
Trwa remont 
budynku 
przyszłego 
Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych

Nowe ulotki 
o segregacji 
odpadów

W segregacji 
pomoże aplikacja

Trwają prace związane z remon-
tem budynku po dawnej katowni 
Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa 
przy ul. Warszawskiej 5a. W nie-
dostępnych wcześniej pomieszcze-
niach piwnicy znajdują się kolejne 
inskrypcje więźniów. 

Miasto Radzyń Podlaski informuje 
o wydaniu nowej, bardziej szcze-
gółowej ulotki informacyjnej doty-
czącej prawidłowego segregowania 
śmieci.
Ulotka zatytułowana „Jak prawi-
dłowo segregować odpady w Ra-
dzyniu Podlaskim” zawiera najpo-
pularniejszy zbiór wytwarzanych 
odpadów w gospodarstwach do-
mowych. 

Do końca lutego powstanie apli-
kacja na telefon, która ułatwi nam 
segregację i oddawanie odpadów 
komunalnych. Będzie zawierała 
harmonogram odbioru odpadów, 
powiadomienia będą też wysyłane 
sms-ami. Ponadto znajdzie się w 
niej specjalna wyszukiwarka, która 
odpowie na wątpliwości, do które-
go worka wrzucić dany odpad. 
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Seniorze zadbaj 
o swoje 
bezpieczeństwo

Przedszkole Miejskie nr 1 w Radzyniu obchodziło Święto Dziadków 11 lutego. Na scenie  Radzyń-
skiego Ośrodka Kultury wystąpiły w przepięknych strojach wszystkie grupy przedszkolne. Dzieci 
zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, dziękując za okazywaną codzienną 
miłość, opiekę i troskę swoim kochanym Babciom i Dziadkom. Uroczystość była uświetniona wy-
stępem zespołu ludowego ZPiT „Ulaniacy”. Nie zabrakło oczywiście tradycyjnego „Sto lat”.

ŚWIĘTO
Babci i Dziadka



Pierwsza dotyczy resztek 
zwięrzęcych i odpadów odzwierzę-
cych. Resztki mięsa, wędlin, ryb, 
kości i ości, a także odchody psów, 
kotów, chomików, ze żwirkiem i 
trocinami wyrzucamy do odpa-
dów POZOSTAŁYCH - worek 
szary (dotychczas wrzucaliśmy je 
do odpadów biodegradowalnych). 
Zmiana ta wynika z przepisów o 
inspekcji sanitarnej. Chodzi o to, 
aby resztki odzwierzęce nie znala-

zły się w materiale przeznaczonym 
do kompostowania. 

Druga istotna zmiana doty-
czy odpadów z frakcji METALE I 
TWORZYWA SZTUCZNE - po-
jemnik żółty. Możemy tu wrzucać 
nie tylko jednorazowe opakowania 
(np. butelki, puszki, kartony po 
soku, mleku), ale i inne przedmioty 
plastikowe i metalowe (także takie, 
które są wykonane z obydwu tych 
materiałów), jak zabawki (pozba-

wione elektroniki), maszynki do 
golenia, które dotychczas wyrzu-
cane były do “pozostałych”, a także 
pazłotka/sreberka np. po maśle 
lub cukierkach. Tu również jest 
miejsce na puste blistry po lekach 
– o co mieszkańcy często pytają, 
bo opakowania łączą plastik i folię 
z aluminium, których nie da roz-
dzielić, a także plastikowe butelki 
po lekach. Można też wrzucać do 
tej frakcji gwoździe, spinki oraz 

spraye (np. dezodoranty).
Warto też zwrócić uwagę, że 

do frakcji PAPIER nie wrzucamy 
śliskich, pofoliowanych okładek 
czasopism czy twardych okładek 
książek (dla nich jest miejsce w 
odpadach POZOSTAŁYCH - sza-
ry worek) ani kartonowych, pofo-
liowanych wewnątrz pudełek po 
sokach i mleku. Nie wrzucamy też 
zatłuszczonych opakowań, np. po 
maśle czy brudnych opakowań po 
pizzy (te wyrzucamy do odpadów 
POZOSTAŁYCH)

Przypominamy, że we frakcji 
SZKŁO mają się znajdować wy-
łącznie opakowania szklane, od 
teraz również szklane buteleczki po 
lekarstwach, syropach. 

Aplikacja pomoże 
w segregacji 

Piotr Tarnowski zajmujący się 
w Urzędzie Miasta gospodarką od-

padami komunalnymi informuje 
również, że do końca lutego po-
wstanie aplikacja na telefon, która 
ułatwi nam segregację i oddawanie 
odpadów komunalnych. Będzie 
zawierała harmonogram odbioru 
odpadów – mieszkańcom dostar-
czy informacje kiedy i jakie odpady 
będą odbierane. Powiadomienia 
będą też wysyłane sms-ami. Po-
nadto znajdzie się w niej specjalna 
wyszukiwarka, która odpowie na 
wątpliwości, do którego worka na-
leży wyrzucić dany odpad. 

Ulotka zatytułowana „Jak pra-
widłowo segregować odpady w Ra-
dzyniu Podlaskim” zawiera najpo-
pularniejszy zbiór wytwarzanych 
odpadów w gospodarstwach do-
mowych. Dowiemy się z niej, który 
odpad należy wrzucić do którego 
pojemnika. Ulotki sukcesywnie 
będą dostarczane do mieszkańców.

 AW
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Miasto Radzyń Podlaski wydało nową ulotkę informacyjną dotyczącą prawi-
dłowego segregowania śmieci. Znajduje się w niej kilka ważnych zmian, na 
które warto zwrócić szczególną uwagę.

Trwają prace związane z re-
montem budynku po dawnej 
katowni Gestapo i Urzędu Bez-
pieczeństwa przy ul. Warszaw-
skiej 5a. Został już wymieniony 
dach, odwodnione i zabezpie-
czone fundamenty. Wykonano 
chodnik przy budynku i zbu-
dowano stopnie. Wewnątrz 
pomieszczenia w piwnicy i na 
parterze zostały opróżnione, 
przygotowane do remontu.

W niedostępnych wcześniej 
pomieszczeniach piwnicy (znaj-
dowały się tam składziki lokato-
rów, można było wejść tam, gdzie 
lokatorzy pozwolili oraz do piw-
nic już zwolnionych przez lokato-
rów, którzy się przeprowadzili w 
inne miejsce) ujawnione zostały 
kolejne inskrypcje więźniów. 

Przypomnijmy, że na rzecz bu-
dowy Muzeum Żołnierzy Wyklę-
tych w budynku dawnego aresztu 
śledczego Gestapo, a następnie 

Urzędu Bezpieczeństwa, miesz-
czącym się przy ul. Warszawskiej 
5a, Senator RP Grzegorz Bierec-
ki przekazał Miastu kwotę 200 
tys. zł pochodzącą z jego dwóch 
fundacji: Kocham Podlasie i 
Funduszu Rewitalizacji z Gdyni. 
Ponadto Miasto otrzymało do-
datkowo z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 105 
tys. zł i dołoży 45 tys. zł z wła-
snych środków. 

 AW

Uwaga na zmiany w zasadach
segregacji odpadów!

Jednakowe zasady segrega-
cji odpadów obowiązują od 
początku 2020 roku w całym 
kraju. 

Wprowadzenie zmian wynika z 
konieczności dostosowania przepi-
sów do prawa krajowego i unijnego. 

Podczas styczniowej sesji Rady 
Miasta, głos zabrał mieszkaniec 
Radzynia Krzysztof Kożuch, który 
zwrócił uwagę na śmieci wyrzucane 
w workach do rowów: - Taka sytu-
acja miała miejsce, gdy można było 
oddawać śmieci niesegregowane. 
Co się stanie, jak nie będą odbiera-
ne. Czy ewentualnie takie zjawisko 
nie będzie się zwiększało? - Pytał 
również o uzasadnienie dla faktu, że 
osoby niestosujące się do zasad se-
gregacji będą musiały płacić 4-krot-
ność opłat za odpady segregowane. 

