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Miejski Klub Seniora
wygrał bezpłatne
wdrożenie Ogólnopolskiej
Karty Seniora

Radzyń wśród sześciu samorządów w Polsce
„przyjaznych energii”

Radzyńscy seniorzy będą mieli taniej. Już 25 listopada w naszym mieście zainaugurowany zostanie program Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora. Posiadacze karty
będą mieli zniżki cen na usługi i towary u partnerów projektu w całej Polsce.
ciąg dalszy na str.

facebook.com/UrzadMiastaRadzynPodlaski
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Rozstrzygnięto siódmą edycję ogólnopolskiego konkursu „Samorząd przyjazny energii”.
Miasto Radzyń znalazło się w szóstce najlepszych w kraju. Otrzyma grant w wysokości 15
tys. zł na dalsze inwestycje.
Miasto otrzymało nagrodę za sprawną modernizację systemu oświetlenia ulicznego w nowej w technologii LED, przez co zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej oraz koszty
związane z utrzymaniem oświetlenia, a także ograniczona została emisja CO2.
ciąg dalszy na str.

www.radzyn-podl.pl
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Do samorządów powiatu radzyńskiego trafią 63 miliony zł z Polskiego Ładu

To będzie wielki skok cywilizacyjny
Samorządy powiatu radzyńskiego: powiat,
miasto i wszystkie gminy otrzymały w sumie
63 mln zł w ramach pierwszej edycji Rządowego Programu Polski Ład. Uroczyste wręczenie
promes odbyło się 3 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Podlaski.
Bez inwestycji samorządy
umierają
Przybyłych na spotkanie przedstawicieli Parlamentu, Rządu oraz
beneficjentów powitali starosta
Szczepan Niebrzegowski i burmistrz Jerzy Rębek.
Starosta Radzyński Szczepan
Niebrzegowski na wstępie za pośrednictwem obecnych parlamentarzystów dziękował rządowi polskiemu z premierem Mateuszem
Morawieckim za pozyskane
fundusze, które są samorządom
szczególnie potrzebne. Porównał je do kroplówki i tlenu: - Bez
możliwości inwestowania samorządy umierają - stwierdził.
Burmistrz Jerzy Rębek podkreślił, że tak znaczne zasilenie
budżetów samorządów to zasługa
rządu Prawa i Sprawiedliwości:
- Przez dziesięciolecia nie było
takich programów i dotacji dla
samorządów. Służą one wszystkim
mieszkańcom. Dzięki nim możemy się cieszyć z rozwoju małych
ojczyzn. - Włodarz Radzynia dziękował posłom i wojewodzie oraz
prosił o przekazanie podziękowań
„na szczyty władzy”. - Gdyby nie

te dotacje, bylibyśmy samorządami dryfującymi – podsumował.
Wyraził radość, że wszystkie samorządy powiatu radzyńskiego
aplikowały i otrzymały pieniądze.
- Nasz powiat po wykonaniu inwestycji będzie bogatszy, bardziej
przyjazny mieszkańcom. - Burmistrz Jerzy Rębek poinformował,
że będą jeszcze cztery edycje programu Polski Ład. Dziękował za
wielkie wsparcie, jakiego udzielają
samorządom powiatu radzyńskiego senator Grzegorz Bierecki i
wicepremier Jacek Sasin, którzy
ze względu na obowiązki nie mogli przybyć do Radzynia.
Na spotkanie przybyli: posłowie Marcin Duszek i Dariusz
Stefaniuk, przedstawiciel Senatora RP Grzegorza Biereckiego
– Kamil Paszkowski, przedstawiciel Rządu RP w terenie - wicewojewoda Robert Gmitruczuk,
Małgorzata Bogusz - dyrektor
Delegatury w Białej Podlaskiej
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecni byli również beneficjenci – przedstawiciele samorządów powiatu, miasta i gmin:
Szczepan Niebrzegowski z prze-
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wodniczącym Rady Powiatu Robertem Mazurkiem, dyrektor SP
ZOZ Robert Lis, Grażyna Dzida
– dyrektor ZSP, wójtowie gmin –
Anna Mróz wójt gm. Kąkolewnica, Arkadiusz Filipek – wójt gm.
Czemierniki, Jarosław Koczkodaj
– wójt gm. Ulan-Majorat, Tomasz
Jurkiewicz – wójt gm. Wohyń,
Ireneusz Demianiuk – wójt gm.
Komarówka, Radosław Sałata –
wójt gm. Borki, Wiesław Mazurek – wójt gm. Radzyń Podlaski.
Po powitaniu na ręce włodarzy
poszczególnych samorządów zostały przekazane promesy.
Koło zamachowe dla gmin
Następnie głos zabrali przedstawiciele Parlamentu i Rządu RP.
- Wygenerowanie tak wysokich
środków umożliwiło udrożnienie
systemu finansów publicznych.
Rządowi Prawa i Sprawiedliwości
udało się to, co nie udawało się
poprzednim ekipom rządzącym.
Walutą PiS-u jest wiarygodność,
uczciwość, rzetelność, sprawiedliwość i wytężona praca. Polski Ład
to program spełniania marzeń i
wielkich oczekiwań – mówił poseł
Marcin Duszek. Zadeklarował, że
nadal będzie rekomendował dobre
pomysły. - Jako posłowie z Polski
wschodniej chcemy, by środki trafiały na wschód Polski i skutecznie do tego przekonujemy. Woje-

wództwo lubelskie zostało bardzo
wzmocnione przez Premiera Mateusza Morawieckiego, choć konkurencja jest duża, o środki ubiega
się 3 tysiące samorządów.
Poseł Dariusz Stefaniuk podkreślił, że z funduszy Rządowego
Programu Polski Ład skorzysta
97% samorządów w Polsce. Kłamstwem są teorie, że Fundusz
będzie promował „pisowskie” samorządy. Uchwalając Polski Ład
mówiliśmy, że to jest program,
który absolutnie zmieni oblicze
naszych gmin, samorządów - mówił parlamentarzysta. Zapewnił
również, że samorządy nie stracą
na Polskim Ładzie z powodu podwyższenia kwoty wolnej od podatków do 30 tys. zł. - Ci, co tak
twierdzą, kłamią. Jestem w stanie
każdemu to udowodnić – przekonywał Dariusz Stefaniuk. - Te
czeki są tylko wycinkiem programu. Będzie zwiększona subwencja
ogólna - 8 mld zł trafi do samorzą-
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dów w przyszłym roku. Poza tym
przed nami jeszcze 4 edycje Polskiego Ładu i głęboko wierzę, że
inwestycje, które nie znalazły się
w pierwszym rozdaniu, otrzymają dofinansowanie w następnych
etapach. - Wyraził też uznanie dla
współpracy gmin z powiatem przy
realizacji inwestycji, takich jak np.
budowa dróg.
Wicewojewoda Robert Gmitruczuk określił Polski Ład jako
koło zamachowe dla gospodarki
w gminach i powiatach. Poinformował, że Premier Morawiecki
zapowiedział jeszcze w listopadzie ogłoszenie kolejnego naboru
na drugą edycję Polskiego Ładu.
- Apeluję o składanie kolejnych,
dobrych wniosków. Niech przyszłe pokolenia będą mogły powiedzieć: Nasi włodarze otworzyli
nam okno na świat, bo dobrze wykorzystali szansę, którą przedłożył
im Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
– podkreślił wicewojewoda.
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Ile i na jakie inwestycje
Kolejnym punktem spotkania
były prezentacje projektów, które
zostaną sfinansowane w ramach
pierwszej edycji Polskiego Ładu.
Miasto Radzyń Podlaski
– 10 500 000 zł
I Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w
Radzyniu Podlaskim - 8 000 000 zł
1. Na ulicy Wyszyńskiego na całej
długości zostanie przebudowany
wodociąg oraz nawierzchnia jezdni
i chodników.
2. Na ul. Warszawskiej na odcinku
od dzwonnicy do „grzybka” będą
wymienione: wodociąg, kanalizacja,
kanalizacja odwadniająca, a do Komendy Powiatowej Policji od strony
Nadleśnictwa będzie przebudowana
droga – w związku z zapowiedzią
budowy drogi s19.
3. Na ul. Chomiczewskiego będą
zmodernizowane wszystkie media.
II Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi
w ulicy Partyzantów w Radzyniu
Podlaskim - 2 500 000 zł.

Gmina Komarówka Podlaska
- 7 124 437 zł
Budowa wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny
Małe, Brzeziny, Żelizna i Kolembrody wraz z modernizacją ujęcia
wody w Komarówce Podlaskiej
Gmina Radzyń Podlaski
– 5 240 000 zł
1. Budowa kanalizacji w m. Biała 3
800 000 zł.
2. Modernizacja Pałacu w m. Żabików (Szkoła Podstawowa) 1 080
000 zł.
3. Poprawa efektywności oświetleniowej przy drogach, na terenie
Gminy Radzyń Podlaski 360 000
zł.
Gmina Ulan-Majorat
- 4 607 500 zł
Przebudowa infrastruktury drogowej Sołectwa Rozwadów w Gminie
Ulan - Majorat
Gmina Wohyń – 6 730 000 zł
1. Przebudowa ujęcia wody w
Wohyniu - 4 270 000 zł
2. Przebudowa drogi gminnej ul.
Średnia w Wohyniu 1 370 000
zł, termomodernizacja budynku
Urzędu Gminy Wohyń - 1 090 000
zł.

Powiat Radzyński
– 10 200 000 zł
1. Budowa warsztatów kształcenia
zawodowego przy ZSP im. Jana
Pawła II w Radzyniu Podlaskim - 5
950 000 zł.
2. Modernizacja segmentu budynku SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim
poprzez poprawę bezpieczeństwa
pacjentów i personelu oraz poprawę
dostępności - 4 250 000 zł.
Gmina Borki - 7 552 500 zł
Nowy wodno-ściekowy ład w Gminie Borki - etap I.
Gmina Czemierniki
- 3 600 000 zł
Budowa Centrum Kulturalno-Integracyjnego w Czemiernikach.
Gmina Kąkolewnica
- 7 315 000 zł
Modernizacja dróg na terenie gminy Kąkolewnica.

