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Samorządy walczą o kolej Budowa ul. Przemysłowej 
rozpoczęta!

Burmistrz miał rację, zrywając 
umowę z firmą RAPIDKonferencja pt. „Rozwój kolei w województwie lubelskim” 

odbyła się 6 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ra-
dzyń Podlaski. Dokument podpisany przez uczestniczących 
w konferencji samorządowców, wnioskujący m.in. o włącze-
nie  stacji w Radzyniu Podlaskim do Wschodniej Magistrali 
Kolejowej,  został przesłany do Wicepremiera Rządu RP Jac-
ka Sasina oraz Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka. 

Rozpoczęły się prace związane z budową drogi otwiera-
jącej tereny przemysłowe położone przy drodze krajowej 
nr 19, roboczo zwanej ulicą Przemysłową. Obecnie pro-
wadzone są prace ziemne, wycięto  drzewa kolidujące z 
przebudową. W związku z rozpoczętymi pracami wpro-
wadzona została czasowa  organizacja ruchu.  

Korzystny dla Radzynia wyrok w sprawie odstąpienia przez 
Miasto Radzyń Podlaski od umowy z firmą „RAPID” wydał 
28 lutego Sąd Gospodarczy w Świdniku, który uznał tym 
samym roszczenia miasta o wypłatę kary umownej, która 
stanowi 10% wartości zamówienia tj. ponad 800 tys. zł. 
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Co należy wiedzieć o koronawirusie?
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CO TRZEBA WIEDZIEĆ NA TEMAT 
ZWALCZANIA I ZAPOBIEGANIA 
ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ 
KORONAWIRUSA

Drodzy Mieszkańcy Miasta Radzyń Podlaski!
Zasady zachowania się osób które 

powracają z zagranicy, które miały lub 
mogły mieć kontakt z osobą zakażoną:

Główny Inspektor Sanitarny reko-
menduje zaniechanie podróży, zwłasz-
cza do krajów o wysokim ryzyku zakaże-
nia się koronawirusem.

Na podstawie danych dotyczących 
oceny ryzyka opracowanych przez 
Światową Organizację Zdrowia (WHO), 
z punktu widzenia zagrożenia epide-
miologicznego, Główny Inspektor Sani-
tarny nie zaleca podróżowania do Chin 
oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, 
Francji (departament Oise w Regionie 
Hauts-de-France, region Ile-de France, 
departament Górna Sabaudia w regio-
nie Owernia-Rodan-Alpy, departament 
Morbihan w regionie Bretania), Nie-
miec (Nadrenia Północna-Westfalia) i 
Japonii.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w 
krajach, gdzie wystąpiły zachorowania 
z objawami: gorączki, kaszlu, duszności 
i problemów z oddychaniem i zauważy-
łeś u siebie te objawy, to bezzwłocznie, 
telefonicznie powiadom stację sanitar-
no-epidemiologiczną lub zgłoś się do 
oddziału zakaźnego, gdzie określony 
zostanie dalszy tryb postępowania me-
dycznego.

Jeżeli wróciłeś z terenów, gdzie wystę-
puje duża ilość zachorowań i czujesz się 
dobrze (nie występują żadne z w/w ob-
jawów), prowadź u siebie samoobser-
wację stanu zdrowia przez okres 14 dni 
od czasu powrotu  (w tym codziennego 
– rano i wieczorem pomiaru tempera-
tury).  Jeżeli w trakcie samoobserwacji 
pojawią się  objawy takie jak gorączka 
380 C i powyżej, kaszel, duszność należy  

bezzwłocznie zgłosić się do oddziału za-
kaźnego lub telefonicznie powiadomić 
stację sanitarno-epidemiologiczną, lub 
telefonicznie uzyskać poradę u lekarza 
rodzinnego, lub wezwać Zespół Ratow-
nictwa Medycznego.  

Osoby z objawami (podejrzenia zaka-
żenia koronawirusem) nigdy nie powin-
ni  zgłaszać się do lekarza rodzinnego 
ani do SOR-u!

Na chwile obecną, nie są podejmo-
wane działania typu: prowadzenie ba-
dań w kierunku zakażenia koronawiru-
sem u osób nie wykazujących objawów 
zakażenia (zdrowych), czy prowadzenie 
kwarantanny osób powracających z re-
gionów Włoch, Niemiec, itp.

Numery telefonów kontaktowych 
dla Mieszkańców Miasta Radzyń Pod-
laski :

Sanepid w Radzyniu Podlaskim tele-
fony: 83-352-74-16 lub 83-352-74-17; 
całodobowy dyżur w Sanepidzie pod 
numerem  668-838-347

Oddział zakaźny szpitala w Łuko-
wie numer telefonu 25 798-20-00 we-
wnętrzny 291 lub 292. 

Zalecenia do realizacji dla mieszkań-
ców w życiu codziennym:
l bezwzględnie przestrzegać zasad hi-
gieny (myć ręce ciepłą wodą z użyciem 
mydła zwłaszcza po każdym powrocie 
do domu, przed każdym posiłkiem, itp., 
należy zmieniać ubranie po powrocie 
do domu); 
l zachowywać odległość 1 metra od 
osób które kaszlą lub kichają;  
l minimum raz dziennie myć klawiatu-
rę telefonu z użyciem preparatu na ba-

zie alkoholu.
l unikać przebywania w miejscach 
gdzie występują większe zbiorowiska 
ludzi; 
l nie opuszczać miejsca zamieszkania 
bez zaistnienia naprawdę poważnych 
przyczyn; 
l zachować zdrowy rozsądek podczas 
dokonywania zakupów w sklepach
l sprawy w instytucjach publicznych 
(w tym w Urzędzie Miasta Radzyń Pod-
laski) załatwiać głównie z wykorzysta-
niem łączności telefonicznej i poprzez 
e-mail; sprawy które nie są pilne do 
załatwienia w bieżącym okresie odłożyć 
do realizacji na później. Wszystkie in-
stytucje publiczne w tym Urząd Miasta 
Radzyń Podlaski wskazują swoje dane 
kontaktowe na stronach internetowych 
instytucji. Sekretariat Urzędu Miasta 
Radzyń Podlaski tel. 83-351-24-60,  e- 
mail: sekretariat@radzyn-podl.pl
l czas zamknięcia szkół i sprawowania 
przez rodziców opieki nad dziećmi do 
lat 8 wykorzystywać zgodnie z jego prze-
znaczeniem, tj. spędzać go w domu, nie 
wyjeżdżać w sprawach mało ważnych 
do innych miast i miejscowości, nie 
traktować tego czasu na wypoczynek, a 
jako czas przeznaczony na rodzaj domo-
wej kwarantanny, pozyskiwać z mediów 
informacje o rozwoju sytuacji epide-
miologicznej i bezwzględnie stosować 
się do nakazów przekazywanych przez 
Ministerstwo Zdrowia, Inspektorów 
Sanitarnych, realizować polecenia prze-
kazywane przez Wojewodów oraz wła-
dze samorządowe. Szczególna prośba 
do osób młodych by nie organizowały 
wyjść grupowych oraz spotkań w miej-
scach zwyczajowo do tego przeznaczo-

nych.
l udzielać sobie wzajemnej pomocy 
sąsiedzkiej, zwłaszcza w odniesieniu do 
osób w podeszłym wieku, samotnych i 
chorych. 
l wskazana jest tzw. codzienna samo-
obserwacja stanu zdrowia własnego, 
domowników a zwłaszcza dzieci.

W przypadku skierowania przez Sa-
nepid osób do kwarantanny domo-
wej bezwzględnie przestrzegać zakazu 
opuszczania przez taką osobę miejsca 
zamieszkania. Osoba taka musi bez-
względnie być obecna w domu i podda-
wać się czynnościom kontrolnym jakie 
w stosunku do niej będzie realizować 
policja. Niedopełnienie powyższego 
nakazu może skutkować wysoką karą 
pieniężną. 

Drodzy Państwo powyższe zalecenia 
zostały wprowadzone w trosce o zdro-
wie Nas Wszystkich i nie powinny być 
traktowane jako jakiekolwiek ograni-
czenia praw czy wolności osobistych. 
Ich skrupulatne przestrzeganie na pew-
no przyczyni się do poprawy sytuacji 
epidemiologicznej i utrudni rozprze-
strzenianie się śmiercionośnego wirusa. 
Dlatego raz jeszcze apeluję by powyższe 
zagadnienia potraktować poważnie. Za-
chęcam do śledzenia strony interneto-
wej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski na 
której pod linkiem „koronawirus” będą 
sukcesywnie umieszczane wszystkie in-
formacje o rozwoju sytuacji na naszym 
terenie oraz nakazy i polecenia prze-
kazywane przez uprawnione instytucje 
państwowe. 

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 16 marca 2020 r.



Z powodu rozprzestrzeniania 
się w Polsce koronawirusa, 
premier Mateusz Morawiecki 
wraz z Radą Ministrów podjął 
decyzję o zawieszeniu zajęć w 
szkołach, przedszkolach, żłob-
kach i na uczelniach wyższych.

W placówkach, zarówno pu-
blicznych jak i niepublicznych, 
w dniach 12-25 marca nie będą 
prowadzone zajęcia dydaktycz-
ne. 

Najbliższe dwa tygodnie to 
czas szeroko prowadzonych dzia-
łań profilaktycznych mających 
na celu zapobieganie rozprze-

strzenianiu się wirusa. Wszystkie 
działania są możliwe dzięki tzw. 
specustawie dotyczącej szczegól-
nych rozwiązań w walce z koro-
nawirusem.

Po decyzji Premiera, zdecydo-
wałem o zamknięciu obiektów 
sportowych, kulturalnych, pla-
cówek oświatowych, krytej pły-
walni oraz biblioteki.

Zakaz zgromadzeń publicz-
nych dotyczy również stadionu 
miejskiego, na którym mają być 
rozgrywane mecze.

Proszę rodziców i opiekunów 
dzieci i młodzieży o ograniczenie 
ich udziału w zajęciach skupiają-
cych wielu uczestników.

Proszę także osoby starsze o 
ograniczenie spotkań w klubach 
seniora.

W przypadku konieczności za-
łatwienia spraw urzędowych re-
komendujemy Państwu korzysta-
nie z możliwości ich załatwienia 
drogą elektroniczną bądź telefo-
niczną. Sugeruję także o dokony-
wanie czynności płatniczych po-
przez bankowość elektroniczną 
oraz przypominam o stosowaniu 
się do wszystkich zaleceń służb 
sanitarnych i medycznych.

W trosce o zdrowie mieszkań-
ców Radzynia Podlaskiego, a tak-
że wszystkich naszych gości ko-
rzystających z niego, od 18 marca 

2020 r., aż do ustabilizowania 
się sytuacji związanej z rozprze-
strzenianiem się koronawirusa 
targowisko miejskie przy ul. 
Targowej będzie nieczynne.

Urząd Miasta będzie funkcjo-
nował nieprzerwanie, a wszystkie 
przedstawione zalecenia mają 
zapewnić bezpieczeństwo miesz-
kańcom Radzynia Podlaskiego i 
przebywającym u nas gościom.

W trosce o interes publiczny, 
osoby wracające z zagranicy oraz 
mające styczność z nimi, mają 
obowiązek skontaktować się te-
lefonicznie z upoważnionymi 
organami Sanepidu lub najbliż-
szą placówką medyczną w celu 
uzyskania informacji o sposobie 
dalszego postępowania.

 Red.
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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Radzynia

W związku z koniecznością 
ograniczenia rozprzestrzeniania 
się choroby zakaźnej COVID-19, 
wywoływanej przez koronawirusa, 
dbając o Państwa zdrowie i bezpie-
czeństwo, zalecamy ograniczenie 
osobistych wizyt w jednostkach 
Policji, związanych z potrzebą po-
wiadomienia o zdarzeniu. Do Pań-
stwa dyspozycji pozostają numery 
telefonów poszczególnych jedno-

stek Policji dostępne na stronach 
internetowych oraz w przypadku 
zgłoszeń alarmowych numery 112 
i 997. Możliwe jest również prze-
słanie zgłoszenia pisemnie (nie 
dotyczy sytuacji nagłych) oraz 
kontakt z jednostkami Policji i 
dzielnicowym za pomocą aplikacji 
mobilnej „Moja Komenda”.

 insp. Mariusz Ciarka 
 /Rzecznik KGP/

Resort zdrowia wdrożył ścisły 
nadzór nad osobami objętymi 
kwarantanną domową. Umun-
durowani policjanci wspierając 
służby sanitarne będą przynaj-
mniej raz na dobę sprawdzać, 
czy osoby te znajdują się w 
miejscu kwarantanny oraz czy 
nie potrzebują pomocy. 

