
ISSN 2450-1506

Wystawa w RIR:
Historia krzyczy
ze ścian

STR. 11 STR. 11

„Wrzos” 
pożegnał karnawał

20 lat twórczości 
Przemysława
Krupskiego

STR. 12

www.radzyn-podl.plfacebook.com/UrzadMiastaRadzynPodlaski

czytaj na str. 3

ciąg dalszy na str. ciąg dalszy na str. 

Droga do Fabryki 
Narzędzi 
Chirurgicznych 
B. Braun jeszcze 
w tym roku

Od czerwca 
pojedziemy 
pociągiem 
do Warszawy

Podwyżki cen za odpady komunalne pozwolą zbilansować wpływy z kosztami

Problem połączenia drogą miej-
ską DK 19 z Fabryką B. Braun 
był tematem spotkania dyrektora 
Zdzisława Misia z burmistrzem 
Jerzym Rębkiem, do którego do-
szło na terenie zakładu 7 marca. 
Oddana w maju 2016 r. druga 
hala czeka na wyposażenie w naj-
nowocześniejsze maszyny CNC 
oraz przyjęcie nowych 350 pra-
cowników. Przeszkodą w rozwoju 
firmy jest brak drogi miejskiej, 
która połączyłaby bezpośrednio 
firmę z DK 19 i otworzyła nowe 
tereny inwestycyjne dla Miasta. 
Włodarz Radzynia zapowiedział 
rozwiązanie problemu jeszcze w 
tym roku.

Pociągi InterCity relacji Lublin
-Warszawa już od 11 czerwca 
zatrzymywać się będą na stacji w 
Bedlnie Radzyńskim. Opubliko-
wana została propozycja rozkła-
du jazdy, według którego  aż 6 
pociągów dziennie połączy nas 
ze stolicą. Decyzje te poprzedzo-
ne zostały spotkaniem roboczym  
przedstawicieli władz różnych 
instytucji związanych z trans-
portem kolejowym z przedstawi-
cielami władz samorządowych i 
mieszkańcami, które odbyło się 
24 lutego w Bedlnie Radzyńskim.

ciąg dalszy na str. 2
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Najprawdopodobniej już w wakacje ruszy budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady 
Miasta 27. lutego radni zadecydo-
wali o podwyżce cen za odpady 
komunalne w Radzyniu. Za śmieci 

segregowane mieszkańcy będą od 
kwietnia płacić 9 zł, za niesegrego-
wane – 18 zł.Powody zmiany sta-
wek to: podwyżki cen za odpady 

komunalne w ZZOK w Adamkach, 
znaczny wzrost ilości odpadów na 
terenie miasta oraz nieprzestrze-
ganie zasad ich segregowania,  a 

także niskie stawki obowiązujące 
dotychczas w Radzyniu.



Oddana w maju 2016 r. druga 
hala czeka na wyposażenie w naj-
nowocześniejsze maszyny CNC 
oraz przyjęcie nowych 350 pra-
cowników. Przeszkodą w rozwo-
ju firmy jest brak drogi miejskiej, 
która połączyłaby bezpośrednio 
firmę z DK 19 i otworzyła nowe 
tereny inwestycyjne dla Miasta. 
Problem ten był tematem spotka-
nia dyrektora Zdzisława Misia z 
burmistrzem Jerzym Rębkiem, do 
którego doszło na terenie fabryki 7 
marca.
Obecnie transport związany z 
działalnością fabryki odbywa się 
zakorkowaną ulicą Budowlanych, 
od strony której znajduje się też 
– planowane w przyszłości jako 
boczne - wejście do zakładu oraz 

parking na 100 samochodów. W 
związku z dynamicznym rozwo-
jem firmy szybko okazał się nie-
wystarczający. Elewacja główna 
zakładu znajduje się od strony 
południowej i tam jest już gotowy 
parking na 250 aut, co zaspokoiło-
by potrzeby zakładu. Brak tylko 
bezpośredniego połączenia z DK 
19. Na terenie fabryki znajdują się 
jedynie drogi pożarowe, auta oso-
bowe nie mogą z nich korzystać. 
- Droga łącząca zakład bezpośred-
nio z DK 19 pozwoli zwiększyć 
mobilność pracowników, którzy 
w zdecydowanej większości przy-
jeżdżają do pracy samochodami 
– mówi dyrektor zakładu Zdzisław 
Miś. Dodajmy, że wpłynie również 
pozytywnie na zewnętrzny wi-

