
Obchody 80 rocz-
nicy wybuchu II 
wojny światowej 
z wicepremierem 
Jackiem Sasinem

Dobra wiadomość 
w sprawie budowy 
tzw. ulicy 
Przemysłowej 
(zjazd do B.Braun)! 

Miejskie szkoły i 
przedszkola 
gotowe do nowego 
roku szkolnego 

Wicepremier Jacek Sasin podczas 
radzyńskich obchodów wybuchu II 
wojny światowej zapowiedział dal-
sze starania rządu o uzyskanie od-
szkodowań dla Polski od Niemiec. 
- Nie my wywołaliśmy tę wojnę, 
nie my odpowiadamy za jej okru-
cieństwa. My byliśmy tu ofiarami – 
podkreślał wicepremier.

Budowa drogi gminnej i skrzyżo-
wania z drogą krajową nr 19 (tzw. 
zjazd do B.Braun, roboczo zwa-
ny ul. Przemysłową ) oraz drogą 
gminną nr 101969L w Radzyniu 
została ujęta na liście zadań w na-
borze na rok 2019.

Sprawozdanie dotyczące przygoto-
wania placówek oświatowych do 
nowego roku szkolnego 2019/2020 
przedstawiła na sesji Rady Miasta 
28 sierpnia naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu Małgo-
rzata Kowalczyk.
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22 mln zł na rewitalizację 
centrum miasta 

i Pałacu Potockich
W pałacu powstanie Muzeum 

Kultury Sarmackiej
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Szanowni Państwo, zgro-
madzeni na uroczystości w 80. 
rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej, ataku Niemiec na Polskę!

Opłakujemy ofiary wojny 
i II Rzeczpospolitą

Dziś jak każdego 1 września 
opłakujemy ofiary tamtych tra-
gicznych lat – 6 mln polskich oby-
wateli, którzy ponieśli śmierć w 
wyniku okrutnej wojny rozpętanej 
przez Hitlera i Stalina. Opłakuje-
my II Rzeczpospolitą - państwo 
polskie, które odrodziło się po 123 
latach niewoli – państwo, które 
nie było doskonałe, ale budowało 
swoje podstawy, bogaciło się, roz-
wijało się. Kresem tego państwa 
była II wojna światowa, okupacja 
niemiecka i sowiecka, po której 
nastąpił okres Polski zniewolonej 
przez reżim komunistyczny.

Czarna noc terroru
Jak każdego 1 września przy-

pominamy sobie, co nastąpiło 
w kolejnych dniach, miesiącach, 
latach... Wojna zawitała bardzo 
szybko i na tę ziemię – Południowe 
Podlasie. Już 1 września o godzi-

nie 6 rano Biała Podlaska została 
zbombardowana przez niemieckie 
lotnictwo. Kiedy dzisiaj wspomi-
namy jako symbol niemieckiego 
bestialstwa Wieluń, który stał się 
przedmiotem terrorystycznego 
nalotu,w wyniku którego zginęło 
wiele osób, to przypomnijmy so-
bie również to bombardowanie 
Białej Podlaskiej.

Ta ziemia we wrześniu 1939 
r. doświadczyła dwóch okupacji: 
niemieckiej i sowieckiej. W kolej-
nych latach (1939-44) spadł na nią 
ogrom nieszczęść. Przypomnę sło-
wa arcyzbrodniarza, który tragicz-
nie zapisał się na kartach polskiej 
historii - generalnego guberna-
tora Hansa Franka. Rozmawiając 
z niemieckim dziennikarzem w 
1940 r., powiedział, że widział w 
Pradze czeskiej czerwony afisz, 
który obwieszczał, że rozstrzelano 
7 Czechów i dodał: - Gdybym w 
Polsce w GG chciał zawiadamiać 
o każdych 7 rozstrzelanych Pola-
kach, to zabrakłoby lasów, żeby 
wydrukować te obwieszczenia. 
Tak wyglądały realia okupacyjne 
w Polsce. Te realia to Auschwitz, 
obozy, w których wymordowano 

ludność żydowską, obozy pracy, 
wywózki do Niemiec, egzekucje – 
czarna noc terroru.

To my byliśmy ofiarą 
I musi cieszyć, że 80 lat po tych 

wydarzeniach prezydent Repu-
bliki Federalnej Niemiec, prze-
mawiając w Wieluniu przeprasza, 
mówi głośno o winie narodu nie-
mieckiego za to, co się wydarzyło 
- nie obwinia jakichś beznarodo-
wych nazistów, bo to byli Niemcy. 
Dzisiaj prezydent Steinmeier o 
tym mówi - dobrze, że to powie-
dział, bo w ciągu ostatnich lat było 
wiele prób zamazywania historii, 
odwracania pojęć, a musimy po-
wiedzieć wyraźnie,kto był ofiarą, 
a kto katem: my, Polacy, byliśmy 
ofiarą dwóch wielkich sąsiadów: 
Związku Sowieckiego i Niemiec. 
Nie my wywołaliśmy tę wojnę, nie 
my odpowiadamy za jej okrucień-
stwa. My byliśmy tu ofiarami – 6 
mln polskich ofiar najdobitniej o 
tym świadczy.

Słowo „przepraszam” jest 
ważne, ale to za mało

I jeszcze jedno: to „przepra-

szam” prezydenta Niemiec jest 
bardzo ważne, doceniamy to jako 
bardzo ważny gest przywódcy 
państwa, z którym mamy teraz 
bardzo przyjazne relacje, które jest 
naszym sojusznikiem w ramach 
UE i NATO. Nie nosimy dzisiaj w 
sercu chęci odwetu ani niechęci do 
współczesnych Niemców, ale przy 
tym ogromie strat, jakie poniosła 
Polska, to za mało. Musimy rów-
nież oczekiwać zadośćuczynienia 
i tego zadośćuczynienia oczekuje-
my. Polska poniosła ogromne stra-
ty nie tylko ludzkie, ale również 
materialne. Od kilku lat rozwija-
my się dynamicznie, Polska staje 
się w Europie ważnym krajem, 
odnosi wielki gospodarczy sukces. 
Ale ten sukces mogliśmy odnieść 
wiele dziesięcioleci wcześniej. II 
wojna światowa, atak Niemiec i 
Rosji na Polskę, straszliwe znisz-
czenia - straty ludzkie i materialne, 
rabunek gospodarki i dóbr kultury 
– zatrzymały nasz rozwój na wiele 
dziesięcioleci. To ma wymiar rów-
nież finansowy. Dzisiaj musimy 
pamiętać, że Polska jest jednym z 
nielicznych krajów, które nie uzy-
skały odszkodowań, nasze straty 

nie zostały wyrównane przez tych, 
którzy tych zniszczeń dokonali.

Rząd będzie kontynuował 
starania o odszkodowania

Jako rząd będziemy kontynu-
ować starania, by Polska otrzy-
mała należne odszkodowania. 
Dziękuję za obecność - dowód 
pamięci o naszych przodkach, 
którzy podjęli się obrony Ojczyzny 
w 1939 r., którzy nie zawahali się 
rzucić na ten stos historii swojego 
życia, ale również o tych, którzy 
cierpieli i ginęli przez kolejne lata. 
Pamiętamy też o tych, dzięki któ-
rym żyjemy w wolnej Polsce. Nie 
byłoby wolnej Polski, gdyby nie 
ofiary, poświecenie, śmierć wielu 
wspaniałych córek i synów naszej 
Ojczyzny. Gdy będziemy składać 
kwiaty, zatrzymajmy się na chwilę 
- ta pamięć im się należy. Dziękuję, 
że pamiętacie, że jesteśmy w tych 
momentach razem, jestem prze-
konany, że będziemy się wspólnie 
gromadzić tu razem, by pamiętać, 
bo pamięć o naszej przeszłości, o 
naszych przodkach, to jest coś, co 
czyni z nas naród.

Całość przemówienia Wicepremiera RP Jacka Sasina 

1 września, w 80. rocznicę wy-
buchu II wojny światowej pod po-
mnikiem Niepodległości odbyły 
się obchody rocznicy tragicznych 
wydarzeń z udziałem wicepre-
miera Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej Jacka Sasina, senatora RP 
Grzegorza Biereckiego, posłów 
na Sejm RP Janusza Szewczaka i 
Marcina Duszka, marszałka woje-
wództwa lubelskiego - Jarosława 
Stawiarskiego, wicemarszałka Da-
riusza Stefaniuka, wicewojewody 

lubelskiego Roberta Gmitruczu-
ka. W obchodach wzięły udział 
poczty sztandarowe, przybyła re-
prezentacja Wojsk Obrony Tery-
torialnej i harcerze radzyńscy.

- Spotykamy się przy pomniku 
Niepodległości, by uczcić pamięć 
wszystkich ofiar – Polaków pole-
głych oraz pomordowanych przez 
najeźdźcę niemieckiego. Myślami 
jesteśmy również przy wszystkich 
Polakach, którzy zginęli z rąk 
sowieckiego najeźdźcy. Są to wy-

darzenia, które powinniśmy upa-
miętniać, by ta historia nigdy się 
nie powtórzyła – mówił witając 
przybyłych burmistrz Miasta Ra-
dzyń Podlaski Jerzy Rębek.