Zebrane informacje będą prze-
kazywane do służb sanitarnych 
i wojewodów. Sprawdzenie ma 
się odbywać w miarę możliwości 
w pobliżu miejsca kwarantanny, 
głównie telefonicznie za pomocą 
służbowego telefonu komórko-
wego, z odległości umożliwiającej 
potwierdzenie pobytu osoby w 
wyznaczonym miejscu - bez bez-
pośredniego kontaktu z osobami 
poddanymi kwarantannie. Kon-
takt z policjantami ma zapewnić 
bezpieczeństwo zarówno funkcjo-
nariuszom jak i osobom objętym 
kwarantanną.

Każdy pacjent objęty kwaran-
tanną domową musi być odpowie-
dzialny i nie narażać innych na ry-
zyko. Przypominamy, że złamanie 
kwarantanny podlega karze.

Funkcjonariusze, którzy będą 
sprawdzali miejsce pobytu osób 
przebywających w kwarantannie 
domowej nie będą mieli z nimi 
bezpośredniego kontaktu, nie będą 
wchodzić do domu czy mieszkań. 
Zawsze będą to umundurowa-
ni policjanci, którzy wcześniej w 
miarę możliwości w pierwszej ko-
lejności będą kontaktowali się tele-

fonicznie za pomocą służbowego 
telefonu komórkowego, z odległo-
ści umożliwiającej potwierdzenie 
pobytu osoby w wyznaczonym 
miejscu - by potwierdzić, że dana 
osoba jest w domu i zapytać czy 
potrzebują pomocy lub wsparcia.

Rozwiewając wątpliwości, co 
do wyposażenia funkcjonariuszy 
w specjalne stoje ochronne, przy-
pominamy, że wyposażeni są w 
nie funkcjonariusze czy ratownicy, 
którzy mają bezpośredni kontakt z 
osobami zarażonymi, czy badany-
mi. W każdym przypadku, gdy zaj-
dzie potrzeba bezpośredniego kon-
taktu z osobami objętymi kwaran-
tanną policjanci będą postepować 
zgodnie z wytycznymi inspektorów 
sanitarnych. Z kolei w przypadku 
kontroli autobusów itp. w specjal-
ne uniformy wyposażeni są Ci 
funkcjonariusze, którzy wchodzą 
do autobusów i mają bezpośredni 
kontakt z przewożonymi osobami.

Apelujemy o rozsądek. Jeśli 
jesteśmy objęci kwarantanną, to 
mamy obowiązek być w miejscu 
kwarantanny!

Infolinia NFZ dotycząca koro-
nawirusa: 800-190-590.

Dyrektor SP ZOZ w Radzyniu 
opublikował informację dotyczą-
cą wdrożenia procedur zapobie-
gających rozprzestrzenianiu się 
Koronowirusa SARS-CoV-2  na 
terenie radzyńskiego szpitala. Od 

dzisiaj (11.03) do odwołania re-
jestracja do lekarza POZ odbywa 
się WYŁĄCZNIE drogą telefo-
niczną.  Zapisy prowadzone będą 
od godz. 7:30 pod nr telefonu: 
(83) 413-23-18. Z kolei pacjenci 

korzystający z Nocnej i Świątecz-
nej Opieki Zdrowotnej zgłaszają-
cy się osobiście podlegają proce-
durze wstępnej kwalifikacji przy 
użyciu domofonu zainstalowane-
go przed wejściem do NiŚOZ. 

Od 2 marca funkcję dyrektora 
radzyńskiego SP ZOZ pełni 
Robert Lis wyłoniony w kon-
kursie ogłoszonym po niespo-
dziewanej rezygnacji Marka 
Zawady w styczniu br. ze sta-
nowiska dyrektora szpitala. 

Nowy dyrektor wcześniej peł-
nił funkcję zastępcy dyrektora 
Departamentu Świadczen  Opie-

ki Zdrowotnej w Centrali NFZ. 
W Od roku 2011 był dyrektorem 
szpitala w Chełmie 2017, póź-
niej pracował w Urzędzie Mar-
szałkowskim. Pełnił też funkcję 
prezesa Powiatowego  Centrum 
Zdrowia w Opolu Lubelskim (do 
2017 r.)  

 Red. 

Policja wspiera w utrzymaniu
kwarantanny w Polsce

Ważny KOMUNIKAT! 
Powiadamiając o zdarzeniu nie zawsze 
musisz to robić osobiście w jednostce Policji 

Rejestracja do lekarza w Radzyniu tylko przez telefon

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 16 marca 2020 r.

Komunikat Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski w związku z koronawirusem

Telefony kontaktowe dla mieszkańców Radzynia Podlaskiego:
- Sanepid (83) 352 74 16; (83) 352 74 17
- Całodobowy 668 838 347
- Oddział zakaźny w Łukowie (25) 798 20 00 wew. 291 lub 292.

Robert Lis – nowym 
dyrektorem szpitala 

Dyrektor SP ZOZ w Radzyniu 
Podlaskim - Robert Lis, w tro-
sce o bezpieczeństwo pacjentów, 
wydał decyzję o ograniczeniu 
odwiedzin we wszystkich oddzia-
łach szpitalnych. Zakaz ten bę-
dzie obowiązywał do odwołania.

 RED.

Zakaz 
odwiedzin 
w radzyńskim
szpitalu



Radzyń, Parczew 
i Lubartów chcą się 
znaleźć w Magistrali

Jak wyjaśniał burmistrz Radzy-
nia Jerzy Rębek, chodzi o to, by 
zmodyfikować przebieg planowa-
nej Wschodniej Magistrali Kolejo-
wej między Lublinem a Łukowem 
tak, aby przebiegała druga linia  
przez Parczew, Radzyń i Lubartów, 
podczas gdy w dotychczasowych 
planach jest odcinek prowadzący 
przez Dęblin. Fragment ten, jak 
cała magistrala miałby być ze-
lektryfikowany, dostosowany do 
prędkości 160 km/h i dwutorowy, 
co umożliwiłoby transport nie tyl-
ko pasażerów, ale i towarów. 

- Oczekujemy takiego rozwią-
zania. Może są to trudne decyzje, 
ale mamy prawo tego oczeki-
wać - jesteśmy integralną częścią 
państwa - mówił burmistrz Jerzy 
Rębek. Włodarz Radzynia dodał, 
że choć obecnie na trasie Łuków 
- Radzyń - Parczew - Lubartów 
istnieje kolej 1-torowa, to w prze-
szłości przebiegały tędy 2 tory, 
pozostała pełna infrastruktura - są 
tereny, nasypy.

W konferencji wzięli udział: 
Wicemarszałek Województwa Lu-
belskiego Zdzisław Szwed, Wice-
wojewoda Lubelski Robert Gmi-
truczuk, Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Lubelskiego Jerzy 
Szwaj, Prezes Stowarzyszenia Eks-
pertów i Menedżerów Transportu 
Szynowego Józef Marek Kowal-
czyk, Dyrektor Zakładu Linii Ko-
lejowych PKP PLK S.A. w Lublinie 
Andrzej Matusiewicz, Kamil Pasz-
kowski - dyrektor biura Senatora 
RP Grzegorza Biereckiego, radni 
wojewódzcy Ryszard Szczygieł i 
Sławomir Sosnowski, Tadeusz So-
botnik - Dyrektor Biura Strategii 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, 

Aleksander Wołowiec - koordy-
nator Komitetu Sterującego Kom-
ponentu Kolejowego Centralnego 
Portu Komunikacyjnego a także 
samorządowcy powiatów bialskie-
go, lubartowskiego, łukowskiego, 
parczewskiego i radzyńskiego.
Organizatorami i gospodarzami 
konferencji byli: Wicemarszałek 
Województwa Lubelskiego Zdzi-
sław Szwed, Starosta Radzyński 
Szczepan Niebrzegowski, Bur-
mistrz Miasta Radzyń Podlaski 
Jerzy Rębek oraz Wójt Gminy Ra-
dzyń Wiesław Mazurek.

Kolej przyszłości 
dla integracji i ożywienia 
gospodarczego regionu

W podpisanym dokumencie 
przedstawiciele 20 jednostek sa-
morządowych z powiatów: Biała 
Podlaska, Łuków, Parczew, Lublin, 
Lubartów wnioskują o podjęcie 
działań w sprawie komplekso-
wej modernizacji istniejącej linii 
kolejowej nr 30 Łuków - Lublin 
Północny w zakresie budowy dru-
giego toru, elektryfikacji linii, mo-
dernizacji i przywrócenia infra-
struktury dla obsługi podróżnych, 
zwiększenie liczby połączeń kole-
jowych.  Ponadto wnoszą o pilną 
decyzję i przygotowanie jeszcze w 
roku 2020 Studium wykonalności 
dla tej inwestycji. 

W dokumencie znalazł się rów-
nież wniosek o budowę nowej linii 
kolejowej nr 631 Milanów - Biała 
Podlaska - Fronołów, która to in-
westycja skróciłaby o 50% czasy 
przejazdów na trasie Lublin - Biała 
Podlaska - Białystok

Obie linie byłyby przystosowa-
ne do prędkości 160 km/h, jako 
linii bazowych dla Wschodniej 
Magistrali Kolejowej, która ma 
połączyć obecne i byłe miasta 

wojewódzkie Polski wschodniej: 
Białystok, Białą Podlaską, Lublin 
i Rzeszów. To pozwoli również 
na przejęcie 2 mln ton ładun-
ków, które obecnie są przewożo-
ne transportem drogowym. Linia 
631 (Milanów - Biała Podlaska 
- Fronołów) stanowiąca fragment 
tzw. Wschodniej Magistrali Kole-
jowej, łączącej Rzeszów, Lublin i 
Białystok, jest istotnym projektem 
inwestycyjnym w ramach Central-
nego Portu Komunikacyjnego.

„Jesteście 
w awangardzie”

- Jestem pod wrażeniem spo-
tkania. Miałem okazję rozmawiać 
z różnymi samorządami, wy jeste-
ście w awangardzie: macie pomysł 
i determinację, aby wdrażać pro-
jekty, o których mówimy; macie 
kompetencje, liderów, animato-
rów, którzy znają temat, przeko-
nanie do swoich pomysłów, kry-
tyczne spojrzenie na oferty unijne 
i rządowe - powiedział Aleksander 

Wołowiec z Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego. Mówca podkreślił 
też, że plany reprezentowanych na 
spotkaniu samorządów wpisują się 
w strategie na poziomie europej-
skim i rządowym. - Wracamy do 
kolei. Przyszły rok Unia Europej-
ska ogłosi rokiem kolei. Jest to naj-
bezpieczniejszy, nisko emisyjny, 
zapewniający neutralność klima-
tyczną, efektywny ekonomicznie i 
energetycznie środek transportu. 
- A. Wołowiec podkreślał również, 
że rozwój kolei łączy się z rozwo-
jem przemysłowym, bo oznacza 
wiele pewnych miejsc pracy przy 
budowie linii kolejowych i taboru 
oraz obsłudze kolei (średnio 1 km 
torów to 2 etaty na kolei).

Tymczasem województwo lu-
belskie ma najgorszą infrastruk-
turę drogową i kolejową w Polsce 
(4,1 km na 100 km2, średnia w 
Polsce to 6,3 km na 100 km2). Sy-
tuację ma diametralnie zmienić 
m.in. Wschodnia Magistrala Kole-
jowa oraz włączenie linii kolejowej 

nr 631 do strategii Centralnego 
Portu Komunikacyjnego. O pro-
wadzonych i planowanych inwe-
stycjach kolejowych w wojewódz-
twie lubelskim mówili: Dyrektor 
Zakładu Linii Kolejowych PKP 
PLK S.A. w Lublinie Andrzej Ma-
tusiewicz i Tadeusz Sobotnik - Dy-
rektor Biura Strategii PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A.

