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Na tę decyzję Radzyń czekał 50 lat! Dobre wieści z RatuszaMEGA SYSTEM już działa!
Miasto Radzyń Podlaski po niemal 50 latach od podjęcia 
starań uzyskało decyzję Ministerstwa Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego w sprawie określenia granicy zabytku. 
Brak decyzji w tej sprawie – toczącej się od 1967 r. - przez 
dekady hamował rozwój naszej miejscowości. 

Miasto Radzyń Podlaski  wygrało w sądzie pierwszej 
instancji sprawę z firmą Mostostal, która realizowała mo-
dernizację  miejskiej oczyszczalni ścieków, oraz z Gene-
ralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie kar 
naliczonych za zajęcie pasa drogowego w pobliżu PKS-u. 

Od początku września ruszyła produkcja krzeseł biuro-
wych w MEGA SYSTEM Sp. z o.o., od kilku dni fabryka 
pracuje na pełnych obrotach. Obecnie w zakładzie jest 
zatrudnionych już ponad 40 osób. 
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Problem polegał na tym, że do ści-
słej strefy konserwatorskiej zaliczo-
no niemal całe miasto – nie tylko 
zespół pałacowo-parkowy oraz 
kościół pw. Świętej Trójcy wraz z 
najbliższym otoczeniem, ale także 
główne radzyńskie ulice - nie tyl-
ko całą Ostrowiecką i Warszawską 
oraz Dąbrowskiego, ale  również np. 
Międzyrzecką, Partyzantów, Koś-
ciuszki. W dodatku nie były okre-
ślone granice zabytku. Mówiąc naj-
prościej: budynki stojące przy tych 
ulicach traktowane były jak obiekty 
zabytkowe klasy zerowej. Jeśli teren 
jest objęty archeologiczną strefą 
prawnej ochrony konserwatorskiej, 
w jej obrębie wszelkie prace ziem-
no-budowlane należy uzgodnić z 
Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków.
Taki stan uniemożliwiał rozwój 
miasta, w tym  opracowanie Stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
rozwoju Miasta i – co jest z tym 
związane - zmiany Planu zagospo-
darowania przestrzennego Miasta. 
Dlatego decyzję MKiDN w sprawie 
określenia granicy zabytku w Ra-
dzyniu należy uznać za historyczną 
dla miasta. W uzasadnieniu decyzji 
stwierdzono: „ Z rejestru zabytków 
skreślono część obszaru miasta Ra-
dzyń Podlaski i część zespołu pa-
łacowo-parkowego Szlubowskich, 
które w dacie wpisu do rejestru za-
bytków zostały nieprawidłowo ob-
jęte ochroną konserwatorską wraz z 

ww. założeniem rezydencjonalnym. 
Należy jednak zauważyć, że niniej-
sze rozstrzygnięcie nie wyklucza 
możliwości dokonania indywidual-
nego wpisu do rejestru zabytków za-
chowanych elementów historyczne-
go układu urbanistycznego miasta 
Radzyń Podlaski, zgodnie z aktual-
nym stanem wiedzy na temat histo-
rii procesów jego kształtowania”. 
- Mając decyzję MKiDN i po jej 
publikacji w sposób zwyczajowo 
przyjęty, będziemy mogli przystąpić 
do opracowania Studium i do zmia-
ny Planu zagospodarowania prze-
strzennego – mówi burmistrz Jerzy 
Rębek. Dodaje, że do chwili obecnej 
w UM złożonych zostało  ponad 30 
wniosków mających na celu wpro-
wadzenie zmian w różnych częś-
ciach miasta. - Chodzi o lokalizację 
mniejszych czy większych inwesty-
cji, takich jak budowa domu, sklepu, 
magazynu, ciągu pieszego czy jezd-
nego  - tłumaczy włodarz miasta.
- Dzięki uzyskaniu decyzji Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w sposób racjonalny 
określający i zamykający granicę 
zabytku w Radzyniu  przystąpimy 
do opracowania nowego Studium 
uwarunkowań i kierunków rozwo-
ju Miasta oraz  Planu zagospodaro-
wania przestrzennego, co umożliwi 
miastu prawidłowy rozwój – dodaje 
wiceburmistrz Tomasz Stephan.

 Anna Wasak
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Wygrana sprawa
z Mostostalem
Miasto Radzyń Podlaski reprezen-
towane przez mec. Andrzeja La-
tocha wygrało w sądzie pierwszej 
instancji sprawę z firmą Mostostal. 
Chodzi o rozliczenia finansowe re-
alizowanej przez Mostostal od maja 
2002 roku inwestycji „Moderniza-
cja i rozbudowa miejskiej oczysz-
czalni ścieków w Radzyniu Podla-
skim”. Sąd orzekł odszkodowanie 
dla miasta Radzyń na kwotę ponad 
1,1 mln zł. – Sprawa toczy się już od 
wielu lat i w tej chwili jest już ten 
szczęśliwy finał – poinformował 
włodarz miasta.

Wygrana sprawa z GDDKiA
Miasto wygrało  też proces z Ge-
neralną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad w sprawie kar naliczo-
nych za zajęcie pasa drogowego 
w pobliżu PKS-u. Decyzja miała 
klauzulę natychmiastowej wyko-
nalności. Miasto musiało zapłacić 
karę  i w sądzie dochodzić swoich 
praw. Sąd przyznał rację miastu i  
pieniądze w kwocie 60 tys. zł wraz 
z odsetkami zostaną zwrócone do 
miejskiej kasy. 

Przyjęty wniosek o budowę 
ciągu Międzyrzecka-
-Budowlanych
GDDKiA Oddział w Lublinie 
przyjęła i skierowała do Warsza-
wy złożony przed kilkoma mie-
siącami wniosek miasta odnośnie 
budowy ciągu pieszo-jezdnego od 
ul. Międyrzeckiej do ul. Budow-
lanych. - Chcemy doprowadzić to 
do szczęśliwego rozstrzygnięcia dla 
wszystkich mieszkańców, czyli uzy-
skania środków na budowę ciagu w 
kierunku ul. Budowlanych. 

Droga dojazdowa
do zakładu B. Braun
Prowadzone są również rozmowy 
ws. lewoskrętu do firmy Braun. Fir-
ma przystąpiła do procesu wydzie-
lenia działki, która zostanie przeka-
zana miastu na  utworzenie drogi 
dojazdowej do Brauna, ale również 
do całego terenu między ulicami 
Budowlanych, Międzyrzecką i tzw. 
drogą pogorzelcową. Są to tereny 
od dawna przeznaczone pod bu-
downictwo przemysłowe. 

 AW

Krótko z sesji 
Rady Miasta Na tę decyzję Radzyń czekał 50 lat!

Miasto Radzyń Podlaski po niemal 50 latach od podjęcia starań  uzyskało decyzję Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w sprawie określenia granicy zabytku. Informacja ta dotarła do Urzędu Miasta 
23 września. Brak decyzji w tej sprawie – toczącej się od  1967 r. -  uniemożliwiał rozwój naszej miejsco-
wości. 

Grubą szarą linią zaznaczona dotychczasowa granica zabytku, czerwoną - nowa granica



Uzasadnienie do uchwały, przyjętej 
podczas XXV sesji Rady Miasta 21 
września, przedstawił burmistrz Je-
rzy Rębek, który zaznaczył na wstę-
pie, że jest to akt ważny dla całego 
środowiska radzyńskiego. Podkre-
ślił, że Ksiądz Arcybiskup cieszy 
się ogromnym szacunkiem miesz-
kańców samego Radzynia Podla-

skiego, ale jest to osoba wyjątkowa, 
nie tylko w naszym środowisku, 
ale w całej Polsce. - Jego biografia 
jest wystarczająca , aby uznać go 
za najwybitniejszego mieszkańca 
naszego miasta. Tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta przyznany przez 
samorząd Radzynia Podlaskiego 
będzie dowodem uznania dla na-

ukowych osiągnięć i wyjątkowej 
duchowości Księdza Arcybiskupa, 
a także wyrazem wdzięczności za 
stałe zainteresowanie problemami 
naszego miasta, czego wyrazem są 
homilie głoszone podczas Mszy św. 
w czasie wizyt w radzyńskich para-
fiach - mówił włodarz miasta. 
- Jego życiowa droga, głęboka wia-

ra oraz ogromny patriotyzm są 
wzorem dla młodego pokolenia ra-
dzynian, ale także wszystkich Pola-
ków. Nadanie tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Radzyń Podlaski 
Jego Ekscelencji Arcybiskupowi 
Andrzejowi Dziędze to ogromny 
zaszczyt dla miasta i jego władz sa-
morządowych – podsumował bur-

mistrz Jerzy Rębek.
Projekt uchwały został przyjęty 
przez radnych jednogłośnie, co zo-
stało podsumowane brawami.
Uchwała jest efektem inicjatywy 
kilkunastu mieszkańców Radzynia, 
którzy w czerwcu br wystąpili z po-
mysłem, by uhonorować tym tytu-
łem abp. Andrzeja Dzięgę.

Metropolita Szczecińsko-Ka-
mieński abp Andrzej Dzięga 
to jeden z najwybitniejszych 
radzynian, uznany w Polsce 
specjalista w zakresie prawa 
kościelnego, profesor KUL, 
wielki patriota i konsekwen-
tny obrońca świętości życia 
i rodziny.