Następnie głos zabrał wicepre-
mier Jacek Sasin, który nawiązał 
do przemówienia prezydenta Nie-
miec Franka-Waltera Steinmeiera 
w Wieluniu, gdzie ten głośno 
powiedział o winie narodu nie-
mieckiego za to, co się wydarzy-
ło w czasie II wojny światowej. 
- Dobrze, że to powiedział, bo w 
ciągu ostatnich lat było wiele prób 
zamazywania historii, odwraca-
nia pojęć, a musimy powiedzieć 
wyraźnie, kto był ofiarą, a kto 
katem: my, Polacy, byliśmy ofiarą 
dwóch wielkich sąsiadów: Związ-
ku Sowieckiego i Niemiec. Nie my 
wywołaliśmy tę wojnę, nie my od-
powiadamy za jej okrucieństwa. 

My byliśmy tu ofiarami – 6 mln 
polskich ofiar najdobitniej o tym 
świadczy – podkreślał Jacek Sasin. 
Dodał, że ważne słowo „przepra-
szam”, jakie padło z ust prezyden-
ta Niemiec, jest niewystarczające 
za ogrom krzywd wyrządzonych 
narodowi polskiemu. - Musimy 
również oczekiwać zadośćuczy-
nienia i tego zadośćuczynienia 
oczekujemy… Jako rząd będziemy 
kontynuować starania, by Polska 
otrzymała należne odszkodowa-
nia – zapowiedział wicepremier 
Rzeczypospolitej Polskiej (całość 
przemówienia - poniżej).

Po przemówieniu delegacje 
złożyły wieńce i wiązanki kwia-
tów pod pomnikiem Niepodle-
głości.

 Anna Wasak

„Pamięć o przeszłości czyni z nas naród” 
Wicepremier Jacek Sasin podczas radzyńskich ob-
chodów wybuchu II wojny światowej zapowiedział 
dalsze starania rządu o uzyskanie odszkodowań dla 
Polski od Niemiec. - Nie my wywołaliśmy tę wojnę, 
nie my odpowiadamy za jej okrucieństwa. My byli-
śmy tu ofiarami – podkreślał wicepremier.
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Wicepremier Jacek Sasin na radzyńskich obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej
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Muzeum Kultury 
Sarmackiej 
w XVIII-wiecznym 
centrum politycznym 
i kulturalnym

Skąd taki pomysł? - Ten pałac 
to jedyna w takiej skali zachowana 
rezydencja magnacka. Były one wi-
zytówką szlacheckiej Rzeczypospo-

litej. Historia sprawiła, że większość 
tych wspaniałych obiektów została 
za naszą wschodnią granicą: na 
Ukrainie, Białorusi i Litwie. Jedyną 
pozostałością kultury magnackiej 
- czegoś, co nas wyróżniało na tle 
Europy i świata, jest pałac w Radzy-
niu Podlaskim – wyjaśniał wice-
premier J. Sasin. Nawiązał on rów-
nież do faktu, że w XVIII w. Radzyń 

stanowił ważne centrum polityczne 
i kulturalne Rzeczypospolitej. - 
Marzeniem moim i Pana Senato-
ra Grzegorza Biereckiego jest od 
dawna, żeby przywrócić świetność 
pałacu nie tylko w wymiarze ze-
wnętrznym - chcemy, żeby powsta-
ło tu wspaniałe, nowoczesne Mu-
zeum Kultury Sarmackiej, żebyśmy 
mogli przypomnieć wspaniałe kar-

ty z historii Radzynia – informował 
Jacek Sasin. Przyznał, że prowadzi 
na ten temat obiecujące rozmowy 
z premierem Mateuszem Mora-
wieckim i wicepremierem Piotrem 
Glińskim - ministrem kultury i 
dziedzictwa narodowego. - Przez 
kilka lat doprowadzimy do tego, 
że będzie tu wspaniałe kulturalne 
centrum, ściągające do Radzynia 
turystów nie tylko z Polski, ale i z 
Europy. Będzie tu łatwiej dotrzeć 
autostradą A2, która będzie prze-
biegać obok Radzynia – zapowie-
dział Jacek Sasin.

- Jako rząd chcemy inwestować w 
takie miejsca, żeby się szybko roz-
wijały, chcemy pokazać, że poza du-
żymi miastami jest wiele pięknych, 
ciekawych miejscowości takich jak 
jak Radzyń Podlaski i pokazywać 
to, co jest ich atutem – wielki wkład 
w naszą polską historię i kulturę. 
Dziś zaczyna się dobry czas dla 
Radzynia, jestem o tym zupełnie 
przekonany, będziemy pracować i w 
rządzie i parlamencie, w samorzą-
dzie wojewódzkim, powiatowym i 
miejskim – wspólnie będziemy ro-
bić wszystko, by Radzyń stał się nie 
tylko perłą Południowego Podlasia 

i województwa lubelskiego, ale rów-
nież Polski i Europy. To jest począ-
tek wielkiego skoku rozwojowego 
Radzynia i tego regionu.

Jerzy Rębek: Fałszywi 
i prawdziwi przyjaciele 
Radzynia

Otwierając część spotkania, po-
święconą rewitalizacji centrum 
Miasta i Pałacu Potockich, Bur-
mistrz Jerzy Rębek przypomniał 
wydarzenia sprzed roku – konfe-
rencję prasową, na której środowi-
sko radzyńskie zostało poinformo-
wane, że wniosek o dofinansowanie 
kwotą 10 mln zł rewitalizacji cen-
trum Radzynia i Pałacu Potockich 
został odrzucony. - Była to wyjąt-
kowo smutna chwila, szczególnie 
dlatego, że taką decyzję podjął ów-
czesny marszałek województwa 
lubelskiego Sławomir Sosnow-
ski. Jest to o tyle niezrozumiałe, że 
wówczas podejmowane działania 
były niezgodne z prawem – jak to 
ocenił Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Lublinie – przypomniał 
Jerzy Rębek. - Ale czasy się zmieni-
ły – przyszła dobra zmiana, przyszli 

Radzyń otrzyma 22 mln zł na rewitalizację 
centrum i Pałacu Potockich. 
Powstanie w nim Muzeum Kultury Sarmackiej
Podpisanie preumowy na dofinansowanie kwotą 22 mln zł rewitalizacji centrum miasta z Pałacem Potockich odbyło się 
w Radzyniu 1 września. Obecny na tym akcie wicepremier Jacek Sasin zapowiedział, że w radzyńskiej „Perle Rokoka” 
powstanie Muzeum Kultury Sarmackiej. - To wielka chwila: dziś zaczynamy pisać nową kartę w historii miasta i regionu – 
mówił wicepremier Jacek Sasin.

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 4 września 2019 r.

Preumowa podpisana



ludzie, którzy są otwarci na współ-
pracę i potrafili docenić starania 
samorządu radzyńskiego. Są oni 
prawdziwymi przyjaciółmi Radzy-
nia, sercem są blisko nas, chociaż 
nie mieszkają w samym Radzy-
niu czy w bliskiej okolicy – mówił 
włodarz Radzynia i wymienił: se-
natora RP Grzegorza Biereckie-
go, posłów na Sejm RP Janusza 
Szewczaka i Marcina Duszka, wi-
cewojewodę lubelskiego Roberta 
Gmintruczuka. Jako osobę, która 
podjęła kluczową decyzję w spra-
wie dofinansowania rewitalizacji, 
wskazał marszałka województwa 
lubelskiego Jarosława Stawiar-
skiego oraz wicemarszałka Dariu-
sza Stefaniuka.

Jarosław Stawiarski: 
Zadanie zostało 
wykonane!

Marszałek Jarosław Stawiarski 
przypomniał majowe spotkanie w 
Oranżerii, gdzie gościł wówczas 
prezes PiS – premier Jarosław Ka-
czyński. - W imieniu Zarządu Wo-
jewództwa zadeklarowałem wów-
czas, że pomogę odbudować tę pol-
ską, ale i europejską perłę architek-
tury rokokowej – mówił marszałek. 
Przypomniał, że dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu mieszkańców pałac 
znalazł się w 2015 roku na pierw-
szym miejscu w ogólnopolskim 
plebiscycie „National Geographic 
Traveler” na „7 nowych cudów Pol-
ski”. - Na czele tego ruchu stał Jerzy 
Rębek. I tu jest odpowiedź, dlacze-
go syn tej ziemi, ówczesny marsza-
łek Sosnowski (PSL) nie przekazał 
pieniędzy na rewitalizację: bo ty za 
tym stałeś – zwrócił się do burmi-
strza Jerzego Rębka. - Państwo z in-
nych partii politycznych wszystko 

traktują politycznie, nie liczy się dla 
nich nic – to że z tego jest dumny 
Radzyń i jakie korzyści będzie mia-
ło miasto, jeśli pałac zostanie zrewi-
talizowany: Radzyń stanie się sław-
ny, będą tu przyjeżdżać turyści, co 
może ożywić to miasteczko; będzie 
duma, ale też będą i pieniądze.

Marszałek Jarosław Stawiarski 
zdradził, że w maju (na spotkaniu 
w oranżerii) obiecał Prezesowi Ja-
rosławowi Kaczyńskiemu, że Za-
rząd Województwa postara się po-
móc Radzyniowi. - I dziś chciałem 
powiedzieć, zwracając się do pre-
miera Jacka Sasina: Zadanie zostało 
wykonane. Okazało się, że można 
znaleźć pieniądze.