Burmistrz przypomniał, że ko-
nieczność segregowania odpadów 

została wprowadzona ustawą sej-
mową, obowiązuje w całym kraju. 
Kara za śmieci niesegregowane w 
postaci 4-krotności opłaty ma na 
celu zdyscyplinowanie producen-
tów odpadów komunalnych. - Do 
końca nie zmienimy mentalności 
ludzi. Takie zjawiska jak wyrzucanie 
śmieci do rowów czy lasów istniały 
i będą istnieć. Ale warto zaznaczyć, 
że zdecydowana większość – bo ok. 
95% mieszkańców stosuje się do 
zasad segregowania. Są takie wspól-
noty, gdzie nie ma problemu z se-
gregowaniem, nie ma też problemu 
w przypadku domów jednorodzin-
nych. Po spotkaniach z prezesami 
spółdzielni i wspólnotami mieszka-
niowymi, podjęte zostały zobowią-
zania, że spółdzielnie i wspólnoty 
wyznaczą po jednej osobie, która 
będzie sprawowała nadzór nad tym, 
jak te odpady są segregowane – wy-
jaśniał burmistrz Jerzy Rębek.  AW

Temat segregacji na sesji Rady MiastaTrwa remont budynku przyszłego Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych

podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Radzyń Podlaski na okres 21 dni tj. od dnia 10 stycz-
nia 2020 r. do dnia 30 stycznia 2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do wydzierżawienia na okres do 3 lat - na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
2018.2204 ze zm.).

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 5 Burmistrza Miasta Ra-
dzyń Podlaski z dnia 10 stycznia 2020 roku.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 13 lutego 2020 r.
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Nowe ulotki o segregacji odpadów
Samorządy w całym kraju podwyższają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to związane ze wzro-
stem kosztów zagospodarowania oraz z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która obo-
wiązuje od 6 września 2019 r. Jednocześnie zgodnie z ustawą system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście 
musi się samofinansować (wydatki muszą być równe dochodom z tego tytułu) i samorząd nie może do systemu dopłacać. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Kockiej 25 w Radzyniu Podlaskim:
- żarówki, świetlówki, lampy fluorescencyjne;                  - szkło okienne;
- przeterminowane i zbędne leki oraz opakowania po nich;         - zużyte oleje i smary;
środki niezbędne do ich użycia, np. strzykawki i igły;              - resztki farb, rozpuszczalników i lakierów;
- odpady wielkogabarytowe;                          - zużyte opony i dętki;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;                    - zużyte baterie i akumulatory;
- gruzy z rozbiórek i remontów (bez odpadów zawierających azbest);- gruzy z rozbiórek i remontów (bez odpadów zawierających azbest);   - tusze do drukarek i tonery;
- styropian;                                     - papa;
- środki ochrony roślin, nawozach i opakowania po nich;
- chemikalia i opakowania po nich, zawierające niebezpieczne substancje.

PAPIER

worek/pojemnik 
niebieski

METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE

worek/pojemnik
żółty

- butelki plastikowe;
- kartony po mleku
i soku;
- pazłotka/sreberka 
np. po maśle lub 
cukierkach;
- puste blistry po lekach- puste blistry po lekach;
- plastikowe butelki
po lekach;
- plastikowe opakowania 
po kosmetykach;
- torebki foliowe, 
reklamówki;
- puszki po żywności - puszki po żywności 
i karmie dla zwierząt;
- styropianowe tacki 
i pojemniki na żywność;
- plastikowe butelki
po środkach czystości;
- folia aluminiowa;
- nakrętki, kapsle- nakrętki, kapsle
i zakrętki od słoików;
- plastikowe lub 
metalowe zabawki 
pozbawione elektroniki;
- jednorazowe 
maszynki do golenia;
- metalowe - metalowe 
opakowania 
po aerozolach 
np. dezodoranty.

NIE WRZUCAĆ:

- opakowań po  - opakowań po  
nawozach i środkach 
ochrony roślin;
- opakowań po farbach 
i lakierach;
- baterii i akumulatorów;
(powyższe do PSZOK).

SZKŁO

worek/pojemnik
zielony

- opróżnione szklane 
butelki po napojach 
i alkoholach
(bez nakrętek i kapsli - 
nakrętki i kapsle do 
żółtego worka);
- opróżnione słoiki;
- opróżnione szklane - opróżnione szklane 
słoiczki i butelki
po kosmetykach;
- opróżnione szklane 
butelki po lekach.

NIE WRZUCAĆ:

- kryształu;
- szkła żaroodpornego- szkła żaroodpornego;
- szyb;
- ceramiki i porcelany;
- okularów;
- zniczy;
(powyższe do szarego 
worka);
- żarówek i świetlówek- żarówek i świetlówek;
- termometrów;
(powyższe do PSZOK).

BIO

worek/pojemnik
brązowy

- obierki z owoców 
i warzyw;
- resztki niespożytych 
potraw (bez mięsa, 
kości i ości - do szarego 
worka);
- nienadające się do - nienadające się do 
spożycia warzywa 
i owoce;
- kwiaty i rośliny 
doniczkowe wraz 
z ziemią;
- ścięte kwiaty, łodygi - ścięte kwiaty, łodygi 
roślin, korzenie;
- skoszona trawa;
- liście i gałęzie;
- fusy z kawy i herbaty 
wraz z saszetkami 
i filtrami do ich parzenia;
- łubianki po owocach- łubianki po owocach;
- kosze wiklinowe;
- trociny.

NIE WRZUCAĆ:

- mięsa, wędlin, kości, 
ości;
(powyższe do szarego (powyższe do szarego 
worka);
- pomalowanego 
drewna.

POZOSTAŁE ZBIERANE 
SELEKTYWNIE

worek/pojemnik
siwy

- mięso, wędliny, kości,
ości;
- odchody zwierząt 
domowych;
- brudny papier 
po wędlinie i mięsie;
- pampersy- pampersy;
- patyczki do uszu;
- waciki do demakijażu, 
wata;
- kobiece artykuły
higieniczne 
np. podpaski, tampony, np. podpaski, tampony, 
wkładki i inne;
- zapełnione worki 
z odkurzaczy;
- porcelana, ceramika
np. talerze, doniczki, 
kubki;
- lustra, szkło - lustra, szkło 
kryształowe;
- szklanki;
- znicze;
- niedopałki 
papierosów;
- sznurki, wstążki;
- zawilgocone ręczniki - zawilgocone ręczniki 
papierowe;
- papier po pieczeniu;
- zabrudzone opakow-
ania papierowe.

NIE WRZUCAĆ:

- baterii i akumulatorów;
- farb i lakierów;
- żarówek i świetlówek;
- gruzu;
- leków;
(powyższe do PSZOK).

Szersze informacje można uzyskać na stronie internetowej
Urzędu Miasta Radzyń Podlaski: www.radzyn-podl.pl

oraz pod nr telefonu (83) 351-24-67

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY W RADZYNIU PODLASKIM?
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Tradycyjna zabawa choinkowa dla dzieci z rodzin korzystających z pomo-
cy MOPS w Radzyniu Podlaskim odbyła się 8 lutego. Dzięki uprzejmości 
pozyskanych sponsorów, 120 dzieci w wieku od 2 do 10 lat mogło prze-
żyć wiele przyjemnych chwil oraz otrzymać paczkę ze słodyczami na 
zakończenie balu.
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W dniu 7 lutego w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miasta 
odbyło się posiedzenie i 
szkolenie Zespołu Inter-
dyscyplinarnego do Spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie. 

W trakcie posiedzenia na na-
stępną kadencję wybrano Prze-
wodniczącego, którym został po-
nownie Andrzej Szczęch, Kierow-
nik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Radzyniu Podlaskim.

Zespół Interdyscyplinarny liczy 
25 osób. W roku 2019 założonych 
zostało 49 „Niebieskich Kart”,z cze-
go w 43 przypadkach karty założyli 
funkcjonariusze policji, a w 6 - pra-
cownicy socjalni MOPS Radzyń. 
Ogółem odbyło się 49 posiedzeń 
Grup Roboczych, zajmujących 
się indywidualnymi przypadkami 
przemocy w rodzinie. Zakończono 

procedury w sprawach na podst. 
§ 18, ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 13 wrze-
śnia 2011 r. - ustanie przemocy w 
27 przypadkach. Zawiadomiono 
Prokuraturę Rejonową w Radzy-
niu Podlaskim w 13 przypadkach 
wnioskiem o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa z art. 207 kk. 
Zawiadomiono Sąd Rejonowy z 
prośbą o wgląd kuratora w sytuację 
opiekuńczo - wychowawczą w 13 
przypadkach.

