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„Radzyń”
5 razy tańszy
od „Grota”

Będzie więcej
mieszkań socjalnych

Letnie występy
Arti Sentemo

Wydanie jednego egzemplarza 
„Grota” w 2014 r. to koszt 4,27 
zł. Jeden egzemplarz „Radzynia” 
będzie kosztował 73 grosze. Na 
zmianie polityki informacyjnej 
korzystają mieszkańcy oraz budżet 
miasta, bo pismo wydawane jest w 
3 razy wyższym nakładzie, a mia-
sto zaoszczędzi na tym minimum 
87 000 złotych rocznie.

Władze Radzynia podjęły dzia-
łania, by przygotować około 30 
mieszkań socjalnych. Chodzi o
adaptację budynku po biurowcy 
PKS na ul. Budowlanych.  - Skupi-
liśmy się na biurowcu, bo innych 
odpowiednich miejsc w mieście 
nie mamy, a ten budynek jest w 
dobrym stanie technicznym -  tłu-
maczy włodarz miasta.

Członkowie Kameralnej Orkiestry 
Akordeonowej Arti Sentemo w 
wakacje na brak wrażeń nie narze-
kali – wręcz  przeciwnie.
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Radzyń utracony - 
- wystawa w RIR

STR. 7STR. 7

Kościół
pw. Świętej Trójcy  
perłą renesansu

STR. 4

facebook.com/UrzadMiastaRadzynPodlaski

Projekt „Czysta energia w Powiecie Radzyńskim” zrealizowany

Miesiąc przed przewidywanym terminem, 4 września, została zakończona instalacja 
solarów w ramach projektu „Czysta energia w Powiecie Radzyńskim”, którego liderem 
jest Miasto Radzyń Podlaski.   - Mimo że sytuacja pozostawiona przez mego
poprzednika była dramatyczna, mimo piętrzących się trudności,
projekt udało się bezpiecznie doprowadzić do końca
 - informuje burmistrz Miasta Radzyń
Jerzy Rębek.
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Frekwencja w niedzielnym 
referendum (6.09) w Radzy-
niu wyniosła 8, 52%. Na 13 
092 uprawnionych do urn 
przybyło 1 116 osób. 

Najniższa frekwencja była w 
obwodzie 9 (siedziba komisji: 
Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Jana 
Pawła II 25) - 6,82%, najwyższa 
w 8 obwodzie (siedziba komisji: 
Punkt Pośrednictwa Pracy OHP, 
ul. Armii Krajowej 2) - 10% i w 
szpitalu (okręg 10) - 15,18%
Spośród uczestniczących w gło-
sowaniu na pierwsze pytanie 
(Czy jesteś za wprowadzeniem 
jednomandatowych okręgów 
wyborczych w wyborach do Sej-
mu?) „tak” odpowiedziało 900 
osób (80,65%), „nie” – 197 osób 
(17,65%), nieważny głos oddało 
19 osób (1,7%).
Na pytanie drugie (Czy jesteś 
za utrzymaniem dotychczasowe-
go sposobu finansowania partii 
politycznych z budżetu pań-
stwa?) „tak” odpowiedziało 168 
osób (15,05%), nie – 926 osób 
(82,97%), nieważny głos oddały 
22 osoby (1,97%).
Na trzecie pytanie (Czy jesteś za 
wprowadzeniem zasady ogólnej 
rozstrzygania wątpliwości co do 
wykładni przepisów prawa po-
datkowego na korzyść podatni-
ka?) na „tak” zagłosowało 1048 
osób (93,9%), na „nie” – 40 osób 
(3,58%), nieważny głos oddało 
28 osób (2,51%).

Pływalnia Aqua - Miś jest bez 
wątpienia dumą radzynian. Nie 
przekłada się to jednak na licz-
bę korzystających z tego dobro-
dziejstwa na co dzień. Co zrobić, 
by zachęcić większą liczbę miesz-
kańców Radzynia i okolic do 
korzystania z basenu? Jednym z 
podjętych w tym kierunku dzia-
łań jest umożliwienie parkowa-
nia samochodów w bezpośred-
nim sąsiedztwie pływalni.
Miejsca parkingowe położone 
blisko wyjścia z budynku MOSiR-

-u były zazwyczaj pozajmowane 
przez samochody pozostawione 
przez uczniów ZSP. Jednocześnie 
tuż za budynkami MOSiR-u i 
ZSP, przy ulicy Korczaka znajdu-
je się duży teren niezagospodaro-
wany, gdzie jednak można było 
parkować jedynie przy dobrej 
pogodzie. Burmistrz Jerzy Rębek 
podjął inicjatywę stworzenia tam 
parkingu o utwardzonym podło-
żu.
Miasto zawarło porozumienie ze 
starostwem radzyńskim - wła-

ścicielem terenu - w sprawie 
wykonania tam tymczasowego 
parkingu. Prace zleciło Przedsię-
biorstwu Usług Komunalnych. 
Powstale miejsca parkingowe  są 
przeznaczone dla uczniów ZSP, 
którzy dojeżdżają na  lekcje sa-
mochodami i obecnie blokują 

miejsca parkingowe przy base-
nie. Parkingi znajdujące się przy 
MOSiR-ze - od ul. Sikorskiego i 
Korczaka - będą przeznaczone 
wyłącznie dla korzystających z 
pływalni. 
 AW

Władze Radzynia już podję-
ły działania w tym kierunku, by 
przygotować około 30 mieszkań 
socjalnych. Chodzi o adaptację 
budynku po biurowcy PKS na ul. 
Budowlanych. - Skupiliśmy się na 
biurowcu, bo innych odpowied-
nich miejsc w mieście nie mamy, 
a ten budynek jest w dobrym sta-
nie technicznym  - dodaje włodarz 
miasta. 
Podjęte zostały już działania w 
celu zamiany  działki miejskiej 

położonej przy ul. Armii Krajo-
wej (obok ZUS-u) na biurowiec, 
następnie  będzie przygotowana 
zmiana planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 - Rada Miasta podjęła w dniu 2 
czerwca br. uchwałę o wyrażeniu 
zgody na zamianę nieruchomo-
ści. Nieruchomości podlegające 
zamianie zostały wyceniane przez 
rzeczoznawcę majątkowego. Po 
sporządzeniu aktu notarialnego 
zamiany zostanie wszczęta proce-

dura wyboru wykonawcy doku-
mentacji projektowej przebudowy 
budynku.
Przewiduje się współfinansowanie 
inwestycji z tzw. Funduszu Do-
płat – środkami dotacji celowej z 
budżetu państwa dysponowanymi 
przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego. Wniosek o dofinansowanie 

zostanie złożony w 2016 r. Na bu-
dowę mieszkań socjalnych można 
uzyskać dofinansowanie w wyso-
kości do 40% wartości inwestycji. 
Wniosek w tej sprawie można zło-
żyć w I kwartale przyszłego roku . 

 Anna Wasak

- Problem braku mieszkań socjalnych to temat, który 
spędza nam sen z oczu – mówi burmistrz Jerzy Rębek. 
- Liczne spotkania indywidualne z mieszkańcami Ra-
dzynia, jakie dotąd odbyłem,  pokazują, że jest to jedna 
z najbardziej pilnych i niezbędnych (obok pracy zarob-
kowej) potrzeb społecznych naszego miasta.

Powstały nowe miejsca
parkingowe przy MOSIR i ZSP

Kiedy powstaną nowe mieszkania socjalne?

