
DOŻYNKI 2022 
– tak bawili się mieszkańcy na-
szego powiatu!

SZUKAJ NA STRONIE 10

Szpital 
modernizuje
przychodnię

CIĄG DALSZY NA STRONIE 5

Zarząd Powiatu Radzyńskiego 
stale inwestuje w podnoszenie 
jakości usług radzyńskiego SP 
ZOZ. Dzięki podpisanej umowie 
z Urzędem Wojewódzkim udało 
się pozyskać 1,6 miliona złotych 

z rezerw rządowych, w tym 400 
tysięcy zł z budżetu Powiatu 
Radzyńskiego na zakup specja-
listycznych urządzeń medycz-
nych. 

     

Dwa odcinki dróg: Borowe – 
Wola Chomejowa oraz Wohyń 
– Kopina do granicy powiatu 
są właśnie w trakcie realizacji. 
To łącznie ponad 8 kilome-
trów nowej nawierzchni, która 
za jakiś czas będzie cieszyła 

kierowców poruszających się 
tymi odcinkami. Całkowity 
koszt inwestycji to prawie 15 
milionów złotych.
 

CIĄG DALSZY NA STRONIE 2

Mieszkańcy Zabiela i Paszk ode-
tchnęli z ulgą. Odcinek od drogi 
krajowej nr 63 - Zabiele - Paszki 
- do drogi krajowej nr 19 został 
przebudowany. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia to: 10 846 180,76 
zł. Wykonawcą inwestycji było 
Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych Lubartów S.A. Lubartów. 

CIĄG DALSZY NA STRONIE 4

2 miliony złotych na nowy sprzęt dla SP ZOZPodpisano umowy na przebudowę 
kolejnych dróg powiatowych

Droga Radzyń – Zabiele – Paszki oficjalnie oddana do użytku

Wieloletni Skarbnik Powiatu - Marek Blicharz przeszedł na zasłużoną emeryturę STR. 5
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Na podpisaniu umów obecni 
byli: Robert Gmitruczuk – Wi-
cewojewoda Lubelski, Szczepan 
Niebrzegowski – Starosta Ra-
dzyński, Michał Zając – Wicesta-
rosta Radzyński, Jerzy Bednar-
czyk – Członek Zarządu Powiatu 
Radzyńskiego, Witold Korulczyk 
– Członek Zarządu Powiatu Ra-
dzyńskiego, Grzegorz Kowal-
czyk – Członek Zarządu Powiatu 
Radzyńskiego, Marek Blicharz – 
Skarbnik Powiatu Radzyńskiego, 
Ewa Mateusiak – Zastępca Wójta 
Gminy Borki, Wiesław Mazurek 
– Wójt Gminy Radzyń Podlaski, 
Robert Staroń – Zastępca Nadle-
śniczego Nadleśnictwa Radzyń 
Podlaski, Mirosław Kułak – Dy-
rektor Zarządu Dróg Powiato-
wych w Radzyniu Podlaskim, 
Krystian Karpiński – Kierownik 
Wydziału Inwestycji i Zamówień 
Starostwa Powiatowego w Ra-
dzyniu Podl.

Zadania inwestycyjne, 
na które zostały zawarte 
umowy:
Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1219L Borowe – Wola Cho-

mejowa od drogi krajowej nr 63 
– Borowe o długości 4200 mb.
Zakres przedmiotu zamówienia 
obejmuje: wykonanie poszerze-
nia konstrukcji jezdni do 5,00 
m na odcinku dł. 4200 mb, wy-
równanie istniejącej nawierzchni 
brukowej kruszywem łamanym 
na szerokości jezdni i pobocza 
bitumicznego, wykonanie na-
wierzchni bitumicznej wiążącej 

i ścieralnej jezdni oraz pobocza 
bitumicznego, wzmocnienie po-
boczy gruntowych kruszywem 
łamanym, wykonanie zjazdów 
o nawierzchni tłuczniowej do 
działek leśnych.
Wartość umowy: 4 460 339,73 zł 
brutto. Dofinansowanie z Fun-
duszu Leśnego: 1 807 000,00 zł.
Zadanie zostanie zrealizowane 
do 30.06.2023 r.

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1228L na odcinku Wohyń – 
Kopina (granica powiatu) od km 
10+800 do km 14+205,14
Zakres przedmiotu zamówie-
nia obejmuje: wzmocnienie 
i wyrównanie nawierzchni, 
wykonanie warstwy wiążącej 
i ścieralnej z betonu asfaltowe-
go na całym odcinku, budowę 
chodników z kostki brukowej 
betonowej, przebudowę istnieją-
cych zjazdów, wykonanie pobo-
czy bitumicznych oraz poboczy 

z mieszanki kruszywa, wykona-
nie nowej nawierzchni zjazdów 
wraz z budową przepustów, 
przebudowę istniejących prze-
pustów pod drogą, odtworzenie 
rowów przydrożnych, budowę 
peronów autobusowych w miej-
scach, gdzie nie wydzielono za-
tok, wykonanie oznakowania 
poziomego, ustawienie oznako-
wania pionowego.

Wartość umowy: 10 374 666,99 zł 
brutto. Całkowita wartość inwe-
stycji to 10 375 991,70 zł.
Dofinansowanie ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg: 5 586 104,99 zł.
Termin realizacji: 320 dni od 
daty zawarcia umowy.

 B.S.

Podpisano umowy na przebudowę 
kolejnych dróg powiatowych

INFORMATOR POWIATOWY – BIULETYN SAMORZĄDU POWIATU RADZYŃSKIEGO
Jest czasopismem wydawanym bezpłatnie, ukazującym się na terenie powiatu radzyńskiego.
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, 
21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1.
Adres redakcji: 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1, pok. nr 10, tel.: 83 352-77-80, 
e-mail: informator@pra.pl

Redaktor naczelny: Michał Maliszewski, tel.: 83 352-77-80,
e-mail: media@pra.pl
Korekta: Magdalena Czerwińska
     @powiatradzynski
Nakład: 8000
ISSN: 2544-3712 KRAINA

SERDECZNOŚCI
POWIAT
RADZYŃSKI

16 września 2022 r. zostały podpisane umowy na przebudowę prawie 8 km dwóch odcinków dróg powiatowych: Borowe – Wola Chomejowa oraz 
Wohyń – granica powiatu. Wykonawcą inwestycji będzie firma STRABAG Sp. z o.o., którą reprezentował Pan Marcin Zieliński – Dyrektor oddziału 
w Lublinie. Partnerami Powiatu Radzyńskiego są gminy: Borki, Radzyń Podlaski, Wohyń oraz Lasy Państwowe. Koszt tych inwestycji to prawie 15 
milionów zł.
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Informujemy o urucho-
mieniu dodatkowej linii 
komunikacyjnej: Wólka 
Zdunkówka - Branica - Ra-
dzyń Podlaski w zakresie 
przewozów autobusowych.
Nowa linia utworzona 
została z myślą o młodzie-
ży uczęszczającej do szkół 
ponadpodstawowych oraz 
o osobach nie posiadających 
środków lokomocji.

Działanie to jest możliwe dzięki 
Funduszowi Rozwoju Przewo-
zów Autobusowych o charak-
terze użyteczności publicznej 
opracowanemu przez Rząd 
Polski, który dofinansowuje 
większą część ceny tej usługi. 
Również bardzo ważna, przy 

tej inicjatywie, jest współpraca 
samorządów gminnych, które 
partycypują w kosztach usługi.
Zachęcamy do przejścia 
w zakładkę „Rozkłady jazdy 
autobusów” na stronie po-
wiatradzynski.pl, by poznać 

wszystkie kursy, których orga-
nizatorem jest Powiat Radzyń-
ski. Wystarczy zeskanować 
swoim smartfonem kod QR.

 M.M.

Uroczysta gala samorządowa
12 października 2022 r. odbyła 
się jubileuszowa gala XX Samo-
rządowego Forum Kapitału i Fi-
nansów w Katowicach, na którą 
zostali zaproszeni Członkowie 
Zarządu Powiatu Radzyńskiego. 
Było to jedno z najważniejszych 
wydarzeń konferencyjnych 
w kalendarzu samorządowców. 
Zwieńczeniem uroczystości była 
jubileuszowa Gala, podczas któ-
rej uhonorowano przedstawi-
cieli najlepszych samorządów 
z całej Polski. Powiat Radzyński 

w ramach wydatków inwesty-
cyjnych w latach 2019-2021 za-
jął 6 miejsce! W imieniu władz 
Powiatu Radzyńskiego nagrodę 
odebrał Wicestarosta Michał Za-
jąc, któremu asystował Członek 
Zarządu Powiatu Radzyńskiego 
Grzegorz Kowalczyk.
Wydatki majątkowe powiatu 
radzyńskiego w latach objętych 
rankingiem „Wspólnoty”, czyli 
2019 – 2021, wyniosły ponad 90 
mln zł.
 M.M.

W przeprowadzonym przez Pismo Samorządu Tery-
torialnego „Wspólnota” Rankingu Wydatków Inwe-
stycyjnych Samorządów w latach 2019 – 2021 Powiat 
Radzyński zajął 6 miejsce na ogólną liczbę powiatów 
(314) w Polsce! W poprzednich rankingach dotyczących 
okresu 2013 - 2015 znajdowaliśmy się na 217. pozycji, 
2016 – 2018 uplasowaliśmy się na 126. miejscu w kraju, 
natomiast w 2017 – 2019 zajęliśmy 45. miejsce. Dzięki 
przedsięwzięciom zrealizowanym przez Zarząd Powia-
tu Radzyńskiego nasz samorząd zajął 6-te miejsce. To 
niebywały sukces!

Wspaniały wynik! Powiat Radzyński na 6
miejscu w Rankingu Wydatków Inwestycyjnych 
Samorządów!

Nowa linia PKS Wólka Zdunkówka 
- Branica - Radzyń Podlaski!

17 sierpnia br. w Urzędzie 
Wojewódzkim podpisana 
została umowa o dofinanso-
wanie zakupu kluczowego 
sprzętu medycznego na 
kwotę prawie 1,6 mln zł.

Razem z dofinansowaniem 
z budżetu Powiatu Radzyńskie-
go w kwocie 400 tys. zł daje to 
2 mln zł., z których zakupione 
zostaną:
1. Ramię C – specjalizowany 
aparat RTG służący do monito-
rowania w trakcie zabiegów or-
topedycznych i chirurgicznych,
2. Laparoskop – aparat nowej 
generacji 3D do małoinwazyj-
nych zabiegów chirurgicznych,
3. Sterylizator parowy – steryli-
zacja narzędzi niezbędnych do 
zabiegów.

Sprzęt ten pozwoli na podwyż-
szenie jakości świadczeń zdro-
wotnych oraz na zwiększenie 
dostępności do nich. Jest to 
także inwestycja strategiczna 
ze względu na położenie na-
szego szpitala w ciągu Via Car-
patia.

M.M. 
Foto: Lubelski Urząd 

Wojewódzki

2 mln złotych na nowy sprzęt 
dla SP ZOZ w Radzyniu
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Realizacja tej inwestycji była 
możliwa tylko dzięki znacz-
nemu dofinansowaniu z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg w wysokości 7 592 326,00 
zł oraz dzięki harmonijnej 
współpracy pomiędzy Powia-
tem Radzyńskim z wkładem 
finansowym 1 626 927,11 zł 
a Miastem Radzyń Podlaski 
z wkładem 104 936,80 zł i Gmi-
ną Radzyń Podlaski z wkła-
dem 1 521 990,31 zł. Całkowity 
koszt przedsięwzięcia to: 10 
846 180,76 zł.
Na wydarzenie przybyli: Sena-
tor RP Grzegorz Bierecki, Poseł 
na Sejm RP Dariusz Stefaniuk, 
Wicewojewodowie Lubelscy: 
Robert Gmitruczuk i Bolesław 
Gzik, Proboszcz parafii Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy 
w Radzyniu Podlaskim ks. 
kan. Jarosław Sutryk, Kierow-
nik Filii Urzędu Marszałkow-
skiego w Białej Podl. Dariusz 
Litwiniuk, Starosta Radzyń-
ski Szczepan Niebrzegowski 
wraz ze swoim zastępcą Mi-
chałem Zającem, Wójt Gmi-
ny Radzyń Podlaski Wiesław 
Mazurek, Burmistrz Radzynia 
Podlaskiego Jerzy Rębek, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Ra-
dzyńskiego Robert Mazurek, 
Członkowie Zarządu Powiatu 
Radzyńskiego: Jerzy Bednar-