Odbyło się również szkolenie dla 
członków Zespołu Interdyscypli-
narnego na temat: „Doskonalenie 
procedur związanych z Niebieską 
Kartą”. Szkolenie prowadził Adam 
Grochoła - Prokurator Prokuratu-
ry Rejonowej w Słubicach, który 
jest członkiem Zespołu i prowadzi 
szkolenia na terenie całego kraju.

 Red.

W niedzielę 9 lutego Msza św. o godz. 10.00, sprawowana w radzyń-
skim Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy była transmitowa-
na przez TVP Lublin. Koncelebrowali ją: ks. Grzegorz Suwała, ks. prałat 
Henryk Hołoweńko oraz ks. kanonik Henryk Prządka. 
https://www.facebook.com/mbnp.radzyn 

Spotkanie Zespołu 
Interdyscyplinarnego do Spraw 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie

Zabawa choinkowa dla 
małych podopiecznych MOPS

Wielka historia małego miasta 
według Anny Wasak

Dla uczestników zorganizo-
wany był również poczęstunek 
w postaci ciastek oraz napojów. 
Warto podkreślić miłą atmosfe-
rę, entuzjazm dzieci i rodziców, a 
wszystko to dzięki zaangażowaniu 
pracowników MOPS pod kierow-
nictwem kierownika.

MOPS składa serdeczne po-
dziękowania wszystkim sponso-
rom i darczyńcom, dzięki którym 

mogła się odbyć ta impreza. A byli 
nimi:
1. Bank Spółdzielczy w Radzyniu 
Podlaskim;
2. Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych sp. z o.o. w Radzyniu Pod-
laskim;
3. Przedsiębiorstwo Energety-
ki Cieplnej Sp. z o.o. w Radzyniu 
Podlaskim;
4. PSS Społem w Radzyniu Podla-

skim;
5. Dr Gerard Sp z o. o.;
6. Firma Handlowo-Usługowa 
,,BELLO HORIZONTE” w Radzy-
niu Podlaskim;
7. Firma ,,MAXX” P.H.U. Piotr 
Świerczewski;
8. Firma Handlowo-Usługowa Pa-
weł Domijański;
9. Radzyńska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa. Red.

„Radzyń Podlaski. Wielka hi-
storia małego miasta” to tytuł 
książki autorstwa Anny Wasak, 
która wydana została z okazji 
550-lecia Radzynia Podlaskie-
go. Publikacja, w cenie 40 zł / 
szt., jest do nabycia w Radzyń-
skim Ośrodku Kultury (ul. Jana 
Pawła II 4). 

- Książka podzielona została na 
cztery części. W pierwszej pozna-
my właścicieli Radzynia, następnie 
bliżej przyjrzymy się zabytkom na-
szego miasta. Będziemy mogli też 
prześledzić w ramach kalendarium 
ważne wydarzenia mające miej-
sce w 550-letniej historii Radzynia 
oraz dowiedzieć się o sławnych 

mieszkańcach naszego miasta. Na-
tomiast na koniec autorka serwuje 
nam garść informacji z cyklu „Waż-

ne, ciekawe, inspirujące…” - powie-
dział nam Robert Mazurek, dyrek-
tor ROK. Red.
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Uroczystość rozpoczęła się od 
poświęcenia nowych witraży w 
najmłodszej radzyńskiej świąty-
ni. Aktu dokonał ks. kan. Janusz 
Sałaj, radzynianin, obecnie pro-
boszcz parafii św. Filipa Neri w 
Kąkolewnicy (więcej o witrażach 
na str. 9). 

Ks. Franciszek Klebaniuk – 
proboszcz parafii Niepokalanego 
Poczęcia MB w Kożuszkach, po-
tomek Męczenników Podlaskich, 
w homilii wskazał na szczególne 
umiłowanie krzyża przez unitów. 
- Choć pozbawieni byli pasterzy, 
nie mieli oparcia w kapłanach, 
w sposób szczególny umiłowali 
krzyż, bo wiedzieli, że w nim jest 
siła i moc – mówił kaznodzieja. 
- Unici mieli krzyże w domach, 
mimo zakazów, pod osłoną nocy 
stawiali je przy drogach... Jak bar-
dzo musiał smakować błogosła-
wionemu Danielowi Karmaszo-
wi krzyż, bo trzymał go podczas 
obrony świątyni w Pratulinie, 
choć zdawał sobie sprawę, że 

może zginąć i pozostawić żonę 
z dziećmi - wskazywał ks. Fran-
ciszek Klebaniuk. - Dziś trzeba 
kochać krzyż, szanować, całować 
go, klękać przed nim, być dawać 
świadectwo umiłowania Boga i 
Kościoła – dodał kapłan. - Dzi-
siaj chcemy, by na nowo rozbły-
sło światło w naszych sercach. 
Jezus nas wzywa, byśmy pozbyli 
się lęku, przywar, byśmy z wiarą 
klękali przy kratkach konfesjona-
łu i mówili: „Panie Boże, jestem 
człowiekiem grzesznym, chcę się 
nawrócić, prosić Męczenników 
o pomoc”- kaznodzieja zachęcał 
do odczytywania znaków czasu. 
W kontekście ataków na rodziny, 
forsowania społecznej aprobaty 
dla związków jednopłciowych 
ukazywał wzór Unitów Pod-
laskich, żyjących w zdrowych, 
„pięknych” rodzinach, gdzie ko-
biety i mężczyźni mieli swoje 
miejsce, bo było tam umiłowanie 
Boga i Kościoła. - Dziś chcemy 
być wdzięczni Męczennikom za 

ich świadectwo wiary, bez które-
go nas by tu nie było. Módlmy się, 
by to dziedzictwo w nas nie usta-
ło; módlmy się o dobre, święte ro-
dziny – zakończył ks. Franciszek 
Klebaniuk. 

Kościół noszący wezwanie 
Błogosławionych Męczenników 
Podlaskich został konsekrowany 
w 2000 r. Obecnie proboszczem 
parafii jest ks. kan. Henryk Och. 
Każdego 23 dnia miesiąca odpra-
wiane jest nabożeństwo do Mę-
czenników Podlaskich. 

Znajdujący się w ołtarzu głów-
nym obraz męczeństwa Unitów w 
Pratulinie wisiał na wisiał fron-
tonie Bazyliki św. Piotra w czasie 
Mszy św. beatyfikacyjnej 6 paź-
dziernika 1996 roku. W koście-
le znajdują się relikwie Unitów 
z Pratulina. Od ubiegłego roku 
portyk świątyni zdobi płasko-
rzeźba ukazująca Męczenników 
Podlaskich. 

 Anna Wasak
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W kościele bł. Męczenników Podlaskich w Radzyniu Podlaskim 26 stycz-
nia odbyła się uroczystość odpustowa. - My, potomkowie Unitów, mamy 
na co dzień żyć ich wiarą, ich duchem umiłowania Boga i Kościoła – mó-
wił w homilii ks. Franciszek Klebaniuk. W Radzyniu 275 lat istniała para-
fia unicka. 

Odpust w parafii Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Radzyniu

Każdy człowiek wezwany jest do świętości

Autorka “Stulecia Winnych” gościła 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzyniu
Ałbena Grabowska – autorka 
sagi “Stulecie Winnych”, która 
stała się kanwą niezwykle 
popularnego serialu telewizyj-
nego, gościła 10 stycznia w 
radzyńskiej Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. Licznie zebrani na 
spotkaniu miłośnicy twórczo-
ści pisarki mogli usłyszeć wiele 
ciekawych informacji zarówno 
z jej życia jak i o kulisach twór-
czości, cieszącej się wielką 
popularnością. 

Przybyłych powiatała i gościa 
przedstawiła dyrektor Grażyna 
Kratiuk, a ciekawą, żywą i docie-
kliwą rozmowę prowadziła pa-
sjonatka i znawczyni twórczości 
Ałbeny Grabowskiej - Agnieszka 
Grochowska – polonistka ze Szko-
ły Podstawowej nr 2. Spotkaniu 

towarzyszyła wystawa książek au-
torki. 

