawy, liści, gałęzi, kwiatów, trocin) to
koszt 640 zł. Na bardzo dużej posesji, jakich na
obrzeżach Radzynia jest wiele, samych odpadów
zielonych (nie licząc kuchennych) – w sezonie
powstają nawet 2-3 tony. To dodatkowy koszt ok.
1300-2000 zł od jednej takiej posesji. Tymczasem
miesięczna opłata za wszystkie sekcje odpadów
w naszym mieście wynosi 20 zł od osoby. W 2020
roku Miasto musiało za to zapłacić dodatkowo
ponad 250 tys. zł!
Jeśli sytuacja w znacznym
stopniu się nie poprawi, konieczne będzie podniesienie opłaty za
odpady komunalne dla wszystkich mieszkańców. - To jest absurdem, by mieszkańcy bloków
czy bardzo małych posesji dopłacali do odpadów zielonych
z dużych posesji. Tym bardziej,
że ich właściciele bez wielkich
problemów mogą je sami zago-

spodarowywać - mówi burmistrz
Jerzy Rębek i dodaje, że sam w
ogóle nie oddaje odpadów biodegradowalnych, bo je kompostuje na własnej posesji.
Ze swojej strony podjął dwa
konkretne działania, aby obniżyć koszty zagospodarowania
odpadów zielonych w mieście.
Od 2019 roku była to akcja nieodpłatnego użyczania termo-

kompostowników. W tym roku
od początku czerwca pracownicy Urzędu Miasta odbierają od
mieszkańców Radzynia skoszoną
trawę, liście, kwiaty, wióry i trociny (w tym samym dniu, w którym pracownicy PUK odbierają
pozostałe odpady biodegradowalne). Będą one kompostowane
w kompostowniku miejskim i
po roku przekazywane rolnikom

jako nawóz.
Jednak w związku z tym, że na
terenie miasta jest stosunkowo
dużo rozległych posesji, Miasto
nie jest w stanie zagospodarować wszystkich odpadów zielonych. Dlatego wprowadzone
zostało ograniczenie do 6 worków 120-litrowych miesięcznie.
Burmistrz Miasta ponawia
apel do mieszkańców – właści-

cieli dużych i bardzo dużych posesji o kompostowanie odpadów
zielonych na swoich działkach.
Wygospodarowanie ok. 10 m2
na kilkunasto- a nawet kilkudziesięcioarowej działce nie jest
problemem, a uzyskany naturalny nawóz można z powodzeniem
wykorzystać na ubogacanie gleby w swoich ogródkach czy nawet trawnikach. 
AW

Promocja Radzynia Podlaskiego w 2020 roku
Podczas czerwcowej sesji
Rady Miasta (24.06) odbyła
się debata na temat Raportu
o stanie miasta w 2020 roku.
Jednym z zagadnień ujętych
w opracowaniu jest promocja
miasta. W 2020 roku, mimo
ograniczeń związanych z
pandemią koronawirusa, było
kontynuowanych wiele form
dotychczasowej promocji
miasta, niektóre zostały
ograniczone, powstały nowe.

Informacja Turystyczna

Dzięki umowie zawartej między Miastem i Powiatem Radzyńskim Punkt Informacji Turystyczno-Kulturowej, mieszczący się w dawnej Izbie Regionalnej
(Pałac Potockich, wejście od tzw.
suchego stawu) był otwarty 7 dni
w tygodniu. Można tam było zakupić wydawnictwa m.in. o Radzyniu, wypożyczyć audioprzewodniki, zamówić przewodnika.
Turyści mogli korzystać z mobilnej aplikacji na telefon „Spa-

cerem po Radzyniu Podlaskim”

Wydawnictwa

1. W 2020 roku kontynuowane było wydawanie Biuletynu
Informacyjnego Miasta Radzyń.
Wydanych zostało 12 numerów
gazety samorządowej, kolportowanej bezpośrednio do gospodarstw domowych, ale również
dostępnej w formie elektronicznej na stronie internetowej.
2. Wydany został album
„Przyroda w mieście Radzyń
Podlaski”. Było to pokłosie prowadzonego przez Radzyński
Ośrodek Kultury projektu pn.
„Przyroda w mieście Radzyń
Podlaski”, na który ROK pozyskał 50 tys. zł z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Podczas zajęć wykonane zostały
fotografie, które znalazły się w
albumie, a także na wystawie „4
pory roku. Przyroda w mieście
Radzyń Podlaski” wyeksponowanej w „Galerii na Płocie” ROK.
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jest dwutygodnikiem bezpłatnym ukazującym się na terenie miasta Radzyń Podlaski.
Wydawca: Miasto Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski
Adres redakcji: Urząd Miasta, ul. Warszawska 32, pok. 17 b, tel. 83 - 351-24-94,

Powstała też diaporama podsumowująca projekt.
3. „Kolorowanki z Radzynia” są
wynikiem akcji przeprowadzonej
przez ROK oraz portal internetowy Kocham Radzyń Podlaski.
W czasie epidemii koronawirusa, przez 20 kolejnych dni (od 15
kwietnia do 4 maja), publikowane
były obrazki zachęcające dzieci do
ich kolorowania. Osoby biorące
udział w zabawie przesyłały zdjęcia
ze swoimi pracami, dzięki czemu
powstała okładka publikacji. Inicjatywa cieszyła się tak ogromną popularnością, że dostrzegły ją media
regionalne i ogólnopolskie. O „Kolorowankach z Radzynia” mówiła
m.in. „Panorama Lubelska” TVP3
Lublin, a także poinformował „Teleexpress Extra” TVP INFO.

Media elektroniczne

1. Prowadzona jest strona Urzędu Miasta radzyn-podl.pl, gdzie
można znaleźć m.in. promocję zabytków i historii miasta,
2. Zabytki Radzynia promowa-

ne są także na stronie palac-potockich.pl
3. Telewizja Radzyń została
utworzona w ramach dofinansowania kwotą 90 tys. zł z Narodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W ramach projektu
powstała też strona internetowa
www.telewizjaradzyn.com, kanał
na YouTubie oraz aplikacja PWA.
Przez 12 tygodni realizacji projektu, każdego dnia przewidziane były
trzy bloki programowe. W sumie
zrealizowanych zostało ponad 250
programów. Kontynuacją tego projektu jest wprowadzenie już w 2021
r. Telewizji Radzyń do sieci kablowej.

Media regionalne
i ogólnopolskie

1. Wydarzenia dziejące się w Radzyniu wielokrotnie były relacjonowane w TVP 3 w programach:
Panorama oraz Poranek Między
Wisłą a Bugiem. W sumie było
ich 13. Gościliśmy też w progra-

Redaktor naczelny: Anna Wasak; e-mail: redakcja@radzyn-podl.pl
Zespół: Karol Niewęgłowski (reporter)
facebook.com/UrzadMiastaRadzynPodlaski
Nakład: 5100 egz.

mie „Samorząd. Mój, twój, nasz” w
TVP3 oraz Teleekspresie.
2. W ogólnopolskim „Naszym
Dzienniku” z dn. 8 lutego 2020 r.
ukazał się obszerny artykuł Anny
Wasak „Golgota przy Warszawskiej” – o katowni Gestapo i UB w
Radzyniu.

Wznowienia wydawnictw
i gadżetów

W 2020 roku wznowiono wydawnictwa cieszące się dużą popularnością wśród mieszkańców i
gości: Anny Wasak „Radzyń Podlaski. Wielka historia małego miasta”
oraz Roberta Mazurka „Spacerem
po Radzyniu Podlaskim”. Ukazały
się magnesy z nowymi fotografiami zabytków Radzynia, magnesy notesy promujące Radzyń, ulotki o
mobilnej aplikacji na telefon „Spacerem po Radzyniu Podlaskim”,
kubeczki, kolorowanki, torby lniane i inne.

Anna Wasak
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Burmistrz Jerzy Rębek
z absolutorium
Na sesji Rady Miasta, która odbyła się 25 czerwca, radni udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski Jerzemu Rębkowi za wykonanie budżetu za rok 2020. Wcześniej Burmistrz przedstawił sprawozdanie z
wykonania budżetu miasta za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia
Miasta Radzyń Podlaski oraz sprawozdanie finansowe (szczegóły w osobnej informacji).
Pozytywne opinie o wykonaniu budżetu zostały wydane
przez: Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Lublinie i Komisję Rewizyjną
Rady Miasta Radzyń Podlaski.
RIO wydała również pozytywną

opinię w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Radzyń Podlaski o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta
Radzyń Podlaski. Także opinie
komisji Rady Miasta w tej sprawie
były pozytywne.

W głosowaniu nad absolutorium ws. wykonania budżetu
miasta 12 radnych oddało głosy za, radna Bożena Lecyk była
przeciw, a radny Marek Zawada
wstrzymał się od głosu.
AW

Sprawozdanie z wykonania inwestycji
za rok 2020
W roku 2020 wykonano
w Radzyniu inwestycje na
kwotę 5 229 824,17 zł - poinformował Burmistrz Miasta
Radzyń Podlaski na sesji absolutoryjnej, która odbyła się
24 czerwca.

Inwestycje wykonane w
2020 roku

1. Budowa drogi gminnej i
skrzyżowania z drogą krajową nr
19 oraz drogą gminną nr 101969L
w Radzyniu Podlaskim. Wykonanie 3 029 452,27 zł.
2. Utwardzenie dróg gminnych
– ulic: Laskowskiego, Toczyńskiego, Prejznera, Deskura, Kamińskiego, Jarmuła, Stagrowskiego.
Wykonanie 235 952,18 zł.
5. Rondo przy pałacu w Radzyniu Podlaskim. Wykonanie 59
567,68 zł.
6. Modernizacja drogi miejskiej (dojazd do szpitala). Wykonanie 69 350,00 zł.
7. Przebudowa wewnętrznej
instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego dla potrzeb
centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej w budynku biurowym przy ul. Parkowej w Radzyniu Podlaskim. Wykonanie 27
060,00 zł.
8. Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego
i obszaru miejskiego w Radzyniu
Podlaskim. Wykonano projekt
posadzek wewnątrz Pałacu Potockich oraz projektu dziedzińca

pałacowego za kwotę 197 778,16
zł.
9. Modernizacja ścieżki rowerowej. Zakupiono 18 szaf wraz
z akumulatorami na potrzeby
oświetlania ścieżki rowerowej
oraz wykonano umocnienia skarpy rzeki Białki przy ścieżce rowerowej. Wykonanie 71 687,27 zł.
10. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla
UM. Dokonano zakupu wyposażenia sali konferencyjnej
przystosowując sprzęt elektroniczny do elektronicznej obsługi
sesji Rady Miasta. Wykonanie
39 512,53 zł.
11. Termomodernizacja budynku konferencyjnego w Radzyniu Podlaskim. Wykonanie 739
209,14 zł.
12. Modernizacja budynku administracyjno-biurowego. Wykonano m.in. instalację klimatyzacji
na sali konferencyjnej, zmodernizowano instalację alarmu, zamontowano nowe kamery monitoringu, wymieniono nieszczelne
drzwi zewnętrzne w piwnicy oraz
zmodernizowano pomieszczenie
informatyków. Koszt poniesionych wydatków to 88 297,78 zł.
13. Wyposażenie sali konferencyjnej. Miasto po przeprowadzeniu termomodernizacji budynku konferencyjnego zakupiło
nowe stoły, biurko i „mównicę”
dla sali konferencyjnej za kwotę
27 078,45 zł.
14. Rozbudowa monitoringu
miejskiego – 15 000,00 zł.

15. Modernizacja kotłowni w
Przedszkolu Nr 2 na ul. Reja - 109
593,00 zł.
16. Poprawa efektywności
energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta
Radzyń Podlaski. Przygotowano studium wykonalności
za 18 450,00. Wykonanie – 18
450,00 zł.
17. Zabezpieczenie miejsca pamięci – budynek dawnego aresztu
Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa
publicznego w Radzyniu Podlaskim. Wykonanie 142 954,71 zł.
18. Radzyń Podlaski. Zespół
pałacowo-parkowy z XVIII w. Remont elewacji skrzydła wschodniego. Wykonanie 319 849,20 zł.
W roku 2020 wykonano inwestycje na kwotę 5 229 824,17 zł co
stanowi 87,71% planu. Wydatki
poniesione z rezerwy kryzysowej
na zadania związane z przeciwdziałaniem pandemii z to kwota
– 256 989,36 zł.
AW
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Wykonanie budżetu
za rok 2020
Burmistrz Jerzy Rębek na
czerwcowej sesji Rady Miasta
(24.06) złożył sprawozdanie z wykonania budżetu za
rok 2020. Mimo wykonania
szeregu ważnych dla miasta
inwestycji w trudnych warunkach epidemii koronawirusa,
miasto nie zaciągnęło kredytów. Nadwyżka budżetowa
wyniosła 5 542 165,58 zł. Zadłużenie zmniejszyło się z 13
602 850,00 zł w 2019 r do
11 777 850,00 zł w 2020 r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radzyń
Podlaski z wykonania
budżetu
za 2020 rok

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta Radzyń
Podlaski za rok 2020 była Uchwała Nr XV/103/2019 z dnia 30
grudnia 2019 r. Uchwalony Budżet wyznacza wysokość dochodów i wydatków w wielkościach:
- dochody w kwocie
71 864 819,52 zł
- wydatki w kwocie 76 448 300,52
zł
- planowany deficyt 4 583 481,00
zł
Uchwalony przez Radę Miasta
budżet, podlegał w trakcie roku
zmianom podyktowanym przede
wszystkim decyzjami wydawanymi przez dysponentów budżetowych w sprawie zmian kwot
dotacji celowych, zmian w poziomie subwencji oraz możliwości
pozyskania zewnętrznych źródeł
finansowania.
Plan budżetu po uwzględnieniu zmian wyniósł:
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Radzyniu Podlaskim informuje, że nowelizacja ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy
zastępczej z dnia 9 czerwca
2011r. wprowadza zmiany
dotyczące obsługi świadczeń 300+.
Od dnia 1 lipca 2021 r. obsługa świadczeń zajmuje się ZUS a
nie samorządy. MOPS nie będzie już przyjmował wniosków.
Przejęcie obsługi Programu „Dobry start” przez ZUS,
oznacza, że realizacja i obsługa
świadczeń będzie odbywała się
jedynie drogą teleinformatycz-

- dochody w wysokości
77 804 785,02 zł
- wydatki w wysokości
79 355 518,12 zł
- planowany deficyt 1 550 763,10
zł.
Wykonanie budżetu:
- dochody w wysokości
79 183 414,07 zł (101,77 % wykonania planu)
- wydatki w wysokości
73 641 248,49 zł (92,80 % wykonania planu)
- nadwyżka budżetowa
5 542 165,58 zł.
Wysokie wykonanie dochodów majątkowych wynika z pomocy państwa dla samorządów
w formie dopłat do planowanych inwestycji na rzecz Miasta,
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na
konto Miasta wpłynęła kwota
1 338 030,00 zł na inwestycje lokalne wykonywane w latach 2020
– 2023 oraz kwota 4 000,000,00
zł z przeznaczeniem na wkład
własny przy realizacji zadania:
Poprawa stanu infrastruktury
zespołu pałacowo-parkowego i
obszaru miejskiego w Radzyniu
Podlaskim.
Z pierwszej otrzymanej kwoty Miasto wydatkowało kwotę 55
6 178,79 zł na:
Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych zobowiązania wynosiły
na koniec roku 2019 r 13 602
850,00 zł. Po spłacie rat w roku
2020 w kwocie 1 825 000,00 zł zadłużenie wynosi 11 777 850,00
zł. W roku 2020 Miasto nie zaciągnęło kredytu ani pożyczki.
AW

ną. Wnioski będzie więc można złożyć jedynie w formie cyfrowej przez internet. Wnioski
będzie można składać od dnia
1 lipca 2021 r., zmieni się też
sposób wypłaty świadczenia.
Środki będą przekazywane na
wcześniej wskazane konta.
Andrzej Szczęch
Kierownik MOPS
w Radzyniu Podlaskim

4

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 12 lipca 2021 r.