Urodził się w naszym mieście 14 
grudnia 1952 r. w rodzinie rol-
niczej. Spośród pięciorga dzieci 
trzech braci zostało duchowny-
mi.
W Radzyniu ukończył w 1971 r. 
Liceum Ogólnokształcące i zdał 
maturę. Do dziś z Radzyniem 
łączą go serdeczne więzi, czemu 
daje wyraz podczas wizyt w na-
szym mieście czy pamięci wy-
rażonej w listach kierowanych 
do radzynian (ostatnio z okazji I 
Zjazdu Absolwentów I LO). 
Po zdaniu egzaminu dojrzało-
ści odbył studia w Wyższym 
Seminarium Duchownym w 
Siedlcach. Święcenia kapłańskie 

otrzymał w 1977 r. z rąk bisku-
pa siedleckiego Jana Mazura. W 
latach 1977–1978 pracował jako 
wikariusz w parafii w Malowej 
Górze, następnie w latach 1978–
1982 w Radoryżu Kościelnym. 
Jednocześnie w latach 1978-
1980 był słuchaczem Zaocznego 
Studium Pastoralnego na Katoli-
ckim Uniwersytecie Lubelskim, a 
w latach 1982–1985 odbył studia 
na Wydziale Prawa Kanoniczne-
go KUL. W 1988 r. uzyskał sto-
pień doktora nauk prawnych w 
zakresie prawa kanonicznego 
na podstawie dysertacji „Recep-
cja myśli Giuseppe Chiovendy w 
kościelnym procesie ustnym”, a 
stopień doktora habilitowanego 
- w 1995 na podstawie rozprawy 
„Strony sporu w kanonicznym 
procesie o nieważność małżeń-
stwa”.
Od roku 1987 do 1989 był no-
tariuszem Sądu Biskupiego 
Siedleckiego, a następnie do 
2002 r. jego sędzią. Ponadto w 
latach 1992–1995 pełnił funk-

cję kanclerza Kurii Biskupiej 
Ordynariatu Polowego Woj-
ska Polskiego w Warszawie, a 
w latach 1993–2002 wikariusza 
sądowego Biskupa Drohiczyń-
skiego. Od 1989 do 1991 był 
wicepostulatorem w procesie 
beatyfikacyjnym Męczenników 
Podlaskich, zaś od 1994 do 1997 
promotorem I Synodu Diecezji 
Drohiczyńskiej. Otrzymał god-
ności kanonika gremialnego Ka-
pituły Katedralnej w Drohiczy-
nie oraz kapelana honorowego 
Jego Świątobliwości.
Od 1989 jest pracownikiem 
naukowo-dydaktycznym Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, gdzie wykłada przed-
mioty z zakresu kościelnego 
prawa procesowego i polskiego 
prawa rodzinnego. Od 1998 
profesor nadzwyczajny KUL, w 
latach 1996–2008 pełnił funkcję 
kierownika Katedry Kościelnego 
Prawa Procesowego. Od 1996 do 
2001 - kurator Katedry Kościel-
nego Prawa Małżeńskiego i Ro-

dzinnego, w 2001 - kurator Kate-
dry Kościelnego Prawa Karnego. 
W latach 1996–1999 sprawował 
urząd prodziekana Wydziału 
Prawa Kanonicznego i Świeckie-
go, a w latach 1999–2003 – dzie-
kana Wydziału Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji. 
W 2009 został kierownikiem Ka-
tedry Prawa Rodzinnego i Praw 
Rodziny. Członek Stowarzysze-
nia Kanonistów Polskich, redak-
tor serii wydawniczej „Kościelne 
Prawo Procesowe. Materiały i 
studia”.
Papież Jan Paweł II mianował 
go w 2002 r. ordynariuszem 
diecezji sandomierskiej. Na 
swoją dewizę biskupią wybrał 
słowa „Dominus Jesus” (Panem 
jest Jezus). Będąc biskupem 
sandomierskim, zainicjował 
środowiskowe pielgrzymki do 
sanktuarium Relikwii Drzewa 
Krzyża Świętego, angażował się 
w obronę świętości życia i rodzi-
ny: ogłosił w swojej diecezji rok 
2005 Rokiem Rodziny, udzielał 
poparcia inicjatywie parlamen-
tarnej mającej na celu wprowa-
dzenie do Konstytucji RP zapisu 

o ochronie życia człowieka od 
poczęcia do naturalnej śmierci
W lutym 2009 r. papież Benedykt 
XVI mianował go arcybisku-
pem metropolitą szczecińsko-
-kamieńskim. Ingres do archi-
katedry św. Jakuba Apostoła w 
Szczecinie odbył 4 kwietnia 2009 
r. Jako arcybiskup metropoli-
ta szczecińsko-kamieński objął 
również urząd wielkiego kan-
clerza Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Jest niezwykle aktywny w Kon-
ferencji Episkopatu Polski, 
gdzie piastuje funkcje przewod-
niczącego: Komisji ds. Instytu-
tów Życia Konsekrowanego i 
Stowarzyszeń Życia Apostolskie-
go, Komisji Mieszanej Biskupi – 
Wyżsi Przełożeni Zakonni oraz 
Rady Prawnej. Ponadto został 
członkiem: Rady Stałej, Komisji 
Wspólnej Przedstawicieli Rządu 
RP i KEP, Komisji Rewizyjnej, 
Rady ds. Rodziny oraz Zespołu 
ds. Duszpasterskiej Troski o Ra-
dio Maryja.

 Anna Wasak

Jednym z elementów obcho-
dów  jubileuszu chrześcijań-
stwa będzie w naszym mieście 
stworzenie skweru 1050-lecia 
Chrztu Polski na terenie poło-
żonym między ulicami: Wiszni-
cką, Stagrowskiego, Moniuszki i 
Wybickiego.

Podczas XXV sesji Rady Miasta, 
która odbyła się 21 września, rad-

ni jednogłośnie przyjęli uchwałę 
nadającą nazwę temu miejscu. - 
W roku 2016 przypada 1050 rocz-
nica Chrztu Polski. Na skwerze 
położonym między wymieniony-
mi ulicami zostanie umieszczony 
krzyż upamiętniający to wydarze-
nie. W związku z tym zasadne jest 
nadanie właściwej nazwy temu 
miejscu – mówił w uzasadnieniu 
burmistrz Jerzy Rębek.

Wiceburmistrz Tomasz Stephan 
zaprezentował wizualizację skwe-
ru 1050-lecia Chrztu Polski. - 
Oczywiście, jest to na razie wstęp-
na koncepcja, będą wprowadzone 
zmiany, krzyż również będzie wy-
gladał inaczej – chodzi o ogólne 
wyobrażenie miejsca - skomento-
wał wiceburmistrz. 
 AW
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Radni miejscy przez aklamację przyjęli uchwałę nadajacą tytuł Honorowego Obywatela  Miasta Radzyń Podlaski jednemu 
z najwybitniejszych hierarchów współczesnego Kościoła katolickiego w Polsce, urodzonemu w Radzyniu Metropolicie 
Szczecińsko-Kamieńskiemu Arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze.

Arcybiskup Andrzej Dzięga
Honorowym Obywatelem Miasta

Powstanie skwer 1050-lecia Chrztu Polski

Droga życiowa Ks. Abp. Andrzeja Dzięgi



Z tej okazji dyrektor Anna Fijałek 
złożyła najserdeczniejsze życzenia 
wszystkim przedszkolakom i wrę-
czyła słodkie niespodzianki. Cie-
płych słów nie zabrakło także od 
burmistrza miasta Jerzego Rębka, 
który w towarzystwie swojego za-
stępcy Tomasza Stephana pojawił 
się w radzyńskiej placówce. - Choć 
dużo jest obowiązków, ale w tak 
wielkie święto musiałem być tutaj 
z wami. Moi kochani, pamiętaj-
cie, że codziennie o was pamię-
tamy. Życzę wam, aby ta radość i 
uśmiech, który widzę teraz na wa-
szych buziach, towarzyszył wam 
zawsze. „Zarażajcie” nim wszyst-
kich dookoła, a świat na pewno 
będzie wyglądał wtedy radośniej 
– mówił do najmłodszych włodarz 
miasta.
Specjalnie na tę uroczystość przy-

gotowano dla milusińskich wiele 
atrakcji i niespodzianek, dostar-
czając okazji do wesołej zabawy i 
czerpania radości z bycia przed-
szkolakiem. Dzieci śpiewały ulu-
bione piosenki i brały udział w 
różnych konkursach i zabawach 
integracyjnych. Za wspaniały 
udział w imprezie otrzymały upo-
minki i odznaki przedszkolaka. 
Uroczystość przyniosła im ogrom-
ną radość i niezapomniane wraże-
nia.
Wszystkim dzieciom dyrekcja 
oraz pracownicy przedszkola ży-
czą radości, spełnienia marzeń, 
uśmiechów na co dzień i samych 
wyjątkowych chwil spędzonych w 
przedszkolu. Nasza redakcja dołą-
cza się do tych życzeń

 Karol Niewęgłowski

Konkurs na stanowisko dyrek-
tora Przedszkola Miejskiego w 
Radzyniu Podlaskim został roz-
strzygnięty 5 sierpnia. Placów-
ką przez kolejnych 5 lat będzie 
kierowała Anna Fijałek, pełniąca 
od czerwca 2015 r. funkcję p.o. 
dyrektora. Oficjalne wręczenie 
nominacji odbyło się na sesji 
Rady Miasta 22 września. 

 – Pragnę wyrazić nadzieję i ży-
czenie, by w naszym przedszko-
lu, tej najbardziej wdzięcznej z 
miejskich instytucji,  najmłod-
si obywatele czuli rodzicielską 
opiekę, troskę,  aby rodzice byli 
w pełni usatysfakcjonowani z 
pracy pani oraz całego zespołu, 
któremu pani będzie przewodzi-
ła  – mówił burmistrz Radzynia 

Jerzy Rębek. 
Przypomnijmy, że Anna Fijałek 
pełniła funkcję p.o. dyrektora 
Przedszkola Miejskiego po od-
wołaniu Anny Koczkodaj, co  
było efektem audytu przepro-
wadzonego w Przedszkolu Miej-
skim.

 AW

W czwartowy poranek, 16 
września, sala widowiskowa 
Oranżerii po brzegi wypełniła 
się uczniami z radzyńskich gim-
nazjów. Wszystko to za sprawą 
koncertu profilaktycznego 
prowadzonego przez aktora 
Lecha Dryblika pt. „Nałogów, 
ograniczeń i braku kultury 
dość“.

Zgromadzonych powitał Robert 
Mazurek, przewodniczący Miej-
skiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. - Ta-
kie spotkania są potrzebne. Zro-
bię wszystko, aby odbywały się 
cyklicznie, bo temat jak i niosące 
się za nim problemy są ważne i 
nie można ich bagatelizować.
Aktor podczas godzinnego spot-

kania opowiadał na swoim przy-
kładzie o tym, jak łatwo jest uza-
leżnić się od alkoholu oraz jaki 
wpływ na życie młodego czło-
wieka mają reklamy, które poka-
zują, że w dzisiejszym świecie pi-
cie alkoholu jest czymś normal-
nym i bez czego żadna impreza 
nie może się odbyć.
Spotkanie było pewnego rodzaju 

spowiedzią artysty, który wią-
żąc swoje życie ze sceną, wygrał 
trudną walkę ze swoim nało-
giem. Program pod kątem peda-
gogicznym został przygotowany 
w konsultacji ze specjalistami, 
którzy od lat mają do czynienia z 
problematyką uzależnień.

