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Budżet na 
2017 rok przyjęty!

Straż Miejska
rozwiązana

Poszerzona Strefa 
Ekonomiczna 
EURO-PARK MIELEC

Będzie dotacja 
na solary!

Uchwałą podjętą podczas grudnio-
wej sesji Rady Miasta (29.12) radni 
zadecydowali o rozwiązaniu Straży 
Miejskiej w Radzyniu Podlaskim. 
„Za” głosowało 8 radnych, 3 było 
przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. 

Podczas grudniowej sesji Rady Miasta 
radzyńscy radni przyjęli budżet na 
2017 rok. Pozytywną opinię  na temat 
projektu uchwały budżetowej wyra-
ziły: Regionalna Izba Obrachunkowa 
oraz stałe  komisje Rady Miasta. Na 
liczne inwestycje Miasto wyda w tym 
roku ponad 7 mln zł. 

Rozporządzeniem Prezesa Rady 
MinIstrów z 16 grudnia poszerzona 
została Strefa Ekonomiczna EURO-
-PARK MIELEC. W podstrefie Ra-
dzyń Podlaski decyzja dotyczy objęcia 
strefą  nieruchomości stanowiących 
własność FURINEO Sp. z o.o. przy ul. 
Budowlanych. 

Miasto Radzyń Podlaski uzyska 
dotację na realizację programu 
„Słoneczna Alternatywa dla Radzy-
nia Podlaskiego”. W jego ramach na 
nieruchomościach mieszkańców 
Radzynia zamontowanych zostanie 
381 instalacji solarnych i 78 instalacji 
fotowoltaicznych.

ciąg dalszy na str. 3
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Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Minstrów z 16 grudnia 
poszerzona została Strefa 
Ekonomiczna EURO-PARK 
MIELEC. W podstrefie Radzyń 
Podlaski decyzja dotyczy obję-
cia strefą  nieruchomości sta-
nowiących własność FURINEO 
Sp. z o.o. przy ul. Budowlanych. 

Przed rokiem - 26 stycznia 2016 
r. stosowną uchwałę, wyrażającą 
zgodę na poszerzenie strefy pod-
jęła Rada Miasta Radzyń Podla-
ski.
Nieruchomość ma powierzchnię 
5,8802 ha, w „Miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta Radzyń Podlaski” prze-
znaczona jest pod tereny przemy-

słowe i usługi wielobranżowe. 
Radości z takiego obrotu spra-
wy nie kryje Piotr Dębski prezes 
Zarządu FURINEO Sp. z o.o.  - 
Jestem pozytywnie zaskoczony 
szybkością podjętej decyzji. Prze-
cież dopiero przed rokiem - 31 
stycznia 2016 r. podpisana została 
umowa sprzedaży gruntu. Spo-
dziewałem się, że na decyzję o ob-
jęciu nas strefą będziemy musieli 
czekać 3-4 lata.  
Obecnie młody prezes jest zaję-
ty sporządzaniem dokumentacji 
niezbędnej do rejestracji jego fir-
my w Strefie Ekonomicznej EU-
RO-PARK MIELEC.
W Radzyniu będą zatem istniały 
2 kompleksy SSE: na pierwszym 
położona jest firma B. Braun 
(1,7486 ha). Po dołaczeniu kom-

pleksu nr 2 łączna powierzchnia 
radzyńskiej podstrefy wynosić 
będzie 7,6288 ha. 
EURO-PARK MIELEC jest 
pierwszą polską specjalną strefą 
ekonomiczną powstałą w 1995 r.  
na gruzach wielkiej fabryki lot-
niczej. Zarządzającym strefą jest 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 
Oddział w Mielcu. EURO-PARK 
MIELEC składa się z 28 podstref 
położonych głównie na terenie 
południowo-wschodniej części 
Polski, w województwie Podkar-
packim . Posiada również swoje 
podstrefy w Lubelskim (jedną z 
nich jest podstrefa Radzyń Podla-
ski), Zachodniopomorskim, Ślą-
skim oraz Małopolskim. Łączny 
obszar SSE EURO-PARK MIE-
LEC wynosi 1 460 ha. Celem 

działania strefy jest pozyskiwa-
nie projektów tworzących nowe 
miejsca pracy i nakłady inwe-
stycyjne. Zachętą inwestycyjną 
w strefie jest pomoc publiczna 
w formie zwolnienia z podatku 
dochodowego na najwyższym 
poziomie dopuszczalnym w UE. 
Obecne pułapy pomocy publicz-
nej w mieleckiej strefie wahają się 
od 25 % (śląskie) do 50% (pod-

karpackie, lubelskie). Bazowe 
pułapy zwiększane są odpowied-
nio o 10% dla średnich i 20% dla 
małych firm. 
Według obowiązującego rozpo-
rządzenia Rady Ministrów strefa 
ma działać do 31 grudnia 2026 r 

 AW

Włodarz Miasta wspominał waż-
ne wydarzenia mijającego roku. 
Przypomniał, że przed siedmioma 
miesiącami na dziedzińcu Pałacu 
Potockich z mieszkańcami Radzy-
nia i ziemi radzyńskiej spotkał się 

Prezydenta RP Andrzej Duda, 
wymienił też inne ważne wydarze-
nia roku 2016: Światowe Dni Mło-
dzieży, które bardzo intensywnie 
przeżywaliśmy również w naszym 
mieście, oraz obchody 1050-le-

cia Chrztu Polski i intronizację 
Chrystusa Króla Polski.
- Jestem przekonany, że świat zapa-
miętał nas z najlepszej strony. Uka-
zaliśmy naszą jedność, wspaniały 
potencjał – zarówno Polaków, jak 
i mieszkańców Radzynia – mówił 
burmistrz Jerzy Rębek. - Życzę ser-
decznie, byśmy z takim nastawie-
niem wchodzili w 2017 rok, aby-
śmy w jedności realizowali cel nad-
rzędny – dobro wspólne, aby ten 
rok obfitował w wydarzenia, które 
przyniosą radość, zrealizują wizję 
Polski szlachetnej, która będzie 
prawdziwą, wspólną Ojczyzną.
Po Burmistrzu głos zabrał Prze-
wodniczący Rady Miasta Adam 
Adamski: - Życzę szczęśliwego 
2017 roku, przepełnionego do-
brem, troską o bliskich i tych, co są 
trochę dalej. Szanowni Państwo – 
mieszkańcy Radzynia i mili goście: 

dużo zdrowia, pomyślności! Aby 
ta wielka Ojczyzna - Polska i nasza 
mała Ojczyzna - Radzyń były dla 
nas najważniejsze.
Następnie prowadzący spotkanie 
dyrektor Radzyńskiego Ośrodka 

Kultury – Paweł Żochowski roz-
począł odliczanie, po którym niebo 
na długie minuty rozświetlił blask 
fajerwerków.

 Anna Wasak
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Duże grono mieszkańców Radzynia powitało Nowy Rok na dziedzińcu 
Pałacu Potockich. Od godziny 23.00 można się było bawić przy muzy-
ce tanecznej, po życzeniach noworocznych zebrani podziwiali pokaz 
sztucznych ogni. Kilka minut przed północą życzenia noworoczne 
osobom zebranym na pałacowym dziedzińcu złożyli Burmistrz Miasta 
Radzyń Podlaski Jerzy Rębek oraz Przewodniczący Rady Miasta Adam 
Adamski.

Poszerzona Strefa Ekonomiczna 
EURO-PARK MIELEC
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Plan budżetu Miasta Radzyń 
Podlaski na rok 2017, przyjęty 
Uchwałą Nr XXVII/165/2016 z 
dnia 29 grudnia 2016 r., prze-
widuje dochody na poziomie 
prawie 59,8 mln zł oraz wydat-
ki - 63,13 mln zł, z tego docho-
dy bieżące - ponad 55,7 mln zł i 
majątkowe 4,05 mln zł. Różnica 
między przewidywanymi docho-
dami a wydatkami pokryta bę-
dzie z wolnych środków (2,5 mln 
zł) oraz kredytu (920 tys. zł). 

DOCHODY
Na realizację zadań zleconych z 
zakresu administracji rządowej i 
innych zadań zleconych gminie 
zaplanowano dochody w kwocie 
ok. 15,3 mln zł, która po stronie 
wydatków przeznaczona jest na 
realizację konkretnych zadań 
dotyczących m. in. pomocy spo-
łecznej, funkcjonowania Dzien-
nego Środowiskowego Domu 
Opieki. 
Dochody majątkowe zaplanowa-
no na kwotę ponad 4 mln zł i za-
wierają m. in.:
- dochody ze środków pocho-
dzących z budżetu Unii Europej-
skiej w kwocie 1, 425 mln zł na 
wydatki inwestycyjne planowane 
do realizacji w roku 2017;
- dochody z tytułu dotacji ce-
lowej udzielanej pomiędzy jed-
nostkami samorządu terytorial-
nego w związku z planowanymi 
środkami z Powiatu na realizację 
inwestycji związanej z kontynu-
acją budowy ulicy gminnej (ul. 
Łąkowa) w kwocie 300 tys. zł;
- dochody z Budżetu Państwa 
kwocie 1,086 mln zł
- dochody ze sprzedaży majątku 
w kwocie 1,125 mln zł; 
oraz dochody majątkowe z in-
nych źródeł w kwocie 110 tys. zł.