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 
jest tygodnikiem bezpłatnym ukazującym się na terenie miasta Radzyń Podlaski.
Wydawca: Miasto Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski
Adres redakcji: Urząd Miasta, ul. Warszawska 32, pok. 17 b, tel. 83 - 351-24-94,  

e-mail: redakcja@radzyn-podl.pl
      facebook.com/UrzadMiastaRadzynPodlaski 
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Potrzebny ci sprzęt rehabilitacyjny?
Zgłoś się do radzyńskiego Caritasu!
Od lipca w Radzyniu Podlaskim ruszyła wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego uruchomiona przez Caritas Diecezji Siedlec-
kiej przy Parafialnym Zespole Caritas parafii Świętej Trójcy. Jak 
wyjaśnia opiekun wypożyczalni Krzysztof Gajdzicki, duża liczba 
mieszkańców miasta jak i powiatu jeździła po tego typu sprzęt do 
Siedlec bądź Białej Podlaskiej, tak że pomysł na wypożyczalnię w 
Radzyniu jak najbardziej jest uzasadniony.

Więcej o radzyńskim Caritasie i powstającym przy nim wolontaria-
cie w następnym nuemrze BIM Radzyń.  KN



Miejska Biblioteka Publicz-
na od dawna boryka się z 
problemem nadmiaru zbio-
rów książkowych, które nie 
mieszczą się na półkach w jej 
nowej siedzibie.

Z tej to właśnie przyczyny posta-
nowiono, w uzgodnieniu z bur-
mistrzem Radzynia Podlaskie-
go, część zbiorów przenieść do 

wolnych pomieszczeń w pałacu. 
- Wywieźliśmy część księgo-
zbioru pedagogicznego, która ze 
względu na szczupłość miejsca 
w nowej siedzibie przy ul. Ar-
mii Krajowej była poupychana w 
różnych miejscach, nieprzysto-
sowanych do przechowywania. 
Dodatkowo musieliśmy zabrać 
książki ze starej siedziby Biblio-
teki Pedagogicznej, ponieważ lo-

kal został przejęty przez SOSW 
i jest adaptowany dla potrzeb 
przedszkola specjalnego - wyja-
śnia dyrektor placówki Grażyna 
Kratiuk.
Jak dodaje pani dyrektor, wy-
wieziona została ta część księ-
gozbiorów, z której czytelnicy 
najmniej korzystają.

 KN

Sytuacja była
dramatyczna. Koszty 
dla miasta mogły być 
ogromne!
A było o co się niepokoić! Zagro-
żenie polegało na tym, że w przy-
padku niewywiązania się z reali-
zacji w przewidywanym terminie 
(do 15 czerwca 2015 r.), jaki został 
wyznaczony w pierwszej umowie 
podpisanej przez ówczesnego bur-
mistrza Witolda Kowalczyka 15 
maja 2014 r., przepadłyby dotacje i 
Miasto Radzyń Podlaski jako lider 
programu musiałoby zapłacić ok. 7 
tys. zł za każdy zainstalowany ko-
lektor słoneczny solarną na terenie 
powiatu. Projekt zakładał montaż 
tysiąca solarów. 
Sytuacja zastana w grudniu 2014 
roku przez nowe władze Radzynia 
była dramatyczna: na planowanych 
do zrealizowania w 2014 roku 786 
solarów, do połowy lutego 2015 r. 
zgłoszono łącznie do odbioru 182 
instalacje, a odebrano tylko 123. A 
więc przez 9 miesięcy  w odniesie-
niu do odebranych instalacji pro-
jekt został zrealizowany w zaledwie 
12,3%. W ciągu pozostałych czte-
rech miesięcy, w tym dwóch zimo-
wych, trzeba było wykonać resztę 
(87,7%) z 1000 zaplanowanych 
instalacji. Tymczasem okazało się, 
że wykonawca – firma RAPID ma 
poważne problemy finansowe: w 
lutym komornik sądowy przy Są-
dzie Okręgowym Warszawa-Żoli-
borz przesłał do Urzędu Miasta pi-
smo o zajęciu wierzytelności firmy.

Odstąpienie od umowy
Jednocześnie nowe władze miasta 
miały związane ręce. W listopadzie 
2014 r., w sytuacji, gdy realizacja 
projektu była ewidentnie zagrożo-
na, były burmistrz Witold Kowal-
czyk podpisał aneks do umowy, 
uniemożliwiający jakąkolwiek  in-
terwencję do końca stycznia 2015 
roku.  Umowa z wykonawcą prze-
widywała możliwość odstąpienia 
od niej, ale dopiero w przypadku, 
kiedy opóźnienia w realizacji prze-
kroczą 30 dni ponad przyjęty ter-
min w harmonogramie. W związ-
ku z tym zdecydowane działania 
mogły zostać podjęte dopiero po 
30 stycznia 2015 r.
Po rozeznaniu sytuacji i upłynię-
ciu tego terminu burmistrz  podjął 
dramatyczną decyzję odstąpienia 
od umowy z RAPID-em (podob-
ne decyzje w tym czasie podjęły 
samorządy Biłgoraja i Terespola 
współpracujące z tą firmą) i wraz z 
pracownikami Urzędu Miasta roz-
począł walkę z czasem.
Tymczasem rozpętała się burza 
medialna, kwestionowano posu-
nięcie burmistrza, dążono do skon-
fliktowania uczestników progra-
mu... Władze miasta  jednak robiły 
swoje. Na początku marca  odbyły 
spotkania w Urzędzie Marszałkow-
skim z Marszałkiem Województwa 
Lubelskiego Sławomirem Sosnow-
skim oraz Dariuszem Królem - 
Dyrektorem Departamentu Wdra-
żania Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. W wyniku 

ustaleń termin realizacji programu 
został przedłużony do końca paź-
dziernika, a rozliczenia projektu 
- do końca listopada. Postawiony 
został warunek comiesięcznego ra-
portowania stopnia realizacji pro-
jektu.
Zanim można było ruszyć z no-
wym otwarciem, trzeba było wy-
konać szereg prac. Rozpoczęto od 
inwentaryzacji solarów na terenie 
wszystkich gmin powiatu, sfor-
mułowana została nowa umowa 
z przyszłym wykonawcą, której 
celem było odbiurokratyzowanie i 
zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcy. Udało się – nie bez 
trudności - dojść do porozumienia 
z wójtami gmin uczestniczących w 
projekcie. Większość z nich miała 
wprawdzie szereg wątpliwości, jed-
nak ostatecznie wszyscy włączyli 
się czynnie w realizację przedsię-
wzięcia. 

Nowe otwarcie – pro-
jekt ruszył jak burza!
Na początku kwietnia ogłoszony 
został przetarg na wykonanie II 
etapu projektu. 6 maja został wy-
łoniony nowy wykonawca. Prze-
targ na wykonanie instalacji 685 
kolektorów słonecznych wygrała 
firma ANTINUS Sp. z o.o. ze Skier-
niewic, która przedstawiła ofertę w 
najniższej cenie (6 602 557,53 zł) i 
jednocześnie zobowiązała się do 
wykonania zadania w terminie do 
2 października. Oferta był droższa 
o ok. 700 tys. zł od planowanych na 
ten cel  środków. Okazało się, że za 
poprzednie pieniądze nie dało się 
programu zrealizować, świadczy 
o tym również fakt, że ceny poda-
ne przez oferentów startujących w 
przetargu były bardzo zbliżone. 
Tym razem prace poszły jak burza. 
Do 30 czerwca br. firma zamonto-
wała ponad 200 instalacji – podczas 
gdy zgodnie z umową zobowiąza-
na była do wykonania minimum 
50 instalacji. W sierpniu Spółka 
ANTINUS wygrała przetarg na 
montaż 10 instalacji rozpoczętych 
i niezakończonych przez PPUH 
RAPID na terenie Gminy Borki 

(tzw. III etap), gdzie montaż został 
przerwany na skutek odstąpienia 
od umowy, z terminem wykonania 
do 30 października 2015 r. Prace 
instalacyjne wszystkich solarów w 
ramach II i III etapu realizacji pro-
jektu zakończone zostały 4 wrze-
śnia.  W momencie zamykania 
numeru kończył się proces odbioru 
instalacji. 
Warto podkreślić, że całość pro-
jektu była realizowana wyłącznie 
przez burmistrza i pracowników 
Urzędu Miasta i wyłącznie na nich 
spoczywał ciężar odpowiedzialno-
ści za całość. Żadna z gmin uczest-
niczących w programie nie oddele-
gowała do projektu żadnej osoby. 
Po kilku miesiącach  ciężkiej pracy 
pozostaje satysfakcja, że się udało.

