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Dotacje 
na park jeszcze 
nie przepadły!

Będzie ścieżka 
pieszo-rowerowa 
od Międzyrzec-
kiej do Budowla-
nych

Jak będziemy 
świętować 
3 maja?Apel o pomoc dla Państwa Marczuków

Zarząd Województwa Lubel-
skiego uchwałą z dn. 21 lutego 
br. anulował konkurs, w którym 
Miasto Radzyń Podlaski składało 
wniosek o dotację i w którym 
wniosek ten został ze względów 
formalnych odrzucony. Tym 
samym unieważniona została 
także lista projektów wcześniej 
zatwierdzonych do dofinanso-
wania. W lipcu będzie można 
zgłaszać wnioski od nowa.

Do Urzędu Miasta 5 kwietnia 
dotarło pismo Ministra Infra-
struktury i Budownictwa, z 
którego wynika, że Ministerstwo 
przychyliło się do wniosku Bur-
mistrza Miasta Radzyń Podlaski 
Jerzego Rębka w sprawie budowy 
ciągu pieszo-rowerowego przy 
DK 19 łączącego ul. Międzyrzec-
ką z ul. Budowlanych.

Dokładny program uroczystości 
oficjalnych na s. 2, o biegach 
trzeciomajowych na s. 8, zapro-
szenie na Ro(c)kowisko s. 11.

ciąg dalszy na str. 3

ciąg dalszy na str. 2
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W  przedświąteczny poniedziałek 
spłonął dom, w którym z rodziną 
mieszkała Pani Sylwia Marczuk 

– prezes Radzyńskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „Ósmy Kolor Tęczy”. 

Pięcioosobowa rodzina straciła 
dobytek, praktycznie pozostała bez 
niczego. Bardzo prosimy w imie-

niu Państwa Marczuków o pomoc.



Wzięli w nim udział Burmistrz 
Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rę-
bek, Wójt Gminy Radzyń Podlaski 
Wiesław Mazurek, Starosta Ra-
dzyński Lucjan Kotwica, Przewod-
niczący Rady Miasta Adam Adam-
ski, proboszcz parafii pw. Świętej 
Trójcy ks. kan. Andrzej Kieliszek, 
przedstawiciele Komendy Powiato-
wej Policji w Radzyniu: komendant 
mł. insp. Zbigniew Krzos oraz 
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogo-
wego Mariusz Jeruzalski, Komen-
dant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej st. bryg. mgr inż. Fran-
ciszek Filipiuk,   dyrektorzy szkół 
miejskich: Danuta Bukryj-Pałka 
(SP 1), Cezary Czarniak (SP 2), 
Bożena Płatek (GP 1) oraz Bożena 
Marcinkowska (GP 2), Zastępca 
Burmistrza Tomasz Stephan, Se-
kretarz Miasta Robert Targoński.
Podczas spotkania zaprezentowano 
plakat i ustalono ramowy program 
uroczystości 3-majowych w Radzy-
niu. I tak:
- o godz. 9.30 z dziedzińca Pała-
cu Potockich w zwartym szyku 
uczestnicy uroczystości przejdą do 

kościoła pw. Świętej Trójcy
- o godz. 9.50 rozpocznie się Msza 
św. w intencji Ojczyzny; powitanie 
wygłosi Wójt Gminy Radzyń Wie-
sław Mazurek
- o godz. 11.00 - po Mszy św. nastą-
pi przemarsz uczestników na plac 
Ignacego Potockiego
- o godz. 11.15 rozpocznie się uro-
czystość pod pomnikiem Konsty-
tucji 3 maja. Będzie ją prowadził 
wzorem lat ubiegłych radny Rady 
Miasta Radzyń Podlaski Robert 
Mazurek. Po wciągnięciu flagi 
państwowej na maszt i odśpiewa-
niu Hymnu Państwowego z prze-
mówieniem okolicznościowym wy
-stąpi Burmistrz Miasta Radzyń 
Podlaski Jerzy Rębek. Następnie 
delegacje złożą pod pomnikiem 
wieńce i wiązanki kwiatów. Jak w 
poprzednim roku pierwsze będą to 
mogły uczynić dzieci z przedszkoli 
i szkół podstawowych.
Po części oficjalnej z krótką częścią 
artystyczną wystąpi chór Szkoły 
Podstawowej nr 2. Gimnazjaliści 
z GP nr 1 im. Orląt Lwowskich 
zaproszą uczestników do akcji 

„Damy wam lekcję”, która polega 
na rozdawaniu wśród uczestników 
uroczystości krzyżówek z hasła-
mi związanymi z historią Polski, 
uchwaleniem Konstytucji 3 maja 
oraz współczesną Konstytucją RP. 
Przy sprzyjającej pogodzie przewi-
dziano również występ Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej.
Na zakończenie uroczystości prze-
mówi Starosta Radzyński Lucjan 
Kotwica, po czym poczty sztan-
darowe przejdą ulicą Warszawską 
do parkingu przed kościołem pw. 
Trójcy Świętej, gdzie pochód zosta-
nie rozformowany.
O godz. 13.00 rozpoczną się za-
wody sportowe – tradycyjne, XVII 
Biegi 3 Maja, które wystartują z 
Placu Potockiego i będą rozgrywa-
ne na ulicach Warszawskiej i Ostro-
wieckiej. Imprezę przygotuje i prze-
prowadzi Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji.
Przebieg uroczystości będzie za-
bezpieczany przez Policję, firmę 
ochroniarską i Pogotowie Ratun-
kowe.
 Anna Wasak

Do Urzędu Miasta 5 kwietnia 
dotarło pismo Ministra In-
frastruktury i Budownictwa, 
z którego wynika, że Mini-
sterstwo przychyliło się do 
wniosku Burmistrza Miasta 
Radzyń Podlaski Jerzego Ręb-
ka w sprawie budowy ciągu 
pieszo-rowerowego przy DK 
19 łączącego ul. Międzyrzecką 
z ul. Budowlanych.

Przy ulicy Budowlanych rozwija się 
dzielnica przemysłowa Radzynia, 
obok istniejących powstają nowe 
zakłady, a wraz z nimi miejsca pra-
cy, wkrótce też pojawią się nowe 
mieszkania socjalne. W związku 

z tym konieczne jest bezpieczne 
połączenie tego miejsca z centrum 
miasta. Obecnie, aby dojść czy 
dojechać do ulicy Budowlanych z 
Międzyrzeckiej, trzeba skorzystać 
z kilkusetmetrowego odcinka ob-
wodnicy Radzynia - drogi krajowej 
nr 19. Dla pieszych czy rowerzy-
stów nie jest to bezpieczne z powo-
du braku szerokich poboczy, a po 
DK 19 porusza się z dużą prędko-
ścią wiele tirów.
W związku z tym już w ubiegłym 
roku (2016) Burmistrz Miasta 
Radzyń Podlaski skierował wnio-
sek do Ministra Infrastruktury i 
Budownictwa w sprawie budowy 
ciągu pieszo-rowerowego łączące-

go ulice Międzyrzecką z Budow-
lanych wzdłuż drogi krajowej 19. 
Wniosek ten został rozpatrzony 
pozytywnie. 5 kwietnia do Urzędu 
Miasta wpłynęło pismo, z którego 
wynika, że Minister Infrastruktury 
i Budownictwa polecił dyrektorowi 
GDDKiA „przygotowanie przed-
miotowe zadania” w ramach środ-
ków budżetu państwa. Zatem ul. 
Międzyrzecka połączona zostanie 
z ul. Budowlanych ciągiem pieszo
-rowerowym. Ścieżka zostanie zbu-
dowana za linią drzew, po prawej 
stronie drogi, idąc od Radzynia w 
kierunku Budowlanych.
- Będzie to bezkolizyjne, dogodne 
usprawnienie komunikacyjne na 

odcinku od centrum miasta do uli-
cy Budowlanych. Jest to niezwykle 
istotne dla mieszkańców ulicy Bu-
dowlanych i osób pracujących w 
zakładach znajdujących się w stre-
fie przemysłowej – mówi burmistrz 
Jerzy Rębek. Włodarz dodaje, że 
odcinek ten stanie się w przyszłości 
fragmentem ścieżki pieszo-rowe-
rowej prowadzącej do Białki i dalej 
- do stacji kolejowej. A więc chodzi 
o bezpieczny dojazd czy dojście do 
pracy, do domu, drogę do szkoły 
dla dzieci, ale także - atrakcyjną 
formę rekreacji dla mieszkańców 
Radzynia i gminy Radzyń oraz od-
wiedzających nasze miasto. Będzie 
to zatem bardzo ważna inwestycja, 

warta kilkaset tysięcy złotych, fi-
nansowana z budżetu państwa – a 
więc stanowiąca wartość dodaną 
dla Radzynia.
Na pytanie, kiedy możemy się 
spodziewać realizacji inwestycji, 
burmistrz odpowiada: - W piśmie, 
które otrzymałem, nie zostało to 
określone, ale skoro w kwietniu 
uzyskujemy zapewnienie od Mini-
stra Infrastruktury i Budownictwa, 
to znaczy, że jeszcze w tym roku 
będą podjęte prace projektowe, 
mam nadzieję, że rozpoczną się też 
prace związane z budową.

 Anna Wasak
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Spotkanie organizacyjne przygotowujące obchody Święta Narodowe-
go 3 Maja odbyło się 6 kwietnia w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski.

Przebieg uroczystości z okazji Święta Narodowego 3 Maja

Będzie ścieżka pieszo-rowerowa od Międzyrzeckiej do Budowlanych

Organizatorzy informują, że w związku z uroczystością od godz. 9.00 do godz. 15.00 ulica Ostrowiecka i Warszawska będą wyłączone z ruchu. Ponadto 
proszą kierowców, by na trasie przejścia pochodu tego dnia od rana do zakończenia uroczystości nie parkowali samochodów. Parking przy ul. Ostrowieckiej 
będzie od rana zabezpieczony taśmą.



W konsekwencji anulowania 
konkursu Urząd Marszałkowski 
dokonał aktualizacji harmono-
gramu naboru wniosków w 2017 
roku w działaniu 7.1 Dziedzictwo 
kulturowe i naturalne, w ramach 
którego przewidziane są działania 
związane m.in. z ochroną i zacho-
waniem zabytkowych ogrodów i 
parków, i założył nabór wniosków 
w tym działaniu w lipcu. Oznacza 
to możliwość ubiegania się przez 
Miasto Radzyń Podlaski o dotacje 
na rewitalizację parku w nowym 
naborze. Przypominamy, że spra-
wę odrzucenia wniosku rozpatruje 
obecnie Naczelny Sąd Administra-
cyjny.
- Oczywiście w dalszym ciągu bę-

dziemy się starać o środki pomo-
cowe na rewitalizację parku – za-
pewnia Burmistrz Miasta Radzyń 
Podlaski Jerzy Rębek. Dodaje, że w 
kontekście decyzji Zarządu Woje-
wództwa Lubelskiego powstaje kil-
ka kwestii. - Nie znamy powodów, 
dla których konkurs został anu-
lowany - uzasadnienie nie zostało 
opublikowane na stronach Urzędu 
Marszałkowskiego, a przecież jest 
to bardzo istotne z puntu widzenia 
podmiotów aplikujących o środki 
pomocowe. Ponadto oczekujemy 
na decyzję Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego - czy w kontekście 
anulowania konkursu będzie dalej 
rozpatrywał nasz protest w sprawie 
odrzucenia wniosku. Mam nadzie-

ję, że do końca kwietnia NSA roz-
strzygnie tę sprawę. Jest to dla nas 
o tyle ważne, że chcąc wystąpić z 
nowym wnioskiem, musimy mieć 
pewność, czy poprzedni wiosek 
był poprawnie skonstruowany i sąd 

potwierdzi celowość, słuszność i 
profesjonalizm naszych działań czy 
też nie.
Komunikat o anulowaniu konkursu 
nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/15 
na realizację projektów w ramach 

Osi Priorytetowej 7 Ochrona dzie-
dzictwa kulturowego i naturalnego, 
Działania 7.1 Dziedzictwo kultu-
rowe i naturalne – projekty lokal-
ne został opublikowany 27 lutego 
na stronie http://rpo.lubelskie.pl/
nabor-790-_uchwala_nr_clxi-
v_3331_2017_z_21.html.
W komunikacie zawarta jest infor-
macja, że budżet nowego konkursu 
nie będzie niższy niż pula środków 
w anulowanym konkursie. Ponadto 
ponownie ogłoszony konkurs bę-
dzie dotyczył tych samych typów 
beneficjentów oraz rodzajów pro-
jektów co anulowany konkurs.