czyk, Grzegorz Kowalczyk, 
Witold Korulczyk, sołtys wsi 
Kazimiera Krzyształowicz, 
a także radni, wójtowie ościen-
nych gmin oraz mieszkańcy 
Paszk Dużych.
Elementem kulminacyjnym 
uroczystego otwarcia drogi 
było przecięcie wstęgi oraz jej 
poświęcenie. Następnie głos 
zabrali zaproszeni goście.
– Na tę inwestycję mieszkań-
cy czekali od lat, a dziś dzięki 
pieniądzom z programu Polski 
Ład i mądremu zarządzaniu 
władz powiatu, które złożyły 
wniosek o rządowe pieniądze 
już teraz pojadą nią pierwsze 
samochody. Dojazd do Radzy-
nia i innych miejscowości bę-
dzie łatwiejszy, dużo szybszy, 
bezpieczniejszy i komfortowy. 
Cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj 
być i przecinać tę symboliczną 
wstęgę. Temu mają służyć in-
westycje w infrastrukturę tak 
śmiało realizowane w naszym 
regionie – powiedział senator 
Grzegorz Bierecki.
Głos zabrał Wicewojewoda 
Lubelski: - Serce się raduje, 
że nasz powiat radzyński tak 
wzrasta, rozwija się i staje się 
coraz piękniejszy dla mieszkań-
ców, ale również tych którzy tu-
taj przyjeżdżają w gości. Jestem 
dumny z tego, że te pieniądze 

przekazane w ramach Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg 
są dobrze wykorzystywane. 
To pokazuje również jakie są 
potrzeby, bo dofinansowanie 
w wysokości 70% z tego fundu-
szu na rzecz samorządów poka-
zuje jakie mieliśmy przez wiele 
dziesięcioleci zapóźnienia, któ-
re to właśnie samorządowcy 
- Pan Starosta, Pan Burmistrz, 
Pan Wójt zasypują i wykonują 
na rzecz naszych małych Oj-
czyzn. Za to bardzo Państwu 
serdecznie dziękuję i gratuluję 
– mówił Wicewojewoda Robert 
Gmitruczuk.
- Trzeba się cieszyć, że te małe 
ojczyzny się rozwijają zaczyna-
jąc od gminy poprzez powiat, 
województwo i naszą najja-
śniejszą Rzeczpospolitą. Skła-
dam podziękowania za przed-
siębiorczość samorządowców, 
za logikę w działaniu i skutecz-
ność – dodał wicewojewoda lu-
belski Bolesław Gzik.
- Zaczynaliśmy kadencję 4 lata 
temu będąc jako Powiat Ra-
dzyński na około 200 miejscu 
w Polsce wśród powiatów pod 
względem inwestycyjnym, dzi-
siaj jesteśmy w pierwszej 10. 
Mamy ponad 400 kilometrów 
dróg powiatowych, do dzisiaj 
wyremontowaliśmy ponad 
100 km. To jest 1/3 wszystkich 

dróg, za które odpowiada Sta-
rosta Radzyński. Rząd Polski, 
który postawił na współpracę 
z samorządami, który wymyślił 
kilka programów, sprawił, że 
możemy aplikować o bardzo 
poważne środki finansowe. Od 
początku tej kadencji korzysta-
my maksymalnie ze wszystkich 
możliwości jakie nam te projek-
ty dają. To nieprawda, że po-
wiat radzyński to tylko asfalt, 
ale również inwestycje oświa-
towe, remontowany bardzo 
skutecznie szpital oraz szereg 
innych inwestycji – spuentował 
Starosta Radzyński Szczepan 
Niebrzegowski.

Szczegóły inwestycji
Modernizacja drogi miała na 
celu wykonanie nowej na-
wierzchni jezdni na długości 

prawie 7 km. Wykonano prze-
krój uliczny z obustronnym 
chodnikiem bezpośrednio 
przy krawędzi jezdni po obu 
stronach ulicy, wydzielony 
został ciąg pieszy w posta-
ci jednostronnego chodnika, 
utworzono przekrój szlakowy 
z jednostronnym poboczem bi-
tumicznym o szerokości 1,5 m 
po stronie prawej. Wykonano 
odwodnienie jezdni i chodnika 
poprzez ukształtowane spadki 
podłużne i poprzeczne do wpu-
stów deszczowych, a następnie 
do kolektora deszczowego, któ-
rego wylot skierowany został 
do rzeki Białka. Wykonawcą in-
westycji było Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Lubartów 
S.A. Lubartów.

 M.M.

12 sierpnia br. o godzinie 12.00 odbyło się oficjalne prze-
cięcie wstęgi na przebudowanej drodze 1226L na odcin-
ku od drogi krajowej nr 63 – Zabiele – Paszki - do drogi 
krajowej nr 19.

Droga Radzyń – Zabiele – Paszki oficjalnie 
oddana do użytku
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20.09.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim została zawarta umowa 
na modernizację segmentu budynku szpitala, w którym znajduje się rejestracja i porad-
nie specjalistyczne.

W zakres inwestycji wchodzi 
modernizacja:
• istniejących pomieszczeń 

wraz z dostosowaniem do 
obowiązujących norm i stan-
dardów;

• uzyskanie dodatkowej po-
wierzchni pod rejestrację pa-
cjentów;

• utworzenie szybkiej drogi pa-
cjenta do rejestracji, poradni 
oraz pracowni MRI (rezonan-
su magnetycznego) poprzez 
dobudowę windy zewnętrz-
nej;

• wyposażenie pomieszczeń;
• wymiana lamp na energo-

oszczędne LED;
• modernizacja  poprawi do-

stępność oraz bezpieczeń-
stwo pacjentów i personelu.

Wartość umowna inwestycji 
wynosi 5 269 000 zł. Będzie ona 
dofinansowana z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Progra-
mu Inwestycji Strategicznych 

w kwocie 4 250 000 zł. Pozostałe 
środki w kwocie 750 000 zł po-
chodzą z budżetu Powiatu Ra-
dzyńskiego, natomiast 269 000 
zł ze środków SP ZOZ.
Termin realizacji umowy wyno-
si 16 miesięcy od dnia jej podpi-
sania.
Umowę podpisali: Szczepan 
Niebrzegowski – Starosta Ra-
dzyński, Michał Zając – Wi-
cestarosta Radzyński, Marek 
Blicharz – Skarbnik Powiatu 
Radzyńskiego, Robert Strojek 
– właściciel firmy Atlantik z Ra-

dzynia Polskiego – wykonawca 
umowy.
Na podpisaniu umów obecni 
byli: Wicewojewoda Lubelski 
Robert Gmitruczuk, członkowie 
Zarządu Powiatu Radzyńskie-
go: Jerzy Bednarczyk, Grzegorz 
Kowalczyk, Witold Korulczyk 
oraz reprezentanci SP ZOZ: dr 
n. med. Robert Węgłowski  - p.o. 
Zastępcy Dyrektora ds. Medycz-
nych i Jarosław Sosnowski - Za-
stępca Dyrektora ds. Admini-
stracyjno-Technicznych.
 B.S.

Szpital modernizuje
przychodnię

27 września br. na emeryturę 
odszedł wieloletni Skarbnik 
Powiatu Radzyńskiego Marek 
Blicharz, który funkcję tę 
sprawował od 1999 r. Od 28 
września 2022 roku nowym 
skarbnikiem jest Justyna Sałaj.

9 września br. Skarbnik złożył 
na ręce Starosty Radzyńskiego 
Szczepana Niebrzegowskiego 
wniosek o rozwiązanie stosunku 
pracy z dniem 27 września 2022 
r. w związku z zamiarem przej-
ścia na emeryturę. Na sesji Rady 

Powiatu Radzyńskiego w dniu 
27 września br. radni podjęli 
uchwałę w sprawie odwołania 
Skarbnika Powiatu Radzyńskie-
go.
 A.P.

Wieloletni Skarbnik 
Powiatu -
- Marek Blicharz 
przeszedł na emeryturę

31 lipca br. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Woli Osowińskiej 
obchodziła 100-lecie istnienia. 
Z tej okazji została odprawiona 
uroczysta msza święta w inten-
cji strażaków.

Następnie przy remizie OSP 
odbyła się część oficjalna uro-
czystości, na której przedstawio-

no historię Ochotniczej Straży 
w Woli Osowińskiej oraz wrę-
czono odznaczenia dla druhów 
z tej jednostki. Na zakończenie 
odbył się program artystycz-
ny. W wydarzeniu uczestniczył 
Wicestarosta Radzyński Michał 
Zając.

 Michał Paszkowski

100 lat OSP w Woli Osowińskiej

Na tej samej sesji Rada Powiatu 
podjęła uchwałę w sprawie 
powołania na stanowisko 

skarbnika Justyny Sałaj, która 
dotychczas pełniła rolę zastępcy 

skarbnika od 2006 r.
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Przedstawicie radzyńskich 
samorządów: Powiatu, Mia-
sta i Gminy ze Starostą Ra-
dzyńskim Szczepanem Nie-
brzegowskim, Burmistrzem 
Radzynia Podlaskiego Jerzym 
Rębkiem oraz Wójtem Gminy 
Radzyń Podlaski Wiesławem 
Mazurkiem, a także delegacje 

szkół podstawowych, I Liceum 
Ogólnokształcącego z pocztem 
sztandarowym oraz harcerze 
złożyli wieńce i zapalili znicze 
pod pomnikiem Niepodległo-
ści.
Cześć ich pamięci!

 M.M.

1 sierpnia w godzinę „W” 
przedstawiciele samorządów: 
Powiatu Radzyńskiego ze Sta-
rostą Radzyńskim Szczepanem 
Niebrzegowskim, Wicestarostą 
Michałem Zającem, Przewod-
niczącym Rady Powiatu Rober-
tem Mazurkiem i Członkiem 
Zarządu Jerzym Bednarczy-
kiem, Miasta Radzyń Podlaski 
z Burmistrzem Jerzym Rębkiem, 
Przewodniczącym Rady Miasta 
Adamem Adamskim, Wice-
przewodniczącymi Bogdanem 

Fijałkiem i Piotrem Skowronem, 
Sekretarzem Robertem Tar-
gońskim, Radnym Jarosławem 
Zaprzalskim, a także Wójtem 
Gminy Wohyń Tomaszem Jur-
kiewiczem stanęli przed Pomni-
kiem Niepodległości, by oddać 
hołd Bohaterom Powstania 
Warszawskiego.
Punkt 17.00 przy dźwięku syren 
złożono wieńce oraz zapalono 
znicze.
 M.M.

W 83. rocznicę agresji Niemiec na Polskę, 1 września 
w południe w Radzyniu Podl. odbyła się uroczystość 
upamiętniająca ofiary II wojny światowej.

Oddali hołd poległym w 83. rocznicę 
Wybuchu II Wojny Światowej

78. rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego
w Powiecie Radzyńskim
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XIV Zjazd Oddziału PTTK 
w Radzyniu Podlaskim odbył 
się 3 września w I LO. W pro-
gramie znalazło się m.in. 
sprawozdanie Prezesa Zarządu 
z mijającej kadencji, udzie-
lenie absolutorium władzom 
Oddziału i wybór władz na 
kolejną kadencję.
Gośćmi spotkania byli Starosta 
Radzyński Szczepan Niebrze-
gowski oraz Burmistrz Jerzy 
Rębek.

Prezes Bogdan Fijałek dziękował 
obecnym włodarzom Miasta 
i Powiatu za wsparcie, dzięki 
któremu Oddział PTTK nie ma 
problemów finansowych. – Sta-
ramy się nie bombardować sa-
morządów prośbami o pomoc, 
organizowane przez nas impre-
zy odbywają  się w skromnych 
warunkach, uczestnikom to wy-
starcza, a nam wystarcza pienię-
dzy.
Tadeusz Pietras zaznaczył, że 
jest członkiem PTTK od 44 lat. 
Wyraził satysfakcję, że w tym 

roku przypada 50-lecie Oddzia-
łu. – Cieszę się, że  przetrwał 
wielki kryzys z przełomu lat 80 
i 90, a teraz kryzys covidowy. 
Trudno wyobrazić sobie nasz 
Oddział bez sztandarowych 
imprez, jakimi są: Ogólnopolski 
Młodzieżowy Turniej Turystycz-
no-Krajoznawczy, Konkurs Kra-
somówczy Dzieci i Młodzieży 
Szkolnej, Ogólnopolski Konkurs 
„Poznajemy Ojcowiznę” czy 
Rajd Pamięci Harcerzy Radzyń-
skich im. Kazimierza Odrzygoź-
dzia i Pieszy Rajd Kleebergow-
ski. Ostatnia kadencja nie została 
stracona, wiele zostało zrobione 
– podsumował wiceprezes Za-
rządu.
Starosta Szczepan Niebrzegow-
ski zauważył, że Powiat przy-
czynia się do rozwoju turystyki, 
dbając o drogi, w tej kadencji zo-
stało zbudowanych i przebudo-
wanych wiele kilometrów dróg 
i ścieżek rowerowych, co ułatwia 
bezpieczną turystykę. – Jestem 
zbudowany współpracą z PTTK, 
co roku uzgadniamy, jakie for-

my działalności będą kluczowe 
i rezerwujemy na nie pieniądze 
w budżecie – mówił Szczepan 
Niebrzegowski.
Burmistrz odpowiedział, że Po-
wiat buduje drogi dojazdowe, 
Miasto rewitalizuje centrum 
z Pałacem Potockich i jego oto-
czenie, co zdecydowanie po-
prawi atrakcyjność turystyczną 
Radzynia. – Dziękuję za aktyw-
ność,  która służy nie tylko po-
znaniu atrakcji naszego regionu, 
ale także jego promocji. 
Kazimierz Halczuk (w radzyń-
skim Oddziale od 45 lat) wyra-
ził zadowolenie, że  w PTTK jest 
dużo młodzieży, co gwarantuje 
trwanie i rozwój działalności tu-
rystyczno-krajoznawczej na na-
szym terenie.
Ustępujący Zarząd uzyskał ab-
solutorium jednogłośnie. Wy-