Miasto nie dopłaci
bajońskich sum 
Program został ocalony, miesz-
kańcy Radzynia i gmin  uczestni-
czących w programie mają zain-
stalowane solary, korzystają z ich 
dobrodziejstwa. Miasto nie dopłaci 
do nich bajońskich sum.
Kilka problemów pozostaje jesz-
cze do rozwiązania. Jeden z nich 
to trudności w rozliczeniu zakresu 
prac zrealizowanych przez PPUH 
RAPID Spółka z o.o., w związku z 
tym, że firma  jest w stanie upadło-
ści likwidacyjnej. Podwykonawcy 
wystąpili do Miasta Radzyń Pod-
laski z roszczeniami bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia. Pieniądze 
na zaspokojenie roszczeń podwy-
konawców są zarezerwowane, ale 
wszystkie działania w tym zakre-
sie muszą być i są podejmowane 
w uzgodnieniu z syndykiem masy 
upadłości. Aktualnie z syndykiem 
dokonywane są rozliczenia finan-
sowe montażu 99 instalacji ode-
branych przed odstąpieniem od 
umowy. Kolejny etap to uzgodnie-
nie wyceny instalacji zinwentary-
zowanych na dzień odstąpienia od 
umowy.
O postępie w rozwiązywaniu tych 
tematów będziemy naszych Czytel-
ników informować na bieżąco.  
 Anna Wasak

Projekt „Czysta energia w Powiecie Radzyńskim” zrealizowany
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Część księgozbiorów powędrowała do pałacu
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Udało się!
Miesiąc przed przewidywanym terminem, 4 września, została zakończona 
instalacja solarów w ramach projektu „Czysta energia w Powiecie Radzyń-
skim”, którego liderem jest Miasto Radzyń Podlaski. - Mimo piętrzących się 
trudności, projekt udało się bezpiecznie doprowadzić do końca  - informuje 
burmistrz Miasta Radzyń Jerzy Rębek.



Ufundowała go przecież potężna 
i wpływowa magnacka rodzi-
na Mniszchów (poświęcimy jej 
odrębny artykuł), która dzierża-
wiła dobra radzyńskie od poło-
wy XVI do połowy XVII wieku. 
Budowę świątyni rozpoczęto w 
1612, a zakończono 1641 roku, 
jej konsekracja odbyła się w 1644 
r. Był to pierwszy murowany ko-
ściół na ziemi łukowskiej. Do 
dziś jego architektura stanowi 
w Polsce rzadkość – także z tego 
względu, że w epoce renesansu – 
bardzo antropocentrycznej – nie 
powstawało wiele świątyń. 

Czyste piękno,
harmonia
i proporcje
Radzyński kościół zaliczany 
jest do czołowych dzieł archi-
tektonicznych tzw. renesansu 
lubelskiego. Stanowi perłę póź-
norenesansowego budownictwa 
sakralnego w Polsce. Styl ten jest 
odpowiednikiem zachodnioeu-
ropejskiego manieryzmu – rene-
sansu, ale zawierającego już ele-
menty nadchodzącego baroku.
Na zewnątrz kościoła można ob-
serwować charakterystyczne ele-
menty budownictwa renesanso-

wego. Należą do nich attyki nad 
zakrystiami, dorycki fryz bie-
gnący u góry zewnętrznych ścian 
świątyni, obramowania okien, 
pilastry, czyli płaskie filary, nie-
znacznie występujące przed lico 
ściany, ozdobione liśćmi akantu. 
Wnętrze – jak wyznaje wiele osób 
– niezwykle sprzyja wyciszeniu, 
modlitwie i kontemplacji. Może 
także dlatego, że jego architek-
turę i wystrój charakteryzują 
niezwykła harmonia, proporcja, 
spokój, piękno najwyższej mia-
ry. Dekoracje sztukatorskie we-
wnątrz kościoła przypisywane są 
Janowi Wolffowi. Odwiedzając 
kościół, warto podnieść oczy i 
spojrzeć na piękne sklepienie, 
będącą jego dziełem. 
Wnętrze kościoła było wzbo-
gacane i urządzane w różnych 
późniejszych okresach histo-
rycznych, dlatego budowla póź-
norenesansowa zawiera deko-
racje manierystyczne, baroko-
we, rokokowe, klasycystyczne; 
przechowywane w niej pamiątki 
i upamiętnienia ważnych wyda-
rzeń historycznych są pamiątką 
udziału naszych przodków w 
wielkiej historii regionu i całej 
Ojczyzny.
Po wejściu do świątyni naszą 
uwagę przyciąga dominujący we 
wnętrzu ołtarz główny. U góry 
widzimy wspaniałą glorię: w 
srebrnych kłębach obłoków i zło-
tych promieniach umieszczony 
jest niewielki obraz zawieszonej 
w powietrzu Gołębicy - Ducha 
Świętego, adorowanego przez 
anioły w dynamicznych pozach. 

Poniżej znajduje się lśniąca zło-
tem nastawa obramowana u góry 
fryzem ozdobionym kwiatami 
i aniołkami, po bokach dwoma 
filarami ze złoconymi kolumna-
mi o kapitelach z liśćmi akantu. 
Ten sam motyw dekoracyjny 
występuje w postaci uszu po 
bokach ołtarza , wypełniających 
przestrzeń nad figurami bisku-
pów – patronów Polski: świętych 
Wojciecha i Stanisława. Ołtarz 
główny pochodzi z początku 
XVIII wieku i nosi cechy stylu 
barokowego.

Obrazy pędzla
cenionego w świecie 
artysty
W jego centrum umieszczony 
jest obraz „Trójca Święta” (1892 
r.) namalowany przez cenione-
go w świecie malarza obrazów 
religijnych Józefa Buchbindera 
(1839-1909). Jest to postać bar-
dzo ciekawa. Urodził się prawdo-
podobnie w Radzyniu ( według 
innych źródeł w Mordach koło 
Siedlec) w rodzinie żydowskiej. 
Wychowywał się u bernardynów 
w Łukowie, studiował w Szko-
le Sztuk Pięknych w Warsza-
wie (1856 – 1861), korzystając 
z opieki kapucynów. W 1857 r. 
przyjął chrzest. Kontynuował 
studia artystyczne w Dreźnie, 
Monachium, Dusseldorfie, Pary-
żu i Rzymie. W swych obrazach, 
nawiązujących do wielkich mi-
strzów renesansu, zawarł głębo-
kie przeżycia religijne oraz przy-
wiązanie do tradycji narodowej.
W radzyńskim kościele jest jesz-