Ałbena Grabowska z wielkim 
dystansem i poczuciem humoru 
opowiadała o swym dzieciństwie, 
bułgarskich korzeniach (matka jest 
Bułgarką, jej imię oznacza “Kwit-
nąca Jabłoń”), nauce w szkole, ma-
rzeniach o aktorstwie i wyborze 
kierunku studiów. Pisarka jest z 
wykształcenia i zawodu lekarzem, 
neurologiem, epileptologiem, ma 
II stopień specjalizacji, doktorat, 
leczyła, wykładała na uczelni, pu-
blikowała prace związane ze swą 
specjalizacją. Jest też matką troj-
ga dzieci i to sytuacja rodzinna 
spowodowała, że wyhamowała 
w życiu zawodowym, chcąc mieć 
więcej czasu dla rodziny. Dla wła-
snych dzieci napisała też pierwszą 
książkę („Tam, gdzie urodził się 
Orfeusz”), by opowiedzieć im o 

bułgarskiej gałęzi rodziny. Sukces 
wydawniczy zachęcił ją do dal-
szego pisana. Dziś ma w dorobku 
wiele książek - sagi, kryminał, lite-
raturę dla dzieci („Alicja w krainie 
czasów”, „Coraz mniej olśnień”, 
„Lady M”, „Lot nisko nad ziemią”, 
książki z serii „Julek i Maja”).

Największy rozgłos przynio-
sła jej bestselerowa saga “Stulecie 
Winnych. Ci, którzy przeżyli”, na 
podstawie której został zrealizo-
wany serial telewizyjny. Tytułowi 
Winni to wielopokoleniowa ro-
dzina, zmagająca się z dramatycz-
nymi wydarzeniami XX wieku. 
Autorka mówiła o swych inspira-
cjach, tworzeniu postaci, które są 
prawdziwe - “z kwi i kości”, wie-
lowymiarowe, niejednoznaczne, 
o łączeniu historii z fikcją literac-
ką. Pisarka mieszka w Brwinowie 
koło Warszawy i tam umieściła 

miejsce akcji, splatając losy bo-
haterów fikcyjnych z postaciami 
historycznymi – takimi jak pisarz 
Jarosław Iwaszkiewicz czy Stani-
sław Wilhelm Lilpop, którzy byli 
związani z Brwinowem. 

Ałbena Grabowska mówiła 
też o wielkiej satysfakcji z filmo-
wej realizacji powieści, - Jestem 
szczęśliwa. To niewiarygodne, jak 
się widzi, że postaci wymyślone w 

kuchni ożywają – mówiła. Chwa-
liła sposób realizacji i grę aktorów. 
Sama zagrała kilka epizodów, co 
pozwoliło jej spełnić marzenia z 
młodości. 

Na zakończnie spotkania moż-
na było oczywiście zakupić książki 
z autografem pisarki. 

 Anna Wasak



Gośćmi seniorów byli: ks. kan. 
Krzysztof Pawelec - proboszcz pa-
rafii pw. Świętej Trójcy w Radzyniu, 
burmistrz Radzynia Jerzy Rębek, 
prezes PEC Jerzy Woźniak, wice-

prezes PUK Piotr Kopeć, wiceprze-
wodniczący Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Marian Samociuk. 

Słowa powitania do przybyłych 

skierowała prezes Stowarzyszenia 
Teresa Szczepaniuk. Po krótkim 
wprowadzeniu i odczytaniu frag-
mentu Ewangelii przez ks. Krzysz-
tofa Pawelca życzenia seniorom 
złożyli burmistrz Jerzy Rębek oraz 
Marian Samociuk - wiceprezes 
PZERiI.

Następnie obecni przełamali 
się opłatkiem, składając sobie przy 
tym życzenia. Wieczoru dopełniły 
śpiew kolęd i prezentacje talentów 
seniorów.

Stowarzyszenie „Radzyńskie 
Wrzosy” powstało w czerwcu 2016 
r., liczy ponad 100 członków. Zgod-
nie ze Statutem, Stowarzyszenie 
prowadzi działalność kulturalną, 
socjalną, turystyczną i integracyj-
ną. Do Statutu wpisana jest współ-
praca z innymi stowarzyszeniami, 
troska o warunki bytowe i zdrowot-
ne ludzi starszych, pomoc chorym 
i samotnym, integracja środowiska 
seniorów i międzypokoleniowa.

„Radzyńskie Wrzosy” realizują 
założone cele przez m.in. organi-
zowanie czynnego wypoczynku, 
podejmowanie działań sprzyjają-
cych zachowaniu i podtrzymaniu 
zdrowia i sprawności fizycznej, 
organizowanie imprez kultural-
nych i oświatowych, odczytów, 
pogadanek, wyjazdów do teatrów, 
na wystawy; poprzez tworzenie 
warunków ułatwiających integracje 
międzypokoleniową, organizowa-

nie imprez okolicznościowych, wy-
cieczek krajoznawczych, różnych 
form wypoczynku.

W ciągu ostatniego roku odbyły 
się wycieczki do Warszawy i Kocka, 
wyjazdy na spektakle teatralne do 
Warszawy („Skrzypek na dachu”) i 
Lublina („Świętoszek”), spotkania z 
ciekawym ludźmi na tematy proz-
drowotne (diabetolog, kardiolog, 
psychiatra, ratownik medyczny) 

spotkania okolicznościowe (opłat-
kowe, z okazji Dnia Kobiet, zabawa 
sylwestrowa), wieczorki poetyc-
kie. - Działalność Stowarzyszenia 
Radzyńskie Wrzosy ma szeroki 
zakres, seniorzy mogą tu rozwijać 
swoje zainteresowania w różnych 
dziedzinach - każdy może znaleźć 
tu coś dla siebie - podkreśla Teresa 
Szczepaniuk.

 Anna Wasak
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Spotkanie opłatkowe w Klubie Seniora „Radzyńskie Wrzosy” odbyło się 12 
stycznia. Była to wspaniała okazja do wymiany życzeń i serdeczności oraz 
wspólnego śpiewu kolęd i prezentacji talentów.

Opłatek w w “Radzyńskich Wrzosach”

Dzień Babci i Dziadka uroczyście obchodzono w Miejskim Klubie Seniora. 21 stycznia seniorzy spotkali sie na herbatce, 25 stycznia członkowie Klubu zorganizowali spotkanie połączone z 
zabawą taneczną.  Przygrywał zespół “Medium”, kierujący zespołem Jacek Zabielski zaskoczony był wspaniała atmosferą i roztańczeniem seniorów. - Cieszył widok rozbawionej sali. Rzadko 
się zdarza, żeby wszyscy się tak wspaniale bawili.- Takie spotkania oprócz towarzyskiego, mają te wymiar terapeutyczny – mówi opiekun Klubu – Stanisław Wachnik. - Służą integracji, a każda 
forma ruchu, aktywności fizycznej jest seniorom bardzo potrzebna. 



Ostrożność 
i przezorność zawsze 
obowiązuje

Policjant przypomniał, że piesi 
powinni korzystać z chodnika lub 
drogi dla pieszych. Tam, gdzie nie 
ma chodnika, można korzystać z 
pobocza, jeśli na drodze nie ma 
pobocza, można iść jezdnią - lewą 
stroną drogi (!), ale należy pamię-
tać, by trzymać się jak najbliżej 
jej krawędzi i ustępować miejsca 
nadjeżdżającemu pojazdowi. 

Ostatnio wiele się mówiło o 
przypadkach zdarzeń drogowych 
z udziałem pieszych na przej-
ściach. Mł. asp. Piotr Woszczak 
podkreślał, że piesi mają pierw-
szeństwo na przejściach, jednak 
to ich nie zwalnia z odpowiedzial-
ności. Nadal obowiązuje zasada, 
że przed przejściem przez jednię 
należy się zatrzymać i spraw-
dzić, czy można przejść bez-
piecznie. Nie wolno wchodzić 
na jezdnię bezpośrednio przed 
jadący pojazd, w tym również na 
przejściu dla pieszych, oraz wy-
chodzić nagle spoza pojazdu lub 
innej przeszkody ograniczającej 
widoczność drogi. Kierowca w 
przypadkach niespodziewanych 
wtargnięć na jezdnię – nawet na 
pasach - nie ma możliwości za-
trzymania pojazdu w miejscu. - 
Kierowca ma obowiązek ustąpić 
pieszemu, który już znajduje się 
na przejściu (przynajmniej jedną 
nogą). Policjant zwrócił uwagę, że 
jeśli piesi przechodzą przez przej-

ście rozdzielone wysepką (np. w 
Radzyniu koło rond), to muszą 
po przejściu jednego pasma drogi 
zatrzymać się i ponownie spraw-
dzić, czy droga jest wolna.