zerunek firmy, do której obecnie 
trzeba dojechać ulicą Budowla-
nych – a ta, wiadomo, do estetycz-
nych nie należy. 
Stanowiska obydwu rozmówców 
co do pilności wykonania tej inwe-
stycji były zgodne.
- Połączenie komunikacyjne tere-
nów inwestycyjnych położonych 
przy drodze krajowej nr 19 jest dla 
Radzynia sprawą bardzo ważną i 
pilną. Nie tylko ułatwi działalność 
i rozwój zakładu B.Braun czy Fu-
rineo, ale także - ściągnięcie w to 
miejsce nowych inwestorów – wy-
jaśnia burmistrz Radzynia Jerzy 
Rębek. Planowana droga będzie 
miała długość około 500 metrów. 
Niecałe 100 metrów wystarczy, by 
połączyć Fabrykę Narzędzi Chi-

rurgicznych z DK 19.
Kilka lat trwało ustalanie z GDD-
KiA zjazdu z drogi krajowej, obec-
nie sprawa jest już uzgodniona. W 
wyniku podziału nieruchomości 
firmy B. Braun 13. stycznia br. 
Miasto otrzymało na własność 
teren pod drogę. Włodarz za-
powiedział, że już na marcowej, 
ewentualnie na kwietniowej sesji 
Rady Miasta – po przyjęciu infor-
macji o realizacji budżetu w 2016 
r. - przedstawi radnym projekt 
stosownej uchwały, zmieniający 
budżet miasta przez wprowadze-
nie nowego zadania inwestycyjne-
go. Przewiduje również, że Rada 
będzie zgodna w sprawie budowy 
drogi, która ułatwi rozwój zakładu 
i otworzy tereny inwestycyjne dla 
kolejnych przedsiębiorców. - Te-
mat budowy tej drogi był rozwa-
żany na jednej z poprzednich sesji 
RM i ani jeden radny nie zakwe-
stionował potrzeby wykonania tej 
inwestycji. W związku z tym nie 
przewiduję odrzucenia propo-
zycji zabezpieczenia środków w 
budżecie na wykonanie zjazdu z 

DK19 wraz z budową drogi miej-
skiej przez radnych – mówi Jerzy 
Rębek .
Jeśli taka zgodę Burmistrz uzyska, 
zleci przystąpienie do prac pro-
jektowych, następnie do budowy 
drogi. Włodarz Radzynia zadekla-
rował, że przy zgodzie Rady Mia-
sta, jeszcze w tym roku problem 
dojazdu do fabryki powinien zo-
stać rozwiązany.
Obszerny materiał na temat Fa-
bryki Narzędzi Chirurgicznych 
w Radzyniu będą mogli Państwo 
przeczytać w następnym numerze 
Biuletynu.
 Anna Wasak

Podczas nadzwyczajnej sesji 
Rady Miasta 27. lutego radni 
zadecydowali o podwyżce cen 
za odpady komunalne w Ra-
dzyniu. Za śmieci segregowane 
mieszkańcy będą od kwietnia 
płacić 9 zł, za niesegregowane 
– 18 zł.

Burmistrz wymienia trzy powody 
zmiany stawek: podwyżki cen za 
odpady komunalne w ZZOK w 
Adamkach, znaczny wzrost ilości 
odpadów na terenie miasta oraz 
nieprzestrzeganie zasad ich segre-
gowania, co spowodowało duży 
deficyt środków, a także niskie 
stawki obowiązujące dotychczas w 
Radzyniu. - Działania te mają na 
celu zracjonalizowanie gospodarki 
odpadami – podsumowuje wło-
darz miasta.
Ponadto zostały uproszczone za-
sady naliczania opłat od firm. Za-