cze wiele obrazów autorstwa 
Buchbindera: „Ukrzyżowanie” ( 
1898 r.), eksponowane w ołtarzu 
głównym w okresie Wielkiego 
Postu oraz „Św. Antoni” i „Św. 
Mikołaj”, „Przemienienie Pań-
skie” i „Święty Wincenty Mę-
czennik”, „Objawienie się Chry-
stusa św. Małgorzacie Alacoque”, 
„Św. Franciszek Borgia”, „Święty 
Izydor”.
Na obrazie w ołtarzu głównym, 
przedstawiającym Trójcę Świętą 
widzimy postacie Jezusa Chry-
stusa i Boga Ojca, siedzących na 
tronach z ciemnych, skłębionych 
chmur, zawieszonych nad błękit-
nym globem. Spowite są w ob-
szerne, obficie drapowane płasz-
cze w królewskich barwach złota 
i purpury. Ale nie mają koron 
na głowach, na stopniach tronu 
opierają bose stopy. Nad nimi 
unosi się Duch Święty w postaci 
gołębicy z rozpostartymi skrzy-
dłami. Chrystus wskazuje lewą 
ręką na trzymany na prawym 
ramieniu duży, ciemny krzyż. 
Bóg trzyma długie berło. Ale 
wpatrując się w jego ogorzałe od 
słońca oblicze oraz wysokie, bla-
de czoło, można dostrzec podo-
bieństwo do twarzy , jakie można 
było do niedawna zobaczyć na 
rolniczym Podlasiu. Jest to wiec 
Potężny Stwórca, a jednocześnie 
bliski każdemu Ojciec.

W kolejnym numerze dalszy 
ciąg przewodnika po kościele 
Świętej Trójcy.
 Anna Wasak
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Kościół pw. Świętej Trójcy perłą renesansu cz. I
Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy zajmuje 
centrum miasta, od ponad trzystu lat stanowi 
jego serce. Przechodząc obok trudno chociaż 
nie rzucić okiem – nawet zza parkanu - na jego 
pełną harmonii sylwetkę, górującą nad miastem. 
A zatrzymując się choć chwilę na modlitwę, nie 
zadumać się nad tym, jak wielka historia działa się 
w Radzyniu Podlaskim. I to począwszy od genezy 
kościoła.



WiN powstało 2 września 1945 
roku jako struktura o cywilno-
-wojskowym charakterze, mająca 
na celu konspiracyjną walkę z so-
wietyzacją  kraju i komunizmem. 
na terenie powiatu radzyńskiego 
Zrzeszenie (Obwód Radzyń WiN) 
funkcjonowało w latach 1945-
1947, przeciwstawiając się komu-
nistycznej propagandzie, likwidu-
jąc najbardziej gorliwych agentów 
sowieckich z PPR, walcząc z KBW, 
UB i ORMO.
Współcześnie tradycje historycz-
nego WiN kontynuuje stowa-
rzyszenie Zrzeszenie Wolność i 
Niezawisłość Inspektorat Radzyń, 
które zorganizowało szereg przed-
sięwzięć mających na celu uczcze-
nie 70. rocznicy powstania WiN.
W sobotę 5 września wszyscy chęt-
ni mogli wziąć udział w zawodach 
strzeleckich, które odbyły się na 
strzelnicy w Komarówce Podla-

skiej. Zawody były współfinanso-
wane ze środków Miasta Radzyń 
Podlaski. Wzięło w nich udział 
około 30 uczestników z całego 
regionu, niektórzy wraz rodzina-
mi. Miały one charakter obronno 
- dynamiczny. Strzelano z 3 róż-
nych rodzajów broni, z różnych 
dystansów i pozycji na czas. Na 
pierwszym stanowisku zawodnicy 
z pozycji leżącej strzelali z kara-
binka CZ 452 II z optyką Sutter z 
dystansu 50 m. Następnie należało 
podbiec do stanowiska drugie-
go, gdzie czekał CZ 858 Tactical z 
kompensatorem podrzutu, odda-
lony o 25 m od tarcz strzelniczych. 
Na trzecim stanowisku oddalonym 
od celu o 10 m zawodnicy mieli do 
dyspozycji  pistolet Grand Power 
K100.
Zawody poprzedziło szkolenie 
przeprowadzone przez Tomasza 
Stephana, Komendanta Sekcji 

Obronnej WiN Inspektorat Ra-
dzyń, a zarazem głównego sędzie-
go zawodów. W ogólnej punktacji 
najlepszy okazał się Marcin Mań-
ka (czas 113,81), drugie miejsce 
zajął Bartłomiej Miłosz (125,05), 
a trzecie Grzegorz Dzieniewski 
(127,09). Zwycięzcy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe w postaci gadżetów mi-
litarnych.
W nocy z 5/6 września członkowie 
WiN i goście z okolicznych miast 
wzięli udział w nocnym marszu 
z Radzynia na Uroczysko Baran 
koło Kąkolewnicy. Na miejsce do-
tarli przed północą. Uczestników 
marszruty wspierał słowem i przy-
kładem kapelan WiN-u, ks. Zbi-
gniew Rozmysł. Po modlitwie za 
pomordowanych zorganizowano 
ognisko.
Główne radzyńskie obchody rocz-
nicowe miały miejsce w niedzielę 

6 września w Sanktuarium Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy w 
Radzyniu Podlaskim, kiedy to od-
prawiona została uroczysta Msza 
św. w intencji Ojczyzny i człon-
ków WiN. Mszę odprawił i kazanie 
wygłosił Ksiądz Kapelan radzyń-
skiego WiN. Po niej w parafialnej 
sali konferencyjnej miała miejsce 
konferencja popularnonaukowa 
pt. „Zasady ideowe i organizacja 
Obwodu Radzyń Zrzeszenia Wol-
ność i Niezawisłość (1945-1947)”. 
Referaty wygłosili: dr Agnieszka 
Gątarczyk, która przedstawiła 
referat pt. „Rozważania nad rotą 

przysięgi Zrzeszenia Wolność i 
Niezawisłość”, mgr Grzegorz Kar-
piński („Organizacja podziemia 
antykomunistycznego w powiecie 
radzyńskim w latach 1944-1947”) 
oraz dr hab. Dariusz Magier: 
(„Kadra kierownicza Obwodu Ra-
dzyń WiN 1945-1947”).
Obchody rocznicowe zakończył 
wieczorny koncert pod hasłem 
„Młodzi Bohaterom”. Młodzież 
mogła wysłuchać rockowego ze-
społu Irydion oraz hip-hopowego 
wykonawcy Zjednoczony Ursy-
nów.

Dariusz Magier

Obchody 70-lecia Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
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Bogatą propozycję programową związaną z 70. rocznicą utworzenia Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość przygotowali współcześni kontynuatorzy tradycji tej or-
ganizacji. Na obchody złożyły się: zawody strzeleckie w Komarówce, nocny marsz 
na Uroczysko Baran, Msza św. i konferencja popularnonaukowa w Sanktuarium 
MBNP w Radzyniu oraz koncert w Radzyńskim Ośrodku Kultury. W uroczysto-
ściach uczestniczył Zastępca Komendanta Komendy Głównej WiN gen. Henryk 
Dziudek oraz radzyńscy kombatanci organizacji.

Ile kosztuje „Biuletyn Infor-
macyjny Miasta Radzyń”? Jaki 
jest koszt jednego egzempla-
rza “Radzynia” w stosunku do 
egzemplarza “Grota”? - takie 
pytania padły na ostatniej sesji 
Rady Miasta. Można odpowie-
dzieć najprościej: “Radzyń” jest 
pięć razy tańszy od “Grota”. 
Wydanie jednego egzemplarza 
„Grota” w 2014 r.  to koszt 
4,27 zł. Jeden egzemplarz „Ra-
dzynia” będzie kosztował ok. 
0,73 zł. Na zmianie polityki in-
formacyjnej korzystają miesz-
kańcy oraz budżet miasta, bo 
pismo wydawane jest w 3 razy 
wyższym nakładzie, a miasto 
zaoszczędzi na tym minimum 
87 tys. złotych rocznie.     