Preumowa na 22 mln zł 
na rewitalizację 
podpisana

Wicemarszałek Dariusz Stefa-
niuk wspólnie z wicepremierem 
Jackiem Sasinem, senatorem Grze-
gorzem Biereckim i posłem Janu-
szem Szewczakiem zaprezentował 
czek opiewający na kwotę 22 mln 
zł. Podkreślił, że rewitalizacja cen-
trum Radzynia Podlaskiego i Pa-
łacu Potockich, to jedna z najważ-
niejszych inwestycji województwa 
lubelskiego, w którą wkład będzie 
miał również budżet państwa. Na-
stępnie marszałek województwa 
lubelskiego Jarosław Stawiarski, wi-
cemarszałek Dariusz Stefaniuk oraz 
burmistrz Jerzy Rębek podpisali 
preumowę. 

Macie bonus za upór 
i niezłomność

Podpisana preumowa to pierw-
szy, niezbędny etap. Następnym 
działaniem będzie złożenie przez 
Miasto do 20 marca kompletnej do-

kumentacji. Projekt jest wpisany na 
listę obiektów pozakonkursowych, 
pieniądze są pewne - zabukowane 
dla Radzynia - zapewniał wicepre-
mier Jacek Sasin. Marszałek Woje-
wództwa Lubelskiego Jarosław Sta-
wiarski zapewnił, że to nie koniec 
wsparcia finansowego dla Pałacu 
Potockich: – Obiecuję, że w nowej 
perspektywie finansowej jeszcze 
damy radę dołożyć,żeby ten pałac 
naprawdę przywrócić do świetno-
ści jak za czasów Potockich.

Senator Grzegorz Bierecki gra-
tulował Radzyniowi - władzom i 
mieszkańcom determinacji, uporu, 
a Burmistrzowi – niezłomności. - 
Nie przestraszył się, nie dał się za-
krzyczeć, wygrał sprawy w sądach 
doprowadził do szczęśliwego końca 
i jeśli dobrze widzę, to dostał 2 razy 
więcej. Za ten upór macie bonus.

Zwrócił uwagę, że Radzyń mógł 
dostać środki rok temu: - Szkoda 
tego czasu, mogło być tu już pięk-

niej. Pamiętajmy o tym, kto i dla-
czego sprawił tę przykrość miesz-
kańcom Radzynia. - Podkreślił, że 
Pałac Potockich to ozdoba całego 
regionu Południowego Podlasia: - 
Wkrótce będziemy się cieszyć pięk-
nym pałacem, wkrótce on ożyje. 
Miałem okazję rozmawiać z panem 
premierem na temat programu dla 
tego pałacu: jak on będzie piękny, 
nie śmiem tego powiedzieć.

Na zakończenie głos zabrali poseł 
Janusz Szewczak oraz wicewojewo-
da Robert Gmitruczuk.

Poseł Janusz Szewczak zachęcał 
do głosowania w wyborach na lu-
dzi wiarygodnych, którzy dotrzy-
mują słowa. - Ile trzeba głupoty 
czy nawet złej woli, żeby blokować 
pieniądze dla tak ważnego obiektu 
historycznego – mówił, wspomina-
jąc perypetie miasta z pozyskaniem 
funduszy na rewitalizację pałacu w 
czasach, gdy w lubelskim Urzędzie 
Marszałkowskim rządził PSL. - Pa-

łac to powinna być duma nie tylko 
Radzynia, ale całej Polski.

- Jesteśmy dumni, że w tym pięk-
nym pałacu ponad 220 lat temu 
pracowano nad „dobrą zmianą” - 
tworzono zręby Konstytucji 3 Maja 
- mówił wicewojewoda lubelski 
Robert Gmitruczuk. - Jestem pew-
ny, że obecnie nastał dobry czas 
dla Polski, dla województwa lubel-
skiego i wierzę, że praca wykonana 
przez Pana Premiera, naszych par-
lamentarzystów, samorządowców, 
przyniesie obfite plony, bo jesteśmy 
tego warci. 

Na zakończenie Burmistrz Mia-
sta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek 
powiedział: - Deklaruję, że środki 
przekazane nam zostaną wykorzy-
stane zgodnie z przeznaczeniem, 
aby hasło, z którym szliśmy do 
ostatnich wyborów było aktualne: 
Jesteśmy dumni z Radzynia, jeste-
śmy dumni, że jesteśmy Polakami.

 Anna Wasak

4 AKTUALNOŚCI BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 4 września 2019 r.



SZKOŁY PODSTAWOWE

Uczniowie
Od nowego roku szkolnego w 

mieście będą funkcjonowały dwie 
szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 
i Szkoła Podstawowa nr 2. Jest to 
związane z przeprowadzaną refor-
mą oświaty i wygaszeniem gimna-
zjów. W Szkole Podstawowej nr 1 
będzie się uczyło 477 uczniów, a 
w Szkole Podstawowej nr 2 -  902 
(w tym na ul. Sitkowskiego 736, a 
Chmielowskiego – 166). Łącznie 
będzie to 1379 uczniów. 

W klasach pierwszych rozpocz-
nie naukę 170 uczniów, w tym w 
w Szkole Podstawowej nr 1 - 54 
uczniów w 3 oddziałach i w Szkole 
Podstawowej nr 2 116 uczniów w 6 
oddziałach, w 1 oddział sportowy 
o specjalności pływanie. 

Łącznie w obydwu szkołach bę-
dzie 65 oddziałów, z tego w SP1 – 
25, a w SP2 -40 (w tym 8 przy ul. 
Chmielowskiego).

Średnia liczba uczniów w od-
działach to: SP 1 -19, SP2 – 22,5.

Uczniowie korzystają z nieod-
płatnych podręczników i zestawów 
ćwiczeń zakupionych przez szkołę 
w ramach dotacji celowej z budże-
tu państwa. W Szkole Podstawowej 
nr 2 realizowany jest projekt Aka-
demia Kompetencji Kluczowych.

Pracownicy szkół
W obydwu szkołach będą uczyli 

nauczyciele o wysokim statusie za-
wodowym. Będzie to 107 nauczy-
cieli dyplomowanych (SP1 40, SP2 
67), 28 mianowanych (SP1 13, SP2 
15), 15 kontraktowych (SP1 13, SP2 
12) i 3 nauczycieli - stażystów. 

Jeśli chodzi o pracowników nie-
pedagogicznych, to w SP1 będą 4 
etaty administracyjne i 15 etatów 
pracowników obsługowych. W 
Szkole Podstawowej nr 2: 5,5 etatu 
administracyjnego i 27 pracowni-
ków obsługowych.

Baza 
Szkoła Podstawowa nr 1 dyspo-

nuje 8 pomieszczeniami dla oddzia-
łów klas I-III, posiada 16 pracowni 
dla klas IV-VIII, w tym 3 pracownie 
informatyczne. Zajęcia będą odby-
wały się na jedną zmianę.

Baza sportowa to sala gimna-
styczna i nowa hala sportowa wraz 
z boiskiem zewnętrznym.

SP nr 2 ma do dyspozycji 33 pra-
cownie, 4 pracownie informatyczne, 
3 sale gimnastyczne, zespół boisk 
Orlik (lodowisko- kort), Na drugą 
zmianę będą uczęszczały klasy dru-
gie i czwarte, zajęcia będą się koń-
czyć najpóźniej do 15.35.

Świetlice będą czynne od 7.00 do 
15.45 lub do 16.00 w zależności od 
potrzeb rodziców.

Stołówki
Stawka żywieniowa wyniesie 

3 zł. W Szkole Podstawowej   nr 1 
będzie wydawanych 348 obiadów, 
a w Szkole Podstawowej  nr 2- 620.

Prace remontowe
Szkoła Podstawowa nr 1
Podczas wakacji przeprowa-

dzono gruntowne porządkowanie 
klas lekcyjnych, malowanie szatni 
dla uczniów kl. I-III- dla dzieci 
wyodrębniono osobne pomiesz-
czenia, malowanie szatni dla kl. 
IV-VIII, remont holu wejściowe-
go od ulicy Armii Krajowej i ma-
lowanie, remont pracowni nr 15 
(z dwóch małych powstała jedna 
większa). Tu położono podłogę 
(firma zewnętrzna) i klasę odma-
lowali pracownicy. Pracownię dy-
daktyczną przeznaczono na zaję-
cia fizyki i nauk przyrodniczych. 
Poza wymienionymi doprowa-
dzono uziemienie do wszystkich 
gniazd i dokonano modernizacji 
instalacji elektrycznej (firma ze-
wnętrzna).

Szkoła Podstawowa nr 2
W czasie wakacji zostały prze-

prowadzone zostały następują-
ce prace remontowe: adaptacja 
dwóch sal na pracownie edukacji 
wczesnoszkolnej, modernizacja 
pokoju nauczycielskiego, gabine-
tu wicedyrektorów i pomieszczeń 
administracji szkolnej, remont 
części pokrycia dachowego bu-
dynku na ul. Sitkowskiego, malo-
wanie szatni na ul. Sitkowskiego, 
modernizacja biblioteki wraz z 
utworzeniem czytelni, moderni-
zacja i malowanie pomieszczeń 
kuchni szkolnej.