WYDATKI
Wydatki obejmują te, które są 
bezpośrednio związane z bieżący-
mi potrzebami Miasta w kwocie 
ok.
54,95 zł oraz wydatki majątkowe 
dotyczące realizacji inwestycji 
jedno- i wieloletnich planowane 
w wysokości blisko 8,25 mln zł.
W roku 2017 wydatki inwestycyj-
ne wyniosą ponad 7 mln zł.
Jak informuje burmistrz Jerzy Re-
bek, planowane jest rozpoczęcie 
w tym roku budowy sali gimna-
stycznej z zapleczem przy Szko-
le Podstawowej nr 2 przy ulicy 
Chmielowskiego na osiedlu Za-
bielska, do której obecnie uczęsz-
cza 180 uczniów klas I-III. Prze-
widywane otwarcie obiektu ma 
nastąpić w 2018 roku. - Realizacja 
tej inwestycji umożliwi normalne 
funkcjonowanie szkoły. Obecnie 
dzieci codziennie są przewożone 
autokarem do budynku szkoły na 
ul. Sitkowskiego na zajęcia z w-f 
i informatyki, co jest kłopotliwe, 
zakłóca normalny tok nauki – tłu-
maczy włodarz miasta. Aktualnie 
jest gotowy projekt techniczny sali 
gimnastycznej, wkrótce rozpisze-
my przetarg, wyłonimy wykonaw-
cę – informuje włodarz miasta.
Drugim dużym przedsięwzięciem 
jest budowa pełnowymiarowej 
hali sportowej wraz z niezbęd-
nym zapleczem przy Szkole 
Podstawowej nr 1. - Chcemy tę 
inwestycję wprowadzić do planu 
rozbudowy bazy sportowej wo-
jewództwa lubelskiego, dlatego 
wystąpimy do Urzędu Marszał-
kowskiego z oficjalnym wnio-
skiem. Obecnie ubiegamy się o 
zezwolenie na budowę, następnie 
rozpiszemy przetarg, wyłonimy 
wykonawcę. Ekipy budowlane 
wejdą na plac budowy w tym roku 
po wakacjach, oddanie obiektu 

nastąpi w 2019 roku. 
Kolejną inwestycją będzie adap-
tacja budynku przy ul. Budow-
lanych na mieszkania socjalne. 
Miasto uzyskało dotacje z Banku 
Gospodarstwa Krajowego, zatem 
przystępuje do rozpisania prze-
targu i wyłonienia wykonawcy. 
Powstaną tam 32 mieszkania so-
cjalne, gotowe do zamieszkania. 
- Liczę, że najpóźniej na wiosnę 
2018 będziemy mogli zasiedlać 
budynek – mówi burmistrz Je-
rzy Rębek i dodaje, że zabiega, 
by GDDKiA wybudowała chod-
nik łączący ul. Budowlanych z ul. 
Międzyrzecką, aby zamknąć ciąg 
pieszo-jezdny, co zapewni m.in. 
mieszkańcom tego bloku bez-
pieczne poruszanie się w kierun-
ku centrum miasta. 
Miasto uzyskało dotacje z Urzę-
du Wojewódzkiego na budowę 
ul. Łąkowej, co umożliwi zreali-
zowanie tego zadania już w roku 
bieżącym. 
Poważną pozycją w budżecie są 
kwoty przeznaczone na wykup 
gruntów pod budowę ulic, któ-
re de facto istnieją, mieszkańcy z 
nich korzystają, ale ich stan praw-
ny był dotychczas przez dziesiątki 
lat nieuregulowany. Chodzi m.in. 
o drogi na Lendzinku I i Len-
dzinku II. - Mamy porozumie-
nie ze Wspólnotą Gruntową, w 
tym roku wykupujemy grunt, na 
którym zostaną utworzone ulice 
Lendzinek I i Lendzinek II. Kiedy 
staniemy się właścicielami grun-
tu, przystąpimy do opracowania 
projektu sieci kanalizacyjnej, bo 
mieszkańcy tych ulic nie mają do-
tychczas dostępu do kanalizacji – 
zapowiada burmistrz Jerzy Rębek.
Wykupione zostaną także grunty 
na zamknięcie ciągu drogowego 
na ul. Truskawkowej, która ist-
nieje od półwiecza, ale jest usytu-

owana nie na miejskich gruntach. 
Kolejną kwestią jest wykupienie 
gruntów pod budowę ulicy Po-
rzeczkowej i dalej do ul. War-
szawskiej, które są własnością 
Skarbu Państwa w zarządzie La-
sów Państwowych. - Mamy tu 
klasyczny przykład, gdy powstała 
ulica, nadano nazwę, a nie uregu-
lowano stanu prawnego gruntów 
- pora to uporządkować – doda-
je włodarz miasta. - Zawarliśmy 
wstępne porozumienie z przed-
stawicielami Skarbu Państwa, że 
w I kwartale tego roku tereny te 
zostaną wykupione przez miasto, 

na co mamy zabezpieczone środki 
w budżecie – informuje Jerzy Rę-
bek. 
Kolejne działanie dotyczące ra-
dzyńskich dróg to utworzenie 
pasa drogowego na ul. Polnej. - 
Ta długa, kilometrowa droga nie 
ma pozwolenia na budowę, po-
nieważ nie ma odpowiedniej sze-
rokości pasa drogowego. - Oprócz 
jezdni musi tam być przynaj-
mniej jednostronnie wybudowa-
ny chodnik, aby zapewnić bez-
pieczeństwo mieszkańcom ulicy 
Polnej i wszystkim, którzy będą 
się przemieszczali w kierunku 

Podczas grudniowej sesji Rady Miasta radzyńscy radni przyjęli budżet na 2017 rok. Pozytywną opinię  na temat 
projektu uchwały budżetowej wyraziły: Regionalna Izba Obrachunkowa oraz stałe  komisje Rady Miasta. Na liczne 
inwestycje Miasto wyda w tym roku ponad 7 mln zł. 
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Budżet na 2017 rok przyjęty!

Zestawienie wydatków inwestycyjnych planowanych
do realizacji w roku 2017 zawiera poniższa tabela:



Marynina. Przystępujemy do re-
gulowania spraw własnościowych 
– mówi włodarz miasta. Warto 
dodać, że w latach 2015-16 została 
tam wybudowana kanalizacja sa-
nitarna, co jest nie bez znaczenia 
dla mieszkańców ul. Polnej, bo to 
oznaka rozwoju cywilizacyjnego. 
Bardzo ważną inwestycją jest 
utworzenie nowej drogi za PEC-
em, która będzie stanowić prze-
dłużenie ul. Chmielowskiego. 
Jeśli chodzi o Pałac Potockich, 
złożony został wniosek o środki 
pomocowe na kwotę 3,5 mln zł 
na renowację obiektu. - Oczeku-
jemy, że zostanie on pozytywnie 
rozpatrzony. Sprawa zostanie roz-
strzygnięta w I kwartale – dodaje 
Jerzy Rębek.
Miasto jest na etapie sporu są-
dowego ws. dotacji na renowa-
cję parku. - Nasz wniosek został 
odrzucony na etapie oceny for-
malnej, z czym się nie zgadzam 
i dlatego sprawę skierowałem 
do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego. Czekamy na roz-
strzygnięcie, czy ta decyzja była 
zasadna. Bez względu na to, czy 
środki na renowację parku czy 
pałacu zostaną nam przyznane, 
to nie zamierzam się poddawać. 
Będę podejmował starania o po-
zyskanie środków z innych źródeł 

– zapowiada burmistrz Radzynia. 
Prace będą prowadzone także w 
Oranżerii. Już w tym roku - pod 
nadzorem konserwatora - zostaną 
odremontowane sanitariaty, po-
mieszczenia budynku, wymienio-
ne fotele, co pozytywnie zmieni 
warunki w wyjątkowym zabytko-
wym obiekcie, będącym siedzibą 
Radzyńskiego Ośrodka Kultury. 
- Ludzie kultury powinni działać 
w warunkach przyjaznych, które 
nie urągają godności człowieka – 
wyjaśnia burmistrz. 
Ponadto będzie realizowanych 
wiele małych inwestycji, na które 
nie potrzeba projektów i zezwoleń 
na budowę, np. budowa nowych i 
modernizacja starych chodników. 
- Liczę na współpracę z panem 
starostą. Nie unikam tej współ-
pracy, będę wdzięczny za jej 
kontynuowanie. Nie wycofuję się 
z realizacji inwestycji na ul. Pod-
laskiej, będziemy ją realizować, 
choć w ograniczonym zakresie, 
bo istnieje małe prawdopodo-
bieństwo na uzyskanie dotacji 
wojewody. Na ulicy Warszaw-
skiej będzie remontowany most. 
- Liczę na to, ze wniosek Starosty 
o dotację (Warszawska to droga 
powiatowa) zostanie rozpatrzony 
pozytywnie. 
W tej grupie inwestycji burmistrz 

wymienia budowę placu zabaw 
przy przedszkolu na ul. Chmie-
lowskiego, na co dzieci oczekują 
od lat, oraz skateparku na terenie 
osiedla Bulwary przy ul. Jana Pa-
wła II. 
- Dla mnie sprawa miasta i jego 
mieszkańców jest najważniejszą 
kwestią. Choć wiadomo, że je-
stem zaangażowany politycznie, 
pracując dla miasta, nie patrzę na 
podziały, na to, że są sympatycy 
takiej czy innej opcji politycznej 
– mówi burmistrz Jerzy Rebek. 
- Największą satysfakcją jest dla 
mnie uśmiech na twarzy człowie-
ka, jego zadowolenie, cieszę się, 
gdy mogę choć trochę poprawić 
komfort codziennego życia w na-
szym mieście, jego estetykę, co 
również jest bardzo ważne. 
Chciałbym, by inni również tak 
patrzyli na to, co dzieje się w mie-
ście jak na wspólne dobro. Nie jest 
to miasto burmistrza Rębka, tylko 
nasze – nas wszystkich tu żyją-
cych, bo kiedyś nie będzie burmi-
strza Rębka, będą inni i ich trze-
ba będzie również wspomagać, 
wspierać – dla wspólnego dobra. 

Szczegółowe dane dotyczące 
uchwały budżetowej znaleźć bę-
dzie można na stronie BIP Miasta 
Radzyń Podlaski.
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Po raz drugi burmistrz miasta 
Jerzy Rębek zorganizował dla 
pracowników Urzędu Miasta 
przedświąteczne spotkanie 
opłatkowe. Obecni na nim 
byli także dyrektorzy szkół, 
jednostek oraz prezesi firm 
podległych miastu.