Odblaski zwiększają 
bezpieczeństwo

Zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo o ruchu drogowym pie-
szy poruszający się po drodze po 
zmierzchu poza obszarem zabu-
dowanym jest obowiązany uży-
wać elementów odblaskowych 
w sposób widoczny dla innych 
uczestników ruchu. Poza obsza-
rem zabudowanym z reguły drogi 
nie posiadają wydzielonych chod-
ników i w większości nie są oświe-
tlone lub też są słabo doświetlo-
ne, a piesi są słabo widoczni dla 
kierujących pojazdami. Jednak 
warto używać elementów odbla-
skowych także w obszarze zabu-
dowanym. Szczególnie w jesien-
ne, mgliste wieczory, przy niezbyt 
intensywnym oświetleniu ulic nie 
zawsze kierowcy są w stanie za-
uważyć pieszego. - Nawet mały 
element odblaskowy na ubraniu, 
plecaku, torbie może uratować 
życie i zdrowie. Ale warto zadbać, 
by odblask był większy i dobrej 
jakości (z oznaczeniem CE) - 
zwracał uwagę prelegent. - Dzięki 
odblaskom pieszy jest widoczny z 
odległości ok. 300 m, bez nich – 
kierowca jest w stanie zauważyć 
pieszego dopiero, gdy dzieli go 
od niego odległość ok. 5 m. To, 

że kierowca widzi nadjeżdżający 
samochód, nie oznacza, że kie-
rowca też was widzi – dodał mł. 
asp. P. Woszczak. Policjant zwra-
cał uwagę na miejsca szczególnie 
niebezpieczne dla pieszych. Jed-
nym z nich jest skrzyżowanie ul. 
Ostrowieckiej z ul. Jana Pawła II 
(przy Pałacu Potockich).

Piesi na ścieżce 
rowerowej, rowery 
na chodnikach

Seniorzy byli zainteresowani 
zasadami ruchu na ścieżce rowe-
rowej, która biegnie nad Białką 
i jest miejscem spacerów radzy-
nian, uprawiania nordic walking. 
- Piesi mogą z nich korzystać, 
ale są na niej „gośćmi”, zatem 
powinni się poruszać lewą stro-
na i ustępować miejsca rowerzy-
stom „schodzić z drogi”. Kolizja 
z rowerem też może skutkować 
złamaniem, stłuczeniem, potłu-
czeniem, potem potrzebna reha-
bilitacja. Rolkarzy i jeżdżących 
na deskorolce obowiązują te same 
zasady, co pieszych – ostrzegał 
prelegent.

Chodniki nie są przeznaczo-
ne dla rowerzystów. Jeśli chodzi 
o rowerzystów, to korzystanie 
przez nich z chodników powin-
no być bardzo ograniczone do 
miejsc, gdzie jest niebezpiecznie – 
policjant wskazywał odcinki dro-
gi krajowej 19 i 63, gdzie jest duże 
natężenie ruchu, także samocho-
dów ciężarowych, szczególnie 

przy niesprzyjających warunkach 
pogodowych (śnieg, silny wiatr, 
ulewa, gołoledź, gęsta mgła). Inny 
warunek umożliwiający rowerzy-
stom korzystanie z chodnika to: 
szerokość chodnika wzdłuż dro-
gi, po której ruch pojazdów jest 
dozwolony z prędkością większą 
niż 50 km/h, wynosi co najmniej 
2 m i brakuje wydzielonej drogi 
dla rowerów oraz pasa ruchu dla 
rowerów (te warunki muszą być 
spełnione łącznie). Rajdy rowero-
we po ulicy Ostrowieckiej są nie-
uprawnione.

Jak nie dać się oszukać 
wyłudzaczom?

Policjant mówił również o za-
grożeniach związanych z różnymi 
próbami wyłudzeń, z których naj-
popularniejsze są „na wnuczka”, 
„na policjanta”, „na urzędnika” 
czy przedstawiciela handlowe-
go. Sprawa jest aktualna, bo pod 
koniec ubiegłego roku radzyńska 
Policja otrzymała 15 podobnych 
zgłoszeń. 

Podkreślił, że Policja nigdy nie 
żąda pieniędzy, nie telefonuje; 
patrole składają się z dwóch po-
licjantów. Zanim rozpoczną roz-
mowę muszą się wylegitymować 
i wyjaśnić, w jakiej sprawie przy-
szli. Jeden policjant może nas od-
wiedzić jedynie, gdy jest to dziel-
nicowy. Warto zajrzeć na stronę 
internetową Policji i sprawdzić, 
kto jest dzielnicowym na danej 
ulicy. W niepewnych sytuacjach 
lepiej zadzwonić na komendę i się 
upewnić, czy rzeczywiście to po-
licjanci nas odwiedzają. Bezpo-
średni tel. do PKP w Radzyniu to 
83 351 22 10, można zadzwonić 
na ogólnopolski nr alarmowy 112 
i stamtąd zostaniemy właściwie 
przekierowani. 

Gdy otrzymujemy powiado-
mienie o wypadku w rodzinie, z 
informacją, że potrzebne są pie-
niądze, trzeba się skontaktować z 

kimś rodziny, znajomym, policją, 
gdzie można zweryfikować, czy to 
prawda. 

- Domokrążców najlepiej w 
ogóle nie wpuszczać do domów, 
do bloków, mieszkań. Dobrze 
jest zapamiętać szczególne cechy 
wyglądu i mowy osób, które chcą 
nas na coś namówić, samochodu 
– np. kolor, numery rejestracyjne 
– informował policjant. Nie wol-
no przy „gościach” szukać pie-
niędzy, pokazując w ten sposób, 
gdzie je przechowujemy.

Trzeba być bardzo ostrożnym, 
gdy do domu przybywają przed-
stawiciele firm, które proponują 
niższe rachunki za prąd, gaz, te-
lefon. Często nieuczciwie suge-
rują, że są dotychczasowym do-
stawcą tych usług. W ten sposób 
można nieświadomie zerwać 
dotychczasową umowę i ponieść 
dotkliwe straty finansowe. Jeśli 
chodzi o podpisywanie umów, to 
najbezpieczniej jest podpisywać 
je w siedzibie danej firmy.

Mł. asp. Piotr Woszczak wska-
zywał, że firmy, które dzwonią i 
zapraszają na bezpłatny pokaz, 
badanie, odbiór nagrody mają 
za ukryty cel sprzedaż pościeli, 
garnków i urządzeń medycznych 
po zawyżonej cenie. 

W ciągu 14 dni można zwró-
cić zakupiony towar i ponieść 
tylko koszty przesyłki Jeśli umo-
wa została podpisana w domu 
lub towar został zakupiony na 
pokazie. 

Seniorzy mieli szereg pytań 
dotyczących omawianych zagad-
nień. Prelegent zachęcał, by in-
formować policję o niebezpiecz-
nych sytuacjach, podejrzanych 
osobach, nieprawidłowych zjawi-
skach. To pomoże zapobiec nie-
bezpiecznym sytuacjom, ewen-
tualnie skieruje większą uwagę 
patroli policji na dany rejon.

 Anna Wasak

Seniorze, zadbaj o swoje bezpieczeństwo!
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W Miejskim Klubie Seniora 29 stycznia gościł młodszy aspirant Piotr 
Woszczak asystent ds. profilaktyki społecznej w Wydziale Prewencji 
Powiatowej Komendy Policji w Radzyniu Podlaskim. Spotkanie poświę-
cone było przypomnieniu podstawowych zasad bezpieczeństwa na 
drodze oraz zapobieganiu wyłudzeniom pieniędzy przez bezwzględnych 
oszustów. Policjant apelował o czujność w kontaktach z osobami niezna-
jomymi.



– Celem Przeglądu było kultywo-
wanie wśród dzieci, młodzieży i do-
rosłych tradycji wspólnego śpiewa-
nia staropolskich kolęd i pastorałek. 
Ponadto pragnęliśmy ożywić ama-
torski ruch artystyczny, promować 
alternatywne formy spędzania czasu 
wolnego, integrować mieszkańców 
Radzynia Podlaskiego i powiatu ra-
dzyńskiego oraz promować młode 
talenty  – powiedział nam  Robert 
Mazurek, dyrektor ROK. Wszystkie 
zakładane przez organizatorów cele 
zostały w pełni zrealizowane.