AKTUALNOŚCI

Planowane inwestycje na ulicach: Warszawskiej,
Ostrowieckiej, Chomiczewskiego, Partyzantów i Wyszyńskiego
Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta (24.06) burmistrz Jerzy Rębek mówił o planowanych inwestycjach drogowych na
ulicach Warszawskiej, Ostrowieckiej, Chomiczewskiego, Partyzantów i Wyszyńskiego.
Wjazd na Bulwary

Trwa przebudowa i modernizacja wjazdu na Bulwary od strony
Warszawskiej (przy powstającym
Muzeum Żołnierzy Wyklętych).
Przetarg został rozstrzygnięty i zabezpieczono środki na ten cel w budżecie miasta.

Ulica Ostrowiecka

Po 15 lipca rozpocznie się remont ulicy Ostrowieckiej – fragmentu w centrum, na którym znaj-

duje się parking płatny - włącznie z
częścią ul. Warszawskiej na zakręcie
naprzeciw Ostrowieckiej.

Ulica Partyzantów

W planach inwestycyjnych Miasta jest także modernizacja ulicy
Partyzantów. Jednak i tu przed
przebudową nawierzchni konieczna jest wymiana biegnącej tą ulicą
magistrali wodociągowej, która
dostarcza wodę do połowy miasta,
a gdzie również występują liczne
awarie wodociągu.

Ulice Warszawska,
Wyszyńskiego
i Chomiczewskiego

Planowana jest modernizacja
ulic: Warszawskiej, Wyszyńskiego
i Chomiczewskiego - najpierw infrastruktury podziemnej, potem
nawierzchni.
Po wprowadzeniu kamer do
kanalizacji i sieci wodociągowej na
tych ulicach okazało się, że konieczna jest wymiana infrastruktury
podziemnej. Na ulicy Wyszyńskiego będzie wymieniony wodociąg, a
na Warszawskiej (odcinek od skrzy-

żowania z ul. Chomiczewskiego do
dzwonnicy, gdzie występują liczne
awarie) i na ul. Chomiczewskiego
- sieć kanalizacyjna, wodociągowa
i deszczowa.
- Obecnie jeszcze nie ma bezpośredniego zagrożenia, ale ponieważ
niektóre fragmenty sieci mają ok.
50 lat, za kilka lat mogłoby wystąpić
zagrożenie epidemiologiczne związane z brakiem bieżącej wody na
osiedlu Bulwary i w blokach na ul.
Warszawskiej oraz brakiem odprowadzania ścieków komunalnych
– wyjaśniał burmistrz Jerzy Rębek.
Pytany o zakres prac na ul.
Wyszyńskiego, burmistrz wskazał, że obejmą one: przebudowę
nawierzchni jezdni, wymianę krawężników, chodników, zagospodarowanie terenów zielonych. Wyodrębniona zostanie część jezdni na
ruch rowerów.

Sieć wodociągowa
na Truskawkowej
i Powstania Styczniowego

W porozumieniem z PUK będzie jeszcze w tym roku wykonana
sieć wodociągowa na ul. Truskaw-

Najlepsi sportowcy i trenerzy
nagrodzeni przez Burmistrza
Dziesięciu młodych sportowców oraz czterech trenerów
otrzymało wyróżnienia i nagrody Burmistrza Miasta za
osiągnięcia sportowe w 2020
roku. Prezentacja sportowców i
wręczenie nagród odbyło się na
czerwcowej sesji Rady Miasta.
Laureatów zaprezentował Jarosław Zaprzalski.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej na wstępie przywołał słowa Arkadiusza
Gołasia (1981-2005) – polskiego
siatkarza, olimpijczyka, odznaczonego przez Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi „za wybitne osiągnięcia sportowe”: „Każdy rodzaj sportu niesie
ze sobą bogaty skarbiec wartości.
Ćwiczenie uwagi, kształcenie woli,
wytrwałości, odpowiedzialności,

znoszenie trudu i niewygód, duch
wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom – to wszystko
należy do cnót sportowca.”
Następnie Jarosław Zaprzalski
poinformował, że do miejskiej Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej
zostało przesłanych 31 wniosków
o nagrody. Po ich przeanalizowaniu na posiedzeniu, które odbyło
się 31 marca, wyłoniono laureatów
nagród. Przyznano 10 wyróżnień
dla sportowców oraz 4 nagrody dla
trenerów za wyniki i osiągnięcia
sportowe odniesione w 2020 roku.
Laureaci w kategorii
„Sportowiec”
Jan BORYSIUK LKS Orlęta,
Mateusz BUJEK UKS Promień,
Gabriela GRZESZUK Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej, Andżelika JELEŃ LKS Orlęta, Jakub

KOWALCZYK UKS Promień, Andrzej KOWALIK MULKS Technik-Orion, Zuzanna MIERKIEWICZ
Radzyńskie Sportowe Centrum
Taekwon-do, Anastazja PIŁAT LKS
Orlęta, Jakub PROKOPIUK Radzyńskie Towarzystwo Szachowe,
Milena ROLA Szkoła Tańca i Gimnastyki DIAMENT.
Listy gratulacyjne otrzymali
również Rodzice młodych sportowców.
Laureaci w kategorii „Trener”
Łukasz BOGUCKI UKS Promień, Mariusz DENISIUK UKS
Promień, Adam PĘKAŁA Radzyńskie Towarzystwo Szachowe,
Waldemar PODSIADŁY MULKS
Technik-Orion.
Wyróżnionym serdecznie gratulujemy, wszystkim sportowcom
życzymy dalszych sukcesów! AW

kowej oraz bocznej Powstania
Styczniowego.

Finansowanie inwestycji

- Niemożliwe też będzie wykonanie tych zadań bez środków
zewnętrznych, ponieważ koszt
inwestycji został wyliczony wstępnie na ok. 10 mln zł. Inwestycje na
ul. Warszawskiej, Wyszyńskiego i
Chomiczewskiego będą realizowane we współpracy ze Starostwem
Powiatowym, ponieważ starostwo
jest właścicielem tych dróg. Zarząd
Dróg Powiatowych opracuje projekty przebudowy nawierzchni i

będzie się ubiegać o dotacje. Miasto
wystąpi o dotacje na przebudowę
instalacji podziemnych informował
włodarz Radzynia i zwrócił się do
radnych: - Proszę Państwa o zrozumienie i akceptację tych planów,
ponieważ realizacja wymienionych
inwestycji będzie wymagała szczególnej dyscypliny w zakresie wydatków budżetowych.
Jeszcze w tym roku rozpocznie
się proces związany z wyłonieniem
projektanta i zabezpieczeniem
środków. Samo wykonanie nastąpi
w kolejnych latach.
AW
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Koniec roku szkolnego. Witajcie wakacje!
Uroczystą Mszą Świętą sprawowaną w kościele
pw. Świętej Trójcy uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim w piątek 25 czerwca zakończyli
rok szkolny 2020/2021.
Jak zaznaczył na wstępie ks.
Arkadiusz Markowski, mijający
rok szkolny był trudny nie tylko
dla uczniów i nauczycieli, ale i
rodziców. - Podziękujmy Panu
Bogu, że przetrwaliśmy ten trudny czas i aby nowy rok szkolny
przyniósł nam normalność. Pomódlmy się także o bezpieczne
wakacje, które właśnie się rozpoczynają, abyśmy po ich zakończeniu spotkali się w tym samym
gronie.

Tuż po Eucharystii uczniowie
wraz z nauczycielami przeszli do
szkół na podsumowanie minionego roku, wręczenie świadectw,
wyróżnień oraz nagród.
Obecny na zakończeniu roku
w Szkole Podstawowej nr 1 burmistrz Jerzy Rębek mówił o bardzo trudnym okresie, jaki m.in.
szkoła, uczniowie, nauczyciele
oraz rodzice przeszli z powodu
pandemii. - Byliście od siebie
odcięci, odcięci od nauczycieli,

od możliwości swobodnego zdobywania wiedzy, ale każdemu z
was - myślę też o nauczycielach
i rodzicach - należą się wielkie
gratulacje, że daliście radę. Ten

trudny czas mamy już za sobą i
mam nadzieję, że nie będziemy
musieli do niego wracać. Życzę
wam spokojnych wakacji, odpoczywajcie, nabierajcie sił i wra-

cajcie z radością i uśmiechem
we wrześniu do tej szkoły pełnej
tradycji i wartości.


Karol Niewęgłowski

Obchody Światowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych
Uroczyste spotkanie z okazji
Światowego Dnia Inwalidów i
Osób Niepełnosprawnych zorganizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Oddział Rejonowy
w Radzyniu Podlaskim odbyło się 26 czerwca w Domu
Ludowym w Zbulitowie. Gośćmi spotkania byli starosta
radzyński Szczepan Niebrzegowski i burmistrz Radzynia
Jerzy Rębek.
Przybyli na nie członkowie PZERiI z Radzynia i kół w: Kąkolewnicy z przewodniczącym Antonim
Mazurem, Komarówce ze skarbnik
Wandą Bobruk, Czemiernikach
ze Stanisławem Jędrzejkiewiczem,
Wohyniu z Kazimierzem Brudkowskim oraz ze Stowarzyszenia
„Radzyńskie Wrzosy”.
Uczestników spotkania powitał
przewodniczący Związku Kazi-

mierz Zdziebłowski. Następnie
chwilą ciszy i modlitwą uczczono
pamięć zmarłych członków: Czesławy Zdziebłowskiej, Józefa Dołbenia, Kazimierza Domańskiego i
Zofii Kublickiej.
Alina Staszczuk przypomniała
historię Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych.
Święto ustanowione zostało
przez Międzynarodową Organizację Pracy dla uczczenia 262 ofiar
katastrofy górniczej, która wydarzyła się 8 sierpnia 1956 roku w
kopalni węgla kamiennego Bois du
Cazier w Marcinelle w Belgii. W jej
wyniku wiele osób doznało poważnych obrażeń, zostając inwalidami.
13 grudnia 2006 r. na na 61 sesji na
sesji zgromadzenia Ogól ONZ została przyjęta Konwencja osób niepełnosprawnych. W myśl tej rezolucji osoby niepełnosprawne mają
prawo do wolności i bezpieczeństwa, równej swobody poruszania
się z osobami pełnosprawnymi,

dostępu do przestrzeni i budynków
publicznych, transportu i informacji,ochrony zdrowia, edukacji, życia
prywatnego i rodzinnego, a także w
życiu publicznym i kulturalnym. W
Polsce obchody Światowego Dnia
Inwalidy organizowane są od 1959
roku przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
- Takie święta uświadamiają
wszystkim, jak cienka jest granica między światem osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
Głównym przesłaniem osób pełnosprawnych powinna być ciągła
walka ze stereotypami na temat z
różnych niepełnosprawności, które nadal istnieją w naszym społeczeństwie - podsumowała Alina
Staszczuk. Wystąpienie humorystycznie spuentowała wierszem
Wisławy Szymborskiej „Oda do
starości”.
Kolejnym punktem programu
było wręczenie dyplomów seniorom wyróżniającym się w pracy
na rzecz Związku i potrzebujących.
Z rąk burmistrza i starosty dyplomy otrzymali: Anna Kwasowiec,
Grzegorz Soszka, Grażyna Walkowiak i Marianna Izdebska.
Z kolei głos zabrali zaproszeni
goście. Starosta radzyński Szczepan
Niebrzegowski życzył członkom
Związku poczucia, że ich wiedza,
doświadczenie i umiejętności są
potrzebne społeczeństwu i wykorzystywane, a niepełnosprawność
nie oznacza wykluczenia. Podał
przykład swego Taty, który mimo iż
nie miał nóg, pracował normalnie
jako urzędnik.

Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek wspominał czas pandemii,
który nie pozwalał na tego typu
spotkania. - Wyszliśmy z tej wojny
jako zwycięzcy dzięki wytrwałości i samodyscyplinie. - Dodał, że
czas, kiedy nie wykonuje się pracy
zawodowej, wiele osób wykorzystuje na rozwój zainteresowań, odkrywanie piękna świata.
Obchody zakończyły się spotka-

niem towarzyskim.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Radzyniu Podlaskim liczy
440 członków, w tym 110 w samym
Radzyniu. Pozostali stowarzyszeni
są w Kołach w Kąkolewnicy, Komarówce, Czemiernikach, Wohyniu,
Borkach i Ulanie.
AW
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Dzieci utracone, martwo urodzone będą miały
godny pochówek
Porozumienie w sprawie organizacji zbiorowych pochówków w obrządku rzymskokatolickim dzieci martwo urodzonych zostało zawarte 30 czerwca w Urzędzie Miasta. - Akt ten jest bardzo istotny z punktu widzenia ludzi wierzących, bo otwiera
możliwość dokonywania pochówków zgodnych z wiarą katolicką i oddania pełnego poszanowanie tym, którzy urodzili się
martwi – wyjaśniał burmistrz Jerzy Rębek. - Chcemy, by te pochówki odbywały się w sposób godny, dlatego potrzebna jest
czterostronna współpraca – podkreślał włodarz miasta.
Dokument podpisali: Jerzy Rębek - Burmistrz Miasta Radzyń
Podlaski, Robert Lis - dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Jarosław
Ejsmont - prezes Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych oraz ks. prał.
Roman Wiszniewski - dziekan radzyński, proboszcz parafii Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy. Jak
zaznaczono w trakcie spotkania,
część rodziców decyduje się na samodzielne zorganizowanie pogrzebów swych utraconych, poronionych, martwo urodzonych dzieci.
Podpisane porozumienie dotyczy
tych przypadków, gdy rodzice wyrażą zgodę na pochówek dziecka w
zbiorowej mogile.
Dotychczas ciała dzieci utraconych, których nie pochowały osoby
uprawnione (m.in. rodzice) traktowane były jak szczątki ludzkie i
po badaniach histopatologicznych
poddawano je utylizacji.
Treść Porozumienia
Zgodnie z Porozumieniem na
terenie Cmentarza Komunalnego w Radzyniu zostało wyznaczone miejsce i wkrótce zostaną
przygotowane groby zbiorowe na
organizację pochówków dzieci
utraconych, martwo urodzonych,
zapewniające pochowanie co najmniej 30 trumien dziecięcych bez
pobierania opłat z tego tytułu. Do

czasu pogrzebu zwłoki dzieci będą
przechowywane w Prosektorium
Domu Pogrzebowego, z tego tytułu
również nie będą pobierane opłaty. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmie obsługę formalną
pochówku dzieci, sprawionego
przynajmniej raz w roku kalendarzowym, w terminie określonym z
udziałem parafii na zlecenie miasta.
SP ZOZ będzie informował osoby
uprawnione do pochowania zwłok
o przysługujących im uprawnieniach oraz o możliwości przeprowadzenia pochówku przez Miasto,
będzie także informował MOPS
o potrzebie dokonania pochówku dziecka martwo urodzonego
oraz przekazywał zwłoki dzieci do
Domu Pogrzebowego prowadzonego przez PUK.
Dzieci nieochrzczone
w nauce Kościoła
Czynności duszpasterskie nad
dziełem pochówku dzieci martwo
urodzonych przyjął ks. prał. Roman Wiszniewski jako dziekan i
proboszcz parafii, która sprawuje
duchową opiekę nad Cmentarzem
Komunalnym. Kapłan podkreślił,
że inicjatywa zawartego Porozumienia wypłynęła od Anny Stephan - Diecezjalnej Doradczyni
Życia Duchowego i ks. Mateusza
Gomółki - Dekanalnego Duszpasterza Rodzin. Temat był podej-

mowany na spotkaniach od maja.
- Dotykaliśmy bólu rodziców, bo z
tym wydarzeniem – martwym urodzeniem dziecka - bardzo często
łączy się ich tragedia. Zastanawialiśmy się, jak im pomóc. Inicjatywa
pochówku dzieci martwo urodzonych obejmuje sferę duchową: żeby
przyjść z pociechą religijną, z tym
wszystkim, co wynika z poczucia
godności, ale i zaufania do Bożej
Opatrzności i Mądrości.
Ks. prał. Roman Wiszniewski
przedstawił nauczanie Kościoła w
sprawie zbawienia dzieci nieochrzczonych. Odniósł się do pojęcia
pragnienia chrztu. Nadmienił, że
„Chrzest pragnienia” jest liturgicznym sposobem wyrażenia pragnienia rodziców, którzy chcieli
ochrzcić swoje zmarłe – najczęściej
w wyniku poronienia - dzieci, ale
nie mogli tego zrobić. - Jest, jak
wszystkie modlitwy, podejmowany i sprawowany w sposób całkowicie dobrowolny. Modlitwie tej,
która odbywa się w Kościele we
wspólnocie osieroconych rodziców, przewodniczy ksiądz. W jej
trakcie rodzice mogą nadać, jeśli
jeszcze tego nie zrobili, imię swojemu zmarłemu dziecku, co bardzo
często pomaga w przeżywaniu żałoby. Mogą to imię wypowiedzieć
głośno. Modlitwa ta, wykorzystując elementy z rytuału sakramentu chrztu, ułatwia powierzenie w

sensie emocjonalnym i duchowym
swoich dzieci Panu Bogu – wyjaśniał dziekan radzyński. - Niech
to będzie pociecha dla rodziców;
niech nią będzie także fakt, że ci, co
odpowiadają za organizację życia
społecznego w naszej społeczności lokalnej dostrzegają potrzebę
godnego pochówku dzieci martwo urodzonych. Niech mi wolno
będzie wyrazić słowa uznania dla
tych wszystkich, którzy podjęli inicjatywę i włączyli się do niej z pełną
odpowiedzialnością – powiedział
ks. prał. R. Wiszniewski.
Społeczny Komitet zajmie
się budową nagrobka
Poinformował również, że po
głębszej analizie postanowiono, że
miejsce pochówku dzieci martwo
urodzonych zostanie zlokalizowane na Cmentarzu Komunalnym,
obok grobów małych dzieci. Stanie

tam pomnik symbolizujący obecność ciał tych dzieci, jednocześnie
ból przeżywających ich stratę rodziców; będzie to miejsce modlitwy
w ich intencji. Dla wypracowania
projektu zagospodarowania terenu
i wykonania nagrobka oraz zgromadzenia funduszy na jego realizację zostanie powołany Komitet, do
którego mogą być włączone osoby
spoza sygnatariuszy Porozumienia.
- Każdy człowiek człowiek utracony, martwo urodzony znajdzie
dla siebie miejsce na cmentarzu
grzebalnym, w miejscu szczególnej
modlitwy, nabożeństwa i pamięci –
podsumował spotkanie burmistrz
Radzynia Jerzy Rębek i zapowiedział, że zwróci się do przedstawicieli innych samorządów z zachętą
do uczestniczenia w tym przedsięwzięciu.


Anna Wasak

Przedszkole Miejskie nr 2 laureatem konkursu „Czyściochowe Przedszkole”
Grupa „Motylki” z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Radzyniu
Podlaskim w II półroczu
bieżącego roku szkolnego realizowała ogólnopolski edukacyjny program „Czyściochowe
Przedszkole” przygotowany
przez firmę ROSSMANN.
Celem programu jest nauka
samodzielnej higieny i dbania
o odporność. Składa się on z 6
modułów, które dotyczą higieny
jamy ustnej i nosa, czystości dłoni

oraz zasad korzystania z toalety, a
także mycia, kąpieli i pielęgnacji
skóry. Przedszkolaki realizując
program, wykonywały podczas
zajęć, między innymi prace plastyczne, które reprezentowały nasze przedszkole w ogólnopolskim
konkursie „Czyściochowe Przedszkole”.
Konkurs ma trzy odsłony. W
każdej uczestnicy programu rabatowego Rossnę Junior Rossmann
mogli głosować na wybrane
przedszkole.

Co miesiąc 100 przedszkoli z
największą liczbą głosów wygrywa kartę podarunkową o wartości 500 zł do drogerii Rossmann
na zakup środków czystości dla
placówki.
Nasze przedszkolaki brały udział w dwóch odsłonach,
mieszcząc się za każdym razem
w setce nagrodzonych. Za pierwszym razem znaleźliśmy się na 78
miejscu z 372 głosami za drugim
na 16 z 737 głosami wygrywając
karty podarunkowe na łączną

kwotę 1000 złotych. Z kart zostały
zakupione pamiątkowe upominki
dla dzieci w postaci ręczniczków i
kubeczków z wizerunkami bohaterów Czyściochowa, którzy towarzyszyli dzieciom podczas zabaw i zajęć z programu. Pozostałe
środki przeznaczymy na zakup
środków higienicznych oraz promocję nawyków prozdrowotnych
wśród przedszkolaków.
Ten sukces zawdzięczamy
wszystkim, którzy na nas głosowali w obu odsłonach. Dlatego

bardzo serdecznie dziękujemy za
oddane głosy rodzicom przedszkolaków ,mieszkańcom naszego
miasta oraz innym uczestnikom
programu rabatowego Rossnę
Junior z całej Polski. Specjalne
podziękowania kierujemy do redakcji Kocham Radzyń Podlaski,
która również przyczyniła się do
sukcesu, publikując naszą prośbę
o głosy.


Przedszkole Miejskie nr 2
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Diecezjalne obchody 100-lecia
Legionu Maryi
Diecezjalne obchody 100-lecia Legionu Maryi na świecie odbyły się w
parafii pw. Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim pod przewodnictwem
ordynariusza siedleckiego ks. bp. Kazimierza Gurdy.
Uroczystość rozpoczęła się czuwaniem modlitewnym, o godz. 10
odprawiona została Msza św., podczas której legioniści dziękowali za
100 lat Legionu Maryi, prosili o dalsze łaski oraz ponowili przyrzeczenia. W duchowym darze zadeklarowali modlitwę w intencji Księdza
Biskupa w formie margaretki.
Na uroczystość przybyło ponad 200 legionistów z diecezji
siedleckiej ze swymi kierownikami duchowymi. Były również
przedstawicielki Regii z Lublina z
prezydent Elżbietą Moczulską. W
uroczystości uczestniczyli także
dziekan dekanatu radzyńskiego
ks. prał. Roman Wiszniewski i ks.
senior Kazimierz Musiej, który 21
lat temu zakładał Legion Maryi w
Radzyniu. Gospodarzem uroczystości było Prezydium Matki Bożej
Królowej Pokoju przy parafii Trójcy Świętej w Radzyniu z prezydent
Pelagią Kublicką.
Przybyłych powitał proboszcz
proboszcz parafii Świętej Trój-

cy Krzysztof Pawelec, który pełni
funkcję kierownika duchowego
Komicjum (Legionu Maryi w diecezji siedleckiej).
W wygłoszonej homilii ks. bp
Kazimierz Gurda, w nawiązaniu
do fragmentu Ewangelii o Nawiedzeniu św. Elżbiety przez Maryję
podkreślił, że źródłem powstania Legionu Maryi była potrzeba
niesienia pomocy potrzebującym
- zarówno w wymiarze materialnym jak i duchowym, moralnym.
W czterech punktach przedstawił
najważniejsze zasady duchowości
Legionu Maryi: „działanie według pragnień, natchnień i sugestii
Ducha Świętego”, oddanie swoich
zdolności, czasu sił do wypełnienia
podjętej misji, działanie zmierzające do rozwoju Kościoła i modlitwa
różańcowa.
- Dziękujemy Panu Bogu za 100
lat waszej pięknej historii zapisanej
troską i zaangażowaniem o dobro i
świętość człowieka i Kościoła… Jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za po-

nad 20 lat Legionu Maryi w diecezji
siedleckiej. Modlimy się o dalszy
rozwój - by powstawały prezydia
w kolejnych parafiach. Zawierzamy Was opiece Maryi, która pod
swymi sztandarami was gromadzi i
prowadzi – mówił ks. bp Kazimierz
Gurda.
Świętowanie jubileuszu było połączone z doroczną uroczystością
ACIES, podczas której członkowie
Legionu Maryi odnawiają przyrzeczenia. Na zakończenie Mszy św.
pięć osób z Prezydium Matki Bożej
Królowej Pokoju przy parafii Trójcy
Świętej w Radzyniu z prezydent Pelagią Kublicką przekazało duchowy
dar Księdzu Biskupowi w postaci
zobowiązania do modlitwy w jego
intencji w formie margaretki.
Po modlitwie odbyło się spotkanie przy stole, podczas którego
m.in. prezydent Regii z Lublina
Elżbieta Moczulska zachęcała do
jedności i włączania do Legionu
młodych ludzi, a Jadwiga Pałysz –
pierwsza prezydent Prezydium w

Radzyniu - wspominała początki
Legionu Maryi w naszym mieście.
Wspólnota Legionu Maryi zawiązała się 7 września 1921 roku
w Dublinie. Założycielem Legionu był sługa Boży Franciszek Duff
(1889-1980). Po stu latach LM jest
obecny w przeszło 160 krajach.
Liczba członków wynosi kilkanaście milionów.
Pierwsze grupy legionowe w
Polsce powstały w 1948 roku za pośrednictwem Anatola Kaszczuka więźnia obozu w Kozielsku, oficera
artylerii, później lotnictwa, żołnierza generała Andersa, który walczył
w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Po powrocie do kraju w
1948 r. założył pierwsze prezydium
LM w Ostródzie, następne w Lublinie oraz w Warszawie. Niedługo potem LM, jak wszystkie inne
stowarzyszenia katolickie, musiał
zawiesić swoją działalność. Wrócił

Instalacja relikwii św. Jana Pawła II
w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Wprowadzenie relikwii Świętego Jana Pawła II do Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Radzyniu odbyło
się 25 czerwca. Uroczystości
przewodniczył Ks. Bp. Grzegorz
Suchodolski – sufragan diecezji
siedleckiej.
Na Mszy św. został też poświęcony sztandar Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Św. Jana Pawła
II w Radzyniu. Ks. bp. Grzegorz Suchodolski pobłogosławił znajdujące
się pod wizerunkiem św. Jana Pawła
II. relikwiarium, w którym zostały
złożone relikwie.
Jak zaznaczył w słowie wprowadzającym kustosz Sanktuarium dziekan radzyński ks. prał. Roman
Wiszniewski, geneza uroczystości
sięga roku 1983 roku, kiedy to ówczesny proboszcz parafii Świętej
Trójcy ks. Prał. Witold Kobyliński
wraz z grupą parafian został przyjęty na prywatnej audiencji przez

Ojca Świętego Jana Pawła II. Podczas tego spotkania Papież udzielił
specjalnego błogosławieństwa na
czekający parafię trud budowy nowego kościoła i podarował kamień
węgielny.
Święty Jan Paweł II od 15 lat patronuje znajdującemu się na terenie
parafii Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych, w którym uczy się prawie 1400 młodzieży. Każdego roku
w dniu wyboru Karola Wojtyły na
Papieża społeczność ZSP gromadzi
się na Mszy Świętej w Sanktuarium
i uroczyście świętuje w swoich murach. W maju w pobliżu rocznicy
urodzin Papieża Zespół Szkół Ponadpodstawowych urządza w Sanktuarium wieczornicę poświęconą
swojemu Patronowi. Organizuje
też zjazdy Szkół im. Jana Pawła II
Diecezji Siedleckiej. - W dniach 15
-16 czerwca 2018 roku ZSP był gospodarzem XXXI Ogólnopolskiego Zjazdu, w którym wziął udział
Jego Eminencja Kardynał Stanisław

Dziwisz. Wtedy to zwróciliśmy
się z prośbą o pozyskanie Relikwii
Świętego Papieża. Odpowiedź była
pozytywna – informował ks. prał.
Roman Wiszniewski.
W dniu 17 marca 2021 r. do
Krakowa udała się delegacja w składzie: dyrektor ZSP im. Jana Pawła
II Grażyna Dzida, starosta powiatu
radzyńskiego Szczepan Niebrzegowski oraz Waldemar Panasiuk.
Delegacji przewodniczył wikariusz
parafii ks. Michał Gosk.
Przywiezione Relikwie zostały
umieszczone pod obrazem św. Jana
Pawła II podarowanym przez Kazimierza Sokoła. Relikwiarium przygotował i nieodpłatnie przekazał
Marian Korczyk.
- Relikwie instalujemy pomni na
słowa Jana Pawła II wypowiedziane
podczas I Pielgrzymki do Ojczyzny. Mówił wtedy – Trzeba iść po
śladach. Po śladach córek i synów
narodu, którzy byli wierni Chrystusowi do ostatniego uderzenia serca.

do Polski na początku lat 80.
Legion Maryi w parafii Świętej Trójcy w Radzyniu istnieje od
8 grudnia 2000 roku. W 2002 r.
utworzono w parafii radę wyższą
- Kurię LM Matki Bożej Królowej
Wszechświata. Kuria liczyła wówczas 290 członków skupionych w
7 parafiach (Borki, Gąsiory, Kock,
Ostrówki i w trzech parafiach radzyńskich). W 2005 r. Kuria LM
przy naszej parafii została podniesiona do rangi rady wyższej - Komicjum. Jest to najwyższa rada LM
w naszej diecezji, która oprócz zarządzania prezydiami w dekanacie
radzyńskim dodatkowo nadzoruje
3 kurie tj. leśniańską, łukowską i
międzyrzecką. Prezydentem Kurii
jest Pelagia Kublicka, a opiekunem
- ks. kan. Krzysztof Pawelec. W diecezji siedleckiej Legion Maryi jest
obecny w 40 parafiach, liczy 892
członków.
Anna Wasak

Święcenia
kapłańskie
ks. Łukasza
Kwasowca

W tym kluczu patrzymy na ołtarz,
gdzie są relikwie św. Jozafata Kuncewicza, na boczne kaplice mające
relikwie św. Faustyny, św. Alberta
Chmielowskiego i bł. Męczenników
z Pratulina – mówił kustosz Sanktuarium ks. prał. R. Wiszniewski. Oczekujemy dnia, kiedy będziemy
mogli przy obrazie bł. ks. Jerzego
Popiełuszki umieścić Jego Relikwie.
Trzeba nam, dzieciom polskiego
narodu iść śladami swoich świętych.

