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Mieszkańcy Radzynia zadecydowali 
o inwestycjach w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2020

Trzy oferty na budowę 
ul. tzw. Przemysłowej  
(zjazd do B.Braun) 

Rozstrzygnięty przetarg na remont 
budynku przyszłego Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych

W dniach od 21 do 28 października odbyło się głosowa-
nie w trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego. Spośród 10 
zgłoszonych i zaakceptowanych na etapie oceny formalnej 
propozycji, wybrane zostały dwie, które uzyskały najwięk-
szą liczbę głosów. 

Do przetargu na budowę nowej drogi (tzw. ul. Przemysłowej) 
stanęły trzy firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Re-
gionalne Drogi Podlaskie” Sp. Z o.o. z Siedlec, STRABAG Sp. 
Z o.o. z Pruszkowa   oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  
Lubartów S.A. Z Lubartowa. 

Wymianę dachu na budynku przy ul. Warszawskiej 5a, 
gdzie ma powstać muzeum, wykona łukowski DAN-BUD, 
który zaoferował wykonanie prac za 151 000 zł,  a hydro-
izolację fundamentów – radzyński PUK za 55 969,22 zł. 
Termin zakończenia prac przewidziano na 29 listopada 
2019 r. 

ciąg dalszy na str. ciąg dalszy na str. ciąg dalszy na str. 2 32
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Promocja 
„Katalogu zabytków 
  sztuki w Polsce” 

Czy ich jeszcze pamiętamy?

Wystawę poświęconą zmarłym mieszkańcom Radzynia można oglądać przez cały listopad
w „Galerii na płocie” Radzyńskiego Ośrodka Kultury (ogrodzenie stadionu miejskiego przy ścieżce rowerowej).
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W przyszłym roku w ramach BO będą realizowane dwa projekty wybra-
ne przez radzynian: 1.”Biblioteka sercem osiedla” – doposażenie Filii nr 
2 MBP (300 głosów) oraz 2. Doposażenie  placu zabaw przy Przedszko-
lu Miejskim nr 1 (231 głosów). 

Mieszkańcy Radzynia w dniach 
od 21 do 25 października ponow-
nie mogli udać się do urny wy-
borczej, tym razem, by wybrać 
projekty do realizacji w ramach 
Budżetu Obywatelskiego w 2020 
roku. Każdy mieszkaniec, który w 
dniu głosownia miał ukończonych 
16 lat swój głos mógł oddać maksy-
malnie na 2 projekty umieszczone 

na liście. Głosowanie odbywało się 
w sali konferencyjnej urzędu w go-
dzinach od 8.00 – 16.30, a w środę 
23.10.2019 od 11.00 do 19.00, co 
umożliwiło oddanie głosu tym, co 
dłużej pracują. Wiele osób z tego 
skorzystało. Być może po dwóch 
latach przekonali się, że warto. Poza 
tym propozycje były liczne, cieka-
we i ważne dla środowiska. Głos 

oddały 903 osoby. Dwa projekty, 
które uzyskały najwięcej głosów to: 
1.”Biblioteka sercem osiedla” – wy-
posażenie w meble i sprzęt Filii nr 
2 Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
działającej przy ul. Spółdzielczej 8 
(zgłaszająca Elżbieta Topyła), który 
zdobył 300 głosów, 2.  Doposaże-
nie  placu zabaw przy Przedszkolu 
Miejskim nr 1 (231 głosów).  

Dobiegły  końca prace zwią-
zane z wymianą 700 m sieci 
ciepłowniczej biegnącej od ko-
tłowni PEC do szpitala. 8 paź-
dziernika nastąpiło przepięcie 
sieci do szpitala, a następnie 
uporządkowana została tzw. 
przejściówka między ul. Zabiel-
ską a SP ZOZ.

- Inwestycja była konieczna z 
powodu częstych awarii występu-
jących na tym odcinku – wyjaśnia 
prezes PEC Jerzy Woźniak. Kanał 
ciepłowniczy łączący kotłownię 
ze szpitalem znajdował się pod 
przejściówką, stąd mieszkańcy 
korzystający z tego przejścia mieli 

utrudnione korzystanie z niego.
Inwestorem jest PEC, a przetarg 

na wykonanie prac wygrała firma 
PEC Serwis Siedlce, która zajęła 
się wymianą sieci. Podwykonaw-
ca - radzyński PUK rozpoczął 
porządkowanie terenu i układa-
nie nowego chodnika. Umowa 

przewidywała ukończenie prac do 
końca października. - PUK musiał 
czekać z uporządkowaniem terenu 
i położeniem chodnika na dokoń-
czenie prac ziemnych – wyjaśnia 
wiceprezes PUK Piotr Kopeć.

 AW

Mieszkańcy coraz chętniej głosują
na Budżet Obywatelski
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Rozstrzygnięty został prze-
targ na prace remontowe 
budynku przy ul. Warszawskiej 
5a, w którym ma powstać 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych. 
Zamówienie publiczne pod na-
zwą „Zabezpieczenie miejsca 
pamięci – budynek dawnego 
aresztu Gestapo i Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego 
w Radzyniu Podlaskim” składa 
się z dwóch części: część I 
zamówienia dotyczy wymiany 
dachu, część II – hydroizolacji 
fundamentów. Otwarcie ofert 
odbyło się 21 października.

Urząd Miasta przeznaczył na 
remont dachu 134 776,16 zł, a na 
fundamenty 57 545,35 zł.

Na wykonanie fundamen-
tów oferty złożyły dwie firmy: 
Firma Remontowo-Budowlana 
DAN-BUD z Łukowa oraz PUK 
z Radzynia, a na dach tylko DAN
-BUD. 

Wymianę dachu wykona łu-
kowski DAN-BUD, który zaofe-
rował wykonanie prac za 151 000 
zł,  a hydroizolację fundamentów 
– radzyński PUK, który zaofero-
wał wykonanie pracy za 55 969,22 
zł. Termin zakończenia prac prze-
widziano na 29 listopada 2019 r. 

Przypomnijmy, że Miasto po-
zyskało 105 tys. zł z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz 200 tys. zł od Fundacji 
Grzegorza Biereckiego „Kocham 
Podlasie” oraz Fundacji Fundusz 
Rewitalizacji, w której senator 
Grzegorz Bierecki jest członkiem 
Rady. 45 tys. zł dołoży z własnych 
funduszy. 

W budynku konieczne jeszcze 
będą takie prace jak poprawie-
nie elewacji, doprowadzenie ka-
nału ciepłowniczego z PEC oraz 
przywracające pierwotny kształt 
obiektu (np. usunięcie współcze-
snej terakoty).

 Anna Wasak

Rozstrzygnięto przetarg 
na pierwsze prace remontowe 
w budynku przyszłego 
muzeum Żołnierzy Wyklętych 

Powstał nowy chodnik na przejściówce 
Zabielska - szpital
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Miasto przeznaczyło na inwe-
stycję 3 078 272,56 zł, z czego 60% 
(1,847 mln zł) będzie pochodzić z 
Funduszu Dróg Samorządowych. 
Przewidywana data zakończenia 
inwestycji - sierpień 2020 r. 

Budowa drogi gminnej i skrzy-
żowania z drogą krajową  nr 19 
oraz drogą gminną nr 101969L w 
Radzyniu Podlaskim obejmie bu-
dowę drogi gminnej  oraz przebu-
dowę drogi krajowej nr 19 tak, by 
umożliwić włączenie budowanej 

drogi w drogę krajową przez bu-
dowę skrzyżowania. Przebudowa 
drogi krajowej  spowoduje także 
konieczność przebudowy ist-
niejącego skrzyżowania z drogą 
gminną nr 101969L

W zakres robót wchodzi wyko-
nanie robót ziemnych,  budowa 
oświetlenia drogowego wyko-
nanie wyspy kanalizującej ruch, 
konstrukcji nawierzchni jezdni, 
warstw bitumicznych, ścieków 
podchodnikowych, podbudowy 

i nawierzchni chodników, pro-
gu zwalniającego, zjazdu z drogi, 
roboty wykończeniowe, usta-
wienie oznakowania pionowego 
i poziomego.  Długość drogi to 
500 m, a szerokość - 7 m. Jezd-
nia będzie miała nawierzchnię  z 
betonu asfaltowego. Droga bę-
dzie odwodniona przez ścieki 
podchodnikowe. W zakres prac 
będą wchodzić również: roboty 
rozbiórkowe, wycinka 28 drzew z 
wykarczowaniem pni, odtworze-

nie rowów przydrożnych, prze-
budowa oraz budowa oświetlenia 
ulicznego, wykonane przepustu, 
przebudowa zatoki autobusowej, 
wyspy kanalizującej ruch zjazdów 
i przepustów.

Droga poprawi dostępność do 
istniejącego ośrodka gospodar-
czego – kompleksu funkcjonu-
jących już przedsiębiorstw pro-
dukcyjnych i usługowych, w tym 
w szczególności Fabryki Narzędzi 
Chirurgicznych Aesculap Chifa 

Spółka z o.o. Aktualnie na tere-
nie ośrodka gospodarczego, na 
którym jest lokalizowana droga, 
prowadzi działalność ok. 20 pod-
miotów gospodarczych, funkcjo-
nuje tam m.in. Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej 
S.A. W Radzyniu. Ponadto dro-
ga skomunikuje nowe tereny in-
westycyjne (o powierzchni 36,16 
ha) przeznaczone pod przemysł i 
usługi. 

 Anna Wasak

Wpłynęły 3 oferty na budowę 
ul. Przemysłowej 
Do przewidzianego terminu 25 października oferty na budowę drogi 
złożyły trzy firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne 
Drogi Podlaskie” Sp. Z o.o. z Siedlec (3 516 019,73 zł), STRABAG Sp. 
Z o.o. z Pruszkowa (2 977 295,79 zł)  oraz Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych  Lubartów S.A. Z Lubartowa (3 052 555,75). Obecnie trwa 
procedura wyłaniania wykonawcy. Jej wyniki będą znane do 30 dni od 
otwarcia ofert. 

Uchwały dotyczące zmian 
„Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego 
„Śródmieście” Miasta Radzyń 
Podlaski”, przyjmowane przez 
Radę Miasta w bieżącym roku, 
ułatwiają budowę i oddawa-
nie nowych mieszkań przez 
powiększenie terenu przezna-
czonego pod budownictwo 
mieszkaniowe lub zwiększenie 
wysokości budynków. 