PRZEDSZKOLA MIEJSKIE
Przedszkola miejskie będą pra-

cowały w godzinach od 6.30 do 
16.30

Do trzech placówek będzie 
uczęszczało 426 dzieci, w tym do 
Przedszkola Miejskiego nr 1 ul. 
Armii Krajowej – 132, do Przed-
szkola Miejskiego nr 2 ul. Chmie-
lowskiego - 126 i do Przedszkola 
Miejskiego nr 3 ul. Reja – 168. 

Łącznie będzie 17 oddziałów 
(PM nr 1 – 5, PM nr 2 – 5 i PM 
nr 3 - 7)

Struktura zatrudnienia
W Przedszkolu Miejskim nr 1 

zatrudniony jest dyrektor oraz 8 
pełnych etatów pedagogicznych, 
dodatkowo katecheta na 4 godzi-
ny tygodniowo i nauczyciel języka 
angielskiego na 4 godziny tygo-
dniowo. W przedszkolu personel 
administracji i obsługi to 11 osób 
w pełnym wymiarze godzin, w tym 
2 osoby przyjęte na zastępstwo.

Przedszkole Miejskie nr 2
Przedszkole zatrudnia 26 pra-

cowników, w tym 15 pracowników 
pedagogicznych i 11 pracowników 
administracyjno-obsługowych. W 
pełnym wymiarze czasu pracy za-
trudnionych jest 11 nauczycieli (w 
tym od 01.09.2019r. - 1 na zastęp-
stwo) oraz 1 nauczyciel religii, lo-
gopeda i nauczyciel języka angiel-
skiego - w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, zgodnie z potrzebami. 
Wszyscy pracownicy administra-
cyjno-obsługowi pracują w peł-
nym wymiarze czasu pracy.

Przedszkole Miejskie nr 3
Ogólna liczba pracowników pe-

dagogicznych 17 w tym katecheta 
zatrudniony na 6/22 etatu oraz 

jedno stanowisko kierownicze (2 
nauczycielki przebywają na urlopie 
macierzyńskim) 

Ogólna liczba pracowników ob-
sługowych 17.

Prace remontowe
Przedszkole Miejskie nr 1
Prace remontowe oraz konser-

watorsko-porządkowe zostały wy-
konane we własnym zakresie przy 
zaangażowaniu personelu obsługi. 
Wykonano m.in.: odrestaurowano 
mebelki dziecięce, dokonano licz-
nych napraw podłogi w grupie II, 
zamontowano dodatkowe półki w 
łazienkach na sprzęt do sprzątania, 
Rada Rodziców zakupiła szafę do 
grupy dzieci najmłodszych, doko-
nano zakupu szafek do małej szat-
ni.

W otoczeniu przedszkola: uzu-
pełniono ubytki w ogrodzeniu z 
siatki, wymieniono siedziska w 
ławkach na placu zabaw, usunięto 
drzewa zagrażające bezpieczeń-
stwu.

W Przedszkolu Miejskim nr 
2 w okresie wakacji odmalowano 
2 sale dydaktyczne, przedsionek 
przy wejściu do placówki, zamon-
towano dwie osłony na kaloryfery, 
wykonano prace renowacyjno-na-
prawcze według potrzeb. W naj-
bliższym czasie zostanie wymie-
niona część szafek w zmywalni 
bloku kuchennego oraz oświetle-
nia w kuchni.

W Przedszkolu Miejskim nr 
3 podczas wakacji we własnym 
zakresie: odmalowano salę zabaw 
i 2 sanitariaty przy salach zabaw, 
dokupiono naczynia i artykuły go-
spodarstwa domowego do kuchni 
przedszkolnej, dokonano remontu 
piaskownicy w placówce i wymie-
niono piasek w piaskownicach, 
wyremontowano i zakonserwo-
wano urządzenia na placu przed-
szkolnym.

 AW

Pierwszy dzwonek w radzyńskich szkołach
Dopiero je witano, a już musia-
no się z nimi pożegnać – mowa 
oczywiście o wakacjach, które 
jak zawsze minęły nie wia-
domo kiedy i wraz ze swoim 
zakończeniem przyniosły 
uczniom nowy rok szkolny.

Tradycyjnie nowy rok szkolny 
rozpoczęto Mszą Świętą sprawowa-
ną w intencji wszystkich uczniów, 
nauczycieli, wychowawców.

- Cieszę się, że jesteście tutaj 
dzisiaj, tak licznie zgromadzeni. 
Cieszę się, że wspólnie z nami po-
stanowiliście rozpocząć nowy rok 

szkolny przed Bogiem, zawierzając 
Mu ten czas, który jest przed wami. 
Prośmy o Boże błogosławieństwo, 
by ten czas spędzony w szkole był 
dobry i święty, ubogacający was 
wszystkich w mądrość. Nie za-
pomnijcie moi drodzy w szkole o 
wartościach chrześcijańskich, które 
w naszym życiu są bardzo ważne, 
kierujcie się nimi i żyjcie tak, aby 
nikt przez was nie doznał smutku 
ani przykrości – mówił na wstę-
pie eucharystii ksiądz proboszcz 
Krzysztof Pawelec.

Następnie uczniowie przeszli do 
szkół, gdzie oficjalnie zostali powi-

tani przez dyrekcję. - Witam was 
moi kochani po wakacjach. Wypo-
częci, ze świeżym umysłem wkra-
czacie w nowy rok szkolny. Życzę 
mnóstwa sukcesów, dobrych ocen i 
wytrwałości w dążeniu do wyzna-
czonych celów – mówił w Szkole 
Podstawowej nr 2 na wstępie dy-
rektor Cezary Czarniak.

Głos zabrał także obecny w obu 
szkołach burmistrz Jerzy Rębek. - 
Słuchając dzisiaj homilii w kościele, 
można było wynieść z niej pewną 
refleksję – sukcesu nie da się zdo-
być od razu, na sukces trzeba pra-
cować tygodniami, miesiącami a 

nawet latami. Życzę wam właśnie 
tego wypracowanego przez was w 
szkole sukcesu, który zaowocuje w 
życiu dorosłym. Państwu nauczy-
cielom, życzę, aby te owoce, widzia-
ne po latach przysparzały mnóstwa 

radości. Życzę również cierpliwo-
ści, która w pracy w szkole jest na 
pewno potrzebna.

 Karol Niewęgłowski

Miejskie szkoły i przedszkola gotowe 
do nowego roku szkolnego
Sprawozdanie dotyczące przygotowania placó-
wek oświatowych do nowego roku szkolnego 
2019/2020 przedstawiła na sesji Rady Miasta 28 
sierpnia naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i 
Sportu Małgorzata Kowalczyk.
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Informację w tej sprawie Lu-
belski Urząd Wojewódzki prze-
słał do Urzędu Miasta Radzyń 
Podlaski 5 sierpnia. Wniosek o 
zezwolenie na budowę zjazdu 
Miasto złożyło 11 kwietnia br., a 
15 kwietnia – o dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych Województwa Lubelskiego. 
Inwestycja obejmie przebudo-
wę drogi krajowej nr 19 wraz z 
powstaniem drogi nazwanej ro-
boczo ul. Przemysłową. (zjazd 
do B.Braun) oraz drogi po stro-
nie gminy Radzyń Podlaski.

Droga poprawi dostępność 
do istniejącego ośrodka gospo-
darczego – kompleksu funkcjo-
nujących już przedsiębiorstw 
produkcyjnych i usługowych, 
w tym w szczególności Fabryki 
Narzędzi Chirurgicznych Aescu-
lap Chifa Spółka z o.o. Aktualnie 
na terenie ośrodka gospodarcze-
go, na którym jest lokalizowana 
droga, prowadzą działalność 22 
podmioty gospodarcze, funkcjo-
nuje tam m.in. Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej 
S.A. W Radzyniu. Ponadto droga 
skomunikuje nowe tereny inwe-
stycyjne (o powierzchni 36,16 
ha) przeznaczone pod przemysł 
i usługi.

Pieniądze pochodzą z puli 
środków w wysokości ponad 531 
mln zł, które premier Mateusz 
Morawiecki w maju br. przekazał 
dla województwa lubelskiego na 
budowę dróg lokalnych. Miasto 
Radzyń złożyło wniosek o dofi-
nansowanie z tej puli przebudo-
wy drogi krajowej nr 19 w związ-
ku z budową zjazdu zakładu do 
B.Braun i ulicy roboczo nazwa-
nej Przemysłową.

Historia problemu
1/ Starania dyrekcji B.Braun o 

zbudowanie drogi dojazdowej do 
wybudowanego wcześniej parkin-
gu rozpoczęły się w październiku 
2016 roku. 19 grudnia 2016  r. zo-
stała wydana decyzja B. Braun, na 
podstawie której trzy działki, na-
leżące do fabryki B.Braun o łącz-
nej powierzchni ok. 5,7 tys. m2 
zostały wydzielone pod mającą 
powstać drogę. 13 stycznia 2017 r. 
decyzja ta się uprawomocniła – z 
mocy prawa teren stał się własno-
ścią Miasta, co było warunkiem 
do pojęcia kolejnych działań. 