miast osobnych kwot za poszcze-
gólne frakcje odpadów segregowa-
nych wprowadzono stawkę ujed-
noliconą na odpady segregowane.
Wprowadzone podwyżki cen na 
odpady komunalne w Adamkach 
– według prognoz - wygenerują 
wzrost opłat o ok. 200 tys. zł rocz-
nie.
W minionym roku wystąpił deficyt 
środków w wysokości ok. 365 tys. 
zł, co oznacza, że o tyle mniej pie-
niędzy wpływało na zagospoda-
rowanie odpadów od mieszkań-
ców i podmiotów gospodarczych, 
niż wyniosły rzeczywiste koszty. 
Różnica musiała być w 2016 roku 
pokryta z budżetu miasta.
Ten wzrost kosztów spowodowany 
był przez dwa czynniki: niespo-
dziewany wzrost ilości odpadów 
oraz niesolidność niektórych 
środowisk, które deklarowały od-
dawanie śmieci segregowanych, a 
oddawały śmieci niesegregowa-

ne.
Temat ten był poruszany na sesjach 
oraz odrębnych spotkaniach od 
czerwca ubiegłego roku. - Zorgani-
zowana była akcja informacyjna – 
od lipca 2016 roku było rozdanych 
wiele materiałów ponownie tłu-
maczących i ilustrujących zasady 
segregacji odpadów. Mobilizowa-
liśmy osiedla i wspólnoty miesz-
kaniowe, m.in. do odpowiedniego 
zorganizowania segregacji śmieci – 
żeby były odpowiednie pojemniki, 
altany. Apelowaliśmy do indywi-
dualnych dostarczycieli odpadów 
komunalnych. Nie dało to jednak 
zdecydowanej poprawy sytuacji - 
ocenia włodarz Radzynia.
- Jest zasada wynikająca z ustawy, 
która mówi, że Miasto nie ma pra-
wa zarabiać na gospodarce odpa-
dami, ale też nie ma prawa przyj-
mować na siebie tych kosztów. 
Suma środków zebranych z ty-
tułu składek powinna być równa 

kosztom, jakie ponosimy z tego 
tytułu – tłumaczył burmistrz Jerzy 
Rębek.
W sumie należało się liczyć z tym, 
że przy poprzednich stawkach nie-
dobór środków na zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych 
z powodu podwyżki cen przez 
ZZOK i zwiększanie się ilości od-
padów wyniesie około 500 tys. zł 
rocznie.
Burmistrz wskazał też, że stawki 
za zagospodarowanie odpadów 
komunalnych dla mieszkańców, 
jakie obowiązywały w Radzyniu 
do marca 2017 (7 zł za odpady se-
gregowane i 14 za niesegregowane) 
były najniższe w subregionie. W 
Parczewie obowiązują stawki: 10 i 
24 zł, w Łukowie 10 i 17 zł, w Białej 
Podlaskiej 8 zł i 20 zł.
W związku z tym Miasto jest zmu-
szone do zracjonalizowania kosz-
tów zagospodarowania odpadów 
komunalnych.

- Po podwyżce cen Miasto nie bę-
dzie zarabiało – stawki zostały tak 
ustalone, by pokrywały rzeczywiste 
koszty zagospodarowania odpa-
dów. Jednocześnie nie mamy pra-
wa ciągle do odpadów dopłacać, 
bo nie będziemy mieli pieniędzy 
na inne działania, w tym na tak 
wyczekiwane przez mieszkańców 
inwestycje – komentuje burmistrz 
Jerzy Rębek.
Według prognozy, przy zapropo-
nowanej podwyżce wpływy od 
mieszkańców i firm powinny się 
zbilansować z wydatkami pono-
szonymi na zagospodarowanie od-
padów komunalnych.
Argumenty włodarza Radzynia 
spotkały się ze zrozumieniem 
większości radnych Rady Miasta.
Podczas sesji Rady Miasta Inspek-
tor Wydziału Gospodarki Mie-
niem Komunalnym Piotr Tarnow-
ski przedstawił prezentację, która 
ilustruje powyżej przytoczone 
dane. Można się z nią zapoznać na 
stronie www.radzyn-podl.pl.

 Anna Wasak
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Fabryka Narzędzi Chirurgicznych B. Braun to marka na poziomie 
światowym, duma Radzynia i wielka szansa na rozwój naszego 
miasta. Zakład obecnie zatrudnia na stałe 235 pracowników, 52 
stażystów i 65 uczniów w 3 klasach dualnego kształcenia zawo-
du ślusarz. 