 Karol Niewęgłowski
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We wtorek 20 września w radzyńskich przed-
szkolach miejskich rozległ się wesoły gwar, 
śmiech i słowa śpiewanego przez dzieci ,,Hym-
nu Przedszkolaka”. A wszystko to za sprawą 
obchodzonego w tym dniu Dnia Przedszkolaka. 
Święto to zostało ustanowione przez Sejm, 
by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w 
rozwoju i edukacji dzieci.

Anna Fijałek dyrektorem
Przedszkola Miejskiego

„Nałogów, ograniczeń i braku kultury dość“

Dzień Przedszkolaka w Przedszkolu Miejskim



W styczniu otwarte zostało tar-
gowisko żywych zwierząt przy 
ul. Brzostówieckiej. Wykonaw-
cą robót związanych z urządze-
niem targowiska dla zwierząt było 
Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych w Radzyniu Podlaskim. Na 
inwestycję wydano 65 913,62 zł z 
planowanych 67  000,00 zł. Warto 
przypomnieć, że rolnicy w po-

przednich kadencjach samorządo-
wych kilka lat bezskutecznie upo-
minali się o otwarcie targowiska 
zwierząt w Radzyniu.
Burmistrz Jerzy Rębek pytany 
podczas sesji absolutoryjnej o 
efekty finansowe targowiska poin-
formował, że w ciągu pierwszych 
czterech miesięcy działalności 
przyniosło dochód ponad 5 tys. 

zł. Dodał, że takie miejsce musi 
kilka lat pracować na swój rozwój i 
wypracowanie marki. - Każdy, kto 
kiedykolwiek prowadził swój bi-
znes, wie, że efektów nie można się 
spodziewać natychmiast – mówi 
włodarz miasta.
Zwrócił też uwagę na fakt, że w po-
równaniu z ubiegłym rokiem tzw. 
duży rynek łącznie z targowiskiem 

żywych zwierząt przyniósł dochód 
blisko 126,6 tys. zł – prawie 32 
tys. zł więcej niż w analogicznym 
okresie 2015 r. - Rynek zwierząt 
żywych nie rozwinął w pełni swo-
ich możliwości, ale już jest atrak-
cją tego miejsca; wielu ludzi przy-
jeżdża i przy okazji zakupów na 
targowisku dla zwierząt idzie na 
główny rynek - Jerzy Rębek.
Poza tym w tym roku zakupiono 
oprogramowanie dla Wydziału Fi-
nansowego do prowadzenia kont 

indywidualnych podatników oraz 
do planowania i wykonywania 
budżetu „Budżet24”, wykonano 
również przebudowę monitorin-
gu na ścieżce rowerowej oraz do-
posażono maszynę sprzątającą: 
do urządzenia wielofunkcyjnego 
Rider będącego na wyposaże-
niu pracowników gospodarczych 
Urzędu Miasta zakupiono kabinę 
oraz szczotkę do zamiatania i od-
śnieżania.  
 Oprac. Anna Wasak

Konserwacja kamiennych 
kompozycji rzeźbiarskich
W tym roku prowadzona jest 
konserwacja kamiennych kom-
pozycji wieży bramnej wschod-
niej i skrzydła wschodniego oraz 
zwieńczenia galerii skrzydła za-
chodniego i alkierza zachodnie-
go.
Pierwsze zadanie realizowane 
przez firmę BASE&DIRECT A.W. 
WASZKIEWICZ Sp. J. z siedzibą w 
Warszawie ma wartość 113 775,12 
zł (w tym dotacja Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w kwo-
cie 68 273,86 zł), drugie z nich wy-

konuje firma Okoń Leonarda Stu-
dio Artystyczno-Konserwatorskie z 
siedzibą w Bydgoszczy, ma wartość 
42 822,67 zł (w tym dotacja Lubel-
skiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków w kwocie 24 344,00 
zł).
Obydwa zadania powinny być wy-
konane do  14 października br.

Rewaloryzacja 
zabytkowego parku 
w zespole 
pałacowo-parkowym
Wniosek aplikacyjny o dofinanso-
wanie projektu „Rewaloryzacja za-

bytkowego parku w zespole pałaco-
wo-parkowym w Radzyniu Podla-
skim” w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014-2020 
złożono 29 stycznia br. do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego. Projekt zasadniczo 
obejmuje odtworzenie reprezen-
tacyjnego salonu ogrodowego 
typu włoskiego na osi pałacu o 
powierzchni ok. 1,8 ha, z wykona-
niem alei parkowych, oświetlenia, 
małej architektury, monitoringu i 
likwidacją infrastruktury kolidu-
jącej. Wartość projektu ustalono na 

kwotę 1 180 699,99 zł, wnioskowa-
ne dofinansowanie to 1 003 594,99 
zł. Zakończenie realizacji projektu 
przewidziano na 31 grudnia 2018 
r. 

Rewaloryzacja pałacu
w zespole 
pałacowo-parkowym 
w Radzyniu Podlaskim
Wniosek aplikacyjny o dofinan-
sowanie projektu „Rewaloryzacja 
pałacu w zespole pałacowo-par-
kowym w Radzyniu Podlaskim” w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego na lata 2014-2020 złożo-
no do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego 18 lip-
ca 2016 r. Projekt obejmuje roboty 
budowlane, renowacyjne, restaura-
torskie, konserwatorskie korpusu 
głównego (elewacja południowa), 
dwóch alkierzy, skrzydła zachod-
niego i wieży bramnej skrzydła 
wschodniego. Wartość projektu 
ustalono na kwotę 4  227  723,37 
zł. Wnioskowane dofinansowa-
nie – 3 498 011,08 zł. Wniosek jest 

sprawdzany pod względem formal-
nym. W zakresie realizacji przed-
sięwzięcia Miasto posiada opraco-
waną w latach ubiegłych dokumen-
tację projektową.
Zakończenie rzeczowe realiza-
cji projektu przewidziano na 30 
września 2019 r. W budżecie mia-
sta na 2016 r. planowano środki 
finansowe w kwocie 80  000,00 zł. 
Dotychczas zrealizowano wydatki 
w kwocie 17 300,00 zł.

Monitoring pałacu
w Radzyniu Podlaskim
Na początku września ukończone 
zostało zakładanie monitoringu 
obiektu. Zadanie wykonała firma 
SECUREX TV Mariusz Nagórski 
z siedzibą w Warszawie, wynagro-
dzenie wykonawcy wyniosło 24, 9 
tys. zł, na planowane w budżecie 
miasta 25 tys. zł.W ramach zada-
nia zamontowane zostały 3 kame-
ry; pole obserwacji jednej z nich 
obejmuje dziedziniec pałacowy, 
drugiej – wschodnie otoczenie pa-
łacu i trzeciej – północne otoczenie 
pałacu.

Wśród 26 inwestycji prowadzo-
nych przez Miasto w 2016 roku 
jest budowa sal gimnastycznych 
dla Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 
Szkoły Podstawowej nr 2, adaptacja 
biurowca przy ul. Budowlanych na 
mieszkania socjalne oraz program 
„Słoneczna Alternatywa dla Ra-
dzynia Podlaskiego”, czyli montaż 
instalacji solarnych i fotowoltaicz-
nych na nieruchomościach miesz-
kańców miasta.

Przebudowa budynku 
biurowego na budynek 
mieszkalny z lokalami 
socjalnymi
Od początku roku trwają prace 
związane z budową nowych miesz-
kań socjalnych. 16 lutego br. zawar-
to umowę z firmą „2d 3d studio” 
Spółka z o.o. z siedzibą w Białej 

Podlaskiej na opracowanie doku-
mentacji w zakresie przebudowy 
budynku biurowego na budynek 
mieszkalny z lokalami socjalnymi, 
z wynagrodzeniem 42 500,00 zł (po 
uwzględnieniu postanowień anek-
su do umowy z dnia 21 kwietnia 
2016 r.) i z terminem realizacji do 
31 sierpnia 2016 r.
Po opracowaniu przez wykonawcę 
projektu budowlanego w dniu 12 
sierpnia złożony został wniosek o 
wydanie pozwolenia na budowę. 
Kontynuowane są prace projekto-
we. Na realizację przedsięwzięcia 
planowano środki finansowe w 
kwocie 455 000,00 zł – wykonanie 
– 952,50 zł.

Słoneczna Alternatywa dla 
Radzynia Podlaskiego
W ramach inwestycji miejskich na 

nieruchomościach mieszkańców 
Radzynia zamontowanych zostanie 
381 instalacji solarnych i 78 instala-
cji fotowoltaicznych. Wniosek apli-
kacyjny o dofinansowanie projektu 
„SŁONECZNA ALTERNATYWA 
DLA RADZYNIA PODLASKIE-
GO” w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014-2020 
złożono do Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Lubelskiego 
14 czerwca 2016 r.
Wartość projektu określono na 
kwotę 5  799  226,27 zł. Wysokość 
wnioskowanego dofinansowa-
nia w ramach RPO WL wynosi 
4 230 599,69 zł.
Wniosek jest sprawdzany pod 
względem formalnym – przewidy-
wane zakończenie oceny formalnej 
do 7 wrzesień 2016 r.

Przed złożeniem wniosku aplika-
cyjnego została opracowana do-
kumentacja – wykonawcą jej była 
firma „ADMAT-EKO Martyna 
Piecuch” z siedzibą w Olsztynie. Z 
tego tytułu wykonawca otrzymał 
wynagrodzenie – 25 520,04 zł.
Zakończenie rzeczowe realizacji 
projektu przewidziano do 1 paź-
dziernika 2018 r. Z planowanych 
w budżecie miasta środków finan-
sowych w kwocie 60 000,00 zł wy-
datkowano dotychczas 41 510,04 zł.