2/ Uchwałą Rady Miasta nr 
VIII/102/2016 podjętą 20 marca 
2016 r. zmieniono plan zagospo-
darowania przestrzennego Miasta 
Radzyń Podlaski. Uchwała weszła 
w życie w maju 2016 roku. 

3/ 24 kwietnia 2017 r. Miasto 
Radzyń Podlaski podpisało z Fir-
mą B.Braun protokół uzgodnień 
dotyczący nabycia przez Miasto 
Radzyń Podlaski nieruchomości 
z przeznaczeniem na wybudowa-
nie drogi miejskiej wraz ze zjaz-
dem na DK19, pod warunkiem, 

że Miasto zbuduje zjazd w 2017 
roku. 

4/ Uchwałą nr XXXII/211/2017 
Rady Miasta  z dnia 19 maja 2017 
r. wprowadzono zmiany do bu-
dżetu Miasta w kwocie 161 205,00 
zł, które umożliwiły rozpoczę-
cie  prac związanych z budową.

5/ 1 czerwca 2017 r. Miasto 
skierowało do Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Lublinie pismo doty-
czące określenia warunków tech-
nicznych włączenia projektowa-
nej drogi do drogi krajowej  nr 19. 
20 czerwca 2017 roku GDDKiA 
wydała wstępne warunki włą-
czenia drogi gminnej oraz prze-
budowy skrzyżowania w oparciu 
o warunki wydane przez GDD-
KiA Oddział w Lublinie. Termin 
wykonania opracowania został 
określony na 23 listopada 2017 r. 
Wcześniej Miasto dokonało zaku-
pu dodatkowych niezbędnych do 
wykonania drogi nieruchomości 
od osób prywatnych. 

6/ Decyzja o warunkach inwe-
stycji dotarła do UM 22 czerwca, a 
już następnego dnia – 23 czerwca 

Burmistrz podpisał umowę z wy-
konawcą na opracowanie   kon-
cepcji realizacyjnej budowy drogi 
gminnej oraz przebudowy skrzy-
żowania w oparciu o  warunki wy-
dane przez GDDKiA. Od końca 
czerwca powstaje projekt skrzyżo-
wania i drogi. 

I tu powstał problem, bo oka-
zało się, że wstępny kosztorys in-
westycji opiewał na ok. 3,6 mln zł 
– zjazdu, a do tego jeszcze trzeba 
dołożyć 1,5 mln na drogę w głąb 
terenu inwestycyjnego.

7/ 31 lipca włodarz skierował 
wniosek o dofinansowanie inwe-
stycji do Ministerstwa Infrastruk-
tury.

8/ 23 sierpnia 2017 r wpłynęło 
do Urzędu Miasta pismo z Mini-
sterstwa Infrastruktury, w którym 
Dyrektor Departamentu Dróg 
Publicznych   zwrócił uwagę na 
planowane na rok 2019 rozpoczę-
cie budowy na odcinku Radzyń 
Podlaski - Turów ciągu pieszo-ro-
werowego i związane z tym za-
grożenie wystąpienia tzw. robót 
utraconych. Wskazał również  na 
możliwość ubiegania się  o wspar-

cie na budowę drogi   w ramach 
Programu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019. Złożenie wnio-
sku do ww. programu z uwagi 
na   konieczność przygotowania 
dokumentacji projektowej byłoby 
możliwe we wrześniu 2018, a re-
alizacja w latach 2019-20.

8/ W związku z tym w piśmie z 
dn. 31 sierpnia 2017 r. Burmistrz 
zaproponował, aby z realizacją 
zapisów protokołu uzgodnień z 
dn. 24 kwietnia 2017 r. tj. z budo-
wą drogi wstrzymać się do czasu 
uzyskania możliwości dofinanso-
wania inwestycji z Programu roz-
woju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej. 

9/ Do końca listopada 2017 
roku GDDKiA tworzyła projekt 
drogi. 

10/ 11 kwietnia 2018 r. Miasto 
złożyło wniosek o zezwolenie na 
budowę zjazdu, a 15 kwietnia – o 
dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych Województwa 
Lubelskiego. 

11/ 5 sierpnia 2019 - budowa 
drogi gminnej i skrzyżowania z 
drogą krajową nr 19 (tzw. zjazd do 
B.Braun, roboczo zwany ul. Prze-
mysłową ) oraz drogą gminną nr 
101969L w Radzyniu została ujęta 
na liście zadań w naborze na rok 
2019. Dofinansowanie zostanie 
udzielone po zatwierdzeniu listy 
zadań przez Prezesa Rady Mini-
strów. Pieniądze będą pochodzić z 
puli środków w wysokości ponad 
531 mln zł, które premier Mateusz 
Morawiecki w maju br. przekazał 
dla województwa lubelskiego na 
budowę dróg lokalnych. 

 Anna Wasak

Budowa drogi gminnej i skrzyżowania z drogą krajową nr 19 (tzw. zjazd do B.Braun, roboczo zwany ul. Przemysłową) oraz drogą 
gminną nr 101969L w Radzyniu została ujęta na liście zadań w naborze na rok 2019. Dofinansowanie zostanie udzielone 
po zatwierdzeniu listy zadań przez Prezesa Rady Ministrów.  Miasto otrzyma 60% wartości inwestycji (z 3 mln 78 tys. zł), czyli 
kwotę w wysokości ok. 1 mln 855 tys. zł. Pieniądze będą pochodzić z puli 531 mln zł, które premier Mateusz Morawiecki w maju 
br. przekazał dla województwa lubelskiego na budowę dróg lokalnych.

Dobra wiadomość w sprawie budowy 
tzw. ulicy Przemysłowej (zjazd do B.Braun)! 

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2019/2020 
- informacja o składaniu wniosków 

Burmistrz Miasta Radzyń 
Podlaski informuje, że wnioski o 
przyznanie stypendium szkolne-
go o charakterze socjalnym na rok 

szkolny 2019/2020 należy składać 
w Urzędzie Miasta Radzyń Podla-
ski, ul. Warszawska 32 (pokój nr 
306, III piętro, Wydział Edukacji, 

Kultury i Sportu) w terminie od 26 
sierpnia br. do 16 września 2019 
roku.

Stypendium szkolne może 

otrzymać uczeń zamieszkały na 
terenie miasta Radzyń Podlaski, 
znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej.

Więcej informacji można uzy-
skać pod nr tel. (83) 351 24 89.

 Red.



W konferencji oprócz władz po-
wiatowych, miejskich i gminnych, 
uczestniczyli również: komendan-
ci służb mundurowych z powia-
tu radzyńskiego, przedstawiciele 
MOPS, GOPS oraz pracownicy 
urzędów gmin.

Jako pierwszy głos zabrał mi-
nister, który wyjaśniał zebranym, 
że Ministerstwo Sprawiedliwości 
nie jest instytucją, która ma jedy-
nie zajmować się wymierzaniem 
kar. - Oczekujemy od wymiaru 
sprawiedliwości, żeby była surowa 
kara, za poważne przestępstwo, ale 
pamiętajmy również o osobach 
pokrzywdzonych, które powinny 
otrzymać realną pomoc. Tak działa 
fundusz sprawiedliwości. Wspiera-
my wszystkich w słusznych działa-

niach, również Ochotnicze Straże 
Pożarne. Przekazaliśmy 100 milio-
nów złotych na wsparcie w sprzęcie 
dla OSP. To też jest związane z oso-
bami pokrzywdzonymi przestęp-
stwem, bo często Ochotnicze Stra-
że Pożarne znajdują się na miejscu 
jako pierwsze w miejscu wypadku 
komunikacyjnego i pomagają oso-
bom pokrzywdzonym. W zeszłym 
roku minister sprawiedliwości 
Zbigniew Ziobro zdecydował o 
powołaniu trzyletniego programu 
pomocy osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem, na lata 2019-21. 
Udało się uzyskać duże środki na 
realizację tego programu w skali 
3 lat, to jest ponad 350 milionów 
złotych na cele: dostępności (ma 
powstać 400 miejsc w skali kraju, 

gdzie osoby pokrzywdzone prze-
stępstwem uzyskają pomoc), kom-
pleksowość (infolinia 7 dni w tygo-
dniu 24 godziny na dobę, również 
w języku ukraińskim), komple-
mentarność (ośrodki specjalistycz-
ne) – wyjaśniał zebranym Marcin 
Romanowski.

Podczas spotkania padało wiele 
cennych uwag dotyczących niesie-
nia pomocy osobom pokrzywdzo-
nym. Przedstawiciele gmin wymie-
niali się swoimi doświadczeniami 
i postępowaniem z ludźmi, którzy 
tej pomocy potrzebują. Jak poin-
formował minister, aby lepiej nieść 
pomoc osobom potrzebującym, w 
mieście Radzyń Podlaski otworzo-
no punkt pomocy Ministerstwa 
Sprawiedliwości. - Niekiedy ludzie 

wstydzą się przyznać przed urzęd-
nikiem - osobą im znaną, że mają 
problem. Po to właśnie powstał ten 
punkt – wyjaśniał. 