 Anna Wasak

Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad Oddział 
w Lublinie nie przewiduje w 
najbliższych latach instalacji 
sygnalizacji świetlnej na skrzy-
żowaniu drogi krajowej nr 19 z 
drogą powiatową nr 1210L (ul. 
Brzostówiecka) na obwodnicy 
Radzynia. Taka odpowiedź 
wpłynęła do Urzędu Miasta 
w odpowiedzi na pismo skie-
rowane 20 marca do GDDKiA, 
w związku z licznymi głosami 
mieszkańców, zwracających 
uwagę na wypadki, jakie w 
ostatnim półroczu wydarzyły 
się w tym miejscu.

W piśmie zawarte jest następujące 
uzasadnienie decyzji:
„W okresie ostatnich trzech lat 
(2013-2016) na omawianym skrzy-
żowaniu odnotowano 4 wypadki 
drogowe, w których 6 osób zosta-
ło rannych. Powyższe wypadki 
spowodowane były przez kierują-
cych na skutek nieprzestrzegania 
przepisów ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, w tym nieustąpienie 
pierwszeństwa przejazdu czy nie-
prawidłowe przejeżdżanie przejścia 
dla pieszych.
Wskazywane przejście dla pieszych 

zlokalizowane jest na oświetlonym, 
skanalizowanym skrzyżowaniu 
ww. dróg, gdzie potoki ruchu są 
oddzielone wyspami kanalizacyj-
nymi, a dodatkowe pasy ruchu i 
powierzchnie wyłączone z ruchu 
prawidłowo oznakowane. Loka-
lizacja przejścia poza obszarem 
zabudowanym zapewnia dobrą 
wzajemną widoczność pomiędzy 
pieszymi i kierującymi pojazdami. 
Ponadto po obydwu stronach drogi 
przed skrzyżowaniem znajduje się 
znak ostrzegawczy A-16 „przejście 
dla pieszych” oraz znak B-33 „ogra-
niczenie prędkości do 70 km/h”.
Przejście, zgodnie z zasadami, usy-
tuowane jest przy skrzyżowaniu, co 
według zasad ustawy Prawo o ru-
chu drogowym, niezależnie od jego 
oznakowania, określa dopuszczal-

ne zachowania uczestników ruchu.
Należy tu zaznaczyć, że przejście 
to posiada wydzielony azyl dla pie-
szych, czyli wysepkę, która umoż-
liwia przechodzącym przez jezdnię 
zatrzymanie się na środku, między 
pasami ruchu w przeciwnych kie-
runkach.
Ewentualna budowa sygnalizacji 
świetlnej, jako zadanie inwesty-
cyjne, wymaga wprowadzenia go 
do planów robót oraz pozyskania 
środków na jego realizację i jest 
warunkiem koniecznym dla moż-
liwości projektowania i wykonania 
zadania. Powoduje to, że tego typu 
działania, jako dotychczas nieprze-
widywane w planach inwestycyj-
nych, nie będą mogły być realizo-
wane w najbliższych latach”.

 AW

W przedświąteczny ponie-
działek wieczorem spłonął 
doszczętnie dom, w którym z 
rodziną mieszkała Pani Sylwia 
Marczuk – prezes Radzyńskie-
go Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
„Ósmy Kolor Tęczy”. Pięciooso-
bowa rodzina straciła dobytek, 
praktycznie pozostała bez 
niczego. Bardzo prosimy w 
imieniu Państwa Marczuków o 
pomoc.

Potrzebne jest wszystko: wyposa-
żenie mieszkania, meble, sprzęt 
AGD, pościel, ręczniki, naczynia, 
ubrania dla dzieci (dziewczynka 
10 lat wzrost 152 cm, chłopiec 12 

lat wzrost 156) itd. W sprawie kon-
kretnych form pomocy można się 
kontaktować z panią Sylwią Mar-
czuk – tel. 534 811 171.
Wpłat na rzecz niepełnosprawnego 
syna Państwa Marczuków można 
dokonywać na numer konta, który 
jest dostępny na stronie Stowarzy-
szenia „Ósmy Kolor Tęczy” http://
osmykolor.pl/podopieczni/andrzej
-marczuk/
Panią Sylwię znamy jako osobę 
spieszącą innym z bezinteresowną 
pomocą – szczególnie dzieciom 
niepełnosprawnym i ich rodzi-
nom. Nie pozostawmy jej rodziny 
bez wsparcia.
 AW

Zarząd Województwa Lubelskiego anulował nabór wniosków

Odpowiedź GDDKiA
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Nie będzie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
DK19 z ul. Brzostówiecką

Apel o pomoc
dla Państwa Marczuków

Sprawa dotacji na rewitalizację parku ma swój dalszy ciąg. Okazuje się, że Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą 
z dn. 21 lutego br. anulował konkurs, w którym Miasto Radzyń Podlaski składało wniosek o dotację i w którym wnio-
sek ten został ze względów formalnych odrzucony. Tym samym unieważniona została także lista projektów wcześniej 
zatwierdzonych do dofinansowania. W lipcu będzie można zgłaszać wnioski od nowa.

Dotacje na park jeszcze nie przepadły!



Uroczystość rozpoczęła Msza św. 
sprawowana w Sanktuarium Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy. Cele-
brans – ks. Grzegorz Suwała w sło-
wie wstępnym wskazał jej intencję: 
- Chcemy prosić o moc od Boga, 
byśmy zobowiązaniami chrztu 
umieli żyć na co dzień, dawać świa-
dectwo tego, że jesteśmy dziećmi 
Bożymi, byśmy byli jego sługami i 
pięknie żyli.
Po zakończeniu Mszy św. z po-
święceniem palm, rozpoczęła się 
tradycyjna Droga Krzyżowa wio-
dąca spod kościoła ulicą ks. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego do skweru 
1050-lecia Chrztu Polski, znajdują-
cego się u zbiegu ulic Wisznickiej, 
Stagrowskiego i Moniuszki. W na-
bożeństwie wzięło udział około 1,5 
tys. osób.
- Dzięki Ci składamy za sakrament 
Chrztu świętego, w jakim zostali-
śmy zanurzeni my sami jak i nasza 
Ojczyzna 1050 lat temu. Błagamy 
Cię najusilniej, abyś pomógł nam 
wypełniać zobowiązania wynika-
jące z Chrztu świętego, abyśmy po 
zakończeniu ziemskiego pielgrzy-
mowania mogli wejść do mieszka-
nia w niebie i w zjednoczeniu ze 
świętymi wychwalali Ciebie – mo-
dlił się na zakończenie Drogi Krzy-
żowej prowadzący uroczystość ks. 
Grzegorz Suwała.
O znaczeniu krzyża w życiu czło-
wieka i narodu mówił w „Wyzna-
niu Wiary” ks. kan. Andrzej Kieli-

szek. - Będziemy u stóp tego krzyża 
prosić, by Chrystus objął swymi ra-
mionami wszystkich mieszkańców 
naszego Radzynia i okolic, aby nikt 
tutaj nie czuł się samotny, odrzuco-
ny, zapomniany. Odtąd będziemy 
przychodzić często pod ten nowy 
krzyż, by Chrystus z krzyża uczył 
nas miłości Ojca, miłości Kościoła 
świętego i miłości narodu polskie-
go – zakończył proboszcz parafii 
pw. Trójcy Świętej.
Następnie ks. kan. Henryk Och 
odczytał Modlitwę Narodu Polskie-
go, kończącą się słowami: - Przy-
rzekamy Ci, Panie, że stać wiernie 
będziemy przy Twoim Krzyżu. Ty 
zaś błogosław Narodowi naszemu, 
jego dobrym zamiarom, posta-
nowieniom. Daj mu czystość za-
mierzeń, ufność głęboką i wielką 
wytrwałość w dobrym. Zlej obfite 
błogosławieństwa na całą polską 
ziemię.
Poświęcenia Jubileuszowego Krzy-
ża dokonał dziekan dekanatu ra-
dzyńskiego ks. prałat Roman 
Wiszniewski.
Na zakończenie głos zabrał Bur-
mistrz Miasta Radzyń Podlaski 
Jerzy Rębek, który wspominał 
wydarzenia, jakie miały miejsce w 
Radzyniu w związku z obchoda-
mi Jubileuszowego Roku Chrztu 
Polski, Jubileuszowego Roku 
Miłosierdzia i światowych Dni 
Młodzieży. Wiele miejsca zajęły 
podziękowania wszystkim, którzy 

zaangażowali się w przygotowanie 
i przebieg uroczystości.

Autorem projektu Krzyża Jubi-
leuszowego jest mieszkający w 
Radzyniu artysta-plastyk Ma-
rek Leszczyński. Jak powstała 
koncepcja pomnika, w którym 
symbol religijny - Krzyż łączy 
się ze znakiem początku polskiej 
państwowości - mieczem? - Sto-
jąc przed wyzwaniem projektu 
krzyża z okazji 1050-lecia Chrztu 
Polski przypomniałem sobie ro-
werowe wędrówki po okolicy w 
celu inwentaryzacji starych przy-
drożnych krzyży oraz rozmowy 
z ludźmi. Krzyże stawiane przez 
nich zawsze coś rozpoczynały, 
upamiętniały lub kończyły. Ła-
dunek emocjonalny pozostał 
gdzieś we mnie i był pomocny w 
czasie późniejszej pracy– wspo-
mina artysta. - Pomysł inkubo-
wał powoli. U źródeł znalazły się 
zabytki polskiej sztuki wczesne-
go średniowiecza, przetwarzane 
ku nowoczesności. Dziesiątki 
szkiców pozwalało wykluwać 
się pomysłowi, weryfikować go, 
opracowywać proporcje i kolo-
rystykę. Dalej pracował już inży-
nier, wykonawca i wielu innych. 
Zakończeniem mego wkładu był 
druk ulotny przypominający o 
jubileuszu.

 Anna Wasak
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Poświęcenie Krzyża Jubileuszowego na Skwerze 1050-lecia Chrztu Polski

Aby objął ramionami mieszkańców
Radzynia i Ziemi Radzyńskiej
Obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski zwieńczyła w Niedzielę Palmo-
wą uroczystość poświęcenia Krzyża Jubileuszowego. Wydarzenie z bardzo 
licznym udziałem wiernych stało się okazją do wyrażenie wdzięczności Bogu 
za dar wiary przyjętej przez naszych przodków i przekazanej kolejnym poko-
leniom oraz podsumowania historycznych wydarzeń, w których jako Naród 
oraz społeczność Radzynia i Ziemi Radzyńskiej uczestniczyliśmy w 2016 
roku.