Linia kolejowa Łuków - Ra-
dzyń - Parczew - Lubartów - Lu-
blin zbudowana została “za czasów 
carskich” jako kolej dwutorowa. 
Stacja Radzyń - Bedlno istnia-
ła od 1898 roku. W 1915 został 
zamknięty jeden tor. Połączenia 
kolejowe zamknięto w 2000 r. Po-
nownie otwarto je w 2017, z po-
wodu remontu linii kolejowej nr 
7 Lublin -Warszawa, jako linię za-
stępczą, objazdową. Po zakończe-
niu remontu linii kolejowej nr 7 na 
trasie Łuków - Radzyń - Parczew 
pozostawiono tylko 2 pary pocią-
gów Lublin - Warszawa. 
 Anna Wasak

Konferencja pt. „Rozwój kolei w województwie 
lubelskim” odbyła się 6 marca w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski. Doku-
ment podpisany przez uczestniczących w niej 
samorządowców, wnioskujący m.in. o włączenie  
stacji w Radzyniu Podlaskim do Wschodniej 
Magistrali Kolejowej,   został przesłany do Wi-
cepremiera Rządu RP Jacka Sasina oraz Mini-
stra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Konferencja „Rozwój kolei w województwie lubelskim”
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Samorządy walczą, by przez stację Radzyń-Bedlno 
biegła Wschodnia Magistrala Kolejowa
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Inwestycję realizuje firma 
STRABAG, która pod koniec li-
stopada ub. r. wygrała przetarg. 
Na inwestycję z przeznaczono 
3 078 272,56 zł, z czego ok. 55% 
(1,693 mln zł) będzie pochodzić z 

Funduszu Dróg Samorządowych. 
Przewidywana data zakończenia 
inwestycji – połowa lipca 2020 
roku. 

Budowa drogi gminnej i skrzy-
żowania z drogą krajową nr 19 

oraz drogą gminną nr 101969L 
w Radzyniu Podlaskim obejmie 
budowę drogi gminnej oraz prze-
budowę drogi krajowej nr 19 tak, 
by umożliwić włączenie budowa-
nej drogi w drogę krajową przez 
budowę skrzyżowania. Przebu-
dowa drogi krajowej spowoduje 
także konieczność przebudowy 
istniejącego skrzyżowania z drogą 
gminną nr 101969L.

W zakres robót wchodzi wy-
konanie robót ziemnych, budowa 
oświetlenia drogowego wyko-
nanie wyspy kanalizującej ruch, 
konstrukcji nawierzchni jezdni, 
warstw bitumicznych, ścieków 
podchodnikowych, podbudowwy 
i nawierzchni chodników, progu 
zwalniającego, zjazdu z drogi, ro-
boty wykończeniowe, ustawienie 
oznakowania pionowego i pozio-
mego. Długość drogi to 500 m, a 

szerokość - 7 m. Jezdnia będzie 
miała nawierzchnię z betonu as-
faltowego. Droga będzie odwod-
niona przez ścieki podchodniko-
we. W zakres prac będą wchodzić 
również: roboty rozbiórkowe, 
wycinka 25 drzew z wykarczo-
waniem pni, odtworzenie rowów 
przydrożnych.

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, 
prowadzą działalność 22 pod-
mioty gospodarcze, funkcjonuje 
tam m.in. Przedsiębiorstwo Ko-
munikacji Samochodowej S.A. W 
Radzyniu. Ponadto droga skomu-
nikuje nowe tereny inwestycyjne 
(o powierzchni 36,16 ha) prze-
znaczone pod przemysł i usługi.

 AW

W związku z zaistniałą sytuacją i wystąpieniem kolejnych przypadków koronawirusa 
na terenie naszego kraju oraz województwa lubelskiego, w trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców miasta, zwracam się z apelem o ograniczenie do niezbędnego mini-
mum wizyt w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski i miejskich jednostkach organizacyj-
nych.

Sugeruję dokonywanie czynności płatniczych poprzez bankowość elektroniczną. Proszę 
o kontaktowanie się z Urzędem Miasta telefonicznie, przez epuap, email lub listownie.

Przekazuję do Państwa dyspozycji numery telefonów do Urzędu Miasta i adresy email:
l sekretariat tel. 83 35-12-460, 83 352-80-70, e-mail: sekretariat@radzyn-podl.pl
l w sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego tel. 83 35-12-465, e-mail: tarkow-
skip@radzyn-podl.pl
l w sprawach dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych tel. 83 35-12-483, 
e-mail: sawinskaj@radzyn-podl.pl
l w sprawach dotyczących oświaty i kultury tel. 83 35-12-489, e-mail: kowalczykm@ra-
dzyn-podl.pl

l w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami tel. 83 35-12-476, e-mail: ce-
ranowiczr@radzyn-podl.pl
l w sprawach dotyczących podatków i  opłat lokalnych tel. 83  35-12-471, e-mail: bra-
chak@radzyn-podl.pl
l w sprawach dotyczących planowania przestrzennego tel. 0-83 35-12-481, e-mail: de-
biakj@radzyn-podl.pl
l w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 83 35-
12-467, e-mail: pietrzaka@radzyn-podl.pl
l w sprawach dotyczących działalności gospodarczej tel. 83 35-12-487, e-mail: kozakr@
radzyn-podl.pl
l w sprawach dotyczących spraw inwestycyjnych tel. 83 35-12-477, e-mail: wrg@radzyn-
-podl.pl
l w sprawach dotyczących wyborów prezydenckich tel. 83 35-12-478, e-mail: piecakm@
radzyn-podl.pl

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdują się na stronie https://umradzynpodla-
ski.bip.lubelskie.pl/
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Rozpoczęły się prace związane z budową drogi otwierającej tereny 
przemysłowe położone przy drodze krajowej nr 19, roboczo zwanej ulicą 
Przemysłową. Obecnie prowadzone są prace ziemne, wycięto  drzewa 
kolidujące z przebudową. W związku z rozpoczętymi pracami wprowa-
dzona została czasowa  organizacja ruchu.  

Wyrok Sądu Gospodarczego w Świdniku: Burmistrz Radzynia
miał rację, odstępując od umowy z firmą „RAPID” 
Korzystny dla Radzynia wyrok 
w sprawie odstąpienia przez 
Miasto Radzyń Podlaski od 
umowy z firmą „RAPID” wydał 
28 lutego Sąd Gospodarczy w 
Świdniku. 

Firma ta zgodnie z umową mia-
ła zrealizować inwestycję „Czysta 
energia w Powiecie Radzyńskim”, 
polegającą na montażu 1000 insta-
lacji solarnych na terenie gmin po-
wiatu radzyńskiego w latach 2014-
2015. Miasto Radzyń Podlaski 

było liderem tego przedsięwzięcia.
Sąd uznał w pełni rację Burmi-

strza Miasta w sprawie odstąpienia 
od umowy z firmą „RAPID”, ze 
względu na bardzo duże opóźnie-
nia w realizacji tego zadania przez 
wyżej wymienionego wykonawcę.

Tym samym Sąd Gospodarczy 
w Świdniku uznał roszczenia mia-
sta o wypłatę kary umownej, która 
stanowi 10% wartości zamówienia 
tj. ponad 800 tys. zł. Zapłata tej na-
leżności ma nastąpić z masy upa-
dłościowej firmy „RAPID”.

Pełne uzasadnienie wyroku zo-
stanie podane po jego opubliko-
waniu.

 AW

Budowa ul. Przemysłowej rozpoczęta!

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski



W Sanktuarium Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy w Ra-
dzyniu 7 marca odbył się po 
raz piaty Kongres Kół Żywego 
Różańca. Wzięło w nim udział 
ponad 1500 osób, reprezen-
tujacych 12 dekanatów. Te-
mat tegorocznego kongresu 
brzmiał: „Eucharystia, jako pra-
gnienie Jezusowego Serca”. 

Szczególnymi gośćmi Kongre-
su byli ordynariusz siedlecki ks. 
bp Kazimierz Gurda oraz ks. dr 
Krzysztof Czapla, dyrektor Sekre-
tariatu Fatimskiego przy Narodo-
wym Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej w Zakopanem.

Ks. Biskup Kazimierz Gurda 
w homilii wygłoszonej podczas 
Mszy św. podkreślił, że wspólnie 
z Maryją przeżywamy prawdę o 
Bożej miłości: - Maryja, ukocha-

na przez Boga, jednocześnie była 
tą, która potrafiła kochać Boga. Tą 
miłością obdarza nas - uczniów 
swego Syna. Uczy nas, byśmy 
umieli obdarzać miłością także 
naszych bliźnich. W modlitwie ró-
żańcowej wprowadza nas we wła-
ściwie rozumienie i przeżywanie 

zarówno życia Jezusa, jak i tajem-
nicy Eucharystii.  

Ks. dr Krzysztof Czapla w wy-
głoszonej konferencji poruszył 
temat: „Pragnienie Jezusowego 
Serca - Eucharystia” 

 Fot. podlasie24

1. Zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 
1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu 
Prawa Kanonicznego udzielam 
dyspensy od obowiązku nie-
dzielnego uczestnictwa we Mszy 
św. do dnia 29 marca br. nastę-
pującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wie-
ku,

b. osobom z objawami infek-
cji (np. kaszel, katar, podwyż-
szona temperatura, itp.),

c. dzieciom i młodzieży 
szkolnej oraz dorosłym, którzy 
sprawują nad nimi bezpośrednią 
opiekę,

d. osobom, które czują obawę 
przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy 
oznacza, że nieobecność na 
Mszy niedzielnej we wskazanym 
czasie nie jest grzechem. Jed-
nocześnie zachęcam, aby osoby 
korzystające z dyspensy trwały 
na osobistej  i rodzinnej modli-
twie oraz duchowo łączyły się 
ze wspólnotą Kościoła poprzez 
transmisje Mszy św. w radiu, te-
lewizji lub Internecie.

2. W czasie liturgii – do dnia 
29 marca br. – należy przestrze-
gać w kościołach następujących 
zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni 
szafarze Komunii Świętej przed 
rozpoczęciem liturgii powinni 
dokładnie umyć ręce i kierować 
się zasadami higieny,

b. przypominam, że przepisy 
liturgiczne Kościoła przewidują 
przyjmowanie Komunii św. na 
rękę, do czego teraz zachęcam,

c. znak pokoju należy przeka-
zywać przez skinienie głową, bez 
podawania rąk,

d. cześć Krzyżowi należy od-
dawać przez przyklęknięcie lub 
głęboki skłon, bez kontaktu bez-
pośredniego,

e. należy powstrzymać się 
ponadto od oddawania czci re-
likwiom poprzez pocałunek lub 
dotknięcie,

f. na kratki konfesjonałów na-
leży nałożyć folie ochronne,

g. należy zrezygnować z na-
pełniania kropielnic kościelnych 
wodą święconą.

3. Zachęcam wiernych, aby 
poza liturgią – w miarę swoich 
możliwości – nawiedzali ko-
ścioły na modlitwę osobistą. W 
związku z tym polecam duszpa-
sterzom:

a. aby kościoły pozostawały 
otwarte w ciągu dnia,

b. aby kapłani troszczyli się o 
dodatkowe okazje do spowiedzi 
i adoracji Najświętszego Sakra-
mentu,

c. aby – przy zachowaniu na-
leżytych zasad higieny – kapłani 
i nadzwyczajni szafarze odwie-
dzali chorych i starszych para-
fian z posługą sakramentalną.