brane władze na nową kadencję 
tworzą: Bogdan Fijałek (prezes), 
Robert Mazurek (wiceprezes), 
Andrzej Prokopiuk (sekretarz), 
Małgorzata Mazurek (skarbnik), 
Dorota Dokudowicz, Agniesz-
ka Włoszek, Tadeusz Pietras, 
Sabina Sakowicz i Dariusz 
Walczyna. W skład oddziało-
wej Komisji Rewizyjnej weszli: 
Tomasz Odrzygóźdź (prezes),  
Dorota Staroń (wiceprezes) i Ry-
szard Matysiewicz (sekretarz). 
W składzie Sądu Koleżeńskiego 
Oddziału znaleźli się: Jolanta 
Szmuniewska (prezes), Dorota 
Makaruk (wiceprezes), Adam 
Kurowski (sekretarz), Jakub Ma-
zurek i Kazimierz Halczuk.
W planach na kolejną kadencję 
znalazły się takie działania jak 
m.in.: kontynuowanie organi-
zowania imprez krajoznaw-

czo-turystycznych, które zna-
lazły uznanie  wśród członków 
i sympatyków radzyńskiego 
Oddziału PTTK, zorganizowa-
nie przynajmniej jednej impre-
zy krajoznawczo-turystycznej 
o randze wojewódzkiej lub 
przyjęcie roli gospodarza takiej 
imprezy, kontynuowanie dzia-
łań promocyjnych PTTK, szcze-
gólnie w środowisku młodzieży 
szkolnej, udział uczniów człon-
ków SKKT-PTTK w Ogólnopol-
skim Młodzieżowym Turnieju 
Turystyczno-Krajoznawczym 
oraz Ogólnopolskim Konkursie 
Krasomówczym Dzieci i Mło-
dzieży Szkolnej, zorganizowanie 
wystawy oraz jubileuszu 50-le-
cia powstania Oddziału PTTK 
w Radzyniu Podlaskim.

 Anna Wasak

W sobotę, 3 września br. na Placu Wolności w Radzyniu Podlaskim odbyło się Naro-
dowe Czytanie 2022. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną im. Zenona Przesmyckiego, która realizuje również zadania Biblioteki Powia-
towej. Tym razem tematem – w Roku Romantyzmu i z okazji 200 rocznicy publikacji 
- były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

Akcja Narodowego Czytania 
ma na celu popularyzację czytel-
nictwa, podkreślenie potrzeby 
dbałości o język ojczysty, uka-
zywanie bogactwa literatury 
polskiej, a także dawanie wyra-

zu jedności narodowej i dumy 
z bycia Polakiem.
- Bardzo się cieszę, że kolejny 
raz na Placu Wolności odbywa 
się Narodowe Czytanie – mówił 
na wstępie Starosta Radzyński. 

– Przypomnę, że inicjatorem tej 
akcji był Pan Prezydent Andrzej 
Duda i chylę czoła za ten po-
mysł, bo uważam, że kultywo-
wanie czystego języka ojczyste-
go jest naszą powinnością. Dziś 
żyjemy w czasach, gdzie nikt 
nam nie zabrania czytać polskiej 
literatury. Poeci romantyczni 
przez swe utwory przyczynia-
li się do zachowania i rozwoju 
języka, budzili patriotyzm, a to 
patriotyzm sprawił, że po latach 
niewoli staliśmy się wolnym na-
rodem. Ważne jest też to, by nie 
zabrudzać tego języka. Bardzo 
dziękuję władzom miasta i dy-
rekcji Biblioteki Miejskiej i Po-
wiatowej za tę inicjatywę i chcę 

zadeklarować w imieniu Za-
rządu Powiatu Radzyńskiego, 
że będziemy Państwa wspierać 
w każdym dobrym pomyśle – 
podsumował Starosta Szczepan 
Niebrzegowski.

Uczestnicy radzyńskiej edycji 
Narodowego Czytania
Fragmenty wybranych „Ballad 
i romansów” najpierw odczy-
tali włodarze: Burmistrz Jerzy 
Rębek oraz Starosta Radzyński 
Szczepan Niebrzegowski. Na-
stępnie - mieszkańcy Radzynia 

– wylosowani spośród tych, 
którzy zgłosili chęć uczestnicze-
nia w akcji. W tym gronie byli: 
Natalia Lipska, Anna Kiertych, 
Agnieszka Krochmal, Anna Mi-
chalak, Paweł Kot, Emilia Bu-
chaj, Urszula Pietras i Mirosława 
Ziobro. Czytający otrzymali od 
Biblioteki upominki książkowe. 
Zebrani wysłuchali także wspa-
niałych wykonań muzycznych 
utworów Adama Mickiewicza 
w wykonaniu duetu: Wojciech 
Molas Gil oraz Barbara Bloch.
 M.M.

Narodowe Czytanie 2022

Radzyński Oddział PTTK
wybrał nowe władze
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Koło Gospodyń Wiejskich z Tu-
rowa zajęło III miejsce na Lubel-
szczyźnie w ramach ogólnopol-
skiego Festiwalu POLSKA OD 
KUCHNI w kategorii KOBIETA 
GOSPODARNA I WYJĄTKO-
WA - opowiedz swoją historię. 
1 października 2022 r. panie 
z Turowskiego Koła Gospodyń 
reprezentowały nasz region 
w etapie centralnym, który od-
był się na Stadionie Narodo-
wym.
 Elżbieta Dębińska

KGW z Turowa zajęło III miejsce 
w Festiwalu Polska od Kuchni

24 września 2022 r. w Domu 
Kultury i OSP  w Wygnance 
odbyło się spotkanie Kół 
Gospodyń Wiejskich z tere-
nu Gminy Kąkolewnica pod 
hasłem: „ Z ogrodu na stół”.

W spotkaniu, poza Paniami 
z Wygnanki, występującymi 
w charakterze gospodarzy 
i organizatorów, wzięły udział 
także KGW z Brzozowicy Du-
żej, Grabowca, Jurek, Kąko-
lewnicy ul. Południowa, Lip-
niak, Olszewnicy, Polskowoli, 
Rudnika, Turowa, Żakowoli 
Starej, a także przedstawiciele 
Klubu Seniora z Rzeczycy.

Przebieg spotkania
Uroczystość rozpoczęła się 
występem zespołu śpiewa-
czego KALINA z Wygnanki, 
a następnie Renata Monika Ce-
drzyńska wystąpiła z prelek-
cją: „Zioła w przydomowym 
ogródku”. W dalszej kolejności 
odbyła się prezentacja i degu-
stacja potraw przygotowanych 
przez Panie z poszczególnych 
Kół. W spotkaniu uczestniczy-
ło także liczne grono samo-
rządowców na czele ze Staro-
stą Radzyńskim Szczepanem 
Niebrzegowskim, Wiceprze-
wodniczącym Rady Powiatu 
Zbigniewem Smółko. Władze 
gminne reprezentowali: Anna 
Mróz - Wójt Gminy Kąkolew-
nica oraz Mariusz Majczyna - 
Przewodniczący Rady Gminy, 
Jerzy Szkodkowski - Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy oraz 
Radni: Krzysztof Grzeszyk, 
Piotr Czerwiński, Tomasz 

Mazurek, Piotr Jezierski, Sła-
womir Prokopiak i Mirosław 
Sawicki. W roli prowadzące-
go imprezę  wystąpił Andrzej 
Cap.
Wszystkie przybyłe delegacje 
otrzymały okolicznościowe 
podziękowania oraz skromne 
upominki.  Spotkanie mogło 
się odbyć dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu wielu osób 
w szczególności Przewod-
niczącej KGW w Wygnance 
Małgorzaty Brodawki wraz 
z całym zarządem i członka-
mi koła w Wygnance, Iwony 
Kamińskiej - sołtysa Wygnan-
ki oraz przy wsparciu spon-
sorów w osobach: Krzysztofa 
Grzeszyka, Jerzego Szkodkow-
skiego i Tomasza Mazurka.  
Na zakończenie nie zabrakło 
wspólnej biesiady.

 GOK Kąkolewnica

Z ogrodu na stół - spotkanie 
KGW w Wygnance
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Radzyńskie Spotkania z Po-
dróżnikami
Wernisaż był okazją do pro-
mocji Radzynia. Impreza roz-
poczęła się  od prezentacji 
krótkiego filmu, w którym 
przedstawione zostały: idea 
„Radzyńskich Spotkań z Po-
dróżnikami”, wydarzenia wy-
brane z 40 ich edycji oraz waż-
ne dla promocji naszego miasta 
konsekwencje związane z ich 
organizacją (zwycięski udział 
Radzynia w konkursie na „7 
Nowych Cudów Polski”, cykl 
filmów Stefana Czernieckiego 
w programie „Za siódmą górą” 
o Radzyniu, radzyński odcinek 
„Zakochaj się w Polsce”, hono-
rowe obywatelstwo Radzynia 
i powiatu radzyńskiego przy-
znane Elżbiecie Dzikowskiej, 
Skwer Podróżników w Radzy-
niu – nowa atrakcja turystyczna 
naszego miasta i wiele innych).
– Chylę czoła. Jestem pod wra-
żeniem. Nasze muzeum po-
wstało w 2003 roku, prawie 20 
lat temu, ale takich osiągnięć 
nie mamy. Wielki szacunek 
dla tego, co dzieje się w Ra-

dzyniu – po obejrzeniu filmu 
powiedziała dyrektor toruń-
skiego Muzeum Podróżników 
– Magdalena Nierzwicka. – Jest 
to nieprawdopodobne, że tak 
małe miasto zrobiło tak wiele 
dla promocji  pasji podróżo-
wania. Okazuje się, że mimo iż 
świat się zmienia, idea bezpo-
średniego kontaktu jest ważna: 
mimo wielu innych możliwości 
poznawania świata, spotkania 
z podróżnikami na żywo i słu-
chanie ich pełnych emocji opo-
wieści są bardzo popularne.
Dyrektor Muzeum podkreśli-
ła, że wystawa została zorga-
nizowana na prośbę Elżbiety 
Dzikowskiej i spowodowała 
przesunięcie  na czerwiec 2023 
roku wcześniej zaplanowanej 
wystawy.
Robert Mazurek dziękował 
Magdalenie Nierzwickiej i Elż-
biecie Dzikowskiej (która nie 
mogła przybyć na wernisaż 
z powodów zdrowotnych) 
za możliwość prezentacji ra-
dzyńskiej wystawy w Toruniu. 
Skierował podziękowania do 
autora karykatur Przemysława 

Krupskiego, przede wszystkim 
do osób, które go inspirowa-
ły i włączały się w organizację 
„Spotkań”, w tym żony Mał-
gorzaty, która zainteresowała 
go reportażami podróżniczymi 
i syna Jakuba – autora pomysłu 
Skweru Podróżników.

Podsumowanie
Robert Mazurek i Adam Adam-
ski wręczyli dyrektor Muzeum 
Podróżników im. Tony’ego 
Halika pamiątkowy medal „Ra-
dzyńskich Spotkań z Podróż-
nikami” z certyfikatem oraz 
książki zawierające wywiady 
Roberta Mazurka z gośćmi 
„Spotkań”.
Wernisaż zakończył się słod-
kim poczęstunkiem, na którym 
królowały marchwiaki z konfi-
turami z jarzębiny i dzikiej róży 
– wszystko wykonane przez 
Państwa Mirosławę i Mirosła-
wa Piasko. Wystawa będzie 
prezentowana w toruńskim 
muzeum do 27 listopada.

 Anna Wasak

W Muzeum Podróżników im. Tony`ego Halika w Toruniu prezentowana jest wystawa 
karykatur autorstwa Przemysława Krupskiego, przygotowywanych z okazji kolejnych 
edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”. Wernisaż odbył się 7 października 
z udziałem m.in. dyrektor placówki Magdaleny Nierzwickiej oraz licznej grupy radzy-
nian z prezesem Radzyńskiego Stowarzyszenia „Podróżnik”, dyrektorem ROK Rober-
tem Mazurkiem, przewodniczącym Rady Miasta Adamem Adamskim oraz prezesem 
PEC Jerzym Woźniakiem.  Wydarzenie wpisało się w obchody 10-lecia „Spotkań”.

Wystawa „podróżniczych” karykatur w Toruniu: 
„Wielki szacunek dla tego, co dzieje się w Radzyniu”
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W podziękowaniu 
za tegoroczne plony
Msza Święta rozpoczęła się 
o godzinie 11:30. Na placu ko-
ścielnym ustawiły się licznie 
zebrane reprezentacje gmin 
z terenu powiatu radzyńskiego. 
Liturgię sprawował ks. prałat 
Krzysztof Pawelec, który na 
zakończenie poświęcił przy-
niesione do świątyni owoce 
tegorocznych żniw. Następnie 

wszyscy zebrani w korowodzie 
dożynkowym przemaszerowa-
li na plac, gdzie odbywała się 
część oficjalna Dożynek Powia-
towo-Gminnych.