Na podst. www. mbnp.pl
fot. Michał Maliszewski

Radzynianin, parafianin parafii
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy ks. Łukasz Kwasowiec przyjął
w katedrze siedleckiej święcenia
kapłańskie z rąk bpa Kazimierza
Gurdy. Mszę świętą prymicyjną w
radzyńskim Sanktuarium sprawował 20 czerwca. Z dniem 1 lipca
Biskup Kazimierz Gurda skierował
ks. Łukasza do pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Bartłomieja
w Grębkowie.
Red.
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Wszedł obowiązek zgłoszenia
czym ogrzewamy dom
Od 1 lipca 2021 roku wszedł w życie obowiązek zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) czym ogrzewamy domy. Do
kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia? Już wyjaśniamy.
Każdy, kto ma w domu piec,
kominek, a nawet kuchnię węglową, musi indywidualnie zgłosić
to do swojej gminy. Katalog urządzeń, które muszą być wpisane do
Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków (CEEB), jest bardzo
pojemny, obejmuje również m.in.
kotły i grzejniki gazowe, kotły na
paliwa stałe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne. Mniejszy problem mają mieszkańcy bloków, za
których deklarację złoży zarząd
wspólnoty mieszkaniowej lub
spółdzielni. Taki sam obowiązek
spoczywa na właścicielach lokali niemieszkalnych, usługowych.
Na zgłoszenie mamy rok czasu.
Później za zaniedbanie tego obo-

wiązku można dostać mandat do
500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu
grzywnę do 5 000 zł.
Deklarację do CEEB można złożyć online poprzez portal
ZONE:
www.zone.gunb.gov.pl.
Należy kliknąć w przycisk „złóż
deklarację”, system krok po kroku
przeprowadzi przez cały proces
składania formularza. Deklarację
źródeł ciepła i paliw stałych mogą
jednak złożyć przez Internet jedynie osoby, które posiadają profil
zaufany albo e-dowód. System wymaga bowiem uwierzytelnienia za
pomocą tych narzędzi.
Osoby, które nie mają możliwości wysłania deklaracji drogą
on-line, przewidziano możliwość
złożenia deklaracji w wersji papie-

rowej. Deklarację można pobrać z
www.zone.gunb.gov.pl albo zgłosić się po nią do Urzędu Miasta do
pokoju nr 104 (I piętro). Więcej
informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer 83 351 24 88.
Deklaracja dotycząca źródeł
ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale
mieszkalne
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
- Formularz B – budynki i lokale
niemieszkalne
Więcej informacji na stronie:
https://www.gunb.gov.pl/strona/
centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
KN

Nowa śmieciarka w taborze PUK
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim
zakupiło nową śmieciarkę.
Dostawa nastąpiła w dniu 29
czerwca br. Jak wyjaśnia prezes PUK Jarosław Ejsmont,
zakup nowego sprzętu był koniecznością.
- Niespełna 600 tysięcy złotych
netto kosztowała nas nowa śmieciarka. Jest to zakup konieczny,
ponieważ obecny sprzęt ma już
swoje lata i jest w dużej mierze
wyeksploatowany.
Zważywszy
na to, że firma ma dużo zleceń
na wywóz odpadów, nie mogę
dopuścić do tego, aby któregoś
dnia okazało się, że nie ma czym
pojechać do ich odbiór. Przyjęta
polityka inwestycyjna firmy polega na tym, by kupować nowy
sprzęt a nie używany. Minął już
czas, że kupowało się cokolwiek,
aby tylko mieć. Nadszedł czas
na kupowanie nowych maszyn
i urządzeń. Kupując sprzęt używany - kupujemy przysłowiowego kota w worku. Nie wiemy jak
ktoś użytkował dany pojazd, w
jakich warunkach pracował, jak
był serwisowany. Ponadto w przetargach już pojawiają się wymogi

dotyczące posiadania pojazdów
nowszych. Ostatnio u jednego z
zamawiających, koniecznym było
spełnienie warunku posiadania
pojazdu z normą EURO 6, co
stanowiło 40% w ogólnej ocenie
oferty, zaś cena wynosiła 60% tej
oceny - wyjaśnia prezes.
Volvo 320 to pojazd nowoczesny z ponad 300-konnym silnikiem i automatyczną skrzynią
biegów, spełniający wszelkie wymogi unijne w tym normę emisji
spalin euro 6. Posiada wiele udogodnień dla osób na nim pracujących. Kilka poziomów zgniotu w
zależności od rodzaju zbieranych
odpadów, otwierane burty aby
łatwiej włożyć wielkogabarytowe

przedmioty oraz pojemną, bo aż
16 metrową zabudowę. Pojazd
posiada wiele elementów zapewniających bezpieczeństwo pracy.
Jest nim m.in. mechanizm, dzięki któremu gdy na podestach dla
obsługi z tyłu pojazdu stoi pracownik, pojazd nie pojedzie szybciej niż 30 km/h ani nie cofnie.
Innym z takich elementów jest w
przypadku załadunku odpadów
wielkogabarytowych przy otwartych burtach, możliwość uruchomienia prasy zgniatającej jedynie
ręcznie za pomocą dźwigni znajdującej się z boku pojazdu.


Karol Niewęgłowski

Uwaga! Ważne zmiany
w programie
„Czyste Powietrze”
W dniu 1 lipca 2021 r. wchodzi
w życie nowa wersja Programu
Priorytetowego „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe. Wycofanie dotacji na
kotły węglowe, zwiększenie
progów dochodowych uprawniających do podwyższonego
poziomu dofinansowania
oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły
na pellet o podwyższonym
standardzie – to trzy nowości
w programie „Czyste Powietrze”, które zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2021 r.
Wytyczne Komisji Europejskiej, zapisy Krajowego Planu
Odbudowy oraz Polskiego Ładu,
a także obowiązujące uchwały
antysmogowe w poszczególnych
województwach, które nakazują
wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość
stosowania paliwa stałego (węgla) – te czynniki zdeterminowały zapowiadane już wcześniej
przez Ministerstwo Klimatu
i Środowiska oraz Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej zmiany w
programie „Czyste Powietrze”.
Znamy datę ich wprowadzenia,
będzie to 1 lipca 2021 r.
Koniec dotacji na piece
węglowe
Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste
Powietrze” będzie możliwy tylko
do końca obecnego roku. Zatem,
aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r.
złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel,
zakupić i zamontować to źródło
ciepła a dodatkowo potrzebna
jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten
nie dotyczy wniosków złożonych
przed datą wejścia w życie zmian
w programie, czyli przed 1 lipca
2021 r.).
Wyższe progi dochodowe
Kolejna nowość w „Czystym
Powietrzu”, to podwyższenie
progów dochodowych w drugiej
części programu. Zmiana ma na
celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste
Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki

czemu więcej osób skorzysta z
podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli otrzyma bezzwrotną
dotację wynoszącą do 37 tys. zł.
Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg
dochodowy wzrośnie o 229 zł
niż obecnie, czyli do kwoty 2 189
zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy
podwyższy się o 164 zł niż obecnie, czyli do poziomu 1 564 zł na
osobę.
Wyższe dotacje na kotły
na pellet o podwyższonym
standardzie
Zgodnie z dotychczasowymi
zapisami w programie „Czyste
Powietrze”, począwszy od 1 lipca
2021 r. możliwe będzie ubieganie
się o wsparcie na zakup i montaż
kotła na pellet o podwyższonym
standardzie. To szansa na dotacje
do 9 tys. zł (nie więcej niż 45%
faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie
dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys.
zł (nie więcej niż 60% kosztów).
Szczegóły w tym zakresie
określają załączniki nr 2 i 2a do
programu „Czyste Powietrze”,
dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze,
materiały do pobrania), gdzie w
poz. nr 12 mowa jest o zakupie
i montażu kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem
podawania paliwa, o obniżonej
emisyjności cząstek stałych o
wartości ≤ 20 mg/m3.
Na Portalu Beneficjenta znajduje się nowa wersja Programu
wraz z załącznikami obowiązująca od 1 lipca 2021 r.
KN
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Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym
jest obowiązkowy?
Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej
(Dz. U z 2021 r. poz. 955). Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce
publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy
o narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1775), obowiązkową metodą przekazania danych
przez osoby fizyczne objęte spisem
powszechnym jest samospis internetowy. Samospis można wykonać
samodzielnie, za pomocą własnego
urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa, smartfona itd.), bądź
w najbliższym urzędzie gminy.
Urzędy gmin utworzyły w tym celu
stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, z których można
skorzystać bezpłatnie (lista punktów spisowych w gminach). O ile
zajdzie konieczność, Urząd Gminy
zapewnia wsparcie upoważnionego
pracownika Urzędu Gminy w realizacji samospisu przez Internet.
Spisem powszechnym objęte są:

osoby fizyczne stale zamieszkałe i
czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne
niemające miejsca zamieszkania
oraz mieszkania, budynki, obiekty
zbiorowego zakwaterowania oraz
zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami (ustawa z dnia
9 sierpnia 2019 r. o narodowym
spisie powszechnym ludności i
mieszkań w 2021 r.; Dz. U. z 2019
r. poz. 1775).
Równolegle z samospisem w
spisie powszechnym, prowadzone
są wywiady telefoniczne. Rachmistrzowie spisowi dzwonią do osób,
które nie spisały się przez Internet
lub dzwoniąc na infolinię spisową
(22 279 99 99). Rachmistrzowie
dzwonią z dwóch numerów telefo-

nów: 22 828 88 88 oraz 22 279 99
99.
W razie wątpliwości, czy osoba dzwoniąca jest rachmistrzem,
można zweryfikować jej tożsamość: https://rachmistrz.stat.gov.
pl/formularz/.
Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021
r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie
można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się telefonicznie z osobami fizycznymi objętymi spisem. Osoby,
które przekażą dane telefonicznie
rachmistrzowi, nie muszą już wypełniać formularza spisowego w
Internecie. A do osób, które już się
spisały samodzielnie, rachmistrz
nie zadzwoni. Jeśli chcesz wypełnić
sam formularz w Internecie możesz

to zrobić dopóki nie skontaktuje się
z Tobą rachmistrz.
Nie warto odkładać samospisu
do ostatniej chwili, również dlatego,
że tylko te osoby, które spisały się
przez Internet mogą wziąć udział
w loterii. Ostatnie zgłoszenia przyjmowane są do 7 lipca br. Szczegóły
dostępne na stronie https://loteria.
spis.gov.pl/.
KN
Osoby wykonujące prace spisowe zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy statystycznej
określonej w art. 10 o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955)
i wykonują te prace po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu
pisemnego przyrzeczenia (art. 29
ust. 1 ustawy o narodowym spisie

powszechnym ludności i mieszkań
w 2021 r.).
Obowiązek realizacji spisów
nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej art. 4 Rozporządzenia (WE) nr 763/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady
z 9.07.2008 r. Ustawa z dnia 29
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997,
z późn. zm.) wskazuje, że udział
w badaniu jest obowiązkowy, a
realizacja spisu wymaga odrębnej
ustawy (art. 9. ustawy o statystyce
publicznej). Ustawa o narodowym
spisie powszechnym ludności i
mieszkań w 2021 r. została podpisana 9 sierpnia 2019 r. , opisano w
niej szczegółowe warunki realizacji
tego badania.

Rachmistrzowie rozpoczynają wywiady
Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady
bezpośrednie w Narodowym
Spisie Powszechnym Ludności i
Mieszkań 2021.
Co to oznacza? Rachmistrzowie
skontaktują się z osobami, które
nie spisały się samodzielnie przez
Internet, nie spisały się na infolinii
ani nie uczestniczyły w wywiadzie
telefonicznym.
Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021
r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie
można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie

prowadzonym przez rachmistrza
jest obowiązkowy.
Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:
1) imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
2) numer identyfikatora oraz hologram,
3) nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
4) podpis osoby upoważnionej do
wystawienia identyfikatora,
5) okres, na jaki identyfikator został
wystawiony.
W razie wątpliwości tożsamość
rachmistrza można sprawdzić na
kilka sposobów:
- poprzez specjalnie przygotowaną
aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/,
- poprzez kontakt z infolinią spiso-

wą numerem 22 279 99 99, wybierz
1 – Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań, a następnie
2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.
Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony
jest przez rachmistrzów spisowych
z zachowaniem standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich rachmistrz
spisowy powinien bezwzględnie
dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli
respondent jest objęty kwarantanną
lub izolacją domową, wywiad może
odbyć się telefonicznie pod warun-

kiem przekazania rachmistrzowi
numeru telefonu kontaktowego.
Zachęcamy wszystkich, którzy
jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby uczynili to, nie czekając
na telefon bądź wizytę rachmistrza.
Spisać można się logując na stronie
https://spis.gov.pl lub dzwoniąc na
numer infolinii spisowej: 22 279 99

99.
Osoby, które samodzielnie spiszą się przez Internet, mogą wziąć
udział w loterii. Kod na loterię można zarejestrować na stronie loterii
do dnia 7 lipca br. Tę możliwość
mają tylko i wyłącznie osoby, które
dokonały samospisu internetowego.
KN

Ogłoszenie o otwartym konkursie na udzielenie
dotacji celowych z budżetu miasta
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza otwarty
konkurs na udzielenie dotacji celowych z budżetu
miasta Radzyń Podlaski na realizację zadań służących
rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych, zlokalizowanych na obszarze miasta Radzyń Podlaski.