Dotychczas wyszły 3 numery „Biu-
letynu Informacyjnego Miasta Ra-
dzyń” (z datą 31 lipca okazjonalny, 
poświęcony przekazaniu Miastu 
Radzyń Podlaski Pałacu Potoc-
kich,w sierpniu jeden numer, od 
września ukazuje się jako dwuty-
godnik). Ten numer jest czwarty. 

Można powiedzieć, że pismo jest 
na rozruchu.
Przypomnijmy, że decyzja o wyda-
waniu pisma miejskiego w tej for-
mie była efektem audytu przepro-
wadzonego w Radzyńskim Ośrod-
ku Kultury -wydawcy “Grota”. Po 
tej decyzji trzeba było  załatwiać 
sprawy organizacyjne (rejestracja 
w sądzie, uzyskanie numeru ISSN,  
stworzenie projektu gazety - co wy-
magało poniesienia  dodatkowych, 
ale jednorazowych kosztów – w 
sumie ok. 2,2 tys. zł). Ponadto po-
czątek wydawania zbiegł się z cza-
sem wakacji, pismo ukazywało się 
nieregularnie. 
Dotychczasowe doświadczenia i 
poniesione wydatki pozwalają jed-
nak na stworzenie symulacji kosz-
tów na przyszłość. 
Jeśli chodzi o koszty osobowe, 
to teksty „Radzynia” redaguje 2 
dziennikarzy “etatowych”, na co 
mają przeznaczone 1,5 etatu (dru-
gi dziennikarz - redaktor naczelna 
i jednocześnie korektor, czyli ja 
- AW- oprócz zadania wydawa-
nia pisma ma szereg innych obo-
wiązków). Trzeci autor dostarcza 

teksty w ramach obowiązków w 
MOSiR-ze. Skład jest wykonywa-
ny na umowę-zlecenie. W sumie 
miesięczne koszty osobowe wyda-
nia kolejnych numerów to kwo-
ta 4835,17 zł.  Przy założeniu, że 
docelowo będzie to dwutygodnik, 
wychodzi 2417,59 zł na numer.  Do 
tego doliczyć należy koszt druku. 
Nakład, który zapewni dotarcie 
pisma do niemal wszystkich go-
spodarstw w Radzyniu  to maksy-
malnie 5 tys.  Koszt druku jedne-
go numeru z dostawą to 1195,50 
zł (brutto, po uzyskaniu numeru 
ISSN, co już się stało, z 8-procen-
towym VAT-em). W sumie jeden 
numer będzie kosztował 3613,09 
zł. Roczny koszt wydawania „Biu-
letynu Informacyjnego Miasta 
Radzyń” zamknie się w kwocie 
ok. 87 tys. zł. Skoro mowa o na-
kładzie ok. 5000 tys., to koszt jed-
nego egzemplarza wyniesie około 
0,73 zł. 
Dla porównania, o które pytano na 
sierpniowej sesji Rady Miasta,  dla 
tworzenia „Grota” potrzeba było 
3,5 etatu (dziennikarze plus skład). 
Rocznie koszty zatrudnienia (na 

podstawie danych z 2014 r.) wynio-
sły 121 442,77 zł (10,12 tys. mie-
sięcznie – a więc ponad dwa razy 
więcej niż w przypadku “Radzy-
nia”). Za druk 23 numerów w 2014 
r. zapłacono 35 595 zł. W sumie to 
157 037,77 zł, co daje  6827,73  zł 
za jedno wydanie, w nakładzie 
1600 egz. Jeden egzemplarz gaze-
ty kosztował więc budżet miasta 
4,27 zł. 
Jeden egzemplarz “Radzynia” bę-
dzie więc prawie 6-krotnie, a  li-
cząc z wielkim zaokrągleniem na 
niekorzyść “Radzynia” na pew-
no ponad 5-krotnie tańszy niż 
“Grota”, koszty roczne wydawania 
pisma w prawie 3 razy większym 
nakładzie, co zapewni prawie 
wszystkim mieszkańcom miasta 
dostęp do informacji, będą niemal 
dwukrotnie niższe. Miasto na pi-
śmie zaoszczędzi blisko 70 tys. zł 
rocznie. 
Dodać należy, że Miasto w 2014 
roku dołożyło do prywatnego ty-
godnika “Opinie” na tzw. promocję 
miasta 17 712 zł – a konia z rzędem 
temu, kto widział promocję miasta 
na łamach “Opinii”! Nie liczymy tu 

składki, jaką uiszczały na ww. pi-
smo spółki miejskie. 
Ale i bez tego to ok. 87 tys. złotych 
rocznie zaoszczędzonych w bu-
dżecie miasta. 
Ponadto  w pakiecie mieszkańcy 
Radzynia mają nowoczesny, atrak-
cyjny, uzupełniany na bieżąco 
portal internetowy, dostępny nie 
tylko dla mieszkańców miasta. 
Zamieszczane są tam informacje 
pełne, często obszerniejsze niż w 
„Biuletynie”.
W ramach nowej polityki informa-
cyjnej na portalu miejskim uzupeł-
niane są wiadomości m.in. o zabyt-
kach i historii Radzynia, co da pod-
stawę do wydawnictw przewodni-
kowych po mieście, prowadzona 
jest żywa współpraca z dziennika-
rzami regionalnymi, dzięki czemu 
miasto ma dodatkową promocję.   

 Anna Wasak

“Radzyń” ponad pięć razy tańszy od “Grota”
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1. na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
stanowiącej własność Miasta Radzyń Podlaski, położonej w 
Radzyniu Podlaskim przy ul. Konstytucji 3 Maja, składa-
jącej się z działek o kształcie regularnym oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi 439/7 i 440/4 o łącznej powier-
zchni 4320 m2, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Pod-
laskim prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00007264/3. 
Nieruchomość położona jest niedalekiej odległości od 
centrum miasta, usytowana jest bezpośrednio przy ulicy 
utwardzonej nawierzchnią asfaltową, dojście chodnikiem. 
W najbliższym otoczeniu znajdują się budynki mieszkalne 
wielorodzinne. Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci 
uzbrojenia, tj. sieci elektrycznej, wodociągowej, sanitarnej i 
gazowej. Przez nieruchomość przebiega napowietrzna linia 
niskiego napięcia  i linia średniego napięcia w przewodach 
podziemnych. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prz-
estrzennego nieruchomość położona jest na obszarze 
przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodz-
inną, mieszkalniową wielorodzinna i usługi.
Wszelka działalność inwestycyjna wymaga uzgodnień z 
Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości   700 000,00 zł
(w tym podatek VAT w kwocie 130 894,31 zł)
Wadium     70 000,00 zł
Minimalne postąpienie                                       7 000,00 zł,