Prezentacja gmin 
oraz przemówienia
Wydarzenie otworzyli orga-
nizatorzy dożynek: Starosta 
Radzyński Szczepan Niebrze-
gowski oraz Wójt Gminy Ko-

marówka Podlaska Ireneusz 
Demianiuk. - Z ogromną przy-
jemnością chciałbym powitać 
wszystkich Państwa, uczest-
ników dożynkowego święto-
wania – rozpoczął przemowę 
Starosta Szczepan Niebrze-
gowski. - Czynię to w imie-
niu władz samorządowych 
Powiatu Radzyńskiego oraz 
wszystkich mieszkańców. Jest 
mi niezmiernie miło, że w tym 

roku możemy gościć rolników 
i wszystkich Państwa na Do-
żynkach Powiatowo-Gmin-
nych w Kolembrodach. Do-
żynki to święto polskiej wsi 
od wieków wpisane w naro-
dową tradycję. To czas rado-
ści i odpoczynku po ciężkiej 
pracy. Ten piękny staropolski 
zwyczaj stanowi ważny ele-
ment naszej kultury i tożsa-
mości. Jest najlepszą okazją do 
tego, by podziękować Bogu za 
zbiory, a także wyrazić nasz 
szacunek i ogromną wdzięcz-
ność Wam Drodzy Rolnicy za 
trud jakiego dokonaliście, by 
zebrać płody z ziemi dającej 

nam wszystkim chleb - mówił 
Starosta Radzyński. 
Po wprowadzeniu przez orga-
nizatorów Starostowie dożynek, 
Ewelina i Piotr Magierowie z Ko-
lembród przekazali chleb i miód 
na ręce Starosty Radzyńskiego 
oraz Wójta Gminy Komarów-
ka Podlaska. Potem rozpoczął 
się tradycyjny obrzęd dzielenia 
chleba oraz prezentacje wień-
ców wraz z przygotowanymi 
wystąpieniami artystycznymi. 
Następnie do mównicy zapro-
szono gości w osobach: Główne-
go Doradcy Politycznego Wice-
premiera RP Piotra Rycerskiego, 
Wicewojewody Lubelskiego Ro-

28 sierpnia br. przemarszem na mszę świętą do Sanktuarium Maryjnego w Kolembro-
dach rozpoczęły się coroczne Dożynki Powiatowo-Gminne, podczas których rolnicy 
świętowali zakończenie prac żniwnych oraz dziękowali Bogu za tegoroczne zbiory. 
W tym roku Powiatowe Święto Plonów zostało zorganizowane razem z Gminą Koma-
rówka Podlaska.

Dożynki Powiatowo-Gminne – 
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Kolembrody 2022
berta Gmitruczuka, Przewodni-
czącego Sejmiku Województwa 
Lubelskiego Jerzego Szwaja oraz 
Kierownika Filii Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Lubelskiego w Białej Podlaskiej 
Dariusza Litwiniuka.
- W dniu dożynkowego święta 
proszę przyjąć serdeczne słowa 
uznania dla Państwa wysiłków. 
Dzięki Państwu polska żywność 
jest znakomitą wizytówką moż-
liwości gospodarczych naszej 
Ojczyzny. Szczególnie dziękuję 
wszystkim lubelskim rolnikom 
za całoroczny trud, za sumien-
ność i wytrwałość z jaką wyko-
nują Państwo swoją ciężką pracę 

- odczytał list od Ministra Akty-
wów Państwowych Jacka Sasina 
Piotr Rycerski, Szef Gabinetu 
Politycznego Wiceprezesa Rady 
Ministrów.
- „Bóg pobłogosławił, ziemia 
plon wydała”. Możemy powie-
dzieć, że dobro wraca do lu-
dzi, którzy je okazali, bo kiedy 
słyszymy, że susza pustoszy 
gospodarstwa w Niemczech, 
Francji czy Hiszpanii, w naszym 
kraju plony są bardzo dobre. To 
pokazuje, że nie zabraknie chle-
ba na polskich stołach, zarówno 
naszym rodakom, jak i ludziom 
do których Polacy wyciągnęli 
pomocną dłoń i okazali dobro 

– mówił Wicewojewoda Robert 
Gmitruczuk.

Koncerty
Po części oficjalnej na scenie wy-
stąpili: Jezioranki z Jeziora, Klub 
Seniora z Komarówki Podlaskiej, 
Bravo Solo Mariano, Zespół Pie-
śni i Tańca „Ulaniacy”, Dzieci 
z SP w Walinnie, Kapela Retro 
z gościnnym występem Wójta 
Ireneusza Demianiuka, tancerze 
ze Szkoły Tańca Diament, Kamil 
Mitura, Martin oraz Rajmunt. 
Gwiazdą wieczoru był zespół 
Boys. Przed występem główne-
go artysty niebo rozświetliły fa-
jerwerki. M.M.
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Po eucharystii i poświęceniu 
wieńców dożynkowych zebrani 
przemaszerowali w korowodzie 
na gminne boisko, gdzie odbył 
się ceremoniał święta plonów. 
Podziękowania za trud rolniczej 
pracy złożyli: gospodarz wyda-
rzenia, Wójt Gminy Ulan-Majo-
rat Jarosław Koczkodaj, Starosta 
Radzyński Szczepan Niebrze-
gowski, Dyrektor Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej Tadeusz 
Sławecki oraz Poseł na Sejm RP 
Marcin Kamil Duszek.
- W imieniu swoim i całego 
Zarządu Powiatu Radzyńskie-
go chciałbym podziękować 
wszystkim rolnikom, miesz-
kańcom polskiej wsi za chleb, 
za codzienny trud i wysiłek – 
rozpoczął przemówienie Staro-
sta Radzyński. – Życzymy, aby 

Wasza ciężka praca zapewniała 
godne życie rodzinom, dawała 
nam wszystkim poczucie bez-
pieczeństwa i nadzieję na lepszą 
przyszłość. Wszystkim życzy-
my zaś, aby na naszych stołach 
nie zabrakło chleba – symbolu 
dostatku i obfitości. Zdajemy 
sobie sprawę jak jest to ważne 
szczególnie teraz, gdy za naszą 
wschodnią granicą trwa woj-
na. Pamiętajmy o naszych są-
siadach, którzy często musieli 
porzucić swoją ziemię, nie zbie-
rają w tym momencie plonów, 
módlmy się za nich i dziękujmy 
Bogu, że możemy żyć w wol-
nym kraju. Możemy się cieszyć 
rytmem odmierzanym porami 
roku i korzystać z darów mat-
ki Ziemi. Oby ta sytuacja nigdy 
się nie zmieniła, oby nasze pola 

zawsze były bogate w pokarm 
i nie dosięgły ich złe zakusy 
nieprzyjaciela – mówił Starosta 
Szczepan Niebrzegowski.
Sołectwa z gminy Ulan-Majorat 
zadbały o bogate w regionalne 
potrawy stoiska. Podczas bloku 
artystycznego wystąpili miesz-
kańcy gminy, a także: Zespół 
Pieśni i Tańca „Ulaniacy”, Kac-
per Błoński oraz gwiazda wie-
czoru, zespół „Daj to głośniej”.
 M.M.

W niedzielę, 21 sierpnia br. o godzinie 12.00 mszą świętą 
przy kościele Św. Małgorzaty w Ulanie-Majoracie roz-
poczęło się Gminno-Parafialne Święto Plonów. Litur-
gię sprawował ksiądz proboszcz Krzysztof Pawłowski. 
Zaproszenie na uroczystość przyjęli Starosta Radzyński 
Szczepan Niebrzegowski oraz Członek Zarządu Powiatu 
Radzyńskiego Grzegorz Kowalczyk.

Dożynki Gminy Ulan-Majorat
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Wydarzenie rozpoczęło się mszą 
świętą, podczas której proboszcz 
parafii poświęcił owoce tego-
rocznych plonów. Po nabożeń-
stwie korowód dożynkowy na 
czele z Młodzieżową Orkiestrą 
Dętą z Czemiernik przema-
szerował na plac na stadionie 
gminnym, gdzie zgromadzo-
nych gości powitał Wójt Gminy 
Czemierniki Arkadiusz Filipek 
oraz Przewodniczący Rady Gmi-
ny Marek Bączek. Zaproszenie 
przyjęli również: Wicewojewo-
da Lubelski Robert Gmitruczuk, 
Starosta Radzyński Szczepan 
Niebrzegowski, Wicestarosta 
Michał Zając, a także wójtowie 
ościennych gmin, radni, miesz-
kańcy i sołtysi Gminy Czemier-
niki.
Podczas części oficjalnej Wójt 
Gminy Czemierniki przywitał 
zebranych oraz przystąpił do 
obrzędu dzielenia chleba. Na-
stępnie sołectwa zaprezentowa-
ły wykonane wieńce dożynkowe 
oraz odbyły się krótkie występy 
artystów. Potem głos zabrali za-
proszeni goście.
- Dożynki, to czas dziękczynie-
nia za plony, które zbieramy, to 
też czas podkreślenia jak ważną 
rolę spełnia polski rolnik, który 
swoją pracą zapewnia nie tylko 
polski chleb na polskich stołach, 
ale w czasie zagrożenia staje 
pierwszy w szeregu w obronie 
Ojczyzny. Pragnę gorąco podzię-
kować za tęą ogromną pracę na 
rzecz drugiego człowieka – mó-
wił podczas przemowy Wicewo-

jewoda Robert Gmitruczuk.
Głos zabrał również Starosta Ra-
dzyński: - Dożynki to jeden z naj-
piękniejszych dni w roku dla 
każdego rolnika: święto plonów, 
radość i odpoczynek po ciężkiej 
pracy. Cieszę się, że mogę być 
dzisiaj tutaj z Wami, dziękując 
za Wasz wielki trud, za dobrą 
pracę i za godną postawę mimo 
wielu problemów. W imieniu sa-
morządu powiatu radzyńskiego 
składam Wam Drodzy Rolnicy 
najserdeczniejsze podziękowa-
nia za tegoroczne plony, dzięki 
którym nie zabraknie nam chle-
ba. Życzę Wam również przede 
wszystkim zdrowia i aby Wa-
szej ciężkiej, codziennej pracy 
towarzyszyła radość, satysfakcja 
oraz należyty szacunek ze stro-
ny całego społeczeństwa. Swoją 
wdzięczność kierujemy również 
w stronę tych, którzy działają 
w otoczeniu rolnictwa. Dzięku-
jemy pracownikom gminy, wła-
dzom samorządowym, kołom 
gospodyń, strażakom OSP, sto-
warzyszeniom lokalnym, wolon-
tariuszom i wszystkim, którzy 
swoją pracą wspierają i wzboga-
cają polską wieś – mówił Starosta 
Szczepan Niebrzegowski.  
Podczas dożynek odbyła się au-
kcja obrazów z pleneru malar-
skiego. Uroczystości uświetnił 
koncert Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Czemiernik oraz zespołu 
„Lubartowiacy”. Całość zakoń-
czyły koncerty zespołów: LUZ 
BAND, Latające Talerze oraz 
Bayera. M.M.

25 sierpnia br. tradycyjnie w Święto Świętego Ludwika 
odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne w Czemierni-
kach.

Dożynki Gminy Czemierniki
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Tegoroczne Dożynki Gminne 
w Kąkolewnicy rozpoczęto mszą 
świętą w kościele pw. św. Fili-
pa Neri. Po liturgii rozpoczęła 
się procesja. Następnie wszyscy 
zebrani w korowodzie dożyn-
kowym przemaszerowali na 
stadion gminny, gdzie odbyła 
się część oficjalna, którą rozpo-
częła Wójt Anna Mróz. Staro-
stami tegorocznych dożynek 
zostali: Edyta i Jarosław Olesz-
czuk - małżeństwo z Polskowoli 
prowadzące gospodarstwo rol-
ne wyróżniające się w Gminie 
Kąkolewnica. Po prezentacji so-
łectw z wieńcami lub koszami 
dożynkowymi głos zabrały za-
proszone osoby.
- Dożynki są jednym z najpięk-
niejszych świąt polskiej wsi, 
zwieńczeniem wielomiesięcz-
nych starań o obfitość plonów. 
W imieniu Zarządu Powiatu 
Radzyńskiego, dziękuję Pań-

stwu za to, że pielęgnujecie tę 
tradycję i wspieracie się nawza-
jem. Składam wszystkim Rolni-
kom serdeczne gratulacje oraz 
podziękowania za Wasz trud 
i umiłowanie ziemi. Dzięki Wam 
każdego dnia na nasze stoły tra-
fia świeży bochen chleba, który 
w naszej kulturze jest symbolem 
zachowania polskiej tożsamości 
i wspólnoty. Moje podziękowa-
nia kieruję, także do władz sa-
morządowych, Kół Gospodyń 
Wiejskich, Ochotniczych Straży 
Pożarnych i wszystkich aktyw-
nych osób, które angażują się 
w pracę na rzecz ziemi i wspar-
cia dla rolników – mówił Starosta 
Radzyński Szczepan Niebrze-
gowski.
Gminne Święto Plonów w Ką-
kolewnicy zwieńczyła gwiazda 
wieczoru – zespół „Daj to gło-
śniej”.
 M.M.