To wielki skok cywilizacyjny
Podczas prezentacji projektów,
na których realizację samorządy
otrzymały dofinansowane z Polskiego Ładu, padło wiele ciekawych informacji. Oto niektóre z
nich.
Dyrektor SP ZOZ Robert Lis
mówił, że od kilkunastu lat SP
ZOZ czekał na możliwość przeprowadzenia remontu przychodni
specjalistycznych, tak by zapewnić pacjentom lepsze warunki
sanitarne, możliwość korzystania
z windy, poprawę dostępu w rejestracji i modernizację szatni. Kolejnym projektem skierowanym
do programu Polski Ład jest przebudowa SOR.
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Grażyna Dzida podkreślała, że od 50 lat trwa
oczekiwanie na budowę warszta-
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Radzyń wśród sześciu samorządów
w Polsce „przyjaznych energii”

tów szkolnych. W 2018 r. rozpoczął się I etap budowy, pozostała
II i III część realizacji projektu. Dzięki dotacjom z Polskiego Ładu
będziemy mogli dokończyć to
wielkie dzieło. Dla obecnej władzy
polska edukacja jest priorytetem,
szczególnie szkolnictwo zawodowe przygotowujące specjalistów
w wielu branżach bardzo potrzebnych na rynku pracy – podsumowała dyrektor Grażyna Dzida.
Ireneusz Demianiuk wójt
gminy Komarówka Podlaska
wskazał, że dzięki funduszom Polskiego Ładu, za które rozbudowana zostanie sieć wodociągowa, dobrej jakości woda trafi do 360 gospodarstw w 5 miejscowościach.
Dziękując za rządowe wsparcie
podkreślił, że bez tych pieniędzy
mieszkańcy musieliby czekać jeszcze 3 kadencje: - To będzie wielki
skok cywilizacyjny – stwierdził
Ireneusz Demianiuk.
Tomasz Jurkiewicz – wójt
gminy Wohyń, w której przebudowana zostanie stacja uzdatniania wody, powiedział, że obecna,
z której zaopatruje się połowa
mieszkańców gminy, pochodzi z
1973 roku. Częste awarie utrudniają życie mieszkańcom, wśród
których są hodowcy trzody i bydła.
Arkadiusz Filipek mówił o
planach budowy w Czemiernikach Centrum Kulturalno-Integracyjnego, które od 20 lat nie
mogły być zrealizowane z powodu
braku pieniędzy. Umożliwią to
pieniądze z Polskiego Ładu.
Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych oferuje bezzwrotne dofinansowanie inwestycji samorządowych – promesy inwestycyjne
udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W zakończonej
pierwszej edycji naboru złożono
wnioski na ponad 93 mld zł. Radzyńskie samorządy zyskały 63
miliony złotych.

Anna Wasak

Rozstrzygnięto siódmą edycję
konkursu „Samorząd przyjazny
energii”. W tym roku na najwyższe uznanie jury zasłużyły
następujące samorządy: Miasto Radzyń Podlaski, Miasto
Luboń, Gmina Przywidz, Gmina
Radziechowy-Wieprz oraz
Gmina Siekierczyn. Przyznano
także jedno wyróżnienie – dla
Miasta Gdynia. Radzyń otrzyma grant w wysokości 15 tys.
zł na dalsze inwestycje.
Konkurs był skierowany do jednostek samorządu terytorialnego,
które zrealizowały projekty związane m.in. z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej, ochroną
środowiska i rozwojem sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych. - W tej edycji nagrodziliśmy kolejne samorządy, które
poprzez aktywność w obszarze inwestycji energetycznych wspierają
niezawodność i bezpieczeństwo
dostaw energii elektrycznej, przeciwdziałają powstawaniu smogu,
czy też przyczyniają się do rozwoju elektromobilności - mówi
Wojciech Tabiś, dyrektor Biura
Polskiego Towarzystwa Przesyłu
i Rozdziału Energii Elektrycznej.
Zwycięzcy otrzymają tytuł „Samorząd przyjazny energii”, pamiątkowe statuetki oraz granty w wysokości 15 tys. zł na dalsze inwestycje. Tegorocznymi laureatami
zostali: • Miasto Luboń – obszar
działania Enea Operator, • Gmina
Przywidz – obszar działania Energa-Operator, • Miasto Radzyń
Podlaski – obszar działania PGE
Dystrybucja, • Gmina Radziechowy-Wieprz – obszar działania
Tauron Dystrybucja, • Gmina
Siekierczyn – obszar działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
Miasto Radzyń Podlaski
otrzymało nagrodę za sprawną
modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta, poprzez wymianę słupów i
opraw oświetlenia ulicznego na
nowe w technologii LED, przez
co zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej oraz koszty związane z utrzymaniem oświetlenia.
Władze miasta realizowały projekty wpływające przede wszystkim na poprawę niskoemisyjności poprzez ograniczanie CO2.
Konkurs „Samorząd przyjazny
energii” jest organizowany przez
Polskie Towarzystwo Przesyłu

i Rozdziału Energii Elektrycznej, we współpracy z operatorami sieci elektroenergetycznych:
Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, Tauron
Dystrybucja oraz Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi.
*** Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) jest stowarzyszeniem branżowym zrzeszającym
operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych
i systemu przesyłowego oraz
pracowników branży energetycznej. PTPiREE działa na rzecz
wdrażania nowych rozwiązań w
branży energetycznej, dąży do
poprawy efektywności działania
sieci energetycznej, jakości usług
i obsługi odbiorców.
Nagrodzony został projekt:
Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację
infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radzyń
Podlaski.
Całkowita wartość projektu to
3 026 801,60 zł. W ramach projektu wykonano kompleksową
wymianę
wyeksploatowanych
lamp rtęciowych i sodowych na
nowoczesne oprawy ze źródłami
typu LED z indywidualnym systemem sterowania mocą opraw i
monitoringiem działania opraw,
wymianę wysięgników wraz z
konstrukcjami mocującymi na
liniach napowietrznych, wymianę przewodów zasilających
oprawy oświetleniowe, wymianę
zabezpieczeń opraw oraz modernizację układów pomiarowo-rozdzielczych wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem
systemu sterowania oprawami
pozwalającego na indywidualne
sterowanie mocą i czasem świecenia każdej oprawy zainstalowanej na terenie Miasta Radzyń
Podlaski.
Red.
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Miejski Klub Seniora laureatem ogólnopolskiego konkursu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora

Radzyńscy Seniorzy będą mieli taniej
Już wkrótce – 25 listopada odbędzie się uroczysta inauguracja w Mieście
Radzyń Podlaski projektu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta
Seniora. Jest to efekt udziału Miejskiego Klubu Seniora w konkursie organizowanym przez Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego w Krakowie.
Nagrodą jest bezpłatne wdrożenie programu. Miejski Klub Seniora znalazł się
w gronie 10 laureatów konkursu dla rad seniorów i organizacji seniorskich.
Miasto Radzyń Podlaski od
lipca było zaangażowane w
projekt „Gmina Przyjazna
Seniorom”
- W dniu 12 lipca 2021 r. w
Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski
gościł Marek Pilch, przedstawiciel Stowarzyszenia MANKO w
Krakowie. Podczas tego spotkania
przedstawił korzyści oraz warunki finansowe wiążące się z wdrożeniem w Radzyniu Podlaskim
Ogólnopolskiej Karty Seniora
– mówi sekretarz Miasta Robert
Targoński. Wizyta miała związek
z ogłoszonym przez Stowarzyszenie MANKO konkursem, w
którym nagrodą było bezpłatne
wdrożenie Karty dla wytypowanych 10 gmin z całej Polski.
22 października Miasto za pośrednictwem Miejskiego Klubu
Seniora, kierowanego przez Stanisława Wachnika, złożyło aplikację
do tego konkursu (termin upływał 25.10), a 3 listopada do Urzędu Miasta dotarła informacja, że
Miasto Radzyń Podlaski jest laureatem konkursu i otrzyma bezpłatne wdrożenie projektu Gmina
Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora.

Inauguracja projektu odbędzie
się 25 listopada.
Ulgi u partnerów
Ogólnopolska Karta Seniora upoważnia do zniżek w wielu
punktach w całej Polsce, w tym
m. in. sanatoriach, uzdrowiskach,
przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia
i kultury. Obecnie w Polsce znajduje się ok. 2500 punktów honorujących OKS (informacje są na
stronie internetowej www.glosseniora.pl.).
Kierujący Miejskim Klubem
Seniora Stanisław Wachnik informuje, że trwają starania o pozyskanie lokalnych przedsiębiorców
i firm, które zechcą włączyć się do
projektu i oferować seniorom tańsze usługi czy towary. Rolą Klubu
i Miasta jest przekazanie kontaktów z przedsiębiorcami do Stowarzyszenia MANKO, które zajmuje
się pozyskiwaniem i promocją nowych firm honorujących Kartę w
Polsce i za granicą oraz certyfikuje
takie firmy.
Około 400 tys. seniorów posiada już OKS. Ogólnopolska Karta
Seniora jest wydawana bezpłatnie

już w 160 gminach, które przystąpiły do programu Gmina Przyjazna Seniorom, współfinansując
wydanie lokalnej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora swoim
mieszkańcom.
Dla 10 gmin (w tym dla Miasta
Radzyń Podlaski), które są laureatami ogólnopolskiego konkursu,
organizatorzy zapewnią darmową
produkcję i przekazanie Ogólnopolskiej Karty Seniora z logo Radzynia. W pierwszej edycji zostało
przygotowanych 600 takich kart.
To jednak nie koniec. - Ogólnopolską Kartę Seniora będzie mógł
otrzymać każdy chętny Senior,
przewidywane są kolejne wydania, w miarę zapotrzebowania –
zapewnia Stanisław Wachnik.
Ponadto
Stowarzyszenie
MANKO będzie dostarczać 50100 sztuk Ogólnopolskiego Magazynu „Głos Seniora” oraz poradniczych programów video
„Głos Seniora TV”, zapewni bezpłatny udział samorządu w ogólnopolskich spotkaniach, licznych
kampaniach promocyjnych i edukacyjnych m.in. z zakresu świadomości konsumenckiej, stylu
życia, zdrowia, aktywizacji, praw

pacjenta, dostępności.
Zwycięski projekt był
przygotowywany we
wrześniu i październiku
Miejski Klub Seniora prowadzony przez Stanisława Wachnika
we współpracy z Urzędem Miasta
22 października przesłał do konkursu program „Miasto Przyjazne
Seniorom – prowadzenie wieloaspektowej działalności na rzecz
seniorów w ramach Miejskiego
Klubu Seniora w Radzyniu Podlaskim”, w którym wyznaczonych
zostało szereg działań, mających
służyć realizacji następujących
celów:
1. Poprawa stanu zdrowia i warunków bytowych seniorów.
2. Poprawa sprawności fizycznej.
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności funkcjonowania we współczesnym świecie.
4. Czerpanie radości poprzez rozwijanie umiejętności artystycz-

nych.
5. Rozwijanie zainteresowań.
6. Przyjemne spędzanie wolnego
czasu.
7. Pogłębianie integracji środowiska seniorów.
„Serdecznie
gratulujemy
Miejskiemu Klubowi Seniora
w Radzyniu Podlaskim, który
znalazł się w gronie najlepszych
i wygrał bezpłatne wdrożenie na
jego terenie programu Gmina
Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora” – czytamy
w piśmie nadesłanym przez organizatorów Konkursu.
Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych w ramach Wieloletniego Programu na
Rzecz Osób Starszych „Aktywni
+”na lata 2021-2025.