Spotkanie było wspaniałą okazją do 
przekazania sobie życzeń i przeła-
mania się opłatkiem. Nie zabrakło 
także  fragmentu Ewangelii mówią-
cego o narodzinach Jezusa, a na sto-
łach - wigilijnych potraw.
- Cieszę się, że spotykamy się tutaj i 
w tym gronie.  Bardzo często spoty-
kam się gdzieś z Państwem, mijamy 
się na korytarzu, ale czy wystarcza-
jąco często ze sobą rozmawiamy? 

Rzadko mamy okazję usiąść, po-
rozmawiać, wymienić się spostrze-
żeniami, poglądami czy uwagami. 
Dlatego też chcę, byśmy ten specjal-
ny dzień, gdy za chwilę będziemy 
świętować przyjście Bożej Dzieciny, 
spędzili razem na rozmowie. Zależy 
mi na tym, aby to nasze spotkanie 
było ciepłe, wręcz rodzinne, a prze-
łamanie się opłatkiem było dowo-
dem, że w pewien sposób tworzymy 
właśnie tę rodzinę – mówił włodarz 
miasta.
Gorące życzenia popłynęły także 
z ust obecnego na spotkaniu księ-
dza Andrzeja Kieliszka. - Dla nas, 
chrześcijan to wydarzenie wiąże się 
z tajemnicą wiary. Bóg, który jest 
Panem wszechświata, a niebo i zie-
mia ogarnąć Go nie mogą, zstąpił z 

nieba, dał się zamknąć w ludzkim 
ciele - a wszystko to z miłości do 
nas. Święta trochę wymknęły się 
spod kontroli Kościołowi... rozlały 
się po urzędach, instytucjach, szko-
łach… ale to dobrze, że tak się stało. 
Dla każdego z nas jest miejsce przy 
Chrystusie. Na Świętach Bożego 
Narodzenia nie ma napisu: Wszel-
kie prawa zastrzeżone. Kopiowanie 
i powielanie zabronione. Każdy ma 
prawo do Świąt i przeżywania ich 
na swój sposób. Życzę Państwu, aby 
Święta trały bez końca, byśmy byli 
dla siebie życzliwi i starali dostrze-
gać to, co jest dobre i pozytywne w 
innym człowieku.

Karol Niewęgłowski

Spotkanie opłatkowe w Urzędzie Miasta

Znaczącym składnikiem planowanych wydatków 
są dotacje z budżetu Miasta dla jednostek sektora 
finansów publicznych (MBP,  ROK, ZGL, Powiat) oraz 
spoza sektora (datacje dla przedszkoli niepublicz-
nych oraz dotacje z zakresu kultury i sportu). 
Zestawienie planowanych dotacji zawiera poniższa 
tabela:



Święta Bożego Narodzenia to czas 
najpiękniejszy, pełen radości i 
wzruszeń, poprzedzony intensyw-
nymi przygotowaniami. Również 
w przedszkolu przy ulicy Reja już 
od początku grudnia rozpoczę-
te zostały przygotowania do tego 
niezwykłego wydarzenia. Poprzez 
realizacje tematyki komplekso-
wej związanej ze świętami, dzieci 
pogłębiały swoją wiedzę na temat 
obyczajów i tradycji bożonarodze-
niowych. W czasie zajęć przed-
szkolaki uczyły się wybranych ko-
lęd, wierszy, tańców a także  przy-
gotowywały ozdoby choinkowe. 
Uwieńczeniem tego wszystkiego 
były świąteczne spotkania z rodzi-
nami dzieci, które w poszczegól-
nych grupach miały różne formy 
(kolędowanie, jasełka, warsztaty 
plastyczne). Zapraszamy do foto-
relacji  z przedszkolnych uroczy-
stości.
 Renata Tarnowska

Przypomnijmy, że likwidacja 
Straży Miejskiej stanowiła jedną 
z obietnic wyborczych Jerzego 
Rębka, której wypełnienia niejed-
nokrotnie dopominali się miesz-
kańcy miasta. - W tak małym mia-
steczku jak Radzyń Podlaski nie 
ma potrzeby utrzymywania dodat-
kowej formacji, która miałaby za 
zadanie czuwania nad bezpieczeń-
stwem i porządkiem, tym bardziej, 
że mamy tu siedzibę świetnie 
zorganizowanej, wyposażonej 
i bardzo skutecznej jednostki 
Komendy Powiatowej Policji. W 
przypadku Radzynia Straż Miej-
ska jedynie przysparzała kosztów 
– motywuje włodarz Miasta. - Nie 
jest to decyzja przeciwko komu-
kolwiek - mogę jednego złego sło-
wa powiedzieć o ludziach. Chodzi 
o to, by w sposób racjonalny wy-
dawać środki Miasta, do czego je-
stem powołany. 
Podczas sesji na wniosek radnego 
Roberta Mazurka przewodni-
czący Rady Miasta Adam Adam-
ski poinformował, że o opinię w 
sprawie likwidacji Straży Miej-
skiej w Radzyniu zwrócono się 
do Komendanta Wojewódzkie-
go Policji w Lublinie oraz do 

związków zawodowych: NSZZ 
„Solidarność” i OPZZ oraz do 
Forum Związków Zawodowych. 
NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ 
nie udzieliły odpowiedzi, co po-
traktowano jako brak sprzeciwu. 
Pozytywnie przedstawiony wnio-
sek uchwały zaopiniowany został 
przez Komendanta Wojewódzkie-
go Policji w Lublinie oraz przez 
Forum Związków Zawodowych 
Zarząd Wojewódzki Wojewódz-
two Lubelskie. W piśmie FZZ czy-
tamy: „Koszty utrzymania Straży 
Miejskiej w Radzyniu Podlaskim 
są niewspółmierne z efektem jej 
pracy. Jednostka składająca się z 
czterech ludzi, w tym komendant, 
dwóch inspektorów i tylko jeden 
strażnik, nie może skutecznie 
wykonywać swoich ustawowych 
obowiązków. Zważywszy na fakt 
rozbudowy miejskiego monito-
ringu, poprawiającego stan bez-
pieczeństwa mieszkańców miasta, 
bezzasadne jest utrzymywanie 
jednego strażnika miejskiego, 
który w żaden sposób nie jest w 
stanie zapewnić bezpieczeństwa 
mieszkańców.” 
Radni pytali m.in., kto będzie wy-
pełniał zadania wykonywane do-

tąd przez strażników miejskich, 
np. zbierał opłaty na targowisku, 
sprawdzał opłaty za parking, ob-
serwował monitoring miejski, 
kontrolował odśnieżanie chodni-

ków. Padło również pytanie, czy 
rozwiązanie Straży Miejskiej to nie 
efekt sporu sądowego i niechęci 
burmistrza do ponownego zatrud-
nienia Jana Kuszpy na stanowisku 
komendanta SM. 
Burmistrz Jerzy Rębek stwierdził, 
że inicjatywa ta nie ma nic wspól-
nego z byłym komendantem: – Nie 
mam wiedzy, żadnych materiałów, 
które wskazywałyby na utrzymanie 

wyroku sądu pierwszej instancji w 
mocy. Kwestie z panem Kuszpą nie 
mają związku z decyzjami, które 
mamy podejmować – stwierdził 
burmistrz. Jako zasadniczy powód 
likwidacji Straży Miejskiej wskazał 
kwestie ekonomiczne. - Utrzyma-
nie Straży Miejskiej w skali roku 
kosztuje 350 tysięcy złotych. To 
dużo pieniędzy. Przy tych proble-
mach finansowych Miasta po pro-
stu nie stać na to. 
Burmistrz dodał, że przez dwa lata 
zapoznał się z funkcjonowaniem 
Straży Miejskiej. - Miałem na to 
dość dużo czasu i podjąłem taką 
inicjatywę. Uważam ją za słuszną 
– odpowiedział radnym włodarz 
miasta. Dodał też, że zadania 
wykonywane dotąd przez straż-
ników miejskich przejmą pra-
cownicy Wydziału Zarządzania 
Mieniem Komunalnym. 
- Tutaj decydujący jest głos jest 
burmistrza, bo on sobie organi-
zuje pracę w mieście i wie, czego 
mu najbardziej potrzeba. Straż 
Miejska robiła nie to, co powin-
na. Bardziej się bawiła w policję, a 
mniej wypełniała rolę Straży Miej-
skiej. Jednak uważam, że musimy 
to przemyśleć, by nie postąpić zbyt 

pochopnie – zabrał głos radny Ja-
cek Piekutowski. Wyraził również 
obawę, że nieumundurowani pra-
cownicy nie będą dobrze wyko-
nywali obowiązków dotyczących 
porządków w mieście. Interesował 
się także, jak będą egzekwowane 
sankcje.
Burmistrz odpowiedział, że sank-
cje w postaci mandatów będą mo-
gli nakładać – jak to było dotąd 
w większości przypadków – poli-
cjanci: - Cały czas korzystaliśmy 
przede wszystkim z pomocy Poli-
cji, gdy zaistniała konfliktowa sy-
tuacja. Ta formacja jest skuteczna, 
naprawdę może coś wyegzekwo-
wać – zakończył Jerzy Rębek.
Włodarz poinformował również, 
że obecnie nie ma możliwości za-
trudnienia pracowników SM w 
Urzędzie Miasta. 
Za rozwiązaniem Straży Miejskiej 
zagłosowało osiem osób. Troje 
radnych: Marek Zawada, Bożena 
Lecyk oraz Jakub Jakubowski byli 
przeciwni podjęciu tej uchwały, 
natomiast dwóch radnych: Krzysz-
tof Stradczuk i Jacek Piekutowski 
wstrzymali się od głosu.