Strzelisty krzyż, pod którym dziś 
stajemy, wyrósł z głębokiego pra-
gnienia upamiętnienia niezwy-
kłych wydarzeń, jakie miały miejsce 
w 2016 roku, który był Jubileuszo-
wym Rokiem 1050-lecia Chrztu 
Polski oraz Jubileuszowym Ro-
kiem Miłosierdzia, zwieńczonym 
zawierzeniem Polski Jezusowi i 
Jego Królewskiej Władzy. Dla nas, 
Miasta oddanego Jezusowi przed 
dwoma laty, miało to szczególne 
znaczenie, potwierdzające słusz-
ność tego aktu. W tym też roku 
obchodziliśmy w Polsce Światowe 
Dni Młodzieży, połączone z wi-
zytą Papieża Franciszka w naszym 
kraju, i z tej racji również w naszym 
mieście gościliśmy młodzież z róż-
nych części Europy.
Ten niezwykły czas wielokrotnie 
gromadził nas wokół krzyża. Spo-
łeczność Radzynia i Ziemi Radzyń-
skiej bardzo licznie uczestniczyła 
w organizowanych spotkaniach o 
różnym charakterze: modlitew-
nym, artystycznym, historycznym, 
społecznym, naukowym czy też 
rozrywkowym. Często zresztą te 
różne aspekty ściśle łączyły się ze 
sobą....
Przypomnijmy pełen radości i 
entuzjazmu, ale także głębokiej 
refleksji i modlitwy czas lipcowe-
go świętowania Światowych Dni 
Młodzieży w naszym mieście. In-
auguracja w Sanktuarium Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy, Dro-
ga Miłosierdzia, Wieczór Chwały i 
Święto Narodów to wielkie wyda-
rzenia z bardzo licznym udziałem 
wiernych w różnym wieku, okazja 
do dania świadectwa przywiązania 
do wiary katolickiej i narodowej 
tradycji, ukazania, że Polska jest 
wierna Krzyżowi i pełna entuzja-
zmu.
Ale pokazaliśmy również zagra-
nicznym gościom z Portugalii, 
Francji i Białorusi oraz w całej Pol-
sce, że potrafimy się otworzyć na 
innych, zjednoczyć i zorganizować. 
Jedna z uczestniczek organizację 
Światowych Dni Młodzieży w Ra-
dzyniu określiła jako „mistrzostwo 
świata”. Dzięki całej rzeszy organi-
zatorów, księży, pięknej radzyńskiej 
młodzieży i ich rodzinom zaskarbi-
liśmy sobie wielkie uznanie i przy-
jaźń zagranicznych gości, ale także 
sympatię i uznanie w Polsce. Ra-
dość, jaka nam wszystkim towarzy-
szyła w tych dniach, zaowocowała 

wydarzeniem kulturalnym w Inter-
necie, jakim okazało się nagranie 
tańca z udziałem księży podczas 
Święta Narodów.
We wrześniu 2016 roku Rada 
Miasta Radzyń Podlaski podjęła 
dwie uchwały: o upamiętnieniu 
Roku Jubileuszowego 1050-lecia 
Chrztu Polski utworzeniem skwe-
ru o takiej nazwie i wystawieniu 
na nim krzyża oraz o nadaniu 
Honorowego Obywatelstwa Mia-
sta Radzyń Podlaski Metropoli-
cie Szczecińsko-Kamieńskiemu 
Księdzu Arcybiskupowi Andrze-
jowi Dziędze, który dla wielu Po-
laków jest i był nie tylko cenionym 
hierarchą Kościoła Katolickiego, 
wybitnym naukowcem, ale nade 
wszystko sumieniem narodu - 
wielkim autorytetem w czasie mo-
ralnego chaosu minionych dwóch 
dekad.
Główne obchody Jubileuszu 
1050-lecia Chrztu Polski odbyły się 
w październiku. Zainaugurowała 
je 2 października w parku przed 
Pałacem Potockich historyczna 
rekonstrukcja zaślubin Mieszka I 
z księżniczką Dobrawą i Chrztu 
księcia.
Podczas uroczystej sesji połączo-
nych samorządów: Rady Mia-
sta, Rady Powiatu i Rady Gminy 
Radzyń Podlaski 4 października 
przyjęte zostało przez aklamację 
stosowne stanowisko z okazji Ju-
bileuszu Chrztu Polski, w którym 
samorządy wyraziły „najwyższe 
uznanie dla wszystkich, którzy 
przez 1050 lat uznawali Krzyż 

Chrystusa za najważniejszy dro-
gowskaz w budowie dobra wspól-
nego”. W stanowisku zawarte było 
również wezwanie: „Niech wiara 
Ojców naszych, którzy dla jej obro-
ny nie szczędzili krwi i życia, bę-
dzie dla nas wzorem pokonywania 
wszystkich zagrożeń, jakie niesie 
dla świata, Ojczyzny i naszej lokal-
nej społeczności wiek XXI. Niech 
utrwala się w pamięci kolejnych 
pokoleń i stale pomnaża cywiliza-
cyjny dorobek naszego Miasta i Po-
wiatu, budowany na fundamentach 
wiary, nadziei i miłości”.
W ramach obchodów Jubileuszu 
Chrztu Polski zrealizowanych 
zostało wiele inicjatyw, w które 
włączała się młodzież: konkurs 
plastyczny, recytatorski i pieśni oj-
czyźnianych, sesje naukowe, a tak-
że wystawa fotograficzna.
6 października w historycznym 
radzyńskim kościele pw. Trójcy 
Świętej miało miejsce uroczyste 
odnowienie przyrzeczeń chrzciel-
nych, a 9 października - na pod-
sumowującej obchody Mszy św. w 
Sanktuarium Matki Boskiej Nie-
ustającej Pomocy odbyło się uro-
czyste wręczenie Metropolicie 
Szczecińsko-Kamieńskiemu Ar-
cybiskupowi Andrzejowi Dziędze 
tytułu Honorowego Obywatela 
Miasta, przyznanego przez Radę 
Miasta Radzyń Podlaski.
W te wydarzenia zaangażowało się 
wielu radzynian – w ich inspirowa-
nie, przygotowanie, przebieg; we 
wspólnym dziele zjednoczyły się 
radzyńskie parafie, władze samo-

rządowe Miasta, Powiatu i Gmin 
Powiatu Radzyńskiego, a także 
gmin Dekanatu Komarowskiego, 
szkoły, organizacje, stowarzyszenia, 
ale i wielu niezrzeszonych miesz-
kańców, którzy spontanicznie, z 
potrzeby serca, gromadzili się wo-
kół nich – wokół krzyża.
Dziś chcemy podziękować wszyst-
kim, którzy mieli swój wkład 
w obchody tego święta. Przede 
wszystkim serdecznie podzięko-
wania przekazuję trzem radzyń-
skim parafiom i ich proboszczom: 
dziekanowi radzyńskiemu ks. pra-
łatowi Romanowi Wiszniewskie-
mu, ks. kanonikowi Andrzejowi 
Kieliszkowi i ks. kan. Henrykowi 
Ochowi, a także wikariuszom, w 
szczególności zaś ks. Mariuszowi 
Baranowi i ks. Grzegorzowi Su-
wale, a także wszystkim pozosta-
łym Kapłanom – uczestnikom tych 
uroczystości. Bez inicjatywy z Wa-
szej strony, Drodzy Kapłani, i peł-
nego zaangażowania w realizację 
tych uroczystości nie doznalibyśmy 
tych cudownych przeżyć. Wielka 
wdzięczność należy się również 
wspólnotom parafialnym z rewe-
lacyjnym zespołem muzycznym 
ŚDM Band kierowanym przez Pio-
tra Skowrona i Karola Miłosza.
Wielki wkład miały również sa-
morządy – nie tylko miasta, ale 
również powiatu ze starostą ra-
dzyńskim Lucjanem Kotwicą 
oraz gminy z wójtem Wiesławem 
Mazurkiem. Bez tego pięknego 
współdziałania samorządowców 
nie byłoby możliwe takie przygo-

towanie tych uroczystości. Jest to 
równocześnie doskonały przykład 
na to, jak wielkich rzeczy możemy 
dokonywać, jeśli towarzyszy temu 
Boży Duch.
Trudno przecenić wkład radzyń-
skich szkół, szczególnie I Liceum 
Ogólnokształcącego z dyrektor 
Ewą Grodzką i Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych z dyrektor Gra-
żyną Dzidą. Nie mniejszy udział w 
uroczystościach mieli dyrektorzy 
szkół podstawowych i gimnazjów z 
Radzynia i gminy Radzyń Podlaski. 
Za to wszystko składam serdeczne 
„Bóg zapłać”.
W tym miejscu wyrażam również 
wielką wdzięczność Panu Markowi 
Leszczyńskiemu za opracowanie 
wyjątkowego i przepięknego pro-
jektu Krzyża, a za zaangażowanie 
w wybudowanie Krzyża podzięko-
wania należą się Przedsiębiorstwu 
Usług Komunalnych i jego preze-
sowi Sławomirowi Sałacie.
Przed dwudziestu laty, 6 czerwca 
1997 r., św. Jan Paweł II w Zakopa-
nem, zapatrzony w krzyż stojący na 
Giewoncie, w proroczych słowach 
wzywał nas, Polaków: „Brońcie 
krzyża, nie pozwólcie, aby Imię 
Boże było obrażane w waszych 
sercach, w życiu rodzinnym czy 
społecznym. Dziękujmy Bożej 
Opatrzności za to, że krzyż powró-
cił do szkół, urzędów publicznych i 
szpitali. Niech on tam pozostanie! 
Niech przypomina o naszej chrze-
ścijańskiej godności i narodowej 
tożsamości, o tym, kim jesteśmy i 
dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze 
korzenie. Niech przypomina nam 
o miłości Boga do człowieka, która 
w krzyżu znalazła swój najgłębszy 
wyraz.”
Niech ten strzelisty, liczący 1050 
cm krzyż, który postawiliśmy w 
Radzyniu i u którego podnóża 
znajduje się tablica pamiątkowa z 
napisem „W 1050 rocznicę Chrztu 
Polski wdzięczni mieszkańcy Zie-
mi Radzyńskiej” upamiętnia wiel-
kie wydarzenia, jakie miały miejsce 
na naszej Polskiej Ziemi, a także te, 
w których uczestniczyliśmy w mi-
nionym roku jako mieszkańcy Ra-
dzynia i Ziemi Radzyńskiej; niech 
przypomina o naszej narodowej 
tożsamości i chrześcijańskich ko-
rzeniach naszego narodu, niech 
będzie bramą i drogowskazem 
dla kolejnych pokoleń.