4. Ponadto postanawiam, że 
do dnia 29 marca br.:

a. zawieszone zostają wszyst-
kie pielgrzymki, w tym matu-
rzystów na Jasną Górę, oraz re-
kolekcje szkolne organizowane 
przez parafie,

b. zostają odwołane rekolek-
cje parafialne, z jednoczesną su-
gestią dla Księży Proboszczów, 
aby  w tym czasie zorganizowali 
całodzienną adorację Najświęt-

szego Sakramentu z możliwo-
ścią spowiedzi dla chętnych. 
Przypominam, że czas wypeł-
nienia obowiązku spowiedzi  i 
Komunii św. wielkanocnej trwa 
do uroczystości Zesłania Ducha 
Świętego,

c. zostają odwołane rów-
nież rekolekcje zamknięte dla 
różnych grup, kursy dla narze-
czonych, spotkania wszystkich 
grup parafialnych i ponadpara-
fialnych, szczególnie z udziałem 
dzieci i młodzieży,

d. liturgie z udzieleniem sa-
kramentu bierzmowania w ter-
minach, które były ustalone 
przed Świętami Wielkanocny-
mi, przeniesione zostają na czas 
późniejszy,

e. odwołane zostają także 
– od niedzieli 15 marca br. do 
Świąt Wielkanocnych – misje 
ewangelizacyjne w parafiach na-
szej diecezji, a także zaplanowa-
ne wizytacje kanoniczne.

5. Zarządzam – zgodnie z Tra-
dycją Kościoła – aby w całej die-
cezji po każdej Mszy św. śpiewać 

Suplikacje „Święty Boże, Święty 
Mocny, Święty a nieśmiertel-
ny…” o wygaśnięcie epidemii.

6. W zależności od ewentu-
alnych kolejnych decyzji Kon-
ferencji Episkopatu Polski oraz 
władz świeckich, będą podejmo-
wane dalsze decyzje.

Proszę wszystkich Diece-
zjan o solidarność z osobami 
starszymi i potrzebującymi  np. 
poprzez pomoc w zakupach. 
Proszę również o modlitwę w 
intencji ochrony przed choroba-
mi, a także o pokój serc i łaskę 
głębokiego nawrócenia dla każ-
dego z nas. Dobremu Bogu po-
lecajmy wszystkich zmarłych na 
skutek koronawirusa. Módlmy 
się o zdrowie dla chorych, tych, 
którzy się nimi opiekują, lekarzy 
i personelu medycznego oraz 
wszystkich służb sanitarnych.

 
 Z pasterskim
 błogosławieństwem
 + Kazimierz Gurda

W ramach obchodów  Naro-
dowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych  w Państwowej Szkole 
Muzycznej I st. im. Karola Lipiń-
skiego w Radzyniu Podlaskim,  w 
dniach 02-10 marca w foyer biblio-
teki szkolnej, zaprezentowana zo-
stała  wystawa Żołnierze Wyklęci. 
Podziemie niepodległościowe 1944 
- 1963. W bibliotece uczniowie, na-

uczyciele, rodzice mogli zapoznać 
się z materiałami dotyczącymi po-
wojennej konspiracji niepodległo-
ściowej, opracowanymi przez In-
stytut Pamięci Narodowej - w tra-
dycyjnej, drukowanej formie oraz 
publikacjami w wersji cyfrowej 
- zamieszczonymi w popularno-
naukowym serwisie edukacyjnym 
przystanekhistoria.pl. Red.

Mając na uwadze sytuację zagrożenia epidemią koronawirusa, w oparciu o Zarządzenie Rady Sta-
łej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., niniejszym zarządzam na terenie Diece-
zji Siedleckiej...

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego 
w związku z pandemią koronawirusa 

Szkoła Pamięta Kongres Kół Żywego Różańca
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- Po wprowadzeniu nowych 
zasad mieszkańcy Radzynia 
lepiej segregują śmieci. Zmiana 
jest nieporównywalna w ze-
stawieniu z latami poprzednimi 
– powiedział przewodniczący 
Rady Miasta podczas lutowej 
sesji.

Od 2020 roku ustawowo w ca-
łym kraju wprowadzone zostały 

nowe zasady segregacji odpadów 
komunalnych, wprowadzające 
obowiązek segregacji -  od nowego 
roku  nie można już oddawać od-
padów niesegregowanych. W Ra-
dzyniu obowiązuje opłata w wy-
sokości 20 zł na miesiąc od osoby. 
Za nieprzestrzeganie zasady segre-
gacji grozi w naszym mieście kara 
w wysokości 4-krotności opłaty 
miesięcznej (80 zł). 

Temat podjął mieszkaniec Ra-
dzynia – Kazimierz Domański, 
który pytał, czy nie można wpro-
wadzić ulg dla rodzin wielodziet-
nych  i czy kara nie jest zbyt wyso-
ka. Przewodniczący Rady Miasta 
Adam Adamski w odpowiedzi 
stwierdził, że sprawa była dogłęb-
nie analizowana. - Braliśmy pod 
uwagę różne aspekty, życie poka-
zało, że po wprowadzeniu nowych 

zasad mieszkańcy Radzynia lepiej 
segregują śmieci. 

Jak wyjaśniał insp. Piotr Tar-
nowski odpowiedzialny za go-
spodarkę odpadami w Urzędzie 
Miasta,  sytuacja poprawiła się 
zdecydowanie. W ubiegłym roku 
mieszkańcy Radzynia oddawali 
średnio 120-180 ton odpadów nie-
segregowanych miesięcznie – a ta 
frakcja jest droga, trzeba za nią za-
płacić 800 zł za tonę. W tym roku 
masa odpadów niesegregowanych 
wyniosła 6 ton w styczniu i 4 tony 
w lutym (są to odpady zmieszane 

i przekwalifikowane przez pra-
cowników PUK). Największym 
problemem w ubiegłym roku były 
odpady ze spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych, gdzie wiele osób 
deklarowało segregowanie, a fak-
tycznie nieproporcjonalnie dużo 
oddawanych było śmieci niesegre-
gowanych.   - Działania podjęte we 
wspólnotach i spółdzielniach spo-
wodowały zdecydowaną poprawę 
sytuacji – podsumował Piotr Tar-
nowski.

 AW

W odpowiedzi na zaistniałą 
sytuację, ale także na apel 
Ministra Edukacji Narodowej, a 
przy tym chcąc zachęcić dzieci 
do przebywania w domu i na-
ukę, w ramach ogólnopolskiej 
akcji edukacyjnej „Dzieci uczą 
rodziców” Centrum Rozwoju 
Lokalnego przygotowało serię 
materiałów dydaktycznych do 
wspólnej domowej nauki rodzi-
ców i dzieci.  

W każdą środę i każdy piątek na 
stronie internetowej www.crl.org.
pl będą ukazywać się materiały do 
pobrania całkowicie za darmo. Za-
mieszczane lekcje będą obejmować 
tematykę zdrowego bezpieczeństwa, 
zdrowego trybu życia, promocji 
sportu, ekologii czy historii. Zakres 
tematyczny i liczba lekcji będzie za-
leżna od rozwoju sytuacji i ewentu-
alnej decyzji co do wydłużenia okre-
su zamknięcia przedszkoli i szkół 
podstawowych.

Zapraszamy do pobrania pierw-
szego pakietu materiałów pn. 
„Jestem bezpiecznym uczeniem, 
jestem bezpiecznym przedszkola-
kiem”. W paczce znajduje się prezen-
tacja multimedialna oraz 4 zadania 
do wykonania. By zachęcić wszyst-
kich rodziców i dzieci do wspólnej 
nauki Centrum Rozwoju Lokalnego 
informuje, że 17 marca na profilu na 
Facebooku (https://www.facebook.
com/centrum.rozwoju.lokalnego) 
pojawi się konkurs, w którym do 
wygrania będą ciekawe nagrody. 
By wziąć udział w konkursie trzeba 
w komentarzu zamieścić zdjęcie/
zdjęcia z wykonanymi zadaniami. 
Szczegółowe informacje o konkur-
sie już we wtorek 17 marca.

Materiały można pobrać pod ad-
resem: https://crl.org.pl/2020/03/12/
dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Dawid Wiejata, koordynator 
ogólnopolskiej akcji edukacyjnej 

„DzieciUcząRodziców”
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Akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców w domu” 

Lepiej segregujemy odpady komunalne



Żołnierze Niezłomni 
kierowali się głęboką 
wiarą 

Mszę św. sprawowali proboszcz 
parafii Świętej Trójcy ks. kan. 
Krzysztof Pawelec, proboszcz pa-
rafii św. Anny ks. kan. Henryk 
Och oraz ks. Tomasz Małkiński, 
duszpasterz akademicki z Siedlec. 
- Przeżywając dzisiejsze święto 
- Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych - przywołujemy 
zasługi wielu oddanych Polaków, 
skupionych w organizacjach i gru-
pach niepodległościowych, którzy 
po zakończeniu II wojny świato-
wej zdecydowali się na podjęcie 
nierównej walki o suwerenność 
i niepodległość naszej Ojczyzny. 
Chcemy o nich pamiętać, przez 
modlitwy pragniemy podzięko-
wać za ofiarę ich życia. Pamięta-
my także o tym, co wydarzyło się 
w lokalnej społeczności – mówił 
w słowie wstępnym ks. Krzysztof 
Pawelec

Ks. Przemysław Radomyski 
prefekt w WSD w Siedlcach w ho-
milii podkreślił, że Żołnierze Nie-
złomni kierowali się głęboką wiarą 
i to ona pozwoliła im nieść wielkie 
trudności. - Ilu mówiło Niezłom-
nym: „poddajcie się, to i tak nic nie 
da, ich jest więcej i tak was wytro-
pią, znajdą, zabiją, najlepiej uciec, 
schować się…” Może przeczuwali, 
że zostaną pochowani w niezna-
nych grobach, przez lata nie będzie 
się o nich pamiętać albo pamięć o 
nich będzie się znieważać. Co mu-
sieli mieś w swoim sercu, czym 
karmili swoje serca, że nie dali się 

złamać? – pytał kaznodzieja. 
Po Mszy św. uczestnicy uroczy-

stości przeszli pod budynek aresz-
tu śledczego Gestapo i Urzędu 
Bezpieczeństwa przy ul. Warszaw-
skiej 5a, gdzie powstaje Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych. Tam uczest-
niczyli w Apelu Poległych, który 
poprowadził Robert Mazurek. Na-
stępnie delegacje złożyły wieńce 
pod tablica upamiętniającą ofiary 
Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa. 

“Walka o Polskę nie jest 
dokończona”

W uroczystości uczestniczy-
li senator RP Grzegorz Bierecki, 
wicewojewoda Robert Gmitru-
czuk, przedstawiciele radzyńskich 
samorządów: Miasta, Powiatu i 
Gminy Radzyń Podlaski z burmi-
strzem Jerzym Rębkiem, starostą 
Szczepanem Niebrzegowskim, 
wójtem Wiesławem Mazurkiem, 
przewodniczącymi Rady Miasta 
– Adamem Adamskim, powiatu 
– Robertem Mazurkiem i gmi-
ny – Anną Grochołą, wójt gminy 
Borki Radosław Sałata - inspektor 
rejonowy Zrzeszenia Wolność i 
Niezawisłość, Dariusz Magier – 
prezes Instytutu Bronisława Szlu-
bowskiego. 

Kamil Paszkowski w imieniu 
premiera Jacka Sasina podzięko-
wał za zorganizowanie uroczysto-
ści. Zapewnił, że premier Jacek 
Sasin odwiedzi Radzyń. 

- Po 1945 roku żołnierze an-
tykomunistycznego podziemia 
nie zgodzili się na obcą władzę w 
Polsce, na sfałszowane wybory, 

walczyli o prawdę, niepodległość, 
demokrację – powiedział Senator 
RP Grzegorz Bierecki. Podkreślił, 
że 1 marca przypomina nie tylko 
bohaterów, ale i zdrajców. Odniósł 
się do faktów zakłócania przebie-
gu uroczystości ku czci Żołnierzy 
Wyklętych: - Są tacy, co wciąż 
mają czelność nazywać ich ban-
dytami, podważać świętość ich 
ofiary. Dzieje się tak dlatego, że w 
Polsce wciąż są czynni ci, co kato-
wali żołnierzy wyklętych, obcinali 
im powieki, wyrywali paznokcie, 
ostatniemu partyzantowi obcię-
li głowę. – Senator podkreślił, że 
walka o Polskę nie jest dokończo-
na, „wciąż się toczy na naszych 
oczach”: - Jest walką o przyszłość, 
niepodległość i jej trwałość, o de-
mokrację. Wkrótce odbędzie się 
ostatni akt tej walki. Pamiętajcie o 
najważniejszych wartościach, dla 
których ginęli, oddawali życie na 
ołtarzu Ojczyzny – apelował Grze-
gorz Bierecki. 