 Anna Wasak

Straż Miejska rozwiązana
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Uchwałą podjętą podczas grudniowej sesji Rady Miasta (29.12) radni zadecydowali o rozwiązaniu Straży Miejskiej w 
Radzyniu Podlaskim. „Za” głosowało 8 radnych, 3 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Jako główny powód de-
cyzji burmistrz Jerzy Rębek wskazał duże oszczędności dla Miasta: - Utrzymanie Straży Miejskiej w skali roku kosz-
tuje 350 tysięcy złotych. To dużo pieniędzy. Przy tych problemach finansowych Miasta po prostu nie stać na to.

Podczas grudniowej sesji Rady 
Miasta trzem nauczycielkom 
Przedszkola Miejskiego: Ewie  Ko-
złowiec, Annie Jurkowskiej oraz 
Aleksandrze Łukarzewskiej wrę-
czono akty awansów na nauczy-

cieli mianowanych.
Akty i kwiaty wręczali Paniom oaz 
gratulacje składali burmistrz Mia-
sta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek 
oraz przewodniczący Rady Miasta 
Adam Adamski. 

Nowi nauczyciele mianowaniŚwiąteczne wspomnienia
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Całkowita wartość inwestycji to 
5 799 226,27 zł, Miasto wnio-
skowało o środki w wysokości 
4 230 599,69 zł z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego projektów w ramach Osi 
priorytetowej 4 Energia przyjazna 
środowisku Działania 4.1 Wspar-
cie wykorzystania OZE. Projekt 
otrzymał wysoką ocenę 97,5 pkt, 
znalazł się na 135 pozycji na li-
ście 251 wniosków, które przeszły 
ocenę merytoryczną.
W pierwszej fazie dotacje przy-
znano 108 wnioskom, które 
otrzymały od 100 do 98 punktów, 
28 wniosków, które otrzymały 
97,5 pkt zakwalifikowano do lo-
sowania. Wśród wylosowanych 
znalazł się projekt „Słoneczna 
Alternatywa dla Radzynia Podla-
skiego”.
Wniosek aplikacyjny o dofinanso-
wanie projektu w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 złożono do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego 14 czerwca 2016 r. 
Przed złożeniem wniosku aplika-
cyjnego została opracowana do-

kumentacja – wykonawcą jej była 
firma „ADMAT-EKO Martyna 
Piecuch” z siedzibą w Olsztynie.
Zakończenie rzeczowe realizacji 
projektu przewidziano do 1 paź-
dziernika 2018 r.
 Anna Wasak

Będzie dotacja na solary!

Oficjalne otwarcie strefy 
przetwarzania odpadów 
biodegradowalnych odbyło 
się 16 grudnia ub. r. na terenie 
Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów Komunalnych w 
Adamkach. Ta inwestycja - jak 
podkreślił prezes Jerzy Kułak 
- pozwoli poprawić warunki 
przetwarzania odpadów, po-
wstających na terenie działa-
nia zakładu.

- Uruchomienie tego obiektu po-
zwoli nam uzyskać status regio-
nalnej instalacji w zakresie mecha-
niczno-biologicznego przetwarza-
nia i status regionalnej instalacji 
do przetwarzania odpadów bio-
degradowalnych pochodzących 
z pielęgnacji terenów zielonych – 
mówił prezes  ZZOK.
Zgromadzeni goście, wśród któ-
rych byli: przewodniczący ZKGPR 
Jerzy Rębek, przewodniczący za-
rządu ZKGPR Stanisław Jóźwik, 
członek zarządu AK NOVA Ma-
rian Peksa, marszałek wojewódz-
twa lubelskiego Sławomir Sos-
nowski, Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska Leszek Że-
lazny, przewodniczący Komitetu 
Ochrony Środowiska Krzysztof 
Kawczyński, starosta radzyński 
Lucjan Kotwica, a także burmi-
strzowie, wójtowie i prezesi z nie-
odległych miast z zaciekawieniem 
wsłuchiwali się w słowa prezesa, 
który zapewniał o skuteczności i 
efektywności nowej instalacji.
- Długo czekaliśmy na takie obiek-
ty, które pomogą nam pracować i 
być spokojnym, że mieszkańcy nie 
będą mieli do nas pretensji z tytu-
łu istnienia tego zakładu. Myślę, 
że wszystkim zależy, byśmy żyli w 
czystym środowisku, byśmy mogli 
oddychać czystym powietrzem. 

Trzeba zakład rozbudowywać i 
unowocześniać – tłumaczył prze-
wodniczący zarządu ZKGPR Sta-
nisław Jóźwik.
Jak podkreślał i uspokajał podczas 
otwarcia prezes, cztery komory, 
które są wypełnione już od blisko 
tygodnia odpadami i pracują na 
pełnych obrotach, wbrew obawom 
mieszkańców, nie wydzielają żad-
nych nieprzyjemnych zapachów. 
- Solidne wykonanie, żelbetonowe 
ściany i szczelna konstrukcja za-
pewnia to, że nawet najmniejszy 
odór nie wydostanie się na ze-
wnątrz – zapewniał J. Kułak.

 Karol Niewęgłowski

Bank Gospodarstwa Krajowe-
go przyznał Miastu Radzyń 
Podlaski środki na dofinanso-
wanie adaptacji biurowca przy 
ul. Budowlanych na mieszkania 
socjalne.

W komunikacie z 29 grudnia 2016 
r. BGK ogłosił listę wniosków, 
którym udzielono finansowego 
wsparcia na tworzenie lokali so-
cjalnych i mieszkań chronionych 
ze środków Funduszu Dopłat. 
Finansowe wsparcie będzie przy-
sługiwać po podpisaniu umowy. 

Wśród 122 pozycji znalazło się 
Miasto Radzyń Podlaski, które 
zmieni sposób użytkowania biu-
rowca mieszczącego się przy ulicy 
Budowlanych 2A.
Wnioskowana przez Miasto kwota 
dopłaty to 965 499,06 zł, co stano-
wi 45% kosztów adaptacji.
Jak zapowiada burmistrz Jerzy Rę-
bek, prace adaptacyjne rozpoczną 
się od czerwca br., mieszkania - 
gotowe do zamieszkania - będą 
oddane do września 2018 roku.  

 AW

Święta to okres, w którym 
każdy otwiera się na pomoc 
bliźnim. Tak też zrobili ucznio-
wie z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Jana Pawła 
II w Radzyniu Podlaskim, 
organizując dla rodzin z MOPS 
świąteczne paczki.

Jak informuje Andrzej Szczęch, 
kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Radzyniu 
Podlaskim, w poniedziałek 20 
grudnia ośrodek otrzymał kil-
kadziesiąt paczek dla rodzin ko-
rzystających z pomocy MOPS. - 
Dzięki inicjatywie Grażyny Dzidy 

dyrektor ZSP, młodzież szkolna z 
poszczególnych klas przygotowała 
paczki dla rodzin z okazji świąt. 
W paczkach znajdowały się m.in. 
produkty spożywcze o długoter-
minowej dacie przydatności oraz 
środki chemiczne. 
Paczki zostały wręczone wytypo-
wanym rodzinom przed nowym 
rokiem.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej dziękuje dyrekcji oraz wszyst-
kim uczniom, którzy przygotowali 
paczki, za wspaniały pomysł i ot-
warcie swoich serc na potrzeby 
innych.
 Karol Niewęgłowski

Strefa przetwarzania odpadów
biodegradowalnych otwarta!

Jest dopłata
na mieszkania socjalne!

Uczniowie ZSP dla MOPS

Miasto Radzyń Podlaski uzyska dotację na realizację programu „Sło-
neczna Alternatywa dla Radzynia Podlaskiego”. W jego ramach na 
nieruchomościach mieszkańców Radzynia zamontowanych zostanie 
381 instalacji solarnych i 78 instalacji fotowoltaicznych.



Sala kina Oranżeria punktualnie 
o godzinie 16.00 wypełniła się po 
brzegi rodzicami przedszkolaków, 
które jako pierwsze zagościły na 
scenie. Dzieci pod okiem swoich 
pań przedszkolanek wykonały 
piosenki o tematyce świątecznej i 
zimowej.
Jako kolejny zaprezentował się 
duet – Weronika Maciejewska 
oraz Wojtek Molas Gil, zaś wyda-
rzenie zakończył występ Zespołu 
Wokalnego Wrzos. W przerwach 
między występami można było 
nabyć ozdoby świąteczne wyko-
nane przez przedszkolaków oraz 
ich rodziców. W pomoc włączyli 

się także i mieszkańcy Radzynia, 
którzy przekazali na kiermasz 
swoje prace.
Cała akcja to odzew na apel ma-
łego Mikołaja, uczęszczającego 
do Niepublicznego Przedszkola 
„Kacperek”, który marzy, aby jego 
mama była zdrowa.
Pani Jolanta przeszła kilka wyle-
wów i jest w bardzo poważnym 
stanie. Tylko kosztowna rehabi-
litacja, na którą nie stać rodzi-
ny, może jej pomóc. Kobieta ma 
niesprawne kończyny, zaburze-
nia widzenia, połykania i mowy. 
Rodziną zajmuje się 19-letni 
syn pani Jolanty, brat Mikołaja - 

Kuba. Sytuacja, w której znaleźli 
się chłopcy, przerasta ich, dlatego 
dyrektor „Kacperka” Renata Sko-
wron wraz z gronem rodziców 
dzieci uczęszczających do przed-
szkola postanowiła zorganizować 
koncert i zebrać środki na rehabi-
litację i pomoc.
- Cieszę się, że mam tak wspa-
niałych rodziców w moim przed-
szkolu. To dzięki ich pomocy cała 
akcja mogła dojść do skutku – 
mówiła podczas koncertu dyrek-
tor przedszkola.
Wieść o potrzebie pomocy i o 
koncercie przyniosła ogromny 
skutek, którego chyba nikt się nie 
spodziewał.
Wielkim gestem wykazał się właś-
ciciel firmy Adept Investment, 
który przekazał 15 tysięcy złotych 
na rehabilitację dla pani Joli! - 
Wiem, co to znaczy potrzebować 
pomocy. Sam jeszcze rok temu 
byłem w części sparaliżowany, 
a dzisiaj stoję tutaj przed wami. 
Mnie było stać na rehabilitację, 

dlatego gdy tylko usłyszałem o tej 
sytuacji, postanowiłem pomóc. 
Nasza firma nie inwestuje tylko 
w teren, chcemy inwestować rów-
nież i w ludzi oraz środowisko, 
czego dowodem są właśnie te pie-
niądze – mówił przedsiębiorca.
Podczas akcji zebrano 27 648,36 
zł. To spora suma, która wystar-

czy na kilkumiesięczną rehabili-
tację, jednak aby pani Jola mogła 
samodzielnie funkcjonować, po-
trzeba przynajmniej roku.
Koncert objęty został honoro-
wym patronatem Burmistrza 
Miasta Jerzego Rębka.