Punkt znajduje się na ulicy 
Warszawskiej 32. Dostępny jest w 
każdy wtorek od godziny 8:00 do 
16:00. Na spotkanie można rów-
nież umówić się telefonicznie 504 
806 438 - telefon całodobowy 7 
dni w tygodniu. W ramach Fundu-
szu Sprawiedliwości potrzebujący 
otrzymają: pomoc prawną, wspar-
cie psychologiczne, wsparcie tłu-

macza i tłumacza języka migowe-
go, wsparcie materialne, pokrycie 
kosztów świadczeń zdrowotnych, 
rehabilitacji oraz związanych z 
edukacją i aktywizacją zawodową, 
pomoc w sfinansowaniu przejścio-
wych problemów z zobowiązania-
mi czynszowymi.

Na zakończenie spotkania pod-
pisano list intencyjny o współpracy 
powiatu radzyńskiego z Minister-
stwem Sprawiedliwości.

 Karol Niewęgłowski

Zamość to Miasto Idealne, 
zbudowane na planie człowie-
ka. Mówi się o nim też Perła 
Renesansu, Padwa Północy, 
niezdobyta twierdza. Stare 
Miasto znajduje się od 1992 
r. na Liście Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Zamość był 
też wielonarodowościowym, 
wielokulturowym i wielore-
ligijnym ośrodkiem gospo-
darczo-kulturowym. Jego 
założyciel (1580) to kanclerz 
i hetman wielki koronny Jan 
Zamoyski, jedna z najwybit-
niejszych postaci XVI wieku.

Członkowie Klubu Seniora 
mogli się o tym wszystkim prze-
konać, poznać walory Zamościa 
na wycieczce, na którą wybrali się 

27 sierpnia. Na początek odwie-
dzili budynek Prochowni, gdzie 
w sali projekcyjnej skorzystali z 
nowoczesnej formy prezentacji 
historii miasta. Następnie przeszli 
do Muzeum Fortyfikacji i Broni 
ARSENAŁ i Pawilonu pod Kurty-
ną, gdzie mogli podziwiać dawne 
i bardziej współczesne wyposaże-
nie wojskowe – od szabel po czoł-
gi i helikoptery.

W czasie spaceru po mieście 
zwiedzili Kolegiatę, odwiedzili 
Rynek Wielki, przeszli słynny-
mi podcieniami, obejrzeli inne 
ważne obiekty Zamościa: Aka-
demię Zamojską, Pałac Zamoy-
skich, synagogę, Dom Centralny, 
gdzie mieszkał poeta Bolesław 
Leśmian, zajrzeli na podwórko, 
na którym w dzieciństwie bawił 

się urodzony w Zamościu Marek 
Grechuta, spacer zakończył się 
nieopodal pałacu Zamoyskich,  
przed którym stoi wspaniały po-
mnik Jana Zamoyskiego.

Późne popołudnie spędzili w 
zamojskim ZOO, które obecnie 
stanowi jedno z atrakcyjniejszych 
miejsc regionu. Można tam po-
dziwiać bogatą ekspozycję ok. 2,5 
tys. zwierząt należących do 314 
gatunków. 

Ostatnim, już wieczornym 
punktem programu wycieczki był 
Krasnobród, gdzie znajduje się 
piękne sanktuarium Maryjne z 
kaplicą – nad źródłem  wody, ma-
jącej właściwości uzdrawiające. 

Seniorzy byli zadowoleni za-

równo z organizacji, celu wy-
cieczki i jej przebiegu. - Mieliśmy 
dobrą, przyjazną atmosferę, oso-
by nie w pełni sprawne mogły li-
czyć na troskliwą pomoc opieku-
nów – mówi Celina Babicz. 

- Zamość to piękne miasto, jed-
nak rzadko organizowane są wy-
cieczki w tym kierunku. Mieliśmy 
okazje poznać naprawdę ciekawy 
zakątek Polski i Lubelszczyzny – 
dodaje Jadwiga Konarzewska.

Wycieczka dała też okazję do 
poznania nowoczesnych form 
muzealnych oraz poznania wspól-
nego dziedzictwa: jeden z budow-
niczych Kolegiaty zamojskiej to 
Jan Wolff – budowniczy radzyń-
skiego kościoła Świętej Trójcy, 

przewodniczka wspominała rów-
nież o córce jednego z ordynatów 
- Andrzeja Zamoyskiego, Annie, 
która była także właścicielką ra-
dzyńskiego Pałacu Potockich 
(Anna Sapieżyna). 

Wycieczka do Zamościa i Kra-
snobrodu była kolejnym, ale nie 
ostatnim  wyjazdem Miejskiego 
Klubu Seniora w ramach projektu 
„Czas dla Seniorów”. Cel i miejsce 
ustalane są w porozumieniu z se-
niorami.  Wycieczki dają okazję do 
rozszerzenia wiedzy, ale i relaksu 
oraz integracji.   - Seniorzy chętnie 
korzystają i proszą o więcej - pu-
entuje kierujący Klubem Stanisław 
Wachnik. 

 Anna Wasak
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W poniedziałek (12.08) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
odbyło się spotkanie z ministrem Marcinem Romanowskim, przedstawicielem 
Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczące sieciowania pomocy w powiecie 
radzyńskim.

Klub Seniora na wycieczce w Mieście Idealnym

Jeszcze większa pomoc dla osób pokrzywdzonych
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„Trzyosobowa rodzina za śmie-
ci segregowane zapłaci w Łukowie 
12 złotych na miesiąc, w Między-
rzecu – 13 zł, zaś w Radzyniu – 36 
złotych” - czytamy na stronie ra-
dzyninfo.pl. Skąd takie dane?

W uchwale NR IX/90/2019 
RADY MIASTA ŁUKÓW z dnia 
26 czerwca 2019 r. czytamy: 

„Ustala się niższą stawkę opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jeżeli odpady ko-
munalne są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny, w wysokości 
12 zł miesięcznie, ze zróżnicowa-
niem stawki opłaty w zależności 
od liczby mieszkańców zamiesz-
kujących nieruchomość, w sposób 
następujący:

1) w przypadku, gdy nierucho-

mość zamieszkują od 1 do 3 osób 
stawka opłaty wynosi 12 zł mie-
sięcznie od jednego mieszkańca;

2) stawka opłaty za czwartą 
osobę wynosi 6 zł miesięcznie;

3) stawka opłaty za piątą i każdą 
następną osobę wynosi 4 zł mie-
sięcznie”

Z tego wynika, że w Łukowie 
rodzina 3-osobowa płaci 36 zł, 
4-osobowa 42 zł, 5 -6-osobowa od-
powiednio 46-50 zł. 

Międzyrzec Podlaski (na pod-
stawie https://www.miedzyrzec.
pl/pl/miasto/dla-mieszkancow/
aktualnosci/1147-nowe-oplaty-za
-smieci.html): 

„Od marca w Międzyrzecu 
Podlaskim obowiązują nowe staw-
ki za  odpady komunalne. Miesz-

kańcy, którzy zadeklarowali segre-
gację odpadów płacą miesięcznie 
13 zł od osoby (do 4 mieszkań-
ców) i 11 zł od osoby, od piątego 
i każdego następnego mieszkańca 
danej nieruchomości. Miesięczna 
opłata za śmieci zmieszane wynosi 
25 zł od osoby.” 

Z tego wynika, że w Międzyrze-
cu Podlaskim 3-osobowa rodzina 
płaci 39 zł, 4-osobowa 52 zł, 5-6 
osobowa odpowiednio 63 i 74 zł.

Można porównać, jak zrobił 
to portal radzyninfo: 3-osobowa 
rodzina w Radzyniu płaci 36 zł, 
w Łukowie 36 zł, w Międzyrzecu 
- 39 zł.

 AW

500 plus – we wrześniu 
upływa ważny termin

Złożenie wniosku o 500 plus do 
końca września gwarantuje otrzy-
manie wyrównanie od lipca. Od 
1 lipca Program Rodzina 500 plus 
objął wszystkie dzieci do 18 roku 
życia bez względu na dochód ro-
dziny.

Ważna Informacja
Trzeba jednak pamiętać, że je-

dynie złożenie wniosku do końca 
września gwarantuje otrzymanie 
świadczenia na pierwsze dziecko z 
wyrównaniem od lipca. Pieniądze 
zostaną wypłacone najpóźniej do 
30 listopada 2019 roku.

Rodzice, którzy maja przyznane 
do 30 września świadczenie wycho-
wawcze na drugie i kolejne dzieci, 
obecnie składają jeden wspólny 
wniosek o ustalenie prawa do wy-
płaty 500 plus na wszystkie dzieci.

500 plus - uwaga na 
wyrównanie

Z kolei od października świad-
czenie będzie przyznawane i wy-
płacane z wyrównaniem od miesią-
ca złożenia wniosku. Tym samym 
rodzice, którzy nie dostarcza wnio-
sku do końca września, ryzykują 
utratę świadczenia za lipiec, sier-
pień, wrzesień. A te trzy miesiące 
dają łączna kwotę 1500 zł.

   
Daty, o których 
należy pamiętać

Złożenie wniosku w paździer-
niku 2019 roku oznacza, że świad-
czenie z wyrównaniem jedynie od 
października, zostanie wypłacone 
najpóźniej do dnia 31grudnia 2019 
roku.