Sale gimnastyczne dla 
Szkoły Podstawowej nr 1 i 
filii Szkoły Podstawowej nr 2
Przetarg nieograniczony na „Opra-
cowanie dokumentacji na budowę 
sali gimnastycznej w Szkole Pod-
stawowej nr 1 przy ul. Jana Pawła II 
25 i sali gimnastycznej w Filii Szko-

ły Podstawowej nr 2 przy ul. Św. 
Brata Alberta Chmielowskiego 5 w 
Radzyniu Podlaskim” ogłoszono 22 
czerwca 2016 r. Najkorzystniejsze 
oferty zostały złożone przez BIU-
RO PROJEKTOWE „arch-dom” 
Spółka jawna z siedzibą w Białej 
Podlaskiej. W zakresie sali gimna-
stycznej dla Szkoły Podstawowej nr 
1 cena ofertowa to 69 495,00 zł (ter-
min wykonania do 1 listopada 2016 
r.), a w zakresie sali gimnastycznej 
dla filii Szkoły Podstawowej nr 2 - 
cena ofertowa 58 425,00 zł, termin 
wykonania do dnia 1 listopada 
2016 r.
Umowy na wykonanie zamówie-
nia publicznego podpisano 20 lip-
ca 2016 r. Aktualnie trwają prace 
projektowe.W budżecie miasta pla-
nowano na 2016 r. na salę gimna-
styczną w Szkole Podstawowej nr 1 
kwotę 130 000,00 zł, na salę gimna-
styczną w Szkole Podstawowej nr 2 
kwotę 70 000,00 zł.
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Cztery inwestycje prowadzone przez Miasto w 2016 r. dotyczą Pałacu 
Potockich. Jak informował na na sierpniowej sesji Rady Miasta Naczel-
nik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Jan Gryczon  - 
chodzi o konserwację rzeźb Redlera, rewaloryzację parku miejskiego, 
rewaloryzację Pałacu Potockich oraz monitoring zabytku.

Pałac Potockich

Sale gimnastyczne, mieszkania socjalne, solary

Inwestycje Miasta w 2016 roku - cz. II

Targowisko żywych zwierząt



W pierwszej części spotkania opie-
kun koła Robert Mazurek przy-
pomniał najważniejsze wydarze-
nia z roku szkolnego 2015/2016. 
– Był to rok wyjątkowy, bowiem 
obchodziliśmy w nim jubileusz 
czterdziestolecia koła. Z tej oka-
zji przygotowana została m.in. 
okolicznościowa wystawa, której 
wernisaż swoją obecnością za-
szczycił Artur Orzech – rozpoczął 
Mazurek. Do największych osiąg-
nięć koła w omawianym okresie 
zaliczył on organizację spotkań z 
Romualdem Koperskim, Elżbietą 

Dzikowską i Nelą Małą Reporterką 
w ramach „Radzyńskich Spotkań 
z Podróżnikami”. Ponadto mówił 
o plebiscycie National Geograp-
hic Traveler na „7 nowych cudów 
Polski”, w którym radzyński pałac 
Potockich okazał się bezkonkuren-
cyjny. Wspomniał też o inicjatywie 
zmiany tablicy na budynku daw-
nego aresztu UB w Radzyniu Pod-
laskim, a na koniec omówił udział 
młodzieży w licznych konkursach, 
imprezach i rajdach turystycznych.
Swojego zadowolenia z działalno-
ści koła nie kryła obecna na spotka-

niu dyrektor I LO Ewa Grodzka. – 
Jestem z Was dumna. Możecie być 
przykładem dla innych organizacji 
uczniowskich. Ze swoimi inicjaty-
wami już dawno wyszliście poza 
mury szkoły, dzięki czemu jesteście 
naszymi ambasadorami w regionie 
a nawet i kraju. Dziękuję i proszę o 
więcej – zakończyła Grodzka. Na-
stępnie uroczyście wręczone zosta-
ły legitymacje nowym członkom 
koła, a dwaj tegoroczni absolwenci 
szkoły – Michał Kołodziej i Prze-
mysław Musiatowicz, otrzymali 
godność sympatyka.

W kolejnej części spotkania prze-
prowadzono wybory Zarządu Koła 
na rok szkolny 2016/2017. Prze-
wodniczącym koła wybrano Mi-
chała Kondrata, zastępcą została 
Aleksandra Gątarczyk, sekreta-
rzem Julia Smogorzewska, skarb-
nikiem Mateusz Bajda, a kronika-
rzami Julia Jankowska i Karolina 
Staroń.
Na koniec spotkania opiekun koła 
przedstawił plan pracy na nowy 
rok szkolny. Zapewnił o konty-

nuacji dotychczasowych form 
działalności i zapowiedział zorga-
nizowanie wystawy fotograficznej 
poświęconej zmarłemu 30 lat temu 
druhowi Mieczysławowi Stagrow-
skiemu, a także przygotowanie 
obchodów jubileuszu 5-lecia „Ra-
dzyńskich Spotkań z Podróżnika-
mi”. Radzyńscy licealiści na pewno 
nie będą mogli narzekać na nudę!

 red.
 fot. Robert Mazurek

Długo zapowiadany I Radzyński 
Piknik Ekologiczny zorgani-
zowany przez Miasto Radzyń 
Podlaski odbył się 5 września 
w Parku Miejskim. Imprezę 
otworzył z-ca Burmistrza Mia-
sta Radzyń Podlaski  Tomasz 
Stephan, zachęcając wszyst-
kich do wspólnej zabawy. W 
całym wydarzeniu wzięło udział 
ponad 400 uczniów klas I – III 
z trzech radzyńskich szkół pod-
stawowych. 

Piknik podzielony był na etapy:
1. Spektakl teatralny pt. „Mapa 
Marzeń” Teatru KULTURESKA z 
Trzemeśni k. Krakowa.
„Mapa marzeń”  to wesoła interak-
tywna opowieść o tym, jak ważne 
w życiu każdego z nas są marzenia. 
Na zaśmieconej polance można 
znaleźć stare gazety, zgniecione 
puszki, papierki po cukierkach, 

plastikowe torby i… mapę skar-
bów! Takiego odkrycia dokonał 
osiołek Olek, który zachęcony 
napisem: „Jeżeli skarby zostaną 
odnalezione, wszystkie marze-
nia będą spełnione!”, wyruszył na 
poszukiwania! W wyprawie „po 
marzenia” towarzyszyli mu jego 
przyjaciele– mysia Gabrysia i żab-
ka Beatka. Każdy z nich miał już 
dość życia wśród zanieczyszczonej 
przyrody, której pragnie pomóc. 
Przy udziale dzieci polana została 
oczyszczona, skarb odnaleziony, 
a marzenia bohaterów spełnione. 
Ponadto uczestnicy nauczyli się 
prawidłowo segregować odpady 
komunalne i otrzymali eko upo-
minki z logo „Radzyń segreguje!” 
od Miasta Radzyń Podlaski.
2. Koncert pt. „Żabka i Żuczek” 
Adama Witkowicza z INTRO 
Ośrodka Edukacji Muzycznej w 
Świdniku wraz z zespołem, liczne 

animacje pomiędzy poszczególny-
mi punktami pikniku.
Koncert pt. „Żabka i Żuczek” to 
muzyczny program edukacyjny, 
mający na celu integrację dzieci 
zdrowych i niepełnosprawnych. 
Adam Witkowicz przeprowadził 
z dziećmi liczne interaktywne ani-
macje, eko zabawy, tańce. Dzieci 
bardzo aktywnie uczestniczyły 
w licznych atrakcjach na scenie i 
poza nią. Poprzez zabawne ani-
macje nauczyły się, jak ważne są 
postawy ekologiczne, dbanie o 
środowisko i segregacja odpadów 
komunalnych, a także poprzez 
wspólnie złożone obietnice o sza-
nowaniu przyrody zachęcił dzieci 
do aktywnego eko życia.
3. Warsztaty recyklingowe, zor-
ganizowane przez ABRYS Sp. z o. 
o. z Poznania.
Dzieci nauczyły się jak w prosty 
sposób „dać drugie życie” odpa-
dom, jak z odpadów zrobić prak-
tyczne rzeczy codziennego użytku 
jak: torby ekologiczne i koszulki 

kolorowane owocami, podkładki 
pod ciepłe napoje, wazony z pla-
stiku i aluminium, biżuterię z pla-
stiku oraz wikliny. Ponadto dzieci 
wzięły udział w grze „Ekozmaga-
nia” w formie koła fortuny. Kręciły 
kołem i po uzyskaniu prawidłowej 
odpowiedzi na eko zagadkę otrzy-
mywały nagrody z logo „Radzyń 
segreguje!” ufundowane przez 
Miasto Radzyń Podlaski.
4. Pokaz mody recyklingowej 
wykonany przez uczniów trzech 
radzyńskich szkół podstawowych 
w formie konkursu.
W konkursie na najlepszy strój po 
recyklingu wzięło udział 36 dzieci. 
Uczestnicy wykazali się niebywa-
łą pomysłowością i maksymal-
nym użyciem odpadów. Spośród 
wszystkich uczestników komisja 
konkursowa wybrała trzy najlep-
sze prace, wg poniższego:
I miejsce: Wiktor Kowalski z kl. II 
B Szkoły Podstawowej nr 2
II miejsce: Hanna Stefaniak z kl. 
III A Szkoły Podstawowej nr 1

III miejsce: Damian Rolak z kl. III 
D Szkoły Podstawowej nr 2
Zwycięzcy otrzymali cenne nagro-
dy, a pozostali uczestnicy upomin-
ki z logo „Radzyń segreguje!”.
5. Występ radzyńskiej grupy ta-
necznej Show Dance Joanny Pa-
stuszewskiej.
Grupa w strojach po recyklingu 
udowodniła wszystkim swój wiel-
ki talent, a także to, że mimo nie-
pogody można świetnie się bawić 
tańcem. Grupa swoim występem 
w sposób spektakularny uwień-
czyła I Radzyński Piknik Ekolo-
giczny.
Ponadto w przerwie dzieci chętnie 
zajadały się ciastkami ufundowa-
nymi przez Dr Gerard Sp. z o. o. z 
Radzynia Podlaskiego i zwiedzały 
śmieciarkę PUKu Sp. z o. o.
Radzyński Piknik Ekologiczny 
współfinansowany był ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska w Lublinie

 Piotr Targoński
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9 września w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim od-
było się spotkanie organizacyjne Szkolnego Koła Krajoznawczo-Tury-
stycznego PTTK nr 21. Podczas niego podsumowana została działal-
ność koła w minionych dwunastu miesiącach, wybrano nowe władze 
oraz przyjęto plan pracy na rok szkolny 2016/2017.