Obecnie, po wieloletnim zasto-
ju w tej dziedzinie, widać szybki 
rozwój budownictwa mieszkanio-
wego – nowe bloki już powstały 
przy ul. Jagiellończyka na osiedlu 
Zabielska, przy ul. Konstytucji 3 
Maja. Kolejne są w budowie – na 
osiedlu  Młodzieżówka, na ul. Ar-
mii Krajowej  i Konstytucji 3 Maja. 
Planowane są kolejne – m.in. Na 
„Młodzieżówce”. Wychodzi to 
naprzeciw zapotrzebowaniu, bo 
mieszkania sprzedają się szybko. 

Burmistrz Jerzy Rębek ocenia 
to jako pozytywne i pożądane 
zjawisko. - Bardzo się cieszę, że 
rozwija się budownictwo miesz-
kaniowe, bo to jest przyszłość 
Radzynia. Zazwyczaj osiedlają się 

młodzi, którzy wiążą swą przy-
szłość z naszym miastem, posy-
łają dzieci do przedszkoli i szkół. 
Radzyń to urocze miasto, ponadto 
widocznie zauważają pozytywne 
zmiany, jakie tu następują, do-
ceniają to i podejmują  decyzje o 
związaniu swej przyszłości z Ra-
dzyniem. 

Stąd uchwały Rady Miasta uła-
twiające rozwój budownictwa. 
Dotyczyły one powiększenia tere-
nu pod budowę (Jagiellończyka) 

oraz zwiększenia wysokości bu-
dynków (Armii Krajowej, „Mło-
dzieżówka”). 

Na „Młodzieżówce” jeden blok 
jest w budowie, drugi w planach. - 
Staraliśmy się  o zmiany w planie 
zagospodarowania przestrzenne-
go, by wybudować blok w miej-
scu, gdzie była kotłownia. Dzięki 
pracom nad zmianami w Planie 
zagospodarowania przestrzen-
nego, otwartości burmistrza na 
nowe wyzwania  i  przychylności 

Rady Miasta  mamy możliwość 
jako pierwsi w mieście wybu-
dować budynek pięciopiętrowy 
– informuje prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej DOM Jacek Pie-
kutowski. Stało się to możliwe po 
wcześniejszym podłączeniu osie-
dla do sieci grzewczej PEC i roz-
biórce stojącej w środku osiedla 
kotłowni. Powstało idealne miej-
sce na blok. -  Miejsce jest bardzo 
ładne – wszędzie blisko: do urzę-
du, kościoła, szkół, sklepów.  To 

chyba ostatni taki plac w centrum 
miasta. Osiedle  uchodzi za spo-
kojne, ludzie chcą u nas mieszkać. 
Będzie jeszcze bezpieczniej, bo je-
steśmy na etapie wykonania mo-
nitoringu – zainstalujemy  kilka 
kamer – mówi Jacek Piekutowski. 
-  Strategia spółdzielni jest taka, 
żeby wybudować jak najwię-
cej mieszkań, bo to wpłynie na 
zmniejszenie czynszów. Dlatego 
możliwość wybudowania wyso-
kiego bloku jest bardzo korzystna 
dla przyszłych mieszkańców. W 
tej chwili na osiedlu budujemy 16 
ładnych mieszkań, średnia cena 
za 2950 zł za m2, na radzyńskie 
warunki dobra, bo Spółdzielnia 
buduje bez zysku, po kosztach 
własnych. Prezes dodaje, że w  ko-
lejnym bloku z powodu podwyż-
ki cen materiałów budowlanych i 
cena mieszkania będzie wyższa.  - 
Wyniesie pewnie już ok. 3 500 zł, 
ale i tak, dzięki zmianom w planie 
zagospodarowania przestrzenne-
go, będzie korzystna, bo na tym 
samym placu buduje się więcej 
mieszkań – podsumowuje J. Pie-
kutowski.  

 Anna Wasak
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Zmiany w Planie zagospodarowania przestrzennego ułatwiają 
rozwój budownictwa mieszkaniowego



Zgodnie z planami, w połowie 
października zakończył się 
remont wieży wschodniej 
Pałacu Potockich. Kolejny 
fragment zabytku odzyskał 
pierwotny blask.

Wykonawcą prac była Firma 
Remontowo - Budowlana DAN
-BUD Daniel Skwarek z Łukowa, 
która wykonała już remont pawi-
lonów południowych i skrzydła 
zachodniego włącznie z wieżą.

Zakres wykonanych prac to 
m.in.: czyszczenie i prace tyn-

karskie, renowacja profili cią-
gnionych i sztukaterii, obróbki 
blacharskie, prace malarskie, 
wymiana okien i remont stolarki 
drzwiowej, schody zewnętrzne.

Do przetargu, który odbył się 
w kwietniu, zgłosiła się tylko jed-
na firma, która zaproponowała 
wykonanie prac za 658 050 zł, z 
czego 240 000 zł netto pochodzi 
z dotacji z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 

Przypomnijmy, że w ciągu 
ostatnich 5 lat odnowiono rów-
nież większość unikatowych w 
skali kraju i Europy rzeźb Jana 
Chryzostoma Redlera zdobiących 
pałac. Są to rzeźby na skrzydle 
zachodnim pałacu (włącznie z 
bramą) i nad zachodnim patio 
oraz na skrzydle wschodnim. 
Odnowione zostało całe skrzydło 
zachodnie oraz południowy pa-
wilon skrzydła wschodniego.

Dotychczasowe prace prowa-
dzono dzięki dofinansowaniom z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz z budżetu 
państwa (skrzydło zachodnie).

 Anna Wasak

Mercedes Sprinter z 2019 
roku – to kolejny nowy nabytek 
Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej w Radzyniu 
Podlaskim. Jak wyjaśnia pre-
zes Adam Frączek, bus został 
nabyty w formie leasingu za 
kwotę 260 tysięcy złotych, a 
kolejny taki sam jeszcze w tym 
tygodniu przyjedzie do radzyń-
skiego przedsiębiorstwa.

- Nabycie tych pojazdów to 
pewnego rodzaju konieczność. 
Zauważyliśmy, że bardzo wzrosło 
zainteresowanie wozami o mniej-
szej liczbie miejsc, więc trzeba było 
działać. Zakupione busy jak i te 
poprzednie, będą wykorzystywane 
nie tylko na przejazdy turystyczne, 
ale i międzymiastowe, gdzie liczba 
podróżujących jest mała – wyjaśnia 
prezes.

Nowe auta to pojazdy z 3-li-
trowym silnikiem diesla euro 6. 

Tachograf z funkcją lokalizacji, 
telewizor, wejścia ładujące telefon 
dla każdego pasażera oraz gniazd-
ka 220V, czujnik zużycia sprzęgła 
i klocków hamulcowych, system 
AdBlue, czujniki ciśnienia opon, 
ESP, przyciemniane szyby, pełna 
regulacja fotela pasażera, kamera 
cofania, klimatyzacja, wbudowana 
nawigacja, WiFi… to tylko część 
bogatego wyposażenia.

Przedsiębiorstwo cały czas dzia-
ła prężnie i chce podnosić standar-
dy, które w dzisiejszych czasach są 
ważne. Obecnie na wyposażeniu 
radzyńskiego przewoźnika jest 8 
dużych Scanii i 3 busy. 

- Nie oszukujmy się, w dzisiej-
szych czasach przestaje się liczyć 
cena, a zaczyna się patrzeć również 

na komfort, do którego nasza firma 
cały czas dąży. Jaka to przyjemność 
jechać w dalszą podróż busem, w 
którym nie pachnie za ładnie lub 
który nie posiada chociażby kli-
matyzacji. Dążę do tego, aby po-
dróżujący kojarzył nas z wygodą i 
komfortem, którego jeszcze kilka 
lat temu nie było. Finansowo sto-
imy świetnie i chcemy rozwijać się 
dalej. Od 5 lat jesteśmy na dobrym 
plusie, wszyscy pracownicy dostali 
znaczące podwyżki, umowy, kon-
trakty, zlecenia mamy podpisane 
więc śmiem twierdzić, że żadne 
czarne chmury nam nie zagrażają – 
dodaje A. Frączek.

 Karol Niewęgłowski
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Szanowni Państwo Mieszkańcy Radzynia Podlaskiego
Na podstawie zmiany do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 t.j.) od 6 września 2019 r. został wprowadzony obowiązek segregowania odpadów 
komunalnych.

Właściciele domów jednorodzinnych oraz zarządcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych deklarujący zbie-
ranie odpadów niesegregowanych, mają obowiązek dokonać zmiany w deklaracjach na odbiór odpadów segre-
gowanych.

Niedopełnienie obowiązku wymaganej segregacji odpadów komunalnych będzie skutkowało wszczęciem 
postępowania i naliczeniem podwyższonej opłaty za odpady niesegregowane od osoby zamieszkałej, a właści-
ciel nieruchomości na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, będzie 
podlegał karze grzywny.
 Jerzy Rębek - Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski

Szanowni Państwo Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Radzyń 
Podlaski

Niniejszym informuję, że od 1 stycznia 2020 r. Miasto Radzyń Podlaski nie będzie obejmowało systemem 
gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych tj. nieruchomości na których prowadzona 
jest wszelkiego typu działalność gospodarcza.

W związku z powyższym Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Radzyń 
Podlaski zobowiązani będą do zawarcia umowy cywilno - prawnej na wywóz odpadów z firmą prowadzącą 
działalność gospodarczą w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów.

 Jerzy Rębek - Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski

K O M U N I K AT
DLA MIESZKAńCóW W SPRAWIE ODPADóW KOMUNALNyCh

K O M U N I K AT
DLA FIRM W SPRAWIE ODPADóW KOMUNALNyCh
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Wschodnia wieża Pałacu 
Potockich odzyskała blask

Nowe busy
w szeregach
radzyńskiej
floty PKS



Wyróżnienie jest tym bardziej 
ważne i cenne gdyż przyznawane 
jest tylko jednej gminie ze wszyst-
kich zgłoszonych do konkursu. 
Otrzymanie nagrody i samo wy-
różnienie naszego miasta po-
twierdza jednoznacznie, że kieru-
nek zrównoważonej gospodarki 
odpadami komunalnymi, który 
Miasto Radzyń obrało jest prawi-
dłowy, a nastawienie na edukację 
ekologiczną, zwiększanie świado-
mości mieszkańców, a także do-
bre wyniki w selektywnej zbiórce 
zostały docenione w najlepszym, 
branżowym konkursie w Polsce.