Ogłoszenie, wzór wniosku, wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji oraz Uchwała Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie trybu postępowania
o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Radzyń Podlaski, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli

wykonania zadania służącego tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz BIP: umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1045&p1=szczegoly&p2=1652684
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Działania Miasta związane z pandemią coronawirusa
- Uważam, że stanęliśmy na wysokości zadania, zareagowaliśmy odpowiednio do zagrożenia – tak burmistrz Jerzy Rębek
podsumował działania Urzędu Miasta w 2020 roku, wynikające z zagrożenia pandemią koronawirusa. Nie było głosów
sprzeciwu, protestów - dodał włodarz.
Prawie 257 tys. zł Miasto wydało na działania związane z pandemią koronawirusa. Przygotowane
zostały obiekty do potencjalnej
kwarantanny – jeden w południowym pawilonie wschodniego
skrzydła Pałacu Potockich, drugi
w budynku przy Armii Krajowej 1.
Wyposażone zostały w niezbędne
przedmioty (łóżka polowe, pościel,
środki czystości itp.), dostosowano
pomieszczenia do potrzeb sanitarnych (odświeżono pomieszczenia,
zainstalowano armaturę wodno-kanalizacyjną), zainstalowano dodatkowe oświetlenie itd. Udzielono
pomocy rzeczowej szpitalowi i Pogotowiu Ratunkowemu przez zakup i przekazanie sprzętu (pompy
dyfuzyjne), środków dezynfekcyjnych, kombinezonów, fartuchów,
maseczek, rękawic ochronnych.

Kupione zostały termometry
bezdotykowe, maty dezynfekcyjne dla Urzędu Miasta, placówek
oświatowych, instytucji miejskich,
opryskiwacze do środków dezynfekcyjnych, używane w szkołach,
na dojściach do szkół, parownice
do szkół i przedszkoli, którymi dezynfekowano wykładziny i dywany.
Dezynfekowano ulice miasta we
współpracy z PUK.
Grupa pracowników Urzędu
Miasta (Monika Leszak, Anna
Woźniak, Anna Kaźmieruk i Karol
Niewęgłowski) podjęła współpracę
z licznym gronem Pań – Przedsiębiorczych Radzynianek, które
spontanicznie, bezinteresownie,
poświęcając na to swój wolny czas
podjęły się szycia maseczek ochronnych i uszyły ich tysiące. Przekazywano je bezpłatnie mieszkańcom

Radzynia za pośrednictwem m.in.
Urzędu Miasta, Radzyńskiego
Ośrodka Kultury. Miasto dostarczyło część materiałów do szycia
masek (bawełny, gumek), koordynatorem współpracy była Anna
Woźniak, za której pośrednictwem
burmistrz dziękował „Przedsiębiorczym Radzyniankom”.
Do pomocy seniorom i osobom niepełnosprawnym w robieniu zakupów i załatwianiu innych
spraw
życiowych zaangażował się Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Miejski Klub Seniora. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej świadczył otaczał opieką 40 osób w podeszłym wieku,
niepełnosprawnych, chorych, wymagających pomocy innych osób.
Udzielał też pomocy osobom spoza
grona stałych podopiecznych - np.

Przygotowanie Strategii
Rozwoju Ponadlokalnego
Partycypacyjne przygotowanie
Strategii Rozwoju Ponadlokalnego - zaproszenie mieszkańców do udziału w pracach nad
dokumentem, wizją współpracy
oraz wyrażenia opinii i zgłoszenia pomysłów na projekty
wdrożeniowe.
Miasto Radzyń Podlaski, Powiat Radzyń, a także gminy:
Borki, Czemierniki, Komarówka
Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan
Majorat i Wohyń przystąpiły do
opracowania Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego. Wspólny dokument przełoży się na wzmocnienie współpracy pomiędzy partne-

rami i będzie stanowił podstawę
do przedsięwzięć prowadzących
do osiągnięcia określonych celów, mających realne korzyści dla
wszystkich mieszkańców obszaru.
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego będzie istotnym dokumentem
pozwalającym na uzyskanie dotacji unijnych w latach 2021 - 2027.
W ramach procesu partycypacyjnego opracowania dokumentu
przewidziano przede wszystkim
wykorzystanie narzędzi takich
jak: ankieta online oraz otwarte
spotkania z mieszkańcami. Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym pojawi się na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Będzie to obiekt nowoczesny,
bezobsługowy, ogrzewany. Zostanie
zlokalizowany na terenie Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

przy ścieżce rowerowej u wylotu na
ulicę Jana Pawła II. Miejsce to położone jest blisko centrum, nieopodal Pałacu Potockich, widoczne z
nieodległego przystanku autobusowego, będzie więc służyło nie tylko
mieszkańcom, ale także przyjezdnym i turystom. Koszt obiektu to

kierownik Miejskiego Klubu Seniora.
Urząd Miasta organizował i organizuje dowożenia osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych na szczepienia. Pracownika
oddelegowanego (Grzegorz Szwedo) wspierali w razie potrzeby
wiceburmistrz Sławomir Lipski i
sekretarz Robert Targoński. Całość
koordynuje Stanisław Wachnik.
Taka możliwość w dalszym ciąg
istnieje.
Burmistrz Jerzy Rębek podczas
sesji Rady Miasta zaapelował o zachowanie czujności: - Walka z epidemią jeszcze się nie zakończyła, w
świecie istnieje zagrożenie. Chrońmy siebie i dbajmy o bezpieczeństwo innych.

Rozpoczęła się
rewitalizacja Rynku

Swoje opinie można przesyłać
mailem na adres: sekretariat@
radzyn-podl.pl do 31 lipca. Konsultacje mają na celu identyfikację
silnych stron i potencjałów obszaru oraz jego słabości i potrzeb
mieszkańców. Istotne będzie także zebranie pomysłów i opinii w
zakresie współpracy ponadlokalnej, w tym propozycji przedsięwzięć niezbędnych do realizacji
w kolejnych latach. Uzyskane
informacje będą podstawą w procesie tworzenia Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego, zaś jej końcowy
kształt również zostanie poddany
konsultacjom społecznym.
Red.

Jeszcze w tym roku powstanie szalet miejski
Taką informację przekazał burmistrz Jerzy Rębek na czerwcowej sesji Rady Miasta.

przebywającym na kwarantannie,
jeśli ktoś sygnalizował taka potrzebę. - Nikogo nie odsyłaliśmy bez
pomocy. Włączenie się w akcję
zadeklarowały Wojska Obrony Terytorialnej i była taka możliwość
uzyskania pomocy ze strony WOT,
choć okazało się, że nie było takiej
potrzeby – mówi Andrzej Szczęch,
kierownik MOPS.
Do pomocy potrzebującym
mieszkańcom włączył się Miejski
Klub Seniora. - Osoby starsze, często niepełnosprawne, przebywające na kwarantannie , które sygnalizowały taką potrzebę, otrzymywały
pomoc. Chodziło głównie o robienie zakupów, ale nie tylko. Osoby samotne, żyjące w dodatkowej
izolacji z powodu pandemii często
chciały po prostu z kimś porozmawiać – mówi Stanisław Wachnik

ok. 200-300 tys. zł.
Burmistrz zapowiedział również
powstanie dodatkowego WC w
pomieszczeniu znajdującym się w
murze oporowym pałacu, niedaleko Punktu Informacji Turystycznej.
AW

W piątek 9 czerwca rozpoczęły
prace związane z rewitalizacją
ul. Rynek.
Jest to część projektu „Poprawa
stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim”, w
którego ramach zostanie wyremontowany korpus główny Pałacu Potockich z dziedzińcem honorowym
(od strony południowej) a także
plac publiczny Rynek łącznie z fragmentem ulicy Jana Pawła II.
W związku z dyskusją na temat
wycinki drzew, przypominamy:
Na realizację projektu Miasto w
stosownym czasie uzyskało wszelkie pozwolenia, w tym na wycinkę
drzew: od Wojewódzkiego Konser-

watora Zabytków, Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody. Uzyskane
zostało zezwolenie na budowę w
Wydziale Budownictwa. Projekt
wraz z wnioskiem o dofinansowanie został przyjęty przez Urząd
Marszałkowski. Drzewa, które zostały przeznaczone do wycięcia zostały do tego zakwalifikowane przez
projektantów ze względu na ich
stan. Ocena dendrologiczna wskazuje, że ich żywotność jest niewielka, bo są to drzewa chore, niektóre
niebezpiecznie pochylone.
Na placu pozostaną trzy duże
lipy, których stan jest dobry. Zostanie nasadzonych 11 nowych drzew,
młode krzewy, powstaną estetyczne
trawniki.
AW
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KULTURA

Letnia Gala Noworoczna ARTI SENTEMO
Z powodu pandemii koronawirusa wiele spraw stanęło na głowie. Także należąca już do kulturalnych tradycji Radzynia Podlaskiego,
odbywająca się od 2013 roku Noworoczna Gala Akordeonowa Kameralnej Orkiestry Akordeonowej ARTI SENTEMO, musiała zostać
przesunięta w czasie i odbyła się nie na początku stycznia, ale 4 lipca. Za to w tradycyjnym miejscu i formie. Tradycyjnie też w ponad
dwugodzinnym koncercie wykazała się maestrią i zachwyciła słuchaczy. Również zaskoczyła nowościami w repertuarze.
Publiczność nie zawiodła
Licznie przybyłych do obszernej hali widowiskowo-sportowej
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych powitał założyciel,
kierownik artystyczny i dyrygent
ARTI SENTEMO Zbigniew Czuryło. W gronie słuchaczy byli
m.in. Kurator Lubelska Teresa
Misiuk, burmistrz Radzynia Jerzy
Rębek, starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski, wójtowie
wszystkich gmin z terenu powiatu
radzyńskiego oraz liczne grono
sponsorów koncertu i Orkiestry.
Na koncert przybyli przedstawiciele zaprzyjaźnionego środowiska
muzycznego z Sanoka z dyrektorem PSM i i II st. dr. Tomaszem
Tarnawczykiem i prezesem Sanockiego Towarzystwa Muzycznego prof. Andrzejem Smolikiem.
Ciepłe słowa dyrygent skierował
do publiczności, która jak zwykle
nie zawiodła. Choć nie było takich
tłumów jak w styczniowych edycjach, to hala widowiskowo-sportowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych była pełna.
Sukcesy ARTI SENTEMO
trudno policzyć
Koncert poprowadziła Magdalena Niezgoda-Ćwiek. Na wstępie
w wielkim skrócie przedstawiła
Orkiestrę i jej dotychczasowe dokonania.
Kameralna Orkiestra Akordeonowa ARTI SENTEMO powstała
w 2013 roku, w jej skład wchodzą
absolwenci klasy akordeonu Zbigniewa Czuryły, uczniowie Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka
Chopina w Białej Podlaskiej, a
także Akademii Muzycznych w

Warszawie, Gdańsku i Katowicach. Są oni laureatami krajowych
i międzynarodowych konkursów
instrumentalnych w grze solowej i kameralnej, stypendystami
Premiera RP, Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz
Marszałka Województwa Lubelskiego. Dotychczas Orkiestra dała
ok. 200 koncertów w kraju i za
granicą. Zdobywała nagrody na
konkursach muzyki klasycznej
i rozrywkowej. Koncertowała w
wielu miejscowościach w Polsce
oraz we Włoszech, na Słowacji,
w Niemczech. Wzięła udział w
wielu koncertach okolicznościowych, jubileuszowych i festiwalach. Orkiestra ARTI SENTEMO
uświetniła I Spotkanie Twórców
Diecezji Siedleckiej, wykonała
koncert podczas wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Radzyniu,
koncertowała w Łazienkach Królewskich w Warszawie, na Jasnej
Górze, w Polskiej Akademii Nauk,
w Pałacu Prezydenckim, grała w
Filharmonii Lubelskiej, dała 2-godzinny koncert w Filharmonii
Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
Realizacja projektu z Czesławem
Mozilem „Grajkowie Przyszłości”
otrzymała nagrodę Fryderyki za
rok 2019. ARTI SENTEMO jest
półfinalistą programu Mam Ta-

lent (2019). Wydała dwie płyty. Na
koncertach promuje Radzyń Podlaski i ziemię radzyńską, zaprasza
do odwiedzenia miasta i powiatu.
Z powodu pandemii nie zostały zrealizowane plany koncertów
zagranicznych na 2020 rok (Włochy, Szwajcaria). Po przerwie od
koncertowania, a nawet prób, VIII
Gala Akordeonowa otwiera sezon
koncertowy, który pozwoli realizować zaproszenia do Ustronia,
Chojnic, Janowa Podlaskiego, Węgrowa oraz wyjazdy zagraniczne.
A w programie Gali…
W programie koncertu znalazła się muzyka klasyczna, filmowa
i rozrywkowa. Koncert rozpoczął
się Polonezem Wojciecha Kilara z
filmu „Pan Tadeusz” oraz serenadą Mozarta „Eine kleine Nachtmusik”. W dalszym ciągu koncertu
zaprezentowali się soliści: Marcel Semeniuk (m.in. zdobywca
I miejsca na konkursie online w
Belgradzie) oraz gość specjalny
Dawid Siwiecki – 15-letni akordeonista z Sanoka, który w 2021
w kategorii do 15 lat wygrał 14

konkursów akordeonowych krajowych i zagranicznych (m.in. we
Włoszech, Hiszpanii, Serbii, Włoszech, Kazachstanie, Grecji i na Litwie), został zwycięzcą programu
„Wirtuozi V4+. Międzynarodowy
Talent Show”.
Po występach solowych Orkiestra Arti Sentemo zagrała utwory
Brahmsa, Astora Piazzolli, wykonała „Bohemian Rhapsody” zespołu Queen. ARTI SENTEMO
przygotowało dwie premiery:
„Tango Jalousie” Jacoba Gade oraz
„Caravan” Juana Tizola i Duka Ellingtona.
Na zakończenie koncertu wybrzmiały dwa walce Wojciecha Kilara z filmów „Ziemia Obiecana”
i „Trędowata” oraz „Melancholia”
Krzysztofa Owczynika.
Wielka kultura
na wyciągnięcie ręki
Za wspaniałe doznania artystyczne oraz promocję Radzynia
i ziemi radzyńskiej dziękowali
założycielowi, kierownikowi i dyrygentowi Orkiestry Zbigniewowi
Czuryle: Teresa Misiuk – Kurator Lubelska, Burmistrz Miasta
Radzyń Podlaski Jerzy Rębek,
Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski oraz przedstawiciele
rodziców młodych akordeonistów.
- Utalentowana młodzież, fantastyczna gra, pasja, praca – efekt nie
mógł być inny jak ten, który słyszeliśmy. Doświadczyliśmy niezwykłych przeżyć, poruszyliście
wiele strun w naszych sercach –

mówiła Teresa Misiuk.
Starosta Szczepan Niebrzegowski podkreślił, że w tym roku
udało się zaangażować wszystkie
gminy powiatu radzyńskiego w
organizację Gali Akordeonowej.
Nawiązując do chińskiej „polityki
ping-pongowej” nazwał to „polityką akordeonową”, która zjednoczyła samorządy.
Burmistrz Jerzy Rębek zaznaczył, że dzięki wysokiemu poziomowi artystycznemu Orkiestry
ARTI SENTEMO w małym mieście mamy wielką sztukę „na wyciągnięcie ręki”. Szczególne słowa
podziękowań skierował do rodziców akordeonistów skupionych w
Stowarzyszeniu MELODIA ART.
- Bez waszego wsparcia trudno
byłoby sprostać wyzwaniom organizacyjnym, jakie wiążą się z działalnością Orkiestry, jej występami,
które stanowią także wspaniałą
promocję Radzynia i ziemi radzyńskiej – mówił włodarz miasta.
Rodzice z kolei wyrażali
wdzięczność za wspaniałe prowadzenie młodzieży oraz niezapomniane przeżycia i ogrom pozytywnych emocji wynoszonych z
koncertu: - Jesteśmy zafascynowani pasją, z jaką gracie - mówili.
Orkiestra ARTI SENTEMO
pożegnała publiczność brawurowym wykonaniem muzyki z filmu
„Vabank” oraz „Wsiąść do pociągu
byle jakiego”.