Radzyńscy turyści zwarli szyki

I Radzyński Piknik Ekologiczny



14 września w I Liceum Ogól-
nokształcącym w Radzyniu 
Podlaskim odbyła się XIII 
Szkolna Impreza na Orientację. 
Była to jedna z kilku propozycji, 
jaką szkoła przygotowała dla 
swoich uczniów w ramach Eu-
ropejskiego Tygodnia Sportu. 
Na starcie imprezy stawiło się 
346 osób – 204 w kategorii 
dziewcząt i 142 w kategorii 
chłopców.

– Impreza polegała na jak najszyb-
szym odnalezieniu sześciu miejsc 
w najbliższym otoczeniu szkoły 
określonych specjalnie przygo-
towaną mapą. Miejsca te zostały 
oznaczone lampionami wyposa-
żonymi w perforatory, za pomo-
cą których uczestnik potwierdzał  
swoją obecność – powiedział nam 

Robert Mazurek, pomysłodawca 
imprezy. Organizatorem przedsię-
wzięcia było Szkolne Koło Krajo-
znawczo-Turystyczne PTTK nr 21 
przy I LO w Radzyniu Podlaskim, 
natomiast funkcję sędziów pełniły 
Urszula Malmon i Dominika Go-
mółka.
Rywalizacja przebiegała fair play. 
Wszyscy uczniowie byli bardzo 
zdeterminowani i walczyli o naj-
wyższe lokaty. Ostatecznie, w kate-
gorii dziewcząt zwyciężyła Weroni-
ka Matyka, wyprzedzając Ewelinę 
Dominik i Oliwię Chud. Natomiast 
w gronie chłopców pierwsze zajął 
Jakub Siłuszyk, wyprzedzając Kac-
pra Fijałka i Sebastiana Kopisia.

 red.
 fot. Robert Mazurek
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Wprowadzenia dokonał Bogdan Fi-
jałek, który zebranym uczestnikom 
przybliżył historię miejsca. 
Podczas homilii ks. Grzegorz Su-
wała wielokrotnie podkreślał, jak 
wielką odwagą wykazali się pole-
gli w tym miejscu harcerze. - To 
miejsce, w którym się gromadzi-
my, mówi o potrzebie jedności. Ta 
jedność wyznacza kierunek i za 
nią wielu oddało swoje życie. Ta-
kie uroczystości, jak ta dzisiejsza są 
niesamowicie ważne i potrzebne po 
to, abyśmy zawsze pamiętali, komu 
i za co powinniśmy być wdzięczni. 
Najpierw Bogu, że tak wiele razy 
Polskę wyprowadzał z upadku i 
grabieży. Później tym, którzy swo-
je życie oddawali za wolną Polskę, 
za wartości, którym służyli - mówił 

kaznodzieja.
Tuż po Eucharystii, przedstawicie-
le władz oraz szkół złożyli wieńce, 
znicze i kwiaty. Nie zabrakło  prze-
mówień, w których wszyscy wspo-
minali bohaterstwo i męczeństwo 
poległych za nasz kraj. - Odbyliście 
właśnie, drodzy uczniowie, najważ-
niejszą lekcję w tym roku. Lekcję, w 
której poznaliście, jakie wartości są 
najważniejsze i jakimi powinniśmy 
się kierować w życiu . Nie zapomi-
najmy o tych, którzy swoją krew 
przelali dla nas, abyśmy mogli żyć 
w wolnym kraju  - mówił zastępca 
burmistrza Tomasz Stephan.
Po zakończeniu uroczystości po-
nad 100 osób – dzieci i młodzieży 
ze szkół podstawowych, gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych 

– uczestniczyło w dwudniowym 
rajdzie. W jego programie znalazły 
się m.in. dwa etapy turystycznych 
marszów na orientację, konkurs 
krajoznawczy oraz rowerowy tor 
przeszkód.
W turystycznych marszach na 
orientację największą orientacją w 
terenie wykazały się Julia Kojtych i 
Agata Kościuczyk ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim. 
Wśród gimnazjalistów zwyciężył 
Marcin Krasucki z Woli Osowiń-
skiej, a w kategorii najstarszej Mate-
usz Adamowicz i Patryk Karpiński 
z ZSP w Radzyniu Podlaskim. W 
konkursie krajoznawczy największą 
wiedzę zaprezentowali: Małgorzata 
Zielant ze Szkoły Podstawowej w 
Woli Chomejowej, Julia Żurawska 

z Gimnazjum w Woli Osowińskiej 
i Julia Jankowska z I LO w Radzy-
niu Podlaskim. Z kolei najwięk-
szym sprytem w rowerowym torze 
przeszkód - w kategorii dziewcząt - 
wykazały się: Aleksandra Cieślak z 
Woli Chomejowej, Izabela Skowron 
i Julia Żurawska z Woli Osowińskiej 
oraz Ewelina Karpiuk z LO w Wisz-
nicach. Wśród chłopców byli to: 
Kacper i Marcin Krasucki z Woli 
Osowińskiej a także Sebastian Ko-
piś z I LO w Radzyniu Podlaskim.

Organizatorem rajdu był Oddział 
Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no - Krajoznawczego w Radzyniu 
Podlaskim, we współpracy ze Świa-
towym Związkiem Żołnierzy Ar-
mii Krajowej oraz Zespołem Szkół 
w Białej. Finansowego wsparcia 
imprezie udzieliły: Urząd Marszał-
kowski w Lublinie, a także Miasto i 
Gmina Radzyń Podlaski.

 Karol Niewęgłowski

 XVI Rajd Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Odrzygoździa 
odbył się 15-16 września. Oficjalne rozpoczęcie zainaugurowała polowa 
Msza święta, odprawiona pod symboliczną mogiłą poległych w lesie koło 
wsi Sitno.

XVI Rajd Pamięci Harcerzy Radzyńskich
im. Kazimierza Odrzygoździa

Po raz drugi Parafialny Zespół 
Caritas działający przy parafii 
Trójcy Świętej zorganizował 
Festyn Rodzinny. -  Nie nasta-
wialiśmy się na jakieś wielkie 
atrakcje, chcieliśmy po prostu 
wspólnie z tymi, którzy nas 
odwiedzą, spędzić miło niedzie-
lę - mówi Krzysztof Gajdzicki, 
prezes radzyńskiego Caritasu.

Podczas  kilku godzin na dziedziń-
cu pałacowym działo się naprawdę 
dużo. Koncert uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 2, koncert zespołu 
wokalnego z Ulana, pokazy sztuk 
walki w wykonaniu Radzyńskiego 
Klubu Karate Kyokushin oraz to, 

na co wszyscy czekali od samego 
początku – koncert zespołu ŚDM 
Band. Choć zespół nie wystąpił w 
pełnym składzie, to i tak dał nie-
zły popis swoich umiejętności. 
Nie zabrakło oczywiście - jak to 
określono - gwiazdy internetu ks. 
Grzegorza Suwały, który zachęcał 
wszystkich do wspólnego śpiewu, 
tańców i zabawy.
Głos na festynie zabrał proboszcz 
parafii Trójcy Świętej ks. Andrzej 
Kieliszek, który podziękował 
wszystkim za przybycie. Słowa 
uznania skierował także do wy-
konawców, którzy występowali na 
scenie.
 Karol Niewęgłowski

II Festyn Rodzinny Caritas Zorientowani licealiści



Pracowite miesiące
- Ostatnie 3 miesiące upłynęły 
bardzo pracowicie, choć efek-
tów tej pracy nie było widać na 
zewnątrz. W tym czasie trwał 
remont hal, budowana była in-
frastruktura, zostały założone 
instalacje, sprowadzone maszyny, 
zatrudnieni pracownicy przeszli 
przeszkolenie - mówi Piotr Dęb-
ski prezes Zarządu Spółki. Jego 
słowa są odpowiedzią na głosy 
sceptyków, którzy nie dowierzali 
w sukces przedsięwzięcia.
Obecnie w zakładzie jest zatrud-
nionych ponad 40 osób – głównie 
z Radzynia, ale także z bliższej i 
dalszej okolicy – nawet z Łosic. 
Właściciel planuje w najbliższych 
2 latach zwiększenie zatrudnienia 
do 100 pracowników, budowę ko-
lejnych hal produkcyjnych. Aktu-
alnie większość mebli jest monto-
wana z elementów gotowych, w 
przyszłości będzie stopniowo po-
szerzana własna produkcja. - Fir-
ma już zakorzeniła się w Radzy-
niu, zainwestowała tu wiele pracy 
i pieniędzy. Obecnie koncentruję 
się na budowie sieci dystrybucji – 
dodaje Piotr Dębski. - Czekamy 
na grudzień, bo w tym miesiącu 
mamy szczyt sezonu.
Aktualnie produkcja odbywa się 
na 2 liniach w 2 wynajętych ha-
lach (z szybką perspektywą ich 
zakupu). W jednej produkowane 
są elementy metalowe, w drugiej 
odbywa się montaż wszystkich 
elementów – halę opuszczają fo-
tele i krzesła gotowe do postawie-

nia pod biurka.

Myślimy długofalowo
Fabryka obecnie ma zamówienia 
wartości 1,2 mln zł. Kontrahen-
tami są takie instytucje jak ZUS, 
Polska Agencja Żeglugi Powietrz-
nej, Uniwersytet Wrocławski, 
policja, przede wszystkim woj-
sko, do którego MEGA SYSTEM 
kieruje 60% swej produkcji. Ze 
względu na życzenia odbiorców 
zakład poszerza asortyment: dla 
wojska oprócz krzeseł biurowych 
produkuje krzesła polowe, tabo-
rety i stoły, Uniwersytet Wroc-
ławski zamówił sporą partię tap-
czanów
Przypomnijmy, że w styczniu br. 
firma zakupiła od miasta 3,5 ha 
ziemi, potem jeszcze dokupiła 
od miasta i prywatnych właści-
cieli kolejne grunty. - Myślimy 
długofalowo, rozwój firmy będzie 
następował etapami, plan zago-
spodarowania przestrzennego 
chcemy wyznaczyć na parę lat 
do przodu, żeby w wiedzieć, w 
którym kierunku się rozwijamy. 
Biorąc pod uwagę, iż będziemy 
dysponować naprawdę ładnym 
gruntem, a w dodatku scalo-
nym, warto mieć już taką wizję – 
stwierdza Piotr Dębski.