2. na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
stanowiącej własność Miasta Radzyń Podlaski, położonej w 
Radzyniu Podlaskim przy ul. Międzyrzeckiej, oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 1660/21 o powierzchni 504 m2 
i regularnym kształcie, która powstała z podziału działki 
oznaczonej nr ewidencyjnym 1660/4, dla której Sąd Re-
jonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą 
KW LU1R/00037178/2. Do nieruchomości zostanie usta-
nowiona służebność przejazdu i przechodu przez działkę 
o nr ewidencyjnym 1645. Nieruchomość położona jest 
niedalekiej odległości od centrum miasta, usytowana jest 
bezpośrednio przy ulicy utwardzonej nawierzchnią asfal-
tową, dojście chodnikiem. W najbliższym otoczeniu zna-
jdują się budynki mieszkalne jednorodzinne i pojedyncze 
bloki mieszkalne wielorodzinne. Nieruchomość znajduje 
się w zasięgu sieci uzbrojenia, tj. sieci elektrycznej, wodo-
ciągowej, sanitarnej i gazowej. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prz-
estrzennego nieruchomość położona jest na obszarze 
przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodz-
inną.
Wszelka działalność inwestycyjna wymaga uzgodnień z 
Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości  130 000,00 zł  
(w tym podatek VAT w kwocie 24 308,94 zł)
Wadium                                                               13 000,00 zł
Minimalne postąpienie                                        2 000,00 zł 

3. na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
stanowiącej własność Miasta Radzyń Podlaski, położonej w 
Radzyniu Podlaskim przy ul. Międzyrzeckiej, oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 1660/22 o powierzchni 495 m2 
i regularnym kształcie, która powstała z podziału działki 
oznaczonej nr ewidencyjnym 1660/4, dla której Sąd Re-
jonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą 
KW LU1R/00037178/2. Do nieruchomości zostanie usta-
nowiona służebność przejazdu i przechodu przez działkę 
o nr ewidencyjnym 1645. Nieruchomość położona jest 
niedalekiej odległości od centrum miasta, usytowana jest 
bezpośrednio przy ulicy utwardzonej nawierzchnią asfal-
tową, dojście chodnikiem. W najbliższym otoczeniu zna-
jdują się budynki mieszkalne jednorodzinne i pojedyncze 
bloki mieszkalne wielorodzinne. Nieruchomość znajduje 
się w zasięgu sieci uzbrojenia, tj. sieci elektrycznej, wodo-
ciągowej, sanitarnej i gazowej. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prz-
estrzennego nieruchomość położona jest na obszarze 
przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodz-
inną.
Wszelka działalność inwestycyjna wymaga uzgodnień z 
Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości                 120 000,00 zł
(w tym podatek VAT w kwocie 22 439,02 zł)
Wadium                                                               12 000,00 zł
Minimalne postąpienie                                        2 000,00 zł,

4. na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
stanowiącej własność Miasta Radzyń Podlaski, położonej w 
Radzyniu Podlaskim przy ul. Międzyrzeckiej, składającej 
się z dwóch działek o kształcie regularnym, oznaczonych 
numerami ewidencyjnymi 1660/23 i 1660/5, o łącznej powi-
erzchni 497 m2. Działka  o numerze ewidencyjnym 1660/23 
powstała z podziału działki oznaczonej nr ewidencyjnym 
1660/4, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim 
prowadzi księgę wieczystą KW LU1R/00037178/2. Do 
nieruchomości zostanie ustanowiona służebność przejazdu 
i przechodu przez działkę o nr ewid.1645. Nieruchomość 
położona jest niedalekiej odległości od centrum miasta, 
usytowana jest bezpośrednio przy ulicy utwardzonej naw-
ierzchnią asfaltową, dojście chodnikiem. W najbliższym 
otoczeniu znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne 
i pojedyncze bloki mieszkalne wielorodzinne. Nierucho-
mość znajduje się w zasięgu sieci uzbrojenia, tj. sieci elek-
trycznej, wodociągowej, sanitarnej i gazowej. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prz-
estrzennego nieruchomość położona jest na obszarze 
przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodz-
inną.
Wszelka działalność inwestycyjna wymaga uzgodnień z 
Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości                 125 000,00 zł 
(w tym podatek VAT w kwocie 23 373,98 zł)
Wadium                                                               12 500,00 zł
Minimalne postąpienie                                        2 000,00 zł 

Sprzedaż nieruchomości gruntowej podlega podatkowi od 
towarów i usług (VAT), stosownie do ustawy z dnia 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 
177, poz. 1054 z późn. zm.). 
Cena osiągnięta w przetargu obejmuje cenę nieruchomoś-
ci.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, 
które zapoznają się regulaminem przetargu oraz wpłacą 
wadium. Wadium winno być wpłacone na rachunek ban-
kowy tut. Urzędu nr 56 8046 0002 2001 0000 0446 0001 w 
Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim nie później 
niż do dnia 5 listopada 2015 r.
Za datę wpłaty wadium w razie wątpliwości uważa się datę 
zaksięgowania całej kwoty wadium na rachunku bankow-
ym, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 listopada 2015 r.
o godz. 10.00

w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32

sala konferencyjna - parter  

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zobowiąza-
na jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy 
notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nierucho-
mości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone 
wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganych 
należności na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie 
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w 
miejscu i w terminie podanym nabywcy przez sprzedające-
go w zawiadomieniu. Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski 
może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie 
podlega wówczas zwrotowi.
Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, 
unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem 
negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetar-
gu, który  przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości.
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski może odwołać ogło-
szony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o 
tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o prze-
targu i podając przyczynę odwołania przetargu.
Regulamin przetargu dostępny jest na stronie interne-
towej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski www.umradzyn-
podlaski.bip.lubelskie.pl oraz w Wydziale Zarządzania 
Mieniem Komunalnym tut. Urzędu, I piętro, pokój Nr 112.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzys-
kać w Wydziale Zarządzania Mieniem  Komunalnym tut. 
Urzędu, I piętro, pokój Nr 112 lub pod tel: 83 3512476 lub 
661  993 608.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zaintere-
sowanych do udziału w przetargu.

BURMISTRZ  MIASTA RADZYŃ PODLASKI OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Radzyniu Podlaskim informuje, 
że z dniem 01.09.2015 r. przenosi Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w bardziej dogodne miejsce, aby uła-
twić dojazd mieszkańcom Radzynia Podlaskiego.
Nowa lokalizacja PSZOK znajduje się przy wjeździe do nowej 
bazy materiałowo-transportowej PUK, pod tym samym adre-
sem i przy tej samej drodze dojazdowej od ulicy kockiej (wjazd 
na oczyszczalnię miejską, ul. Kocka 25) w Radzyniu Podlaskim. 
Jesteśmy głęboko przekonani, że nowa lokalizacja PSZOK, bar-
dzo ułatwi mieszkańcom Radzynia dowóz odpadów. 

Ryneczek jest położony w centrum miasta, przy ul. Gwardii 
4a, ma dogodny dojazd, otoczony jest parkingami, stanowi  
tradycyjne miejsce zakupów wielu radzynian. W ofercie znaj-
duje się ponad 30 miejsc pod handel owocami i warzywami 
oraz artyułami przemysłowymi. Ceny już od 12 zł za m2 netto.
 

Informacje tel. 83-3512488

Tanie miejsca do handlu
 na tzw. małym ryneczku oferuje

Urząd Miasta Radzyń Podlaski



BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 18 września 2015 r. 7KULTURA

Wystawę „Radzyń, którego 
już nie ma” można oglądać w 
Radzyńskiej Izbie Regionalnej. 
Ekspozycja została zorganizo-
wana w ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa, które w tym 
roku w Polsce obchodzone 
są pod hasłem „Utracone 
dziedzictwo”. - Jest to temat 
powszechny, który dotyka nas 
jako narodu, ale także każdego 
z nas indywidualnie – podkre-
ślał Tomasz Pietrzela podczas 
wernisażu w piątkowy wieczór 
11 września. Wystawa uświa-
damia nam, mieszkańcom Ra-
dzynia, jak wiele utraciliśmy w 
obu tych aspektach. 