Anna Wasak

Stanisław Wachnik z podziękowaniem Marszałka Województwa Lubelskiego
Stanisław Wachnik kierujący
Miejskim Klubem Seniora
otrzymał podziękowanie z
rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława
Stawiarskiego podczas
uroczystej gali „Wojewódzki
Dzień Seniora 2021”, która
odbyła się 27 października w
Centrum Spotkania Kultur w
Lublinie.
W trakcie wydarzenia uhonorowano laureatów konkursów „Gmina przyjazna Seniorom” i „Aktywny Senior” oraz wręczono podziękowania uczestnikom.
– Drodzy Seniorzy, Wasza wiedza, mądrość i doświadczenie ży-

ciowe ma dla każdego z nas bezcenną wartość. Za to pragnę Wam dziś
serdecznie podziękować. Proszę
jednocześnie, abyście zechcieli się
tymi skarbami z nami dzielić – mówił marszałek Jarosław Stawiarski.
W konkursach „Gmina przyjazna Seniorom” oraz „Aktywny
Senior” wzięło udział łącznie 51
uczestników – 20 gmin oraz 31 Seniorów. W każdym z konkursów
wyłoniono 5 laureatów.
Podczas gali odbyły się również
prelekcje osób związanych ze środowiskiem senioralnym dotyczące
problemów zdrowotnych związanych z epidemią COVID-19, bezpieczeństwa osób starszych oraz
programu Ogólnopolska Karta

Seniora. Uczestnikom wydarzenia
czas umilały występy zespołów
artystycznych oraz wystawa rękodzieła i obrazów namalowanych
przez Seniorów. Przez cały czas
trwania gali osoby zainteresowane
miały także możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19.
Udział osób starszych w populacji województwa systematycznie
rośnie. Zgodnie z różnymi szacunkami w 2050 r. odsetek osób starszych w Polsce przekroczy 40%, a w
Lubelskiem osiągnie wartość bliską
43%.
Na podstawie: https://promocja.
lubelskie.pl
AW
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Obchody 11 Listopada w Radzyniu

Apele o jedność narodową i wsparcie
dla strzegących naszej granicy
Podczas uroczystych obchodów Narodowego
Święta Niepodległości w Radzyniu Podlaskim
mówcy apelowali o narodową zgodę i jedność oraz
wsparcie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej,
Policji i żołnierzy Wojska Polskiego pełniących
służbę na zagrożonej wschodniej granicy Polski.
Uroczystość rozpoczęła się
Mszą św. w intencji Ojczyzny sprawowaną o godz. 10.00 w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy. Następnie uczestnicy
uroczystości przeszli w pochodzie
na plac Wolności. Tam okolicznościowe przemówienie wygłosił
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek, a liczne delegacje
złożyły wieńce, wiązanki kwiatów
i zapaliły znicze pod pomnikiem
Niepodległości.
„Nie może być Polski niepodległej bez Europy sprawiedliwej”
Eucharystię koncelebrowali proboszczowie trzech radzyńskich parafii: ks. prał. Roman Wiszniewski, ks. kan. Krzysztof Pawelec
oraz ks. kan. Henryk Och.
O odprawienie Mszy św. prosił Starosta Radzyński Szczepan
Niebrzegowski. W słowie wstępnym włodarz powiatu podkreślił,
że wolność, której 123. rocznicę
obchodzimy, nie została nam dana
na zawsze. - Dla nas pozostało
zadanie, byśmy ją budowali w ramach narodowej wspólnoty. To
zadanie powinno nas łączyć, a nie
dzielić – zaznaczył, nawiązując do
sytuacji na wschodniej granicy.
Wskazał, że tegoroczne obchody to
wyraz wdzięczności za odzyskaną
wolność, hołdu dla tych, którzy ja
wywalczyli i budowali oraz nadziei

na tworzenie nowej rzeczywistości.
W homilii ks. kan. Roman
Wiszniewski podkreślił, że 11 Listopada to także dzień dumy narodowej i godności Polaków. - Dumy
narodowej – tego skarbu, który
mamy głęboko w sercach, niezniszczonego szkołą pogardy - pogardy
narodu, wiary, cnoty, Kościoła,
człowieczeństwa i życia - która do
naszych domów wdziera się przez
wiele środków masowego przekazu. Te szkoły pogardy nie zniszczą
skarbów, jakimi są Polska, nasze
dziedzictwo, miłość ziemi.
Kaznodzieja podjął też temat
relacji Polski i Europy, przywołując
słowa św. Jana Pawła II z homilii na
placu Zwycięstwa wypowiedziane
podczas pierwszej pielgrzymki do
Ojczyzny: „Nie może być Polski
niepodległej bez Europy sprawiedliwej”. - Takiej Polski, o której
mówimy, o która się modlimy, o
jaką walczymy - takiej Polski potrzebuje dziś Europa - potrzebuje
wzoru życia odpowiedzialną miłością na każdy dzień. Polska zaś
potrzebuje Europy sprawiedliwej.
Tymczasem dziś nasza niepodległość jest uszczuplana różnymi wydarzeniami i wymuszeniami – mówił ks. prał. Roman Wiszniewski.
Wskazał też na 3 drogi zdobywania
i utrzymania wolności, jakie ukazywał w swym nauczaniu bł. kard.
Stefan Wyszyński: są to drogi wiary,
nadziei i miłości.

Wśród uczestników zgromadzenia była liczna grupa harcerek.
Ks. prał. Roman Wiszniewski poinformował, że pieniądze zebrane na
tacę zostaną przekazane drużynie
harcerskiej na jej działalność.
„Czy potrafimy stanąć jako
zjednoczony Naród w obronie naszych granic i naszej
suwerenności?”
Po zakończonej Mszy św.
uczestnicy obchodów udali się w
pochodzie, przy dźwięku pieśni patriotycznych na plac Wolności. Po
drodze włodarze Powiatu, Miasta i
Gminy złożyli wieniec pod tablicą
umieszczoną na ścianie dzwonnicy kościoła pw. Świętej Trójcy,
upamiętniającą bohaterów Polskiej
Organizacji Wojskowej i innych organizacji niepodległościowych biorących udział w wyzwoleniu ziemi
radzyńskiej spod okupacji niemieckiej i austriackiej.
Na placu Wolności okolicznościowe przemówienie wygłosił
Burmistrz Miasta Radzyń Jerzy
Rębek. Włodarz ukazał kontekst
historyczny Święta Niepodległości
i nawiązał do aktualnej sytuacji w
Polsce.
- W tym szczególnym dniu rodzi się również refleksja: Czy potrafimy dobrze wykorzystać wolność
wywalczoną przez poprzednie
pokolenia? Czy potrafimy stanąć
jako zjednoczony Naród w obronie
naszych granic i naszej suwerenności? Codzienność dostarcza nam
wielu rozczarowań przede wszystkim ze względu na wrogą wręcz
postawę części opozycji, która dla
własnych interesów politycznych
gotowa by oddać naszą Ojczyznę

mocarstwu nam nieprzyjaznemu.
Bo jak można usprawiedliwiać
działania tych polityków, którzy
negują obronę polskiej granicy
wschodniej, dążąc do wpuszczenia do Polski nawet setek tysięcy
młodych ludzi zupełnie obcych
nam kulturowo, których pobratymcy żyją już teraz na Zachodzie Europy wyłącznie z zasiłków
na koszt tamtych społeczeństw?
Wielu z nich tworzy realne zagrożenie dla zdrowia i życia tamtych
obywateli poprzez liczne akty terroru – mówił burmistrz Jerzy Rębek i pytał: - Czy tym politykom
chodzi o rozbicie jedności religijnej i kulturowej Polaków, tak aby
wprowadzać do życia publicznego
wrogie każdemu człowiekowi ideologie? Czy też może współpracują
w realizacji wrogiego nam planu,
który jest zamysłem sąsiedniego
mocarstwa? Większość Polaków
odrzuca te ideologie i staje w jedności z tymi siłami, które pragną
zachować wartości, jakie przekazali nam nasi bohaterscy przodkowie. W obecnym czasie przy
tych zagrożeniach zewnętrznych
jak i tych powstających wewnątrz
naszego państwa nie pozwólmy na
podział Naszego Narodu.
Na zakończeni włodarz wyraził „słowa wielkiego uznania i
szacunku dla żołnierzy Wojska
Polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji za ofiarną
służbę w obronie naszych granic
i suwerenności naszej Ojczyzny”.
Możemy liczyć tylko
na siebie
Po przemówieniu Burmistrza
Radzynia liczne delegacje złożyły

wieńce, wiązanki kwiatów i postawiły znicze pod pomnikiem Niepodległości.
Następnie głos zabrał Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, który zaapelował, by w obecnej trudnej sytuacji stanąć murem
za Polską i polskim wojskiem.
- Warto być Polakiem, warto, by
Polska była silnym, liczącym się
europejskim krajem – podkreślał i
podzielił się refleksją: - Wiele wydarzeń z historii nauczyło nas, że
jeśli musimy na coś liczyć, to możemy liczyć tylko na siebie. Dlatego liczmy na siebie, bo tylko silna
polska armia i zjednoczone społeczeństwo może przeciwstawiać
się próbom agresji. Boże błogosław Rzeczpospolitą!
Na zakończenie uroczystości
głos zabrał Wójt Gminy Radzyń
Podlaski Wiesław Mazurek, który
podziękował za udział w przygotowaniach uroczystości i obchodach
Święta Niepodległości. Dziękował
kapłanom za odprawienie Mszy
św. i modlitwę, Burmistrzowi Jerzemu Rębkowi za zorganizowanie
uroczystości, Wicewojewodzie Robertowi Gmitruczukowi, pocztom
sztandarowym, harcerzom, przedstawicielom samorządów wszystkich szczebli, szkół, jednostek organizacyjnych radzyńskich samorządów, zakładów pracy, mediów,
służb mundurowych, w szczególny
sposób – Wojska Polskiego, które
reprezentowali żołnierze Składu
Bezwola 2 Regionalnej Bazy Logistycznej.