 Karol Niewęgłowski

Na stronie Urzędu Miasta www.radzyn-podl.pl można obejrzeć film, 
który przedstawia sytuację rodziny. Na końcu filmu znajduje się także 
numer konta, na które można wpłacać pieniądze, aby wesprzeć ro-
dzinę.

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw  Lokalnych ul. Rynek 
9, 21-300 Radzyń Podlaski nr konta: 16 8046 0002 2001 
0000 5182 0001 z dopiskiem: Pomoc dla Mikołaja
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Ponad 27 tysięcy dla mamy Mikołaja!
Mieszkańcy Radzynia Podlaskiego już nieraz pokazali, że lubią i potrafią 
pomagać. Nie inaczej było podczas sobotniego (17.12) koncertu chary-
tatywnego „Podaruj uśmiech Mikołajkowi”, który zgromadził pokaźną 
liczbę widzów.
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Śladami Powstania Styczniowego w Radzyniu

Pracownia Orange przy Filii nr 
2 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Z. Przesmyckiego w Radzyniu 
Podlaskim włączyła się do akcji 
zbiórki używanych telefonów ko-
mórkowych. Dzięki temu mamy 
szansę na otrzymanie nagrody.
Akcja organizowana jest na zle-
cenie Orange Polska – firmy, któ-
ra podejmuje temat recyklingu i 
ponownego wykorzystania nie-
używanych telefonów komórko-
wych w celu minimalizacji ich 
uciążliwości dla środowiska oraz 
ograniczania ilości powstających 
odpadów.
Akcja trwa do 12 maja 2017r.
Szczegółowe informacje o akcji:
Pracownia Orange Filia nr 2 MBP, 
ul. Spółdzielcza 8, MBP im. Z. 
Przesmyckiego, ul. Armii Krajo-
wej 5, Pływalnia „Aqua-Miś”, ul. 
Sikorskiego 15a.
Masz stary, niepotrzebny telefon 
komórkowy – przynieś go do nas!
 Zapraszamy!

„Orange Recykling”
- przyłącz się
  do akcji!Zostajesz w domu w ferie zimowe? Jeśli tak, to nie ozna-

cza, że musisz się nudzić. Już po raz trzynasty przekonuje 
o tym Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK 
nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim, które 
organizuje „Zimę w Mieście”. 

Głównym celem tegorocznej imprezy jest 
uczczenie 54. rocznicy wybuchu Powsta-
nia Styczniowego i jego bohaterów. Im-
prezę, która odbędzie się 18 stycznia, 
swoim patronatem objęli: Burmistrz 
Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek 
oraz Wójt Gminy Radzyń Podlaski 
Wiesław Mazurek. Patronat medial-
ny sprawuje miesięcznik krajoznaw-
czo-turystyczny „Poznaj Swój Kraj”.
W 2017 r. ferie zimowe na Lubel-
szczyźnie zaczynają się 16 stycznia. – 
Na zorganizowanej przez radzyńskich 
turystów imprezie nie zabraknie dobrej 
zabawy, ruchu na świeżym powietrzu 
oraz poznawania historii, walorów przy-
rodniczych, krajoznawczych i turystycznych 
naszego miasta – poinformował nas Robert 
Mazurek, pomysłodawca a zarazem koordynator 
imprezy. Organizatorzy zapewniają, że przedsięwzięcie 
jest adresowane zarówno do starszych jak i młodszych ucz-
niów. – „Zima w mieście” jest alternatywą dla tych, którzy nigdzie nie 

wyjeżdżają w czasie ferii zimowych, a chcą fajnie i ciekawie spędzić 
czas wolny od szkoły – dodaje Mazurek.
Tegoroczna edycja „Zimy w Mieście” wyjątkowo rozpocznie się w 

Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Powstania Stycz-
niowego w Radzyniu Podlaskim. Po oficjalnym roz-

poczęciu imprezy odbędzie się konkurs wiedzy o 
Powstaniu Styczniowym. Następnie wszyscy 

uczestnicy wezmą udział w podchodach 
turystycznych, których meta będzie się 

znajdowała w radzyńskim I LO. Około 
godziny trzynastej przewidziany jest 
turystyczny posiłek, po którym od-
będzie się oficjalne podsumowanie 
imprezy. Najlepsi w kategorii szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych otrzymają pu-
chary i nagrody rzeczowe.
Wszyscy chętni do wzięcia udziału 
w „Zimie w Mieście” powinni odwie-

dzić stronę internetową organizato-
rów – www.loradzyn.pl i zapoznać się 

z regulaminem imprezy. Zorganizowane 
grupy szkolne prosimy o wcześniejszy kon-

takt telefoniczny pod numerem 606-234-320.

 Do zobaczenia na imprezie
 Organizatorzy
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STYCZEŃ
9 - Gala Noworoczna Kameral-
nej Orkiestry Akordeonowej 
Arti Sentemo zgromadziła grubo 
ponad tysięczną widownię na hali 
sportowej ZSP. Wspaniały, prawie 
dwugodzinny koncert, ilustrowa-
ny nastrojowym pokazem multi-
medialnym, wywarł wielkie wra-
żenie na słuchaczach. 

20 – otwarcie targowiska dla 
zwierząt żywych, co od lat było 
oczekiwane przez rolników z oko-
licznych gmin. 
22 – Koncert Noworoczny Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej im. Ka-
rola Lipińskiego. 
26 – Podczas sesji Rady Miasta 
burmistrz Jerzy Rębek poinformo-
wał o podjęciu starań o uznanie 
zespołu za Pomnik Historii, czyli 
obiekt zabytkowy o znaczeniu 
ponadregionalnym. 
26 - Definitywnie zakończył się 
proces uzgadniania planu zago-
spodarowania przestrzennego w 
sprawie zjazdu z drogi krajowej nr 
19 na tereny inwestycyjne, gdzie 
znajduje się zakład B. Braun. 

LUTY
4 - Promocja książki Joanny Ko-
walik „Dobra ziemskie Radzyń. 
Historia majątku od XVIII do XX 
wieku” w Radzyńskim Ośrodku 
Kultury.
6 - Koncert Majki Jeżowskiej w 
hali sportowej ZSP. 

12 - Otwarcie w Radzyńskiej Izbie 
Regionalnej wystawy poświęconej 
życiu i działalności patriotycznej 
oraz pedagogicznej Rudolfa Prob-
sta - żołnierza Armii Krajowej, 

agenta AK w sanockim Gestapo, 
wieloletniego nauczyciela i wy-
chowawcy radzyńskiej młodzieży, 
turysty, dyrektora i budowniczego 
obecnego gmachu I LO. Podczas 
wernisażu zaprezentowany został 
film „Byłem w Gestapo”. 
13 – Protest wobec wobec przyj-
mowania przez Polskę imigrantów 
z krajów muzułmańskich. Wzięło 
w nim udział blisko 200 osób. 
17 - Robocze spotkanie Wojewody 
Lubelskiego Przemysława Czarn-
ka z burmistrzami miast powiato-
wych województwa - subregionu 
zwanego Południowym Podla-
siem. 
17 - „XII Zima w Mieście 2016” 
pamięci Rudolfa Probsta (1923-
2015). 
26 - Burmistrz Jerzy Rębek poin-
formował o zmianie organizacyj-
nej Wydziału Zarządzania Mie-
niem Komunalnym, w wyniku 
którego 29 spośród 44 pracowni-
ków fizycznych zatrudnionych w 
UM zostało przeniesionych z dn. 
1 kwietnia do PUK. 
26-28 - „Spiżarnia teatralnych 
smaków”, w ramach której na de-
skach radzyńskiej Oranżerii 9 
grup dało popis aktorskich umie-
jętności. 
29 - W wigilię Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych na 
ścianie budynku dawnego aresz-
tu śledczego Gestapo (1939-44) i 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego (1944-56) w Ra-
dzyniu przy ul. Warszawskiej 5A 
została odsłonięta i poświęcona 
nowa tablica, z napisem mó-
wiącym prawdę o tym miejscu. 
Wcześniej w sali widowiskowej 
Oranżerii odbył się pokaz diapora-
my prezentującej wnętrza aresztu 
z napisami wyrytymi na ścianach 
przez więźniów UB. 

29 - Radni poparli projekt uchwa-
ły o długoterminowym kredycie 
konsolidacyjnym. Dzięki tej de-
cyzji podjętej prawie jednogłoś-
nie (11 „za”, 1 „wstrzymujący się”) 
miasto wygospodarowało środki 
na wkład własny w staraniach o 

środki zewnętrzne na dofinanso-
wanie inwestycji.