Przemówienie Burmistrza Jerzego Rębka podczas poświęcenie Krzyża Jubileuszowego
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Niech upamiętnia wydarzenia z przeszłości, niech 
będzie bramą i drogowskazem na przyszłość



W homilii kapłan nawiązał do 
odczytanego w Liturgii Słowa 
fragmentu Ewangelii o wskrze-
szeniu Łazarza: - To dla nas znak 
pokrzepienia, że można wyjść z 
grobu i przejść do życia; że można 
zmartwychwstać, tak jak Chrystus 
zmartwychwstał – podkreślał   ks. 
Henryk Och. Wspominał swój po-
byt 11 listopada 2010 roku w Smo-
leńsku i Katyniu: - Płakałem, kiedy 
dotykałem tej ziemi.
Kaznodzieja wskazał analogie mię-
dzy dwiema tragediami. Zginęła 
w nich elita polskiego narodu. W 

1940. roku polscy oficerowie zo-
stali zamordowani rozkazem Berii, 
w 2010 – katastrofa spowodowa-
na również specjalnym rozkazem. 
Strzał w tył głowy od broni miał 
swój odpowiednik w tajnym przy-
gotowaniu do katastrofy samolotu 
rządowego. Przez dziesięciolecia 
szerzono kłamstwo katyńskie, od 7 
lat jest szerzone smoleńskie.
Za szczególny dramat ks. Henryk 
Och uznał fakt, że w dziedzinie wy-
jaśniania przyczyn tragedii nie mo-
gliśmy liczyć na wsparcie przyjaciół 
– UE oraz NATO oraz że tragedia 

smoleńska podzieliła naród polski. 
- Dokąd Polacy będą podzieleni, 
będziemy szukać wsparcia prze-
ciw Polsce u nieprzyjaciół? - pytał 
i wyraził nadzieję, że przyczyny ka-
tastrofy sprzed 7 lat zostaną wyja-
śnione dzięki determinacji tych, co 
dążą do poznania prawdy, i dzięki 
współczesnej technologii.
Wezwał do pamięci o tych wyda-
rzeniach i ich ofiarach: - Pamiętaj-
my o nich, bo naród, który traci 
pamięć, traci swą tożsamość i obec-
ność wśród innych narodów.
Kaznodzieja apelował również o 

modlitwę w intencji ofiar mordu 
katyńskiego i katastrofy smoleń-
skiej oraz za Ojczyznę: - Panie 
Jezu, daj im wieczne spoczywanie, 
a Polsce zmartwychwstanie. Wy-
prowadź z grobu naszą Ojczyznę, 
a tych, co ją z powrotem do grobu 
wciągają, skarć mocną ręką – ręką 
swej sprawiedliwości...
Po Mszy św. odmówiona została li-
tania do św. Jana Pawła II, a obecni 

na nabożeństwie mieli możliwość 
ucałowania relikwii Papieża-Pola-
ka.
Przypominamy, że w kościele 
Błogosławionych Męczenników 
Podlaskich każdego 10 dnia mie-
siąca wieczorna Msza św. (zimą o 
godz. 17.00, od kwietnia o godz. 
18.00) odprawiana jest w intencji 
ofiar katastrofy smoleńskiej.
 Anna Wasak

Społeczność I LO w Radzy-
niu Podlaskim po raz kolejny 
udowodniła, jak ważną kwe-
stią jest pamięć o poległych 
bohaterach, którzy walczyli 
o Wolną Polskę. 7 kwietnia 
ulicami Radzynia Podlaskiego 
przeszła Katyńska Droga Krzy-
żowa, upamiętniająca zbrodnię 
dokonaną wiosną w 1940 roku. 

- Tradycyjnie już w wielkanocnym 
czasie oddajemy hołd bestialsko 
zamordowanym oficerom Wojska 
Polskiego. Dziękuję wszystkim za 
przyjęcie zaproszenia na tę piękną 
patriotyczno – religijną uroczy-
stość. Dziękuję władzom samorzą-
dowym oraz księżom za włączenie 
się w nasze wydarzenie, które na 
stałe wpisało się w kalendarz szkol-
ny. Kroczmy ulicami naszego mia-
sta z zadumą i modlitwą na ustach 
– mówiła na wstępie dyrektor Ewa 
Grodzka.

Zebrani w zwartym szyku – roz-
ważając stacje drogi krzyżowej – 
przeszli ulicami miasta pod krzyż 
katyński, stojący na cmentarzu 
komunalnym. Tam głos ponownie 
zabrała dyrektor I LO przypomi-
nając zebranym historię powstania 
tego miejsca. - Miejsce pamięci 
ofiar katyńskich na radzyńskim 
cmentarzu komunalnym powstało 
z inicjatywy dyrekcji, nauczycieli 
historii, księży, katechetów z I LO 
oraz dzięki życzliwości i pomocy 
władz i mieszkańców Radzynia. 
Po raz pierwszy przyszliśmy w to 
miejsce w kwietniu 2009 roku, aby 
zasadzić tutaj dąb pamięci. Jest to 
jeden z 210 857 dębów posadzo-
nych w ramach ogólnopolskiego 
programu „Katyń - ocalić od zapo-
mnienia”. To drzewo zostało posa-
dzone dla uhonorowania pamięci 
porucznika Tadeusza Borkowskie-
go. W 2012 roku obok dębu pamię-
ci stanęła także pamiątkowa tablica 

z nazwiskiem porucznika, a w 2014 
roku krzyż katyński - przypomnia-
ła Ewa Grodzka.
Na zakończenie młodzież  i dele-
gacje samorządowe złożyły pod 
krzyżem wieńce oraz zapalone zni-
cze. Odmówiono także modlitwę w 
intencji poległych za Ojczyznę.

 Karol Niewęgłowski

78 uczniów z Gimnazjum nr 1 
oraz 110 z Gimnazjum nr 2 w 
środę 19 kwietnia przystąpiło 
do egzaminów gimnazjalnych. 

Punktualnie o godzinie 9.00 roz-
poczęła się część humanistyczna, 
gdzie uczniowie zmagali się z te-
stem z historii i wiedzy o społe-
czeństwie. O godzinie 11.00 przy-
stąpili do egzaminu z języka pol-
skiego.
Wtorek 20 kwietnia to część przy-
rodniczo - matematyczna. Ucznio-
wie przystąpili do testu z biologii, 
chemii, fizyki i geografii. O 11.00 
zaś pisali egzamin z matematyki.
Trzeci dzień to obowiązkowy test z 
języka obcego na poziomie podsta-
wowym. Do poziomu rozszerzo-
nego podchodzili ci, którzy danego 
języka uczyli się jeszcze w szkole 
podstawowej.
- Jestem spokojna o swoich 
uczniów. Przygotowywali ich zna-
komici nauczyciele, zatem w moim 
odczuciu powinno być dobrze. Eg-
zamin gimnazjalny to nic innego 

jak podsumowanie pracy i nauki, 
która trwała 3 lata. Każdy ze zda-
jących ma tę świadomość i sądzę, 
że zaprezentuje poziom wiedzy na 
miarę swoich możliwości  – wyja-
śnia dyrektor Gimnazjum nr 1 Bo-
żena Płatek.
Dyrektor Gimnazjum nr 2 Bożena 
Marcinkowska, także jest spokojna 
o swoich podopiecznych. - Stres 
zawsze jest, czy to u uczniów czy 
nauczycieli. Egzamin to przepust-
ka do dalszego szczebla edukacji, 
ale patrząc na wyniki z egzaminów 
próbnych, które były wysokie, je-
stem dobrej myśli.
Według rozporządzenia MEN, w 
obu szkołach zwolniono z egzami-
nów laureatów i finalistów olim-
piad czy też konkursów przed-
miotowych. W „Jedynce” taki 
przypadek miał miejsce w części 
humanistycznej oraz przyrodniczo 
– humanistycznej zaś w „Dwójce” 
w części przyrodniczej oraz języ-
kowej.

 Karol Niewęgłowski

Dnia 18 marca br. Monika Paw-
lina, uczennica klasy VI zajęła 
I miejsce w XVIII Międzywoje-
wódzkim Konkursie Recytator-
skim Poezji i Prozy Ludowej. 
W konkursach przedmiotowych 
organizowanych przez Lubel-
skiego Kuratora Oświaty czołowe 

miejsca zajęli uczniowie klas VI: 
Filip Skwara został Laureatem 
Konkursu Ortograficznego oraz 
Finalistą Konkursu Polonistycz-
nego, natomiast Maja Krupska - 
Laureatką Konkursu Polonistycz-
nego. Ponadto Maja Krupska jest 
też Laureatką Konkursu Języka 

Angielskiego. Do konkursów po-
lonistycznych uczniów przygoto-
wała Mirosława Pałasz, a do kon-
kursu z języka angielskiego Marta 
Jaroszyńska.
Wszystkim laureatom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!
 Red.
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Radzyńskie obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej nr 1

Katyńska Droga Krzyżowa Egzaminy gimnazjalne 
w radzyńskich szkołach

W 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej i 77. rocznicę mordu katyń-
skiego w kościele pw. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w 
Radzyniu została odprawiona Msza św. w intencji ofiar obydwu wyda-
rzeń i w intencji Ojczyzny. - Błogosławieni, którzy przychodzą w imię 
Pańskie! Bądźcie pozdrowieni, którzy tu przychodzicie, kierując się 
wiarą i miłością do Boga i Ojczyzny – mówił w słowie wstępnym pro-
boszcz parafii św. Anny ks. Henryk Och.



„Chciałbym się z Tobą przy-
witać, ale łatwiej mi będzie, 
jeśli pierwszy podasz mi rękę. 
Nie bój się kontaktu ze mną 
- autyzm nie zaraża” – sło-
wami Kuby, autystycznego 
podopiecznego Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego im. Z. Sękowskiej, 
dyrektor SOSW Małgorzata 
Popek  3 kwietnia  zainau-
gurowała Dni z Autyzmem i 
innymi niepełnosprawnościami 
pod hasłem „Pomyśl, poczuj, 
zrozum...”

- Głównym celem akcji jest roz-
powszechnienie wiedzy o auty-
zmie, zapobieganie marginalizacji 
problemów osób autystycznych 
i niepełnosprawnych oraz prze-
ciwdziałanie dyskryminacji tych 
osób w najbliższym środowi-
sku - wyjaśnia dyrektor ośrodka 
Małgorzata Popek. Dodała, że 
tradycją stało się już spotkanie  
na terenie radzyńskiego pałacu i 
wypuszczanie niebieskich balo-
nów na znak solidarności z oso-
bami chorymi na autyzm. - Nasza 
akcja ma na celu pokazanie, że te 

dzieci tak naprawdę nie różnią 
się od innych. Każdy z nas jest 
inny, ma inny charakter, inny styl 
ubierania się, ktoś ma okulary 
lub długie włosy… tak też trzeba 
patrzeć na dziecko autystyczne. 
Społeczeństwo musi nauczyć się, 
jak odnosić się do  dzieci auty-
stycznych, aby nie krzywdzić ich 
i ich rodzin. My, jako szkoła spe-
cjalna, czujemy się w obowiązku 
poruszać trudne problemy, ale i 
uświadamiać nieświadomych, aby 
wszystkim żyło się lepiej – mówiła 
M. Popek.
Przez 3 dni w placówce odbywa-
ły się specjalne spotkania oraz 
wykłady mające na celu podkre-
ślenie ważności poszczególnych 
ogniw terapii osób niepełno-
sprawnych. Rozstrzygnięto także 
konkursy plastyczne zorganizo-
wane specjalnie na tę okazję oraz 
ogłoszono wyniki plebiscytu na 
„Miejsce przyjazne osobom nie-
pełnosprawnym”. W tym roku ty-
tuł zdobyły: pizzeria The Best oraz 
do Dział Rehabilitacji SP ZOZ w 
Radzyniu Podlaskim.

 Karol Niewęgłowski

Oficjalne podsumowanie i 
zakończenie II Radzyńskiego 
Testu Wiedzy Ekologicznej 
oraz wręczenie nagród zwy-
cięzcom odbyło się 4 kwietnia  
w sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta Radzyń Podlaski.

W dniach 13 - 17 marca 2017 r. od-
był się I etap II Radzyńskiego Testu 
Wiedzy Ekologicznej. W I etapie 
wzięło udział 475 uczniów, a w II 
etapie, który odbył się 28 marca 
b.r., 33 uczniów z trzech radzyń-
skich szkół podstawowych. Testy 
składały się kolejno z 30 pytań za-
mkniętych i 15 pytań mieszanych z 
zakresu gospodarki odpadami ko-

munalnymi, recyklingu, ponowne-
go użycia odpadów komunalnych, 
ochrony środowiska, przyrody, ni-
skiej emisji, odnawialnych źródeł 
energii itd.
Najlepiej poradził sobie ubiegło-
roczny laureat Jan Łaskarzewski 
z VI e Szkoły Podstawowej nr 2, 
który uzyskał 37 punktów na 40 
możliwych! Na podium znalazły 
się również: Dominika Zielnik z 
VI d (34 pkt) i Olga Burczaniuk 
z V c (33,5 pkt), obie reprezentują 
Szkołę Podstawową nr 2 w Radzy-
niu Podlaskim.
Pierwszą  dziesiątkę zamknęli: Mo-
nika Pietraszek z SP nr 1 (32,5 
pkt), Paweł Tchórz z SP nr 3 (31 

pkt), Natalia Danilczuk z SP nr 2 
(30 pkt), Mateusz Bancerz z SP nr 
2 (29,5 pkt), Michał Wysokiński z 
SP nr 3 (29 pkt), Magda Zielant z 
SP nr 1 (29 pkt) i Zofia Koczkodaj 
z SP nr 2 (28,5 pkt).
Wszyscy  otrzymali z rąk Z-cy Bur-
mistrza Miasta Radzyń Podlaski  
Tomasza Stephana  nagrody oraz 
upominki z logo „Radzyń segre-
guje!”.
Wydruk testów, zakup nagród i 
upominków został dofinansowa-
ny z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie. 