- Wiemy o stratach, jakie ponio-
sła nasza ojczyzna przez najazdy, 
wojny,  w szczególności przez II 
wojnę światową - o  zburzonych 
zabytkach, skradzionych dziełach 
sztuki, zniszczonych miastach czy 
zrabowanych kolekcjach. Dru-
gi aspekt dotyczy każdego z nas 
indywidualnie - do „utraconego 
dziedzictwa” należą także pamiąt-
ki rodzinne, zdjęcia, wspomnie-

nia, tradycje – dodał organizator 
wystawy. 
Ekspozycja składa się z dwóch czę-
ści: jedna nawiązuje do 600-lecia 
początków osadnictwa na obecnej 
ziemi radzyńskiej, druga przedsta-
wia obraz Radzynia, w szczegól-
ności Pałacu Potockich, w dawnej 
fotografii – a więc głównie z I po-
łowy XX wieku.  
Szczególne miejsce w części fo-
tograficznej ma Pałac Potockich. 
Wprawdzie na zewnątrz nie widać 
„strat”, bo obiekt został odbudowa-
ny po wojnie, ale rzut oka na liczne 
zdjęcia pokazujące wnętrza pałacu 
sprzed pożaru, który strawił zaby-
tek w lipcu 1944 roku, daje obraz 
„utraconego dziedzictwa”. Widać 
na nich piękne sale, bogato wypo-
sażone w stylowe meble, obrazy – 
takie, jakie możemy podziwiać w 
głośnych muzeach. 
Obecni na wernisażu radzynia-
nie, pamiętający miasto choćby 
z lat 60., szukali śladów dawnych 
miejsc, budynków, z którymi wią-
zały się wspomnienia dzieciństwa 
– zabaw czy codziennych zaku-
pów. 

Warto również zatrzymać się dłu-
żej przy części wystawy cofającej 
nas w bardziej odległą przeszłość 
– do początków Radzynia. W tym 
roku przypada 600-lecie przeka-
zania „pustkowia nad Białką” wy-
bitnemu dyplomacie okresu wojen 
polsko-krzyżackich, uczestnikowi 
soboru w Konstancji (1414 r.) Mi-
kołajowi Cebulce. Ponadto obcho-
dzimy 585 rocznicę założenia wsi 
Białki Niżnej, która dała początek 
późniejszemu Radzyniowi, a 550 
lat temu Białka Niżna uzyskała 
rangę ośrodka miejskiego na mocy 
przywileju lokacyjnego opartego 
na prawie polskim, sporządzone-

go  przez Grota z Ostrowa (w 1468 
roku król Kazimierz Jagiellończyk 
przeniósł tę lokację na prawo mag-
deburskie).
Stąd też na wystawie materiały 
ikonograficzne i informacje m.in. 
o wymienionych postaciach,  a w 
dwóch gablotach - materialne pa-
miątki najdawniejszych dziejów 
naszej ziemi – eksponaty archeolo-
giczne pochodzące z wykopalisk 
na terenie powiatu radzyńskiego. 
Wystawa będzie czynna do 16 paź-
dziernika.

 Anna Wasak

Artystkę przedstawił Zygmunt 
Pietrzak – prezes Radzyńskiego 
Towarzystwa Muzycznego – głów-

nego organizatora DKL. Na występ 
składały się piosenki ze wszyst-
kich autorskich płyt Doroty Miś-
kiewicz. Trudno określić gatunek 
tych utworów, gdyż łączą pop, jazz, 
subtelną elektronikę oraz akcenty 
południowe. Rozkołysanej ory-
ginalnymi rytmami publiczności 
trudno było powstrzymać się od 
tanecznych ruchów. W piosenkach 
Doroty Miśkiewicz ważna jest nie 
tylko muzyka, ale także teksty, które 

budują nastrój, i trudno się dziwić, 
gdyż wyszły spod wybitnych piór. 
Ich autorami są Wojciech Młynar-
ski, Michał Rusinek, Grzegorz Tur-
nau, Bogdan Loebl czy Wojciech 
Waglewski.
Dorocie Miśkiewicz towarzyszył 
zespół w składzie:
Tomasz Kałwak (instrumenty kla-
wiszowe),  Artur Lesicki (gitarzy-
sta), Michał Kapczuk (radzynia-
nin!) gitara basowa oraz Łukasz 

Żyta (perkusista).
Współorganizatorem koncertu byl 
Radzyński Ośrodek Kultury.

Kolejna odsłona XXXII Dni Ka-
rola Lipińskiego już 3. październi-
ka o godz. 18.00. Przed radzyńską 
publicznością wystąpi Szymon 
Kowalski z recitalem fortepiano-
wym PODRÓŻ MUZYCZNA.

  Anna Wasak

Charyzmatyczna wokalistka
o zjawiskowym głosie 

XXXII Dni Karola Lipińskiego

Występ Doroty Miśkie-
wicz otworzył XXXII 
Dni Karola Lipińskiego. I 
było to otwarcie, któ-
re na długo zapadnie 
w pamięć radzyńskiej 
publiczności. Artystka 
zauroczyła niezwykłym, 
subtelnym głosem, 
nieprzeciętną urodą i  
wspaniałym kontaktem 
z publicznością. Słucha-
cze, którzy w sobotni 
wieczór 5 września po 
brzegi wypełnili salę 
widowiskową Oranżerii, 
byli zachwyceni koncer-
tem. 

Członkowie Kameralnej Or-
kiestry Akordeonowej Arti 
Sentemo w wakacje na brak 
wrażeń nie narzekali – wręcz  
przeciwnie.

Zbierali zasłużone owoce całorocz-
nej, intensywnej pracy, uczestni-
cząc w spotkaniach muzycznych w 
Nałęczowie i Zakopanem. Wyjazdy 
obfitowały w atrakcje turystycz-
ne i kulturalne. Miały też jeszcze 
jeden aspekt.  -Nasze koncerty to 
promocja miasta, powiatu,  gminy 
– miejsca, w którym żyjemy i pra-
cujemy i które nasza publiczność po 
wysłuchaniu koncertu chce poznać, 
odwiedzić. Wiele osób podchodzi 
do nas, gratuluje, pyta, deklaruje, 
że chce przyjechać do Radzynia – 
mówi założyciel i dyrygent zespołu 
Zbigniew Czuryło. 
Tak było zarówno w Nałęczowie jak 
i w Zakopanem. W pierwszą nie-
dzielę lipca młodzi akordeoniści, 
wychowankowie Zbigniewa Czu-
ryły, dali koncert w  Nałęczowskim 
Ośrodku Kultury. Na występ złożyły 
się utwory klasyczne i rozrywkowe. 
Widownia była zachwycona, bra-
wom nie było końca. 
Również kilkudniowy pobyt w 
Zakopanem to pasmo sukcesów. 
Głównym wydarzeniem był kon-
cert, jaki dała Orkiestra Arti Sen-
temo w Zakopiańskim Centrum 
Edukacji im. H. Modrzejewskiej w 
ramach prestiżowego Międzyna-
rodowego Festiwalu „Koncerty w 
Zakopanem, lato 2015”. Była to już 
XVI edycja, jednak  po raz pierw-
szy na festiwalu zagrała orkiestra 
akordeonowa. I była to orkiestra z 
Radzynia. W repertuarze koncertu 
znalazły się różne utwory. - Wyko-
naliśmy pełen repertuar od klasyki 
po muzykę rozrywkową i filmo-
wą. Widownia pełna, potrójny bis. 
Niesamowicie pozytywne emocje 
– wspomina Aleksandra Kurowska. 
Grono  nowych fanów udało się 
orkiestrze zebrać podczas mini 
koncertu na Krupówkach, a także  
koncertu w kościele parafialnym 
pw. Św. Marcina w Bystrej. W reper-
tuarze znalazła się m.in. Arią D-dur 
Jana Sebastiana Bacha i „Barka”, solo 
zagrali Aleksandra Kurowska oraz 
Dawid Nicpoń.
Po rozpoczęciu nowego roku szkol-
nego zespół nie spoczął na laurach, 
gdyż już 23. września zagra na Mię-
dzynarodowym Festiwalu Zespo-
łów Akordeonowych w Koszalinie, 
a w listopadzie da koncert promują-
cy swą pierwszą płytę. 