MARZEC
1 - Po raz trzeci ulicami Radzynia 
Podlaskiego w Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
przeszedł marsz upamiętniający 
bohaterów polskiego podziemia. 
6 - „Grande Concerto Bel Canto” 
- najpiękniejsze przeboje muzyki 
światowej oraz pieśni, arie, duety, 
muzyki włoskiej wykonali artyści 
scen lubelskich i warszawskich.
13 - Przedpremierowy pokaz 
płyty „Radzyń Podlaski - Arti 
Sentemo 2016. Zobaczyć, usły-
szeć pokochać”. Nagranie, które 
stanowi formę utrwalenia dorob-
ku orkiestry, jest również wspa-
niałą promocją Radzynia i ziemi 
radzyńskiej - jej dziedzictwa histo-
rycznego, kulturowego i walorów 
przyrody. 
15 – Wizyta Elżbiety Dzikow-
skiej w Radzyniu w ramach XVI 
Radzyńskich Spotkań z Podróż-
nikami, na radzyńskim Skwerze 
Podróżników pojawiła się nowa 
tabliczka poświęcona Elżbiecie 
Dzikowskiej i Toniemu Halikowi. 

18 – W Gimnazjum nr 1 VII fi-
nał akcji „Wielkie Wicie” - Nasz 
i Wasz dar serca dla Dziecięcego 
Hospicjum im. Małego Księcia.
20 - Msza św. w intencji radzy-
nianina - ks. prof. Stanisława 
Kamińskiego, jednego z twórców 
tzw. Lubelskiej Szkoły Filozoficz-
nej, w 30 rocznicę śmierci. 
21 – Rada Miasta podjęła uchwałę 
intencyjną w tej sprawie wyrażenia 
zgody na objęcie Specjalną Strefą 
Ekonomiczną Euro-Park Mielec 
gruntów położonych na terenie 
Miasta Radzyń Podlaski. 
18 - Radzyński teatr „Już koń-
czymy” zaprezentował się na VII 
Ogólnopolskim Przeglądzie Form 
Teatralnych Inspirowanych Myślą 
Jana Pawła II w Lublinie, gdzie 
otrzymał drugie wyróżnienie. 
30 - W siedzibie Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. 
o. w Radzyniu Podlaskim podpi-

sano dwie umowy na wykonanie 
najważniejszych w tym roku in-
westycji w źródle ciepła: gruntow-
nej modernizacji wraz z instalacją 
odpylania jednego z kotłów wod-
nychwykonaniu pełnej automatyki 
modernizowanego kotła. 

KWIECIEŃ
8 - 10 - Na zaproszenie metropo-
lity lwowskiego abp. Mieczysława 
Mokrzyckiego delegacja Gimna-
zjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w 
Radzyniu Podlaskim uczestniczy-
ła w uroczystych obchodach 360. 
rocznicy „ślubów lwowskich” kró-
la Jana Kazimierza
9 - VIII edycja Wielkiego Radzyń-
skiego Fotografowania. 
16 - VII Szachowy Memoriał Eu-
geniusza Paśnikowskiego 

MAJ
8 -13 Ogólnopolski Tydzień Bi-
bliotek pod hasłem „Biblioteka 
inspiruje”.
14 - Radni wysłuchali informacji 
Zarządu PKS S. A. - okazuje się, że 
nasz PKS jest najlepszy na Lubel-
szczyźnie. 

15 - Charytatywny Festyn Ro-
dzinny zorganizowany przez Pa-
rafialny Zespół Caritas przy parafii 
Trójcy Świętej oraz Parafię Trójcy 
Świętej na rzecz Lenki z powiatu 
radzyńskiego. 
20 - Otwarcie drugiej hali pro-
dukcyjnej Fabryki Narzędzi Chi-
rurgicznych B. Braun. - Po wypo-
sażeniu hali znajdzie tu pracę 350 
osób w komfortowych warunkach 
– informował podczas otwarcia 
dyrektor radzyńskiego zakładu 
Zdzisław Miś. 
23 - Rozpoczęło się wypłacanie 
świadczeń wychowawczych w ra-
mach programu 500+.
31 - Lokalna Grupa Działania 
„Zapiecek” oficjalnie otrzymała 
umowę o warunkach i sposobie 
realizacji Strategii Rozwoju Lokal-
nego Kierowanego przez Społecz-
ność. 
31 - Na zaproszenie burmistrza 
Jerzego Rębka nasze miasto od-

wiedził Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzej Sebastian 
Duda. Ta historyczna wizyta 
Głowy Państwa miała związek 
z obchodami Dnia Samorządu 
Terytorialnego przypadającego 
27 maja - w rocznicę pierwszych 
wyborów samorządowych. Pod-
czas wspaniałego przemówienia, 
które następnie cytowały najważ-
niejsze media w kraju, padło wie-
le ważnych i mocnych słów. 

CZERWIEC 
3 - XIII Olimpiada Przedszkolaka, 
której towarzyszył symbol Kubusia 
Puchatka. 
4 - II Noc Bibliotek pod hasłem 
„WOLNO CZYTAĆ”
7 - W Szkole Podstawowej nr 2 od-
było się podsumowanie projektu 
„Edukacja przez szachy w szkole”. 
11 - I Zjazd Absolwentów I LO w 
Radzyniu Podlaskim. Uczestni-
czyło w nim ok. 700 osób w tym 
blisko 600 byłych uczniów szkoły, 
tego dnia nastąpiło odsłonięcie ka-
mień z tablicą poświęconą pamięci 
dh. Mieczysława Stagrowskiego. 
19 - Spotkanie z Nelą, Małą Re-
porterką w ramach „Radzyńskich 
Spotkań z Podróżnikami”. Na halę 
sportową przy Szkole Podstawo-
wej nr 2 przybyło grubo ponad 
800 osób.
20 - Na sesji Rady Miasta bur-
mistrz poinformował o podpisa-
niu przez Miasto umowy na kre-
dyt konsolidacyjny. Uwolnione 
środki w wysokości ok. 1,4 mln 
rocznie będzie można przeznaczyć 
na wkład własny przy staraniach 
o uzyskanie dofinansowania ze-
wnętrznego.
20 – Informacja o rozpoczęciu 
drugiego etapu renowacji rzeźb 
Redlera na Pałacu Potockich: 
konserwacji rzeźb na skrzydle 
wschodnim oraz putt ze skrzydła 
zachodniego i wejścia do patio. 

Drugie półrocze 
– w następnym numerze. 

Oprac. Anna Wasak

Jak minął 2016 rok? - cz. I
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W wygłoszonej homilii, kapłan 
poruszył wiele wątków nawią-
zujących do wydarzenia sprzed 
wieków. - Święto Objawienia Pań-
skiego, potocznie nazywane świę-
tem Trzech Króli pełne jest sym-
boliki. Mirra, którą złożyli Trzej 
Królowie to dar zapowiadający, że 
Dziecko, które przyszło na świat, 
zbawi nas przez swoją śmierć. Ka-
dzidło jest symbolem tajemnicy 
i modlitwy, która wznosi się do 
Boga, zaś złoto to symbol władzy, 
który mówi, kim jest to Dziecko. 
Dary, które przynieśli Mędrcy ob-
jawiają prawdę o nich, pokazują 
ich zamożność, ale mówią też o 
hojności ich serca – wyjaśniał o. 
Mirosław.
Dlaczego mędrcy oddali pokłon 
dziecku, które ujrzeli? - dopytywał 
kaznodzieja. - Bo mieli wolność 
wyboru. Wędrowcy zobaczyli to-
talne ubóstwo, przysłowiową „bie-
dę z nędzą”... Przecież Króla nale-
ży szukać w pałacu, Boga w świą-
tyni, a nie w ubóstwie. Ale właśnie 
ta bieda objawia prawdziwego 
Boga. Nie zakpili, nie przeszli ig-
norując… Musieli sobie powie-
dzieć, że to nie jest tylko zwykłe 
dziecko. Szukając Boga, trzeba Go 
odkryć za tym, w czym się skry-
wa. Bóg wchodzi w życie, takie, 
jakie mamy. Przychodzi cicho i 
ubogo, żeby się nie narzucać, żeby 
nie „zakrzyczeć” naszej wolności. 
Aby go dostrzec, musimy nauczyć 
się odkrywać Boga pośród co-
dzienności, w tym co zwyczajne, 
proste, ciche… Niech każdy z nas 
będzie mędrcem spragnionym i 
tęskniącym za Zbawicielem do 
tego stopnia, że zrobi wszystko, co 
tylko możliwe, aby Go odnaleźć.
Na zakończenie głos zabierali 
także przedstawiciele samorzą-
dów. Wszyscy zebranym życzyli 
pokoju, miłości i zrozumienia w 
Nowym Roku. - Dziękujemy or-

ganizatorom za możliwość uczest-
nictwa w tym wydarzeniu. Dzięki 
temu mamy możliwość utrwalić 
naszą wiarę oraz dać świadectwo 
polskiej kultury, która jest dla nas 
tak cenna – mówił burmistrz Jerzy 
Rębek.
W radzyńskim orszaku Trzech 
Króli wzięli udział m.in. wice-
wojewoda lubelski Robert Gmi-
truczuk, burmistrz Radzynia 
Jerzy Rębek, wójt gminy Radzyń 
Wiesław Mazurek oraz starosta 
radzyński Lucjan Kotwica.
Proboszcz parafii ks. Andrzej Kie-
liszek podziękował wszystkim, 
którzy włączyli się w organizację 
orszaku: Stowarzyszeniu Artyle-
ryjskiemu im. rtm. Wincentego 
Zawadzkiego, stajni Borysiuk za 
obecność w szopce żywych zwie-
rząt, wójtowi Gminy Radzyń Wie-
sławowi Mazurkowi oraz miesz-
kańcom gminy za przygotowanie 
szopki, oraz burmistrzowi Jerze-
mu Rębkowi i staroście Lucjanowi 
Kotwicy za pomoc w organizacji.
Uczestnicy Orszaku, jak co roku, 
otrzymali korony i śpiewniki ko-
lęd ufundowane przez Fundację 
senatora Grzegorza Biereckiego 
Kocham Podlasie.