Wicewojewoda Robert Gmi-
truczuk podkreślił, że Żołnierzy 
Niezłomnych można było zabić, 
ale nie można ich było złamać: - 
Wbrew wszystkiemu mieli wiarę, 
że kiedyś na tej ziemi zapanuje 
wolność, nasza Ojczyzna stanie 
się niepoległa. Dzięki nim może-
my żyć w wolnej Polsce, możemy 
mówić z dumą, że warto być Po-
lakiem. 

Wójt Radosław Sałata wska-
zywał nie tylko na bohaterstwo 
Niezłomnych, ale również cierpie-
nia ich rodzin oraz patriotyzm i 
ofiarność społeczności lokalnych, 
które umożliwiły żołnierzom 
podziemia antykomunistycznego 
kontynuację oporu. - Należy do-
cenić wszystkich, którzy wspierali 
czynem, ofiarując im schronienie i 
żywność. 

Starosta Szczepan Niebrzegow-
ski zwrócił uwagę, że żołnierzy 
podziemia antykomunistycznego 
więziono w tych samych miej-
scach, w których Niemcy więzili 
swoje ofiary (jak na Zamku Lubel-
skim czy Majdanku) i katowano 
w sposób nawet bardziej okrutny 
niż czynili to Niemcy. Dziękował 
za obecność delegacji ZSP i pod-

kreślał rolę edukacji młodzieży. 
- Wykorzystajmy pamięć o tych 
postaciach, by budować kręgo-
słup moralny i patriotyczny naszej 
młodzieży.- Podkreślił, że jedna 
wersja historii jest warunkiem, by 
„naród szedł do przodu”.

Wójt Wiesław Mazurek wyraził 
nadzieję, że nie powtórzy się sy-
tuacja, żeby brat podnosił rękę na 
brata.

- Dzisiaj usłyszałem słowa: „Je-
śli wyciągamy dłoń do przedstawi-
cieli narodów, które były okupan-
tami, jak można byłoby nie usza-
nować tych, co walczyli o wolność 

Polaków?” - mówił Burmistrz 
Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rę-
bek. - Hołd, który oddajemy dziś 
Żołnierzom Wyklętym ma aspekt 
wychowawczy, podobnie jak bę-
dzie miała powstająca w tym miej-
scu placówka muzealna. - Dzięko-
wał Senatorowi Grzegorzowi Bie-
reckiemu za wielką pomoc przy 
renowacji i adaptacji budynku na 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

Wydarzeniu towarzyszyła wy-
stawa Instytutu Pamięci Narodo-
wej „Żołnierze Wyklęci. Podzie-
mie niepodległościowe 1944-63”.

 Anna Wasak
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Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w kościele pw. Świę-
tej Trójcy 1 marca została odprawiona Msza św. Po Eucharystii przy budynku 
byłego aresztu i katowni Gestapo oraz Urzędu Bezpieczeństwa odbył się Apel 
Poległych i złożone zostały wieńce pod tablicą pamiątkową. 

Obchody Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych 
„Walka o Polskę toczy się wciąż na naszych oczach”



Walka trwa, nasza 
odpowiedź to modlitwa

Koncelebrze Mszy św. prze-
wodniczył i homilię wygłosił 
proboszcz parafii - ks. Kan. Hen-
ryk Och. Nawiązując do słów 
Ewangelii wskazał, że Niezłom-
ni byli poniżani przez nieludzki 
system komunistyczny, który 
nie tylko chciał ich unicestwić 
fizycznie, ale i zgładzić pamięć 
o nich. Teraz są “wywyższani” 
przez przywracanie pamięci hi-
storycznej i ich zasług w walce o 
niepodległość Ojczyzny. - Rów-
nież obecnie Polska nie jest wol-
na od tych, co mają nadzieję, że 
stary system wróci. Walka trwa, 
naszą odpowiedzią niech będzie 
modlitwa: różaniec, Krucjata 
Różańcowa, Msza za Ojczyznę. 

Kapłan wspomniał rozmowę 
z krewnym zabitego w Lasach 
Drelowskich Żołnierza Wyklę-
tego. - Nie daj Boże, żebyśmy 
zdradzili Polskę, żebyśmy oddali 
ją w ręce zdrajców – mówił męż-
czyzna. Na zakończenie homilii 
ks. Henryk Och wezwał do mo-
dlitwy za poległych i o przyszłość 
Ojczyzny – jej wierność Bogu i 
Matce Bożej. 

Marian Szymański odczytał 
swój wiersz poświęcony Żołnie-
rzom Wyklętym, a Jakub Hapka 
Modlitwę Żołnierzy Wyklętych. 
Uroczystość w kościele zakoń-
czyła się modlitwą różańcową 

oraz ucałowaniem relikwii bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki. 

Inskrypcje Żołnierzy 
Wyklętych

Po Mszy odbyło się spotkanie 
z prof. Dariuszem Magierem i 
Pawłem Żochowskim – autorami 
prezentacji “Inskrypcje Żołnie-
rzy Wyklętych na ścianach aresz-
tu UB w Radzyniu Podlaskim”. 

Do połowy 2019 r. w budynku 
dawnego aresztu Gestapo i Po-
wiatowego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego znajdowało się 
9 mieszkań zajętych przez loka-
torów. - Dzięki stanowczym, acz 
delikatnym działaniom burmi-
strza lokatorzy zostali przeniesie-
ni, pomieszczenia zostały opróż-
nione. Odsłonięte ściany można 
było sfotografować centymetr 
po centymetrze, udokumento-
wać inskrypcje pozostawione 
przez aresztowanych na ścianach 
wszystkich cel – mówił autor 
opracowania naukowego, który 
przyporządkował inskrypcje do 
poszczególnych członków pod-
ziemia antykomunistycznego, 
zrzeszonych w lokalnych struk-
turach AK, NSZ I WiN. Napisy 
sfotografował Paweł Żochowski, 
Dariusz Magier opracował je na-
ukowo. W ten sposób powstał 
katalog ponad 400 fotografii, 
na których widnieje 254 odczy-
tanych inskrypcji, powstałych 

w okresie od 2 września 1944 r. 
do 25 listopada 1950 r., a więc 
w czasie funkcjonowania w tym 
miejscu Urzędu Bezpieczeństwa. 

Badania dokumentacji prze-
chowywanej w IPN (setek teczek 
m.in. dokumentów administra-
cyjnych, akt śledztw, personelu 
zatrudnionego w UB), pozwoliły 
ustalić, że w radzyńskim areszcie 
śledczym w latach 1944-54 prze-
bywało 1790 więźniów, z których 
450 (25%) stanowili członkowie 
podziemia antykomunistyczne-
go (AK, WiN i NSZ). W przy-
padku 398 osób udało się ustalić 
dane personalne. Pozostałych 
1340 więźniów zostało zakwa-
lifikowanych przez UB jako de-
zerterzy z Ludowego Wojska 
Polskiego, a także „szpiedzy, 
dywersanci, sabotażyści, obszar-
nicy i faszyści”. - Oczywiście nie 
było to prawdą. Takie określenia 
stosowano wobec osób, które nie 
godziły się na narzuconą nam 
władzę komunistyczną - wyja-
śniał Dariusz Magier. 

Spośród więzionych w ra-
dzyńskiej katowni Żołnierzy 
Wyklętych 22 osoby utrwali-
ły swoje imiona i nazwiska na 
ścianach cel aresztu śledczego. 
Fotografie tych napisów z poda-
niem imienia, nazwiska, przy-
należności organizacyjnej, daty 
aresztowania znalazły się na 
zaprezentowanych slajdach. Jak 

wyjaśniał Dariusz Magier, choć 
przez radzyński areszt UP prze-
winęło się cała kadra dowódcza 
AK i potem WiN ówczesnego 
powiatu radzyńskiego, na ścia-
nach nie znajdziemy nazwisk do-
wódców, zapewne ze względu na 
to, że mieli oni wpojone zasady 
konspiracji. 

Prelegent przedstawił również 
inskrypcje z dramatycznymi mo-
dlitwami i sentencjami.

Napisy są w większości wydra-
pane w cegłach, w cegłach pobie-
lonych (najbardziej widoczne), w 
tynku, ale są także napisy wyko-
nane ołówkiem, a nawet...kredą. 
Wszystkie ocalały. 

Uczestnicy spotkania pytali 
prelegenta m.in. o to, dlaczego 
nie zostały one zniszczone, po-
kryte tynkiem przez UB. - To 
jest zagadka – dlaczego ci bar-
barzyńcy nie zatynkowali tego, 
nie zatarli śladów swojej zbrod-
ni. Według mnie tak się stało, bo 
ówczesne władze były przekona-
ne o tym, że robią dobrze, że ra-
cja jest po ich stronie, a więźnio-
wie rzeczywiście są „bandytami”. 
Oni się do dziś tym chlubią, są z 
tego dumni . Czy ktoś słyszał o 
nawróconym ubeku?– pytał prof. 
Dariusz Magier.

 Anna Wasak

W niedzielę 1 marca parafia 
Trójcy Świętej rozpoczęła 
przygotowania do jubileuszo-
wych misji  ewangelizacyjnych 
od niedzieli misyjnej, w czasie 
której gościła misjonarzy:  ks. 
Tomasza Małkińskiego, dusz-
pasterza akademickiego z 
Siedlec oraz ks. Przemysława 
Radomyskiego - prefekta w 
WSD w Siedlcach. 

Na wszystkich Mszach kapła-
ni głosili homilie oraz spotkali 
się z Radą Duszpasterską pa-
rafii, by przedstawić cele misji, 
ich program oraz zachęcić do 
uczestnictwa w nabożeństwach 
misyjnych, szczególnie tych, co 
są z dala od Pana Boga i Kościo-
ła. 

- Misje to czas, kiedy od-
nawiamy wiarę, m.in. przez 

przypomnienie podstawowych 
prawd wiary, jednamy się z Pa-
nem Bogiem i ludźmi – mówił 
ks. Tomasz Małkiński. Misjo-
narze apelowali, by zapraszać 
i zachęcać do uczestnictwa w 
misjach osoby, które są daleko 
od Boga. Misje w parafii Trójcy 
Świętej są zaplanowane w dniach 
od 26 kwietnia do 3 maja.

Msza św. w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych oraz 
prezentacja inskrypcji z katowni Urzędu Bezpieczeństwa 
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W kościele pw. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Radzyniu 
10 marca, jak każdego miesiąca, sprawowana była Msza św. w intencji 
Ojczyzny. Tym razem tematem wiodącym modlitwy była ofiara Żołnie-
rzy Wyklętych. Po Eucharystii w sali parafialnej prof. Dariusz Magier 
zaprezentował najnowsze ustalenia dotyczące Żołnierzy Wyklętych z 
Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego więzionych w radzyńskiej 
katowni UB. 

Misje w parafii Trójcy Świętej



28 lutego podczas sesji Rady 
Miasta Radzyń Podlaski 
przyznane zostały nagrody 
i wyróżnienia za osiągnięcia 
sportowe w 2019 r. Otrzymało 
je 10 zawodników oraz 3 tre-
nerów wytypowanych przez 
Komisję Zdrowia i Kultury 
Fizycznej.

Tę część sesji Rady Miasta po-
prowadził Jarosław Zaprzalski, 
przewodniczący Komisji Zdrowia i 
Kultury Fizycznej. Radny podkre-
ślił, że sport służy rozwojowi fizycz-
nemu człowieka, doskonaleniu jego 
sprawności i siły, ale również kształ-
ci pożądane cechy charakteru (lo-

jalność, uczciwość, wytrwałość), a 
także zachowania społeczne: współ-
działanie w grupie, umiejętność 
podporządkowania się wspólnemu 
celowi.

Jarosław Zaprzalski poinformo-
wał, że do Komisji Zdrowia i Kultu-
ry Fizycznej wpłynęło 29 wniosków 
o nagrody (dla 21 zawodników i 8 
trenerów). Po przeanalizowaniu Ko-
misja postanowiła przyznać 10 wy-
różnień dla sportowców i 3 nagrody 
dla trenerów za wyniki i osiągnięcia 
sportowe odniesione w 2019 r.