Anna Wasak
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IX Mistrzostwa Polski
w podciąganiu na drążku

W niedzielę 27 czerwca w Radzyniu odbyły się IX Mistrzostwa Polski
w podciąganiu na drążku. W zawodach wystartowało 50 zawodników, co
było najwyższą frekwencją w historii tych zawodów.
Uczestnicy rywalizacji przyjechali z Mielca, Rzeszowa, Warszawy, Katowic, Częstochowy, Wrocławia, Jeleniej Góry czy Gdańska. Zawodnicy rywalizowali w 3
konkurencjach. W konkurencji
podciągania na drążku wystartowało 45 zawodników w tym 3 panie. W przysiadzie z kamizelką 20
kg przez 2 min - 4 zawodniczki.
Pompki na komendę wykonywało 20 zawodników.
W kategorii open wygrał
Adam Biedziak z Katowic, najlepszą drużyną okazała się

OPP Katowice, w kategorii służb
mundurowych zwyciężył również Adam Biedziak, natomiast
w podciąganiu kobiet I miejsce
uzyskała Kamila Kubik. W konkurencji: przysiady kobiet z 20
kilogramową kamizelką rekordzistką została Kamila Kubik. W
ostatniej konkurencji zawodów:
pompkach na komendę zwyciężył Kacper Panaś z Rzeszowa, a
spośród pań najlepsza była zawodniczka z Radzynia Podlaskiego - Alicja Trykacz.
Głównymi
organizatorami

imprezy byli: Form Fitness Radzyń Podlaski, Stowarzyszenie
Lodołamacze, Ogień na Ogień
(zawody służb mundurowych)
oraz Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji. Wydarzenie swoim
patronatem objęli: Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek, Komendant
Wojewódzki Policji w Lublinie
Artur Bielecki oraz Komendant
Powiatowy Policji w Radzyniu
Podlaskim Zbigniew Krzos.
Red.
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Radzyń ma nowych
ratowników
12 czerwca br. na pływalni
Aqua-Miś w Radzyniu zakończył się kurs młodszego
ratownika. Organizatorem
kursu, którego zajęcia rozpoczęły się 11 maja, był
chełmski WOPR a partnerem
radzyński Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji.
Asystentami na kursie byli
ratownicy chełmskiego WOPR
posiadający także uprawnienia
trenerów pływania Łukasz Bogucki i Mariusz Denisiuk. W
ciągu 21 godzin przeznaczonych
na zajęcia uczestnicy musieli nabyć umiejętności technicznego
pływania przydatnego w ratownictwie, skoków ratowniczych
do wody czy też bezpiecznego
dopływania do tonącego. Opanowali różne sposoby holowania poszkodowanego, umiejętne
posługiwanie się sprzętem ra-

towniczym i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Ponadto duży nacisk położono
na nurkowanie i umiejętne zachowanie się pod wodą.
Ostatnimi zajęciami był egzamin, który odbył się pod surowym okiem prezesa chełmskiego WOPR Andrzeja Klaudela.
Cała dwunastka uczestników
poradziła sobie z zadaniami,
a prowadzący egzamin bardzo
pozytywnie ocenił zarówno
wyniki uczestników jak i pracę
asystentów. Młodzi ratownicy
otrzymali legitymacje WOPR,
koszulki oraz słodycze od firmy
drGerard, które wręczyli organizatorzy oraz dyrektor MOSiR
Agnieszka Włoszek. Nie obyło
się także bez uroczystego pasowania i przyjęcia do grona
członków WOPR.


MOSIR Radzyń

Orlęta Spomlek
16.06. zawodnicy radzyńskich Orląt podejmowali drużynę Chełmianki w ramach
Finału Pucharu Polski Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.
Po pięknym meczu biało-zieloni pokonali drużynę z Chełma,

strzelając aż 5 bramek i żadnej
przy tym nie tracąc. Ich autorami
byli: Patryk Szymala, Arkadiusz
Maj (x2), Maciej Filipowicz i Adrian Nowosadko.Orlęta wygrały
wojewódzki puchar po raz drugi
z rzędu.
Fot. https://orleta-spomlek.pl
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W himalaizmie sukcesy to efekt
zbiorowego wysiłku
4 i 5 czerwca 2021 r. odbyła się 34. edycja „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”, która wyjątkowo została połączona z V Radzyńskimi Dniami
Fotografii. Gościem wydarzenia był podróżnik i fotograf Piotr Trybalski, który w piątek opowiedział o
polskiej górze K2, natomiast w sobotę poprowadził
warsztaty pt. „Fotografowanie w podróży – jak
robić zdjęcia budzące emocje?”.
Po spotkaniu z Piotrem Trybalskim na temat historii zdobywania
„polskiego” ośmiotysięcznika – K2
mimo upalnego dnia zebrani słuchacze mieli odczucie chłodu – a
jego przyczyną była nie tyle klimatyzacja, co widoki himalajskich
niezmierzonych, lodowych przestrzeni prezentowanych na fotografiach i filmach. Dreszcz chłodu
przechodził po plecach, gdy towarzyszyliśmy lodowym zdobywcom
w prezentowanych i relacjonowanych „na żywo” fazach wspinaczki przy mrozie poniżej -40 stopni
i szalonych porywach wiatrów
wiejących zimą na wysokości 7-8
tys. m n.p.m. z prędkością do 200
km/h. Tym razem widzowie nie
zostali zachęceni do naśladowania
bohaterów spotkania i podejmowania podróży ich śladem. „Nigdy w
życiu” i „Za żadne skarby” – można
było usłyszeć od wychodzących ze
spotkania. Burmistrz Jerzy Rębek,
dziękując za himalajską opowieść,
podsumował spotkanie: „Nie spodziewałem się aż tak silnego przeżycia podróży z lodowymi wojownikami”.
Spotkanie z Piotrem Trybalskim

poświęcone było jego książce pt.
„Wszystko za K2. Ostatni atak lodowych wojowników”.
Dlaczego K2 jest szczytem
szczególnym? Drugi co do wysokości, uważany jest za jeden z najtrudniejszych ośmiotysięczników do
zdobycia. W rejonie tej góry panują
ekstremalne warunki pogodowe:
zimą temperatura spada nawet do
-45 stopni, a prędkość wiatru dochodzi do 200 km/h. Ponadto najtrudniejsze etapy wspinaczki znajdują się na wysokości ponad 8000
m n.p.m. Dodatkowym czynnikiem jest wysokość góry względem
otaczających ją lodowców – w każdą stronę szczyt opada ponad 3-kilometrowej wysokości ścianami.
Adam Bielecki powiedział o
zdobywaniu K2: „Dla każdego himalaisty wejście na K2 to symbol.
Nawet nie wiem do czego można
to porównać. To jak Oscar dla reżysera.” Piotr Trybalski wprawdzie w
żadnej z wypraw na K2 nie uczestniczył, ale dokładnie przestudiował
dostępne materiały, filmy, nagrania.
Dlaczego K2 to polski szczyt? Polacy nie zdobyli szczytu jako pierwsi
– ani zimą, ani latem, ale to Polacy

utorowali drogę innym, wytyczali
nowe szlaki, testowali wspinaczkę
w najtrudniejszych warunkach;
to Polak – Andrzej Zawada rzucił
pomysł zimowego himalaizmu i
realizował go w licznych próbach
zdobywania himalajskich szczytów zimą. Za nami poszli inni. Do
16 stycznia 2021 r. wszystkie 8-tysięczniki zostały zdobyte zimą. 10
spośród 14 jako pierwsi zdobyli
zimą Polacy. Z K2 im się to jednak
nie udało.
Piotr Trybalski zanim przeszedł
do wypraw z XXI w., nakreślił historię himalaizmu i zdobywania
K2. Odnalazł polski wątek z końca
XIX w. To generał w służbie rosyjskiej Bronisław Grąbczewski w
1889 r. odkrył tę górę, przecierał
szlaki, dotarł do wysokości 5 tys.

m n.p.m., zebrał bogatą wiedzę etnograficzną. W kolejnych latach
nastąpiło „mocowanie się” z górą,
wyprawy Włochów i Amerykanów
wskazały najbardziej dostępną drogę na szczyt, zostały wynalezione
raki umożliwiające wspinaczkę po
lodzie, zbierano dokumentację –
powstały fotografie (twórca europejskiej szkoły fotografii górskiej
Vittorio Stella niósł ze sobą sprzęt
ważący 35 kg: aparat – 25 kg i 10
klisz po 1 kg).
W 1920 r. powstaje we Lwowie
Klub Himalajski. Adam Karpiński, zachęcając do zorganizowania
wyprawy na K2, pisał: „Wiemy, że
Polacy zdolni są do wielkich rzeczy, tylko muszą mieć wielki cel”.
Celem miała być „większa chwała
dla narodu”. Jerzy Golcz namawiał
pod koniec lat 20-tych do wyprawy
na Everest. Problemem był brak
doświadczenia wysokogórskiego w
wyprawach zimowych.
Pierwsza polska wyprawa w
Himalaje odbyła się w 1939 r. Polacy zdobyli wówczas dziewiczy
wschodni wierzchołek Nanda
Devi. W tym samym roku amerykańska wyprawa na K2 wycofała się
200 m przed szczytem.
II wojna światowa i komunizm
zahamowały rozwój polskiego himalaizmu. Do 1966 r. w letnich wyprawach zostały zdobyte wszystkie
8-tysięczniki. Polacy w tym czasie
zdobywali szczyty w Hindukuszu,
bo tam łatwiej było zorganizować
wyprawę.
Dlatego od lat 70-tych wyznaczyli dla siebie inne cele: zdobywanie szczytów innymi, trudniejszymi drogami, w warunkach zimo-

wych. Na główną postać wyrósł tu
Andrzej Zawada (prywatnie mąż
aktorki Anny Milewskiej), jak to
określił Piotr Trybalski „chorobliwie ambitny”, który mówił o sobie: „Jestem stworzony do rzeczy
wielkich”, „Muszę być najlepszy”.
Biografii Andrzeja Zawady Piotr
Trybalski nadał tytuł: „Wszechmogący. Człowiek, który wymyślił Himalaje”. Kiedy mówią, że czegoś nie
da się zrobić, to trzeba to sprawdzić
– uważał himalaista.
Mimo opinii, że człowiek zimą
nie jest w stanie przeżyć na wysokości powyżej 7 000 m n.p.m. – w
warunkach, gdy pokrywa śnieżna
ma grubość 12 m, temperatura spada do -50 stopni i schodzą lawiny,
w 1973 r. dokonał pierwszego zimowego wejścia wraz z Tadeuszem
Piotrowskim na szczyt Noszak
(7485 m n.p.m.) w Hindukuszu.
W grudniu 1974 r. jako pierwszy człowiek na świecie, wraz z
Andrzejem Heinrichem przekroczył zimą na stokach Lhotse barierę 8000 m n.p.m. Do wierzchołka
zabrakło jedynie 250 metrów. Film
dokumentujący końcówkę zmagań
budził olbrzymie emocje. W trakcie 30 dni morderczej wędrówki
z olbrzymim bagażem, docierali
do kolejnych obozów zakopanych
w śniegu. Odnajdowanie namiotów, śpiworów, żywności i tlenu
zajmowało im kilkanaście godzin.
Zagotowanie wody w warunkach
silnego mrozu (poniżej -40 stopni)
i niskiego ciśnienia zajmowało godzinę. Atak na szczyt odbywał się
z 20-kilogramowym obciążeniem,
na resztkach tlenu... I gdy wierzchołek góry był zdawałoby się w
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zasięgu ręki, polscy himalaiści musieli zrezygnować z powodu załamania pogody i braku tlenu.
Jednak wyprawa ta nie zakończyła się zupełnym niepowodzeniem: była to największa wysokość osiągnięta podczas wyprawy
zimowej, otworzyła nowy rozdział
himalaizmu.
W kolejnych latach polscy wspinacze zdobywali zimą ośmiotysięczniki.
W 1980 r. 17 lutego był to najwyższy szczyt Mount Everest (8848
m n.p.m.). Wyczynu tego dokonali
Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki,
kierownikiem wyprawy był Andrzej Zawada. W ten sposób zaczęło się pasmo polskich zimowych
sukcesów w Himalajach. W latach
80-tych wszystkie pierwsze wejścia
zimowe na w sumie 6 ośmiotysięczników należały do Polaków. Po tych
sukcesach polscy himalaiści zostali
nazwani przez zagranicznych wspinaczy mianem Lodowych Wojowników.
Dla polskiego himalaizmu ważny był 1986 r. 23 czerwca Wanda
Rutkiewicz jako pierwsza kobieta
na świecie stanęła na szczycie K2,
Jerzy Kukuczka wyznaczył „Polish
Line”, zwaną drogą samobójców
ze względu na trudności i niebezpieczeństwo lawin, a Janusz Majer
– dokonał pierwszego przejścia filarem południowym tzw. „Magic
Line”.
Na przełomie 1987 i 1988 r. Andrzej Zawada poprowadził pierwszą zimową, polsko-brytyjsko-kanadyjską wyprawę na K2. Na 90
dni trwania wyprawy jedynie 10
było pogodnych. Największym
osiągnięciem było to, że Maciej
Berbeka jako pierwszy człowiek w
historii przekroczył zimą granicę
8000 m n.p.m., zdobywając 6 marca przedwierzchołek Broad Peak
– Rocky Summit (8030 m n.p.m.).
Wyprawa, która kosztowała 1 mln
dolarów, jednak nie osiągnęła
szczytu K2.
Kolejne polskie wyprawy odbywały się po 1989 r., w warunkach
gospodarki kapitalistycznej w Polsce. – Zmienił się ustrój, zmienił się
i himalaizm – podkreślał Piotr Trybalski. – Himalaiści, często pracujący na własny rachunek, nie mogli
sobie pozwolić na kilkumiesięczne
wyprawy. Zaczyna brakować ludzi
chętnych do wspinaczki, młodzi się
do tego nie palą. W 2000 r. umiera
Andrzej Zawada.
Udało się jednak zorganizować
polską wyprawę zimową międzypokoleniową na przełomie 2002 i
2003 r. Była to jedna z najtrudniejszych wypraw, mająca małe szanse
na powodzenie, choć nowoczesna,
jeśli chodzi o sprzęt i obsługę medialną. Relacje można było śledzić