Droga do Fabryki B. Braun jeszcze w tym roku

Podwyżki cen za odpady komunalne pozwolą
zbilansować wpływy z kosztami



Pociągi InterCity relacji Lublin
-Warszawa już od 11 czerwca 
zatrzymywać się będą na stacji 
w Bedlnie Radzyńskim. Opu-
blikowana została propozycja 
rozkładu jazdy, według którego 
aż 6 pociągów dziennie połączy 
nas ze stolicą.  

Decyzje te poprzedzone zostały 
spotkaniem roboczym przedstawi-
cieli władz różnych instytucji zwią-
zanych z transportem kolejowym 
z przedstawicielami władz samo-
rządowych i mieszkańcami, które 
odbyło się 24 lutego w Bedlnie Ra-
dzyńskim, następnie w radzyńskim 
Urzędzie Gminy. Zapowiedź włą-
czenia się w przedsięwzięcie padła 
ze strony włodarzy samorządów: 
gminy, miasta i powiatu. To, czy 
pociągi na stałe zatrzymywać się 
będą w Bedlnie, zależy od miesz-
kańców – a konkretnie od tego, czy 
będą korzystać ze stacji.

Okno na świat 
Uruchomienie stacji kolejowej w 
Bedlnie to szansa na bardzo dobre 
skomunikowanie naszego mikro-
regionu z nie tylko ze stolicą wo-
jewództwa i Polski, ale też resztą 
kraju. Mieszkańcy okolicznych 
wiosek – głównie gminy Radzyń, 
Kąkolewnica i miasta Radzyń sta-
wili się – mimo chłodu – bardzo 
licznie na stacji w Bedlnie. O wadze 
spotkania świadczyła również licz-
na obecność przedstawicieli władz 
samorządowych, wojewódzkich 
oraz różnych instytucji związa-
nych z transportem kolejowym. W 
spotkaniu roboczym uczestniczyli 

m.in.: prezes Stowarzyszenia Eks-
pertów i Menadżerów Transportu 
Szynowego Józef Marek Kowal-
czyk, dyrektor PKP PLK S.A. Za-
kład Linii Kolejowych w Lublinie 
Zygmunt Grzechulski, naczelnik 
działu sprzedaży Przewozów Re-
gionalnych sp. z o.o. Zofia Dzie-
wulska, naczelnik PKP Nierucho-
mości Witold Stonio, doradca wo-
jewody lubelskiego Konrad Sawic-
ki, Jarosław Kwasek, wójt Wiesław 
Mazurek, burmistrz Jerzy Rębek, 
starosta Lucjan Kotwica. 

Sprawa zjednoczyła
samorządy
Stacja w Bedlnie Radzyńskim jest 
od 20 lat opuszczona, w tym czasie 
uległa znacznej degradacji. Pocią-
gi mogłyby być oknem na świat 
dla Radzynia i okolicznych gmin, 
a przynajmniej znacznie ułatwić 
komunikację ich mieszkańcom. 
Okazją do wznowienia ruchu - 
przynajmniej na 2 lata - jest remont 
obecnej trasy kolejowej z Lublina 
do Warszawy. Od czerwca pocią-
gi na tej trasie będą jeździć przez 
Lubartów, Parczew, Łuków – tak-
że przez Bedlno Radzyńskie, ale 
tu pierwotnie nie zaplanowano 
przystanku. Jak wiadomo, starania 
władz samorządowych o to, by po-
ciągi zatrzymywały się w Bedlnie, 
trwały od marca 2016 r., w starania 
włączyły się wszystkie samorządy.
Obecni na spotkaniu 24 lutego 
w Bedlnie przedstawiciele władz 
kolei zastrzegali, że warunkiem 
uruchomienia stacji jest solidarne 
zaangażowanie się samorządów. 
Obecni włodarze: gminy – wójt 

Wiesław Mazurek, burmistrz Je-
rzy Rębek oraz starosta Lucjan 
Kotwica – zadeklarowali udział w 
przedsięwzięciu. 