 Karol Niewęgłowski

„Wszyscy możemy być mędrcami”
W święto Objawienia Pańskiego po raz czwarty 
ulicami Radzynia przeszedł Orszak Trzech Króli.  
Korowód, tuż po mszy sprawowanej o godzinie 
12.00 w kościele Trójcy Świętej, ruszył ulicą 
Ostrowiecką w kierunku Placu Ignacego Poto-
ckiego, aby tam oddać pokłon Bożej Dziecinie.
- Dzisiejsza uroczystość objawienia Pańskiego 
przypomina nam, że Pan Bóg nikogo nie wyklu-
cza ze swoich zbawczych planów. Tak jak uj-
rzeli Go niewykształceni pastuszkowie, tak też 
oddali Mu pokłon mędrcy – mówił na wstępie 
eucharystii o. Mirosław Niewęgłowski.



Spragnieni jazdy na 
łyżwach? Z przyjemnoś-
cią informujemy, że od 
14 grudnia działa „Biały 
Orlik” mieszczący się przy 
Szkole Podstawowej nr 2.

W dni powszednie w godzi-
nach od 9.00 do 14.00 obiekt 
zarezerwowany jest dla dzieci i 
młodzieży szkolnej w grupach 
zorganizowanych pod nadzorem 
opiekuna – nauczyciela, póź-
niej lodowisko jest dostępne dla 
wszystkich.

W soboty, niedziele i ferie zi-
mowe tafla dostępna jest od go-
dziny 9.00 do 20.00. Wejścia na 
lodowiska, poza terminem za-
rezerwowanym dla grup szkol-
nych, odbywają się o pełnych 
godzinach, a na tafli lodowiska 
może przebywać maksymalnie 
40 osób.
Codziennie w godzinach od 
14.00 do 15.00 przewidziana jest 
przerwa konserwacyjna, pod-
czas której nikt nie może znaj-
dować się na lodzie.
W przypadku odbywania się 

imprez sportowych lub innych 
zajęć zorganizowanych, harmo-
nogram lodowiska może ulec 
zmianie, a informacja o tym zo-
stanie uprzednio umieszczona z 
jednodniowym wyprzedzeniem 
na tablicy informacyjnej lodo-
wiska.
W razie niesprzyjających wa-
runków atmosferycznych (ob-
fite opady deszczu lub śniegu, 
zbyt wysoka temperatura po-
wietrza) lodowisko może zostać 
zamknięte.
 Karol Niewęgłowski 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu 
Podlaskim informuje, że 20 grudnia 2016 r. 
ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzania środków 
związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej 
grypy ptaków (Dz. U. 2016 r. poz. 2091).

Zgodnie z § 1.1 1) lit. a) w/w rozporządzenia;
„W związku z wystąpieniem wysoce zjadli-
wej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy 
A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej zakazuje się organizowania 
targów, wystaw, pokazów lub konkursów z 

udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, 
przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrze-
bieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z 
wyłączeniem lotów treningowych lub lotów 
konkursowych gołębi”.
W/w rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
27 grudnia 2016 r.
W związku z zaistniałą sytuacją, na Targowi-
sku dla zwierząt żywych w Radzyniu Podla-
skim przy ul. Brzostówieckiej 2 wprowadza 
się zakaz wwozu i handlu ptaków wymienio-
nych w w/w rozporządzeniu.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
UL. WARSZAWSKA 32, 21-300 RADZYŃ PODLASKI

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski

Zapraszamy na łyżwy!

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii 

Na podstawie art. 39 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 
2008 r. 
o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2016 
r. poz. 353, z późn. zm.) za-
wiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miasta Radzyń Podlaski 
uchwały Nr XXVI/158/2016 z 
dnia 28 listopada 2016 r. w 
sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany 
Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Miasta Radzyń Podlaski, za-
twierdzonego uchwałą Rady 
Miasta Radzyń Podlaski Nr 
XL/240/2006 z dnia 26 stycz-
nia 2006 r., (Dz. Urz. Woj. Lu-
belskiego Nr 82, poz. 1509 z 
dnia 12 maja 2006 r., z późn. 
zm.), w zakresie obejmują-
cym zmiany przeznaczenia te-
renu oznaczonego symbolem 
B3 UK,UT,ZP i w części terenu 
oznaczonego symbolem 011 
KD-Z (DP).
Zainteresowani mogą zapo-
znać się dokumentacją spra-
wy w siedzibie Urzędu Miasta 

Radzyń Podlaski i zgłaszać 
uwagi i wnioski.
Zgodnie z art. 40 w/w usta-
wy uwagi i wnioski mogą być 
wnoszone:
1) w formie pisemnej na 
adres: Urząd Miasta Radzyń 
Podlaski, 
ul. Warszawska 32, 21-300 
Radzyń Podlaski;
2) ustnie do protokołu w Wy-
dziale Inwestycji i Planowania 
Przestrzennego 
- pokój 102;
3) za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym, o którym mowa 
w ustawie z dnia 
18 września 2001 r. o podpi-
sie elektronicznym na adres 
e-mail: sekretariat@radzyn-
-podl.pl.
Organem właściwym do roz-
patrzenia uwag i wniosków 
jest Burmistrz Miasta Radzyń 
Podlaski.
Termin składania uwag i 
wniosków upływa z dniem 31 
stycznia 2017 r.
                                                                                                   
 /-/  Jerzy Rębek

podaje do publicznej wiado-
mości, że został wywieszony 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Radzyń Podlaski na 
okres 21 dni tj. od dnia  9 
stycznia 2017 r. do dnia 30 
stycznia 2017 r. wykaz części 

nieruchomości (stoisk han-
dlowych) przeznaczonej do 
wydzierżawienia na okres 
do 3 lat  - na podstawie art. 
35 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (j.t. 

Dz.U.2016.2147).
Wykaz jest załącznikiem do 
Zarządzenia Nr 2 Burmistrza 
Miasta Radzyń Podlaski z dnia 
5 stycznia 2017 roku.
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1. Izydor Długosz   - 02 stycznia 2017 r.
2. Bogdan Fijałek   - 09 stycznia 2017 r.
3. Bożena Lecyk   - 16 stycznia 2017 r. 
4. Robert Mazurek   - 23 stycznia 2017 r.
5. Waldemar Panasiuk             - 30 stycznia 2017 r.
6.  Jacek Piekutowski               -  06 lutego 2017 r.
7.  Włodzimierz Sieromski     -  13  lutego 2017 r.
8.  Piotr Skowron                              -  20 lutego 2017 r.
9.  Krzysztof Stradczuk                    -  27 lutego 2017 r.
10.  Dariusz Wierzchowski                 -  06  marca 2017 r.
11.  Krzysztof Wołowik                       -  13  marca 2017 r.   
12.  Marek Zawada                             -  20 marca 2017 r. 
Przewodniczący Rady Miasta – Adam Adamski przyjmuje interesan-
tów w piątki od godz. 15.30.

H a r m o n o g r a m
dyżurów radnych

Rady Miasta Radzyń Podlaski
pełnionych w poniedziałki od godz. od godz. 15.30

w biurze Rady Miasta przy ul. Warszawskiej 32 (pok. Nr 76)
 tel. (83) 351-24-69



W niedzielne popołudnie 18 
grudnia Gimnazjum nr 2 za-
prosiło mieszkańców miasta 
do Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury na świąteczny pro-
gram artystyczny.

Wszystkich przybyłych gości 
przywitała dyrektor Bożena Mar-
cinkowska. Po słowie wstępnym 
na scenie pojawili się aktorzy gra-
jący w pierwszej sztuce pt. „Wiatr 
wieje tam, gdzie chce”. Spektakl 
poruszał ważne egzystencjalne te-
maty, skłaniał do refleksji, pozwa-
lał na zatrzymanie się w pędzącym 
zawrotnym tempie życiu. Publicz-
ność podziwiała brawurowo ode-
grane role. Swoje talenty aktorskie 
zaprezentowali: Weronika Wro-
nowska, Marta Zielińska, Alicja 
Zając, Gabrysia Warwas, Wojtek 
Zając. Dopełnieniem sztuki była 
etiuda teatralna w wykonaniu 
uczennic klas drugich przygoto-
wana pod czujnym okiem wicedy-
rektor Marzeny Sawickiej.
Następnie wszyscy zebrani uda-
li się do kawiarenki świątecznej 
zaaranżowanej w sali kameralnej 
ROK-u. Tam czekała na gości go-
rąca herbatka oraz aromatyczne 
pierniczki wykonane własnoręcz-
nie przez uczniów i nauczycieli 
Gimnazjum nr 2. Przebieg poczę-
stunku koordynowały: Joanna Ba-
dziak i Edyta Mich.
Po przerwie nastąpiła prezentacja 
kolejnego spektaklu pt. „Ksią-
żę Pokoju” wprowadzającego w 
atmosferę Świąt Bożego Naro-
dzenia. Sztuka spotkała się z po-
zytywnym odbiorem. Na wielu 
twarzach widać było zadumę, łzy 
wzruszenia, ale i radość płyną-
cą z faktu zbliżających się świąt, 

których klimat można było już 
poczuć. Role wspaniale odegrali: 
Anastazja Bąk, Izabela Koślacz, 
Alicja Zając, Adam Matysiak i 
Igor Terlikowski.
Obie sztuki wyreżyserowała El-
żbieta Żukiewicz, opiekun szkol-
nego koła teatralnego „Feniks”.
Zwieńczeniem występu uczniów 
Gimnazjum nr 2 był koncert ko-
lęd w wykonaniu chóru szkolne-
go pod batutą Tomasza Dzidy. 
Dźwięk i treść pięknych pieśni 
wprowadził wszystkich w niezwy-
kły, podniosły nastrój.
W finale świątecznego programu 
na scenie pojawił się gościnnie 
zespół Show Dance pod kierun-
kiem Joanny Pastuszewskiej. 
Energetyczny taniec pełen radości 
i witalności wywarł na widzach 
niezapomniane wrażenie.
Na zakończenie głos zabrała au-
torka scenariuszy wystawionych 
spektakli, Edyta Zając, która po-
dziękowała wszystkim zaangażo-
wanym za serce i trud włożony w 
przygotowanie tej uroczystości. 
Złożyła również życzenia świą-
teczne.
Do życzeń dołączył się także prze-
wodniczący Rady Miasta Adam 
Adamski, który nawiązał do treści 
płynących z przedstawień. Pogra-
tulował wszystkim występującym, 
podziękował nauczycielom przy-
gotowującym całość przedsię-
wzięcia.
Za kulisami można było usłyszeć 
wiele ciepłych słów, pochwał, gra-
tulacji. Osoby, które przybyły na 
uroczystość nie kryły wzruszenia i 
radości z tak pięknie i przyjemnie 
spędzonego przedświątecznego 
czasu.
 Karol Niewęgłowski

W 30. rocznicę śmierci 
Mieczysława Stagrowskiego 
Szkolne Koło Krajoznawczo - 
Turystyczne PTTK nr 21 przy 
I LO w Radzyniu Podlaskim, I 
Szczep Harcerski „Infinity”, 
Stowarzyszenie Przyjaciół I 
LO w Radzyniu Podlaskim oraz 
Radzyński Ośrodek Kultury 
zorganizowało wystawę foto-
grafii „Mieczysław Stagrow-
ski – nauczyciel, przyjaciel, 
człowiek wielki duchem”.