na bieżąco. Piotr Morawski i Denis
Urubko postawili obóz na 7650 m
n.p.m. Jednak i tym razem himalaiści przegrywają z pogodą. Wspinaczkę na szczyt uniemożliwia
silny, huraganowy wiatr przy temperaturze -50 stopni. – Wspinaczka
powinna być pokonywaniem góry,
zimowe wspinaczki są walką nie
z górą, ale pogodą – komentował
Piotr Trybalski.
Krzysztof Wielicki zapowiedział,
że wrócą w 2003 r., jednak powrót
nastąpił dopiero po 15 latach.
Ta ostatnia wyprawa – ostatni
atak Lodowych Wojowników –
również nie zakończyła się powodzeniem. Tym razem oprócz silnego mrozu i wiatru na przeszkodzie
stanął... indywidualizm. Piotr Trybalski podkreślał, że w himalaizmie
sukcesy to efekt zbiorowego wysiłku, gdy zespół pracuje na wspólne
osiągnięcie, ale także umiejętności
znoszenia cierpienia. Wojciech
Kurtyka nazwał zimową wspinaczkę sztuką cierpienia. Niemieccy himalaiści stwierdzili, że mając lepsze
wyposażenie nie odnosili takich
sukcesów jak Polacy, bo Polacy potrafili więcej cierpieć.
Kiedy w wyprawie biorą udział
indywidualiści, z których każdy
pracuje na swój własny splendor,
wyprawa skazana jest na niepowodzenie. – Dużo złej krwi się wylało,
dużo złego się wydarzyło w związku z wyprawą z 2017 r. W efekcie
nie było chętnych do udziału w
kolejnych wyprawach. Takie było
smutne zakończenie polskiej walki
o zimowe wejście na K2 – podsumował P. Trybalski.
Potem nastąpiła pandemia koronawirusa, która uniemożliwiła
organizowanie wypraw.
Serial pt. „Zimowe wspinaczki na K2 i nadzieje Polaków” zakończyli Nepalczycy, zdobywając
szczyt 16 stycznia 2021 r.
Na zakończenie swego wystąpienia Piotr Trybalski przytoczył
słowa Anny Czerwińskiej: „Tej góry
nie da się zdobyć bez przekroczenia
granicy ryzyka.”
Robert Mazurek, wręczając
gościowi pamiątkowy medal „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”, podzielił się swoim odkryciem:
żona Andrzeja Zawady, znana aktorka Anna Milewska wychowała
się w dworku w Bełczącu – 10 km
od Radzynia, gdzie przebywała do
wybuchu II wojny światowej.
Tradycyjnym
podarunkiem
była również karykatura podróżnika, którą wręczył Piotrowi Trybalskiemu burmistrz Jerzy Rębek.



Anna Wasak
Fot. Tomasz Młynarczyk

KULTURA

15

Cudze chwalicie, swoje poznajcie... (cz. 28)

Kaplica Aniołów Stróżów
Przy ul. Sitkowskiego w Radzyniu Podlaskim, na terenie należącym do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Zofii Sękowskiej, znajduje się zabytkowa kaplica Aniołów Stróżów. Wybudowana została w XVII w. najprawdopodobniej na miejscu drewnianego kościoła Świętej Trójcy fundacji Mikołaja
i Wojciecha Cebulków. Kaplica jest drugim co do wieku zabytkiem w mieście.
Wspomniany kościół ok. 1456
r. został przekazany innowiercom.
Ofiarował go Jan Kazanowski, promotor reformacji i zażarty wróg
kościoła rzymskokatolickiego. Po
śmierci w 1591 r. został w nim pochowany, co zostało odebrane jako
profanacja tego miejsca. Kościół
na początku XVII w., odnowiony
sumptem starościny łukowskiej
Zofii z Działyńskich Mniszchowej,
zwrócono katolikom. Jednak z czasem stracił on rangę głównej świątyni miasta i został rozebrany. Jego
wezwanie przejął wybudowany w
latach 1614-1641 nowy kościół,
wzniesiony w centrum miasta. Najprawdopodobniej w tym samym
czasie powstała obecna kaplica
ufundowana przez Stanisława Antoniego Szczukę.
W latach 40-tych i 50-tych XX
w. znajdujący się przy ul. Sitkowskiego szpital wykorzystywał kaplicę do przechowywania zwłok.
Wraz z jego likwidacją obiekt został
zapomniany i z czasem popadł w
ruinę. W latach 2009-2011 wykonano gruntowny remont kaplicy.
Uporządkowane zostało otoczenie,
poprawiono elewację i zmieniono
dach. Z kolei wewnątrz przeprowadzono konserwację sklepienia
oraz powierzchni ścian. Przy okazji
odkryte zostały dekoracje w stylu
renesansu lubelskiego oraz napisy
datowane na koniec XVII w. Tym
samym okazało się, że zabytek jest
o 100 lat starszy niż to było dotychczas zapisane w dokumentach.
Kaplica zwrócona jest frontem
w kierunku zachodnim. Wzniesiona została na planie miarowego sześcioboku, jest murowana i
otynkowana. Składa się z dwóch
kondygnacji. Elewacje boczne mają
podział ramowy i zwieńczone są
belkowaniem. Na każdej ścianie
znajdują się wysokie płyciny, które
podzielone zostały kordonowym
gzymsem wyznaczającym granice
pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. Od frontu znajdują się
drewniane drzwi, które u góry zamknięte są półkoliście. Prowadzą
do nich dwa betonowe schodki.
Powyżej drzwi zobaczymy prostokątną i kwadratową płycinę. W tej

drugiej znajduje się owalna nisza
z okienkiem, zwana okulusem.
Na pozostałych pięciu ścianach, u
dołu, zobaczymy nisze konchowe
z muszlami. Natomiast powyżej (w
czterech przypadkach) znajdują się
nisze z okienkami. Jedynie w ścianie wschodniej znajduje się płycina
bez otworu.
Kaplica pokryta jest ostrosłupowym dachem wykonanym z blachy. Wieńczy go barokowa latarnia
ujęta wolutami (motyw dekoracyjny w formie spirali lub zwoju). Z
czterech stron przepruta jest ona
prostokątnymi otworami zamkniętymi półkoliście. Latarnię pokrywa
czterospadowy daszek, na szczycie
którego umieszczony został krzyż
kowalski.
Wnętrze kaplicy jest jednoprzestrzenne. Przy ścianie wschodniej
znajduje się murowana mensa stanowiąca blat ołtarza, nad którym
(we wnęce) umieszczony został
krzyż. Po bokach zachowały się
fragmenty malowideł iluzjonistycznych. Dostrzeżemy na nich
przewiązane kolumny oraz uszka
z ornamentu akantowego (motyw
zdobniczy w formie stylizowanego
liścia). Ponadto na ścianach znajduje się kilkanaście inskrypcji. Ich
autorami są zapewne majstrowie i
ich pomocnicy pracujący przy budowie i dekoracji kaplicy. Napisy są
dość czytelne, gdyż zostały wykonane farbą wapienną bądź zostały

wyryte ostrym narzędziem. Specjaliści orzekli, że są niezwykle podobne do tych z nagrobka Mniszchów w pobliskim kościele Świętej
Trójcy. Odczytamy m.in. dwa nazwiska – „Albertus Dziezyc” i „Jan
Szczurowsky”. Przy jednym z nich
widnieje data 1698.
Sklepienie kaplicy ma kształt
udekorowanej kopuły w typie
lubelskim. Zobaczymy na nim
szkielet utworzony ze zdobniczych
ornamentów. Składają się na nie
jaśniejsze motywy astragalu (ciąg
pasma perełek oddzielonych pionowymi krążkami) i ciemniejsze
kimationu (szereg stylizowanych
motywów roślinnych). Pomiędzy nimi dostrzeżemy dwanaście
uskrzydlonych główek anielskich.
W najwyższym punkcie sklepienia,
zwanym zwornikiem, znajduje się
okrągła rozeta.
Co roku, na przełomie września
i października, kaplica Aniołów
Stróżów jest miejscem świętowania Dni z Aniołami. Ich organizacją zajmuje się Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy im. Zofii
Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim.
Obiekt jest prawdziwym dziełem sztuki, dlatego warto o niego
dbać i udostępniać zwiedzającym
jako niewątpliwą atrakcję turystyczną Radzynia i powiatu radzyńskiego.
Tekst i zdjęcia: Robert Mazurek
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„Czas na las”
w Radzyńskim
Ośrodku
Kultury
11 czerwca br. Radzyński Ośrodek Kultury zaprosił na tworzenie lasu w słoiku pt. „Czas
na las”. Uczestnicy warsztatów, które poprowadziła Magdalena Szwed, po wysłuchaniu
krótkich wskazówek wykonali
unikatowe kompozycje. Ponadto dowiedzieli się o pielęgnacji
gotowego już ekosystemu i
konieczności stworzenia odpowiednich warunków, by rośliny
mogły pięknie się rozwijać.
– Warsztaty przygotowane przez
Radzyński Ośrodek Kultury były
alternatywą dla typowych lekcji
przyrody, gdzie oprócz praktycznej wiedzy uczestnicy ćwiczyli też
zdolności manualne i estetyczne.
Przy odrobinie zainteresowania ze
strony właściciela przygotowana
kompozycja będzie pamiątką na
lata – powiedział nam Robert Mazurek, dyrektor ROK.
Las w słoiku to roślinna kompozycja zamknięta w szklanym naczyniu, która w ostatnim czasie jest
bardzo popularną dekoracją, a jednocześnie ciekawym projektem dla
miłośników zieleni. Tworzenie lasu
w słoiku, poza jednorazowym spotkaniem z naturą podczas warsztatów, daje możliwość codziennego
obserwowania i podglądania jak
taki niewielki fragment się zmienia. Dzieci na własnych parapetach
będą mogły podglądać jak rośnie,
ustawia się do światła słonecznego
i pięknie wygląda.
Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk

Podsumowanie festiwalu
„Śpiewający Słowik”
8 czerwca br. laureaci eliminacji powiatowych Festiwalu Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” odebrali nagrody i wyróżnienia. Tegoroczna
edycja imprezy miała formę zdalną – uczestnicy zobowiązani byli do przygotowania i nagrania dwóch piosenek w języku polskim oraz przesłania ich do
Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Oceny nagrań dokonało jury w składzie: Ewa
Szlachcic, Piotr Bogutyn oraz Jacek i Michał Musiatowiczowie.
W kategorii dzieci od 6 do 10 lat
pierwsze miejsce zajął Michał Polkowski, drugie Zuzanna Matejek a
trzecie Zuzanna Marciniuk i Jolanta Dziwota. W gronie uczestników
11-13 lat zwyciężyła Milena Michalak, która wyprzedziła Paulinę
Cichosz, Natalię Zając oraz Magda-

lenę Sobotę. Z kolei w kategorii najstarszej (14-16 lat) na pierwszym
miejscu uplasowały się ex aequo
dwie osoby: Katarzyna Sposób i
Karol Górski. Drugie miejsce zajęła Katarzyna Buchaj. Zwycięzcy w
każdej kategorii wiekowej uzyskali
awans do finału wojewódzkiego

Food Truck Festiwal w Radzyniu

konkursu.
Nagranie z podsumowania konkursu można obejrzeć w Telewizji Radzyń – www.youtube.com/
watch?v=lH1f76to58M
Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk

Od 11 do 13 czerwca br. w Radzyniu miało miejsce wyjątkowe
wydarzenie kulinarne, jeden z
największych zlotów food truckowych w Polsce. Ideą festiwalu było
promowanie street foodu oraz jedzenia w duchu „slow”. W wydarzeniu udział wzięły food trucki z
całej Polski, które zostały dobrane
pod kątem jakości oferowanych
dań oraz różnorodności menu. Festiwal, pomimo częstych opadów
deszczu, cieszył się dużą popularnością i zabrał uczestników w
kulinarną podróż dookoła świata.
Ponadto organizatorzy zadbali o
liczne atrakcje dla najmłodszych.
Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk
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„Wieruszka” zachwyciła radzyńską publiczność
14 czerwca br. Radzyński Ośrodek Kultury gościł przedstawienie pt. „Wieruszka. Twoja wymarzona pomoc domowa”. Spektakl pokazywał, jak można w mgnieniu oka zmienić zdanie, gdy tylko pojawi się na horyzoncie atrakcyjna młoda kobieta, do tego – jak się później okazuje – nieprzyzwoicie zamożna. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach 10. edycji „Radzyńskich Podróży Teatralnych”.
Wystawienie dobrej komedii,
która bawiąc widzów nie obrażałaby ich przekonań i uczuć, a jednocześnie dawałaby im do myślenia,
wcale nie jest proste. Autor przedstawienia Marek Rębacz udowodnił, że
choć nie jest to łatwe, to jednak jest
możliwe. Świetne dialogi i sytuacje
sceniczne wymagają perfekcji, by
w pełni zabłysnąć. Pomogła mu w
tym gwiazdorska obsada. Na scenie
Radzyńskiego Ośrodka Kultury wystąpili: Paweł Burczyk, Tomasz Ciachorowski, Żaneta Kurcewiczówna,
Lech Dyblik, Kinga Pędzińska i
Klaudia Kuchtyk.
Janek Kosela – chirurg, jakoś
wiąże koniec z końcem, choć robota w służbie zdrowia nudna i nieźle trzeba się nakombinować, żeby
wyjść na swoje. Krysia (jego wiejska
małżonka) plącze się po domu ciągnąc za sobą odkurzacz, a mimo to
i tak jest brudno. Zośka (siostra Janka) lubi sobie – od czasu do czasu –
wyskoczyć „w bok”, bo przecież wyszła za mąż z rozsądku, więc gdzieś
teraz musi znaleźć tę miłość. Jedynie
Adam Mytnik (mąż Zośki) myśli
tylko o pracy. Wraca właśnie z delegacji na Ukrainie. Pełen emocji, ale
nie dlatego, że akurat trwa tam pomarańczowa rewolucja, ale dlatego,
że wiezie ze sobą prawdziwy skarb
– Wieruszkę. Młodą i piękną dziewczynę, którą usiłuje teraz ulokować
u Janka i Krysi, jako ich pomoc
domową. I tutaj zaczynają się pojawiać sytuacje obnażające prawdziwe
postawy, dążenia, pragnienia. Obaj
panowie, oczami wyobraźni, widzą
już siebie siedzących w ogrodzie, z
wykwintnymi drinkami w dłoniach
i Wieruszkę usługującą im na każdym kroku. Rzeczywistość bywa
czasem piękniejsza niż wyobrażenia
– Wieruszka okazuje się rudowłosą
dwudziestolatką o zjawiskowej urodzie. Wszelkie plany biorą w łeb,
role odwracają się i to obaj panowie
nadskakują Wieruszce na każdym
kroku, wyręczając we wszystkich
pracach domowych. Oczywiście
natychmiast zakochują się w dziewczynie. Zwłaszcza, że ta okazuje się
potomkinią kresowej arystokracji.
Jako że demokratyczne przemiany postępują nawet na Ukrainie,
dziewczyna zaczyna odzyskiwać
pozostawiony tam majątek: ogromne obszary ziemi i kamienice. I jak
kogoś takiego nie pokochać bezgra-

niczną miłością? Swoje małżeństwa
panowie określają życiowymi pomyłkami, a wzajemna rywalizacja o
względy dziewczyny przybiera coraz
ostrzejsze formy. Dodatkowe zamieszanie wprowadza niechciany gość