 Piotr Tarnowski

Akcja co roku cieszy się dużym za-
interesowaniem nie tylko ze strony 
uczniów i nauczycieli. Przybywają 
na nią także władze samorządowe, 
kierownicy i dyrektorzy miejskich 
jednostek i szkół oraz absolwenci, 
rodzice oraz emerytowani nauczy-
ciele tej placówki.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor 
szkoły, przypominając historię i 
cel, jaki przyświeca organizacji 
tego wydarzenia. - Ten montaż 
jest wyrazem naszego hołdu dla 
cierpiących. Składamy pokłon 
dzieciom, młodzieży, rodzinom 
- tym, którzy na co dzień zmaga-
ją się z cierpieniem. Każde takie 
spotkanie to dla nas wielka lekcja 
- przede wszystkim pokory – mó-
wiła Bożena Płatek.

Tuż po montażu słowno-mu-
zycznym głos zabrał ojciec Filip 
Buczyński - franciszkanin, założy-
ciel i prezes jedynego w Polsce po-
łudniowo-wschodniej domowego 
hospicjum dla dzieci. 
- Po tym, co zobaczyłem i usły-
szałem przed chwilą, pojawiła się 
myśl, że dobro powraca i się po-
mnaża. To, czego my doświadcza-
my dzięki pani dyrektor i uczniom 
tej szkoły, dotyka takich wymiarów 
człowieczeństwa, które wymagają 
zatrzymania się. To jest moment, 
kiedy możemy pomyśleć, bo jadąc 
100 kilometrów na godzinę nie 
dostrzeżemy kwiatka, tylko łąkę. 
To dzisiejsze spotkanie zatrzymuje 
nas w wymiarze historycznym, pa-
triotycznym i religijnym. Dziękuję 
wam, że ten wysiłek ma wymiar 
wspierania Hospicjum Małego 
Księcia – mówił ojciec Filip.

Słowa uznania dla czynionego 
dzieła wyraził także w imieniu 
burmistrza Jerzego Rębka, wice-
burmistrz Tomasz Stephan. - To 
jest wielki zaszczyt móc być tutaj 
z państwem i tworzyć tę piękną 
wspólnotę. Dziękuję za to dzia-
łanie i możliwość wsparcia tych, 
którzy potrzebują naszej pomocy. 
Niech zbliżające się święta będą 
dla nas czasem miłości, pokoju 
oraz radości – mówił T. Stephan.
Każdy uczestnik spotkania mógł 
zabrać ze sobą wspaniałą, wykona-
ną przez uczniów szkoły palmę czy 
inną ozdobę wielkanocną, a zebra-
ne przy tej okazji pieniądze zostały 
przekazane – jak zawsze – na rzecz  
Dziecięcego Hospicjum im. Małe-
go Księcia w Lublinie.

 Karol Niewęgłowski
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„Wielkie Wicie to dobro,
które powraca i się pomnaża”
VIII finał akcji „Nasz i Wasz dar Serca dla Dziecięcego Hospicjum im. 
Małego Księcia w Lublinie” - nazwanej dla uproszczenia przez dyrektor 
Bożenę Płatek „Wielkim Wiciem” - odbył się 7 kwietnia w Gimnazjum nr 
1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim.

AKTUALNOŚCIBIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 24 kwietnia 2017 r.

II Radzyński Test Wiedzy Ekologicznej - rozdanie nagród

„Pomyśl, poczuj, zrozum...”
Radzyńskie Dni z Autyzmem
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o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Radzyń Podlaski.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 
778, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta 
Radzyń Podlaski Nr XXIV/145/2016 z dnia 
29 sierpnia 2016 r. o przystąpieniu do sporzą-
dzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego Miasta Radzyń 
Podlaski, zatwierdzonego uchwałą Rady 
Miasta Radzyń Podlaski Nr XL/240/2006 z 
dnia 26 stycznia 2006 r., (Dz. Urz. Woj. Lu-
belskiego Nr 82, poz. 1509 z dnia 12 maja 
2006 r., z późn. zm.) zawiadamiam o wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu zmia-
ny Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski w 
zakresie obejmującym zmiany przeznacze-
nia terenów oznaczonych symbolami: B4 U, 
C21 MU, C22 KU i C23 ZP, wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 
maja 2017 r. do 1 czerwca 2017 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, pok. 102, w 
godz. 7.30 –15.30.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przy-
jętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się 
w dniu 1 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w sie-
dzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, sala 
konferencyjna.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z 
późn. zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie zmiany planu, może 
wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmi-
strza Miasta Radzyń Podlaski z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu oznaczenia nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 16 czerwca 2017 r.
                                                                                                   
                        /-/   Jerzy Rębek

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Radzyń Podlaski.
Na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) w związ-
ku z prowadzonym postępowaniem w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ra-
dzyń Podlaski, zatwierdzonego uchwałą Rady 
Miasta Radzyń Podlaski Nr XL/240/2006 z 
dnia 26 stycznia 2006 r., (Dz. Urz. Woj. Lubel-
skiego Nr 82, poz. 1509 z dnia 12 maja 2006 r., 
z późn. zm.)w zakresie obejmującym zmiany 
przeznaczenia terenów oznaczonych symbo-
lami: B4 U, C21 MU, C22 KU i C23 ZP, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w 
dniach od 2 maja 2017 r. do 1 czerwca 2017 

r. w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, 
pok. 102, w godz. 7.30 –15.30.
W miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w 
planu do publicznego wglądu można zapoznać 
się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. pro-
jektem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, prognozą oddziaływania na 
środowisko do tego planu, opinią Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego i opinią 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 
Zainteresowani udziałem w postępowaniu 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
projektu planu na środowisko, mogą składać 
do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które 
mogą być wnoszone: w formie pisemnej do 
Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski, ustnie do 
protokołu, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na 
adres e-mail.: sekretariat@radzyn-podl.pl w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerw-
ca 2017 r.                                                                                                   
                                                 /-/   Jerzy Rębek

że ogłoszono pierwszy przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż niżej wymie-
nionych nieruchomości położonych w 
Radzyniu Podlaskim, obręb 0001 Radzyń 
Miasto, których właścicielem jest Miasto 
Radzyń Podlaski:
1. nieruchomość gruntowa niezabudowa-
na, stanowiąca własność Miasta Radzyń 
Podlaski, położona w Radzyniu Podla-
skim przy ul. Budowlanych, oznaczona 
numerem ewidencyjnym działki 2396 o 
powierzchni 6054 m2 i kształcie prosto-
kątnym, działka jest w części zakrzaczona 
i zadrzewiona.
Cena wywoławcza nieruchomości – 133 
000,00 zł  (w tym podatek VAT w kwocie 
24 869,92 zł),
Wadium – 13 300,00 zł,
2. nieruchomość gruntowa niezabudowa-
na, stanowiąca własność Miasta Radzyń 
Podlaski, położona w Radzyniu Podla-
skim przy ul. Budowlanych, oznaczona 
numerem ewidencyjnym działki 2397 o 
powierzchni 6283 m2 i kształcie prosto-
kątnym.
Cena wywoławcza nieruchomości – 138 
000,00 zł  (w tym podatek VAT w kwocie 
25 804,88 zł)
Wadium – 13 800,00 zł, 
3. nieruchomość gruntowa niezabudowa-
na, stanowiąca własność Miasta Radzyń 
Podlaski, położona w Radzyniu Podla-
skim przy ul. Budowlanych, oznaczona 
numerem ewidencyjnym działki 2901/2 
o powierzchni 6517 m2 i kształcie prosto-
kątnym. Przez skraj działki przebiega na-
powietrzna linia energetyczna średniego 

napięcia.
Cena wywoławcza nieruchomości – 143 
000,00 zł  (w tym podatek VAT w kwocie 
26 739,84 zł)
Wadium – 14 300,00 zł,
Dojazd do nieruchomości poprzez nieru-
chomość (stanowiącą drogę lokalną) nale-
żącą do Miasta Radzyń Podlaski.
Zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego nieruchomości 
z poz. 1,2 i 3 położone są na obszarze o 
funkcji przemysłowo-usługowej.
Dla nieruchomości z poz. 1, 2, 3 Sąd Re-
jonowy w Radzyniu Podlaskim Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wie-
czystą LU1R/00033378/6. 
Przetarg, o których wyżej mowa odbę-
dzie się dnia 19 maja 2017 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim, ul. 
Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski, 
sala konferencyjna – parter. 
Niniejsza informacja stanowi wyciąg z 
ogłoszenia o przetargu. 
Regulamin przetargu i szczegółowe infor-
macje znajdują się w ogłoszeniu, zamiesz-
czonym na tablicy informacyjnej Urzędu 
Miasta w Radzyniu Podlaskim, ul. War-
szawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski oraz 
na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Radzyń Podlaski: www.umradzynpodla-
ski.bip.lubelskie.pl i w Wydziale Zarzą-
dzania Mieniem Komunalnym tut. Urzę-
du, 1 piętro, pokój Nr 112 lub pod tel.: 83 
3512476 lub 661  993 608. Nieruchomość 
można obejrzeć po wcześniejszym uzgod-
nieniu telefonicznym.

BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI 
UL. WARSZAWSKA 32, 21-300 RADZYŃ PODLASKI
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Jacek Pałkiewicz – reporter, 
eksplorator, członek rzeczywi-
sty brytyjskiego Królewskiego 
Towarzystwa Geograficznego, 
odkrywca źródła Amazonki, od 
40 lat przemierzający peryferie 
świata – będzie gościem jubi-
leuszowej 20. edycji „Radzyń-
skich Spotkań z Podróżnikami”. 

7 maja (niedziela) o godz. 16.00 na 
Skwerze Podróżników w Radzyniu 
odsłoni on swoją tabliczkę. Następ-
nie w sali konferencyjnej Urzędu 

Miasta (ul. Warszawska 32) spotka 
się z mieszkańcami miasta i regionu 
(godz. 17.00). Wstęp wolny.
Podróżnik podczas wizyty w Ra-
dzyniu zaprezentuje swoją ostatnią 
książkę pt. „Dubaj. Prawdziwe ob-
licze”. – Jacek Pałkiewicz, skazany 
przez Al Kaidę na karę śmierci, 
obala w niej powszechne mity, ob-
nażając prawdziwe oblicze świą-
tyni luksusu: brak swobód oby-
watelskich, represje i niewolnicze 
warunki pracy najemnych robot-
ników. Jak twierdzi, petrodolary 

zapewniły Dubajowi pobłażliwość 
świata, który nie ma odwagi, by 
złożyć interesy ekonomiczne na 
ołtarzu walki o prawa człowieka – 
powiedział nam Robert Mazurek, 
na zaproszenie którego podróżnik 
odwiedzi Radzyń.
Na 20. edycję „Radzyńskich Spo-
tkań z Podróżnikami” zaprasza 
Burmistrz Radzynia Podlaskiego 
Jerzy Rębek, a także organizatorzy: 
Radzyńskie Stowarzyszenie „Po-
dróżnik”, Radzyński Ośrodek Kul-
tury oraz Szkolne Koło Krajoznaw-

czo-Turystyczne PTTK nr 21 przy I 
LO w Radzyniu Podlaskim. Spon-
sorami wydarzenia są: firma „Dr 
Gerard”, Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych i Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Radzyniu 

Podlaskim. Patronat nad wydarze-
niem objął ogólnopolski miesięcz-
nik „Poznaj Świat”. Więcej o spo-
tkaniu można przeczytać na www.
facebook.com/radzyn.spotkania
 red.