W Przeglądzie udział wzięli so-
liści, duety, chóry oraz zespoły z 
Radzynia Podlaskiego i powiatu 
radzyńskiego. Byli to: Marlenia i 
Radosław Stefaniak, Iga Uss, Milena 
Michalak, Zespół Wokalny „Radzy-
niacy”, Jakub Gmur, Mikołaj Ma-
tejek, Gminny Zespół Dziecięcy w 
Białej, Zespół „Promyki Nadziei” z 
Białki, Gabriela Ciemna, Alicja Mi-
tura, Zespół Wokalny „Wrzos” z Ką-
kolewnicy, Zespół Wokalny „Nieza-
pominajki” z Turowa, Zespół Wo-
kalny „Przyjazne Nuty” z Radzynia, 
uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Żakowoli, dziecięca schola „Przega-
lińskie Anioły”, Nikola i Aleksandra 
Nikoniuk, Maja i Michał Polkowscy, 
Amelia Goławska, Grupa Teatralna 
„Eklerki” ROK oraz Miejska Orkie-
stra Dęta pod batutą Marka Chro-
mika.

Organizatorzy składają podzię-
kowania wszystkim, którzy przy-
czynili się do organizacji przeglądu. 
Wyreżyserowała go Aldona Sadow-
ska, a pomagali jej: Maria Zegar, 
Anna Pajdosz, Krzysztof Waszczuk, 
Ewa Niedziółka, Natalia Mazurek, 
Wanda Łuba, Mariusz Sawicki, Ka-
rolina i Anna Łobacz. Nad obsługą 
techniczną czuwali Tomasz Do-
mański (nagłośnienie) i Andrzej 
Król (oświetlenie), a jego utrwale-
niem zajął się Mirosław Piasko z Ra-
dzyńskiej Kroniki Filmowej.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

19 stycznia w Radzyń-
skim Ośrodku Kultury 
odbył się Powiatowy 
Przegląd Kolęd i Pa-
storałek „Kolędobranie 
2020”. Impreza zgro-
madziła liczną pu-
bliczność, przed którą 
zaprezentowało się 
przeszło dwudziestu 
wykonawców.

Radzyniacy wspólnie śpiewali kolędy i pastorałki
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26 stycznia 2020 r. kościół 
pw. Błogosławionych Męczen-
ników Podlaskich w Radzyniu 
wzbogacił się o nowe witraże. 
Aktu ich poświęcenia, podczas 
uroczystości odpustowych, 
dokonał ks. kan. Janusz Sałaj 
– radzynianin, obecnie pro-
boszcz parafii Św. Filipa Neri w 
Kąkolewnicy.

Najmłodsza radzyńska świąty-
nia wzbogaciła się w sumie o sześć 
witraży, które zostały skupione w 
dwóch potrójnych oknach. Gru-
pa witraży znajdująca się po pra-
wej stronie (patrząc od ołtarza) 
została poświęcona diecezji sie-
dleckiej. W centralnym miejscu 
uwieczniono wizerunek Matki 
Bożej Kodeńskiej, u stóp której 
zobaczymy Bazylikę Św. Anny w 
Kodniu. Okno po prawej stronie 
przedstawia urodzonego w Bia-
łej Podlaskiej św. Honorata Koź-
mińskiego. Jego  ręce skierowane 
są ku górze, gdzie umieszczono 
Najświętsze Serce Pana Jezusa. 
Z kolei w oknie po lewej stronie 
zobaczymy jedenaście zakonnic. 
Są to Błogosławione Męczennicz-
ki z Nowogródka – nazaretanki, 
które podczas II wojny światowej 
zostały rozstrzelane przez okupan-
tów niemieckich (1 sierpnia 1943 
r.). Na przodzie, wsparta o krzyż, 
klęczy bł. Maria Stella (Adela Mar-
dosewicz). Wśród jej towarzyszek 
znajdują się dwie siostry, które 
pochodzą z okolic Radzynia. Jest 
to siostra Maria Daniela (Eleono-
ra Aniela Jóźwik) z Poizdowa w 
gminie Kock (powiat lubartowski) 
oraz siostra Maria Felicyta (Pau-
lina Borowik) z Rudna w gminie 
Milanów (powiat parczewski).

W grupie witraży znajdują-
cych się po przeciwnej stronie, 
pośrodku u góry, zobaczymy sie-
dzącą na obłokach Matkę Boską 

Częstochowską z Dzieciątkiem 
Jezus. Obłoki spływają na Klasztor 
Ojców Paulinów na Jasnej Górze, 
u stóp którego zauważymy napis: 
MARYJO PROWADŹ NAS DO 
BOGA OJCA. Po bokach uwiecz-
nione zostały wizerunki dwojga 
patronów bliskich młodzieży. Z 
prawej strony jest to bł. Karolina 
Kuzkówna, patronka Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) 
i Ruchu Czystych Serc. W prawej 
ręce, położonej na sercu, trzyma 
ona różaniec, natomiast w lewej 
ma chustę. Z kolei po lewej stronie 
znajduje się wizerunek św. Stani-
sława Kostki – patrona ministran-
tów, polskich dzieci i młodzieży 
oraz KSM. Święty w rękach trzyma 
Dzieciątko Jezus.

Witraże powstały z inicjatywy 
proboszcza Parafii Św. Anny w Ra-
dzyniu Podlaskim, ks. kan. Henry-
ka Ocha. Pod koniec 2019 r. wyko-
nane zostały w rodzinnej pracow-
ni Wiery i Romana Godlewskich 
w Ciechanowcu. Fundatorami 
witrażu przedstawiającego wize-
runek Matki Bożej Kodeńskiej są 
Państwo Elżbieta i Włodzimierz 
Adamowiczowie. Pozostałe zosta-
ły sfinansowane z ofiar parafian.

Tekst i zdjęcia: Robert Mazurek
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– Będzie to wyjątkowy wieczór. 
Obok promocji tomiku, Jacek 
wspólnie z synem Michałem, za-
gra koncert dedykowany wszyst-
kim Paniom z okazji Dnia Kobiet. 
Ponadto swój udział w spotkaniu 
zapowiedział Ernest Bryll, który 
napisał rekomendację do tomiku – 
powiedział nam Robert Mazurek, 
dyrektor ROK. Tomik poezji Jacka 
Musiatowicza „Wróżyczka” ukaże 
się w ramach 8. edycji „Radzyń-
skich Wędrówek Literackich”. Za-
interesowani będą mogli go nabyć 
i uzyskać pamiątkową dedykację 
autora.

Jacek Musiatowicz – przedsta-
wiciel „pokolenia bardów”, poeta, 
pieśniarz, rocznik 1970. Ma żonę 
Wiolę i syna Michała. Obecnie 
mieszka, pracuje i tworzy w Ra-
dzyniu Podlaskim. Zaczynał ze 
stworzoną przez siebie grupą „Na 
poczekaniu”.

Laureat nagrody Prezydenta 
RP za wybitną osobowość twórczą 
w 1997 r. Zwycięzca 33. Festiwalu 
Piosenki Studenckiej w Krakowie, 
zdobywca nagrody literackiej im. 
Józefa Kraszewskiego. Autor tek-

stów m.in. Patrycji Markowskiej, 
Iwony Węgrowskiej, Jacka De-
wódzkiego, Gienka Loski, Tomasza 
Dzienia, Marka Dyjaka oraz ze-
społów – Gooroleska i Wołosatki. 
Twórca muzyki do filmu o AIDS 
pt. „Historia istotnej Victorii”, który 
został nagrodzony Złotymi Niedź-
wiedziami na Festiwalu w Berlinie. 

W swoim dorobku ma czte-
ry albumy: „Obraz niepokojący”, 
„Wróżyczka”, „Live” oraz nagraną 
z synem Michałem płytę „Tak bym 
chciał”. Pomysłodawca Ogólnopol-
skich Spotkań z Piosenką Autorską 
„Oranżeria”. Twórca piosenki do 
filmu „Underdog” pt. „Po tamtej 
stronie dnia”.

Partnerami tomiku oraz wie-
czoru promocyjnego są: Miasto 
Radzyń Podlaski, Gmina Cze-
mierniki, Powiat Radzyński, firma 
drGerard, Spółdzielcza Mleczarnia 
„Spomlek”, Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych, Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Radzyniu 
Podlaskim oraz Klubokawiarnia 
Ursa.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Miasto Radzyń Podlaski oraz 
Radzyński Ośrodek Kultury za-
praszają na Radzyński Kiermasz 
Wielkanocny. Wydarzenie od-
będzie się w sobotę 28 marca 
na placu Wolności w Radzyniu 
Podlaskim. Początek o godz. 
9.00.