Radzyń ma wiele walorów
Na pytanie, dlaczego wybór loka-
lizacji zakładu padł na Radzyń, 
prezes firmy MEGA SYSTEM od-
powiada: - Radzyń ma wiele wa-
lorów, które zadecydowały o jego 

atrakcyjności dla nas jako przed-
siębiorców. Ważnym argumen-
tem jest położenie przy drodze 
północ-południe, dzięki czemu 
mamy strategiczne ulokowanie. 
W przyszłości przedsiębiorstwo 
będzie nastawione na eksport, 
planujemy dynamiczny rozwój, 
dlatego potrzebna jest nam dział-
ka odpowiedniej wielkości, a tu 
taką właśnie znaleźliśmy. Tak się 
genialnie złożyło, że z jednej stro-
ny Urząd Miasta był zaintereso-
wany, by ja sprzedać, a my – żeby 
ją kupić.
- Bardzo ważna okazała się wielka 
przychylność tutejszych władz - 
dodaje Piotr Dębski. - Zapytania 
wysłaliśmy do kilku miejscowo-
ści, które mają dla nas strategicz-
ne położenie. Jednak to właśnie w 
Radzyniu mieliśmy niesamowity 
odzew - burmistrz bardzo szybko 
zaprosił nas na pierwsze spotka-
nie.
- Prezes firmy jest zdecydowany 
i konsekwentny – podsumowuje 
burmistrz Jerzy Rębek. - Chciał 
jeszcze w tym roku uruchomić 
produkcję w Radzyniu, więc nie 
czekał na zezwolenia na budowę 
nowych hal, ale rozpoczął dzia-
łalność w halach wynajętych. Jak 
widać, dotrzymuje słowa, liczą 
się dla niego przede wszystkim 
czyny.

Miasto chce tworzyć
warunki 
dla przedsiębiorców
Właściciel przedsiębiorstwa pod-
jął starania, by - podobnie jak 
firma Braun - i jego tereny zna-
lazły się w specjalnej podstrefie 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Euro-Park Mielec – najstarszej 
strefie ekonomicznej w Polsce, 
powstałej w 1995 r. Rada Miasta 
na sesji 21 marca podjęła uchwałę 
intencyjną w sprawie wyrażenia 
zgody na objęcie Specjalną Strefą 
Ekonomiczną Euro-Park Mielec 
gruntów położonych na terenie 
Miasta Radzyń Podlaski. 
- Jako Miasto nie możemy two-
rzyć miejsc pracy, nasze zadanie 
polega na tworzeniu warunków 

sprzyjających przedsiębiorcom 
– wyjaśnia burmistrz Radzynia. 
- Dla mnie jest to bardzo ważna 
sprawa - podkreśla Jerzy Rębek. 
Włodarz miasta dodaje, że tere-
ny przy ul. Budowlanych i Mię-
dzyrzeckiej, położone za bazą 
PKS, ale jeszcze na terenie mia-
sta, są traktowane jako bardzo 
atrakcyjny teren inwestycyjny: 
posiadają świetny dojazd z drogi 
krajowej nr 19,  są już uzbrojone 
w sieć wodociągów,   kanalizację, 
gazociąg.  Niezwykle istotne jest 
zagospodarowanie działek, które 
są własnością prywatną, a które 
leżą na terenie przemysłowym 
przy ul. Budowlanych i Między-
rzeckiej. - Tu również zachęcamy 
przedsiębiorców do inwestowa-
nia. Nie jesteśmy właścicielem 
terenu, możemy być jedynie po-
średnikiem - w dobrym słowa 
znaczeniu – kojarzącym przed-
siębiorców z właścicielami dzia-
łek –  dodaje burmistrz.

MEGA SYSTEM Sp. z o.o. to fir-
ma   młoda, istnieje od niespełna 
5 lat, ale dysponuje sporym do-
świadczeniem w branży meb-
larskiej i rozwija się niezwykle 
dynamicznie. Zajmuje się wy-
posażeniem wnętrz biurowych, 
montażem krzeseł i mebli. - Do-
świadczenie zdobyli moi rodzi-
ce, którzy w branży meblarskiej 
pracują od 20 lat – mówi Piotr 
Dębski. - Zdobywamy nowe ryn-
ki zbytu, mamy nowe kontrakty. 
O dynamice naszego rozwoju 
świadczy fakt, że w 2015 roku od-
notowaliśmy ponad dwukrotny 
wzrost w porównaniu w poprzed-
nim rokiem. Obecnie jesteśmy 
zainteresowani, by jak najwięcej 
procesów produkcyjnych umiesz-
czać w swoich zakładach. Pomoże 
nam w tym inwestycja, którą pla-
nujemy w Radzyniu.

 Anna Wasak
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MEGA SYSTEM już działa!
Od początku września ruszyła produkcja krzeseł biurowych w MEGA SY-
STEM Sp. z o.o., od kilku dni fabryka pracuje na pełnych obrotach. Z nowe-
go zakładu przy ul. Budowlanych w pierwszych dwóch dekadach miesiąca 
wyjechało w Polskę 6 tirów mebli złożonych w Radzyniu. - Produkcja 
dynamicznie się rozwija, do końca września ma być ich już 15 - informu-
je prezes Zarządu Piotr Dębski. Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek został 
zaproszony 20 września na mini otwarcie i prezentację zakładu.



Miasto Radzyń Podlaski wszczęło postępowanie na wyłonie-
nie wykonawcy zamówienia publicznego: „Opracowanie Miej-
skiego Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata 
2016-2023”. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania 
ofertowego - wartoś zamówienia nie przekracza, wyrażonej w 
złotych, równowartości kwoty 30 000 euro. 

9OGŁOSZENIABIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 26 września 2016 r.

Zapytanie ofertowe
w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego:
„Opracowanie Miejskiego Programu

Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski
na lata 2016-2023”
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„Radzyńskie sacrum” na fotografii

  Radzyń czytał
„Quo vadis”

Spotkanie w centrum miasta przy-
gotowała Miejska Biblioteka Pub-
liczna.  Na  tle ciekawej wystawy 
poświęconej autorowi „Quo vadis”, 
w wygodnym fotelu zasiadały ko-
lejne osoby interpretujące najcie-
kawsze fragmenty powieści. Całość 
poprowadziła dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Grażyna 
Kratiuk, która na wstępie przy-
pomniała słowa Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy skierowane do ro-
daków z okazji tegorocznej edycji 
Narodowego Czytania. „To pięk-
na, cudowna powieść o miłości, o 
upadającym imperium, ale prze-
de wszystkim o sile wiary, która 
potrafi czasem góry przenosić... 
Chciałbym, aby po raz kolejny 
Narodowe Czytanie było dla nas 
wszystkich czasem inspirujących 
refleksji, przynoszącym radość z 
kontaktu z prawdziwie wielką li-
teraturą.”
Spotkanie trwało około 2 godzin, 
w tym czasie przypomniano 

30 fragmentów utworu. Wśród 
lektorów byli m.in. przedstawiciele 
władz miasta z burmistrzem Jerzym 
Rębkiem, przewodniczącym Rady 
Miasta Adamem Adamskim, 
powiatu - ze starostą Lucjanem 
Kotwicą; dyrektorzy radzyńskich 
szkół: Bożena Marcinkowska, 
Bożena Płatek, Ewa Grodzka 
i Grażyna Dzida, rektor 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Dariusz Gałan, dyrektor ROK 
Paweł Żochowski, dyrektor 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
Zbigniew Czuryło, Ewa Śliwińska 
- instruktor teatralny ROK, Janusz 
Wlizło - twórca gry Conceptus, 
Agnieszka Włoszek dyrektor 
MOSIR, nauczycielki Agnieszka 
Grochowska i Małgorzata 
Tabara, Joanna Kowalik-Bylicka 
z   Archiwum Państwowego, 
Jakub Hapka - naczelny portalu 
radzyninfo.pl, grono członkiń 
Dyskusyjnego Klubu Książki 
działającego przy MBP oraz UTW. 

Wielu przechodniów zatrzymywa-
ło się, by choć przez chwilę wsłu-
chać się w piękne, obrazowe, dy-
namiczne, nasycone emocjonalnie 
interpretacje.
Każdy chętny mógł otrzymać pa-
miątkowy stempel, uczennice 
Gimnazjum nr 1 w stylowych stro-
jach rozdawały kartki z fragmenta-
mi powieści - już do lektury indy-
widualnej w domu.
Druga odsłona Narodowego Czy-
tania w naszym mieście odbyła się 
wieczorem w Radzyńskim Ośrod-
ku Kultury. W tematykę wieczoru 
wprowadziła Ewa Śliwińska, ca-
łość poprowadziła Jolanta Bilska 
– nauczycielka Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych.
Ta część spotkania rozpoczęła się 
od multimedialnego pokazu po-
łączonego z ciekawymi anegdota-
mi z życia Henryka Sienkiewicza. 
W nastrój wieczoru i powieści z 
czasów antycznych wprowadził 
widzów prowadzony przez Ewę 