Już po raz ósmy w I Liceum 
Ogólnokształcącym w 
Radzyniu rozegrany został 
Memoriał Szachowy im. 
Eugeniusza Paśnikowskiego. 
Tym razem impreza trwała 
dwa dni, gdyż po raz pierw-
szy odbył się Mały Memo-
riał, z udziałem dzieci do lat 
13 – głównie uczniów klas 
I-II, uczestniczących w 
programie „Edukacja przez 
Szachy w Szkole”.

Mały Memoriał – wielka 
sprawa
W sobotę na turnieju było tłoczno, 
gwarno i emocjonalnie – za sza-
chownicami zasiadło ponad pięć-
dziesięcioro dzieci, które przybyły 
do I LO z opiekunami – nauczy-
cielami i rodzicami. Większość z 
zawodników to uczniowie radzyń-
skich szkół podstawowych, ale 
byli wśród ich także przyjezdni – z 
Międzyrzeca Podlaskiego, Łukowa, 
Lublina oraz z gminy Radzyń Pod-
laski – z Niewęgłosza i Radowca. 
Dla wielu z nich był to pierwszy 
tak znaczący turniej, dlatego po-
przedziły go szczególne emocje, 
których nie brakło też na turnieju.
Zawodników powitali: gospody-
ni obiektu – dyrektor I LO Ewa 
Grodzka, główny organizator im-
prezy - Robert Mazurek oraz sę-
dzia turnieju - Łukasz Dymek.
Turniej został zorganizowany przez 
I LO, Radzyński Ośrodek Kultury, 
honorowy patronat nad imprezą 
przyjął burmistrz Radzynia Jerzy 
Rębek, którego reprezentował wi-
ceburmistrz Tomasz Stephan.
- Czy umiecie bić głośno brawo? 
- spytała dyrektor Ewa Grodzka 

młodych uczestników sobotniej 
rundy turnieju. Odpowiedziały jej 
gromkie oklaski. - To dla was wiel-
kie brawa za to, że dziś jesteście. Cie-
szymy się, że jest was tak wielu. Już 
teraz wszyscy jesteście zwycięzcami 
– bez względu na to, które miejsce 
zajmiecie, bo grając w tę królewską 
grę, uczycie się tego, co będzie wam 
w życiu bardzo potrzebne - żeby 
być mądrymi, logicznie myślącymi 
ludźmi, którzy potrafią pięknie pla-
nować swoje życie, a także – umieć 
znosić porażkę.

„Edukacja przez Szachy 
w Szkole” przynosi owoce
Robert Mazurek wyraził satysfak-
cję z sukcesów programu „Eduka-
cja przez Szachy w Szkole”, o czym 
świadczy duża frekwencja dzieci na 
turnieju. - Miałem obawy, czy pro-
jekt będzie się cieszył popularno-
ścią, bo to dodatkowa godzina pra-
cy intelektualnej, ale okazało się, że 
wiele dzieci chętnie uczestniczy w 
zajęciach – mówił główny organi-
zator imprezy. Poinformował, że od 
września w Radzyńskim Ośrodku 
Kultury działa sekcja szachowa dla 
tych, którzy po dwóch latach ukoń-
czyli udział w programie. Nowi 
nauczyciele są przygotowywani do 
prowadzenia zajęć, uczestniczą też 
w kursach doskonalących. - Projekt 

nie ma na celu wychować mistrzów 
szachowych, ale rozwijać dzieci in-
telektualnie – nauczyć je logiczne-
go myślenia, przewidywania.

Po czterogodzinnych zma-
ganiach udało się wyłonić 
zwycięzców turnieju.
W kategorii 11-13 lat najlepsze wy-
niki osiągnęli: 1. Piotr Piwowar-
czyk, 2. Jerzy Rzeńca i 3. Kacper 
Litwiniec. W kategorii do 10 lat 
najwięcej zwycięstw zgromadzili: 
1. Szymon Suska, 2. Dawid Do-
bosiewicz, 3. Krzysztof Dobosie-
wicz, 4. Wojciech Pękała, 5. Jakub 
Bącik, 6. Marcel Bober, 7. Mikołaj 
Żurawski.
Statuetki otrzymały dziewczęta, 
które osiągnęły najlepsze wyniki: 
Aleksandra Słowikowska i Wik-
toria Król. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dy-
plomy udziału w turnieju.
Pan Jarosław Król nie kryje zado-
wolenia: - Jestem dumny z Wikto-
rii, wygrała 4 razy, zmierzyła się ze 
zwycięzcą turnieju – grała z nim 
najdłużej - mówi. – Szachy mnie 
interesują, lubię grać, to dla mnie 
świetna zabawa – tłumaczy Wikto-
ria, uczennica klasy III Szkoły Pod-
stawowej nr 2.
Zwycięzca turnieju w kategorii 
młodszej – Szymon Suski jest łu-

kowianinem, chodzi jeszcze do 
przedszkola – do zerówki, ale nale-
ży do Stowarzyszenia Szachistów 
Szachpol w Łukowie. - Gramy w 
domu, syn trenuje w klubie, lubi 
grać w szachy, marzy o mistrzo-
stwie – mówi mama Szymona – 
Monika Suska. 
Anna Madej prowadzi lekcje sza-
chów w Szkole Podstawowej nr 2. 
- Dzieci chętnie uczestniczą w zaję-
ciach, opowiadają o tym w domu, 
angażują rodziców, którzy kupu-
ją szachy, wspólnie grają – mówi 
nauczycielka. Dodaje, że poziom 
umiejętności jest różny, bo szachy 
to gra piękna, intelektualna, która 
wymaga skupienia i zacięcia, nie 
wszyscy mają do tego predyspo-
zycje, ale wszyscy próbują, na ile 
mogą.
Usatysfakcjonowany z poziomu 
turnieju jest Łukasz Dymek. - 
Dzięki programowi „Edukacja 
przez Szachy w Szkole” dzieci się 
bardzo rozwinęły, widać, że przy-
zwyczaiły się do wysiłku umysło-
wego. Niektóre partie trwały pół 
godziny, cały turniej – 4 godziny. 
W ich wieku tyle czasu przy sza-
chownicy, to naprawdę dużo zna-
czy – podsumował główny sędzia 
turnieju. Dodaje, że szkolenie sza-
chowe w Radzyniu jest na wysokim 
poziomie - jedno z lepszych w wo-

jewództwie. - Myślę, że z tych dzie-
ci wyrosną mistrzowie – puentuje 
sędzia turnieju.

Turnieje szachowe 
w Radzyniu od 50 lat
W drugim dniu Memoriału przy 
szachownicach zasiadło 26 osób, 
w tym dwie dziewczęta. Po 5 go-
dzinach zmagań wyłonieni zostali 
zwycięzcy.
W kategorii do lat 18 najlepsi byli: 
1. Cezary Goławski, 2. Julia Litwi-
niec, 3. Szymon Jesionek, 4. Alek-
sander Gątarczyk, 5. Sebastian 
Ścibor.
W kategorii Open nagrodzeni 
zostali: 1. Marek Skonieczny, 2. 
Paweł Krasuski, 3. Włodzimierz 
Gryczka, 4. Hubert Goławski, 5. 
Grzegorz Litwiniec, 6. Zbigniew 
Litwiniec, 7. Andrzej Litwiniec.
Nestor radzyńskich szachów, uczeń 
patrona turnieju Eugeniusza Paśni-
kowskiego - Zbigniew Litwiniec   
podkreślił, że w tym roku przypada 
50. rocznica radzyńskiej gry w sza-
chy. W sierpniu 1967 roku zostały 
zainaugurowane szachowe roz-
grywki – od turnieju klasowego w 
I LO. Zaapelował do wszystkich, 
którzy mają pamiątki lub wspo-
mnienia z tym związane, by dzie-
ląc się nimi, pomogli zorganizo-
wać obchody jubileuszu.
Obecny na podsumowaniu turnie-
ju wraz z wiceburmistrzem Toma-
szem Stephanem Adam Adamski 
zapowiedział zorganizowanie jesie-
nią – w ramach obchodów szacho-
wego 50-lecia turnieju szachowego, 
nad którym obejmie patronat jako 
Przewodniczący Rady Miasta.

 Anna Wasak
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20. edycja „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”

VIII Memoriał Szachowy Eugeniusza Paśnikowskiego

Jacek Pałkiewicz opowie w Radzyniu o Dubaju

Szachowy Weekend



Spektakl teatru „Już Kończy-
my” zatytułowany „Kołatka” 
zostanie zaprezentowany na 
Festiwalu Najciekawszych Wi-
dowisk Teatralnych w Lubli-
nie. Tak zadecydowali jurorzy 
Wojewódzkiego Przeglądu 
Teatrów Dziecięcych i Mło-
dzieżowych. Przedstawienie 
skutecznie zakołatało do serc 
i wyobraźni widowni i ocenia-
jących.

Jest to kolejne ambitne, porusza-
jące przedsięwzięcie zespołu kie-
rowanego przez Ewę Śliwińską. 
Pamiętamy szereg docenionych 
przez radzyńską widownię i juro-
rów różnych przeglądów teatral-
nych widowisk teatralnych, wśród 
nich : „Baptysterium” zrealizowa-
ne w ubiegłym roku z okazji Jubi-
leuszu 1050-lecia Chrztu Polski, 
spektakl „44” z okazji 70. roczni-
cy Powstania Warszawskiego czy 
etiudę o historii teatru stworzoną 
na 250. rocznicę teatru w Polsce. 
Dołączyła do nich również „Ko-
łatka”. Spektakl łączy widowisko-
wość, na którą składają się: ruch, 
gra światła, ciekawe rozwiązania 
sceniczne z przenikającą muzyką 
Jana Kantego Pawluśkiewicza oraz 
świetną grą młodych aktorów. 
Tym razem twórczyni spektaklu 
– Ewa Śliwińska położyła nacisk 
również na piękne, poetyckie sło-

wo z głębokim przesłaniem.
Spektakl oparty jest na trzech 
utworach. Są to: „Autoportret 
odczuwany” Mirona Białoszew-
skiego, ”Bogaci i szczęśliwi” 
Rainera Marii Rilkego w prze-
kładzie Jana Lechonia oraz „Ko-
łatka” Zbigniewa Herberta. W 
przedstawieniu mamy też odnie-
sienia do jego wierszy „Przesłanie 
Pana Cogito” czy „Pudełko zwane 
wyobraźnią”.
Kołatka to prosty, drewniany in-
strument muzyczny wydający 
przy potrząsaniu charakterystycz-
ne dźwięki, który w czasie Tridu-
um Paschalnego zastępuje w cza-
sie liturgii dzwonki, ale też rucho-

my uchwyt, służący do „kołatania”, 
czyli pukania do drzwi. Przypomi-
na więc fundament, na którym zo-
stał zbudowany chrześcijański ko-
deks moralny oraz stanowi formę 
apelu o otwarcie umysłów, sumień 
i serc. - Tytułowa kołatka to ser-
ce bohaterki – Pani Cogito, która 
pojawia się na scenie w „pudełku 
wyobraźni”, aby przekroczyć gra-
nice własnego jestestwa, własnego 
miejsca na ziemi, żeby iść przez 
życie „wyprostowanym wśród 
tych, co na kolanach” i aby uzmy-
słowić widzom, że „płynąć należy 
pod prąd, do źródła, bo z prądem 
płyną tylko śmieci” /Z. Herbert/ 
– tłumaczy twórczyni spektaklu 

Ewa Śliwińska. - Cogito zazdrości 
innym głów pełnych marzeń i wy-
obraźni /”Są tacy którzy w głowie 
hodują ogrody”/oraz bicia „dzwo-
nu wolności”. Swoją wyobraźnię 
porównuje do drewnianej deski. 
Ale jednocześnie ta „deska” to pro-
stota i jednoznaczność wskazań 
moralnych pozostawionych przez 
Jezusa w Ewangelii („Niech mowa 
wasza będzie tak-tak, nie -nie, a 
co nadto jest od złego pochodzi”). 
Rytm bicia serca „tak-tak/nie-nie” 
wybijany przez główną bohaterkę 
oraz pozostałych aktorów to „su-
chy poemat moralisty” – dekla-
racja poety, że w swej twórczości 
ponad wyobraźnię stawia prawdę. 