Odbiór nagrody odbył się pod-
czas międzynarodowego kongre-

su Envicon, na terenie i w trak-
cie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich w Poznaniu. Głów-
ną nagrodę w postaci Pucharu 
Recyklingu w kat. Rekordowy 
Karton odebrał Piotr Tarnowski- 
Inspektor Wydziału Zarządzania 
Mieniem Komunalnym Urzędu 
Miasta Radzyń Podlaski, który w 
imieniu Miasta złożył wniosek i 
odpowiedzialny jest za edukację 
ekologiczną, ochronę środowiska 
i gospodarkę odpadami komu-
nalnymi.

Konkurs Puchar Recyklingu 
organizowany jest od 1999 roku 
i jest jedynym w Polsce przed-
sięwzięciem, które w sposób 

kompleksowy ocenia selektyw-
ną zbiórkę odpadów i działania 
edukacyjne w tym zakresie. Kon-
kurs jest skierowany zarówno dla 
gmin, jak i przedsiębiorstw, które 
zajmują się zbiórką i zagospoda-
rowaniem odpadów. W przypad-
ku gmin i przedsiębiorstw komi-
sja konkursowa ocenia poziomy 
odzysku poszczególnych frakcji 
odpadów, ekoinnowacje oraz 
działania edukacyjne. Podmio-
ty te walczą o nagrody główne, 
którymi są Puchary Recyklingu, 
a także o nagrody za wyniki we 
frakcjach. Każdego roku finał 
konkursu odbywa się podczas 
prestiżowego Międzynarodowego 

Kongresu Ochrony Środowiska 
ENVICON Environment.

Konkurs jest organizowany 
przez miesięcznik „Przegląd Ko-
munalny”, najbardziej poczytne 
i rozpoznawalne czasopismo łą-
czące administrację rządową i 

samorządową z branżą komunal-
ną i ochroną środowiska. Poniżej 
kilka zdjęć z kongresu, wręczeniu 
nagród i uroczystej gali.

 Piotr Tarnowski

24 października w sali Radzyń-
skiego Ośrodka Kultury odbyło 
się spotkanie, którego moty-
wem przewodnim była „Gospo-
darka odpadami komunalnymi”.

Spotkanie odbyło się na zapro-
szenie Rektora Radzyńskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku Dariu-
sza Gałana i Prezesa Radzyńskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Zbi-
gniewa Ostapowicza. 

Piotr Tarnowski - Inspektor 
WZM Urzędu Miasta Radzyń Pod-
laski, w ramach prowadzonej edu-
kacji ekologicznej, przeprowadził 
prelekcję połączoną z prezentacją 
multimedialną. W wydarzeniu 
wzięło udział ok 30 seniorów, któ-
rzy bardzo energicznie i meryto-
rycznie reagowali na wszystkie 
przedstawione zagadnienia. Urzęd-
nik zaprezentował najważniejsze 
punkty związane z gospodarką od-
padami komunalnymi, omówił po-
dział na frakcje, działanie PSZOK, 
miejsca, gdzie można oddać prze-
terminowane leki, zmiany w prze-
pisach, nowe trendy w odpadach i 

kierunek, dokąd rynek odpadowy 
zmierza.

Ponadto, Prezes RSM przeka-
zał zebranym zakres działań, jakie 
spółdzielnia wykonuje i planuje 
wykonać, aby zrównoważyć gospo-
darkę odpadami na terenie swoich 
nieruchomości tj. m. in.: instala-
cję nowych altan śmietnikowych, 
montaż światła w altanach oraz 
kamer monitorujących korzystają-
cych ze śmietnika, a także zamków 
do altan na kartę chipową, żeby 
spersonalizować każde wejście. 
Wszystkie powyższe zabiegi mają 

zadanie zoptymalizować koszty 
mieszkańców z zakresu gospo-
darki odpadów komunalnych, w 
tym uniknąć zwiększenia stawek 
za brak poprawnej segregacji, przy 
maksymalizacji poprawnej zbiórki 
selektywnej.

Uczestnicy na koniec spotkania 
otrzymali ulotki o szczegółowym 
sposobie segregacji oraz ulotki o 
kompostowaniu, jak prawidłowo 
założyć i prowadzić kompostow-
nik.

 Piotr Tarnowski

 W ramach zajęć z doradztwa 
zawodowego, uczniowie VII 
klasy Zespołu Szkół w Zabielu, 
w dniu 15 października 2019 
r.  odwiedzili siedzibę Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej 
Sp. z o. o. w Radzyniu Podla-
skim. 

Zapoznali się z kolejnymi fa-
zami produkcji energii cieplnej 

oraz drogami dostarczania cie-
pła do odbiorców. Uczniowie 
zwiedzając miejską ciepłownię 
mieli okazję przyjrzeć się jak wy-
gląda praca przy obsłudze urzą-
dzeń kotłowych. Poruszanymi 
tematami były także zagadnienia 
związane z emisją gazów i pyłów 
do powietrza i ich wpływem na 
otaczające nas środowisko. 

 Red.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” 
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku

Wizyta uczniów w PEC
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Miasto Radzyń Podlaski najlepszą 
Gminą w Polsce w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi!
Miasto Radzyń Podlaski, decyzją kapituły konkursowej XX edycji Kon-
kursu o Puchar Recyklingu, za działania i zaangażowanie w zakresie 
gospodarki odpadami w 2018 r. zostało laureatem konkursu w kategorii 
„Rekordowy karton”.



Uroczyste spotkanie z okazji 
Dnia Seniora, zorganizowane 
przez Polski Związek Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów 
Oddział Rejonowy w Radzyniu 
Podlaskim, odbyło się 19 paź-
dziernika w Domu Ludowym 
w Zbulitowie.

Przybyli na nie członkowie 
PZERiI z Radzynia i kół w Ką-
kolewnicy, Komarówce, Ulanie 
Majoracie, Czemiernikach, Bor-
kach, Wohyniu oraz stowarzyszeń 
seniorskich: „Kormoran” i „Ra-
dzyńskie Wrzosy” oraz Zespół 
Wokalny „Radzyniacy”. Gośćmi 

spotkania byli: wicewójt Gmi-
ny Radzyń Anna Grochoła oraz 
rzecznik prasowa Urzędu Miasta 
Anna Wasak.

Wszystkich przybyłych po-
witał przewodniczący Związku 
Kazimierz Zdziebłowski. Następ-
nie głos zabrała Alicja Staszczuk, 

która przypomniała, że jesienne 
miesiące: październik i listopad 
to okres, kiedy trzykrotnie ob-
chodzone są Dni Seniora: 1 paź-
dziernika przypada Międzynaro-
dowy Dzień Osób Starszych, 20 
października Europejski Dzień 
Seniora, a 20 listopada - Ogólno-
polski Dzień Seniora. - Wszystkie 
te daty mają wspólny cel – zmianę 
społecznego postrzegania osób 
starszych i podejmowanie działań 
w celu zapewnienia im godnych 
warunków życia, a są to: walka z 
wykluczeniem, ułatwienie dostę-
pu do opieki medycznej i zapew-
nienie dostępu do życia kultural-
nego i społecznego – podkreśliła 
A. Staszczuk.

Obecnie na świecie żyje ok. 
600 mln osób powyżej 60 roku 
życia, demografowie przewidują, 
że w 2050 będzie to ok. 2 mld, 

głównie w krajach rozwijających 
się, stąd potrzebne są różne formy 
aktywizacji osób w podeszłym 
wieku: warsztaty, szkolenia, kursy, 
koła zainteresowań, które zapew-
nia seniorom rozwój i utrzymanie 
kondycji fizycznej.

Następnie życzenia seniorom 
przekazali: przedstawicielka wój-
ta Gminy Radzyń Wiesława Ma-
zurka - wicewójt Anna Grocho-
ła, przedstawicielka Burmistrza 
Miasta Radzyń Podlaski Anna 
Wasak – rzecznik Urzędu Miasta. 
Głos zabrali również przewodni-
czący kół PZERiI. Przewodniczą-
cy Kazimierz Zdziebłowski wrę-
czył dyplomy wyróżniającym się 
seniorom.

Przed zebranymi z koncertem 
wystąpił Zespół Wokalny „Ra-
dzyniacy”, a zwieńczyła zabawa 
taneczna.

Przybyłych powitała prezes 
Zarządu - Teresa Szczepaniuk. 
Wśród gości byli również: opie-
kunowie Klubu Seniora Stani-
sław Wachnik i Anna Kaźmieruk, 
przedstawiciele Klubu AA „Podaj 
Dłoń” oraz mediów, m.in. Miro-
sław Piasko z Radzyńskiej Kro-
niki Filmowej. Przewodnicząca 
dziękowała członkom Radzyń-
skich Wrzosów, którzy z wielkim 
zaangażowaniem przygotowali 
spotkanie, szczególnie Halinie 
Mazur i Stanisławowi Niewę-
głowskiemu.

Uczestnicy chwilą ciszy i mo-
dlitwą uczcili seniorów, którzy 
zmarli w sierpniu bieżącego roku: 
Wiesława Maleszyka i Marię 
Wierzchowską.

Sprawozdanie z działalności 
Stowarzyszenia za 2019 r. przed-
stawiła Anna Zawada. Stowarzy-
szenie „Radzyńskie Wrzosy” to 
organizacja seniorska, powstała 
w czerwcu 2016 r., obecnie liczy 
ponad 100 członków. Działalność 
oparta jest na pracy społecznej na 
rzecz drugiego człowieka, stawia 
sobie za cel  integrację seniorów, 

organizuje dla nich czynny wy-
poczynek, imprezy kulturalno
-oświatowe i rozrywkowe, wy-
cieczki turystyczno-krajoznaw-
cze, tworzy warunki integracji 
z dziećmi i młodzieżą. Seniorzy 
wyjeżdżają do kina, teatru, na 
koncerty, urządzają wieczorki 
literacko-muzyczne, organizują 
współpracę z innymi klubami, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, 
wykłady na interesujące seniorów 
tematy. Działają też na rzecz pro-
mocji miasta i powiatu radzyń-
skiego. 