 Jeżeli złożymy wniosek w listo-
padzie 2019 roku, pieniądze będą 
wypłacone najpóźniej do dnia 31 
stycznia 2020 roku z wyrówna-

niem od listopada. Z kolei jeśli po 
500 plus zgłosimy się w grudniu 
– świadczenie zostanie wypłacone 
najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 
roku z wyrównaniem od grudnia. 
Podobnie będzie jeśli wniosek zło-
żymy w styczniu 2020 roku, wów-
czas świadczenie trafi do nas naj-
później do kończ lutego 2020 roku 
(ale z wyrównaniem od stycznia).

Od początku lipca wnioski 500 
plus można składać za pośrednic-
twem internetu. W tym celu moż-
na wykorzystać internetowy serwis 
banku, portal Emp@tia, lub portal 
PUE ZUS. Od 1 sierpnia wnioski 
oświadczenia można również skła-
dać także bezpośrednio w MOPS 
Radzyń Podlaski ul. Warszawska 
32, lub wysyłając listem na wyżej 
podany adres.

 Kierownik MOPS
 w Radzyniu Podlaskim
 Andrzej Szczęch

Na portalu radzyninfo.pl pojawiła się informacja porównująca ceny za odbiór 
śmieci w Radzyniu oraz miastach sąsiednich. Niestety, autor tego newsa nie 
zrozumiał treści komunikatów o cenach w Łukowie i Międzyrzecu, skąd wyni-
kła dziwna puenta, jakoby u nas było dużo drożej niż u sąsiadów. Tymczasem w 
Łukowie koszty 3-osobowej rodziny są takie same jak w Radzyniu, a w Między-
rzecu nawet nieco wyższe.

Naucz się czytać ze zrozumieniem 
– szczególnie, gdy jesteś 
   dziennikarzem! 
- w sprawie kosztów odbioru śmieci 

Informacje Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radzyniu Podlaskim

AKTUALNOŚCI BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 4 września 2019 r.

Pierwsze „Spotkanie 
u Hrabiego” - 13 września 
Instytut Bronisława Szlu-
bowskiego 13 września 
inauguruje cykl spotkań 
pod patronatem Burmistrza 
Miasta Radzyń Podlaski, 
skierowanych do osób zain-
teresowanych tematyką hi-
storyczną, a także z zakresu 
spraw społeczno-politycz-
nych, pragnących poszerzyć 
swe horyzonty, podyskuto-
wać, spędzić pożytecznie 
wieczór. 

„Spotkania u Hrabiego” - bo 
taka jest nazwa cyklu odbywać 
się będą w Pałacu Potockich, 
którego ostatnim właścicielem 
był hrabia Bronisław Szlubow-
ski - patron Instytutu Bronisła-
wa Szlubowskiego.

Impreza o formule wieczoru 
autorsko-dyskusyjnego odby-

wać się będzie w Pałacu Po-
tockich – domu rodzinnym hr. 
Bronisława Szlubowskiego (stąd 
nazwa cyklu). Pierwszym go-
ściem będzie dr hab. Artur Gó-
rak, pracownik Instytutu Histo-
rii UMCS prezes Towarzystwa 
Nauki i Kultury LIBRA, który 
przedstawi referat nt. „Czy wy-
narodowienie to nowoczesność? 
Przykład rosyjskich projektów 
Radzynia i innych miast regio-
nu”.

Cykl „Spotkanie u Hrabiego” 
uzyskał patronat Burmistrza 
Miasta Radzyń Podlaski, a to-
warzyszył mu będzie kiermasz 
wydawnictw Towarzystwa Na-
uki i Kultury LIBRA.

Pierwsze spotkanie - w pią-
tek 13września 2019 r. godzina 
18.00.

 AW



Maturę zdał w 1926 r., po czym 
od razu podjął pracę w Szkole 
Podstawowej w Rozkopaczewie 
(powiat lubartowski). Dwa lata 
później trafił do Czemiernik, gdzie 
w miejscowej szkole uczył gimna-
styki. W 1929 r. założył I Drużynę 
Harcerską im. Karola Chodkiewi-
cza, nad którą opiekę sprawował 
kierownik szkoły Władysław Lizis 
(późniejszy teść Michała Lisow-
skiego). W jej skład weszły po trzy 
zastępy chłopców i dziewcząt.

Działalność harcerska Micha-
ła Lisowskiego trafiła na podatny 
grunt. Podopieczni w krótkim 
czasie zdobywali wysoki poziom 
wyszkolenia, wskutek czego po 
dwóch latach powstały dwie ko-
lejne drużyny: męska i żeńska 
im. Emilii Plater. Przygotowywał 
młodzież do służb pomocniczych, 
ćwiczył sprawności harcerskie i 
rozwijał w nich patriotyzm. Rów-
nolegle Michał Lisowski przez 
cały czas podnosił swoje umiejęt-
ności harcerskie. W 1933 r. zdał 
egzamin i otrzymał stopień in-
struktorski podharcmistrza, a trzy 
lata później mógł tytułować się już 
harcmistrzem. Wspólnie z Zuzan-
ną Klimowską, na przełomie 1933 
i 1934 r., założył w czemiernickiej 
szkole izbę harcerską. Wokół niej 
organizował swoją pracę z mło-
dzieżą. Uczestniczył w wielu kur-
sach oraz prowadził obozy hufca 
radzyńskiego. Należał do najak-
tywniejszych i wybitnych instruk-
torów lubelskiej chorągwi. Poma-
gał przy organizowaniu drużyn 
harcerskich w Firleju i Lubartowie. 
Za swoją działalność został odzna-
czony m.in. Brązowym Krzyżem 
Zasługi, przyznanym mu przez 
premiera rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej.

W 1935 r. Michał Lisowski pod-
jął pracę nauczyciela w Radzyniu 
Podlaskim. Rok później ożenił się 
z Krystyną Lizis, z którą miał syna 
Andrzeja (ur. w kwietniu 1938 r.). 
Był bardzo dobrym mężem i oj-
cem. Całą rodziną przebywali w 
Radzyniu do wybuchu II wojny 
światowej, po czym żona z synem 
wróciła do Czemiernik.

Od początku wojny Michał Li-

sowski organizował w Radzyniu 
ruch konspiracyjny. W porozu-
mieniu z władzami harcerskimi w 
Lublinie powołał zastępy powiąza-
ne ze Związkiem Walki Zbrojnej. 
Działał w pełnej konspiracji nawet 
przed rodziną. Na początku 1940 
r. zamieszkał z żoną i synem w 
Czemiernikach, ze względów ro-
dzinnych podjął też pracę w Szko-
le Podstawowej w Lichtach.

Po południu 9 czerwca 1940 
r. Michał Lisowski został aresz-
towany, podobnie jak pozostali 
przywódcy harcerscy. Z Czemier-
nik został przewieziony do ra-
dzyńskiej placówki gestapo, gdzie 
przebywał przez blisko miesiąc. W 
trakcie przesłuchań i prowadzone-
go śledztwa, chcąc ratować resztę 
harcerzy, wziął całą winę i odpo-
wiedzialność na siebie. Miał też 
możliwość ucieczki, ale stanowczo 
odmówił polskiemu policjantowi 
pilnującemu więźniów w areszcie. 
Dzień przed śmiercią na krótko 
spotkał się z żoną. Z rana 5 lipca 
1940 r. Michał Lisowski, razem z 
czternastoma innymi członkami 
organizacji harcerskich, został wy-
wieziony poza Radzyń i rozstrzela-
ny. Miał 33 lata.

W dniu egzekucji, nie wiedząc 
o niczym, Krystyna Lisowska pod-
jęła kolejne starania o uwolnienie 
męża. W lubelskiej komendzie ge-
stapo „Pod zegarem”, wymieniając 
jego nazwisko, usłyszała: „Ach, to 
ten harcmistrz z Radzynia! Był on 
zbyt dobrym Polakiem, abyśmy go 
mogli tolerować i umieścić w obo-
zie. On w tej chwili już nie żyje. 

Dzisiaj rano został rozstrzelany”. 
Kilka dni później otrzymała list od 
męża, który napisał w areszcie. Jest 
on bardzo osobisty, a także ukazu-
je głęboki patriotyzm i dramatyzm 
sytuacji.

„Najdroższa jedyna Krysieńko, 
najdroższy synu i wszyscy kochani 
w Czemiernikach i Jaśle!

Już siedzę w tym ostatnim loka-
lu 2 tygodnie, myślę, że kres moje-
go życia zbliża się w każdej chwili. 
Czekam kiedy będę wezwany na 
ostatnie przesłuchanie. Zależy mi, 
aby do końca przetrwać nerwowo. 
Dzisiaj jedynie żal mi, że odejdę od 
Was bez pożegnania. Dlatego pro-
szę, nie zapomnijcie o mnie później 
i wybaczcie mi wszyscy, co złego 
zrobiłem. Kochana Krysieńko, To-
bie powiem tyle – ostatnie moje 
słowo to Twoje najukochańsze dla 
mnie imię. Kochana Krysieńko, 
spokojnie czekam śmierci, to dzięki 
Tobie, bo kochając i będąc z Tobą 
zaznałem tyle szczęścia, że bez żalu 
odchodzę. Jedynie żal mi, że zosta-
jecie sami. Trudno, widocznie Bóg 
tak chciał, bo dzisiaj żyję jedynie 
modlitwą.