Wyróżnionym nagrody wręczy-
li wiceburmistrz Sławomir Lipski 
oraz przewodniczący Rady Miasta 
Radzyń Podlaski Adam Adamski. 
Do gratulacji dołączył też Jarosław 

Zaprzalski.

Nagrodzeni zawodnicy:
Jan Bożym – piłka nożna (LKS 

ORLĘTA-SPOMLEK)
Bartosz Idzikowski – piłka nożna 

(LKS ORLĘTA-SPOMLEK)
Kacper Kania – piłka nożna (LKS 

ORLĘTA-SPOMLEK)
Mateusz Bujek – pływanie 

(Uczniowski Klub Sportowy PRO-
MIEŃ)

Jakub Kowalczyk – pływanie 
(Uczniowski Klub Sportowy PRO-
MIEŃ)

Franciszek Gepner – judo 
(MULKS „Technik-Orion”)

Andrzej Kowalik – judo 
(MULKS „Technik-Orion”)

Michał Łobacz – taekwon-do 
(Radzyńskie Sportowe Centrum Ta-
ekwon-do)

Karolina Świć - taekwon-do (Ra-
dzyńskie Sportowe Centrum Ta-
ekwon-do)

Jakub Prokopiuk – szachy (Ra-
dzyńskie Towarzystwo Szachowe)

Nagrodzeni trenerzy:
Edmund Koperwas – piłka noż-

na (LKS ORLĘTA-SPOMLEK)
Łukasz Ciężki – taekwon-do 

(Radzyńskie Sportowe Centrum Ta-
ekwon-do)

Waldemar Podsiadły – pływanie 
(MULKS “Technik-Orion”)

 Karol Niewęgłowski

Miasto Radzyń Podlaski infor-
muje, że jest już dostępna do 
pobrania i zainstalowania na 
Państwa urządzeniach mobil-
nych aplikacja MOJE ODPADY.

W aplikacji przede wszystkim 
dostępny jest harmonogram od-
bioru odpadów wszystkich frak-
cji. Kolejną kategorią dostępną w 
aplikacji jest PSZOK - czyli infor-
macje na temat punktu selektyw-
nego zbierania odpadów komu-
nalnych. Trzecią zakładką są ko-
munikaty i informacje, na końcu 
zaś czekają zgłoszenia. Aplikacja 
pozwala bowiem zgłosić nielegal-
ne wysypisko albo przesłać infor-
mację o braku odbioru odpadów 
lub innych napotkanych niepra-
widłowościach.

Warto także zajrzeć do usta-
wień, gdzie jedną z zakładek są 
powiadomienia. Dla wszystkich 
zapominalskich... rzecz fanta-
styczna, bowiem we wskazanym 
terminie (w dniu odbioru, dzień 
wcześniej) i godzinie na telefon 
przyjdzie wiadomość o zbliżającej 
się zbiórce.

Darmowa aplikacja Moje Od-
pady dostępna jest w App Store 
oraz na platformie Google Play, w 
wersji dostosowanej do ekranów 
smartfonów.

 Piotr Tarnowski

- Celem Związku jest wspieranie 
idei samorządu terytorialnego oraz 
obrona wspólnych interesów pod-
miotów będących członkami sto-
warzyszenia, w szczególności po-
przez: inicjowanie, propagowanie i 
realizację wspólnych przedsięwzięć 
służących rozwojowi współpracy 
samorządów. 

Inspiracją powołania ZSP była 
łącząca jego założycieli świado-
mość wspólnych wartości chrze-
ścijańskich, wyrażająca się przy-
wiązaniem do polskiej tradycji 
samorządności demokratycznej 

oraz chęć wspólnego dążenia do 
budowy silnego polskiego społe-
czeństwa, które będzie potrafiło 
zadbać o przyszłość swoich małych 
samorządowych ojczyzn – czytamy 
w piśmie Prezesa Związku Samo-
rządów Polskich Adama Ciszkow-
skiego.

Jak czytamy na stronie inter-
netowej Związku, „nowoczesne 
zarządzanie wymaga partnerskiej 
współpracy na poziomie horyzon-
talnym (pomiędzy gminami) oraz 
wertykalnym (pomiędzy gminą, 
powiatem, województwem). Obo-

wiązujące obecnie w Polsce przepi-
sy mocno ograniczają współpracę 
JST na różnych poziomach, a do-
tychczasowe korporacje samorzą-
dowe łączą JST jedynie o zbliżo-
nym charakterze”.

Szczególnie ważne dla ZSP są 
dwa elementy prowadzenia polity-
ki rozwoju terytorialnego:

1. Koncentracja różnych działań 
podejmowanych przez poszczegól-
ne podmioty – rząd, samorząd,

podmioty gospodarcze i partne-
rów społecznych – wokół wyzna-
czonych celów strategicznych.

2. Zaangażowanie i szeroko za-
krojone współdziałanie pomiędzy 
podmiotami publicznymi, prywat-
nymi, organizacjami pozarządo-
wymi, sektorem nauki i społeczeń-
stwem obywatelskim na różnych 
etapach planowania i realizacji 
działań rozwojowych.

Związek Samorządów Polskich 
ma zadanie reprezentować JST 
wszystkich szczebli, co w sposób 
naturalny odzwierciedla obecny 
kierunek rozwoju samorządno-
ści. Stowarzyszenie kładzie jesz-
cze większy nacisk na współpracę, 

dobro wspólne oraz mieszkańca, 
który przecież jednocześnie jest 
członkiem samorządu gminnego, 
powiatowego i wojewódzkiego.

- Mając na uwadze zbliżone 
cele statutowe wszystkich szczebli 
samorządu, ZSP deklaruje wolę 
współpracy ze wszystkimi podmio-
tami, którym przyświeca chęć dzia-
łania na rzecz lokalnych społecz-
ności i dalsze dążenie do szeroko 
rozumianego rozwoju - wyjaśnia 
Prezes ZSP A. Ciszkowski.

 Karol Niewęgłowski

Uchwałą Rady Miasta z dnia 29 listopada 2019 roku Miasto Radzyń Podlaski 
przystąpiło do Związku Samorządów Polskich.

Miasto Radzyń Podlaski przystąpiło 
do Związku Samorządów Polskich

Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia 
sportowe w 2019 roku

Aplikacja 
MOJE ODPADY
już dostępna!
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28 lutego na radzyńskim pl. 
Wolności rozstawiono „Namiot 
Wyklętych”. Na wszystkich zain-
teresowanych czekała tam wystawa 
pt. „Żołnierze Wyklęci. Podziemie 
niepodległościowe 1944-1963”. 
Prezentowała ona postawy i na-
zwiska działaczy ruchu antyko-
munistycznego w czasie okupacji 
Polski. Korzystali z niej wszyscy 
zainteresowani, przechodnie oraz 
uczniowie z miejscowych szkół. 
Ponadto tego dnia, w sali widowi-
skowo-kinowej ROK, odbyła się 
projekcja filmu pt. „Gurgacz. Ka-
pelan Wyklętych”. Ekranizacja ta 
jest opowieścią o niestrudzonym 
kapelanie Polskiej Podziemnej Ar-
mii Niepodległościowej, ks. Wła-
dysławie Gurgaczu. Podczas seansu 
wszystkie miejsca w sali kinowej 
były zajęte. Po projekcji podsumo-
wano konkurs „Polacy na frontach 
II wojny światowej”.

1 marca, w Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w 
samo południe z dziedzińca pałacu 
Potockich wystartował bieg „Tro-
pem Wilczym”. Natomiast wie-
czorem, w kościele Świętej Trójcy 
w Radzyniu, odprawiona została 

Msza Święta za Ojczyznę. Po litur-
gii zebrani przemieścili się pod bu-
dynek dawnego aresztu Gestapo i 
UB przy ul. Warszawskiej 5a, gdzie 
odbył się uroczysty apel poległych 
i zamordowanych przez komuni-
stów Żołnierzy Niezłomnych wy-
głoszony przez Przewodniczącego 
Rady Powiatu Roberta Mazurka.

2 marca, od godz. 9.00 do 12.00, 
wszyscy zainteresowani mogli wraz 
z przewodnikiem zwiedzić piwni-
ce dawnego aresztu Gestapo i UB 
w Radzyniu. Wydarzenie cieszyło 
się dużym zainteresowaniem za-
równo wśród grup szkolnych jak 
i mieszkańców miasta. Blisko 800 
osób skorzystało z tej propozycji.

3 marca, w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Borkach, odbyło 
się czytanie książki o bohaterach 
podziemnego ruchu niepodle-
głościowego. Najmłodsi usłyszeli 
powieść Joanny Grajewskiej i We-
roniki Zaguły pt. „Rycerze lasu”, 
natomiast dla dorosłych odczyta-
na została książka „100 Żołnierzy 
Wyklętych” autorstwa Ireneusza 
Korpysia.

 red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

11

W Radzyniu i powiecie radzyńskim upamiętnio-
no niestrudzonych Bohaterów w walce o wolną 
Polskę. W ramach tegorocznych Dni Żołnierzy 
Wyklętych odbyło się sześć przedsięwzięć 
pod patronatem Burmistrza Radzynia Jerzego 
Rębka, Wójta Gminy Radzyń Wiesława Mazur-
ka, Wójta Gminy Borki Radosława Sałaty oraz 
Starosty Radzyńskiego Szczepana Niebrze-
gowskiego.

Upamiętnili niestrudzonych Bohaterów 
w walce o wolną Polskę
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Przybyłych na wydarzenie 
powitał dyrektor ROK - Robert 
Mazurek, który już na wstępie za-
znaczył, że jest to historyczna wy-
stawa. Historyczna, gdyż po raz 
pierwszy prace Mariana Korczyka 
mogą być pokazane w radzyńskiej 
galerii. Wśród nich były m.in. 
akwarele, których do tej pory nikt 
nie mógł podziwiać. W większo-
ści powstały one na początku jego 
pracy twórczej. Te dwie okolicz-

ności sprawiły, że była to wyjąt-
kowa wystawa, na którą przybyło 
liczne grono miłośników sztuki 
oraz znajomych i przyjaciół ar-
tysty. Na zakończenie wernisażu 
Marian Korczyk otrzymał pa-
miątkową karykaturę autorstwa 
Przemysława Krupskiego.

 red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

W Radzyniu i powiecie radzyń-
skim Mariana Korczyka nie 
trzeba nikomu przedstawiać. 
Jest on uznanym rzeźbia-
rzem, którego dzieła możemy 
podziwiać m.in. w radzyńskim 
Sanktuarium Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy. 

Zaprojektował on tutaj ołtarz 
główny i ołtarze boczne, a także 
wykonał górującą w świątyni fi-
gurę Chrystusa Ukrzyżowanego, 
znajdujące się po jej bokach figury 

Maryi i Jana Ewangelisty, chrzciel-
nicę oraz pietę umieszczoną przy 
głównym wejściu. Prace, swoim 
pięknem i rozmachem, zachwyca-
ją zarówno mieszkańców Radzy-
nia jak i wszystkich gości odwie-
dzających świątynię.

Marian Korczyk urodził się 
28 stycznia 1953 r. w Branicy Ra-
dzyńskiej (gm. Radzyń Podlaski). 
W 1973 r. ukończył Liceum Sztuk 
Plastycznych w Nałęczowie. Zaj-
muje się przede wszystkim rzeźbą 
sakralną, a także projektowaniem 
i realizacją wnętrz kościołów. Jego 
odskocznią od pracy codziennej 
jest kameralna rzeźba świecka. 
Ulubionym tworzywem radzyń-
skiego artysty jest drewno lipowe, 
choć równie często korzysta z in-
nych gatunków. Marian Korczyk 
obecnie mieszka i tworzy w Ra-
dzyniu.