Spotkania Klubu odbywają się 
w Pałacu Potockich (wejście przy 
pomniku K. Lipińskiego) w po-
niedziałki, czwartki i niedziele; 
ostatnio również we wtorki od 

godz. 12, zaadresowane szczegól-
nie dla starszych emerytów. 

W 2019 roku seniorzy uczest-
niczyli w spotkaniach w Klubie, 
a także w „Opłotkach” w Zabielu, 
byli na wycieczce w Ustce, zorga-
nizowali ognisko. – Działalność 
ma szeroki zakres, każdy tu może 
znaleźć coś dla siebie – podsumo-
wała Anna Zawada. Planowana 
jest jeszcze wycieczka jednodnio-
wa.

Burmistrz Jerzy Rębek dzięko-
wał za zaproszenie i gratulował 
bogatej działalności. – Każdy 
człowiek potrzebuje bliskości 
drugiego człowieka, to jest wpi-
sane w naszą naturę. Człowiek 
odpoczywa w otoczeniu piękna, 
przy pięknej muzyce, wśród pięk-

nych ludzi. Czynicie to Państwo 
z wielką godnością, serdecznie 
Państwu gratuluję. 

Członkowie Stowarzyszenia 
złożyli życzenia imieninowe Pani 
Teresie Szczepaniuk, a następnie 
zaprezentowali część artystycz-
ną złożoną z pełnych humoru i 
werwy piosenek ludowych oraz 
wierszy o seniorach autorstwa Te-
resy Szczepaniuk i Hanny Guz w 
ich wykonaniu. 

Wystąpili również w duecie 
Maria Bogutyn i Marek Golec 
oraz Andrzej Figiel solo a także w 
duecie z Anną Zawadą. 

Spotkanie zakończyło się zaba-
wą taneczną.

 Anna Wasak
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora, który 
przypada 1 października, w minioną sobotę (5.10) 
odbyło się spotkanie integracyjne Stowarzysze-
nia „Radzyńskie Wrzosy”. Gościem seniorów był 
burmistrz Jerzy Rębek, który gratulował człon-
kom Stowarzyszenia aktywności w radzyńskim 
środowisku i bogatych form działalności.

Spotkanie integracyjne „Radzyńskich Wrzosów”



- Zwracamy się z prośbą rów-
nież do osób przyjezdnych, aby 
nas wsparły w tym pięknym 
dziele – mówi proboszcz parafii 
Świętej Trójcy w Radzyniu.

Przed rozpoczęciem remon-
tu  kaplica była w opłakanym 
stanie. Obecnie już widać efek-

ty dotychczasowych prac: cieszą 
oczy pięknie odnowione ściany 
zewnętrzne – wschodnia i za-
chodnia oraz fasada północna z 
wymienioną stolarką okienną i 
drzwiową, odbudowane zostały 
wysokie schody.  Figura Matki 
Boskiej oraz główki aniołków 
zdobiące fasadę kaplicy zostały 
oddane do konserwacji. 

Prace przewidziano 2 lata. 
W zimie będzie prowadzony re-
mont wnętrza kaplicy. W ostat-
nich latach wiele się na cmen-
tarzu zmieniło: położone zosta-
ły chodniki, wyremontowano 
ogrodzenie włącznie z zabytko-
wą północną bramą. 

Neogotycka kaplica cmen-
tarna pw. św. Anny w Radzyniu 
Podlaskim   usytuowana jest w 
najstarszej części nekropolii. Zo-
stała wzniesiona ok. 1853 r. przez 
rodzinę Korwin-Szlubowskich i 
pełniła  funkcję krypty grobowej. 

Również obecnie mają oni też 
prawo do chowania w kryptach 

członków rodziny. W 2010 r. w 
krypcie grobowej kaplicy św. 
Anny złożone zostały szczątki 
Kingi z Libiszowskich – żony 
Stanisława Doria Dernałowicza 
Korwin Szlubowskiego - usyno-
wionego spadkobiercy mająt-
ku po   Szlubowskich. W 2014 r. 
zmarł Jeremi, został pochowany 
w krypcie rodzinnej kaplicy pw. 
Św. Anny. Podczas   składania 
urny   z prochami Jeremiego zo-
stały złożone tam również urny z 
prochami jego ojca – Stanisława, 
zmarłego we Francji w 2001 r. 
oraz brata Huberta, który zmarł 
w roku 2013 w Warszawie. W 
podziemiach zostali pochowani 
także duchowni, m.in. zasłużony 
dla ziemi radzyńskiej ks. infułat 
Tadeusz Osiński. W absydę ka-
plicy wmurowane są tablice na-
grobne pochodzące z 1 połowy 
XIX w.   

 Anna Wasak

W 35. rocznicę męczeńskiej 
śmierci i wspomnienie bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki w koście-
le Trójcy Świętej w Radzyniu 
została odprawiona Msza św. 
w intencji Ojczyzny zamówio-
na przez NSZZ „Solidarność”.

W koncelebrze wzięli udział: 
proboszcz parafii pw. Świętej Trój-
cy ks. kan. Krzysztof Pawelec, ks. 
prał. Henryk Hołoweńko oraz ks. 
kan. Henryk Prządka. Na uro-
czystość przybyli przedstawiciele 
NSZZ: „Solidarność” z przewod-
niczącym radzyńskich struktur Je-
rzym Bednarczykiem, oraz samo-
rządów miasta, powiatu i gminy.

Homilię wygłosił ks. kan. 

Krzysztof Pawelec, który podkre-
ślił, że w dzień uprowadzenia ks. 
Jerzego Popiełuszki - 19 paździer-
nika od roku obchodzony jest jako 
Narodowy Dzień Kapłanów Nie-
złomnych. - W Kościele polskim 
i w Ojczyźnie powinniśmy pamię-
tać, że wielu duchownych za po-
sługę kapłańską, głoszenie nauki 
o wolności, za miłość do Ojczyzny 
cierpiało, czasem oddawało życie, 
jak ks. Zych, ks. Suchowolec czy 
ks. Niedzielak. Chcemy pamiętać, 
co zawdzięczamy duchowieństwu 
tamtych czasów, co zawdzięczamy 
ks. Jerzemu, jakie wartości głosili.

Kaznodzieja przypomniał sło-
wa św. Pawła „Zło dobrem zwy-
ciężaj”, które stały się mottem bł. 

ks. Jerzego Popiełuszki. - On nie 
nawoływał do nienawiści i zemsty, 
ale zachęcał do miłości i prze-
baczenia, choć sam doświadczał 
wiele cierpień – mówił ks. Krzysz-
tof Pawelec. - Jakże nam trzeba o 
tym pamiętać, także w dzisiejszych 
czasach! Jakże to nauczanie jest 
ważne, bo zło zmienia strukturę – 
wręcz się doskonali i jest obecne w 
człowieku.

- Wzywajmy wstawiennictwa 
ks. Jerzego, żeby dopomagał nam, 
kapłanom, świeckim w obro-
nie prawdy, godności człowieka, 
ewangelicznych wartości, bo nadal 
trzeba o to walczyć. Także dzisiaj 
nie możemy zapomnieć o ks. Je-
rzym, bo jest przykładem jak to 

robić z ewangeliczną postawą, z 
miłością do Boga i Ojczyzny, ale 
też zdecydowanie, z odwagą - bro-
nić wartości, godności człowieka, 
chrześcijaństwa, Kościoła.

- Dziękujemy Panu Bogu,że w 
naszych czasach postawił takie po-
staci jak św. Jan Paweł II i bł. ks. 
Jerzy Popiełuszko, przez które tyle 
dobra uczynił w Kościele i Ojczyź-

nie. Przed naszym pokoleniem 
stawia zadanie, żeby te wartości 
zachować, bronić ich i je przekazać 
następnym pokoleniom.

Po zakończonej Mszy świętej 
delegacje złożyły wieńce i wiązan-
ki kwiatów pod pomnikiem bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki, znajdującym 
się na placu kościelnym.

 Anna Wasak

Będzie można wesprzeć remont kaplicy 
pw. św. Anny na radzyńskim cmentarzu
Trwa remont kaplicy św. Anny na Cmentarzu Parafialnym. Całość kosz-
tów ponosi parafia Świętej Trójcy, której cmentarz jest własnością i 
która jest jego administratorem.  Ks. kan. Krzysztof Pawelec informuje, 
że wszystkie ofiary składane na tacę na cmentarzu 1 i 2 listopada będą 
przeznaczone na prace remontowe. Będzie można również złożyć pienią-
dze do puszek, stojących na stolikach, przy których przyjmowane będą 
wypominki. 
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Modlitwa za Ojczyznę w 35. rocznicę 
śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki 



Rekrutacja do II edycji projektu 
„Czas dla Seniorów” 
- do 31 października 

Konsultacje projektu programu 
współpracy Miasta Radzyń Podlaski 
z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

W dniu 14 października ruszyła rekru-
tacja do II tury projektu „Czas dla Senio-
rów”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 
października. Dokumenty rekrutacyjne 
można odebrać w Urzędzie Miasta, pokój 
nr 15 (3 piętro) od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 8.00 do 15.00. Osoby 

niepełnosprawne mogą się zgłosić do se-
kretariatu na 1. piętrze lub skorzystać ze 
specjalnego telefonu znajdującego się na 
parterze w holu przy wejściu do Urzędu 
Miasta. 

Szczegółowe informacje pod nr telefo-
nu 500 063 108.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski za-
prasza organizacje pozarządowe oraz pod-
mioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, do 
wzięcia udziału w konsultacjach projektu 
rocznego Programu Współpracy Miasta 
Radzyń Podlaski z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami określonymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 
z późn. zm.) na rok 2020.

Konsultacje będą prowadzone w formie 
zgłaszania uwag i opinii pisemnie lub za 
pomocą poczty elektronicznej w terminie 
od 21.10.2019 r. do 04.11.2019 r.
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Burmistrz miasta, na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) 
zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Radzyń Podlaski uchwały Nr XII/71/2019 z 
dnia 17 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski dla obszaru w granicach ad-
ministracyjnych Miasta Radzyń Podlaski.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego zakresu planu. Wnio-
ski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszaw-
ska 32, w terminie do dnia 5 listopada 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) bur-
mistrz miasta zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Radzyń Podlaski uchwały Nr 
XII/71/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miej-
scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski dla obszaru 
w granicach administracyjnych Miasta Radzyń Podlaski.