Kluczowa będzie
frekwencja
Dyrektor PKP PLK S.A. Zakład 
Linii Kolejowych w Lublinie Zyg-
munt Grzechulski podkreślił 
wielką zasługę w podjęciu tematu 
uruchomienia stacji kolejowej w 
Bedlnie pochodzącego z gminy 
Radzyń - a konkretnie z Płudów - 
Józefa Kowalczyka: - Położył się 
w pokoju prezesa przewozów In-
terCity Marka Chraniuka i powie-
dział, że nie ruszy się stąd, dopóki 
ten nie wyda decyzji o zatrzymaniu 
się pociągów w Bedlnie - zdradził 
dyrektor Z. Grzechulski. Prze-
konywał też mieszkańców, że do 
utrzymania stacji kluczowa jest 
frekwencja: - Tych pociągów może 
być 5-8 par przez 2 lata. Waszą rolą 
jest pokazanie, że pociąg nie na 
darmo przejeżdża przez tę stację i 
zatrzymuje się na niej.
Zygmunt Grzechulski zapowie-
dział również powrót do ruchu 
towarowego. Taką możliwość po-
twierdziła Zofia Dziewulska - na-
czelnik działu sprzedaży Przewo-
zów Regionalnych. Mówiono też 
o idei Wschodniej Magistrali Ko-
lejowej. Wspomniał o tym Józef 
Kowalczyk – jak podkreślił wójt 
Wiesław Mazurek – autor całego 
wydarzenia. - Objazdy pociągów 
InterCity w związku z remontem li-
nii kolejowej będą się odbywały do 
dwóch lat. Co dalej? Trwałym te-
matem będą Przewozy Regional-

ne – mówił Józef Kowalczyk, zapo-
wiedział też prace nad Wschodnią 
Magistralą Kolejową, która połą-
czyłaby szereg linii kolejowych, 
łączących państwa bałtyckie przez 
główne miasta Polski wschodniej. - 
Żeby taki projekt zmaterializować, 
trzeba dobudować kilkanaście od-
cinków długości od kilku do kilku-
nastu kilometrów. Gdyby władze 
samorządowe chciały powalczyć, 
żeby tak zmodernizowana linia sta-
ła się cząstką magistrali – to będzie 
coś trwałego – informował prezes 
Stowarzyszenia Ekspertów i Me-
nadżerów Transportu Szynowego 
J. Kowalczyk.
Doradca Wojewody Lubelskiego   
Konrad Sawicki informował, że 
wojewoda Przemysław Czarnek 

podejmował interwencje w szeregu 
instytucji, od dyrektora PKP Inter-
City uzyskał deklarację, że pociągi 
będą się zatrzymywały, jeśli zostaną 
usunięte trudności związane ze sta-
nem krawędzi peronu.
Owocem spotkana były ustalenia 
wstępne, których celem jest dopro-
wadzenie stacji i peronu do stanu 
używalności. Kolej m.in. podda 
gruntownej modernizacji peron, 
wymieni słupy oświetleniowe, po-
układa kable. Remont elewacji, da-
chu oraz stolarki okiennej - to m.in. 
zadania, jakie weźmie na siebie 
Spółka PKP SA. Samorządy mają 
zapewnić komunikację busową 
między stacją w Bedlnie a Radzy-
niem oraz zadbać o wnętrze stacji.
 Anna Wasak
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Od czerwca pojedziemy pociągiem do Warszawy

Budynek będzie połączony z resz-
tą szkoły przez istniejący pawilon 
biologiczny i łącznik. Przebudo-
wane zostanie istniejące boisko.
Wymiary wewnętrzne hali wynio-
są 18mx36m, dzięki czemu bę-
dzie wykorzystywana jako: boisko 
główne do siatkówki lub 3 boiska 
treningowe do siatkówki, boisko 
główne do koszykówki lub 3 bo-
iska treningowe do mini koszy-

kówki albo boisko do piłki ręcznej 
lub nożnej halowej.
W ramach inwestycji powstanie 
nie tylko hala sportowa , ale i to-
warzyszące jej zaplecze: szatnie, 
sanitariaty, w tym jeden dostępny 
od zewnątrz dla ćwiczących na bo-
isku, poza tym magazynek sprzętu 
sportowego, pomieszczenie dla 
trenerów, siłownia, 2 małe sale 
gimnastyki korekcyjnej.