Wiesz, że właściwie na śmierć 
nie zasłużyłem, ale Jędrka mocno 
ucałuj ode mnie. On zawsze bę-
dzie Ci przypominał moją podobi-
znę. Wszystkich ucałuj ode mnie, 
mamusi i tatusiowi podziękuj za 
wszystko. Renię i Zdzisia też ucałuj, 
Jankę także. Bądź zdrowa najdroż-
sza Krysieńko i Ty mój Jędrusiu. 
Jeśli będę kiedyś przy Was duchem, 
nie bójcie się mnie.

 Wasz Stef ”

18 i 19 września 1946 r. miała 
miejsce ekshumacja piętnastu za-
mordowanych harcerzy. Ich do-
czesne szczątki zostały złożone w 
czterech trumnach i przeniesione 
na cmentarz parafialny w Radzy-
niu Podlaskim (jedynie Aleksan-
der Bozoki został pochowany na 
cmentarzu w Lubartowie). Odbył 
się wtedy wielki manifestacyjny 
pogrzeb.

Pamięć o bohaterskim harcmi-
strzu trwa. Nieprzerwanie od 1993 
r. Oddział PTTK w Radzyniu Pod-

laskim organizuje rajd pamięci 
do miejsca egzekucji harcerzy. W 
latach 2003-2019 Gimnazjum w 
Czemiernikach nosiło jego imię, o 
czym informuje tablica znajdująca 
się na budynku szkoły. W szkole 
istnieje izba regionalna groma-
dząca pamiątki dotyczące harc-
mistrza. Michał Lisowski jest też 

patronem jednej z ulic w Radzyniu 
Podlaskim.

 Robert Mazurek

9HISTORIA

Michał Stefan Lisowski urodził się 31 maja 1906 r. w Jaśle. Był synem Marii 
i Józefa, miał sześcioro rodzeństwa – siostrę Felicję oraz braci: Aleksandra, 
Bronisława, Jana, Teodora i Władysława. Po ukończeniu szkoły powszechnej 
podjął naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Krośnie. To wła-
śnie tutaj na poważnie zainteresował się harcerstwem.
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Cudze chwalicie, swoje poznajcie... (cz. 7)

Ach, to ten harcmistrz z Radzynia!
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Festiwal rozpoczął koncert Kuby Sienkie-
wicza, który wspólnie z akordeonistą Łuka-
szem Dąbrowskim zaprezentował program 
pt. „Obrażone uczucia”. Artysta, szerszej pu-
bliczności znany jako lider „Elektrycznych 
Gitar”, wykonał swoje największe przeboje, 
m.in. „Kiler”, „To już jest koniec”, „Jestem z 
miasta” czy „Spokój grabarza” z „Kariery Ni-
kosia Dyzmy”.

Drugiego dnia imprezy radzyńską publicz-
ność zawojowała Ania Karwan. Zdobywczyni 
głównej nagrody podczas tegorocznych opol-
skich ,,Debiutów” przyjechała do Radzynia z 

Adamem Bielewskim (fortepian) i z naszym 
krajanem, Piotrem Bogutynem (gitara). Jej 
przebój ,,Słucham Cię w radiu co tydzień” 
zaśpiewała cała sala. Koncert, który obok 
wielkich doznań artystycznych niósł ze sobą 
moralne przesłanie. można śmiało zaliczyć do 
bardzo udanych.

Głośnym „Ach!” zakończyła się tegorocz-
na „Oranżeria”. Katarzyna Groniec – diva 
piosenki aktorskiej, dramatycznej, autorskiej 
i poetyckiej – zaprezentowała wszystkie kom-
pozycje znajdujące się na jej ostatniej płycie. 
Koncertowi towarzyszyły prostota i minima-

lizm. Po jego wysłuchaniu wrażenie było na 
tyle silne, że niektórzy z trudem podnosili się 
z foteli.

Na 24. Ogólnopolskie Spotkania z Pio-
senką Autorską „Oranżeria 2019” zaprosił 
Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek 
oraz Radzyński Ośrodek Kultury. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objęli: Mar-
szałek Województwa Lubelskiego Jarosław 
Stawiarski i Wojewoda Lubelski Przemysław 
Czarnek. Sponsorami festiwalu byli: Lubel-
skie. Smakuj życie!, firma drGerard, Spół-
dzielcza Mleczarnia „Spomlek”, Nadleśnictwo 

Radzyń Podlaski, Sklep hydrauliczny „Wod-
mar”, Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podla-
skim, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Przed-
siębiorstwo Komunikacji Samochodowej w 
Radzyniu Podlaskim. Patronat medialny nad 
imprezą sprawowali: TVP Lublin, Radio Lu-
blin, Katolickie Radio Podlasie, Wspólnota 
Radzyńska, Tygodnik Podlaski, Echo Katolic-
kie, podlasie24.pl oraz portal Kocham Radzyń 
Podlaski.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Radzyński Ośrodek Kultury już po raz 24. zaprosił na Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Autorską „Oranżeria”. Impreza, 
której za każdym razem towarzyszył komplet publiczności, odbyła się w dniach 30 sierpnia – 1 września 2019 r.

Wielkie gwiazdy zaśpiewały na „Oranżerii 2019”
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W piątek 6 września, w ra-
mach radzyńskich obchodów 
80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej, zapraszamy na wer-
nisaż wystawy „Monte Cassino. 
W 75. rocznicę bitwy”. Odbędzie 
się on na ścieżce rowerowej „Bul-
war nad Białką” na ogrodzeniu 
stadionu miejskiego. Początek o 
godz. 18.00.

– Ekspozycja przybliża do-
kładny przebieg jednej z najdłuż-
szych i najkrwawszych bitew II 
wojny światowej. Prezentowa-
ne fotografie, powstałe podczas 
walk i po ich zakończeniu, ilu-
strują trud zaciętych zmagań 
aliantów na froncie włoskim. 
Wystawa obrazuje również losy 
zabytków z klasztoru na Monte 
Cassino oraz upamiętnienie pol-
skich żołnierzy na wojskowym 
cmentarzu we włoskim masywie 
– powiedział nam Robert Ma-
zurek, dyrektor Radzyńskiego 

Ośrodka Kultury.
Wystawa sfinansowana zosta-

ła ze środków Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. 
Organizatorami radzyńskiego 
wernisażu są: Miasto Radzyń 
Podlaski, Powiat Radzyński oraz 
Radzyński Ośrodek Kultury.

 Red.

Do oddawania krwi zaprasza-
my osoby między 18 a 65 rokiem 
życia, choć, za zgodą lekarza, 
krwiodawcą można być nawet po 
65. urodzinach. W każdym przy-
padku trzeba ważyć co najmniej 
50 kg. Na dzień przed zabiegiem 
należy powstrzymać się od spo-
żywania alkoholu, a na kilka dni 
przed, nie można także zażywać 
niektórych leków, w tym aspiryny. 
W dniu oddania krwi zaleca się 
zjedzenie lekkiego śniadania i wy-
picie dużej ilości płynów. Aby od-
dać krew i jej składniki, niezbędne 
jest okazanie dowodu osobistego.

Każdy, kto zdecyduje się na od-
danie krwi, uzyska bezpłatnie wy-
niki swoich badań laboratoryjnych 
oraz otrzyma niespodziankę od 

Radzyńskiego Ośrodka Kultury.
Organizatorami zbiórki krwi 

są: Miasto Radzyń Podlaski, Po-
wiat Radzyński, ZSP im. Jana Paw-

ła II w Radzyniu Podlaskim oraz 
Radzyński Ośrodek Kultury.

 Robert Mazurek

Krew za krew. 
Chwała bohaterom!
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1 września, w ramach radzyń-
skich obchodów 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej, na 
radzyńskim pl. Wolności odbył 
się pokaz broni pt. „KO MA 3. 
Radzyń się broni”. Jego organi-
zatorem był Radzyński Ośrodek 
Kultury oraz Stowarzyszenie Re-

konstruktorów i Zbieraczy Broni 
Palnej oraz Militariów. Wyda-
rzenie odbywało się pod pa-
tronatem Burmistrza Radzynia 
Podlaskiego Jerzego Rębka oraz 
Starosty Radzyńskiego Szczepa-
na Niebrzegowskiego.

W piątek 6 września, w ra-
mach radzyńskich obcho-
dów 80. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej, za-
chęcamy do udziału w ak-
cji honorowego krwiodaw-
stwa pod hasłem „Krew za 
krew. Chwała bohaterom!” 
Ambulans Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w 
Lublinie ustawi się na pl. 
Wolności w godz. od 9.00 
do 14.00.

W poniedziałek 9 września, do-
kładnie w 80. rocznicę pierwszego 
bombardowania Radzynia, na pl. 
Wolności zostanie zaprezentowa-
na wystawa pokazująca Radzyń w 
okresie II wojny światowej. Ekspo-
nowane zdjęcia pochodzą z pry-
watnych archiwów mieszkańców 

miasta, którzy pozytywnie odpo-
wiedzieli na apel Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury i podzielili się 
swoimi wojennymi pamiątkami. 
Organizatorami wystawy są: Mia-
sto Radzyń Podlaski, Powiat Ra-
dzyński oraz ROK. Początek wer-
nisażu o godz. 18.00.

Wojenny Radzyń

Wystawa upamiętniająca bitwę 
o Monte Cassino

Radzyń się broni