4 września br. Święto Plonów obchodziła Gmina Kąko-
lewnica. W obchodach uczestniczył Starosta Radzyński 
Szczepan Niebrzegowski oraz Członkowie Zarządu Po-
wiatu Radzyńskiego: Witold Korulczyk i Grzegorz Ko-
walczyk.

Dożynki Gminy Kąkolewnica
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Uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą polową o godzinie 14:00, 
którą odprawili: ks. kanonik 
Krzysztof Pawelec, dziekan de-
kanatu radzyńskiego, ks. kano-
nik Jarosław Sutryk, proboszcz 
Parafii Matki Boskiej Nieustają-
cej Pomocy w Radzyniu Podla-
skim oraz ks. kanonik Stanisław 
Chodźko, diecezjalny duszpa-
sterz rolników. Następnie, po 
błogosławieństwie tegorocz-
nych zbiorów i wieńców dożyn-
kowych, nastąpiło przywitanie 
przybyłych gości, prezentacje 
wieńców dożynkowych i prze-
mówienia okolicznościowe.
- Dożynki to jeden z najpięk-
niejszych staropolskich obrzę-
dów rolniczych, a także okres 
wyjątkowy, który pozwala na 
podsumowanie całorocznej 
pracy rolnika, jego zaangażo-
wania i trudu. Największym 
symbolem święta plonów jest 
bochen chleba, dlatego wspól-
nota chleba, powinna jedno-
czyć, a nie dzielić. Wspólnota 
chleba powinna powodować, 
że będziemy działać solidarnie 
i solidarnie odpowiadać za roz-
wój naszej „Małej Ojczyzny”. 
Drodzy Rolnicy! To Wy jeste-
ście źródłem tego zjednoczenia. 

Dzięki Wam możemy zebrać się 
przy wspólnym stole i razem 
świętować. W imieniu Zarządu 
Powiatu Radzyńskiego, dzię-
kuję Wam za pielęgnowanie 
tej pięknej tradycji, za Waszą 
ciężką pracę i poświęcenie. Po-
dziękowania kieruję również do 
społeczności, instytucji, organi-
zacji i samorządu gminnego za 
działania wspierające rolników. 
Życzę Państwu pomyślności, 
sprzyjającej pogody, możliwo-
ści cieszenia się z efektów swojej 
pracy i Bożego błogosławień-
stwa - mówił Starosta Szczepan 
Niebrzegowski. 
W części artystycznej dożynek 
widzowie mogli wysłuchać mię-
dzy innymi koncertów orkiestry 
dętej i zespołów ludowych.
 A.P.

11 września br. w Mary-
ninie odbyły się Dożynki 
Gminy Radzyń Podlaski. 
W obchodach uczestniczył 
Starosta Radzyński Szcze-
pan Niebrzegowski wraz 
z Wicestarostą Michałem 
Zającem i Członkami 
Zarządu Powiatu Radzyń-
skiego Jerzym Bednarczy-
kiem i Witoldem Korul-
czykiem.

Dożynki Gminy Radzyń Podlaski
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Na Ukrainie znalazła się przy-
padkiem. Jako studentka I roku 
etnologii w 1997 r. odbyła swoją 
pierwszą podróż zagraniczną – 
wyjechała z dwojgiem przyjaciół 
z roku w Karpaty wschodnie. 
Była zainteresowana Ukrainą ze 
względu na to, że na wschodzie 
zachowało się wiele z tradycyj-
nej kultury, społeczeństwo jest 
wielonarodowościowe, wielo-
kulturowe i różnorodne pod 
względem religijnym. Ta różno-
rodność pociągała ją, intrygowa-
ła. Ukraina była młodym pań-
stwem, oddzieliła się od ZSRR, 
budowała państwo niepodległe. 
Było w niej coś, co ją zauroczyło, 
kazało wracać, poznawać kraj 
coraz głębiej. No i było coś jesz-
cze, a raczej ktoś – tam znalazła 
miłość swego życia, przyszłego 
męża. W 2004 r. zamieszkała na 
stałe we Lwowie. Wiele osób 
dziwi ta decyzja, bo kierunek 
zmiany miejsca zamieszkania 
częściej jest na zachód.
– Nie było to proste, mąż zara-
biał 100 dolarów, a mieszkanie 
kosztowało 120. Podnajmowa-
liśmy jeden pokój, sami miesz-
kaliśmy w pokoju przechodnim 
– wspominała Katarzyna Łoza. 
Od tamtego czasu Ukraina się 
zmieniła. – Trudno powiedzieć, 
czy na Ukrainie żyje się gorzej 
niż w Polsce, na pewno są więk-
sze dysproporcje społeczne: 

wielu Ukraińców żyje poniżej 
granicy nędzy, ale jest też wielu 
bajecznie bogatych, bogatszych 
niż najbogatsi w Polsce. Jakość 
poziomu życia zależy, od tego, 
do której grupy należymy, jak 
dajemy sobie radę, gdzie żyje-
my. Wiele sfer lepiej funkcjonu-
je, np. służba zdrowia – nie ma 
tam kolejek do lekarzy.

Soroczka i kiszone arbuzy
W tytule książki znalazły się 
dwa określenia: jedno niezro-
zumiałe (soroczka), drugie tro-
chę dla nas dziwne (kiszone ar-
buzy).
– Tytułowa „soroczka” to hafto-
wana koszula – w odmianach 
męskiej i damskiej. Nie jest to 
typowy strój ludowy, bo służy 
podkreślaniu tożsamości na-
rodowej. Ukraińcy ubierają się 
w soroczki na uroczystości pań-
stwowe, wydarzenia społeczne, 
rodzinne – wyjaśniała autorka 
książki.
Kiszenie jest bardzo popularną 
formą przechowywania wa-
rzyw. – Tam kisi się wszystko: 
kapustę, ogórki (kiszony ogórek 
ma nawet swój pomnik), ba-
kłażany, marchewkę, czosnek, 
kapustę w buraczkach, no i... 
arbuzy. To wszystko można 
kupić na bazarze we Lwowie. 
Uprawa arbuzów jest charakte-
rystyczna dla południa Ukrainy, 

szczególnie w okolicach Cher-
sonia. Arbuzów jest tak dużo, 
że nie są w stanie ich przejeść, 
dlatego przerabiają w różny 
sposób: grillują, robią powidła 
ze skórek czy „miód arbuzowy” 
–  zagęszczony sok. – Najlepsze 
kiszone arbuzy są w Chersoniu. 
Teraz teren ten jest okupowany 
przez Rosjan, ale Ukraińcy za-
powiadają odbicie miasta. Zbiór 
arbuzów jest w październiku, 
więc może do tego czasu Cher-
soń zostanie wyzwolony – wy-
raziła nadzieję Katarzyna Łoza.
Jeśli chodzi o tradycyjne potra-
wy, popularne także w Polsce 
to Katarzyna Łoza na dłużej 
zatrzymała się przy barszczu 
ukraińskim i pierogach ruskich, 
które od kilku miesięcy pojawia-
ją się w sklepach pod nazwą pie-
rogi ukraińskie.
Barszcz ukraiński to materiał na 
odrębne spotkanie, ponieważ 
to nie tylko danie, lecz zjawisko 
kulturowe. Barszcz jest potrawą 
wspólną dla terenu całego kraju, 
jednoczy Ukraińców, ale może 
występować w wielu wersjach: 
od najprostszej do bardzo wy-
kwintnej, zależy to od bazy (na 
mięsie, rybach, grzybach) i uży-
tych warzyw (oprócz podsta-
wowych mogą być użyte bakła-
żany, gruszki, śliwki, kabaczki, 
papryka). Barszcz jest improwi-
zacją jak jazz – podsumowała 
Katarzyna Łoza. UNESCO wpi-
sała barszcz na listę niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego 
świata jako potrawę ukraińską, 
ale wcześniej odbywała się ostra 

rywalizacja z Rosją. W telewizji 
powstał kilkunastoodcinkowy 
serial, w którym kucharz-cele-
bryta jeździ po Ukrainie i gotuje 
barszcz.
– Pierogi ruskie – to są pierogi 
ukraińskie, bo Ruś i Ukraina to 
równoprawne nazwy, ponie-
waż Ruś to dawne ukraińskie 
ziemie Rzeczpospolitej – wyja-
śniła prelegentka.
Autorka książki „Ukraina. So-
roczka i kiszone arbuzy” wska-
zała też inne charakterystyczne 
dla Ukrainy zjawiska kulturo-
we. Jedno z nich wiąże się ze sło-
wem „porobiony”.
Ukraińcy lubują się w ezoteryce, 
mają swe wróżki jak my swoich 
lekarzy, są specjalne show w te-
lewizji poświęcone tej tematyce. 
Obecnie popularne są „proroc-
twa” dotyczące wojny – wróż-
ki, osoby paranormalne, wśród 
nich celebryci, przedstawiają 
swoje prognozy. Z działalnością 
wróżek wiąże się zwrot „mieć 
porobione”. Nieco przypomina 
polskie „mieć przechlapane”. 
„Ma porobione” ktoś, na kogo 
wróżka za pomocą swoich rytu-
ałów  rzuciła urok i z tego powo-
du komuś zaczyna źle się wieść. 
Taki stan można odmienić idąc 
do innej wróżki, żeby urok od-
czyniła...
Inny charakterystyczny zwrot 
„wprowadzić się do czyjegoś 
życia” oznacza kupno miesz-
kania z rzeczami po poprzed-
nich właścicielach – z meblami, 
ubraniami i innymi przedmio-
tami stanowiącymi całą histo-

rię rodzinną. Ma to swe źródło 
w tym, że za ZSRR panowała 
bieda i nic się nie wyrzucało, 
rzeczy były gromadzone przez 
dziesięciolecia. Obecnie sytuacja 
się zmienia, społeczeństwo się 
bogaci, mieszkania wynajmuje 
się po remoncie.

Wojna
W rozmowie, jaka się nawiązała 
między prelegentką a publicz-
nością, nie mogło zabraknąć te-
matu wojny. – Wybuch wojny 
nie był to dla nas zaskoczeniem, 
od dłuższego czasu trwało na-
pięcie, ale zaskoczyła nas skala 
inwazji. Nawet w najczarniej-
szych scenariuszach nikt nie 
przewidywał takiej skali agre-
sji – spodziewaliśmy się co naj-
wyżej ataku na Kijów, ale nie 
tego, że zaatakowane zostaną 
wszystkie obwody ukraińskie, 
łącznie ze Lwowem. Byliśmy 
zaskoczeni, zszokowani, pano-
wał chaos. Wiele osób zdecy-
dowało się na wyjazd z kraju, 
na granicy były 30-kilometrowe 
kolejki. Po kilku tygodniach 
siedzenia w zamknięciu, ludzie 
wyszli z domów, życie zaczęło 
wracać na ulice, są pootwierane 
kawiarnie i restauracje. Obecnie 
życie we Lwowie toczy się pra-
wie normalnie. We Lwowie jest 
w miarę spokojnie i bezpiecz-
nie, ostrzały są rzadkie, dotyczą 
głównie infrastruktury, a nie 
osiedli mieszkalnych. Za to jest 
wielu – bo ok. 200 tys. uchodź-
ców wewnętrznych. Na ulicach 
słychać język rosyjski, czego 

30 sierpnia br. w sali kameralnej Radzyńskiego Ośrod-
ka Kultury odbyło się spotkanie z Katarzyną Łozą. Jego 
tematem była książka podróżniczki pt. „Ukraina. Sorocz-
ka i kiszone arbuzy”. Autorka, w rozmowie z Robertem 
Mazurkiem oraz odpowiadając na pytania publiczności, 
przybliżyła wszystkim historię i kulturę oraz aktualną 
sytuację u naszego wschodniego sąsiada.

Soroczka i kiszone arbuzy
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21 sierpnia 2022 r. odbyły 
się Dożynki Gminy Borki. 
W tym roku gospodarzem 
uroczystości było sołectwo 
Nowiny.

Święto Plonów rozpoczęła msza 
święta sprawowana przez Ks. 
Kanonika Henryka Ocha oraz 
Ks. Kanonika Stefana Kuriano-
wicza Proboszcza Parafii Naro-
dzenia NMP w Woli Osowiń-
skiej.
Po liturgii korowód dożynkowy 
przejechał na teren placu boiska 
przy remizie OSP w Nowinach. 
W dalszej części uroczystości 
Starostowie Dożynek Aneta i Ra-
dosław Bącik przekazali Wójto-
wi Gminy Borki Radosławowi 
Sałacie chleb wypieczony z tego-
rocznej mąki, a jego kawałkami 
włodarz gminy rozdzielił i podał 
mieszkańcom i gościom. W uro-
czystości udział wziął Wicesta-
rosta Radzyński Michał Zając, 
który jest mieszkańcem Gminy 
Borki pochodzącym ze wsi No-
winy. 
Podczas uroczystości dożynko-
wych miało miejsce poświęcenie 
oraz odsłonięcie tablicy upamięt-
niającej 100-lecie powstania wsi 
Nowiny, które to ziemie ofia-
rowane żołnierzom walczącym 
o niepodległość RP zostały odłą-
czone od Woli Osowińskiej two-
rząc nową miejscowość.