Powierzchnia całości wyniesie 
1360 m2, kubatura - 9945 m3.
Planowana łączna wartość inwe-
stycji brutto to 5 mln 485 tys. Część 
tej kwoty (ok. 33%) będzie pocho-
dziła z dotacji Ministerstwa Spor-
tu (obecnie już to ministerstwo 
decyduje o przyznaniu środków 
finansowych na budowę obiektów 
sportowych). W Urzędzie Miasta 
przygotowywany jest wniosek o 

dotacje. Równolegle przygoto-
wywana jest cała dokumentacja, 
która umożliwi przeprowadzenie 
przetargu na budowę co nastąpi 
jeszcze w bieżącym półroczu. W 
wakacje ruszamy z budową – za-
powiada burmistrz Jerzy Rębek. 
Jest to inwestycja oczekiwana 
przez radzyńskie środowisko. Z 
jednej strony jest ona niezbędna 
dla dzieci i młodzieży uczącej się 
w szkole – na pewno zasługują 
na godziwe warunki uprawiania 
sportu, co jest jednym z warun-
ków zachowania sprawności fi-
zycznej i zdrowia. Z drugiej zaś – z 
pomieszczeń obiektu będą mogli 
korzystać mieszkańcy z różnych 

grup wiekowych. 
- Obiekt ten ma żyć wiele godzin 
po zakończeniu lekcji. W salach 
do gimnastyki korekcyjnej będą 
prowadzone zajęcia rehabilitacyj-
ne, siłownie. Chcemy, by w czasie, 
gdy nie odbywają się lekcje, cały 
obiekt był dostępny dla wszyst-
kich, szczególnie dla seniorów, 
którzy zechcą uczestniczyć w zor-
ganizowanych formach rekreacji, 
sportu i rehabilitacji. 
Realizacja inwestycji zaplanowana 
jest na 3 lata. Jej rozpoczęcie pla-
nowane jest na II połowę bieżą-
cego roku, zakończenie nastąpi w 
2019 roku.
 AW

Najprawdopodobniej już w wakacje, a na pewno w 2. półroczu 2017 
r. ruszy budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gim-
nazjum nr 1. Obiekt powstanie na boisku szkolnym usytuowanym na 
rogu ulic Jana Pawła II i Armii Krajowej.

W wakacje ruszy budowa hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 1



Mszę św. pod przewodnictwem 
dziekana radzyńskiego ks. prał. 
Romana Wiszniewskiego, konce-
lebrowali pozostali proboszczowie 
radzyńskich parafii ks. kan. An-
drzej Kieliszek oraz ks. Henryk 
Och, ks. Zbigniew Rozmysł – ka-
pelan Stowarzyszenia Wolność i 
Niezawisłość, obecnie wikariusz 
parafii Terespol, ks. prał. Henryk 
Hołoweńko, ks. Grzegorz Suwała.
Na wstępie zabrał głos Andrzej 
Prokopiuk – dyrektor Gimnazjum 
im. Żołnierzy Wyklętych w Białej, 
które obchodziło tego dnia swe 
święto patronalne. Mówca w krót-
kim rysie historycznym przedsta-
wił problematykę związaną z Żoł-
nierzami Wyklętymi.
W uroczystości wzięli udział po-
seł Marcin Duszek, przedstawiciel 
Wojewody Lubelskiego Waldemar 

Podsiadły, dyrektor IPN Oddział 
w Lublinie Dariusz Magier,  władze 
samorządowe z burmistrzem Ra-
dzynia Jerzym Rębkiem i wójtem 
gminy Wiesławem Mazurkiem, 
przewodniczący komitetu obcho-
dów Józef Korulczyk, poczty sztan-
darowe, dyrektorzy szkół, przedsta-
wiciele organizacji społecznych i 
politycznych, harcerze. W uroczy-
stości uczestniczyli mieszkańcy Ra-
dzynia i powiatu radzyńskiego oraz 
Terespola, Międzyrzeca i Lublina.