Anna Wasak

Fot. Michał Maliszewski
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Nasza modlitwa za Ojczyznę to zasiew, który wyda wspaniałe owoce
W kościele pw. św. Anny i Błogosławionych Męczenników Podlaskich każdego 10 dnia miesiąca
odprawiane są Msze św. za Ojczyznę. W listopadzie
modlono się nie tylko w miesięcznicę katastrofy
smoleńskiej, ale i w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości.
Mszę św. koncelebrowali: ks.
prof. Marcin Grzesiak z Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Lublinie, proboszcz parafii św. Anny ks. kan. Henryk Och
oraz wikariusz ks. Michał Rodak.
W homilii ks. prof. Marcin
Grzesiak nawiązał do przypadającego w tym dniu wspomnienia
papieża – św. Leona I Wielkiego, który siłą wiary i słowa powstrzymał wodza Hunów Attylę
od zrównania Rzymu z ziemią. Odniósł zwycięstwo, gdyż oddał
wszystko Bogu, bo to Pan Bóg
ma ostatnie słowo – nawet gdy
jest ciężko, gdy przychodzi cierpienie – mówił ks. prof. Marcin
Grzesiak.

Kaznodzieja przytoczył też
wspomnienie bł. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego, który opowiadał
epizod z czasów wojny. Gdy dostrzegł rolnika, który w okolicznościach śmiertelnego zagrożenia
zasiewał pole zbożem, zapytał go,
dlaczego to robi, ten tłumaczył, że
sieje zboże dla tych, co przyjdą tu
po nim, nawet gdy on sam z tego
nie skorzysta.
- Polska jest ciągle udręczona.
I obecnie jest nam ciężko z powodu wielu trudności i cierpień,
takich jak kryzys migracyjny na
wschodniej granicy czy epidemia koronawirusa. Wielu odrzuca Boga, Kościół, uważając, że
jest niepotrzebny. Tymczasem

spójrzmy na przykład patrona
dzisiejszego dnia: święty Leon
Wielki dzięki zawierzeniu Bogu
przezwyciężył najazd barbarzyńców. Jeśli chcemy przezwyciężać
trudności, przeciwności życia,
musimy mocno trzymać się Boga
– wskazywał kaznodzieja i zachęcał do modlitwy w intencji Polski: - Jeżeli chcemy, by nasza Ojczyzna powstawała z kolan, żeby
była piękna i szlachetna, to trzeba

wielkiego zawierzenia i modlitwy.
Nasza modlitwa za Polskę jest
miła Bogu, bo to wielka oznaka
miłości Ojczyzny. Gdy modlimy
się za Polskę, wtedy duchowo
całujemy stopy i dłonie naszej
wspólnej matki, wyrażamy naszą
wdzięczność za Ojczyznę - podkreślał kapłan.
- Nasza ofiara – morze krwi
przelanej za Polskę - i modlitwa
- tysiące różańców to jest cud

Kwesta na budowę pomnika Dzieci Utraconych
W dniach od 31 października – 2 listopada odbyły się
zbiórki na budowę pomnika-mauzoleum dzieci utraconych, który powstaje na
Cmentarzu Komunalnym w
Radzyniu.
Na na Cmentarzu Komunalnym 28 wolontariuszy zebrało 10
265,87 zł, w parafii Trójcy Świętej w
Radzyniu zebrano 1 878,50zł, a na

cmentarzu w Komarówce 2 592 zł.
Na specjalne konto wpłynęły indywidualne datki.
Wszystkim ofiarodawcom i
kwestującym składamy serdeczne
„Bóg zapłać”.
Osoby, którym bliska jest inicjatywa troski o życie ludzkie i
zapewnienie godnego pochówku
Dzieciom zmarłym przedwcześnie, mogą też dokonać wpłaty na
utworzone w tym celu konto z dopi-

skiem „Pomnik Dzieci Utraconych”.
Dane do przelewu:
Parafia MBNP; Wyszyńskiego 6
21-300 Radzyń Podlaski
Bank Spółdzielczy w Radzyniu
Nr konta: 60 8046 0002 2001 0001
6421 0005
Szanownym Ofiarodawcom Komitet składa słowa uznania, podziękowania i wdzięczności.
Red.

naszych czasów, zasiew, który
wzejdzie, wyda piękne owoce. Będziemy to widzieć, jak nie tu, to
z nieba. Polska będzie wspaniała
i to będzie nasza zasługa, gdy tak
mocno modlimy się za Ojczyznę
– podsumował ks. prof. Marcin
Grzesiak.


Anna Wasak
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Obchody Narodowego Dnia Pamięci Kapłanów
Niezłomnych i 37. rocznicy śmierci Kapelana „Solidarności”
W 37. rocznicę męczeńskiej śmierci i we wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki 19 października,
który jest obchodzony jako Narodowy Dzień Pamięci
Kapłanów Niezłomnych, w kościele Trójcy Świętej
w Radzyniu została odprawiona Msza św. w intencji
Ojczyzny zamówiona przez NSZZ „Solidarność”.
W koncelebrze wzięli udział:
proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy ks. kan. Krzysztof Pawelec oraz
dziekan dekanatu radzyńskiego
kustosz Sanktuarium MBNP ks.
prał. Roman Wiszniewski. Na uroczystość przybyli przedstawiciele
NSZZ: „Solidarność” z przewodniczącym radzyńskich struktur
Jerzym Bednarczykiem, oraz samorządów: miasta z burmistrzem
Jerzym Rębkiem oraz przewodniczącym Rady Miasta Adamem
Adamskim, powiatu ze starostą
Szczepanem Niebrzegowskim i
przewodniczącym Rady Powiatu
Robertem Mazurkiem oraz gminy
Radzyń z wójtem Wiesławem Mazurkiem i Komarówka Podlaska
– z wójtem Ireneuszem Demianiukiem.
W słowie wprowadzającym ks.
kan. Krzysztof Pawelec przedstawił życiorys bł. ks. Jerzego Popiełuszki, podkreślając, że „ w

trudnym okresie dziejów Ojczyzny wszystkich ludzi bez wyjątku
obejmował pasterską miłością i
nawoływał do pojednania, aby zło
dobrem zwyciężali”. W homilii,
nawiązując do życiorysu Patrona
„Solidarności” kaznodzieja wskazał
na przesłanie, które kieruje do nas
dziś Ksiądz Jerzy: - Mamy inne czasy, ale Ojczyzna nadal potrzebuje
daru modlitwy. Chcemy, by bł. ks.
Jerzy Popiełuszko był dziś w naszej
Ojczyźnie przykładem jedności i
wytrwałości w wierze, miłości do
Kościoła oraz w trosce o potrzebujących – mówił ks. kan. Krzysztof
Pawelec.
Na zakończenie Mszy św. głos
zabrał ks. prał. Roman Wiszniewski, który porównał ze sobą dwa
wydarzenia: „Cud nad Wisłą” z
1920 roku i cud lat osiemdziesiątych. - Cud z roku 1920 wsparty
był orędownictwem Matki Bożej,
w latach 80. - męczeństwem kilku

księży i kilkudziesięciu świeckich
– wskazywał Kapłan. - Nie kwestionuję znaczenia zwycięstwa z 1920
r., ale zostało ono okupione wielkimi ofiarami: było wielu zabitych,
rannych, wiele sierot, spalone wsie,
zniszczone miasta. W latach 80. w
873 kościołach były odprawiane
Msze za Ojczyznę. Nie było spalonych wiosek, zbombardowanych miast, a wojska radzieckie
wycofały się z Polski, Czech, ze
wszystkich krajów satelickich. To
był cud ducha – podkreślił dziekan dekanatu radzyńskiego, który
zwrócił się do obecnych w świątyni:

Nowy plac zabaw w Przedszkolu nr 1
Zakończyła się rozbudowa
placu zabaw przy w Przedszkolu Miejskim nr 1, który
głosami mieszkańców został
sfinansowany w ramach
Budżetu Obywatelskiego z
2019 roku.

Stary plac zabaw doposażono
w nowe elementy takie jak: huśtawka wagowa, huśtawka wagowa
podwójna, karuzela, bujak DUO,
huśtawka bocianie gniazdo, bujak,
linarium stożek obrotowy, domek
wielofunkcyjny. Te urządzenia pozwalają na prowadzenie z dziećmi

w wieku 3-6 lat różnych form zajęć
ruchowych.
Wykonawcą inwestycji była firma „ANSBUD” Aneta Strzelczyk z
siedzibą w Wyborowie, a jej koszt
wyniósł 49 290,00 zł.
KN

- Dzisiaj wy jesteście strażnikami
tego ducha, który sprawił ten wielki
cud. Tego ducha nam dzisiaj trzeba. Chcemy doczekać chwili, by to
zwycięstwo nastąpiło w naszej Ojczyźnie na różnych płaszczyznach
życia: w rodzinie, szkole, kościele,
w radiu, telewizji, w prasie; by nie
był brat przeciw bratu, ale brat z
bratem: by nie było jednych i drugich tylko „polski my naród, polski
ród, królewski szczep piastowy”.
To jest ten duch, który w 80. latach
sprawił cud nad Wisłą. Tego nam
dziś potrzeba. Doceniam, gratuluję dzisiejszej obecności na Mszy za

Ojczyznę pocztu sztandarowego,
delegacji „Solidarności” i samorządów. Niech ta złota nić historii
nieustannie się przędzie i każde
polskie serce owija wzorem służby
Bogu i Ojczyźnie. Zwycięstwo ducha to dopiero zwycięstwo.
Po zakończonej Mszy świętej
delegacje NSZZ „Solidarność” i
samorządów złożyły wieńce pod
pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, znajdującym się na placu
kościelnym.


Anna Wasak
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OGŁOSZENIA

BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI

BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski

UL. WARSZAWSKA 32, 21-300 RADZYŃ PODLASKI

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art.
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z
późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski dla obszaru w granicach administracyjnych Miasta
Radzyń Podlaski, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 listopada
2021 r. do 30 grudnia 2021 r. w siedzibie
Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, pok. 120, w
godz. 7.30 –15.30.
W miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w
planu do publicznego wglądu można zapoznać

się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, prognozą oddziaływania na
środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
i opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu na środowisko, mogą
składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski,
które mogą być wnoszone: w formie pisemnej
do Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski, ustnie
do protokołu, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym
na adres e-mail.: sekretariat@radzyn-podl.
pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14
stycznia 2022 r.

/-/ Jerzy Rębek

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI
podaje do publicznej wiadomości, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Radzyń Podlaski na okres 21 dni tj.
od dnia 29 października 2021 r. do dnia
18 listopada 2021 r. wykazy nieruchomości
przeznaczone do wydzierżawienia na okres do

3 lat - na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021.1899).
Wykazy są załącznikiem do Zarządzenia Nr
74 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia
27 października 2021 roku.

Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu
„Czyste powietrze”
Miasto Radzyń Podlaski informuje, że
Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu
„Czyste powietrze” jest otwarty:
- w środy od 7:30 do 15:30, pokój nr 303

(III piętro), 83 351 24 94,
- w poniedziałki od 16:00 do 18:00, pokój nr
113 (I piętro), tel. 666 323 646.