 GOKiS Borki

wcześniej nie było. Lwowianie 
ostro na to reagują: – Skoro was 
przyjęliśmy i gościmy, to w ra-
mach wdzięczności powinniście 
okazać gest dobrej woli i mówić 
po ukraińsku – twierdzą.
Problem używania języka ukra-
ińskiego i rosyjskiego na terenie 
Ukrainy jest głębszy i bardzo 
złożony – tak jak stosunki na-
rodowościowe. Leonid Kuczma 
napisał książkę pod znamien-
nym tytułem: „Ukraina to nie 
Rosja”.  Język rosyjski jest na 
Ukrainie językiem obcym, nie 
ma statusu języka oficjalnego, 
ale dla części mieszkańców 
Ukrainy to język domowy. – 
Tereny wschodniej Ukrainy 
położone za Zbruczem były 
rusyfikowane od bardzo daw-
na, język ukraiński był margi-
nalizowany, nawet zabroniony. 
W 1876 r. wyszedł ukaz emski, 
który zabraniał używania, wy-
dawania publikacji, występów 
publicznych w języku ukraiń-
skim. W tym czasie na terenie 
Królestwa Polskiego wydawany 
był Sienkiewicz, Orzeszkowa, 
Prus – najważniejsze dzieła na-
rodowe – wyjaśniała Katarzyna 
Łoza. – W ZSRR środowisko 
rosyjskojęzyczne było promo-
wane, dla osób rosyjskojęzycz-
nych był zarezerwowany awans 
społeczny. Podziały dotyczące 
dominacji języków rosyjskiego 
i ukraińskiego przebiegają na 
linii wschód-zachód, ale także 
miasto-wieś. Wschód i miasta 
są bardziej zrusyfikowane. Pod 
wpływem wojny zmieniają się 
sympatie – zdarzają się przejścia 
z rosyjskiego na ukraiński, choć 
nie jest to zjawisko masowe.

V kolumna
i wojna informacyjna
Zapytana o V kolumnę, odpo-
wiedziała, że rosyjska siatka 
szpiegów i dywersantów dzia-
ła na Ukrainie, szczególnie na 
wschodzie. Rosjanie ją budowa-
li i sądzili, że dzięki temu będą 
mogli kraj szybciej opanować. 
Jednak okazała się słabsza niż się 
Rosjanie spodziewali z powodu 
wszechobecnej na Ukrainie ko-
rupcji, która w tym przypadku 
okazała się sprzymierzeńcem: 
większość pieniędzy wpom-
powywanych w rozbudowę V 
kolumny gdzieś po drodze się 
upłynniła. Specyfika współcze-

snych wojen polega na tym, że 
obok walki na froncie jest walka 
informacyjna. Ukraińcy wygry-
wają wojnę w mediach, Inter-
necie. Rosyjska propaganda jest 
prostacka, prymitywna, łatwa 
do zdemaskowania. Ukraińskie 
władze państwowe, włącznie 
z prezydentem Wołodymyrem 
Zełenskim i naczelnym do-
wództwem pozwalają sobie na 
luz i żarty. Taka postawa poma-
ga rozluźnić sytuację i atmos-
ferę, dać nadzieję. Prezydent 
doskonale się odnalazł w roli, 
przydało mu się doświadczenie 
aktorskie. Nie opuścił kraju, jest 
niezwykle aktywny na arenie 
międzynarodowej, jeździ po 
kraju, w mediach wydaje coty-
godniowe oświadczenia.  Wcze-
śniej poparcie mu spadało, teraz 
wystrzeliło w górę.
Na „Radzyńskie Spotkania z Po-
dróżnikami” zaprosił Burmistrz 
Radzynia Podlaskiego Jerzy 
Rębek oraz Starosta Radzyń-
ski Szczepan Niebrzegowski, 
a także organizatorzy: Radzyń-
ski Ośrodek Kultury i dzia-
łające przy nim Radzyńskie 
Stowarzyszenie „Podróżnik”. 
Sponsorami wydarzenia byli: 
firma drGerard, Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych oraz 
Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Radzyniu Podla-
skim. Patronat nad spotkaniem 
objął ogólnopolski miesięcznik 
„Poznaj Świat”, portal Kocham 
Radzyń Podlaski, Telewizja Ra-
dzyń, Biuletyn Informacyjny 
Miasta Radzyń i Informator Po-
wiatowy.
Więcej informacji o wydarzeniu 
dostępnych jest po zeskanowa-
niu smartfonem kodu QR.

 Anna Wasak

Dożynki Gminy Borki - Nowiny
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Gminny Klub Sportowy 
Absolwent Domaszewnica 
powstał w 2002 roku. Przez 
dwadzieścia lat działalności 
przewinęło się w nim kilkaset 
dzieci oraz młodzieży z terenu 
Gminy Ulan-Majorat.

Obecnie Klub zrzesza 20 za-
wodników stanowiących grupę 
seniorów oraz 15 młodzików. 
W zakończonych rozgrywkach 
Klub zajął pierwsze miejsce w ta-
beli Klasy A, wyprzedzając m.in. 
rezerwy Orląt Radzyń Podlaski 

i uzyskał historyczny awans do 
Klasy Okręgowej.
Dopełnieniem radości było ofi-
cjalne przekazanie strojów spor-
towych i piłek podczas meczu 
z „Sokołem” Adamów, który 
odbył się w niedzielę, 14 sierpnia 
2022 r. W wydarzeniu uczestni-
czył Starosta Radzyński Szcze-
pan Niebrzegowski.
Sponsorem ubrań gminnej re-
prezentacji był Powiat Radzyń-
ski i Gmina Ulan-Majorat.

 M.M.

W tym dniu nie zabrakło wie-
lu atrakcji dla osób niepeł-
nosprawnych i sprawnych. 
W wydarzeniu uczestniczył 
Starosta Radzyński Szczepan 
Niebrzegowski.
- W sercu jesteśmy przyjaciół-
mi „Ósmego Koloru Tęczy”. 
Wszędzie tam, gdzie możemy 
pomóc - w zgodzie z polskim 
prawem - tam zawsze poma-

gamy i będziemy pomagali. 
Chcę zapewnić, że dla osób 
niepełnosprawnych serce ra-
dzyńskich samorządowców 
będzie zawsze otwarte – mówił 
Starosta Radzyński Szczepan 
Niebrzegowski.
Podczas wydarzenia wystą-
pili: Teatr Kredkowy „Iskra” 
- podopiecznych Dziennego 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy, zajęcia fitness z Alicją 
Trykacz, karaoke w wykona-
niu członków stowarzyszenia 
oraz koncert Łukasza Jaskul-
skiego. Na miejscu imprezy 
pojawili się również motocy-
kliści.
Zarząd Powiatu Radzyńskie-
go stara się wspierać organi-
zacje pozarządowe działające 

na terenie powiatu poprzez 
udzielanie dotacji w ramach 
ogłaszanych otwartych kon-
kursów ofert bądź zlecając 
realizacje zadań publicznych. 
Takiego wsparcia udziela 
także Stowarzyszeniu „Ósmy  
Kolor Tęczy” na przykład na 
realizację projektu pt.: „Wa-
kacyjna integracja - to już 10 
lat!” udzielono dotacji w kwo-
cie 10 tysięcy złotych. W tym 
roku na zadania z dziedzin 
sportu, kultury, turystyki 
i ochrony zdrowia udzielono 
do tej pory dotacji w wysoko-
ści 91 tysięcy 260 złotych.

M.M. 
Foto: JH, kozirynek.online

20 sierpnia 2022 r. Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Ósmy Kolor Tęczy” świętowało 10 rocznicę swojej działalności na terenie siedziby 
przy ul. Parkowej.

10-lecie Ósmego Koloru Tęczy

Nowe stroje sportowe i piłki dla klubu Absolwent Domaszewnica
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Dzięki uzyskanemu wsparciu 
uczniowie szkół prowadzonych 
przez Powiat Radzyński będą 

mogli uczestniczyć w wyciecz-
kach umożliwiających pozna-
wanie Polski, jej środowiska 

przyrodniczego, tradycji, za-
bytków kultury i historii oraz 
osiągnięć polskiej nauki. Projekt 

ma również wspomóc realizację 
podstaw programowych i uroz-
maicić zajęcia lekcyjne, dzięki 

czemu nauka nabierze praktycz-
nego wymiaru.  
 M.C.

Powiat Radzyński po raz kolejny uzyskał dofinanso-
wanie w wysokości 162 864,00 zł w ramach przedsię-
wzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj 
Polskę”. Całkowita wartość wycieczek to 203 580,00 zł, 
w tym finansowy wkład własny 40 716,00 zł.

Dofinansowanie na wycieczki szkolne w ramach 
programu „Poznaj Polskę” - edycja jesienna

Wykaz szkół, które otrzymały dofinansowanie na organizację wycieczek z programu „Poznaj Polskę 2022 – edycja jesienna”:

Nazwa szkoły Wybór trasy wycieczki
Czas  

trwania 
wycieczki

Całkowita 
kwota wy-

cieczki

Otrzymana 
kwota dotacji

Wkład 
własny

Technikum im. Wincentego Witosa 
w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Oso-
wińskiej

Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku; Przemyśl – 
Zespół Staromiejski; Krasiczyn – Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie; Łańcut 
– Muzeum zamek w Łańcucie; Sanok – Muzeum Budownictwa Ludowego w Sano-
ku;  Solina – Jezioro Solińskie i Zapora.

trzydniowa 16 080,00 zł 12 864,00 zł 3 216,00 zł

Technikum w Zespole Szkół Ponadpod-
stawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu 
Podlaskim

Wadowice - Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach; 
Zakopane; Kraków - Krakowskie drogi Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Kraków 
- Katedra Wawelska; Kraków - historyczny zespół miasta; Kalwaria Zebrzydowska - 
krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego.

trzydniowa 18 750,00 zł 15 000,00 zł 3 750,00 zł

Technikum 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Ciekoty - Dworek Stefana Żeromskiego;  Nowa Słupia - Święty Krzyż - pobenedyk-
tyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Ły-
sej Górze;  Chęciny - Jaskinia „Raj”; Nagłowice -  Muzeum Mikołaja Reja;  Jędrzejów 
- Archiopactwo pocysterskie w Jędrzejowie; Kielce - Energetyczne Centrum Nauki.

trzydniowa 18 750,00 zł 15 000,00 zł 3 750,00 zł

Technikum 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Olsztyn - Bazylika konkatedralna św. Jakuba Apostoła i muzeum archidiece-
zjalne;  Olsztyn – Planetarium;  Lidzbark Warmiński - zamek biskupów warmiń-
skich;  Święta Lipka - sanktuarium pielgrzymkowe; Gietrzwałd - miejsce Objawie-
nia Matki Bożej; Grunwald - Pole Bitwy.

trzydniowa 18 750,00 zł 15 000,00 zł 3 750,00 zł

II Liceum Ogólnokształcące 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Olsztyn - Bazylika konkatedralna św. Jakuba Apostoła i muzeum archidiecezjal-
ne;  Olsztyn – Planetarium; Lidzbark Warmiński - zamek biskupów warmińskich;  
Święta Lipka - sanktuarium pielgrzymkowe; Gietrzwałd - miejsce Objawienia Matki 
Bożej; Grunwald - Pole Bitwy.

trzydniowa 18 750,00 zł 15 000,00 zł 3 750,00 zł

II Liceum Ogólnokształcące 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Białowieża - Rezerwat Pokazowy Białowieskiego Parku Narodowego; Białystok - 
Centrum im. Ludwika Zamenhofa; Białystok - Bazylika Św. Rocha; Białystok - Zespół 
Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP; Supraśl - Muzeum Ikon; Supraśl - 
Supraski kanał wodny „Kopanica”.

trzydniowa 18 750,00 zł 15 000,00 zł 3 750,00 zł

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych im. Jana 
Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Wadowice - Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach; 
Zakopane; Kraków - Krakowskie drogi Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Kraków 
- Katedra Wawelska; Kraków - historyczny zespół miasta; Kalwaria Zebrzydowska - 
krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego.

trzydniowa 18 750,00 zł 15 000,00 zł 3 750,00 zł

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych im. Jana 
Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Białowieża - Rezerwat Pokazowy Białowieskiego Parku Narodowego; Białystok - 
Centrum im. Ludwika Zamenhofa; Białystok - Bazylika Św. Rocha; Białystok - Zespół 
Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP; Supraśl - Muzeum Ikon; Supraśl - 
Supraski kanał wodny „Kopanica”.

trzydniowa 18 750,00 zł 15 000,00 zł 3 750,00 zł

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych im. Jana 
Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Ciekoty - Dworek Stefana Żeromskiego;  Nowa Słupia - Święty Krzyż - pobenedyk-
tyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Ły-
sej Górze;  Chęciny - Jaskinia „Raj”; Nagłowice -  Muzeum Mikołaja Reja;  Jędrzejów 
- Archiopactwo pocysterskie w Jędrzejowie; Kielce - Energetyczne Centrum Nauki.