– Celem Kiermaszu jest promo-
wanie produktów lokalnych, a także 
podtrzymywanie oraz upowszech-
nianie tradycji i zwyczajów wielka-
nocnych wśród lokalnej społeczno-
ści – powiedział nam Robert Mazu-
rek, dyrektor ROK. W Kiermaszu 
mogą brać udział placówki oświato-
we, koła gospodyń wiejskich, stowa-
rzyszenia, grupy nieformalne, firmy 
i osoby indywidualne z terenu całej 
Polski. Na stoiskach mogą być sprze-
dawane głównie artykuły wykonane 

własnoręcznie przez Uczestników. 
Może to być wszelkiego rodzaju 
rękodzieło, np. dekoracje i ozdoby 
świąteczne, palmy, pisanki i inne, a 
także regionalne produkty na stół 
świąteczny (wędliny, sery, pieczywo, 
pierniki, ciastka, ciasta i inne).

Warunkiem uczestnictwa w 
Kiermaszu jest czytelne wypełnienie 
Formularza Zgłoszeniowego Wy-
stawcy, wysłanie go drogą mailową 

na adres radzyn@op.pl bądź dostar-
czenie osobiście do Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury w nieprzekraczal-
nym terminie do 20 marca 2020 r. 
(ul. Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń 
Podlaski) oraz dokonanie opłaty 
uczestnictwa. Formularz w wersji 
elektronicznej (wraz ze szczegóło-
wym regulaminem Kiermaszu) do-
stępny jest na stronie www.kocham-
radzyn.pl Red.

Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik”, we współpracy z Radzyńskim 
Ośrodkiem Kultury, zaprasza na wieczór promocyjny tomiku poezji Jacka 
Musiatowicza pt. „Wróżyczka”. Wydarzenie, połączone z koncertem au-
tora, odbędzie się w sobotę 7 marca 2020 r. o godz. 18.00 w sali kame-
ralnej Radzyńskiego Ośrodka Kultury (ul. Jana Pawła II 4). Wstęp wolny.

„Wróżyczka” 
 Jacka Musiatowicza Częstochowa i Kodeń 

uwiecznione na witrażach

Zapraszamy na Radzyński Kiermasz Wielkanocny

Cudze chwalicie, swoje poznajcie... (cz. 11)
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Tegoroczna zbiórka pobiła 
wszystkie dotychczasowe re-
kordy! Łącznie udało się zebrać 
kwotę 52  232,51 zł (plus 22,19 
euro), z czego z samej licytacji 
– podczas koncertu w ROK – 13 
040,81 zł. Tej sumy nie byłoby, 
gdyby nie ofiarodawcy. W tym 
miejscu dziękujemy wszystkim 
tym, którzy wrzucili do puszek 
nawet najmniejszą kwotę. Po-
dziękowania należą się również 
wolontariuszom – młodzieży 
szkolnej z: I Liceum Ogólno-
kształcącego (opiekun Aleksan-
dra Kowalczyk), Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych (opiekun 
Justyna Mitura) oraz Szkoły Pod-
stawowej nr 1 (Elżbieta Twarow-
ska) i nr 2 w Radzyniu (opiekun 
Katarzyna Czarniak), a także 
Szkoły Podstawowej w Czemier-
nikach (opiekun Ewa Łucek), 
Kąkolewnicy (opiekun Anna 
Głowniak) i Tchórzewie (opie-
kun Marcin Paszkowski).

Kwestę uliczną na terenie 
Radzynia i powiatu radzyńskie-
go prowadziło 90. wolontariu-
szy. Najwięcej udało zebrać się 

następującym osobom: Mar-
ta Stelmach (1518,10 zł), Julia 
Głowniak (1500,68 zł), Agata 
Kościuczyk (1464,73 zł), Emilia 
Głowniak (1359,38 zł), Weroni-
ka Krasuska (1332,44 zł), Kamil 
Paszkowski (1383,66 zł), Alicja 
Worobiej (1217,84 zł), Klaudia 
Oworuszko (1136,07 zł), Anna 
Kaczorek (1030,53 zł) i Natalia 
Danilczuk (1011,96 zł).

Szczególne podziękowania 
składamy Małgosi i Ewie Grodz-
kiej, Aleksandrze Kowalczyk, 
Małgorzacie Mazurek, Beacie 
Piekutowskiej i Arkadiuszowi 
Kulpie za bardzo sprawne po-
liczenie zebranych pieniędzy i 
ustalenie wyniku końcowego na-
szej zbiórki.

W Radzyńskim Ośrodku Kul-
tury odbył się koncert, w którym 
udział wzięli: Miejska Orkiestra 
Dęta pod batutą Marka Chro-
mika, dzieci z Przedszkola Miej-
skiego nr 1, Uniwersytetu Ma-
luszka i Przedszkola Miejskiego 
nr 2 w Radzyniu Podlaskim, 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Żakowoli, uczestnicy zajęć wo-

kalnych Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury, zawodnicy Szkoły Tań-
ca i Gimnastyki „Diament” w 
Radzyniu, Marian Kwasowiec, 
Michał i Jacek Musiatowiczowie 
oraz jako gwiazda wieczoru – Jan 
Kondrak.

Dziękujmy wszystkim, którzy 
przekazali przedmioty na licy-
tację podczas koncertu w ROK. 
Byli to: Spółdzielcza Mleczarnia 
SPOMLEK w Radzyniu Podla-
skim, Stare Auta Dariusz Kubaj-
ko, Orlęta Radzyń Podlaski, Ka-
meralna Orkiestra Akordeonowa 
ARTI SENTEMO, Jacek i Michał 
Musiatowiczowie, Jan Kondrak, 
Katering dietetyczny Miód Mali-
na, Marta i Dariusz Niewęgłow-
scy, Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Radzyniu Podla-
skim, Robert Mazurek, Klub Że-
glarski KORAB w Radzyniu Pod-
laskim, Przedszkole Miejskie nr 
1 w Radzyniu Podlaskim, Siłow-
nia FORM FITNESS w Radzyniu 
Podlaskim, Ewa Grodzka, Ro-
bert Sołtan, Jarosław Pawełczak, 
Michał Sierpień, Poczta Polska, 
Urszula Pietras, Paweł Marcin-

kowski Klub Fity, Dzienny Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy 
w Radzyniu Podlaskim, Ryszard 
Matysiewicz, Radzyńskie Towa-
rzystwo Muzyczne, Arkadiusz 
Kulpa, Marta Świć, Radzyński 
Ośrodek Kultury, Michał Sza-
brański, Starosta Radzyński 
Szczepan Niebrzegowski, Bur-
mistrz Radzynia Podlaskiego Je-
rzy Rębek, Tomasz Młynarczyk, 
firma „Eurogarden” z Radzynia, 
Maria Zegar z Radzyńskiego 
Klubu Rękodzieła oraz Urszula 
Strzęciwilk.

Koncert, a także licytacje po-
między występami poprowadzili 
Aldona Sadowska i Jarosław Za-
przalski. Dzięki nim udało się 
uzyskać rekordową kwotę – 13 
040,81 zł.

Ponadto odbyły się trzy im-
prezy towarzyszące 28. Finało-
wi WOŚP w Radzyniu. Były to: 
turniej szachowy zorganizowa-
ny przez Adama Pękałę, zajęcia 
Zumby poprowadzone przez Mi-
chała Szabrańskiego oraz sesja 
Radzyńskiego Klubu Fotogra-
ficznego „Klatka”, która mogła 

odbyć się dzięki przychylności 
Magdy i Michała Kiewel – wła-
ścicielom Klubokawiarni Ursa.

Nad bezpiecznym i spraw-
nym przebiegiem koncertu czu-
wali pracownicy Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury – Danuta Spo-
sób, Agnieszka Próchniewicz, 
Tomasz Młynarczyk i Robert 
Blicharz. Od strony technicznej 
koncert zrealizowali: Tomasz 
Domański (nagłośnienie) i An-
drzej Król (światło).

Dziękuję również Mirosła-
wowi Piasko z Radzyńskiej Kro-
niki Filmowej za utrwalenie 28. 
Finału WOŚP w Radzyniu, oraz 
Tomaszowi Młynarczykowi za 
relację fotograficzną. Efekty ich 
pracy można oglądać na portalu 
www.kochamradzyn.pl – porta-
lu, który objął wydarzenie swoim 
patronatem.