Beata Sposób p.o. dyrektor MOSiR
Beata Sposób od 15 listopada pełni obowiązki dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Będzie pełnić na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy dyrektor
Agnieszki Włoszek.

Beata Sposób, absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania na KUL, od 2017 r. pracuje w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta
jako księgowa.

UL. WARSZAWSKA 32, 21-300 RADZYŃ PODLASKI

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2021 r., poz. 741, z późn. zm.) oraz uchwały
Nr XII/71/2019 z dnia 17 września 2019
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski dla obszaru w granicach administracyjnych Miasta
Radzyń Podlaski zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski dla obszaru w
granicach administracyjnych Miasta Radzyń
Podlaski, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 25 listopada 2021
r. do 30 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu
Miasta Radzyń Podlaski, pok. 120, w godz.
7.30 –15.30.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami
przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie
się w dniu 30 grudnia 2021 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski,
sala konferencyjna.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741,
z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może
wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 14 stycznia 2022 r.
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski w formie papierowej lub
elektronicznej (adres e-mail.: sekretariat@radzyn-podl.pl).
Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres
zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie
nieruchomości, której uwaga dotyczy.


/-/ Jerzy Rębek

W załączeniu klauzula informacyjna w zakresie
art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) informuję, iż: wobec uzyskania Pani/Pana danych osobowych, celem ich przetwarzania - art. 17a pkt 2, oraz
ograniczeniu prawa dostępu do informacji – art. 8a
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021
r. poz. 741, z późn. zm.). proszę o zapoznanie się z
poniższą informacją:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski, adres do
korespondencji: 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, e-mail: burmistrz@radzyn-podl.pl, tel.:
83-351-24-61.
2. Inspektor ochrony danych: Robert Targoński, adres do korespondencji: 21-300 Radzyń Podlaski, ul.
Warszawska 32, e-mail: targonskir@radzyn-podl.pl.,
tel.: 83-351-24-62.
3. Cel przetwarzania: procedura sporządzania projektu planu miejscowego - art. 17a ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn.
zm.). Administrator ochrony danych nie przewiduje
przetwarzania uzyskanych danych osobowych w
celach innych niż wskazane w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć
miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie
poinformowana/y.
4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/
Pana danych osobowych:
a. dane identyfikacyjne,
b. dane adresowe,
c. dane publiczne rejestrowe (Ewidencja gruntów i
budynków).
5. Administrator ochrony danych nie przewiduje
przekazania uzyskanych danych osobowych innym
odbiorcom poza organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W
przypadku ujawnienia się konieczności przekazania
danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. Administrator ochrony danych nie przewiduje
przekazania uzyskanych danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/
Pan odrębnie poinformowana/y.
7. Źródłem pozyskanych przez Administratora
ochrony danych Pani/Pana danych osobowych jest
art. 8 w związku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).
8. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać
się będzie z właściwą procedurą prawną oraz przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
9. Posiada Pani/Pan uprawnienie do:
a. żądania uzyskania kopii danych osobowych,
lub ich udostępnienia w siedzibie Administratora
ochrony danych w (art. 15 w/w rozporządzenia),
b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16
w/w rozporządzenia),
c. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art.
17 w/w rozporządzenia) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 w/w rozporządzenia),
e. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie
do innego Administratora danych wskazanego
przez siebie (art. 20 w/w rozporządzenia),
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 w/w rozporządzenia),
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie
udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 w/w rozporządzenia).
10. Administrator ochrony danych informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 w/w rozporządzenia ma Pani/Pan prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd
Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, skargi dotyczącej
niezgodności przetwarzania przekazanych danych
osobowych z w/w rozporządzenia.
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Konsultacje społeczne ws. Strategii
Rozwoju Ponadlokalnego
Do 26 listopada mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi w
sprawie Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego. 15 listopada
w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta odbyło się kolejne
spotkanie konsultacyjne, na
którym gościł Paweł Skurski z
Fundacji Inicjatyw Menadżerskich.
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego będzie istotnym dokumentem pozwalającym na uzyskanie
dotacji unijnych w latach 2021-

2027.
W porozumieniu dotyczącym
Strategii znalazły się: Miasto Radzyń Podlaski oraz Powiat Radzyń,
a także wszystkie gminy powiatu z
wyjątkiem Kąkolewnicy. Wspólny
dokument przełoży się na wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami i będzie stanowił podstawę
dla przedsięwzięć prowadzących
do osiągnięcia określonych celów, mających realne korzyści dla
wszystkich mieszkańców obszaru.
Mieszkańcy są zaproszeni do
udziału w pracach nad dokumen-

tem, wizją współpracy oraz wyrażenia opinii i zgłoszenia pomysłów
na projekty wdrożeniowe. Dotychczas wpłynęło około 200 ankiet.
Konsultacje zakończą się 26 listopada. 10 grudnia projekt w wersji
ostatecznej zostanie przesłany do
Urzędu Marszałkowskiego oraz
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Więcej informacji i potrzebne
linki na stronie internetowej Urzędu Miasta (informacja z 15 listopada).
AW

Rozszerzona strefa płatnego parkowania Na rowerach uczcili
Niepodległość

W Radzyniu rozszerzona
została strefa płatnego
parkowania. Dotychczas
obejmowała ona odcinek ul.
Ostrowieckiej (od skrzyżowania z ul. Warszawską do
placu Potockiego), uchwałą
radnych pojawią się jeszcze
dwa takie miejsca: na ul.
Dąbrowskiego (parking przy
ryneczku po prawej stronie)
oraz przy dzwonnicy.
- Chodzi o udrożnienie miasta. To rozwiązanie sprawdziło się
na Ostrowieckiej, w tym miejscu
handel się ożywił – uzasadniał burmistrz Jerzy Rebek.
Nadal bezpłatne będą parkingi przy ul. Dąbrowskiego na placu
przylegającym do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego oraz
za ryneczkiem. Ponadto do dyspozycji zmotoryzowanych pozostaje
duży parking przy ul. Parkowej i
Grobli Kasztanowej. - Jest on wysypany tłuczniem, ale w przyszłości,
po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostanie utwardzony profesjonalnie
– zapewnił Burmistrz. Opłaty za
parkowane samochodów w tych
miejscach będą obowiązywać w

Rajd Rowerowy Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego
był jedną z form uczczenia
Święta Niepodległości.
Prawie 30 osób wyruszyło
w trasę tuż po uroczystościach przy pomniku Niepodległości. Organizatorem
imprezy był MOSiR Radzyń
Podlaski oraz Radzyńska
Grupa Rowerowa I LO i
Przyjaciele.

dni powszednie od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 d 16.00.
i wyniosą 2 zł za pierwsze 30 minut
w pierwszej godzinie parkowania,
za następną godzinę – 4 zł.
Przypomnijmy pozostałe
zasady opłat za parkowanie:
- Opłatę za parkowanie uiszcza
się z góry za przewidywany czas postoju, w parkometrach zainstalowanych w pobliżu miejsc postoju lub
u inkasentów wyznaczonych przez
Burmistrza Miasta.
- Dowód uiszczenia opłaty par-

kujący jest zobowiązany umieścić
w pojeździe za przednią szybą w
sposób widoczny z zewnątrz, niezwłocznie po zajęciu miejsca parkingowego.
- Uiszczona opłata nie podlega
zwrotowi ani nie powoduje roszczenia o udostępnienie miejsca parkingowego.
- Za nieuiszczenie opłaty lub
przekroczenia opłaconego czasu
parkowania pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 100 zł,
niezależnie od obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie.
- Parkowanie pojazdów z kartą
parkingową dla osób niepełnosprawnych bez opłaty będzie możliwe tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
- Opłatę dodatkową uiszcza się w
kasie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski na rachunek bankowy Urzędu
z podanym numerem rejestracyjnym pojazdu. Nieuiszczona opłata
dodatkowa podlega ściągnięciu w
drodze egzekucji administracyjnej.
Red.

- Do głównego celu naszej wyprawy, czyli Kopca Józefa Piłsudskiego w Żakowoli Radzyńskiej
pojechaliśmy przez Płudy, Turów
i obowiązkowo Kaplicę Św. Antoniego w turowskim lesie. W sali w
Żakowoli był czas na odpoczynek,
konkurs wiedzy o Niepodległości,

który przygotował Pan Tadeusz
Pietras, oczywiście z nagrodami, i
co nieco dla ciała, czyli grochówka,
kawa i słodycze. Był także czas na
podziękowanie ze strony MOSiRu
za cały wspólny rowerowy sezon
2021 i upominki dla wszystkich,
ufundowane przez Ośrodek dzięki
pomocy finansowej firmy drGerard. Powrót przez Worsy, Aleksandrówkę, Lisiowólkę i Ustrzesz to już
zupełne ciemności... Ale było super
– relacjonuje Marek Topyła.
MOSiR serdecznie dziękuje także Pani Barbarze Pietruszewskiej
za gościnność i ciepłe przyjęcie w
Żakowoli oraz Panu Łukaszowi
Włoszkowi za ogarnięcie spraw logistyki.
Marek Topyła MOSiR
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Radzyń dla Niepodległej
Radzyń jest miastem o niezwykle bogatej historii, wśród jego mieszkańców były postaci niezwykle zasłużone dla całego kraju, wpływające na
jego dzieje, budujące dorobek intelektualny i kulturalny, mające wpływ na
zachowanie tożsamości narodowej w czasie zaborów. Może warto spojrzeć na temat niepodległości z perspektywy historii Radzynia...
Niejednokrotnie słyszeliśmy, że
odzyskanie przez Polskę niepodległości było możliwe, ponieważ
funkcjonując przez 123 lata bez
własnego państwa, zachowaliśmy
jako naród własną tożsamość, poczucie przynależności do wspólnoty połączonej językiem, tradycją,
kulturą. W tej dziedzinie zasługi
osób związanych z dziejami naszego miasta są olbrzymie.
To pierwszy właściciel „pustkowia nad Białką”, na którym powstał
Radzyń – Mikołaj Cebulka już na
początku XV wieku w swojej działalności dyplomatycznej stosował
pojęcie narodu, które ukształtowane zostało właściwie w XIX wieku –
jako niezależne od państwa. Uważał
on, że zamieszkująca określone terytorium wspólnota, którą łączy język, tradycja, kultura ma prawo de-