- Spektakl zmusza widza do reflek-
sji, co jest lepsze i ważniejsze: czy 
głos dzwonu, silny, mocno słysza-
ny z daleka czy głos cichej kołatki, 
która otwiera drzwi? - zastanawia 
się twórczyni widowiska.
W ostatniej części widowiska pa-
dają ważne słowa z wiersza Ril-
kego, że bogaci i szczęśliwi mogą 
milczeć, bo niekoniecznie inni 
chcą wiedzieć, kim są, ale biedni 
muszą wołać, nie mogą być nie-
mi, aby inni nie przechodzili obok 
nich jak przedmiotów. - I znów 
pojawia się dźwięk kołatki, która 
ma spowodować właściwą reakcję 
na ludzką biedę – tłumaczy Ewa 
Śliwińska.
Pani Cogito odpływa do źródła w 
„pudełku zwanym wyobraźnią”, a 
do końca spektaklu słychać głos 
kołatki – serca, dochodzący z pu-
dła. Jeden z aktorów zadaje reto-
ryczne pytanie „Jak ona miała na 
imię, już nie pamiętam? ”, żeby 
usłyszeć z głębi sceny przesłanie 
spektaklu: – Cogito, Cogito ergo 
sum...
W spektaklu wystąpili: Agata 
Grudzień, Olga Śliwińska, Alek-
sandra Zbirska, Joanna Matu-
szewska, Natalia Pawełczak, We-
ronika Zielińska, Joanna Głodek, 
Jakub Płecha, Gabriel Krzewicki.
Całość wyreżyserowała opiekunka 
grupy – Ewa Śliwińska.

 AW
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- Ten mały chłopak, który tu się 
urodził, tu pobierał od swego ojca 
pierwsze lekcje gry na instrumen-
cie, został wielkim, wspaniałym 
dyrektorem Opery Drezdeńskiej, 
koncertował na największych sce-
nach świata. Ten z Radzynia, stąd! 
– podkreślał w słowie wprowadza-
jącym dyrektor PSM Zbigniew 
Czuryło. - Warto o tym pamiętać, 
że nie miejsce urodzenia decyduje 
o losie człowieka, ale talent, pra-
cowitość. Patron szkoły powinien 
być dla nas powodem dumy, sa-
tysfakcji, bo jesteśmy w miejscu, 
gdzie wielki, wspaniały wirtuoz 
uczył się gry na instrumencie jak 
każdy z was.
Następnie dyrektor Z. Czuryło 

przypomniał, że ostatnie lata życia 
Karol Lipiński spędził w Urłowie 
na Ukrainie, gdzie uczył dzieci gry 
na skrzypcach, przekazywał im 
swój największy skarb - wiedzę, 
jaką posiadał. - To się także doko-
nuje tutaj – przekazywanie wiedzy 
muzycznej. Możecie uczyć się gry 
na skrzypcach w Pałacu Potockich 
w Radzyniu w Państwowej Szkole 
Muzycznej, której patronem jest 
Karol Lipiński - chłopak stąd, naj-
wspanialszy wirtuoz w Europie, a 
może nawet w ówczesnym świe-
cie. Warto sobie uświadomić, jaką 
mamy wspaniałą spuściznę – mó-
wił dyrektor szkoły.
Koncert poprowadziły Patrycja 
Goławska i Weronika Jurkiewicz, 

biografię Patrona Szkoły zaprezen-
towała Amelia Korulczyk, która 
zdobyła I miejsce w V Konkur-
sie Wiedzy o Karolu Lipińskim i 
Dniach Karola Lipińskiego w Ra-
dzyniu Podlaski.
Koncert przygotowała Dorota 
Szostakiewicz.
W programie znalazły się: „Duet-
to”, cz. 1, Affettuoso G. Ph. Tele-
manna, „Mazurek a-mol op. 67 nr 
4” F. Chopina, „Burleska” Grażyny 
Bacewicz, Tango „La Payanca”, 
Augusto Berto „Wiązanka melodii 
bałkańskich”, „Tarantella” A. Ko-
marowskiego, „Taniec żydowski”, 
„Gawot”, “Tamburyn” A. Aubera, 
„Quizas, Quizas, Quizas” O. Far-
resa, „Show Stopper” oraz „Wild 

West”(„Dziki Zachód”) E.H. Jo-
nesa. W koncercie wystąpili: Pa-
trycja Maliszewska, Małgorzata 
Kowalczyk, Wiktoria Grochow-
ska, Anna Lipińska, Natalia Dyjak, 
Amelia Wieczorek, Michał Danil-
czuk, Zuzanna Falkowska, Natalia 
Danilczuk, Aleksandra Nawara, 

Aleksandra Polak, Aleksandra Na-
wara, Milena Prokopiuk. Uczniów 
przygotowali nauczyciele: A. 
Jodłowska-Resiak, M. Szuksztul, 
N. Pomyłujko, Ł. Resiak, Elżbieta 
Charlińska.

 Anna Wasak

Patron PSM Karol Lipiński – „chłopak stąd”

„Kołatka” zawładnęła sercami i wyobraźnią

Koncertem muzyki skrzypcowej społeczność Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I st. im. Karola Lipińskiego 7 kwietnia uczciła Dzień Patrona. Na 
scenie sali koncertowej PSM wystąpili uczniowie klasy skrzypiec.



Poprowadzą je wspaniali młodzi 
wykładowcy, otwarci na każdy 
gatunek muzyczny z nastawie-
niem na jak najlepsze opanowanie 
warsztatu :  
Michał Lewartowicz - gitarzysta, 
kompozytor, pedagog, absolwent 
Szkoły Muzycznej II stopnia im. 
Tadeusza Szeligowskiego w Lubli-
nie w klasie kontrabasu, Policeal-
nego Studium Jazzu im. Henryka 
Majewskiego w Warszawie w kla-
sie gitary jazzowej.
Jarek Żarnowski – basista, absol-
went szkoły muzycznej II stopnia 
im. Karola Lipińskiego, w klasie 
kontrabasu Dariusza Waćkow-
skiego oraz absolwent kierun-
ku Jazz i Muzyka Estradowa na 
UMCS, w klasie kontrabasu i gi-

tary basowej Mariusza Bogdano-
wicza.  
Kamil Banach - absolwent Szko-
ły Muzycznej im. Tadeusza Szeli-
gowskiego w Lublinie (klasa per-
kusji).
Oprócz zajęć warsztatowych od-
będą się również koncerty w wy-
konaniu warsztatowiczów i za-
proszonych gości, a będą to: THE 
ANALOGS, FARBEN LEHRE, 
AKURAT.
Zapraszamy wszystkich chcących 
doskonalić swoje umiejętności 
pod okiem mistrzów. 
Regulamin, karta uczestnika i plan 
imprezy na www.facebook.com/
radzynskiosrodek.kultury lub pod 
numerem telefonu - 694 290 991 
–Molas, (83) 352 73 14-ROK
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Od 3 kwietnia w Radzyńskim 
Ośrodku Kultury pracuje 
Tomasz Młynarczyk, który 
objął etat instruktora kul-
tury. Ma to pośredni zwią-
zek z rezygnacją Tomasza 
Pietrzeli, który wcześniej 
pracował na pół etatu jako 
kustosz Radzyńskiej Izby 
Regionalnej. Jak zapowiada 
Paweł Żochowski – dyrektor 
ROK- formuła funkcjonowania 
RIR będzie zmieniona, a rolę 
nowo zatrudnionego widzi w 
wymiarze dużo szerszym niż 
kustosza.

Człowiek wielu pasji
Tomasz Młynarczyk to fotogra-
fik, pierwszy radzyński członek 
Związku Polskich Artystów Fo-
tografików, ale także społecznik, 
animator kultury, organizator i 
współorganizator imprez kultu-
ralnych, założyciel Radzyńskiego 
Klubu Fotograficznego „Klatka”, 
autor i współautor wystaw oraz 
różnych wydawnictw – albumów 
fotograficznych (m.in. „Walizki 
Józefa Karłowicza”), publikował 
swoje zdjęcia w wielu tytułach 
prasowych, albumach i książkach. 
Przede wszystkim jednak to czło-
wiek z pasją, która udziela się tak-
że otoczeniu. Do nowego zadania 
podchodzi z wielkim zapałem, ma 
szeroką wizję swej pracy i ambit-
ne plany, które nie ograniczą się 
do RIR. Trudno mówić o wszyst-
kich, bo nie wszystkie da się jed-
nocześnie zrealizować, choć są 
one absolutnie realne, możliwe 
do wykonania. Szczególnie przez 
takiego pasjonata jak pan Tomek, 
który potrafi zjednywać do swych 
pomysłów innych. Nie zabraknie 
w nich tematyki fotograficznej i 
filmowej,w której się specjalizuje, 
ale na niej nie poprzestanie. 
Już 19 kwietnia  w ROK zainaugu-
rowane zostały warsztaty fotogra-
ficzne skierowane do wszystkich 
grup wiekowych. Przyszło na nie 
20 osób.

Przed jubileuszem 550-lecia 
Radzynia: galeria i archi-
wum
Okazją do wielorakich działań i 
sprawdzianem umiejętności or-
ganizacyjnych będzie na pewno 
przygotowanie i przeprowadzenie 
obchodów przypadającej już w 
przyszłym roku 550. rocznicy na-
dania Radzyniowi praw miejskich. 
Tomasz Młynarczyk planuje, że 
do czasu obchodów 550-lecia Ra-
dzynia mogłaby powstać w pałacu 
profesjonalna galeria fotografii ar-

tystycznej pod patronatem Związ-
ku Polskich Artystów Fotografi-
ków, którego członkiem jest od 
ubiegłego roku. Środowisko ZPAF
-u Okręgu Lubelskiego w planach 
stworzenia galerii brało w pod 
uwagę Lublin i Kazimierz. - Jeśli 
mamy taką perłę jak Pałac Potoc-
kich, a jest tendencja do decentra-
lizacji i reklamowania mniejszych 
ośrodków, dlaczego nie zrobić jej 
u nas? - zastanawia się Tomasz. 
Dodaje, że będzie to galeria pre-
stiżowa i liczy na to, że stanie 
się nie tylko pięknym miejscem 
prezentacji, ale też atrakcyjnym 
centrum spotkań fotograficznych 
(których tradycja już od wielu lat 
w Radzyniu istnieje). - Nie moż-
na nie wykorzystać takiej okazji 
– dodaje nowy instruktor kultury 
i przyznaje, że pomysł zyskał już 
przychylność władz ZPAF-u oraz 
burmistrza Radzynia Jerzego Ręb-
ka. Upatrzył nawet odpowiednie 
miejsce w Pałacu Potockich, nie-
wymagające wielkich nakładów, 
a spełniające wszelkie warunki na 
galerię, ośrodek różnorakich spo-
tkań – warsztatów, przeglądów, 
rozmów o sztuce... 
Tomasz Młynarczyk ma zamiar 
zrealizować pomysł, który już od 
wielu lat krąży w środowisku ra-
dzyńskich fotografów i fotogra-

fików, stworzenia miejsca archi-
wizacji materiałów dotyczących 
miasta i regionu (Wschodnie 
Centrum Fotografii) – fotograficz-
nych, filmowych, nagrań dźwię-
kowych w wersjach analogowej i 
cyfrowej. Chce, żeby zbiory były 
udostępniane dla zainteresowa-
nych, choćby przez możliwość 
ściągnięcia przez Internet. 