Artysta jest autorem kilkudzie-
sięciu realizacji sakralnych w Pol-
sce jak również i za granicą (m.in. 
we Francji w miasteczku Mar-
les-les-Mines). Szerszemu gronu 
kojarzony jest z udziału w projek-
towaniu i realizacji Ołtarza Papie-
skiego w Drohiczynie, który został 
przygotowany na czas pielgrzymki 
Jana Pawła II do Polski w 1999 
r. Marian Korczyk wykonał też 
krucyfiks wiszący nad ołtarzem 
mszalnym, ramę do obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej i tron bi-
skupi w Katedrze Siedleckiej, ele-
menty do wystroju wnętrza Kate-
dry Drohiczyńskiej, projekty i pra-

ce snycerskie do wystroju wnętrza 
– ołtarz główny, ołtarze boczne, 
chrzcielnica, prospekt organowy 
– Konkatedry Niepokalanego Ser-
ca NMP w Sokołowie Podlaskim. 
Ponadto, na terenie powiatu ra-
dzyńskiego, zaprojektował ołtarze 
i konfesjonał oraz wykonał ele-
menty snycerskie w odtworzonym 
po pożarze pounickim kościółku 
pw. Zmartwychwstania Pańskiego 
w Bezwoli, a także zaprojektował 
ołtarz w kaplicy oraz wykonał 
krucyfiks w ołtarzu głównym i ka-
pliczki Drogi Krzyżowej w Domu 
Rekolekcyjnym w Siedlanowie. 
Jego realizacje możemy podziwiać 
też w Bazylice w Kodniu (rzeź-
ba św. Eugeniusza), w kościele bł. 
Honorata Koźmińskiego w Białej 
Podlaskiej (figura Chrystusa na 
krzyżu w ołtarzu głównym), w ko-
ściele pw. św. Katarzyny w Mała-
szewiczach (rzeźba św. Katarzyny 
i Droga Krzyżowa) oraz w świą-
tyniach znajdujących się m.in. w: 
Lubartowie, Żarach, Hołubli, Je-
lonkach, Tarle. Najstarszym obiek-
tem sakralnym, gdzie możemy 
zobaczyć prace Marina Korczyka, 
jest romański kościół pw. Imienia 
Najświętszej Maryi Panny w Ino-
wrocławiu z XI w. Jest to rzeźba św. 
Antoniego.

Marian Korczyk wykonał więk-
szość rzeźb znajdujących się w 
Sanktuarium Matki Boskiej Nie-
ustającej Pomocy w Radzyniu. 
W ołtarzu głównym jest to figura 
Chrystusa Ukrzyżowanego, która 

ma 3 m wysokości. Po jej lewej 
stronie umieszczona została po-
stać Maryi, natomiast po prawej 
Jana Ewangelisty. Każda z tych 
figur zwrócona jest twarzą w stro-
nę podstawy krzyża i ma 2,5 m 
wysokości. Po lewej stronie ołta-
rza zobaczymy wykonaną w 2005 
r. chrzcielnicę. Ma ona kształt 
czaszy umieszczonej na trzonie i 
podstawie. Obok niej znajduje się 
paschał, a także ambona z welo-
nem ukazującym Chrystusa Pan-
tokratora i wyłożoną Księgą Słowa 
Bożego. Nad chrzcielnicą umiesz-
czona została dwumetrowa rzeźba 
Jana Chrzciciela. W prawej ręce 
trzyma on krzyż, który od góry 
oplata szarfa z napisem „OTO 
BARANEK BOŻY”. Lewą ręką 
święty wskazuje na ołtarz głów-
ny. Nad rzeźbą Jana Chrzciciela 
zobaczymy symbol zstępującego 
Ducha Świętego, który ma postać 
gołębicy. Ponadto Marian Korczyk 
jest autorem kilku innych krzy-
ży w radzyńskim Sanktuarium, 
m.in. umieszczonych przy kro-
pielnicach, w kaplicy dolnej oraz 
wykorzystywanego podczas pro-
cesji. Wykonał też znajdujące się w 
świątyni relikwiarze oraz projekty 
ołtarzy bocznych – w kaplicy św. 
Brata Alberta, Męczenników Pod-
laskich i Chrystusa Miłosiernego. 
W tym ostatnim stworzył mo-
zaikę siostry Faustyny. We wnęce 
przy głównym wejściu do świą-
tyni znajduje się kolejna rzeźba 
Mariana Korczyka. Jest to pieta – 

drewniana figura przedstawiająca 
Matkę Bożą trzymającą martwego 
Jezusa Chrystusa.

 Tekst i zdjęcia: 
 Robert Mazurek

21 lutego w Galerii „Oranżeria” Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury odbył się wernisaż prac (rzeź-
by i akwarele) pochodzącego z Radzynia Maria-
na Korczyka. 

Historyczna wystawa Mariana Korczyka

Radzyńskie (i nie tylko) sacrum Mariana Korczyka
Cudze chwalicie, swoje poznajcie... (cz. 12)
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6 marca na deskach Radzyńskiego Ośrodka Kultury gościł spektakl „Dwie 
połówki pomarańczy”. Występujący w sztuce aktorzy – Jarosław Bo-
berek, Cynthia Kaszyńska, Urszula Dębska i Maria Ciunelis – w zabawny 
sposób ukazali sprawy damsko-męskie z perspektywy trzech pokoleń. 
Stare prawdy życiowe ścierały się z nowoczesnym podejściem do życia. 

Co więcej, nie brakowało w 
niej nagłych zwrotów akcji i za-
bawnych scenek. W sztuce tej nic 
nie było takie, jakim się wydawa-
ło na początku. Śmierć małżonka 
nie była wcale końcem związku – 
wprost przeciwnie. A słowa przy-
sięgi małżeńskiej „dopóki śmierć 
nas nie rozłączy”, nabrały całkiem 
innego znaczenia.

Sztuka „Dwie połówki poma-
rańczy” w reżyserii Marii Ciunelis 
to czarna komedia romantyczna. 
Adam (w tej roli Jarosław Bobe-
rek) chciał za wszelką cenę odzy-
skać swoją żonę Karolinę (w tej 
roli Cynthia Kaszyńska), którą zo-
stawił dawno temu. Zawiadamia 
ją o swojej rzekomej śmierci i pod-
szywa się pod Joannę – psycholog 
policyjną, która ma ją wesprzeć 
w tym ciężkim dniu identyfikacji 
zwłok.

Wynajmuje dla Karoliny pokój 
w hotelu, by mogli spokojnie po-
rozmawiać. Jednak misterny plan 
Adama zostaje zburzony przez 
dwie niepożądane osoby – jego 
rzekomą córkę, Alex (w tej roli Ur-
szula Dębska) oraz Melanię (w tej 
roli Maria Ciunelis), uczestniczkę 
wesela odbywającego się w tym 
hotelu.

Próby zbliżenia się do wdowy 
co chwilę kończyły się niepowo-
dzeniem z powodu niesprzyjają-

cych okoliczności. W najmniej 
odpowiednich chwilach w pokoju 
pojawiała się coraz bardziej pijana 
Melania. Z kolei Alex nie chcia-
ła zmieniać miejsca pobytu, gdyż 
przyjechała na pogrzeb swojego 
ojca. Sytuacja skomplikowała się 
w momencie, gdy została odkryta 
męskość Joanny...

Jeśli chodzi o grę aktorską, to 
największe brawa należą się Marii 
Ciunelis, która jako rozrywkowa 
starsza pani wzbudzała w widzach 
wiele radości. Wprowadzała do 
pokoju ogarniętego żałobą sielan-
kowy nastrój panujący na dole. 
Weselne przyśpiewki oraz taniec 
w jej wykonaniu były rewelacyj-
ne. Komiczny efekt dopełniały 
pikantne puenty dotyczące relacji 
damsko-męskich.

Kolejną gwiazdą spektaklu 
okazał się Jarosław Boberek, który 
znakomicie odegrał rolę kobiecą. 
Z subtelnym wdziękiem zapre-
zentował swoje talenty aktorskie 
w... butach na obcasach, spódnicy 
i peruce. Także Urszula Dębska 
znakomicie zagrała swoją rolę 
– energicznej Amerykanki pol-
skiego pochodzenia. Świetnie na-
śladowała akcent obcokrajowców, 
którzy posługują się naszym języ-
kiem. Nie można zapomnieć także 
o Cynthii Kaszyńskiej, z pozoru 
zbolałej wdowie, która postanawia 

korzystać z życia.
Niebagatelne znaczenie miała 

również oprawa muzyczna spek-
taklu – wpadająca czasem przez 
okno czy drzwi weselna muzyka 
dodawała całej sytuacji komizmu. 
Na uwagę zasługuje także sceno-
grafia. Pokój hotelowy odzwiercie-
dlony został w najdrobniejszych 
szczegółach.

Spektakl bawił i wzruszał jed-
nocześnie, gdyż wątek żałoby łą-
czył się nieustannie z wątkiem 
weselnym. W dodatku sztuka 
skłoniła widzów do zastanowie-
nia się, do czego jesteśmy zdolni, 
by odzyskać swoją drugą połówkę. 
Trzeba przyznać, że zakończenie 
było zaskakujące.

Spektakl został zorganizowany 
w ramach 8. edycji „Radzyńskich 
Podróży Teatralnych” przez Ra-
dzyńskie Stowarzyszenie „Podróż-
nik” działające przy ROK. Spon-
sorami wydarzenia byli: firma 
drGerard, Spółdzielcza Mleczar-
nia „Spomlek”, Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych i Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej, 
Bank Spółdzielczy w Radzyniu 
Podlaskim oraz Klubokawiarnia 
Ursa.

 red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Kocha czy nie kocha? 
„Dwie połówki pomarańczy” 
w Radzyńskim Ośrodku Kultury
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Przybyłych na promocję tomi-
ku powitał dyrektor ROK, Robert 
Mazurek. Wśród zaproszonych 
gości był Wójt Gminy Czemierni-
ki Arkadiusz Filipek, a także Wójt 
Gminy Radzyń Podlaski Wiesław 
Mazurek.

Tomik Jacka Musiatowicza 
„Wróżyczka” został wydany przez 
Radzyńskie Stowarzyszenie „Po-
dróżnik” w ramach 8. edycji 

„Radzyńskich Wędrówek Lite-
rackich”. Rekomendację do niego 
napisał Ernest Bryll, którą jako 
wstęp do spotkania odczytał Ro-
bert Mazurek. Autorem fotografii 
znajdujących się w publikacji jest 
Tomasz Młynarczyk, natomiast 
skład tomiku wykonał Przemy-
sław Krupski.

Partnerami tomiku oraz wie-
czoru promocyjnego byli: Miasto 

Radzyń Podlaski, Gmina Cze-
mierniki, Powiat Radzyński, fir-
ma drGerard, Spółdzielcza Mle-
czarnia „Spomlek”, Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych, Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
Bank Spółdzielczy w Radzyniu 
Podlaskim oraz Klubokawiarnia 
Ursa.

 red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Poeta, prozaik, dramaturg, 
dziennikarz, krytyk filmowy 
i dyplomata Ernest Bryl (a 
przede wszystkim wielki przy-
jaciel Jacka Musiatowicza) 
napisał rekomendację tomiku 
„Wróżyczka”. Promocja publi-
kacji, połączona z koncertem 
radzyńskiego barda, odbyła się 
7 marca w Radzyńskim Ośrod-
ku Kultury. Zapraszamy do 
lektury rekomendacji…

Jacku!
Cóż napisać Ci jako wstęp, czy 

rekomendację, Twojego nowe-
go tomu wierszy. Najpierw to, że 

przeczytałem je z zainteresowa-
niem nie tylko umysłu ale przede 
wszystkim serca. Bo ostatecznie 
jesteś poetą ciągle do uczucia ape-
lującym. Czasami nawet bohater-
sko – w swej naiwności. Ale czy 
to jest naiwność? Pamiętam Twoje 
spotkania kiedy śpiewałeś te wier-
sze ludziom. Słuchali Cię i chcieli 
słuchać – bo dawałeś im nadzieję, 
przekonanie że świat jest ostatecz-
nie dobry choć my sami nie zawsze. 
Ale zawsze otwarta jest przed nami 
dobra droga. Nawet kiedy piszesz 
o blokowiskach naszych miast jest 
w Tobie to przekonanie. Wiersze 
(te właśnie o blokowiskach) są mi 
bardzo bliskie – bo nieraz i mnie 

ten krajobraz prześladuje. Zresztą 
tylu czytelników poezji właśnie w 
tych blokowiskach mieszka. I czuje 
tak jak Ty kiedy piszesz we wierszu 
wspomnieniu o Matce:

siedzę cicho w prześcieradle 
z lęków
nieświadomy że znowu się śnisz
z Ciebie jest cały świat 
moich dźwięków
każdy wiersz wyświetliłaś mi Ty

Świat dźwięków w Twojej po-
ezji. To niezmiernie ważna spra-
wa. Naprawdę najlepiej by było 
gdyby do tego zbioru wierszy była 
dołączona CD z zapisem tego jak 

te wiersze przy swojej gitarze śpie-
wasz. A najlepiej jeszcze cały film z 
Tobą. Bo w samym tekście – choć 
jest naprawdę dobry – jesteś poetą 
niepełnym. Istniejesz cały z melo-
dią, gitarą, swoim śpiewaniem. No, 
niestety nie wiem czy znajdzie się 
bogaty sponsor co obok wydania 
tomiku będzie mecenasem płyty a 
może i filmu. Musimy więc ruszyć 
wyobraźnią i zobaczyć i usłyszeć 
te wiersze w śpiewaniu. Bo to jest 
ich najpełniejsza uroda. A pisze to 
pełen zazdrości bo tak pisać – aby 
nieomal słyszało się muzykę – nie 
umiem. Szczerze to mówię – jako 
jeden z bractwa tych, których wier-
sze śpiewają. Ale co tu biadać. Są 

teksty. Ty od czasu do czasu ruszasz 
z gitarą w Polskę. Więc zanim Cię 
spotkamy śpiewającego te wiersze 
to naprawdę warto je przeczytać, 
może nawet nauczyć się na pamięć 
aby zawtórować Twej gitarze. Ja tak 
zrobię.