Mieli być prochem, stali 
się ziarnem
W homilii ks. Zbigniew Rozmysł 
– kapelan Stowarzyszenia Wol-
ność i Niezawisłość nawiązał do 
rozpoczynającego się tego dnia 
Wielkiego Postu. Wskazał analo-
gię między Triduum Paschalnym 

a losami Niezłomnych: - Przeżyli 
Wielki Piątek torturowani przez 
ruskich, polskich i żydowskich 
oprawców. Zdzierano im paznok-
cie, bito do krwi jak Chrystusa, 
pochowano jak zwierzęta w bezi-
miennych grobach, gdzie popadło. 
A potem doświadczali przez 60 lat 
Wielkiej Soboty - niepamięci, zu-
pełnej ciszy na ich temat. Teraz zaś 
przyszło zmartwychwstanie. Kilka 
lat temu nastąpiło zmartwychwsta-
nie Wyklętych w świadomości tego 
narodu. Bóg, który o nich pamięta, 
upomniał się o nich, i naród też się 
o nich upomniał. Nareszcie. I moż-
na powiedzieć, że oni dziś żyją, są 
obecni wśród nas. Gdy patrzę na 
obecnych tu młodych ludzi, har-
cerzy, kibiców, na dzieci, młodzież, 
to myślę, że oni żyją w was: w wa-
szych talentach, waszej pamięci, w 
tym wszystkim, co robicie dobrego, 
w miłości do ojczyzny, i pięknie 
wskazują wam drogę. Tak pięknie i 
lekko weszli w tych ostatnich latach 
w naszą codzienność, bo byli z nas, 
z naszego ducha, wierzyli w Boga, 
kochali swoje rodziny, upadali, po-
wstawali, chcieli coś osiągnąć w ży-
ciu jak my. Większość Bogu zaufała 
i Bóg o nich pamiętał.
Ks. Zbigniew Rozmysł wspominał 
swój pobyt na Łączce w trakcie 
poszukiwania tam szczątków Żoł-
nierzy Niezłomnych. Zacytował 
fragment Księgi Proroka Ezechiela 
o ożywieniu wyschłych kości, koń-
czący się słowami: „Oto otwieram 
wasze groby i wydobywam was z 
grobów, ludu mój, i wiodę was do 
kraju Izraela. Poznacie, że Ja jestem 
Pan, gdy wasze groby otworzę i wy-
dobędę was z grobów, ludu mój. 
Udzielę wam mego ducha po to, 
byście ożyli i powiodę was do kraju 
waszego i poznacie, że ja, Pan Bóg 
powiedziałem i wykonam. Wy-
rocznia Pana.”
- Oni mieli stać się prochem, po-
piołem, zmiażdżono ich, chciano 

otoczyć zniesławieniem, zapo-
mnieniem, by nikt się o nich nie 
upomniał. Taka miała być ich rola. 
Ale oni zamiast stać się prochem, 
stali się ziarnem i wyrastają w ser-
cach i umysłach wielu ludzi. Nagle 
stają się kierunkiem i drogą wielu z 
nas – podsumował kaznodzieja.

„Cześć i chwała
 bohaterom”
Po Eucharystii sprzed sanktuarium 
wyruszył pochód, w którym wzięli 
udział uczestnicy uroczystości. Wi-
doczni byli członkowie Organizacji 
Narodowo-Radykalnej z Radzynia 
i Lublina, członkowie Klubu Pa-
triotycznego z Terespola, harcerze, 
grupy rekonstrukcyjne. Nad po-
chodem powiewały biało-czerwo-
ne flagi. W drodze modlono się, 
śpiewano, wznoszono okrzyki na 

cześć Żołnierzy Wyklętych.
Marsz zatrzymał się przy byłej sie-
dzibie policji na ul. Warszawskiej 5, 
gdzie w latach 1944-56 znajdowa-
ła się siedziba UB i areszt śledczy, 
w którym m.in. przetrzymywano, 
przesłuchiwano i katowano Żołnie-
rzy Wyklętych ziemi radzyńskiej. 
Pod tablicą upamiętniającą ten fakt 
delegacje złożyły wieńce i wiązanki 
kwiatów.
Zakończenie uroczystości odbyło 
się na dziedzińcu Pałacu Potockich. 
Tam zabrali głos: poseł Marcin 
Duszek, dyrektor IPN w Lublinie 
Dariusz Magier, przedstawiciel 
Wojewody Lubelskiego Waldemar 
Podsiadły, wójt Gminy Radzyń 
Wiesław Mazurek oraz burmistrz 
Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rę-
bek.
 Anna Wasak
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IV Radzyński Marsz Żołnierzy Wyklętych