Zainteresowani mogą zapoznać się dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta 
Radzyń Podlaski i zgłaszać uwagi i wnioski.

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Radzyń Podlaski, 
ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski;
2) ustnie do protokołu w Wydziale Rozwoju Gospodarczego - pokój 120;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym - na adres e-mail: sekretariat@radzyn-podl.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Radzyń 

Podlaski. Termin składania uwag i wniosków upływa z dniem 5 listopada 2019 r.

podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Radzyń Podlaski na okres 21 dni tj. od dnia 22 października 2019 r. do dnia 12 
listopada 2019 r. wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na własność 
w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części gruntu pod budynkiem z udzieleniem 90 % bonifikaty, wymienionych w wykazie 
stanowiącym załącznik do zarządzenia.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U.2018.2204 ze zm.), w terminie 6 tygodni 
od daty wywieszenia wykazów tj. od 22 października 2019 r. mogą być składane wnioski 
przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 79 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z 
dnia 22 października 2019 roku.

podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Mia-
sta Radzyń Podlaski na okres 21 dni tj. od dnia 16 października 2019 r. do dnia 6 listopada 
2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U.2018.2204 ze zm.), w terminie 6 tygodni 
od daty wywieszenia wykazów tj. od 16 października 2019 r. mogą być składane wnioski 
przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 77 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z 
dnia 16 października 2019 roku.

O B W I E S Z C Z E N I E
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Radzyń Podlaski 

O G ł O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA RADZyń PODLASKI

O G ł O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA RADZyń PODLASKI

O mandat senatora RP ubiegało się dwóch 
kandydatów: Grzegorz Bierecki (PiS) oraz 
Sławomir Sosnowski (PSL). Na Grzegorza 
Biereckiego głos oddało w Radzyniu 4 025 
wyborców, a Sławomir Sosnowski zebrał 3 
147 głosów (o 878 mniej). Jak się okazało po 
podliczeniu danych w okręgu wyborczym nr 
17, mandat senatora zdobył ponownie Grze-
gorz Bierecki, na którego głosowało 68 666 
(59,06%) wyborców. Jego rywal Sławomir 
Sosnowski zdobył 47 596 (40,94% głosów).

W wyborach do sejmu również zdecydo-
wane zwycięstwo przypadło PiS-owi, którego 
kandydaci zgromadzili w naszym mieście 
52,37% ważnych głosów. Drugie miejsce zajął 
PSL z 17,19% oddanych głosów, na trzecim 
miejscu uplasowała się KO PO .N IPL ZIE-
LONI (13,90%), dalej - SLD (7,77%), Kon-
federacja Wolność i Niepodległość (6,02%), 
na ostatnim miejscu - Koalicja Bezpartyjni i 
Samorządowcy (2,02%). 

 Anna Wasak

Wyniki wyborów parlamentarnych 
w Radzyniu
W mieście Radzyń Podlaski na 12 235 osób uprawnionych do głosowania 13 
października przy urnach stawiło się 7 269 - frekwencja wyborcza wyniosła 
59,41%. Zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, gromadząc 56,12% 
głosów w wyborach do senatu i 52,37% w wyborach do sejmu.



O Koryckim opowiada...
jego współwięzień

Powód do podjęcia tematu 
to niecodzienni goście drugiego 
„Spotkania u Hrabiego” orga-
nizowanego w Radzyniu Podla-
skim przez Instytut Bronisława 
Szlubowskiego. Na zaproszenie 
Dariusza Magiera do Pałacu Po-
tockich przybyli Ernest Szum i 
Marek Kamiński - autorzy książki 
„Janosik Podlaski. Józefa Koryc-
kiego prywatna wojna z komuni-
zmem”. 

Z kilku względów było to 
spotkanie niezwykłe. Wcześniej 
współautorzy kontaktowali się 
ze sobą tylko przez internet – po 
raz pierwszy na żywo spotkali 
się z okazji wizyty w Radzyniu. 
Jeden z nich – Marek Kamiński 
z wykształcenia socjolog, obec-
nie profesor nauk politycznych i 
matematyki stosowanej na Uni-
wersytecie Kalifornijskim, spo-
tkał Koryckiego osobiście w .....
więzieniu. Jako więzień politycz-
ny skazany za opozycyjną dzia-
łalność wydawniczą (kierował 
wydawnictwem „STOP”, które w 
stanie wojennym wydało 35 po-
zycji w nakładzie ponad 100 tys. 
egzemplarzy) ponad trzy tygo-
dnie na przełomie kwietnia i maja 
1985 roku przebywał z nim w 
jednej celi. Zdobył jego zaufanie 
i gdy inni więźniowie wychodzili 
z ciasnej, przepełnionej, dusznej 
celi na godzinny spacer, on w tym 

czasie zostawał z na pół spara-
liżowanym Koryckim i słuchał 
jego wersji wydarzeń. Wzmiankę 
o nietuzinkowym współwięźniu 
zamieścił w książce „Gry wię-
zienne” poświęconej polskiemu 
więziennictwu z lat 80. Tam od-
nalazł ją Ernest Szum z Białej 
Podlaskiej, którego przed laty 
zaintrygował list gończy za Józe-
fem Koryckim. Zbierał notatki 
z ówczesnej prasy na jego temat, 
ale były one jednostronne, ukazy-
wały Józefa Koryckiego z punktu 
widzenia ówczesnej władzy. - W 
znakomitej większości mogły być 
jedną z technik operacyjnych mi-
licji – oceniał Ernest Szum. Temat 
musiał odczekać, aż do epoki in-
ternetu, dzięki któremu dotarł do 
prof. Marka Kamińskiego. - Pod-
czas syntezy zebranych materia-
łów wyłonił mi się obraz człowie-
ka diametralnie inny niż z notatek 
prasowych – dodał współautor 
książki. - Był to człowiek niezwy-
kły, ale dyskredytowany przez ko-
munistów w każdej sferze jego ży-
cia w PRL-u. W ostatnich latach 
jawi mi się jako człowiek silny, 
szlachetny, który wyrzekł się pry-
watnego życia, więzów między-
ludzkich. Był samotnikiem. Jego 
walka z komunizmem była walką 
samotnego wilka z góry skazaną 
na porażkę. Stracił wszystko. Ale 
jego niezłomność, wiara, konse-
kwencja w tym, co robił, jest też w 
moich oczach jego zwycięstwem 
– mówił Ernest Szum. 

Bandyta czy bohater?
Józef Korycki urodził się w 

Radzyniu Podlaskim (1933 lub 
34), tu zdał maturę, chciał studio-
wać historię, ale na uczelnię się 
nie dostał z powodu akowskiej 
przeszłości ojca. Zdezerterował z 
wojska. Za to po raz pierwszy za-
liczył kilkumiesięczną odsiadkę 
w więzieniu. Po uwolnieniu zajął 
się specyficzną walką z komuni-
zmem - okradał sklepy GS, sołty-
sów i innych przedstawicieli PRL
-owskiej władzy, pociągi, a nawet 
cmentarze (w 1965 r. włamał się 
do krypty grobowej w kaplicy 
Szlubowskich). Łupy to najczę-
ściej – jak to określał „własność 
komunistyczna” – państwowa 
lub spółdzielcza (prywatnej nie 
kradł, broni używał do zastrasza-
nia) i dzielił je między potrzebu-
jących – mieszkańców wsi. . Pod-
kreślał, że jest antykomunistą. To 
przyczyniło się do jego legendy 
jako współczesnego Janosika - 
pogromcy komunistów i dobro-
czyńcy ubogich.

Gdy w 1979 roku po raz kolej-
ny wyszedł z więzienia, zajął się 
ponownie napadami i kradzieża-
mi. Teraz doszło do przypadko-
wego zabójstwa. Wcześniej oby-
wało się bez ofiar – wystarczało, 
że postraszył bronią. W stanie 
wojennym stał się wrogiem nr 1 
dla władz. Planował wykolejenie 
pociągu z radzieckimi żołnie-
rzami z Legnicy, odradzili mu to 
działacze „Solidarności”. 

Po kilku nieudanych obła-
wach został wreszcie osaczony 
w lesie przez milicję i wojsko 14 
maja 1982 roku. Polowało na nie-
go kilkuset milicjantów i żołnie-
rzy, pojawiły się helikoptery i po-
jazdy opancerzone. Został ranny 
w głowę. Wersja milicyjna mówi, 
że od postrzału kogoś z obławy. 
Sam Korycki opowiedział Mar-
kowi Kamińskiemu inną wersję. 
- Nie chciał strzelać do młodych 
milicjantów, uważał ich również 
za ofiary systemu. Przeżegnał się 
i krzyknął „Niech żyje Polska!” i 
strzelił sobie w głowę z nagana. 

Obudził się po czterech dniach 
w szpitalu. Okazało się, że rana 

nie była śmiertelna, kula utkwiła 
między półkulami mózgu i spo-
wodowała częściowy paraliż. Nie 
mógł w tym stanie stanąć przed 
sądem. Nie chciał poddać się 
operacji, bo wiedział, że oznacza 
dla niego śmierć: albo na stole 
operacyjnym, albo w wyniku wy-
roku sądu. Do końca życia z kulą 
w głowie przebywał w więzieniu 
na Rakowieckiej, szykanowany 
przez administrację, a szanowa-
ny przez współwięźniów. Miał 
nadzieję, że doczeka upadku 
komunizmu i obejmie go amne-
stia. Jednak do 4 czerwca 1989 
r. zabrakło mu ponad trzech lat. 
Zmarł prawdopodobnie w 1986 i 
jest pochowany w Radzyniu. 

Dramatyczna, 
niejednoznaczna 
historia

Marek Kamiński określił hi-
storię Koryckiego jako drama-
tyczną, mającą różne narracje: 
inna była wersja oficjalna, rozpo-
wszechniana przez milicję (np. w 
piśmie „W służbie narodu”, „Poli-
cja”) - według której był on groź-
nym bandytą, niebezpiecznym 
dla obywateli, działającym na 
szkodę zwykłych ludzi, a boha-
terscy milicjanci ujęli go i to oni 
go postrzelili. Jest też wersja sa-
mego Koryckiego opisana przez 
Marka Kamińskiego. 