Śliwińską Teatr „Już kończymy...” , 
prezentując etiudę „Bitwa o teatr”. 
Kolejnym punktem spotkania było 
czytanie fragmentów „Quo vadis”, 
w co, obok z zaproszonych gości, 
włączyli się też chętni z widowni.
Oprócz fragmentów powieści 
przypomniano również krótkie 
cytaty i sentencje – znane, często 
przytaczane, funkcjonujące w ję-
zyku. Na wiele z nich odczytanych 
przez młodzież, widownia reago-
wała bardzo żywo.
Większość powieści Henryka Sien-
kiewicza zostało sfilmowanych - 
niektóre nie tylko jeden raz („Quo 
vadis”, „W pustyni i w puszczy”); 
adaptacje filmowe stawały się na-
rodowym wydarzeniami, szeroko 
dyskutowanymi. Jolanta Bilska za-
prezentowała pokaz plakatów fil-
mowych, przypominających filmy 
powstałe na podstawie powieści 
Sienkiewicza.
Wieczór zakończyła „agapa” – po-
częstunek, który pozwolił rozsma-

kować się w tym, co jadano w cza-
sach Nerona i pierwszych chrześci-
jan.
Ta część spotkania w ramach Na-
rodowego Czytania 2016 przygoto-
wana została przez Stowarzyszenie 
Inicjatyw Edukacyjnych przy Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Jana Pawła II w Radzyniu 
Podlaskim, Starostwo Powiatowe 
i Radzyński Ośrodek Kultury.
Przypomnijmy, że Radzyń po raz 
trzeci włączył się w akcję Narodowe-
go Czytania: wcześniej w Radzyniu 
czytana była „Zemsta” Aleksandra 
Fredry i „Lalka” Bolesława Prusa. 
W tym roku obchodzimy ogło-
szony przez Sejm i Senat RP Rok 
Henryka Sienkiewicza, z racji przy-
padających rocznic: 170 - urodzin 
Noblisty, 100 - śmierci i 120 wyda-
nia „Quo vadis”. Radzyń był jedna 
z ok. 2 tys. miejscowości w Polsce, 
które włączyly się do akcji Narodo-
wego Czytania. 
 Anna Wasak

Tegoroczne Europejskie Dni 
Dziedzictwa, przebiegające 
pod hasłem “Gdzie duch spo-
tyka się z przestrzenią” w na-
szym mieście zainaugurowała 
wystawa „Radzyńskie sac-
rum” prezentująca fotografie 
członków RKF „Klatka”: To-
masza Młynarczyka, Janusza 
Wlizło, Marka Jeżowskiego 
oraz Marianny Koczkodaj i 
jej syna Adama Koczkodaja z 
Turowa. Wernisaż odbył się w 
piątek 9 września.

Autorów fotografii i przybyłych 
gości powitał opiekun Radzyń-
skiej Izby Regionalnej Tomasz 
Pietrzela, który zaznaczył, że 
„Europejskie Dni Dziedzictwa są 
po to, by bezpłatnie udostępniać 
miejsca związane z kulturą, gdzie 
można przedstawiać lokalne tra-
dycje, wiary i wierzenia”. - Ra-
dzyń, podobnie jak całe Podlasie, 
jest silnie związany z religią, wia-
rą – podkreślił na wstępie gospo-
darz miejsca. Dodał również, że 
przedstawienie sacrum nie jest 
łatwe: - To nie tylko przedmio-

ty i budynki związane z kultem, 
religią. Najważniejsze jest to, co 
niewidzialne, czyli duch, dusza - 
właśnie wiara.
Okazuje się jednak, że jest to 
możliwe w Radzyniu, który po-
siada wiele obiektów sztuki sa-
kralnej, w tym wspaniałe, euro-
pejskiej klasy zabytki, a oprócz 
tego niezwykłe środowisko fo-
tografujących. Połączenie tych 
dwóch czynników dało wspania-
ły efekt. Na wielu fotografiach 
widzimy obiekty, które mijamy 
niemal codziennie, ale spojrze-

nie na nie okiem wrażliwego 
artysty, utrwalenie ich w nieco-
dziennym kontekście  pozwala 
odkryć je na nowo, dostrzec głe-

bię – stworzoną przez „spotkanie 
ducha z przestrzenią”. 
 AW

Radzyń bardzo aktywnie włączył się w 
tegoroczną akcję Narodowego Czytania 
„Quo vadis”. W sobotę 3 września przed 
południem nasze miasto rozbrzmiewało 
wersami powieści Henryka Sienkiewicza, 
czytanej na placu Wolności, wieczorem 
ciekawy program został zaprezentowany 
w sali widowiskowej Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury.

Narodowe Czytanie 2016
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Kolejny koncert „Wrzosu”, 
który odbył się w Radzyńskim 
Ośrodku Kultury w niedzielę 
18 września, zgromadził i za-
chwycił tradycyjnie już tłum-
nie zgromadzoną publiczność. 
Tym razem Radzyński Zespół 
Wokalny postawił na barwną, 
intrygującą, żywiołową i 
niekiedy ckliwą, nostalgiczną 
muzykę cygańską. Gościem 
„Wrzosu” był zespół „Zo-
rza” z Polskowoli. Kolejny 
raz słuchaczy bawił kabaret 
Stowarzyszenia Radzyńskie 
Wrzosy. Za występ sala dzię-
kowała brawami na stojąco. 
Dziękował również obecny na 
sali burmistrz Jerzy Rębek: 
- Frekwencja najdobitniej 
świadczy o tym, jak jesteście 
ważni i potrzebni – dodał.

Scena rozkwitła wieloma żywymi 
barwami, zawirowały w tańcu dłu-
gie, zamaszyste, suto marszczone, 

bogate w kolory i błyskotki spódni-
ce pań. Usłyszeliśmy nie tylko nie-
zapomniane „cygańskie” przeboje, 
w wykonaniu „Wrzosu”, a w trzeciej 
części - Jarosława Stefaniaka: „Jadą 
wozy kolorowe”, „A ty, Cyganko 
zielone oczy masz”, „Tamburyn”, 
„Graj, piękny Cyganie” oraz w inter-
pretacji „Zorzy”: „Zagraj mi, piękny 
Cyganie”, „Oj, mamo, ja kocham się 
w Cyganie”, „Siedziała Cyganka”, 
„Hej tam pod lasem”. Zespół z Pol-
skowoli zachwycił słuchaczy nie tyl-
ko piosenkami cygańskimi, ale też 
wykonanym na bis „Winobraniem”.
Występ „Wrzosu” przeplatany był 
poezją o Cyganach oraz cygańskim 
humorem, prezentowanym przez 
kabaret Stowarzyszenia Radzyńskie 
Wrzosy, a pretekstem do żartu była 
cygańska obyczajowość, szczególnie 
zwyczaj wróżenia przez Cyganki.
Może niejeden słuchacz przypo-
mniał sobie „wozy kolorowe” prze-
mierzające niegdyś polskie drogi, 
zatrzymujące się w wioskach i mia-

steczkach, może ktoś zatęsknił za 
cygańską wolnością, gwarnym ży-
ciem taborów, tęczowymi barwami 
i muzyką porywającą do tańca....
W każdym razie koncert został 
nagrodzony brawami na stojąco, 
za wspaniałe chwile podziękował 
burmistrz Jerzy Rębek. - Człowiek, 
żyjąc wśród codziennych trosk, 
pragnie wytchnienia, radości – 
wy to nam umożliwiacie podczas 
koncertów – mówił do wykonaw-
ców włodarz miasta.- Frekwencja 
najdobitniej świadczy o tym, jak 
jesteście ważni i potrzebni – dodał 
burmistrz.

Kierownik „Wrzosu” Teresa Szcze-
paniuk z kolei dziękowała Burmi-
strzowi: - Bez pana wsparcia - obec-
nie jako burmistrza, wcześniej jako 
posła - nie wiem, czy bylibyśmy w 
stanie funkcjonować 15 lat. Dzięku-
jemy w imieniu całego zespołu.
Podziękowała również publicz-
ności za obecność na koncertach. 
Zaprosiła wszystkich na Otwarty 
Dzień Seniora, który odbędzie się 9 
października w sali konferencyjnej 
w skrzydle wschodnim Pałacu Po-
tockich.
 Anna Wasak

Jazz na początek

Jak podkreśliła na wstępie Agniesz-
ka Jeż, w ramach DKL radzyńska 
publiczność miała możliwość wy-
słuchania 148 koncertów w wyko-
naniu wybitnych artystów - mu-
zyków sceny polskiej i z zagranicy. 
- Zawdzięczamy to wyjątkowej 
osobie, wieloletniemu Prezesowi 
Zarządu RTM, organizatorowi, ini-
cjatorowi, wieloletniemu kierowni-
kowi artystycznemu - Zygmuntowi 
Pietrzakowi – podkreśliła obecna 
prezes Radzyńskiego Towarzystwa 
Muzycznego im. Karola Lipińskie-
go. Pamiątkową statuetkę będącą 
wyrazem wdzięczności i uznania 
dla Zygmunta Pietrzaka wręczył 
na ręce jego żony starosta radzyń-
ski Lucjan Kotwica, który wskazał 
3 obszary działalności wieloletnie-
go, obecnie honorowego Prezesa 
RTM. - Pierwszy obszar, dydak-
tyczny - pracy z uczniem, ale i pra-
cy społecznej. To, że na koncertach 

muzyki poważnej gromadzi się tak 
dużo ludzi, to właśnie zasługa tej 
działalności – podkreślił starosta i 
wskazał drugi obszar: organizację 
koncertów w ramach Dni Karola 
Lipińskiego, oraz trzeci, którym jest 
organizacja Radzyńskiego Towa-
rzystwa Muzycznego. - Te obszary 
to ogrom pracy i poświęconego 
czasu – podsumował L. Kotwica.
Z kolei na wniosek honorowego 
Prezesa RTM Zygmunta Pietrzaka 
podziękowania Starostwu Powia-
towemu za wkład w upamiętnienie 
Karola Lipińskiego obecna prezes 
Zarządu RTO złożyła Agnieszka 
Jeż, która też wręczyła medal DKL 
staroście Lucjanowi Kotwicy.
Po części oficjalnej zebrani w sali 
widowiskowej ROK mogli wysłu-
chać koncertu jazzowego. Na sce-
nie wystąpili wybitni i utytułowani 
muzycy: Wojciech Niedziela (for-
tepian), Gabriel Niedziela (gita-

ra), radzynianin Michał Kapczuk 
(kontrabas) i Paweł Dobrowolski 
(perkusja).
Wojciech Niedziela zaznaczył, że w 
Radzyniu ma miejsce światowa pra-
premiera – po raz pierwszy zespół 
wstąpił przed publicznością w tym 
składzie. Jak się okazało, nie tylko 
na widowni, ale i na scenie była re-
prezentowana rodzina Zygmunta 
Pietrzaka. Wojciech Niedziela to 
jego siostrzeniec. - Macie w swo-
im gronie perłę. Wujek z wielką 
pasją, miłością, zaangażowaniem i 
konsekwencją rozwija, pielęgnuje 
artyzm, wprowadza w nasze życie 
najpiękniejsze pierwiastki – mówił 
artysta.
Występ rozpoczął się od utwo-
ru Charliego Parkera Ornitology, 
następne wykonane utwory to 

kompozycje Wojciecha Niedzieli i 
Gabriela Niedzieli. Na zakończe-
nie wybrzmiał standard Georga 
Gershwina. Publiczność brawami 
nagradzała improwizacje, a po kon-
cercie domagała się bisów.
W ramach XXXIII Dni Karola Li-
pińskiego odbędą się jeszcze dwa 
koncerty: 15 października o godz. 
18.00 będzie można wysłuchać 
występu prof. Sławomira Tomasika 
(skrzypce) i Roberta Morawskiego 
(fortepian), zaś 29 października 
o godz. 18.00 rozpocznie się re-
cital fortepianowy w wykonaniu 
Szymona Nehringa, finalisty XVII 
Międzynarodowego Konkursu Pia-
nistycznego im. Fryderyka Chopi-
na w Warszawie.
 Anna Wasak