 Anna Wasak

Letnie występy Arti 
Sentemo: Widownia 
pełna. Potrójny bis.

Radzyń, którego już nie ma
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Radzyńska pływalnia „Aqua – 
Miś” będąca główną i najważniej-
szą częścią Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji  w tym dniu 
obchodziła właśnie 3 rocznicę 
rozpoczęcia działalności. Dyrek-
tor Agnieszka Włoszek obiecała, 
że zawsze takie dni będą uroczy-
ście obchodzone z coraz większą 
oprawą, bo Radzyń po prostu zbyt 
długo czekał na własną pływalnię. 
Wszyscy korzystający z pływalni 
dostawali bilety bezterminowe, 
czyli płacąc za godzinę, mogli pły-
wać do woli. Oczywiście nikt nie 
„moczył” się po kilka godzin, ale 
miłe było, że nie trzeba było pa-
trzeć na zegarek i liczyć się z do-
płatą przy wyjściu. Największym 
zainteresowaniem cieszyła się 
możliwość zrobienia analizy skła-
du ciała, między innymi poziomu 
wody czy tkanki tłuszczowej. Miłe 
dziewczyny z Centrum Zdrowia i 
Fitnesu „New Live” (mieszczącego 
się przy ulicy Wyszyńskiego) nie 

tylko zajmowały się tą analizą , ale 
patrząc na wyniki udzielały rad i 
wskazówek odnośnie żywienia czy 
trybu życia. Możliwość zrobienia 
tej analizy trwała od 13.00 do 16.00 
i praktycznie cały czas byli chętni 
na tę bezpłatną usługę. Inną atrak-
cją była oferta zrobienia zdjęć pod 
wodą i wywołania ich w zakładzie 
„Foto Expres”. Zarówno „New 
Live” jak i „Foto Expres” są bardzo 
zainteresowane współpracą z na-
szą pływalnią i miejmy nadzieję, że 
pływający w „Agua – Misiu” będą 

mogli często korzystać z ich usług. 
Naprawdę warto.
Wszyscy kupujący bilety wypeł-
niali także specjalne kupony, które 
później brały udział w losowaniu 
upominków w postaci koszulek i 
ręczników z logo pływalni. Miło 
nam poinformować, że upominki 
te otrzymali: Aniela Król, Adam 
Bober, Kinga Obroślak, Adrian 
Bieniek i Waldemar Domański. 
Serdecznie gratulujemy.
Trzy lata minęły nie wiadomo 
kiedy. Dla pracowników pływal-

ni był to także czas wspomnień. 
Wszystko było nowe a wiele rze-
czy wydawało się skomplikowane, 
każdy miał obawy i zastanawiał się, 
jak to będzie działało. Wszystko 
było „pierwszy raz”, a każda nawet 
najdrobniejsza awaria była spraw-
dzianem umiejętności obsługi. A 
każdy sukces cieszył podwójnie. 
W  takim, a może nawet lepszym 
nastroju spotkamy się z pewnością 
za rok.
 MT
 fot.: FOTO EXPRES

Wakacyjny sezon „plażówki” 
zakończył się 2 tygodnie temu, 
ale nie oznacza to oczywiście 
zakończenia gry w siatkówkę. 
Zabawa w tę dyscyplinę na na-
szym „podwórku” praktycznie 
nigdy się nie kończy.

Gmina Radzyń jest chyba jedną z 
najlepszych w Polsce, jeśli chodzi o 
ilość boisk do siatkówki plażowej i 
organizacji turniejów. W ostatnich 
dniach powstało jeszcze jedno bo-
isko, właśnie w Siedlanowie i była 
to świetna okazja do zorganizo-
wania turnieju jesiennego. Orga-
nizatorami zawodów byli: sołtys, 
Rada Solecka oraz radny RG z tej 
miejscowości. I celowo prosili, by 
nie podawać ich nazwisk, gdyż 
jak sami powiedzieli, są oni do 
pracy i organizacji, a nie do pro-
mowania siebie. Z małą pomocą 
pracowników radzyńskiego Miej-

skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
wyszedł całkiem przyzwoity tur-
niej, choć przy normalnej letniej i 
słonecznej pogodzie  z pewnością 
byłoby więcej drużyn. W minioną 
niedzielę było zimno, wiał wiatr i 
nie była to wymarzona pogoda do 
gry w siatkówkę. Najważniejsze, że 
ci najwierniejsi fani tego sportu z 

Radzynia i okolic nie zawiedli.
Zwycięzcami okazali się Bartłomiej 
Bojarczuk i Adrian Węgrzyniak, 
którzy w finale pokonali Grzegorza 
Wróblewskiego i Mateusza Pękałę. 
W meczu o III miejsce Paweł Ko-
walik i Tomasz Musiatowicz oka-
zali się natomiast lepsi od Marka 
Wierzbickiego i Mateusza Bielec-

kiego. Ogólnie, mimo zimna, hu-
mory dopisywały, kiełbaski z grilla 
miały wzięcie jak nigdy, a boisko w 
Siedlanowie i gościnność organiza-
torów wszystkim bardzo przypadły 
do gustu. Może to być dobre miej-
sce do jednego z „przystanków” 
przyszłorocznych rozgrywek wa-
kacyjnych. MT

W niedzielę 13 wrze-
śnia na naszej pływalni 
dało się zauważyć, że 
dzieje się coś niezwy-
kłego. Już kupując bilet 
wszystkie dzieci otrzy-
mały niebieskie baloniki 
z logo pływalni. I nie 
był to jedyny objaw tej 
„niezwykłości”.

„Aqua – Miś” ma już 3 lata

Jesienny Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Radzyń Podlaski w Siedlanowie           

Harmonogram
dyżurów radnych
Rady Miasta Radzyń  
w biurze Rady Miasta
przy ul. Warszawskiej 
32 (pok. nr 76)
poniedziałki
od godz. 17 .00
tel. (83) 351 24 69

1. Długosz Izydor  
    28 września 2015 r.
2. Fijałek Bogdan     
    5 października 2015 r.
3. Jakubowski Jakub    
    12 października 2015 r.
4. Lecyk Bożena     
    19 października 2015 r.
5. Mazurek Robert    
    26 października 2015 r.
6. Panasiuk Waldemar    
    2 listopada 2015 r.
7. Piekutowski Jacek    
    9 listopada 2015 r.
8. Sieromski Włodzimierz    
    16 listopada 2015 r.
9. Skowron Piotr     
    23 listopada 2015 r.
10. Stradczuk Krzysztof    
      30 listopada 2015 r.
11. Wierzchowski Dariusz    
       7 grudnia 2015 r.
12. Wołowik Krzysztof    
       14 grudnia 2015 r.
13. Zając Mieczysław    
       21 grudnia 2015 r.
14. Zawada Marek    
       28 grudnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta – 
Adam Adamski przyjmuje intere-
santów w piątki od godziny 15.30.