cydować o swych losach, a jej wola
jest ważniejsza od woli monarchy.
W związku z tym upominał się np.
o prawo pogańskich Żmudzinów
do decydowania o sobie w konflikcie z Krzyżakami. Pod koniec
osiemnastego wieku, po rozbiorach
Rzeczypospolitej Józef Wybicki ujął
tę ideę w słowach „Mazurka Dąbrowskiego”: „Jeszcze Polska nie
zginęła, kiedy my żyjemy”. Prowadziły one Polaków przez ciemne lata
zaborów. Do dziś śpiewamy o tym
w naszym Hymnie Narodowym.
Właściciel Radzynia Stanisław
Antoni Szczuka nazwany został
przez wybitnego znawcę dziejów
Rzeczypospolitej Pawła Jasienicę najlepszym i najmądrzejszym
człowiekiem swojej epoki. Jako dyplomata, poseł, sekretarz Jana III
Sobieskiego był wybitnym mediatorem, zapobiegał wojnom i krwawym konfliktom wewnętrznym
za kolejnych władców (Stanisław
Leszczyński, August III Mocny). W
kontekście niepodległości Rzeczypospolitej ważne jest to, że rozwijał
szkolnictwo publiczne, postulował
reformy kraju, był mecenasem artystów i uczonych, budowniczym
miast i przedsiębiorcą dbającym o
rozwój przemysłu.
Jego wnuczka i spadkobierczyni,
właścicielka Radzynia – Marianna
z Kątskich wyszła za mąż za Eustachego Potockiego. Znawcy nazwali
to małżeństwo błogosławieństwem
dla Rzeczypospolitej. Chodzi nie
tylko o działalność na polu polityki,
wojskowości, gospodarki, ale także mecenatu artystycznego, sponsorowanie ważnych dzieł reform
oświeceniowych (np. Collegium
Nobilium w Warszawie, w której
to szkole naukę pobierało pięciu
synów Potockich) czy działalność
literacką Marianny, itd. Radzyński
Pałac Potockich był miejscem nagromadzenia dzieł sztuki oraz książek, w tym dokumentujących dzieje
Polski. Ściany pałacu zdobiły liczne
portrety, nie tylko znamienitych
przodków i współczesnych przedstawicieli rodu, ale także polskich
królów. W pałacu mieściła się potężna biblioteka, gromadząca zbiory Szczuków, Kątskich i Potockich,
licząca na początku XIX wieku ok.

25 tys. książek drukowanych, nie
licząc rękopisów i listów (np. ok.
9,5 tys. z korespondencji Stanisława
Antoniego Szczuki).
Warto podkreślić zasługi ich
synów – urodzonego w Radzyniu
Ignacego Potockiego oraz jego
brata Stanisława Kostki Potockiego – właściciela radzyńskiego
pałacu w latach siedemdziesiątych
osiemnastego wieku. Absolwenci
Collegium Nobilium byli nie tylko współtwórcami Konstytucji 3
maja – ale również filarami reformy
oświaty podjętej dla ocalenia Ojczyzny w II połowie osiemnastego
wieku. Ignacy to członek pierwszego ministerstwa oświaty - Komisji
Edukacji Narodowej, współtwórca i przewodniczący Towarzystwa
Ksiąg Elementarnych – można powiedzieć: pierwszego wydawnictwa
pedagogicznego, dbał o poziom
nauczania, nadzorował nauczycieli,
wspólnie z Grzegorzem Piramowiczem założył w swym majątku
w Kurowie szkołę publiczną. Stanisław Kostka dwukrotnie pełnił
funkcję, którą dziś określilibyśmy
jako minister oświaty: w Księstwie
Warszawskim i Królestwie Polskim,
na początku XIX w. stworzył na
polskich ziemiach gęstą sieci szkół
publicznych, otwierając ok.1200
placówek, i współtworzył Uniwersytet Warszawski z takimi dziełami
jak Instytut Głuchoniemych, Ogród
Botaniczny czy Obserwatorium
Astronomiczne – wówczas najbardziej nowoczesne w Europie.
I jakkolwiek ich oświeceniowe wysiłki nie ocaliły państwa, to
stworzyły taką szkołę, która wychowała pokolenia światłych, odpowiedzialnych, miłujących Ojczyznę
Polaków, bohaterów, naukowców,
poetów i pisarzy, którzy przez czasy
niewoli w swej twórczości, walce i
pracy zachowali ideę polskości, poczucie tożsamości narodowej.
Stanisław Kostka Potocki zasłużył się również w innej dziedzinie.
Dzięki dzieciństwu spędzonemu w
Radzyniu zafascynował się sztuką –
stał się jej znawcą i kolekcjonerem,
w Wilanowie stworzył pierwsze
muzeum otwarte dla publiczności
(1805). Przeniósł tam także dzieła
sztuki i olbrzymie zbiory bibliotecz-

ne z radzyńskiego pałacu. Można
powiedzieć, że zasoby radzyńskie
stały się podstawą muzeum i biblioteki w Wilanowie. A instytucje te
były również ważnym elementem
zachowania tożsamości narodowej.
Warto wspomnieć o urodzonym w Radzyniu wybitnym wirtuozie Karolu Lipińskim, który na

najważniejszych scenach Europy
przypominał swą genialną twórczością i wirtuozerią o istnieniu Polski,
choć jej nazwa została wykreślona z
mapy Europy.
W roku 1807, gdy właścicielką
Radzynia była Anna z Zamoyskich
Sapieżyna (rozpowszechniła na
ziemiach polskich Mazurka Dą-
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browskiego), Pałac Potockich gościł
cara Aleksandra I, który spotkał się
z polskimi magnatami, by omówić
plan odbudowy Polski w oparciu o
Rosję. W 1817 roku w pałacu radzyńskim brał ślub Jerzy Adam
Czartoryski – zwany „niekoronowanym królem Polski”, później – jeden z przywódców Powstania Listopadowego (za co musiał wyemigro-

wać), a gdy pałac został sprzedany
w 1834, uzyskane pieniądze pomogły w utrzymaniu słynnego ośrodka
politycznego Wielkiej Emigracji w
Paryżu, mieszczącego się w Hotelu Lambert. Syn Jerzego Adama Władysław Czartoryski był m.in.
założycielem słynnego Muzeum
Czartoryskich w Krakowie.
Zasługi mieszkańców Pałacu

HISTORIA

Potockich dla narodu Polskiego
można jeszcze długo wymieniać.
Nie można zapomnieć przy tym o
innych mieszkańcach naszego miasta: wybitnych intelektualistach, artystach, naukowcach, żołnierzach
poległych w walkach o niepodległość, kapłanach (warto tu wspomnieć o ks. Józefie Żebrackim, którego patriotyczne kazania docierały
do cara i ks. Tadeuszu Osińskim,
pełniącym funkcję proboszcza ponad 50 lat - od 1891 do 1942 - który
był całą instytucją - wspaniałym
duszpasterzem, wielkim patriotą,
obrońcą polskiej oświaty i kultury
w latach rusyfikacji, bardzo dobrym gospodarzem i opiekunem
ubogich).
Mieszkańcy Radzynia i byłego powiatu brali żywy udział w
kolejnych wielkich wydarzeniach
historycznych, jakie miały miejsce
na Podlasiu i w kraju. Szczególnie
aktywny był ich udział w powstaniach: kościuszkowskim, listopadowym, styczniowym i rewolucyjnych wystąpieniach z lat 1905-1907,
walkach toczonych o niepodległość
oraz powstaniu II Rzeczypospolitej.
Warto zaznaczyć działalność
niepodległościową na polu kultury
i oświaty: społecznym wysiłkiem
mieszkańców Radzynia, jeszcze
w czasie trwania pierwszej wojny
światowej, jesienią 1915 roku, utworzono w mieście szkołę średnią, z
której powstało obecne radzyńskie
Liceum Ogólnokształcące. Założycielką gimnazjum była Halina Rudnicka, córka dyrektora Syndykatu
Rolniczego.

Nie można też zapomnieć bardzo czynnej radzyńskiej organizacji
POW i jej roli w krwawym boju z
niemiecką załogą wojskową, którą siłami radzyńskich peowiaków
udało się rozbroić i przyspieszyć
dzieło uwalniania Polski od obcych
najeźdźców, prowadzone pomyślnie przez Józefa Piłsudskiego.
Po odzyskaniu niepodległości
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Polski w 1918 ówcześni właściciele
Radzynia, Szlubowscy, ofiarowali na własność Skarbowi Państwa
bardzo wówczas zniszczony pałac z
przeznaczeniem na cele wojskowe –
głównie dla weteranów wojennych.
Stał się on siedzibą starosty powiatowego aż do 1939.


Anna Wasak
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Mam nadzieję, że będę inspiracją dla młodych
Wywiad Roberta Mazurka z Dariuszem Kowalukiem, złotym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Tokio
Pochodzisz z Komarówki Podlaskiej w powiecie radzyńskim.
Czy możesz powiedzieć, w jaki
sposób trafiłeś do sportu?
Moja przygoda ze sportem rozpoczęła się w szkole podstawowej
dzięki nauczycielce wychowania
fizycznego Grażynie Głowackiej, która wkładała wiele serca,
starając się zaszczepić w nas pasję sportową. Mogę powiedzieć
z perspektywy lat, że zdobycie
złotego medalu olimpijskiego zawdzięczam właśnie jej, bo to ona
dostrzegła mój talent.
Gdy pierwszy raz zaproponowała mi rozpoczęcie treningów,
byłem zdziwiony, nie bardzo miałem na to ochotę. W dodatku była
zima, w Komarówce nie mieliśmy warunków do treningów, nie
chciało mi się męczyć, biegać po
śniegu. Gdy się zdecydowałem,
czasem czułem się jak Rocky, kiedy trenował w ciężkich warunkach. Z czasem zobaczyłem, że
sport zahartował mnie fizycznie,
ale też wpłynął na ukształtowanie
mego charakteru.
Jak wyglądały twoje pierwsze
treningi?
Gdy uczyłem się w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Komarówce trenowałem biegi krótkie
na dystansie 200 m. Biegaliśmy
wtedy wokół orlika, po terenie
trawiastym.
Kolejny Twój wybór szkoły
podporządkowany był możliwości trenowania?
Tak, poszedłem do I Liceum
Ogólnokształcącym im. Józefa
Ignacego Kraszewskiego w Białej
Podlaskiej, gdzie trenowałem pod
okiem Janusza Wilczka. Wówczas
ze sprintów krótkich (100-200 m)
przeszedłem na 400 m, i do dziś
biegam na tym dystansie. To daje
mi możliwość nie tylko biegów indywidualnych, ale i w sztafetach.
Był to etap w rozwoju Twojej
kariery, w którym trafiłeś do
kadry narodowej.
Tak. W kadrze jest kilkadziesiąt osób, trenujemy w różnych
blokach m.in. sprintów, wytrzymałości. Zawodnicy podzieleni są
dodatkowo na kategorie wiekowe.
Za każdą kategorię odpowiada
inny trener, ponadto zawodnicy
mają swego trenera klubowego.
Przynależność do kadry narodowej daje pewien komfort, bo
sportowiec ma zabezpieczenie,

liśmy już o kolejnym starcie – w
sztafecie męskiej. Zajęliśmy w tej
konkurencji 5 miejsce i uważam,
że było to duże osiągnięcie, bo o
ile sztafeta mieszana jest nową
dyscypliną, debiutującą na olimpiadzie w Tokio, to sztafeta męska
4x400 m ma już długą tradycję i
jest bardzo mocno obsadzona.
Chciałbym tu dodać, że na pierwszej zmianie nikt nie biegał szybciej niż ja. Wynik, jaki osiągnęliśmy w tym biegu, na poprzednich igrzyskach w Rio dałby nam
srebrny medal.