- Wiele faktów wskazuje na to, 
że milicyjne relacje, powtarzane 
do dzisiaj, są fałszywe - mówi 
Ernest Szum i podkreśla, że w 
środowisku, w którym przeby-
wał, był akceptowany i mocno 
wspierany, dawano mu gościnę, 
ostrzegano przed milicją, prze-
kazywano ukrytą po okupacji 
broń, chłopi chcieli mu dać na-
wet czołg T-34, ale nie skorzystał 
z darowizny, bo nie miał paliwa 
ani pocisków. Ale jednocześnie 
np. W Radzyniu były domy, 
gdzie straszono nim niegrzeczne 
dzieci. 

Również w więzieniu zdobył 
sobie autorytet na tyle, że współ-
więźniowie prosili go o rozstrzy-
ganie sporów. Umieszczono go w 
celi z umysłowo chorym, który 
został skazany za uduszenie ca-
łej rodziny. Być może prokurator 
miał nadzieję, że „świr” rozwią-
że problem Koryckiego. Ale się 
przeliczył – współwięzień z nim 
rozmawiał, nawet mu pomagał. 

- Czy był zatwardziałym ide-
owym antykomunistą i to może 
usprawiedliwiać jego kryminal-
ną działalność? Różnie można to 
oceniać. Dla jednych cel uświęca 
środki, dla innych nie - spuento-
wał Ernest Szum. 

 Anna Wasak
 Fot. Paweł Żochowski
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Józef Korycki - Podlaski Janosik
Kim był? Samotnym wilkiem, walczącym z systemem komunistycznym, czy kryminalistą? Ideowcem czy bandytą? Kradł, 
napadał, rabował - ale zastrzegał, że tylko „pieniądze komunistyczne”, a łupy rozdawał biednym chłopom. Może więc zasłu-
żył na miano współczesnego Janosika? Sam określał się jako antykomunista, milicja ścigała go listami gończymi, w stanie 
wojennym stał się „wrogiem publicznym numer 1” PRL, do ostatniej obławy zaangażowano wielkie siły, za to ludność da-
rzyła wielką sympatią, pomagała, dawała schronienie. Bohater czy kryminalista – na pewno postać nietuzinkowa, niejedno-
znaczna, wzbudzająca do dziś emocje. 



W Zespole Szkół Ponadpod-
stawowych im. Jana Pawła 
II w Radzyniu Podlaskim 10 
października br. odbyły się Wo-
jewódzkie Obchody Dnia Edu-
kacji Narodowej Kuratorium 
Oświaty w Lublinie Delegatury 
w Białej Podlaskiej.

Wydarzenie rozpoczęto od-
śpiewaniem hymnu państwowego. 
Następnie głos zabierali zaproszeni 
goście: senator Grzegorz Bierec-
ki, wicewojewoda lubelski Robert 
Gmitruczuk, wicemarszałek Da-
riusz Stefaniak, burmistrz Jerzy 
Rębek oraz starosta Szczepan Nie-
brzegowski.

Wszyscy zgodnie podkreśla-
li, jak ważną rolę w życiu każdego 
młodego Polaka odgrywa eduka-
cja.

- Na wstępie dziękuję, że tak 
wyjątkowa uroczystość, jakim 
jest Wojewódzki Dzień Edukacji 
Narodowej, po raz kolejny może 
odbywać się w naszym mieście. 
Ze szkołą wiążę same najlepsze 

wspomnienia. Wspominam ten 
czas z szacunkiem oraz nostalgią i 
dziękuję Bogu za to, że postawił na 
mojej drodze nauczycieli – wspa-
niałych ludzi, którzy po części wy-
kształcili mnie na tego człowieka, 
którym dzisiaj jestem. Dla samo-
rządu, którym kieruję, oświata jest 
priorytetem, to najważniejsze nasze 
działanie, bo od niej zależy wycho-
wanie młodego pokolenia. Liczę, 
że współpraca między samorzą-
dem a kadrą nauczycielską będzie 
odbywała się w sposób partnerski 
z zachowaniem pełnej równości i 

zrozumienia – mówił burmistrz 
Jerzy Rębek.

Tuż po przemówieniach swój 
repertuar zaprezentowała Kame-
ralna Orkiestra Akordeonowa Arti 
Sentemo. Po jej występie wręczono 
odznaczenia państwowe, resor-
towe, nagrody Ministra Edukacji 
Narodowej, Lubelskiego Kuratora 
Oświaty, starosty radzyńskiego, 
burmistrza miasta Radzyń Podla-
ski oraz dyrektora dla nauczycieli 
za wzorową i sumienną pracę.

 Karol Niewęgłowski

Wojewódzki Dzień Edukacji Narodowej 
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Zdjęcia miesiąca RKF Klatka – październik 2019

Fot. Weronika Śmiecińska

Fot. Tomasz Młynarczyk

Fot. Zbigniew Samólnik

Fot. Karolina Wons

RADZyńSKI KLUB
FOTOGRAFICZNy „KLATKA”



21 września wystąpiła młoda 
skrzypaczka Agata Szymczewska, 
należąca do wąskiego grona naj-
wybitniejszych polskich skrzyp-
ków, którzy są rozpoznawalni w 
całym świecie, regularnie wystę-
pująca na renomowanych sce-
nach Europy, Azji i obu Ameryk, 
zdobywając uznanie międzyna-
rodowych krytyków, słynnych 
dyrygentów oraz orkiestr i festi-
wali. W jej wykonaniu radzyńscy 
melomani mogli usłyszeć utwory, 
które skomponowali: Manuel De 
Falla, Witold Lutosławski, Gabriel 
Faure, Claude Debussy oraz Bela 
Bartok.

10 października w sali koncer-
towej PSM koncertował Mariusz 
Drzewicki – wybitny pianista, 
profesor nadzwyczajny Akademii 
Muzycznej w Łodzi, kierownik 
Katedry Fortepianu w uczelni. 
W radzyńskiej szkole muzycznej 
poprowadził seminarium i warsz-
taty dla nauczycieli klas fortepia-
nu szkół muzycznych pierwszego 
stopnia Regionu Lubelskiego.

Pierwszą część koncertu wy-
pełniła muzyka Izaaka Albéniza 
– hiszpańskiego pianisty i kom-
pozytora, jednego z ważniejszych 
twórców narodowej muzyki hisz-
pańskiej. 

Radzyńscy melomani usłysze-
li w mistrzowskim wykonaniu 
ośmioczęściową „Suitę hiszpań-
ską” op. 47, w całości poświęcona 
miastom lub prowincjom kraju. 
Cykl tworzą kolejno: Granada, 
Cataluna, Sevilla, Cádiz, Asturias, 
Aragon, Cuba i Castilla.

Drugą część koncertu Marci-
na Drzewickiego wypełniły walce 
Fryderyka Chopina, które należą 
do najpopularniejszych, ulubio-
nych przez szeroką publiczność 
utworów największego polskiego 
kompozytora.

Agnieszka Jeż prowadząca 
koncerty prezes Radzyńskie-
go  Towarzystwa Muzycznego 
im. Karola Lipińskiego mówiła 
o walorach i znaczeniu muzyki 
Chopina. - Artysta – zwany po-
etą fortepianu, z którego uczynił 

instrument o nieprzeczuwanej 
dotąd skali brzmienia i wyrazu 
– zachwycał słuchaczy maestrią 
i niepowtarzalnym urokiem gry, 
podobnie jak oryginalnością i 
głębią swojej muzyki. Jednak nad 
techniką i efektownym blaskiem 
w muzyce wielkiego Fryderyka 
dominuje głębia uczuć, a tak-
że bogata, niezwykle subtelna i 
wyrafinowana treść melodyczno
-harmoniczna…

O utworach Chopina zapre-
zentowanych podczas koncertu 
Agnieszka Jeż powiedziała: - Wal-

ce przynoszą muzykę niepowta-
rzalną, rozpoznawalną od pierw-
szych taktów, pełną elegancji, 
czaru i błyskotliwości, nierzadko 
naznaczoną głęboką ekspresją. 
W utworach momenty liryczne 
zderzają się z udramatyzowaną 
narracją, melancholia z brawurą i 
błyskotliwością.

W trzecim i ostatnim koncer-
cie XXXVI DKL 19 października 
z koncertem jazzowym wystą-
pił zespół Andrzej Jagodziński 
Trio „Bach” w składzie Andrzej 
Jagodziński, Adam Cegielski i 

Czesław „mały” Bartkowski.  W 
programie znalazło się sześć 
utworów Jana Sebastiana Bacha, 
a na bis, którego domagała się za-
chwycona jazzową interpretacją 
Bacha publiczność artyści wyko-
nali utwór Chopina.

Organizatorami DKL są: Ra-
dzyńskie Towarzystwo Muzyczne 
im. Karola Lipińskiego oraz Pań-
stwowa Szkoła Muzyczna I st. im. 
Karola Lipińskiego w Radzyniu 
Podlaskim.

 Anna Wasak

Noc Bibliotek w MBP im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu
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W sobotni wieczór 5 paź-
dziernika 2019 roku Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Zeno-
na Przesmyckiego już po raz 
kolejny włączyła się w ogólno-
polską akcję Noc Bibliotek. W 
tym roku hasłem przewodnim 
wydarzenia było „Znajdźmy 
wspólny język”.

Spotkanie odbyło się w czytel-
ni, która na ten czas została prze-
mieniona w nastrojową jesien-
ną kawiarnię. Zgromadzonych 
przywitała dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej Grażyna Kra-
tiuk przybliżając ideę Nocy Bi-
bliotek: - Noc Bibliotek to wiel-
kie święto bibliotek i czytania 
- ogólnopolska akcja w niekon-
wencjonalny sposób zachęcająca 
do korzystania z zasobów biblio-
tek jako najbardziej otwartych  i 

dostępnych  instytucji  kultury z 
ofertą dla osób w każdym wie-
ku, miejsc wspólnych, łączących 
ludzi, lokalnych centrów żywej 
kultury i edukacji. 

Zgromadzeni mieli również 
okazję wysłuchać informacji 
na temat szerokiej działalności 
Miejskiej Biblioteki, dostępnych 
zasobów i usług dla różnych 
grup odbiorców.