Koncert jazzowy, który odbył się w Radzyńskim 
Ośrodku Kultury w sobotni wieczór 17 września, 
zainaugurował XXXIII Dni Karola Lipińskiego. Spot-
kanie stało się okazją do słów podziękowań i uznania 
za wieloletnią pracę skierowanych do Prezesa Hono-
rowego RTM – Zygmunta Pietrzaka, a złożonych na 
ręce jego żony dr Henryki Pietrzak.

„Graj, piękny Cyganie!” 

W piątkowy wieczór, 16 
września, z wystawą pt. 
„Maski pamięci emocji” w 
Radzyńskim Ośrodku Kultury 
zaprezentował się wraz z 
członkami Klubu Miłośni-
ków Fotografii „ZOOMIK” z 
Radzynia Podlaskiego Janusz 
Wlizło.

Wystawa rozpoczęła się nieco 
inaczej niż zazwyczaj, bo w sali 
kinowej, gdzie zaprezentowano 
zdjęcia młodych fotografów. 
Co kryje się pod tajemniczym ty-
tułem wystawy? Jak wyjaśniał jej 
współautor Janusz Wlizło,  wy-
stawa dotyka emocji i relacji mię-
dzypokoleniowych. - Materiał nie 
był robiony z myślą o wystawie, 
powstał przy okazji warsztatów. 
Przeglądając fotografie, odnaj-
dywałem ujęcia, które coraz bar-
dziej mnie poruszały i po dwóch 
latach udało się je skompletować 
i pokazać światu.

Dalsza część spotkania przenio-
sła się do galerii Oranżeria. Tam 
można było podziwiać wyselek-
cjonowane i starannie przygoto-
wane zdjęcia młodych artystów: 
Amelii Domańskiej, Aleksandry 
Gmur, Ingi Górnej, Julii Targoń-
skiej, Mikołaja Króla, Dominiki 
Matuszewskiej, Piotra Mazura, 
Klaudii Miszczuk, Kornelii Nie-
brzegowskiej, Martyny Ostasie-
wicz, Moniki Pawliny, Bartłomie-
ja Rączki, Amelii Szymańskiej, 
Klary Świć oraz Oliwii Wlizło.

 Karol Niewęgłowski

„Maski”
  w galerii
  Oranżeria

XXXIII Dni Karola Lipińskiego

„Wrzos” na cygańską nutę
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MARATON ZUMBY
Pierwszą imprezą był sobotni ma-
raton zumby (10 września), który 
odbył się w gościnnej hali ZSP. Jak 
zwykle do takich imprez dołączył 
się Radzyński Ośrodek Kultury i 
udało się stworzyć naprawdę niezłe 
widowisko. Nie było co prawda tylu 
chętnych, co w marcowym marato-
nie, zapewne ze względu na niespo-
dziewane wrześniowe upały, mimo 
wszystko przez trzy godziny trwała 
wspaniała zabawa, która rozpalała 
wszystkich.
Duża w tym zasługa instruktorów, 
znanych już i lubianych u nas. Ich 
obecność to zawsze podstawa do-
brej zabawy. W sobotę byli to Mag-
da Domańska,  Agata Kulik, Sylwia 
Szczęsna i Grzegorz Demucha. Do-
datkowo pracownicy Studia Uroda 
przeprowadzali cyfrową analizę 
skóry głowy, oferowali próbki kos-

metyków, a także ufundowali kilka 
nagród, które zostały rozlosowane 
przez uczestników. Form Fitness 
oferował zrobienia analizy skła-
du ciała i związane z tym porady 
dietetyczne. A dla tych, którzy już 
opadli z sił Dr. Gerard przygotował 
mnóstwo słodkości. Nad wszyst-
kim czuwała oczywiście dyrektor  
Agnieszka Włoszek, więc wszystko 
musiało zagrać na 100%.

STREETBALL
Prawie równocześnie z zakończe-
niem zumby na boisku w parku 
rozpoczęli zmagania koszykarze. 
Już od kilku lat ten sport u nas roz-
grywany jest w formie streetballa i 
tak było tym razem. Do rywaliza-
cji przystąpiło sześć drużyn a gra-
no systemem każdy z każdym. Z 
kompletem zwycięstw tryumfowali 
Gryzli z Arturem Tarnowskim na 

czele. Zresztą cała zwycięska dru-
żyna przyjechała z Lublina. Kolejne 
miejsca zajęli Siła i Charakter, Są 

Gorsi, Ostatnie Pożegnanie, SYP 3 
i Dream Team. Najlepsze drużyny 
otrzymały puchary, a wszyscy za-

wodnicy grający w turnieju pakiety 
gadżetów Europejskiego Tygodnia 
Sportu. Marek Topyła

Po szaleństwach maratonu 
zumby i streetballa MOSiR 
nie zwolnił tempa. Niestety 
tempa nie zwolnił także upał, 
który wszystkim uczestnikom 
rajdu nieźle dał się we znaki. 
Ale rowery to pasja a dodatko-
wo cel wyjazdu bardzo cieka-
wy, więc chętnych nie zabra-
kło. W niedzielę (11 września) 
o 11.00 przed pływalnią zebra-
ło się prawie 40 uczestników, 
więc patrząc na warunki 
nie było źle. Na wszystkich 
czekało 50 km drogi o różnym 
stopniu trudności.

Uczestnicy rajdu w dwóch kolum-
nach przez Zabiele, Paszki i Sit-
no przejechali najpierw do Bork, 
gdzie zaliczono pierwszą przerwę i 
odpoczynek. Kolejne punkty trasy 
to Pasmugi i Annówka z bardzo 
trudnym leśnym odcinkiem, no i 
w końcu na horyzoncie pojawił się 
cel wyprawy.
Kock to miejscowość, która w 
ostatnich latach przeszła ogromną 

metamorfozę, a miłe dla ucha jest 
to, że - jak ktoś to trafnie zauważył 
- spory w tym udział ma „kolonia” 
radzyniaków.
Pierwsza część pobytu to zapozna-
nie z ciekawostkami z żydowskiej 
historii tego miasteczka. Podjął 
się tego zadania zaprzyjaźniony 
z MOSIR-em Zbigniew Smółko 
i trzeba przyznać, że mimo zmę-
czenia wszyscy z zaciekawieniem 
słuchali tych opowieści. Poza tym 
wiadomo, że ma on niezwykły dar 

snucia intrygujących opowieści, w 
których przytacza jak najmniej dat 
i suchych faktów, za to wiele cieka-
wostek i humoru. 
Głównym celem wyjazdu był Dom 
Kultury w Kocku, gdzie w końcu 
wszyscy mogli dłużej odpocząć czy 
też zjeść kiełbaskę z ogniska. Ho-
nory „gospodarza” pełnił dyrektor 
Adam Świć, który tak naprawdę 
zarządza nie tylko kulturą, ale tak-
że stadionem, halą sportową, Orli-
kiem...

W przerwie dyr. MOSiR Agniesz-
ka Włoszek wręczyła wszystkim 
uczestnikom pakiety z gadżetami 
Europejskiego Tygodnia Sportu, 
podziękowała za udział w rajdzie 
i znów przekazała los uczestni-
ków w ręce Adama Świcia. Kolejny 
punkt Kocka to Pałac Jabłonow-
skich, choć tak naprawdę były to 
opowieści o całej historii tej miej-
scowości - od czasów średniowie-
cza przez losy wojenne i postać 
gen. Franciszka Klebeerga po naj-

nowszą historię i plany na najbliż-
sze lata. Trzeba przyznać, że był to 
dobry wybór celu rajdu, a kto nie 
był dawno w Kocku, niech zrobi to 
jak najszybciej.
Droga powrotna do Radzynia 
wiodła przez miejscowości: Górka 
Kocka, Lipniak, Tchórzew, Stara 
Wieś, Wrzosów, Paszki Małe, Pasz-
ki Duże i Zabiele. I wszyscy dali 
radę; no, może prawie wszyscy, ale 
nikt nie narzekał.
MOSiR dziękuje Przedsiębiorstwu 
Energetyki Cieplej za wsparcie a 
także firmie, która wyjątkowo po-
maga w wielu imprezach. Cyklo 
Ski Serwis Piotr Małoszuk to na-
zwa, która powinna na stałe zapi-
sać się miłośnikom dwóch kółek, 
zawsze można na nią liczyć, a or-
ganizator ma duży komfort, gdy 
dojdzie do różnych awarii czy na-
wet małych „kryzysów” na trasie. 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekrea-
cji jeszcze raz dziękuje wszystkim 
uczestnikom rajdu i - do następ-
nego.
 Marek Topyła

Europejski Tydzień Sportu

Rajd rowerowy „Kierunek Kock”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzyniu 
Podlaskim bardzo aktywnie włączył się w akcję 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nie było przez 
to co prawda chwili „odsapnięcia” po bogatym 
okresie wakacyjnym, ale do pracy w tej akurat 
„firmie” nikogo namawiać nie trzeba.