ochronę, pomoc w kwestiach finansowych, treningowych, opieki
medycznej czy fizjoterapeutycznej.
Osiągnięcia sportowe wymagają poświęcenia dużej
ilości czasu na treningi, zgrupowania itd. Jednocześnie
studiujesz dziennikarstwo
na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Jak
udaje Ci się pogodzić karierę
sportową z dziennym trybem
studiów?
W ostatnim roku nie było to
problemem, bo w związku z pandemią studia odbywały się online,
mogłem więc słuchać wykładów
przebywając na zgrupowaniach.
Ale w normalnych warunkach
jest to duże wyzwanie. Mało który
zawodnik decyduje się na studia
dzienne. Na szczęście mam życzliwych wykładowców i prowadzących zajęcia, z którymi można się
umawiać indywidualnie. Jest to
trudne, ale do zrobienia.
Kiedy uświadomiłeś sobie, że
możesz pojechać na Igrzyska
Olimpijskie w Tokio?
Kiedy byłem już w kadrze
narodowej, dotarło do mnie, że
może zaistnieć taka możliwość.
Ale pewność mieliśmy dopiero po
wywalczeniu sztafetą kwalifikacji.
Dostaliśmy się na igrzyska również męską sztafetą. W rankin-

gu IO byliśmy na przedostatnim
miejscu. Ostateczny wynik był
dla nas zaskoczeniem, gdyż wylądowaliśmy na bardzo dobrym 5.
miejscu.
Czy mógłbyś się z nami podzielić wrażeniami z Tokio?
Niestety nie mieliśmy możliwości zwiedzania. Ze względu na
pandemię przez cały czas przebywaliśmy w wiosce olimpijskiej.
Gdy tam dotarliśmy, pomyślałem „Ale ta wioska duża!” Było
tam wszystko, czego sportowcy
potrzebowali: dwie potężne stołówki, czynne prawie całą dobę,
siłownie i inne atrakcje. Ponadto
dużo czasu spędzaliśmy na stadionie trenując.
Do wioski trafiliście 3 dni
przed startem, ale do Japonii
przybyliście dużo wcześniej.
Jaki to miało sens?
Zanim dotarliśmy do wioski
olimpijskiej blisko 2 tygodnie
przebywaliśmy na zgrupowaniu
zorganizowanym przez PZLA, co
pozwoliło nam zaadoptować się
do japońskiego czasu i ostatecznie
w osiągnięciu zwycięstwa. Amerykanie przylecieli 3 dni przed zawodami i to mogło zadecydować
o ich przegranej.
Widzieliśmy Twój wspaniały
występ w biegu kwalifikacyjnym, gdzie wystartowałeś na

pierwszej zmianie.
Wbrew temu, co mówił komentator (że oddałem pałeczkę
jako trzeci), po dokładnej analizie
filmu okazało się, że wyprowadziłem zespół na pierwszą pozycję –
oddałem pałeczkę jako pierwszy
spośród biegnących. Poza tym
bieg na pierwszej zmianie – tej
startującej, jest mniej widowiskowy niż finiszujący, a jednocześnie
szczególnie stresujący, bo należy
uważać, by nie popełnić falstartu
oraz by nie przekroczyć białej linii, nawet na nią nie nastąpić. To
miałoby negatywne konsekwencje dla całej drużyny.
Biegłeś świetnie, ale nie wystąpiłeś w biegu finałowym.
Dlaczego?
Już przed biegiem kwalifikacyjnym wiedziałem, że w przypadku awansu nie wystąpię w
finale. Było to zagranie taktyczne ze strony trenera. Mieliśmy
bardzo mocną siedmioosobową
ekipę, dlatego trener mógł sobie
pozwolić na to, by wymienić aż
troje zawodników, żeby w finale
wystąpili ci wypoczęci. Jak widać,
ta strategia zdała egzamin i wszyscy mamy złoty medal olimpijski.
A jak świętowaliście zwycięstwo?
Uczciliśmy je małą lampką
szampana. Tak naprawdę myśle-

Czy i jak zmieniło się Twoje
życie po zdobyciu olimpijskiego złota?
Przede wszystkim mój kalendarz się zapełnił, jestem zapraszany na liczne wywiady, spotkania
– na przykład takie, jak to w Radzyniu. Nie odmawiam, bo jest to
miłe, tym bardziej, że mogę stać
się dla wielu młodych inspiracją.
Mówię im, że ważne jest, by w życiu – nie tylko w sporcie – robić
to, co się lubi i angażować się w to
na 100%. Taki „złoty medal” może
przyjść nieoczekiwanie w różnych
dziedzinach życia. Ale zachęcam
też do uprawiania sportu, który
jest ważny, by zachować zdrowie i
dobre samopoczucie.
Po Igrzyskach Olimpijskich
w Tokio nie spocząłeś na
laurach. Dwa tygodnie później zrobiłeś rekord życiowy,
osiągając na swoim koronnym
dystansie czas 45:44 s. Jakie
masz plany na przyszłość?
Ten wynik zagwarantował mi
indywidualny start w przyszłym
roku na Mistrzostwach Europy na
dystansie 400 m. Chcę się skupić
na tym i na sztafecie 4x400m w
Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata w 2022 r. Do końca września odpoczywam, ale od
października wracam do treningów.
Trzymamy także kciuki za
Twój start na Igrzyskach
Olimpijskich za trzy lata w
Paryżu. Mam nadzieję, że
będziemy mogli się ponownie
spotkać i gratulować Ci kolejnych sukcesów, a Ty będziesz
wzorem i przykładem, jak
dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości osiągnąć sukces.
Dziękuję bardzo i w takim razie do zobaczenia.
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Steampunkowa wystawa
w Galerii „Oranżeria” ROK

Gala Piosenki Biesiadnej
w Radzyniu

22 października Galeria „Oranżeria” Radzyńskiego Ośrodka Kultury wypełniła
się zdjęciami, rekwizytami i kostiumami z epoki wiktoriańskiej rodem z powieści Juliusza Verne`a. Powodem była wielka wystawa steampunkowa połączona z wernisażem fotografii.

24 października, w sali widowiskowo-kinowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury, odbyła
się Gala Piosenki Biesiadnej.
Podczas dwugodzinnego koncertu publiczność wysłuchała
najbardziej znanych piosenek
wykonywanych podczas wielkich biesiad muzycznych w
całej Polsce.
Koncert został zrealizowany
z inicjatywy zespołu „Przyjazne
Nuty”, któremu przewodniczy Bożena Karwowska. Gościnnie wystąpił w nim zespół „Wrzos” z Kąkolewnicy pod kierunkiem Józefy
Iwanowskiej. Zespoły, zapraszając
publiczność do wspólnej zabawy,
wykonały najbardziej znane piosenki biesiadne i weselne. Z ra-

Wystawa stanowiła podsumowanie imprezy kostiumowej, jaka
na bazie Klubokawiarni „Ursa” i
Galerii „Oranżeria” ROK odbyła
się 8 lutego 2019 r. Jej głównym celem było przenieść się w świat fan-

tastyki oraz poruszyć wyobraźnię
tworząc niepowtarzalne kreacje
w klimacie epoki wiktoriańskiej.
Współorganizatorem wydarzenia
był Radzyński Klub Fotograficzny
„Klatka”, a pomysłodawcami Magdalena i Michał Kiewel. Całość imprezy idealnie wpisywała się w klimat Klubokawiarni, która została
urządzona w klimacie steampunk.
Podczas wernisażu podsumowany został konkurs na najlepszy strój. Zwycięzcą okazał
się Zbigniew Samólnik, drugie
miejsce zajął Przemysław Krupski, a trzecie Wojciech Matuszewski. Ponadto przyznano nagrodę
publiczności, którą otrzymała
Magdalena Zalewska. Wszystkie
stroje można było podziwiać na
wystawie fotografii, które zostały
wykonane przez członków RKF

„Klatka”: Monikę Dudzik, Magdalenę Kiewel, Tomasza Młynarczyka, Michała Sierpnia i Radosława Szelecha. Ekspozycja została
zaaranżowana przez Magdalenę
Kiewel, Antoninę Bożym-Rotari
oraz Arkadiusza Kulpę, natomiast
autorem jej podświetlenia był Andrzej Król.
Steampunk to styl fantastyki
naukowej osadzony w czasach rewolucji przemysłowej okresu wiktoriańskiego. Nazwa pochodzi od
słowa „steam” czyli „para” i nawiązuje stylistyką, estetyką i techniką
do ery pary, do świata powieści Juliusza Verne`a, czy filmów takich
jak „Złoty Kompas”, „Zabójcze
maszyny”, „Sherlock Holmes”.
Red.

Fot. Tomasz Młynarczyk

Wykonali recyklingowe karmniki dla ptaków
15 października Radzyński
Ośrodek Kultury zaprosił
dzieci wraz z rodzicami do
udziału w warsztatach budowania recyklingowych karmników dla ptaków. Zajęcia, które
poprowadziła Magdalena
Szwed, miały część edukacyjną i praktyczną.
Podczas części pierwszej uczestnicy warsztatów dowiedzieli się,
dlaczego warto dokarmiać ptaki,

w jakich miesiącach jest to robić
najlepiej i co należy wkładać do
karmnika, a czego nie powinno się
wkładać wcale. W części praktycznej, za pomocą plastikowych butelek i sznurka, wszyscy wykonali
recyklingowe karmniki. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik, wyposażony już w niezbędną wiedzę,
zabrał do domu wykonany przez
siebie domek dla ptaków.
Red.