trzydniowa 18 750,00 zł 15 000,00 zł 3 750,00 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu 
Podlaskim

Wrocław - zespół historycznego centrum; Wrocław - Hala Stulecia; Wrocław - Mu-
zeum Narodowe we Wrocławiu - Panorama Racławicka; Wrocław - Muzeum Naro-
dowe we Wrocławiu - Pawilon Czterech Kopuł; Wrocław - Centrum Historii Zajezd-
nia; Wrocław - Hydropolis - Interaktywne Muzeum Wody.

trzydniowa 18 750,00 zł 15 000,00 zł 3 750,00 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu 
Podlaskim

Krosno - Centrum Dziedzictwa Szkła; Krosno - Muzeum Podkarpackie w Krośnie; 
Sanok - Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku; Sanok - Muzeum Historycz-
ne; Myczkowce - Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas; Solina - Jezioro 
Solińskie i Zapora.

trzydniowa 18 750,00 zł 15 000,00 zł 3 750,00 zł
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I Liceum Ogólnokształcące
Inauguracja roku szkolnego 
2022/23 rozpoczęła się mszą 
świętą odprawioną w parafii 
pw. Świętej Trójcy w Radzyniu 
Podlaskim. Następnie punkt 
9.00 w sali gimnastycznej I LO 
odbyła się część oficjalna. Wy-

darzenie otworzono wprowa-
dzeniem sztandaru szkoły oraz 
odśpiewaniem hymnu pań-
stwowego.
Po przedstawieniu aktualnych 
wydarzeń z życia szkoły przez 
Dyrektor I LO Ewę Grodzką 
głos zabrał Starosta Radzyń-

ski: - 1 września to też rocznica 
wybuchu II Wojny Światowej, 
wspominamy o tym co roku, 
ale chyba w żadnych latach nie 
myślimy o tej rocznicy tak jak 
obecnie – rozpoczął Starosta 
Radzyński.  – Wydawało się, 
że te wydarzenia, które kie-
dyś miały miejsce odeszły do 
ksiąg historii. Dzisiaj, gdy pa-
trzymy na naszych sąsiadów 
to wiemy, że historia kołem się 
toczy. Chciałem poinformo-
wać, że ta szkoła jest wzorem 
na mapie naszego powiatu, 
pod względem klimatu i osią-
gnięć dydaktycznych. Zrobimy 
wszystko jako Zarząd Powiatu 
Radzyńskiego i Rada Powia-
tu, by warunki do pracy w tej 
szkole były coraz lepsze – mó-

wił Starosta Szczepan Niebrze-
gowski.

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
Uczniowie Zespołu Szkół Po-
nadpodstawowych im. Jana 
Pawła II w Radzyniu Podla-
skim o godzinie 9.00 spotkali 
się na mszy świętej odprawio-
nej w Sanktuarium Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Radzy-
niu Podlaskim.
Część oficjalna rozpoczęła się 
o godzinie 10.00 w szkolnych 
murach. Po wprowadzeniu 
pocztu sztandarowego oraz 
odśpiewaniu hymnu Dyrektor 
ZSP Grażyna Dzida przywita-
ła gości w osobach: Wicewo-
jewody Lubelskiego Roberta 

Gmitruczuka, Starosty Radzyń-
skiego Szczepana Niebrzegow-
skiego, Członka Zarządu Po-
wiatu Radzyńskiego Jerzego 
Bednarczyka oraz księdza ka-
nonika Jarosława Sutryka.
Przemówienia rozpoczął Wi-
cewojewoda Lubelski: - Na ten 
nowy rok szkolny 2022/2023 
wszystkim nauczycielom oraz 
uczniom życzę, aby pomimo 
ciężarów i trudów, które znaj-
dują się przed Wami, był to 
rok radości, wielu dobrych 
przyjaźni, żeby to, czego się 
nauczycie mogło procentować 
w przyszłości. Jest takie piękne 
zdanie, zapamiętajcie je - non 
scholae, sed vitae discimus- 
uczycie się dla życia, czyli dla 
siebie, nie dla szkoły. Niech ta 

Zabrzmiał pierwszy dzwonek po wakacyjnej przerwie. 
Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski oraz Czło-
nek Zarządu Powiatu Radzyńskiego Jerzy Bednarczyk 
uczestniczyli w rozpoczęciu roku szkolnego w I Liceum 
Ogólnokształcącym oraz w Zespole Szkół Ponadpodsta-
wowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Za-
proszenie przyjął również Wicewojewoda Lubelski Ro-
bert Gmitruczuk. Wicestarosta Michał Zając wizytował 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. 
Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim oraz w Zespole 
Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej.

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/2023
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nauka przyniesie Wam satys-
fakcję, zadowolenie i dopro-
wadzi Was tam, gdzie sobie 
wymarzyliście – mówił Robert 
Gmitruczuk.
- Sprawdzałem ostatnio ran-
king zawodów deficytowych, 
okazuje się, że niemal wszyst-
kie zawody na tej liście są 
w ofercie edukacyjnej ZSP. To 
wielki sukces. W naszej pracy 
pedagogicznej ważne jest to, 
by stawiać sobie cele. Ważne 
jest to, by kontakt z uczniem 
był na bieżąco. Zachęcam 
Państwa byście chcieli być ze 
swoimi wychowankami nie 
tylko w ciągu 45 minut w kla-
sie czy na przerwach, ale dużo 
częściej. Zarząd Powiatu jest 
dumny z Państwa pracy - spu-
entował Starosta Szczepan Nie-
brzegowski.
Na zakończenie uroczystości 
wszyscy zebrani mieli okazję 

poznać nauczycieli mianowa-
nych oraz dyplomowanych.

Zespół Szkół Rolniczych
w Woli Osowińskiej
Inauguracja nowego roku 
szkolnego 2022/2023 w Tech-
nikum im. W. Witosa w Woli 
Osowińskiej rozpoczęła się 
o godzinie 8.00 w budynku 
szkoły. Na wydarzenie przy-
był Wicestarosta Radzyński 
Michał Zając. Godzinę później 
odbyło się spotkanie z wycho-
wawcami w klasach, natomiast 
o 10.00 uczniowie wraz z gro-
nem pedagogicznym udali się 
na mszę świętą odprawioną 
w kościele parafialnym w Woli 
Osowińskiej.

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy 
Nowy rok szkolny 2022/2023 
w Specjalnym Ośrodku Szkol-

no-Wychowawczym im. Zofii 
Sękowskiej rozpoczął się od-
śpiewaniem hymnu państwo-
wego oraz uczczeniem minutą 
ciszy poległych podczas II woj-
ny światowej. 
Dyrektor po przywitaniu się 
z uczniami, kadrą i zaproszo-
nymi gośćmi przeszła do poże-
gnania pracowników ośrodka, 
którzy odeszli na emeryturę 
w czasie wakacji. Podziękowa-
nia i symboliczne kwiaty wrę-
czyła wspólnie z Wicestarostą 
Michałem Zającem oraz Księ-
dzem Proboszczem Henry-
kiem Ochem. Na zakończenie 
uroczystości głos zabrał Za-
stępca Starosty Radzyńskiego, 
który złożył podziękowania 
i życzenia wszystkim uczniom, 
nauczycielom i opiekunom.

 M.M.
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Czad, czyli tlenek węgla po-
wstaje podczas procesu niecał-
kowitego spalania materiałów 
palnych. Ma silne własności tok-
syczne, jest lżejszy od powietrza, 
dlatego też gromadzi się głów-
nie pod sufitem.  Nie jest on wy-
czuwalny przez ludzkie zmysły. 
Tlenku węgla NIE usłyszysz! 
NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
Czad blokuje dostęp tlenu do 
organizmu, poprzez zajmowa-
nie jego miejsca w hemoglobinie 
(czerwonych krwinkach), powo-
dując przy długotrwałym nara-
żeniu śmierć.

Co jest główną 
przyczyną zatruć 
tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć 
w budynkach mieszkalnych 
jest niesprawność przewodów 
kominowych: wentylacyjnych 
i dymowych. Ich wadliwe dzia-
łanie może wynikać z:
• nieszczelności,
• braku konserwacji, w tym 

czyszczenia,
• wad konstrukcyjnych,
• niedostosowania istniejącego 

systemu wentylacji do stan-
dardów szczelności stosowa-
nych okien i drzwi, w związ-
ku z wymianą starych okien 
i drzwi na nowe.

Co roku, a tym bardziej przed 
rozpoczęciem sezonu grzew-
czego należy wykonać obo-
wiązkowe okresowe przeglądy 
i czyszczenie przewodów komi-
nowych oraz sprawdzenie insta-
lacji wentylacyjnej. Państwowa 
Straż Pożarna rekomenduje in-
stalowanie czujek dymu i tlenku 
węgla. Posiadanie czujki to jedna 
sprawa – istnieje również obo-
wiązek właściwego utrzymania 
stanu technicznego czujek dymu 

i tlenku węgla (m.in. wymianę 
baterii). Strażacy zwracają rów-
nież uwagę na fakt, że czujka 
tlenku węgla nie zastępuje prze-
glądu technicznego przewodów 
wentylacyjnych i kominowych.

PAMIĘTAJ!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z 7.06 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciw-
pożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i tere-
nów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 
719), w obiektach, w których od-
bywa się proces spalania paliwa 
stałego, ciekłego lub gazowego, 
usuwa się zanieczyszczenia 
z przewodów dymowych i spa-
linowych:
• cztery razy w roku w do-

mach opalanych paliwem sta-
łym (np. węglem, drewnem),

• dwa razy w roku w domach 
opalanych paliwem ciekłym 
i gazowym,

• co najmniej raz w miesiącu, 
jeżeli przepisy miejscowe nie 
stanowią inaczej od palenisk 
zakładów zbiorowego żywie-
nia i usług gastronomicznych,

• co najmniej raz w roku 
usuwamy zanieczyszczenia 
z przewodów wentylacyj-
nych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 
243, poz. 1624) zobowiązuje 
właścicieli i zarządców bloków 
mieszkalnych i domów jedno-
rodzinnych do okresowej kon-
troli, co najmniej raz w roku 
stanu technicznego instalacji 
gazowych oraz przewodów ko-
minowych (dymowych, spalino-
wych i wentylacyjnych).

Co zrobić, 
aby uniknąć 
zaczadzenia?
1. Systematycznie czyść, spraw-
dzaj szczelność i wykonuj prze-
glądy techniczne przewodów 
kominowych.
2. Użytkuj tylko sprawne tech-
niczne urządzenia, zgodnie 
z instrukcją producenta.
3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj 

urządzeń grzewczych.
4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj 
kratek wentylacyjnych.
5. W przypadku wymiany 
okien na nowe, sprawdź po-
prawność działania wentylacji, 
nowe okna są najczęściej o wie-
le bardziej szczelne w stosun-
ku do wcześniej stosowanych 
w budynku i mogą pogarszać 
wentylację.

Nie bagatelizuj objawów ta-
kich jak: bóle i zawroty głowy, 
duszność, senność, osłabienie, 
przyspieszona czynność serca, 
mogą one być sygnałem, że ule-
gamy zatruciu tlenkiem węgla. 
W takiej sytuacji natychmiast 
przewietrz pomieszczenie, 
w którym się znajdujesz i zasię-
gnij porady lekarskiej.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju 
w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta 
ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do 
nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji 
urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. 
W tym samym okresie odnotowywany jest także 
wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „ci-
chym zabójcą”.

Uwaga na cichego zabójcę
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Ostatnio opublikowana przez 
GUS stopa bezrobocia za mie-
siąc sierpień br. w powiecie 
radzyńskim wynosiła 6,3%, 
w województwie lubelskim była 
nieznacznie wyższa i wynosiła 
6,5%, natomiast w kraju jej po-
ziom wyniósł 4,8%.
Powiatowy Urząd Pracy w Ra-
dzyniu Podlaskim w ramach 
wsparcia osób bezrobotnych 
oraz pracodawców prowadzi 
nabór wniosków w poniższych 
formach:
• prace interwencyjne;
• jednorazowe środki na podję-

cie działalności gospodarczej;
• refundacja kosztów wyposa-

żenia lub doposażenia stano-
wiska pracy;

• bon na zasiedlenie,
• staże,
• szkolenia.
Pracodawcy z Powiatu Radzyń-
skiego od 2014 roku wspierani 
są także ze środków Krajowe-
go Funduszu Szkoleniowego, 
który stanowi wydzieloną cześć 
Funduszu Pracy, przeznaczoną 
na dofinansowanie kształcenia 
ustawicznego pracowników 
i pracodawców.
Wsparcie na szkolenia mogą 
uzyskać pracodawcy zgodnie 
z priorytetami wymienionymi 
poniżej. 