– dziadek i opiekun Wieruszki, były
czerwonoarmista. Oczywiście żony
Janka i Adama nie pozostają dłużne i również knują swoją intrygę...
Wszystko oczywiście z ogromną
dozą humoru, odnoszącą się chwi-

lami do aktualnych wydarzeń politycznych.
Sponsorami
przedstawienia
byli: firma dr Gerard, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i

Klubokawiarnia Ursa. Patronat nad
wydarzeniem objął portal Kocham
Radzyń Podlaski oraz Telewizja Radzyń.
Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk
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Kaplica Aniołów Stróżów dostępna dla zwiedzających
– Jest to historyczny moment: na turystycznej
mapie naszej małej ojczyzny pojawia się nowy
obiekt, ważny dla poznania historii i kultury naszego regionu – wyjaśniał Robert Mazurek na wstępie
spotkania mającego na celu podpisanie aktu, na
mocy którego kaplica Aniołów Stróżów będzie
udostępniana do zwiedzania za pośrednictwem
Punktu Informacji Turystyczno-Kulturowej.
16 czerwca br. przy zabytku położonym na terenie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski, wiceburmistrz Sławomir Lipski i dyrektor Radzyńskiego
Ośrodka Kultury Robert Mazurek
podpisali aneks do istniejącej już od
lipca 2019 r. umowy, która reguluje

funkcjonowanie Punktu Informacji
Turystyczno-Kulturowej.
Wcześniej Robert Mazurek zapoznał zebranych z historią i architekturą kaplicy. Wystąpienie
zakończył stwierdzeniem: – Temat
udostępnienia kaplicy Aniołów
Stróżów do zwiedzania sięga 2011
r., kiedy obiekt ten został poddany

gruntownemu remontowi. Jednak
wtedy się o tym tylko mówiło, nie
było odważnych, by pomysł wcielić
w życie. Mam wielką satysfakcję, że
udało mi się doprowadzić do podpisania umowy, na podstawie której
każdy, kto zechce tę kaplicę obejrzeć, będzie mógł to zrobić.
Starosta Szczepan Niebrzegowski podkreślił, że udostępnienie do
zwiedzania cennego radzyńskiego
zabytku to efekt dobrej współpracy
Powiatu Radzyńskiego z Miastem
Radzyń Podlaski. – W tej kadencji
dzięki współpracy na polu krzewienia kultury i rozwoju turystyki,
doprowadziliśmy do tego, że Punkt
Informacji Turystyczno-Kulturowej
jest dostępny dla turystów 7 dni
w tygodniu, nie jak wcześniej od
poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Kolejny owoc
tej współpracy to aneks, który dziś
podpisaliśmy – mówił Starosta Ra-

dzyński, który dziękował burmistrzowi Jerzemu Rębkowi. – Powiat
ma duży potencjał, ale nie do końca
wykorzystany, pracujemy nad tym,
by to zmienić. Trwa rewitalizacja
Pałacu Potockich, kaplica zostaje
udostępniona dla mieszkańców i
turystów. Działania te zwiększają
potencjał turystyczny powiatu radzyńskiego.
Wiceburmistrz Sławomir Lipski
również chwalił współpracę Miasta
i Powiatu. Wspominał dawne czasy, gdy kaplica była zaniedbana i w
wielu, szczególnie młodych, budziła
raczej lęk.
Na koniec głos zabrała dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Jolanta Purgał, która
podkreśliła, że Ośrodek, na terenie
którego znajduje się kaplica, od 10
lat promuje zabytek przez organizację Dni z Aniołami, jakie odbywają
się na przełomie września i paź-

dziernika.
Spotkanie poprowadziła Aldona
Sadowska - instruktor ROK. Wzięli
w nim udział uczniowie I LO pod
opieką wicedyrektora Mirosława
Juszczyńskiego, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z dyrektor Grażyną Dzidą oraz harcerki pod opieką hm Anny Zabielskiej i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2.
Z okazji podpisania umowy
ROK przygotował wystawę plenerową przedstawiającą historię tego
miejsca. Zawieszona na ogrodzeniu
SOSW od strony ul. Sitkowskiego,
składa się z 5 banerów z informacjami i fotografiami. Powstał też film o
kaplicy, który można oglądać na
kanale YouTube Telewizji Radzyń
– https://youtu.be/OlYBhMALqlI.

dalena Sokół (SP Czemierniki).
Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych bezkonkurencyjny był
Kacper Jeleń, który wyprzedził
Izabelę Struczyk i Małgorzatę
Grodzką (wszyscy I LO Radzyń
Podlaski).
Najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni z rąk: Dyrektor I LO
Ewy Grodzkiej, Starosty Szczepa-

na Niebrzegowskiego, członków
Zarządu Powiatu Grzegorza Kowalczyka i Jerzego Bednarczyka,
Burmistrza Jerzego Rębka, Wójta
Wiesława Mazurka, a także Dyrektora Radzyńskiego Ośrodka
Kultury Roberta Mazurka.

Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk

Rozstrzygnięcie konkursu historycznego w I LO
22 czerwca br. w I Liceum
Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim odbyła się
finałowa gala kolejnej edycji
konkursu historycznego pt.
„Generał August Emil Fieldorf
Nil – jeden z największych
Żołnierzy Niezłomnych”.
Konkurs został zorganizowany z okazji Narodowego Dnia
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i
był adresowany do uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta, gminy
i powiatu radzyńskiego. Wzięło
w nim udział łącznie 39 uczestników z sześciu szkół podstawowych i dwóch ponadpodstawowych. Patronat honorowy nad
konkursem objęli: Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski,
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek.
W tym roku uczniowie rywa-

lizowali w formie elektronicznej,
którą przygotował zastępca dyrektora I LO Mirosław Juszczyński. Zagadnieniami z którymi
zmagali się uczestnicy zajął się
Tadeusz Pietras – wieloletni dyrektor i nauczyciel historii w I LO
w Radzyniu Podlaskim.
Nagrody ufundowali: Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego,

Stowarzyszenie Przyjaciół I LO w
Radzyniu Podlaskim, Powiat Radzyński, Miasto Radzyń Podlaski,
Gmina Radzyń Podlaski oraz Radzyński Ośrodek Kultury.
W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Szymon Głębocki (SP nr 1 w Radzyniu), drugie Wiktoria Waleszek
(SP Czemierniki) a trzecie Mag-



Michał Maliszewski
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Radzyński Ośrodek Kultury
zainaugurował kino plenerowe

1 lipca br. Radzyński Ośrodek Kultury zainaugurował czwarty sezon wakacyjnego
„Kina pod chmurką”. Niestety deszczowa pogoda sprawiła, że pierwsza projekcja
została przeniesiona do sali kinowej. Nie przeszkodziło to jednak, by dzieci wraz z rodzicami wypełnili ją po brzegi. Zainteresowani obejrzeli bajkę „Śnieżna paczka”, która
opowiada o globalnym ociepleniu, stopieniu koła podbiegunowego i chytrym planie
Morsa.
Tydzień później (8 lipca) pogoda
dopisała, dzięki czemu radzyński
park wypełnił się mieszkańcami naszego miasta, którzy przyszli obejrzeć polską komedię „Futro z misia”.
– Pierwsze dwa seanse pokazują,
że wakacyjne „Kino pod chmurką”
nadal cieszy się dużą popularnością.
Dlatego w tym roku przygotowaliśmy w sumie 8 projekcji, które będą
się odbywały we wszystkie wakacyjne czwartki – powiedział nam Robert Mazurek, dyrektor ROK.
Przed nami jeszcze sześć projekcji: filmy „Tajemniczy ogród” (15
lipca) i „Nieplanowane” (22 lipca),
bajka „Urwis” (29 lipca), film „Teraz
albo nigdy” (5 sierpnia), bajka „Wiking i magiczny miecz” (12 sierpnia)
oraz na zakończenie film „Miłość i
miłosierdzie” (19 sierpnia).
Udział w kinie jest bezpłatny,
jednak dla podniesienia komfortu
oglądania każdy może wynająć sobie leżak (cena 5 zł). Ponadto można
przynieść ze sobą krzesełko, taboret, karimatę, materac bądź koc. Na
pewno dla wszystkich znajdzie się
miejsce. Projekcje odbywają się na
terenie trawiastym od strony północnej pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim. W lipcu rozpoczynają się o godz. 21.00, natomiast w
sierpniu o 20.30. Zapraszamy!
Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk
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Niezwykła wystawa
malarstwa Tadeusza Blicharza

25 czerwca br. w Galerii „Oranżeria” ROK odbył się wernisaż
malarstwa Tadeusza Blicharza.
Była to świetna okazja zobaczyć wspaniałe obrazy i porozmawiać z ich autorem. Tadeusz
Blicharz urodził się w Kocku
jednak już wiele lat mieszka w
Staszowie. Z wykształcenia
jest chemikiem. Uprawia malarstwo sztalugowe. Maluje w
technice olejnej i akrylowej,
najchętniej pejzaż i architekturę. Na swoim koncie ma kilka
wystaw indywidualnych i zbiorowych.
– Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem obrazy Tadeusza Blicharza,
zachwyciłem się nimi, ich kompozycją, barwami, mistrzowskim
operowaniem światłem i cieniem,
fakturą, techniką wykonania. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy
dowiedziałem się, że Tadeusz jest
malarzem samoukiem, który przez
lata sam doskonalił swój warsztat
inspirując się dziełami znanych
mistrzów. I rzeczywiście na jego
obrazach można znaleźć pejzaże w
stylu Brandta, architekturę w stylu Gauguina, niebo w stylu Chełmońskiego czy śnieg w stylu Wierusza-Kowalskiego – powiedział
Arkadiusz Kulpa, opiekun Galerii
„Oranżeria” ROK.
Sam artysta tak mówi o początkach swojej przygody z malarstwem: „Od dawna chciałem

malować. Często też wydawało mi
się, że nawet umiem to robić, jednak dopiero namowa przyjaciół i
żywy kontakt z osobami pasjonującymi się malowaniem sprawiły,
że postanowiłem spróbować swoich sił przy sztaludze. Pamiętam z
dzieciństwa, jak z zachwytem wpatrywałem się we wspaniały obraz
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny pędzla Michała Borucińskiego w ołtarzu głównym kościoła
w Kocku. Było to moje pierwsze
spotkanie z żywym malarstwem.
W czasie nabożeństwa lubiłem też
patrzeć przez zmrużone oczy na
cienie płomieni kościelnych świec.
Światło rozpraszało się w promieniste smugi a postacie figur w migocącym świetle wydawały się poruszać. Świat niby taki, sam a inny.”
Inspirując się znanymi twórcami Tadeusz Blicharz wymieszał
ich metody, tworząc swój własny,
niepowtarzalny styl. Obrazy artysty zdają się żyć i nigdy nie są takie same, a to wszystko dzięki farbie grubo nakładanej szpachelką
malarską. Tworzy ona fakturę, na
której rozbija się światło dając efekt
ruchu. Można się godzinami w nie
wpatrywać, słysząc szum traw i gałęzi, śpiew ptaków, szum potoków
czy czując zapach łąk i ciepło słońca. Tego nie da się w pełni opisać, te
obrazy trzeba zobaczyć, a właśnie
nadarza się ku temu okazja.
Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk
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LETNIA

SCENA

2021

RADZYNSKIEGO OSRODKA KULTURY
(TEREN TRAWIASTY OD STRONY PÓŁNOCNEJ PAŁACU POTOCKICH)

11 LIPCA

16.00 – TEATRZYK DLA DZIECI

„KRÓLEWNA ŚNIEŻKA
I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW”

17.00 - 19.00 – GRY I ZABAWY Z ANIMATORKĄ
17.00 – WARSZTATY MALOWANIA TOREB BAWEŁNIANYCH

„JESTEM EKO”

(ATRAKCJE DODATKOWE: DMUCHAŃCE, POPCORN, WATA CUKROWA, PRZEJAŻDŻKI BRYCZKĄ I INNE)

18 LIPCA

17.00 – WYSTĘP IRENEUSZA KROSNEGO „MOWA CIAŁA”

25 LIPCA

15.00 - 18.00 – WYPRZEDAŻ GARAŻOWA, PARK SZTUKI
16.00 – KONCERT MARIANA KWASOWCA
PT. „MOJA DUSZA”

1 SIERPNIA

17.00 – KONCERT OLGI SZOMAŃSKIEJ
PT. „DROGI WOLNOŚCI”
WYSTAWA „POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944.

BITWA O POLSKĘ”

8 SIERPNIA

16.00 – TEATRZYK DLA DZIECI „ZŁOTA RYBKA”
17.00 - 19.00 – GRY I ZABAWY Z ANIMATORKĄ
17.00 – WARSZTATY PLECENIA ZIOŁOWYCH WIANKÓW

„ZNAM TĘ MOC”

(ATRAKCJE DODATKOWE: DMUCHAŃCE, POPCORN, WATA CUKROWA, PRZEJAŻDŻKI BRYCZKĄ I INNE)

15 SIERPNIA

15.00-18.00 – KIERMASZ RĘKODZIEŁA
17.00 – KONCERT KAPELI PODWÓRKOWEJ „TAAKA PAKA”
PATRONAT
MEDIALNY