- Cieszę się, że na dzisiejszy werni-
saż przybyła stara gwardia harce-
rzy, ale są i nowi, których obecność 
cieszy podwójnie. Chcieliśmy dziś 
przypomnieć sylwetkę nauczycie-
la, przyjaciela, człowieka wielkiego 
duchem – mówił Robert Mazurek, 
współorganizator wystawy. Przy-
znał, że już dawno powstał zamysł 
zorganizowania tego typu ekspo-
zycji. - Osobiście nie znałem Mie-
czysława Stagrowskiego, bo byłem 
jeszcze dzieckiem, kiedy on zmarł, 

ale muszę powiedzieć, że w swojej 
pracy zawodowej oraz pasji, którą 
dla mnie jest turystyka i krajoznaw-
stwo, na każdym kroku spotykam 
się z jego osobą. Fundament, który 
zbudował druh Stagrowski w dzie-
dzinie turystyki i krajoznawstwa, 
teraz procentuje. Ja w swoim życiu 
wielokrotnie spotykałem pedago-
gów i nauczycieli, których wycho-
wawcą był Mieczysław Stagrowski. 
Ten wernisaż to dług, który chcemy  
mu spłacić .

Ta wystawa była zupełnie inna od 
wszystkich. Dało się odczuć wręcz 
rodzinną atmosferę, którą budowali 
zebrani goście, wspominając druha 
Mieczysława Stagrowskiego. Dla 
jednych był wspaniałym wycho-
wawcą i nauczycielem, dla innych 
niezastąpionym kompanem w róż-
nych krajoznawczo – turystycznych 
wyprawach.
Wystawa w Radzyńskiej Izbie Re-
gionalnej czynna jest do 20 stycznia 
2017 roku.  KN

Przybyłych gości powitała dyrek-
tor Grażyna Kratiuk. - Cieszę się, 
że mimo licznych obowiązków 
przedświątecznych znaleźliście 
czas, żeby razem z nami świętować 
dzisiejszy dzień, w którym  może-
my głębiej przyjrzeć się twórczo-
ści Zenona Przesmyckiego.
Goście zebrani w tym dniu w 
Bibliotece mieli możliwość wy-
słuchania dwóch wykładów po-
święconych poecie oraz obejrzeć 
specjalnie przygotowaną wysta-
wę. Jako pierwszy wystąpił Adam 
Świć, dyrektor Domu Kultury w 
Kocku, zapoznając zebranych z 
życiem i twórczością Przesmy-
ckiego. Następnie głos zabrała dr 
Joanna Kowalik-Bylicka, pracow-
nik Archiwum Państwowego w 
Radzyniu Podlaskim. Korzystając 
z materiałów dostępnych w Ar-

chiwum, prelegentka opowiedzia-
ła kilka ciekawych faktów z życia 
poety.
11 marca 2010 roku w związku 
z jubileuszem 65 lat działalności 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
nadano jej imię Zenona Przesmy-
ckiego. Patron urodził się w 1861 

roku w Radzyniu, a zmarł w 1944 
w Warszawie. Był poetą, tłuma-
czem oraz krytykiem literackim. 
W Radzyniu Podlaskim imię Ze-
nona Przesmyckiego nadano tak-
że jednej z ulic.

 Karol Niewęgłowski
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   Urodziny 
   Zenona Przesmyckiego 
- patrona biblioteki
Dyrekcja oraz pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej 21 grudnia świę-
towali 155. urodziny  patrona placówki - Zenona Przesmyckiego. Z tej to 
właśnie okazji w budynku biblioteki zorganizowano spotkanie upamięt-
niające postać wybitnego radzynianina – poety, tłumacza, krytyka litera-
ckiego, odkrywcy i popularyzatora twórczości Cypriana Kamila Norwida.

Przedświąteczne 
występy teatralne 
uczniów Gimnazjum nr 2

„Ten wernisaż to dług, który chcemy mu spłacić”
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Zimowe rozgrywki streetballa 
obejmują cztery comiesięczne 
turnieje. W sobotę 17 grud-
nia odbył się turniej nr 2, w 
którym uczestniczyły cztery 
drużyny. 

Podobnie jak w I turnieju zwycię-
żył zespół Bez Spiny. Co prawda 
zawodnicy tej drużyny nie uniknę-
li potknięcia, zaliczając porażkę z 
Dream Teamem, ale drugą druży-
nę z dwoma zwycięstwami wyprze-

dzili wygraniem bezpośredniego 
meczu.
Tak więc Bez Spiny przed zespo-
łami Na Szybko, Spartan i Dream 
Team to klasyfikacja drugiej odsło-
ny zimowego streetballa. Zwycięz-
cy tego turnieju umocnili się także 
na I miejscu w klasyfikacji końco-
wej rozgrywek.
Kolejny turniej odbędzie się w dru-
giej połowie stycznia.
Więcej na www.mosir-radzyn.pl
 Marek Topyła

W niedzielę 11 grudnia 2016 roku 
w Lubelskim Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego 
odbył się egzamin mistrzowski w 
Taekwon-do. Wziął w nim udział 
główny szkoleniowiec w Radzyń-
skim Sportowym Centrum Tae-
kwon-do, Łukasz Ciężki. Egzamin 
składał się z części teoretycznej i 
praktycznej, w której należało za-
demonstrować bardzo trudne i 
specyficzne techniki ręczne i nożne 
dla tej dyscypliny sportu.
Najbardziej widowiskową i wy-
mierną częścią egzaminu były roz-
bicia desek. Po bardzo długim i wy-
czerpującym egzaminie w imieniu 
Polskiego Związku Taekwon-do 
komisji egzaminacyjnej w składzie: 
Wielki Mistrz Ung Kim Lan IX 
Dan oraz Mistrzowie Jerzy Jedut 

VIII dan, Janusz Gutkowski VII 
dan i Jacek Łuniewski VII dan, na-
dała Łukaszowi Ciężkiemu stopień 
IV dan.
Łukasz Ciężki swą przygodę z Ta-
ekwon-do rozpoczął 19 lat temu 
pod okiem prekursora tej dyscy-
pliny w Radzyniu – Janusza Wlizło. 
Przez cały ten okres stale podnosił 
swe umiejętności i pozyskiwał wie-
dzę, dzięki której na daną chwilę 
radzyński klub znajduje się w czo-
łówce klubów w Polsce, a radzyń-
scy zawodnicy są znani i szanowa-
ni za wysoki poziom wyszkolenia. 
Świadczą o tym zdobyte tytuły, me-
dale i powołania do Reprezentacji 
Kadry Polski.
 Karol Niewęgłowski

Fot. Janusz Wlizło 
i www.pztkdlive.pl

Cieszymy się tym bardziej, że do 
ligi zgłosiło się kilka nowych dru-
żyn z młodymi i utalentowanymi 
zawodnikami. Sobotnie mecze 
były naprawdę na wysokim po-
ziomie piłkarskim, chociażby 
bardzo dobry mecz „Juniorów” z 
utytułowaną już Ks Młodzieżów-
ką, gdzie młodzi chłopcy dawali 
radę i pachniało w tym meczu 
remisem. Przyjezdni z Kąkolewni-

cy a mówimy tu o drużynie Perła 
Team wygrała swoje dwa mecze 
i na pewno w tej edycji mogę się 
liczyć i rywalizować z najmocniej-
szymi. Jak już wspomniałem, liga 
będzie zacięta i pełna nieoczeki-
wanych zwrotów, a jednym z nich 
był mecz najlepszych z ekip Wąs 
Team i Drink Team, gdzie walka 
toczyła się do ostatniego gwizdka i 
nie wyłoniło to zwycięzcy. Kolejne 

mecze na pewno będą pełne emo-
cji i nowych liderów. Zapraszam 
serdecznie i z tego miejsca życzy-
my wszystkim drużynom sukce-
sów w nowym roku.

Szczegółowe wyniki
na www.mosir-radzyn.pl

 Marek Topyła

I i II kolejka MOSiR Ligi Open Zimowy streetball w MOSiR

Łukasz Ciężki zdobył 
IV Dan w Taekwon-do

W sobotę 10 grudnia 2016r. rozpoczęła się „MOSIR Liga Open 
2016/2017” na hali Widowiskowo Sportowej przy ZSP w Radzyniu Pod-
laskim, do turnieju zgłosiło się 11 drużyn o bardzo silnych składach a 
więc już wiadomo, że podczas trwania rozgrywek wyniki meczy nie będą 
oczywiste.