Z szerokim zakresem 
obowiązków
Poza tym wymienia dziesiątki 
działań - może mniejszego kali-
bru, ale mogące mieć wielkie zna-
czenie dla popularyzacji naszego 
miasta, jego historii, zabytków, 
tradycji; ale także integracji miesz-
kańców i przybliżenia im różnych 
działań i ośrodków kulturalnych 
spoza naszego miasta.
Dyrektor ROK Paweł Żochowski 
dodaje, że Tomasz Młynarczyk 
otrzyma szeroki zakres obowiąz-
ków, zajmie się też organizacją 
plenerów. Uspokaja, że znajdą się 
pieniądze na zatrudnienie nowe-
go instruktora po rezygnacji To-
masza Pietrzeli (1/2 etatu) i Ewy 
Śliwińskiej (3/4 etatu); instruktor 
teatralny obecnie pracuje w ROK 
na umowę-zlecenie.

 Anna Wasak

Tomasz Młynarczyk pracownikiem ROKRO(C)KOWISKO 2017
Kolejna edycja Warsztatów Gitarowych – 
RO(c)KOWISKO 2017 odbędzie się  w dniach 
2-3 maja w Radzyńskim Ośrodku Kultury.



- Pogoda wręcz idealna do węd-
kowania – mówili organizatorzy, 
otwierając wydarzenie. Do zmagań 
przystąpiło 53 zawodników w kate-
gorii seniorów oraz 9 zawodników 
w kategorii młodzieży.
Po blisko 6 godzinach zmagań 
wędkarzy komisja przystąpiła do 
ważenia złowionych ryb. 
Obecny na zawodach burmistrz 
podczas wręczenia nagród wyraził 
swój podziw dla osób uprawiają-
cych ten rodzaj sportu. - To, co jest 
piękne w państwa sporcie, to obco-
wanie z przyrodą. Świadczy to na 
pewno o człowieku, o jego wraż-
liwości. Zdumiony jestem liczbą 
zawodników. To cieszy i myślę, że 
niewątpliwie stanowi piękny przy-
kład dla najmłodszych. Dziękuję 
organizatorom za przygotowanie 
tych zawodów, a zwycięzcom oraz 
pozostałym uczestnikom gratuluję 

udziału – mówił Jerzy Rębek.
Zwycięzcą w kategorii seniorzy zo-
stał Cezary Mazgaj, drugie miejsce 
zajął Andrzej Kowalski, trzeci zaś 
był Dominik Wawruszak. W kla-
syfikacji juniorów, pierwsze miej-
sce wywalczył Adam Śledź, drugie 
miejsce zdobył Michał Karwow-

ski, a na 3 miejscu uplasował się 
Marek Koczkodaj.
Dodatkowe wyróżnienie - za naj-
większą rybę (karp 1390 g) – przy-
znano Sebastianowi Śledźowi, a 
nagrodę sędziów za okonia (180 g) 
odebrał Damian Sobieszek.
 Karol Niewęgłowski

Finał oddziałowy XLV Ogól-
nopolskiego Młodzieżowego 
Turnieju Turystyczno-Krajo-
znawczego PTTK odbył się 4 
kwietnia w Białej k. Radzynia 
Podlaskiego. Uczestnikami 
zawodów były 3-osobowe 
drużyny startujące w trzech 
kategoriach wiekowych: szkoły 
podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne. 

Celem turnieju jest poznawanie 
przez młodzież piękna ziemi ojczy-
stej, jej przeszłości i teraźniejszości, 
popularyzowanie krajoznawstwa 
i turystyki jako formy aktywnego 
wypoczynku, propagowanie kul-
tury wycieczkowania i rozwijanie 
sprawności fizycznej. Organizato-
rem eliminacji był Oddział PTTK 
w Radzyniu Podlaskim przy współ-
pracy z Zespołem Szkół w Białej. 
Wsparcia finansowego imprezie 
udzielił Urząd Miasta i Urząd Gmi-
ny Radzyń Podlaski.
Uczestnicy turnieju musieli zmie-
rzyć się z wieloma konkurencjami, 
które wymagały zarówno wiedzy 
teoretycznej jak i umiejętności 
praktycznych. Odbył się test wie-
dzy, obejmujący zagadnienia kra-
joznawcze, turystyczne, topogra-

ficzne, dotyczące bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym oraz udzielania 
pierwszej pomocy. Przeprowadzo-
no też turystyczny marsz na orien-
tację, rowerowy tor przeszkód oraz 
turystyczne ABC. Ostatnią z wy-
mienionych konkurencji tworzyły: 
rozpoznawanie atrakcji turystycz-
nych województwa lubelskiego, 
rzut do celu, rozpoznawanie roślin 
oraz rozpoznawanie tropów zwie-
rząt. Ocenie podlegały również 
zdobyte przez uczestników odzna-
ki turystyczne.
W klasyfikacji generalnej turnieju, 
w kategorii szkół podstawowych, 
na najwyższym stopniu podium 
stanęła drużyna ze Szkoły Pod-
stawowej w Woli Osowińskiej 
w składzie: Wiktoria Skowron, 
Kacper Zabielski i Kacper Kra-
sucki (opiekun Hanna Gołoś). 

Wśród gimnazjalistów zwyciężyła 
drużyna Gimnazjum nr 2 w Ra-
dzyniu Podlaskim w składzie: 
(opiekun Dorota Staroń). Z kolei 
w kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych bezkonkurencyjny okazał się 
zespół I LO w Radzyniu Podla-
skim w składzie: Sebastian Kopiś, 
Damian Warsz i Michał Kondrat 
(opiekun Robert Mazurek). 
Puchary, dyplomy i narody rzeczo-
we wręczyli: dyrektor ZS w Białej 
Andrzej Prokopiuk oraz prezes 
Oddziału PTTK w Radzyniu Pod-
laskim Bogdan Fijałek. 
Najlepsze zespoły w każdej katego-
rii wiekowej będą reprezentowały 
radzyński Oddział PTTK w finale 
wojewódzkim turnieju, który od-
będzie się w dniach 12-13 maja.

 Tekst i zdjęcia: Robert Mazurek

8 kwietnia do Janowa Podla-
skiego zjechało 300 zawod-
ników z 15 klubów, którzy  
rywalizowali o prawo startu w 
Mistrzostwach Polski Junio-
rów i Juniorów Młodszych oraz 
o medale w Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach Młodzi-
ków. Radzyńskie Sportowe 
Centrum Taekwon-do repre-
zentowało blisko 60 pod-
opiecznych Łukasza Ciężkiego 
i Katarzyny Ciężkiej. 

W trzech kategoriach wiekowych 
radzyńscy wojownicy zdobyli, aż 
19 medali!!! W kategorii juniora 
medale zawisły na szyjach obec-
nych reprezentantek Kadry Na-
rodowej. Patrycja Chud zdobyła 
złoto w układach stopni mistrzow-
skich oraz srebro w walkach do 55 
kg. Natomiast Martyna Zielnik 
wywalczyła złoto w walkach do 
50 kg, srebro w układach stopni 
mistrzowskich oraz brąz w techni-
kach specjalnych tym samym zdo-
bywając tytuł Najlepszej Zawod-
niczki Turnieju!!!
Bardzo dobrze spisali się również 
juniorzy młodsi, a dorobek meda-
lowy przedstawia się następująco: 
Michał Łobacz dwa złote medale 
w walkach do 46 kg oraz układach 
stopni mistrzowskich, Damian 
Ładny srebro w układach stopni 
mistrzowskich i brąz w walkach do 
58 kg, Martyna Ciarkowska złoto 
w układach stopni mistrzowskich, 
Karolina Świć srebro w układach 
stopni mistrzowskich, Aleksan-
dra Kopiś srebro w walkach do 
42 kg i brąz w układach stopni 
uczniowskich, Radosław Gołę-
biowskicbrąz w walkach + 70  kg 
oraz zawodnik trenujący w sekcji w 
Czemiernikach prowadzonej przez 
Katarzynę Ciężką, Piotrek Niewę-
głowski brąz w walkach do 46 kg. 
Bez dorobku medalowego ale z du-
żym bagażem doświadczeń wró-
cili Wiktor Mroczek, Bartłomiej 
Rączka, Paweł Purgał i Piotrek 

Mazur.
Najliczniejsza grupa wiekowa ra-
dzyńskich młodzików również za-
prezentowała się z bardzo dobrej 
strony. W tej kategorii medale dla 
Radzynia zdobyli: Jakub Cieślak 
złoto w układach stopni uczniow-
skich do 8 kup, Maciek Świć wy-
skakał złoto w technikach specjal-
nych, pokonując po drodze ponad 
90 konkurentów. Paweł Litwiniec 
zdobył brązowy medal w układach 
stopni uczniowskich do 6 kup oraz 
kolejna zawodniczka szkolona w 
Czemiernikach Natalia Zagrod-
na, u której na szyi zawisł srebrny 
medal w układach stopni uczniow-
skich do 8 kup.
Oprócz wyżej wymienionych me-
dalistów w kategorii młodzika 
często odpadając tuż przed strefą 
medalową w zawodach wzięli rów-
nież udział: Bednarczyk Aleksan-
dra, Niewęgłowska Julia, Ochnio 
Szymon, Kuśmierowska Nikola, 
Cieślak Michał, Andryszczyk 
Ewelina, Chodkiewicz Bartosz, 
Jędruchniewicz Karolina, To-
czyński Jakub, Filip Marcelina, 
Więch Bartosz, Grzywacz Ra-
fał, Szwed Karol, Wlizło Oliwia, 
Skrzeczkowski Bartłomiej, Syta 
Julia, Chadaj Bartosz, Szabrań-
ska Oliwia, Skowron Magdalena, 
Skworon Maciej, Wójtowicz Łu-
cja, Stanisław Adamowicz, Wa-
dowska Emilia, Cholewa Julia, 
Wójtowicz Martyna, Obroślak 
Natalia, Olszewski Mateusz, Ka-
znadziej Alina, Górna Oliwia, 
Mierkiewicz Maciej, Marzec Hu-
bert, Kalinowski Mikołaj, Ludian 
Karolina, Malesa Marta, Kusz-
pa Filip, Niebrzegowski Bartek, 
Mierkiewicz Zuzanna, Janasz 
Mikołaj
Dzięki tak dobrym wynikom Ra-
dzyński klub uplasował się na 
drugim miejscu w klasyfikacji ge-
neralnej wśród młodzików i junio-
rów młodszych oraz na czwartym 
wśród juniorów.
 Red.

12 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 24 kwietnia 2017 r.SPORT

Kolejne medale dla RSC 
Taekwon-do!

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej 
Turystyczno-Krajoznawczy PTTK

Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Radzynia Podlaskiego Jerze-
go Rębka, zorganizowane przez Koło Polskiego Związku Wędkarskiego 
„Amur”, odbyły się w niedzielę 2 kwietnia  nad radzyńskim zalewem. 

Puchar Burmistrza zdobyty!