 Twój 
 Ernest Bryll

 Fot. Tomasz Jastrzębowski/ 
 East News

7 marca w sali kameralnej Radzyńskiego Ośrodka Kultury odbyła się 
promocja długo wyczekiwanego tomiku poezji Jacka Musiatowicza pt. 
„Wróżyczka”. Autor, wspólnie z synem Michałem, zagrał koncert, który 
zadedykowany był wszystkim paniom z okazji Dnia Kobiet. Podczas nie-
go gościnnie wystąpiła też żona artysty – Wiola.

Promocja długo 
wyczekiwanego tomiku poezji 
Jacka Musiatowicza

Ernest Bryll rekomenduje „Wróżyczkę”
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W programie znalazły się utwo-
ry takich twórców jak: Francesco 
Geminiani, Johann Sebastian Bach, 
Ludwig van Beethoven (m.in. za-
chwycająca świeżością „Sonata 
wiosenna”) oraz urodzony w Ra-
dzyniu Podlaskim geniusz skrzy-
piec Karol Lipiński (Kaprys D-dur 
op. 29) i jego uczeń Henryk Wie-
niawski. 

Andrzejowi Kulce przy fortepia-
nie towarzyszył Paweł Sommer.

Z daleka od filharmonii
Projekt „Z klasyką przez Pol-

skę” realizowany jest przez Instytut 
Muzyki i Tańca, a finansowany ze 
środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Celem ini-
cjatywy jest dotarcie do mniejszych 
ośrodków, miast, miasteczek i gmin 
(„tam, gdzie nie ma filharmonii”) z 
programami muzycznymi poświę-
conymi muzyce klasycznej o naj-
wyższym poziomie artystycznym 
w przystępnej i atrakcyjnej formie, 
w wykonaniu najwybitniejszych 
polskich artystów. W ramach pro-
jektu zaplanowano 100 koncertów. 
„Mamy nadzieję, że szansa kon-
taktu z wielką sztuką wywoła nowe 
potrzeby lub obudzi uśpione tęsk-
noty artystyczne. Wszelka klasyka 
czy to w muzyce, czy w literaturze, 
czy w sztukach plastycznych to na-
sza historia, nasza pamięć, nasze 
dziedzictwo. ” - czytamy na Face-

booku projektu. 

Muzyka klasyczna 
odbierana sercem 
jest prosta i przystęna

- Chcemy pokazać, że muzyka 
klasyczna nie jest rzeczą straszną, 
obcą, ale że jest cudowna, wspania-
ła; niekoniecznie trzeba się na niej 
znać, ale należy się jej poddać, od-
bierać ją emocjami i sercem. Wtedy 
okazuje się, że jest prosta i przy-
stępna. Zależy nam, żeby wszyscy 
Polacy mieli dostęp do najwyższej 
kultury, wyrabiali sobie potrzebę 
kontaktu z nią, a także na pozy-
skiwaniu nowych miłośników i 
entuzjastów takiej muzyki – mówił 
Marcin Grudziński, dyrektor Pol-
skiego Impresariatu Muzycznego, 
pomysłodawca projektu, odpowie-

dzialny za jego realizację. Wyraził 
satysfakcję z faktu, że wśród słu-
chaczy radzyńskiego koncertu była 
spora grupa młodzieży i dzieci. 

Przybliżając sylwetkę prof. An-
drzeja Kulki, prof. Stefan Münch 
podkreślił, że dla jego pokolenia 
„był on od zawsze”. Na scenie wy-
stępuje ponad przeszło 60 lat – od. 
7. roku życia: -To artysta o gigan-
tycznym repertuarze. Takich ludzi 

trzeba oglądać z bliska, wykorzy-
stywać możliwość słuchania na 
żywo. Dla radzynian ważne jest 
także to, że Konstanty Andrzej Kul-
ka nagrał album z 23 utworami Ka-
rola Lipińskiego. Dzięki wspaniałej 
interpretacji niezwykle wymagają-
cych kompozycji naszego wielkiego 
rodaka jego twórczość jest na nowo 
odkrywana i popularyzowana. 

Andrzej Wróbel w komentarzu 

dołączonym do 6-płytowego albu-
mu „Lipiński-Kulka” napisał: „Kul-
ka jest pierwszym skrzypkiem po 
Lipińskim posiadającym w reper-
tuarze większość jego kompozycji 
/.../ Nagraniem tym K. A. Kulka 
wystawił pomnik K. Lipińskiemu, 
ale sam również stoi obok Lipiń-
skiego.”

 Anna Wasak

Parafia Trójcy Świętej w 
Radzyniu wspólnie z grupą 
teatralną „Misericordioso 
Francesco” zaprosiła na sztu-
kę pt. „Hiobowe opowieści”. 
Wydarzenie, które wyreży-
serowali Dariusz i Weronika 
Śmiecińscy, odbyło się 23 
lutego w sali parafialnej przy 
kościele.

Dramat ,,Hiobowe Opowie-
ści” oparty jest na Księdze Hio-
ba Starego Testamentu. Historia 
różni się od swego pierwowzo-
ru czasem akcji – rozgrywa się 
bowiem w czasach XXI w., oraz 
kontekstem kulturowym – dra-
mat ukazuje problemy dzisiej-
szego świata i współczesnych lu-
dzi.W sztuce Hiobem jest młody 

mężczyzna o imieniu Marcin, 
który nagle traci wszystkie dobra 
materialne i reputację. Bóg przez 
to poddaje go próbie. Jak się za-
chowa, staczając się na dno spo-
łecznej hierarchii? Czy tak jak 
bohater Starego Testamentu? 

 Red.

Prof. Konstanty Andrzej Kulka określany jako 
„legenda polskiej wiolinistyki” wystąpił w sali 
koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w 
Radzyniu Podlaskim w piątek 21 lutego. Kon-
cert odbył się w ramach projektu „Z klasyką 
przez Polskę”. Radzyńską publiczność zachwy-
ciło wspaniałe wykonanie utworów genialnych 
kompozytorów. Nie obyło się bez bisów.

Genialna muzyka w wykonaniu wspaniałych 
artystów w Pałacu Potockich

„Hiobowe Opowieści”



1. I Radzyński Jarmark Sztuki i 
Rękodzieła 
„Kozirynek 2019” 
(5 maja 2019 r.)

Impreza odbyła się na ul. Ostrowieckiej, 
która tego dnia zamieniła się w deptak. 
Swoje wyroby na Jarmarku zaprezentowali 
twórcy ludowi, artyści, rzemieślnicy i rę-
kodzielnicy. Uczestnicy mogli nabyć też 
produkty regionalne, m.in. chleb, wędliny 
i sery. Na scenie przez cały dzień odbywał 
się Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludo-
wej, na zakończenie którego wystąpił ze-
spół Rokiczanka.

2. Koncert zespołu 
Kombii 
(22 czerwca 2019 r.)

Koncert legendarnego zespołu, który 
był gwiazdą tegorocznego festynu miej-
skiego. W wykonaniu Grzegorza Skawiń-
skiego i Waldemara Tkaczyka usłyszeli-
śmy „stare” jak i „nowe” przeboje, m.in. 
„Nasze randez-vous”, „Black and white”, 
„Słodkiego miłego życia” czy „Królowie 
życia”.

3. Letnia Scena ROK 
(7, 14, 21 i 28 lipica oraz 4, 11, 18 i 25 
sierpnia 2019 r.)

Cykl plenerowych inicjatyw kultural-
nych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i se-
niorów, które odbywały się w radzyńskim 

parku przez osiem kolejnych wakacyjnych 
niedziel.

4. Wakacyjne „Kino pod
Chmurką” 
(4, 11, 18 i 25 lipca oraz 1, 8, 15, 22 i 29 
sierpnia 2019 r.)

Cykl plenerowych projekcji, w ramach 
których wyświetlonych zostało dziewięć 
produkcji podzielonych na trzy kategorie: 
„Kino dla każdego”, „Kino dla najmłod-
szych” oraz „Kino dla smakoszy”.

5. Wystawa 
„In Memoriam” 
(1 listopada 2019 r.)

Wystawa Tomasza Młynarczyka, na 
której mogliśmy obejrzeć 900 fotografii 
nagrobnych pochodzących z radzyńskiego 
cmentarza parafialnego. Ekspozycja była 
dostępna przez cały listopad w „Galerii na 
płocie” ROK.

6. Radzyński Kiermasz 
Wielkanocny 
(6 kwietnia 2019 r.)

Na dwa tygodnie przed świętami ra-
dzyński pl. Wolności zamienił się w „tar-
gowisko”. Nie zawiedli mieszkańcy nasze-
go miasta jak i wystawcy, którzy tego dnia 
przyjechali do Radzynia z całej Polski by 
zaprezentować swoje świąteczne wyroby.

7. „12 bajek z Radzynia” 
Teresy Tętnik 
(4 sierpnia 2019 r.)

Wydanie w ramach „Radzyńskich Wę-
drówek Literackich” książeczki z bajkami, 
do których ilustracje wykonały dzieci z 
Niepublicznego Przedszkola „Ananas”

8. Koncert Jacka Moore pt. 
„Gary Moore 
Tribute Band” 
(31 października 2019 r.)

Koncert poświęcony jednemu z najbar-
dziej cenionych i wszechstronnych gita-
rzystów wszech czasów – Gary`emu Mo-
orowi, w którym wystąpił jego syn – Jack 
Moore.

9. Wystawa 
„Wojenny Radzyń” 
(9 września 2019 r.)

Plenerowa wystawa na pl. Wolności 
zorganizowana w 80. rocznicę pierwsze-
go bombardowania Radzynia. Zaprezen-
towane zdjęcia pochodziły z prywatnych 
archiwów mieszkańców miasta, którzy 
pozytywnie odpowiedzieli na apel ROK i 
podzielili się swoimi wojennymi pamiąt-
kami.

10. Spotkanie
 z Andrzejem Strejlauem
i Jerzym Chromikiem 
(19 stycznia 2019 r.)

Fascynująca podróż przez życie trener-
skiej legendy, Andrzeja Strejlau. Okazją do 
spotkania była książka „On, Strejlau”, któ-
rej autorem jest pochodzący z Radzynia 
Jerzy Chromik.

28 lutego, podczas Sesji Rady Miasta Radzyń Podlaski, sprawozdanie z działalności w 2019 r. złożył dyrektor Ra-
dzyńskiego Ośrodka Kultury. Z grona 121 imprez, jakie w omawianym okresie zostały przygotowane dla mieszkańców 
naszego miasta, Robert Mazurek wybrał i przedstawił TOP 10 – tj. dziesięć imprez, które cieszyły się największą popu-
larnością wśród Radzyniaków. Oto one...
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TOP 10 Radzyńskiego Ośrodka Kultury