Kolejnym punktem programu 
było spotkanie z pisarzem Ma-
ciejem Henem (ps. Maciej Na-
wariak), autorem powieści: „We-
dług niej” (2004), nagrodzonej 
Nagrodą Literacką im. Witolda 
Gombrowicza „Solfatary” - wy-
danej w 2015 roku i najnowszej 
„Deutsch dla średnio zaawan-
sowanych”. Rozmowę z gościem 
poprowadziła Ewa Soczyńska 
polonistka ze Szkoły Podstawo-

wej nr 2. Rozmowa dotyczyła 
twórczości Macieja Hena, ale też 
jego drogi do bycia pisarzem. 
Czytane były również fragmenty 
„Solfatary” i „Deutscha dla śred-
nio zaawansowanych”. Podczas 
spotkania można było nabyć 
książkę autora i uzyskać auto-
graf. W czasie przerwy na kawę 
przeprowadzono konkurs. Pyta-
nia dotyczyły działalności Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Ra-
dzyniu Podlaskim, a nagrodami 
były nowości wydawnicze.

Następnie zgromadzeni wy-
słuchali „Akordeonowych im-
presji” w wykonaniu Adama 
Dudka studenta Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie. Muzyk na począt-
ku programu zacytował wiersz, 
na podstawie którego powstał 
utwór Y. Takahashi - „Like a Wa-

ter Buffalo”, a następnie wykonał: 
D. Szostakowicza - Preludium 
i Fuga Des-dur; A. Piazzolli - 
Contrabajeando (tango); O. Ec-
kelmanna - Petite boutique (walc 
musette); H. Manciniego - Moon 
river (melodia z filmu „Śniada-
nie u Tiffaniego”), A. Piazzolli - 

Reminiscencia; N. Rizola - Czar-
dasz; W. Siemionova - Suita Buł-
garska - cz. III Gankino Horo.

Noc Bibliotek była piątą edy-
cją tej akcji i już dziś zapraszamy 
za rok.

 MBP Radzyń Podlaski

Od trzydziestu sześciu lat jesień w Radzyniu 
upływa pod znakiem koncertów, jakie odbywają 
się dla uczczenia i popularyzacji urodzonego 
w Radzyniu wybitnego wirtuoza skrzypiec i 
kompozytora Karola Lipińskiego. W tym roku, 
w ramach XXXVI DKL odbyły się trzy imprezy 
artystyczne.

XXXVI Dni Karola Lipińskiego
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Greta i Albert, małżeństwo akto-
rów wiedzie szalone życie walcząc o 
swoje miejsce na scenie i w związ-
ku. Każde z nich radzi sobie z tym 
na swój sposób. Greta stawia czoła 
przyszłości za pomocą zabiegów 
chirurgii estetycznej, powoli tracąc 
rysy twarzy, natomiast Albert bier-
nie się jej poddaje. Wszystko zmie-
nia się, kiedy w życiu małżeńskie-
go duetu pojawia się dwóch braci. 
Modest – lekarz medycyny este-
tycznej oferujący Grecie wieczną 
młodość, oraz Gerard – mecenas, 
który reprezentuje tylko bogatych 
i wpływowych klientów. Czwórkę 
bohaterów połączyła ciocia, która 
zapisała Grecie w spadku siedem-
dziesiąt milionów dolarów.

„Kobieta idealna” okazała się 
znakomitą komedią pomyłek, peł-
ną intryg i zwrotów akcji, która na 
wesoło ukazała rozterki każdego z 
nas. Sekret, spisek, zmowa, oszu-

stwo, gierki, romans – jak się w 
tym wszystkim nie pogubić, skoro 
każdy ma coś do ukrycia? Była to 
niewątpliwie doskonała komedia o 
mieszaniu ról damsko-męskich, o 
konieczności łączenia sił i o znajdy-
waniu radości w małych rzeczach. 
Radzyńska publiczność była świad-
kiem wyjątkowego spektaklu, w 
którym aktorzy dali niezrównany 
popis swoich umiejętności.

Spektakl został zorganizowany 
w ramach 7. edycji „Radzyńskich 
Podróży Teatralnych”, organizowa-
nych przez Radzyńskie Stowarzy-
szenie „Podróżnik” działające przy 
ROK. Sponsorami wydarzenia byli: 
firma drGerard, Spółdzielcza Mle-
czarnia „Spomlek”, Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych i Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej w 
Radzyniu Podlaskim.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

11 października Instytut 
Sztuki Polskiej Akademii 
Nauk oraz Radzyński Ośrodek 
Kultury zaprosili na promocję 
dwutomowej publikacji pt. 
„Katalog zabytków sztuki w 
Polsce. Powiat radzyński”. W 
spotkaniu, odbywającym się 
w pałacu Potockich, udział 
wzięli autorzy opracowania: 
dr Katarzyna Kolendo-Kor-
czak, dr Anna Oleńska i dr 
Marcin Zgliński.

„Katalog zabytków sztuki w 
Polsce” to seria ukazująca się od 
1951 r. nakładem Instytutu Sztu-
ki Polskiej Akademii Nauk. Naj-

nowsze dwa woluminy poświę-
cone powiatowi radzyńskiemu 
(tom VIII, zeszyt 16) zawierają 
379 stron tekstu, 1183 ilustracje 
barwne, 89 fotografii archiwal-
nych ukazujących obiekty nie-
istniejące lub przekształcone, 
9 planów, rozumowany indeks, 
bibliografię. W publikacji opisa-
ne zostały zabytki znajdujące się 
w 57 miejscowościach powiatu 
– od zespołów urbanistycznych, 
rezydencji i kościołów po drob-
ne przedmioty rzemiosła arty-
stycznego. W tomie znalazły się 
m.in. opracowania tak istotnych 
obiektów jak świątynie parafial-
ne oraz rezydencje w Czemier-
nikach i Radzyniu Podlaskim. 

Zgodnie z wypracowaną ostatnio 
formułą uwzględniono obiekty 
aż po 2. poł. w. XX, także archi-
tekturę wernakularną i przemy-
słową. Publikacja zawiera wiele 
nowych ustaleń atrybucyjnych. 
Radzyński katalog został po-
przedzony obszernym wstępem 
stanowiącym studium kultury 
artystycznej mini-regionu i na-
świetlającym najważniejsze pro-
blemy badawcze.

Zainteresowani nabyciem 
publikacji mogą to uczynić w 
Radzyńskim Ośrodku Kultury. 
Cena 80 zł.

 Robert Mazurek
 Fot. Karol Niewęgłowski

Na deskach Radzyńskiego Ośrodka Kultury 
gościł spektakl „Kobieta idealna” w reżyserii 
Adrianny Biedrzyńskiej i Stefana Friedmanna. 
Występujący w sztuce aktorzy – Adrianna Bie-
drzyńska, Piotr Skarga, Michał Pietrzak i Piotr 
Dąbrowski – starali się wszystkim zgromadzo-
nym odpowiedzieć na odwieczne pytanie, czy 
kobieta idealna istnieje?

„Kobieta idealna” 
  w Radzyńskim   
  Ośrodku Kultury

Poznaj zabytki powiatu radzyńskiego
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18 października w Galerii 
„Oranżeria” Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury odbył się 
wernisaż rysunku i malarstwa 
Zbigniewa Jaszcza. Główną 
tematyką wystawy była przy-
roda, a w szczególności ptaki.

Zbigniew Jaszcz – urodzony i 
zamieszkały w Parczewie. Absol-
went Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie na kierunku Ochrona 
Środowiska. Z zamiłowania i zawo-
dowo przyrodnik, ornitolog i bota-
nik. Tworzy piórkiem i w technice 
akwareli. Red.

 Fot. Tomasz Młynarczyk

27 października w Radzyńskim 
Ośrodku Kultury odbył się koncert 
Zespołu Wokalnego „Przyjazne 
Nuty” zatytułowany „Graj piękny 
Cyganie”. Podczas niego gościn-
nie wystąpiły zespoły: „Pod zielo-
nym dębem” z Woli Osowińskiej 
oraz „Melodia” z Domaszewnicy. 

Koncert stanowił przegląd naj-
piękniejszych piosenek kojarzą-
cych się z cyganami. Był niezwykle 
dynamiczny i porwał do wspólnej 
zabawy licznie zgromadzoną pu-
bliczność.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Wystawa rysunku i malarstwa 
Zbigniewa Jaszcza

Na cygańska nutę 
w Radzyńskim Ośrodku 
Kultury
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Wszystkich zebranych powitała 
Bożena Płatek – dyrektor SP nr 1 
w Radzyniu Podlaskim, która za-
znaczyła, że celem spotkania jest 
upowszechnienie wiedzy o życiu i 
twórczości kompozytora w Roku 
Moniuszkowskim. Wśród zapro-
szonych gości znalazł się burmistrz 
Jerzy Rębek, a także dyrektor ROK 
Robert Mazurek. W koncercie 
uczestniczyła młodzież wraz z na-
uczycielami radzyńskiej jedynki.

W muzyczną podróż przez 200 
lat polskiej historii zabrali młodzież 
profesjonalni artyści ze Stowarzy-
szenia Wschód Kultury. Zebrani 
usłyszeli polskie pieśni patriotycz-
ne na dwa głosy wokalne (Monika 
Szymczyk i Mateusz Obroślak), w 
autorskich opracowaniach Alek-
sandra Resiaka. W nowych aran-
żacjach zostały wykonane m.in. 
„Prząśniczka”, „Warszawianka”, 
„Czerwone maki na Monte Cassi-

no”, „Rozkwitały pąki białych róż” 
czy „Pałacyk Michla”. Solistom to-
warzyszył zespół muzyków, grają-
cych na skrzypcach – Emilia Siep-
kowska, altówce – Piotr Grzelak, 
fortepianie – Karolina Hordyjewicz, 
wiolonczeli – Izabela Zagórska oraz 
kontrabasie – Aleksander Resiak. 

Koncert poprowadził Józef Obro-
ślak.

Radzyński koncert był jednym z 
dziesięciu zagranych w wojewódz-
twie lubelskim. Patronat nad wy-
darzeniem objęła Lubelska Kurator 
Oświaty.

 Red.