W listopadzie br. Powiatowy 
Urząd Pracy w Radzyniu Pod-
laskim planuje ogłosić kolejny 
(III w 2022 roku) nabór wnio-
sków o udzielenie pomocy 
w ramach Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego. 
Priorytety wydatkowania Krajo-
wego Funduszu Szkoleniowego 
w 2022 roku:
1.1) wsparcie kształcenia usta-
wicznego osób zatrudnionych 
w firmach, które na skutek pan-

demii COVID-19, musiały pod-
jąć działania w celu dostosowa-
nia się do zmienionej sytuacji 
rynkowej;
1.2) wsparcie kształcenia usta-
wicznego osób powracających 
na rynek pracy po przerwie 
związanej ze sprawowaniem 
opieki nad dzieckiem;
1.3) wsparcie kształcenia usta-
wicznego w zidentyfikowanych 
w danym powiecie lub woje-
wództwie zawodach deficyto-
wych;
1.4) wsparcie kształcenia usta-
wicznego osób pracujących bę-
dących członkami rodzin wielo-
dzietnych;
1.5) wsparcie kształcenia usta-
wicznego pracowników Cen-
trów Integracji Społecznej, 
Klubów Integracji Społecznej, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
Zakładów Aktywności Zawo-
dowej, członków lub pracowni-
ków spółdzielni socjalnych oraz 
pracowników zatrudnionych 
w podmiotach posiadających 
status przedsiębiorstwa spo-
łecznego wskazanych na liście/
rejestrze przedsiębiorstw spo-
łecznych prowadzonych przez 
MRiPS;
1.6) wsparcie kształcenia usta-
wicznego w związku z zasto-
sowaniem w firmach nowych 
technologii i narzędzi pracy, 
w tym także technologii i narzę-
dzi cyfrowych oraz podnoszenie 
kompetencji cyfrowych;
1.7) wsparcie kształcenia usta-
wicznego osób pracujących 
w branży motoryzacyjnej.

Wysokość środków Krajowe-
go Funduszu Szkoleniowego 
w 2022 roku:
• w kraju - 224 081 000 zł.
• w województwie lubelskim - 

9 283 000 zł.

• PUP w Radzyniu Podlaskim - 
300 000 zł.

Szkolenia zawodowe 
Szkolenia grupowe - zrealizo-
wane: 
1) Kierowca operator wózków 
jezdniowych – 12 osób bezrobot-
nych,
2) Opiekun w żłobku lub klubie 
dziecięcym – 12 osób bezrobot-
nych,
3) Operator koparkoładowarki, 
wszystkie, klasa III – 15 osób bez-
robotnych,
4) Eksploatacja urządzeń, insta-
lacji i sieci elektroenergetycznych 
do 1 kV – 12 osób bezrobotnych,
5) Magazynier (z obsługą wóz-
ków jezdniowych z napędem 
silnikowym wraz z bezpieczną 
wymianą butli gazowych) – 12 
osób bezrobotnych.
Szkolenia grupowe – w trakcie 
realizacji: 
6) Spawacz – 10 osób bezrobot-
nych,
7) Asystent ds. księgowości 
(z obsługą komputera oraz egza-
minem ECDL PROFILE (moduł 
B4)) - 12 osób bezrobotnych,
8) Cukiernik – 12 osób bezrobot-
nych.
Szkolenia grupowe, na które 
trwa rekrutacja:
9) Operator żurawi przenośnych 
– 12 osób bezrobotnych,
10) Operator walca drogowego – 
10 osób bezrobotnych.

Wyżej wymienione szkolenia 
są finansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach projektu 
„Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w po-
wiecie radzyńskim (VI)” (Pro-

gram Operacyjny Wiedza Edu-
kacja Rozwój na lata 2014-2020 
– Oś Priorytetowa I Działanie 
1.1 Wsparcie osób młodych na 
regionalnym rynku pracy – pro-
jekty pozakonkursowe Poddzia-
łanie 1.1.1 Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Fundusz Spo-
łecznego) oraz projektu „Aktyw-
ni 30+ (VII)” (Oś priorytetowa 9 
– Rynek pracy Działanie 9.2 Ak-
tywizacja zawodowa – projekty 
PUP Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014- 2020).

Zrealizowane szkolenia indy-
widualne:
Prawo jazdy kat. C, C+E oraz 
Kwalifikacja wstępna przyśpie-
szona kat.C,C+E,C1,C1+E
• Bony szkoleniowe
Skierowano 3 osoby bezrobotne 
na szkolenia w ramach bonów 
szkoleniowych o tematyce: Kwa-
lifikacja wstępna przyśpieszona 
w zakresie bloku programowe-
go kat. C1, C1+E, C, C+E (2 oso-
by bezrobotne) oraz prawo jazdy 
kat. C+E (1 osoba bezrobotna)
• Szkolenia indywidualne
Kwalifikacja wstępna przyśpie-
szona w zakresie bloku progra-
mowego kat. C1, C1+E, C, C+E 
(1 osoba bezrobotna).

Lokalny rynek pracy uzupeł-
niają pracownicy głównie zza 
wschodniej granicy.
Zgodnie z obowiązującą ustawą 
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związ-
ku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa, każ-
dy obywatel Ukrainy, który ma 
zalegalizowany pobyt w Pol-
sce może legalnie podjąć pracę 
u każdego pracodawcy bez żad-

nych dodatkowych formalności 
(np. zezwolenia, oświadczenia).
Obywatel Ukrainy, który wcze-
śniej legalnie pracował w Polsce 
nie musi dokonywać żadnych 
formalności, by dalej móc legal-
nie pracować u tego samego pra-
codawcy. Jeśli chce zmienić pra-
codawcę nie potrzebuje do tego 
nowego zezwolenia lub oświad-
czenia – wystarczy powyższe 
powiadomienie złożone przez 
pracodawcę.
W okresie od 01.01.2022 r. 
do 30.09.2022 r. do ewidencji 
oświadczeń o powierzeniu wy-
konywania pracy cudzoziem-
cowi wpisano 204 oświadczeń, 
przyjęto 28 wniosków o  wyda-
nie zezwolenia na pracę sezono-
wą cudzoziemców. Pracodawcy 
złożyli 76 powiadomień o po-
wierzeniu wykonywania pracy 
obywatelowi Ukrainy (głównie 
praca w rolnictwie i ogrodnic-
twie). 

Pracodawco !
Pamiętaj o obowiązku powiado-
mienia w ciągu 14 dni Urzędu 
Pracy o każdej umowie zawartej 
z obywatelem Ukrainy za po-
średnictwem portalu praca.gov.
pl 
Powiadomienie podmiotu o po-
wierzeniu wykonywania pracy 
obywatelowi Ukrainy nie podle-
ga opłacie.

Zapraszamy Państwa na stronę 
internetową www.radzynpod-
laski.praca.gov.pl, gdzie za-
pewniany jest wszystkim zain-
teresowanym stały dostęp do 
niezbędnych informacji doty-
czących uzyskania pomocy z Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Ra-
dzyniu Podlaskim. 

Na koniec września 2022 roku w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Radzyniu Podlaskim było zarejestrowanych  
1 560 osób (w tym 793 kobiety), 130 osób posiadało pra-
wo do zasiłku (8,3% ogółu bezrobotnych).

Sytuacja na rynku pracy w powiecie radzyńskim

Zdjęcia przedstawiają kursantów podczas szkoleń grupowych „Spawacz” oraz „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”
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Swój początek bierze z Kanału 
Wieprz-Krzna w okolicach wsi 
Żelizna, w najbliższym sąsiedz-
twie zbiornika retencyjnego o tej 
samej nazwie. Przez pierwsze 
dwanaście kilometrów płynie 
przez łąki w kierunku południo-
wo-zachodnim. Początkowo sta-
nowi naturalną granicę gminy 
Komarówka Podlaska, najpierw 
z gminą Drelów (powiat bialski), 
a później z gminą Wohyń. Przy 
drodze prowadzącej na Ostrów-
ki rzeka zmienia swój bieg w kie-
runku zachodnim. Płynąc przez 
cały czas łąkami mija Lisiowólkę 
(tutaj na odcinku ok. 1,5 km wy-
znacza granicę pomiędzy gmi-
nami Wohyń i Drelów), a na-
stępnie Ustrzesz. Dwadzieścia 
dwa kilometry od źródła Białka 
przekracza granice Radzynia 
Podlaskiego.
Na terenie miasta, na odcin-
ku 3,29 km, rzece towarzyszy 
ścieżka rowerowa „Bulwar nad 
Białką”. Jest to miejsce bardzo 
popularne wśród mieszkańców 
Radzynia Podlaskiego. Spotka-
my na niej zarówno rowerzy-
stów, jak też spacerowiczów 
czy osoby jeżdżące na rolkach. 
Ścieżka została oddana do użyt-
ku pod koniec 2012 r. Początek 
i jej koniec wyznaczają ulice Le-
śna i Kleeberga (droga krajowa 
nr 63). W każdym z tych miejsc 
znajdują się parkingi i sanitaria-

ty. Ścieżka jest oświetlona, moni-
torowana, wyposażona w kosze 
na śmieci i ławki, a w newral-
gicznych miejscach zabezpieczo-
na barierkami. Ponadto na całej 
jej długości ustawione zostały 
tablice informacyjne, na których 
obejrzymy zdjęcia dawnego 
Radzynia, dowiemy się wielu 
ciekawostek historycznych oraz 
poznamy mijane zabytki. Będą 
to: kaplica pw. Aniołów Stró-
żów, pałac Potockich z II poł. 
XVIII w. wraz z parkiem i oran-
żerią, zespół kościoła parafialne-
go Trójcy Świętej z 1641 r. oraz 
zabytkowy budynek szatni przy 
stadionie miejskim z ok. 1930 r.

Po opuszczeniu miasta Białka 
zmienia swój bieg na kierunek 
południowy. Początkowo mija 
miejscowość Zabiele, gdzie 
tworzy kilka malowniczych 
zakoli. Następnie rozdziela 
Paszki Duże od Paszk Małych, 
za którymi na odcinku dwóch 
kilometrów rozgranicza gmi-
nę Radzyń Podlaski od gminy 
Borki. 1,5 km dalej, pomię-
dzy miejscowościami Lichty 
i Wrzosów (pośród pól i łąk), 
Białka uchodzi do Tyśmienicy.

Tekst i zdjęcia: 
Robert Mazurek

XLII Rajd Kleebergowski
7 października radzyński Od-
dział PTTK zorganizował XLII 
Rajd Kleebergowski. Impreza 
miała charakter jednodniowe-
go objazdu krajoznawczego po 
miejscach związanych z ostat-
nia bitwą wojny obronnej 1939 
r. Patronat nad rajdem objął 
Starosta Radzyński Szczepan 
Niebrzegowski.

W rajdzie udział wzięli ucznio-
wie radzyńskiego Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych im. Jana 

Pawła II. Młodzi turyści odwie-
dzili Wolę Gułowską, Horo-
dzieżkę, Serokomle i Kock. W tej 
ostatniej miejscowości przepro-
wadzono turystyczny marsz 
na orientacje „Pamięci Kleeber-
ga”. Na kilkukilometrowej tra-
sie uczestnicy mieli za zadanie 
odnaleźć kilkanaście punktów 
kontrolnych. W klasyfikacji koń-
cowej tej konkurencji najlepszy-
mi okazali się uczniowie klasy 
III w zawodzie technik logistyk, 
którzy bezbłędnie pokonali tra-

sę. Kapitanem zwycięskiej dru-
żyny dziewcząt była Małgorzata 
Krzyształowicz, a kapitanem 
drużyny chłopców – Igor Golec.
W teście-krzyżówce ze znajomo-
ści historii bitwy pod Kockiem 
najlepszymi okazali się: Oskar 
Rudnicki, Małgorzata Bednar-
czyk i Oliwia Sekut. Nagrody 
rzeczowe w obydwu konkuren-
cjach zostały ufundowane przez 
Powiat Radzyński, który wsparł 
finansowo organizację rajdu.
 Bogdan Fijałek

Burmistrz Miasta Radzyń Pod-
laski oraz Starosta Radzyński 
serdecznie zapraszają Mieszkań-
ców Miasta i Powiatu do wzięcia 
udziału w obchodach Narodo-
wego Święta Niepodległości.
Program obchodów:
10:45 - zbiórka pocztów sztanda-
rowych i delegacji przed kościo-
łem Świętej Trójcy
11:00 - msza święta w intencji Oj-
czyzny
12:15 - przemarsz pocztów sztan-
darowych pod pomnik na Placu 
Wolności

12:30 - uroczysta ceremonia pod 
Pomnikiem Niepodległości; 
podniesienie flagi państwowej, 
odegranie hymnu; przemówie-
nie okolicznościowe burmistrza 
miasta; złożenie wieńców i wią-
zanek kwiatów
13:30 - zakończenie uroczystości

Wydarzeniem towarzyszącym 
w tym dniu będzie Festiwal 
Piosenki Patriotycznej, który 
rozpocznie się o godzinie 15:00 
w Radzyńskim Ośrodku Kultu-
ry.

Białka to niewielka rzeka dorzecza Wisły, prawy dopływ Tyśmienicy. Ma długość 35,16 
km i w całości położona jest na terenie powiatu radzyńskiego.

Gdzie Białka płynie z wolna…
C U D Z E  C H W A L I C I E , S W O J E  P O Z N A J C I E . . . ( C Z . 3 )