Fot. Tomasz Młynarczyk
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dzyńskiej sceny wybrzmiały m.in.
„Hej, sokoły”, „Czekolada”, „Serca
dwa”, „Bando, bando”, „Gdybym
miał gitarę”, „Upływa szybko życie”
czy „Siwy gołąbeczek”. – Przyszło
nam żyć w trudnych czasach, ale
to nie oznacza, że nie powinniśmy
się bawić. Dowiodły tego zespoły,
które właśnie wystąpiły na scenie
Radzyńskiego Ośrodka Kultury.
Stanowicie naprawdę jasne punkty na mapie kulturalnej naszego
miasta i powiatu – powiedział na
zakończenie koncertu Robert Mazurek, dyrektor ROK.
Na bis zespoły zaprezentowały
się we wspólnym utworze, który
publiczność nagrodziła gromkimi
brawami.
Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk
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W Radzyńskim Ośrodku Kultury wyśpiewali Niepodległość!
11 listopada Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek oraz Radzyński Ośrodek Kultury zaprosili na koncert z okazji Narodowego
Święta Niepodległości pt. „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”. Każdy uczestnik wydarzenia otrzymał w prezencie „Radzyński Śpiewnik
Patriotyczny”, dzięki któremu mógł aktywnie uczestniczyć w koncercie. Ponadto zaprezentowana została wystawa „Mazurek Dąbrowskiego” przygotowana przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w 90. rocznicę ustanowienia pieśni Hymnem Narodowym.
Koncert stanowił zwieńczenie radzyńskich obchodów 103.
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Jego sponsorem
oraz fundatorem śpiewnika była
PGE Dystrybucja. Podczas koncertu wystąpili: Łucja Sadowska
w utworze „Biały krzyż”, Milena
Michalak w utworach „Wojenko
wojenko” i „O mój rozmarynie”,
dzieci z Przedszkola Miejskiego
nr 3 w Radzyniu w utworze „Serce w plecaku”, Gabriela Ciemna
w utworze „Pałacyk Michla”, Iga
Uss w utworze „Pierwsza kadrowa”, Miejski Klub Seniora z Radzynia w utworach „Jak długo w
sercach naszych” i „Bywaj dziewczę zdrowe”, zespół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-

wawczego im. Zofii Sękowskiej
w utworach „Rozkwitały pąki
białych róż” i „Jak to na wojence ładnie” oraz Zespół Wokalny
„Przyjazne Nuty” w utworach
„Rozszumiały się wierzby płaczące”, „Dziś do ciebie przyjść nie
mogę”, „Legiony” i „Modlitwa
obozowa”. Wstęp do poszczególnych piosenek prezentowała
Anna Wasak.
Na zakończenie koncertu,
który przygotowała i poprowadziła Aldona Sadowska, wspólnie odśpiewana została „Rota”
oraz na bis piosenka „Piechota”.
Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 17 listopada 2021 r.

KULTURA

Cudze chwalicie, swoje poznajcie... (cz. 31)

Miecz wbity w radzyńską ziemię
Radzyńskie obchody 1050-lecia Chrztu Polski zwieńczyła uroczystość poświęcenia Krzyża Jubileuszowego. Stał się on wyrazem wdzięczności Bogu za
dar wiary przyjętej przez naszych przodków oraz świadectwem mieszkańców
Radzynia, że w tej wierze pragną żyć.
Główne obchody radzyńskiego
jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski
odbyły się w dniach od 2 do 9 października 2016 r. Zainaugurowała je
historyczna rekonstrukcja zaślubin
Mieszka I z Dobrawą oraz Chrztu
księcia. Odbyła się też uroczysta sesja Rady Miasta, Powiatu i Gminy
Radzyń Podlaski, podczas której
przez aklamację przyjęte zostało
wspólne stanowisko. Samorządy
wyraziły w nim „najwyższe uznanie
dla wszystkich, którzy przez 1050
lat uznawali Krzyż Chrystusa za
najważniejszy drogowskaz w budowie dobra wspólnego”. W ramach
obchodów zrealizowanych zostało
też wiele inicjatyw, w które włączyła się młodzież. Odbył się konkurs
plastyczny, recytatorski i pieśni
ojczyźnianych, sesja naukowa, a
także wystawa fotograficzna. W
radzyńskim kościele Świętej Trójcy
miało miejsce uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, a na
podsumowującej obchody Mszy
św. w Sanktuarium Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy odbyło się

uroczyste wręczenie Metropolicie
Szczecińsko-Kamieńskiemu Arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze
tytułu Honorowego Obywatela
Miasta Radzyń Podlaski.
Uchwałą Nr XXV/154/2016 z
dnia 21 września 2016 r. Rada Miasta Radzyń Podlaski nadała placowi, położonemu pomiędzy ulicami
Wisznicką, Stagrowskiego, Moniuszki i Wybickiego, nazwę Skweru 1050-lecia Chrztu Polski. Pół
roku później stanął na nim Krzyż
Jubileuszowy, którego poświęcenie
odbyło się w Niedzielę Palmową 9
kwietnia 2017 r. Uroczystość poprzedzona została Mszą św. sprawowaną w Sanktuarium MBNP
oraz Drogą Krzyżową ulicami Radzynia.
Krzyż Jubileuszowy 1050-lecia
Chrztu Polski w Radzyniu wpisuje się w nowoczesną przestrzeń
miasta zachowując jednocześnie
przekaz historyczny i wymiar artystyczny. W swej prostocie łączy

symbol religijny ze znakiem początku polskiej państwowości. Ma
on 1050 cm wysokości. Z daleka
przypomina rycerski miecz, który
jest wbity w radzyńską ziemię. Autorem projektu krzyża jest mieszkający w Radzyniu artysta-plastyk
Marek Leszczyński, natomiast jego
realizacji podjął się Paweł Dmitruk.
Konstrukcję ustawili pracownicy
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Radzyniu. U jej podnóża
umieszczona została tablica z brązu, na której zobaczymy symbol
krzyża, herb Radzynia, a także
przeczytamy sentencję: W 1050.
ROCZNICĘ / CHRZTU POLSKI
/ WDZIĘCZNI BOGU / MIESZKAŃCY / ZIEMI RADZYŃSKIEJ
/ 966-2016 /. Aktu poświęcenia
krzyża dokonał dziekan dekanatu radzyńskiego, ks. prałat Roman
Wiszniewski.
Tekst i zdjęcia:
Robert Mazurek

„Niepodległa do hymnu!” w Radzyniu
11 listopada, punktualnie o
godzinie 12.00, mieszkańcy
Radzynia spotkali się na pl. Wolności by wspólnie odśpiewać
Mazurka Dąbrowskiego.
Wydarzenie odbyło się w ramach akcji „Niepodległa do
hymnu!” zapoczątkowanej w
2018 r. przez Biuro Programu
„Niepodległa”, w stulecie odzy-

skania przez Polskę niepodległości.
– W 2021 r. akcję wsparli polscy olimpijczycy, m.in. Dariusz
Kowaluk z Komarówki Podlaskiej, który stał się jej twarzą.
Mogliśmy zobaczyć go na oficjalnym plakacie oraz w spocie
reklamowym przygotowanym
przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego – po-

wiedział nam Robert Mazurek,
dyrektor Radzyńskiego Ośrodka
Kultury.
Radzyniacy pozytywnie odpowiedzieli na apel Radzyńskiego Ośrodka Kultury i tłumnie
przybyli na plac Wolności. Po
raz kolejny pokazali, że są jedną,
biało-czerwoną rodziną.
Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk
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Wielkie Radzyńskie Fotografowanie 2021
13 listopada, Radzyński Ośrodek Kultury oraz
działający przy nim Radzyński Klub Fotograficzny
„Klatka”, zaprosił na Wielkie Radzyńskie Fotografowanie 2021. W imprezie, która zaadresowana
była do wszystkich miłośników fotografii, bez
względu na wiek i stopień zaawansowania, wzięło
udział 15 osób.
Wielkie Radzyńskie Fotografowanie stanowiło okazję do spotkania z ciekawymi ludźmi oraz
wysłuchania opowieści o fotografii ulicznej. Głównym wyzwaniem
uczestników była praca w terenie.
Każdy otrzymał 5 tematów: „Przez
auta szybę”, „Żyj kolorowo”, „Jest
słodko”, „Witajcie w naszej bajce”
i „Idzie nowe”, do których musiał
wykonać fotografie ilustrujące.
Ponadto przygotowany został temat dla ambitnych - „Kwadratura koła”. Uczestnicy z zadaniami
poradzili się wyśmienicie, czego
potwierdzenie stanowił finałowy
pokaz. Odbył się on przy muzyce
na żywo w wykonaniu Michała
Musiatowicza.
Gościem specjalnym i ekspertem Wielkiego Radzyńskiego Fo-

tografowania był Zbigniew Wójcik, specjalizujący się w fotografii
ulicznej i reportażowej. Przez cały
czas trwania imprezy prowadził
on konsultacje dla uczestników.
Zbigniew Wójcik – urodził się
w 1974 r. w Lublinie. Absolwent
Studium Lubelskiej Szkoły Fotografii. Związany głównie z fotografią reportażową. Jego fotografie
zdobyły kilka nagród zarówno w
konkursach krajowych jak i międzynarodowych między innymi
Polski Konkurs Fotografii Sportowej, 6.Leica Street Photo, Teatr
w Obiektywie. Uczestnik kilku
wystaw indywidualnych i zbiorowych.
Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk

Zapraszamy na Radzyński Kiermasz Bożonarodzeniowy
Miasto Radzyń Podlaski i
Radzyński Ośrodek Kultury
zapraszają na Radzyński Kiermasz Bożonarodzeniowy. Wydarzenie odbędzie się w sobotę
4 grudnia na placu Wolności w
Radzyniu Podlaskim. Początek
o godz. 9.00.
– Celem Kiermaszu jest promowanie produktów lokalnych,
podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych wśród lokalnej
społeczności, a także propagowanie
i ukazanie dorobku artystycznego i
kulinarnego stowarzyszeń, pod-

opiecznych placówek oświatowych
oraz twórczości osób zajmujących
się rękodziełem – powiedział nam
Robert Mazurek, dyrektor ROK.
W Kiermaszu mogą brać udział
uczniowie szkół, przedszkoli, koła
gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne, firmy
i osoby indywidualne prowadzące działalność na terenie powiatu
radzyńskiego. Na stoiskach mogą
być sprzedawane głównie artykuły wykonane własnoręcznie przez
Uczestników. Może to być wszelkiego rodzaju rękodzieło, np. dekoracje i ozdoby świąteczne, kartki
bożonarodzeniowe i inne, a także

wyroby cukiernicze (pierniki, ciastka, ciasta i inne).
Zgłoszenia wystawców na kiermasz przyjmowane będą do 26 listopada 2021 r. drogą mailową na
adres radzyn@op.pl bądź osobiście
w Radzyńskim Ośrodku Kultury
(ul. Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń
Podlaski). Informacje dodatkowe:
tel. 606-234-320 – Robert Mazurek.
Szczegółowy regulamin Kiermaszu
dostępny jest na http://kochamradzyn.pl/2-aktualnosci/4227-kiermasz.html
Red.