 Robert Mazurek
 Szef Sztabu 28. Finału WOŚP 
 w Radzyniu Podlaskim 
 i powiecie radzyńskim
 Fot. Tomasz Młynarczyk

12 stycznia 2020 r., w Radzyniu i powiecie radzyńskim, dla dziecięcej medycyny zabiegowej zagrał 28. Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Po czterech latach przerwy sztab WOŚP powrócił do Radzyńskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbył 
się również koncert połączony z licytacjami. Kwestę publiczną na terenie naszego miasta i powiatu prowadziło 90. wolon-
tariuszy.

Rekordowy Finał WOŚP w Radzyniu!
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ROK zaprosił dzieci i młodzież na akcję „Ferie 
2020”. Przygotowując na każdy dzień ciekawą 
propozycję udowodnił, że zimowa przerwa wol-
na od nauki nie musi być nudna.

Akcję rozpoczął teatrzyk dla 
dzieci pt. „Opowieści z teczki pro-
fesora książeczki”, który promował 
czytelnictwo wśród najmłodszych. 
Spektakl poprzedziły gry i zaba-
wy poprowadzone przez Aldonę 
Sadowską oraz  Radzyńską Szkołę 
Tańca i Gimnastyki „Diament”. W 
kolejnych dniach odbyły się projek-
cje kinowe dla dzieci, wśród któ-
rych można było obejrzeć następu-

jące bajki: „Urwis”, „Kraina Lodu 
2”, „Śnieżka i fantastyczna siódem-
ka” oraz „Tajni i fajni”. Za każdym 
razem radzyńskie kino pękało w 
szwach. Ponadto miłośnicy sza-
chów mogli zmierzyć się w turnieju 
zorganizowanym przez Adama Pę-
kałę, a osoby lubiące chemię uczest-
niczyli w zajęciach laboratoryjnych 
poprowadzonych przez Magdalenę 
Szwed. Instruktorzy ROK również 

zaproponowali bardzo ciekawe za-
jęcia. Arkadiusz Kulpa poprowa-
dził „Akademię koloru”, a Tomasz 
Młynarczyk „Akademię obrazu”. 
Odbył się też teatrzyk „Na misio-
wych urodzinach – najważniejsza 

jest rodzina”. Z kolei osoby lubiące 
aktywność fizyczną mogli wykazać 
się podczas Zumby, którą popro-
wadził Michał Szabrański.

 Red.
  Fot. Tomasz Młynarczyk

Ferie w Radzyńskim Ośrodku Kultury

Magdalena Wolińska-Riedi 
– korespondentka TVP, oby-
watelka Watykanu, autorka 
książki „Kobieta w Watykanie” 
będzie gościem 31. edycji 
„Radzyńskich Spotkań z Po-
dróżnikami”. Wydarzenie od-
będzie się 8 marca (niedziela) 
w sali widowiskowo-kinowej 
Radzyńskiego Ośrodka Kultury 
(ul. Jana Pawła II 4). Początek 
o godz. 17.00. Wstęp wolny.

Czy zastanawialiście się, jak 
może wyglądać życie w państwie 
zamykanym na klucz, gdzie każ-
dy ruch mieszkańca śledzą setki 
kamer, a najbliższym sąsiadem 
jest sam papież? Jak działa system 
karny, administracyjny, opieka 
medyczna? Ile cel ma tamtejsze 
więzienie i kto został w nim osa-
dzony? Czy dzieci mogą zapra-
szać kolegów i czy w watykańskim 
mieszkaniu można urządzać im-
prezy? Jak zmieniał się Watykan 
od czasu Jana Pawła II? Magdalena 
Wolińska-Riedi jako jedna z nie-

licznych kobiet miesz kała w Wa-
tykanie przez kilkanaście lat. Teraz 
odsłania kulisy życia w najmniej-
szym państwie świata. – W książce 
„Kobieta w Watykanie” przedsta-
wia codzienne życie za Spiżową 
Bramą, z punktu widzenia kobiety 
- mieszkanki, żony, matki i dzien-
nikarki. Czy Watykan to raj na zie-
mi, czy złota klatka? Na te pytania 
z pewnością uzyskamy odpowiedź 
podczas spotkania – powiedział 
nam Robert Mazurek, na zapro-
szenie którego Magdalena Woliń-
ska-Riedi przyjedzie do Radzynia.

Magdalena Wolińska-Riedi 
– urodziła się 22 maja 1979 r. w 
Warszawie. Lingwistka, tłumacz-
ka, producentka i dziennikarka. 
Ukończyła studia magisterskie w 
Katedrze Italianistyki Uniwersy-
tetu Warszawskiego, studia dok-
toranckie na Wydziale Historii 
Kościoła Uniwersytetu Grego-
riańskiego w Rzymie i Akademię 
Dyplomatyczną Polskiego Insty-
tutu Spraw Międzynarodowych w 
Warszawie. Tłumaczka Trybunału 

Roty Rzymskiej i Sygnatury Apo-
stolskiej w Watykanie, realizatorka 
i współproducentka ponad 20 fil-
mów dokumentalnych i seriali o 
Watykanie i papiestwie. W latach 
2003-2019, jako żona gwardzisty 
szwajcarskiego, mieszkała w Wa-
tykanie mając za sąsiadów w su-
mie trzech papieży – Jana Pawła 
II, Benedykta XVI i Franciszka. 
Szczęśliwa mama dwóch córek. 
Od 2014 r. korespondentka Tele-
wizji Polskiej w Rzymie i w Waty-
kanie. Autorka wydanej w 2019 r. 
książki pt. „Kobieta w Watykanie”, 
w której opowiada jak wygląda co-
dzienne życie za Spiżową Bramą.

Na 31. edycję „Radzyńskich 
Spotkań z Podróżnikami” zapra-
sza Burmistrz Radzynia Podla-
skiego Jerzy Rębek oraz Starosta 
Radzyński Szczepan Niebrzegow-
ski, a także organizatorzy: Ra-
dzyńskie Stowarzyszenie „Podróż-
nik” i Radzyński Ośrodek Kultury. 
Sponsorami wydarzenia są: firma 
drGerard, Spółdzielcza Mleczar-
nia „Spomlek”, Klubokawiarnia 

Ursa, Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych i Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Radzyniu 
Podlaskim. Patronat nad wydarze-

niem objął ogólnopolski miesięcz-
nik „Poznaj Świat” oraz portal 
„Kocham Radzyń Podlaski”.

 Red.

Kobieta w Watykanie



ZAPRASZAJĄ NA

28 lutego (PIATEK)

 

10.00 - 14.00 - Namiot Wyklętych na pl. Wolności w Radzyniu Podlaskim
Wystawa pt. „Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944-1963”

10.00 - projekcja filmu „Gurgacz. Kapelan Niezłomnych”
(sala widowiskowo-kinowa Radzyńskiego Ośrodka Kultury)

 

1 marca (NIEDZIELA)

 

10.00 - 14.00 - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”
(dziedziniec pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim)

17.00 – Msza Święta za Ojczyznę w Kościele Świętej Trójcy,
(po mszy złożenie kwiatów oraz apel poległych i zamordowanych przez komunistów Żołnierzy 

Wyklętych pod budynkiem dawnego aresztu Gestapo i UB przy ul. Warszawskiej 5a)

2 marca (PONIEDZIALEK)

 

 

9.00 - 12.00 - zwiedzanie z przewodnikiem piwnic dawnego aresztu Gestapo i UB
przy ul. Warszawskiej 5A w Radzyniu Podlaskim 

(grupy max. 20-osobowe, obowiązują wcześniejsze zapisy – Robert Mazurek, tel. 606-234-320)

3 marca (WTOREK)
10.00 - czytanie książki Joanny Grajewskiej i Weroniki Zaguły pt. „Rycerze lasu” (dla dzieci)

oraz książki „100 żołnierzy wyklętych” pod red. Ireneusza Korpysia (dla dorosłych)
(Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach, ul. Spółdzielcza 1)

8 marca (NIEDZIELA)

14 marca (SOBOTA)

10.00 - VI Turniej Piłki Nożnej Pamięci Żołnierzy Wyklętych
(hala ZSP i I LO w Radzyniu Podlaskim)

11.00 - Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin Pamięci Żołnierzy Wyklętych
(hala sportowa przy SP nr 1 w Radzyniu Podlaskim)

2020

Wójt Gminy 
Radzyń Podlaski
Wiesław Mazurek

Burmistrz 
Radzynia Podlaskiego
Jerzy Rębek

Zrzeszenie 
„Wolność 
i Niezawisłość”

Starosta 
Radzyński
Szczepan
Niebrzegowski

Wójt Gminy 
Borki
Radosław Sałata

PATRONAT MEDIALNY