25 października w sali widowiskowo-kinowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury 
odbył się koncert „Dźwięki wolności - od Moniuszki do współczesności”. Wy-
darzenie zostało zorganizowane z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Mo-
niuszki – wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora 
Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej.

Podróż przez 200 lat 
polskiej historii



Organizatorem warsztatów był Radzyński Ośrodek Kultury. Projekt powstał przy wsparciu Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Tomasz Młynarczyk
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Jesienne barwy 
radzyńskiego parku
19 października w Radzyńskim Ośrodku Kultury odbyło się pierwsze 
spotkanie warsztatowe z cyklu „Edukacja ekologiczna – przyroda w 
mieście”. Młodzi fotografowie uwieczniali jesienne barwy radzyńskiego 
parku. Rafał Siek, znany filmowiec i fotograf, opowiedział jak najlepiej 
pokazać na zdjęciach urok parku, czym jest żabia i ptasia perspektywa, 
oraz jak unikać błędów technicznych przy fotografowaniu pod światło.

Radzyńskie Stowarzyszenie 
„Podróżnik”, we współpracy 
z Radzyńskim Ośrodkiem 
Kultury i Radzyńskim Uniwer-
sytetem Trzeciego Wieku, za-
prasza na wieczór promocyjny 
tomiku hanny Guz pt. „Sen o 
poezji”. Wydarzenie odbędzie 
się w piątek 8 listopada 2019 
r. o godz. 18.00 w sali kame-
ralnej Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury (ul. Jana Pawła II 4). 
Wstęp wolny.

– Oddaję w Państwa ręce ten to-
mik, jakbym oddawała cząstkę sie-
bie: moje myśli, moje uczucia, moje 
spostrzeżenia, mój mały świat na 
radzyńskiej ziemi. Życzę wszystkim 
głębokich wzruszeń i przyjemnego 
odbioru – powiedziała Hanna Guz. 
Tomik „Sen o poezji” wydany został 
w ramach 7. edycji „Radzyńskich 
Wędrówek Literackich”. – Jest to 
bardzo obszerna publikacja, która 
zawiera ponad sto wierszy. Ilustra-

cje - pastele, które zostały wykorzy-
stane w tomiku wykonała Urszula 
Pietras. Podczas promocji będzie 
można obejrzeć je na zaaranżo-
wanej wystawie – dodał Robert 
Mazurek, dyrektor ROK. Podczas 
spotkania zainteresowani mogą na-
być publikację i uzyskać dedykację 
autorki.

Hanna Guz urodziła się 19 
czerwca 1958 r. w Międzyrzecu 
Podlaskim. Jej rodzice byli rolnika-
mi. Wraz z siostrą wychowała się w 
niezamożnej, ale bogatej uczuciowo 
i religijnej rodzinie. Rodzice już od 
wczesnego dzieciństwa zaszczepili 
w niej miłość do poezji. Ukończyła 
Szkołę Podstawową w Olszewnicy, 
a następnie Liceum Ogólnokształ-
cące w Międzyrzecu Podlaskim. 
Na krótko podjęła pracę w przed-
szkolu w Łukowie. Od 1982 r. wraz 
z mężem prowadziła działalność 
gospodarczą. W Radzyniu Podla-
skim mieszka od 2010 r. i właśnie 
nasze miasto jest dla niej największą 

inspiracją w twórczości. To tutaj po-
wstało najwięcej jej wierszy.

Partnerami tomiku oraz wieczo-
ru promocyjnego tomiku Hanny 
Guz „Sen o poezji” są: Miasto Ra-
dzyń Podlaski, Powiat Radzyński, 
firma drGerard, Spółdzielcza Mle-
czarnia „Spomlek”, Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych, Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej w 
Radzyniu Podlaskim oraz hurtow-
nia hydrauliczna WODMAR.

 Red.

„Sen o poezji” hanny Guz



Historię miejsca tworzą ludzie – 
nasi najbliżsi, sąsiedzi, znajomi. Żyli 
w Radzyniu i tu zostali pochowani. 
Czy ich jeszcze pamiętamy? – Or-
ganizując wystawę, mieliśmy wła-
śnie na celu wspomnienie zmarłych 
mieszkańców naszego miasta. W 

ten sposób chcemy budować po-
czucie tożsamości społeczności Ra-
dzynia, którą tworzy zachowywana 
tradycja i pamięć o przeszłości, a 
w szczególności o ludziach ją two-
rzących – powiedział nam Robert 
Mazurek, dyrektor Radzyńskiego 

Ośrodka Kultury.
Fotografie prezentowane na wy-

stawie są ogólnodostępne, odnaj-
dziemy je na radzyńskim cmenta-
rzu parafialnym.

 Red.
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Uczestnicy pierwszej 
edycji projektu „Czas 
dla Seniorów” – ra-
dzyńskiego Klubu Se-
niora 21 października 
udali się do Lublina 
na wycieczkę, której 
głównym punktem 
programu był spektakl 
w Teatrze Muzycznym 
„Nie taki STRASZNy 
DWóR”.

18 października odbyło się 
pierwsze spotkanie Radzyń-
skiego Klubu Rękodzieła. 

Jest on następstwem imprez or-
ganizowanych w ostatnim czasie 
przez Radzyński Ośrodek Kultury: 
Kiermaszu Bożonarodzeniowe-
go, Jarmarku Sztuki i Rękodzieła 
„Kozirynek” oraz Kiermaszu Wiel-
kanocnego. – Popularność tych 
przedsięwzięć pokazała, że w Ra-
dzyniu i okolicach jest wiele osób, 
które zajmują się rękodziełem i chcą 
się w tym kierunku rozwijać. Klub 
ma za zadanie umożliwiać im to – 
powiedział nam Robert Mazurek, 
dyrektor ROK.

W ramach Dnia Otwartego od-
była się prezentacja oferowanych 
warsztatów z różnych dziedzin i 
technik artystycznych. Były to m.in.: 
wyrób mydełek, balsamów do ust i 
płynów do kąpieli, wyrób biżuterii 
ze srebra i koralików, szydełkowa-
nie, wykonywanie łapaczów snów 
z włóczki, kwiatów z bibuły, rzeźby 
w drewnie, decoupage na szkle oraz 
ozdób z wikliny papierowej. Ponad-
to odbyła się pogadanka dotycząca 
wypiekania chlebów na zakwasie 
oraz miała miejsce wystawa prac 
Jarosława Pawełczaka.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Rękodzielnicy w ROKCzy ich jeszcze pamiętamy?
„In memoriam” to tytuł najnowszej, wyjątkowej wystawy Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Prezen-
tuje ona bowiem 900 fotografii nagrobnych pochodzących z radzyńskiego cmentarza parafialnego. 
Wystawę, której autorem jest Tomasz Młynarczyk, można oglądać przez cały listopad w „Galerii na 
płocie” ROK (ogrodzenie stadionu miejskiego przy ścieżce rowerowej).

Jest to kameralna, skrócona 
wersja narodowej opery „Strasz-
ny Dwór” Stanisława Moniuszki. 
Spektakl prezentuje najważniejsze 
muzyczne fragmenty i sceny po-
łączone narracją, która przybliża 
widzom treść narodowego dzieła. 
Elementy scenografii, wspaniałe 
kostiumy z epoki, a przede wszyst-
kim piękne głosy i tańce narodowe 
przypadły do gustu widzom, któ-
rzy nagrodzili spektakl gromkimi 
brawami. Miła niespodzianką było 
spotkanie na widowni radzynian 

- młodzieży i nauczycieli Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I st. im. Ka-
rola Lipińskiego.

Podczas pobytu w Lublinie se-
niorzy mieli okazję odbyć spacer 
po lubelskiej Starówce – włącznie z 
odwiedzinami Katedry Lubelskiej, 
zrelaksować się w grocie solnej. 
Ostatnie godziny pobytu w stolicy 
regionu spędzili na placu Litew-

skim, odpoczywając przy fontan-
nie multimedialnej oraz słuchając 
ciekawych informacji przewodnika 
o tym ważnym miejscu w dziejach 
miasta.

Na placu Litewskim znajduje się 
pomnik Unii Lubelskiej, której 550 
rocznicę zawarcia obchodzimy w 
tym roku. Według tradycji w tym 
miejscu obradowała w 1569 roku 

szlachta polska i litewska przed za-
warciem związku obu krajów. Na 
placu Litewskim i wokół niego ro-
zegrały się w roku 1918 wydarzenia 
związane z przejmowaniem władzy 
od Austriaków i tworzeniem się 
Tymczasowego Rządu Ludowe-
go Republiki Polskiej. Przy placu 
znajduje się pałac Potockich, gdzie 
mieszkała rodzina Eustachego, za-

nim ten za główną siedzibę rodu 
wybrał Radzyń Podlaski i rozbudo-
wał nasz pałac. Tam przyszedł na 
świat Stanisław Kostka Potocki.

Wizytę w Lublinie zakończył 
wieczorny już powrót do autokaru 
przez Stare Miasto, który pozwolił 
radzyńskim seniorom poznać uro-
ki nocnego Lublina. 

 Anna Wasak

Klub Seniora na operze „Nie taki STRASZNY DWÓR”



Impreza przyciągnęła bardzo 
dużą liczbę uczestników, głównie 
dzieci ze szkół podstawowych, 
choć w najstarszej kategorii 
dorośli także mieli możliwość 
sprawdzenia swych umiejętno-
ści. Rywalizowano w 22 katego-
riach obejmujących 3 style pły-
wackie. Oprócz zawodników z 
Radzynia, wśród których trzon 
stanowili pływacy klubu MULKS 
Technik Orion działającego przy 
radzyńskim ZSP, można było 
także zobaczyć kluby z Między-
rzeca, Siedlec, Łukowa czy Ryk. 

I było to bardzo dobre dla rywa-
lizacji, sportowej walki i zaanga-
żowania. 

Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim zawodni-
kom, trenerom, rodzicom oraz 
kibicom. Szczególne podzięko-
wania należą się uznanej marce 
drGerard. Dzięki hojności tej 
firmy można było pomyśleć o 
ciekawych nagrodach a także o 
słodkościach dla najlepszych za-
wodników.

 Red.

W sobotę 19 października na pływalni „Aqu-
a-Miś” Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w 
Radzyniu Podlaskim zorganizował zawody 
pływackie.
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Jesienne Zawody Pływackie