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych – 1 marca odbył się w Radzyniu IV 
Marsz Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość 
rozpoczęła się Mszą św. w Sanktuarium 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. - Mieli 
stać się prochem, popiołem, ale oni stali się 
ziarnem i wyrastają w sercach i umysłach 
wielu ludzi. Nagle stają się kierunkiem i 
drogą wielu z nas – mówił w homilii ks. Zbi-
gniew Rozmysł.

Mieli być prochem, stali się ziarnem



W dwóch poprzednich latach 
Miasto było zapraszane do udzia-
łu w pracach przy organizacji 
Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych i w przygo-
towaniach oraz ich przebiegu 
czynnie uczestniczyło. Mogliśmy 
wspólnie organizować takie 
uroczystości i harmonijnie je 
świętować. Tym razem ani ja jako 
Burmistrz Radzynia Podlaskie-
go, ani Pan Adam Adamski jako 
Przewodniczący Rady Miasta - 
nie otrzymaliśmy zaproszenia w 
żadnej formie; żadnego przedsta-
wiciela Miasta nie zaproszono do 
któregoś z zespołów przygotowu-
jących obchody.
Pan Józef Korulczyk z grupą, 
którą reprezentuje, próbował 
przeprowadzić uroczystość bez 
udziału władz miasta, co jest 
sprzeczne z wcześniejszymi do-
brymi praktykami. Przygotowa-
nia odbyły się za naszymi pleca-
mi.
O tym, że Pan Józef Korulczyk 
jest przewodniczącym komitetu 
organizacyjnego, dowiedzieliśmy 
się w ostatnim dniu obchodów – 
1 marca podczas Mszy św. Można 
wyrazić zdumienie, że przedsta-
wiciele innych organizatorów za-
akceptowali taką formę dezawu-
owania władz miasta.
Mimo braku zaproszenia, a nawet 

informacji, tak jak w poprzed-
nich latach Miasto wspierało 
inicjatywy związane z obchoda-
mi, uczestniczyliśmy w organi-
zacji różnych imprez towarzy-
szących obchodom Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. Jednostka miejska, jaką jest 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, włączył się w Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych „Tropem 
Wilczym”: pomagał przy prze-
biegu imprezy, udostępnił salę, 
gdzie odbywały się zapisy, reje-
stracje, podsumowanie imprezy 
itd. Burmistrz Miasta Radzyń 
Podlaski ufundował puchary dla 
najlepszych drużyn w turnieju 
piłkarskim oraz plecaki; nagrody 
wręczali przedstawiciele Miasta. 
Podobnie Starostwo udostępniło 
halę sportową, a Wójt Gminy Ra-
dzyń zakupił nagrody dla jednej z 
drużyn.
Mimo wcześniejszych dziwnych 
zachowań organizatorów, nie 
byłem obrażony, nie odcinałem 
się od obchodów Święta Naro-
dowego, brak zaproszenia po-
traktowałem jako przeoczenie. 
Liczna delegacja Miasta – choć 
niezaproszona oficjalnie przez 
organizatorów – uczestniczyła 
w uroczystościach 1 marca. Za-
proszenie przyjęliśmy z ogłoszeń 
parafialnych i mediów elektro-

nicznych. Wśród przedstawicieli 
Miasta byli: Burmistrz Jerzy Rę-
bek, w poczcie sztandarowym 
- Przewodniczący Rady Miasta 
Adam Adamski z wiceprzewod-
niczącym Bogdanem Fijałkiem 
oraz radnym Robertem Mazur-
kiem, ponadto dyrektorzy szkół, 
prezesi jednostek miejskich, rad-
ni i pracownicy Urzędu Miasta. 
Były poczty sztandarowe Miasta 
i szkół miejskich. Myślę, że uro-
czystość w kościele miała godny 
przebieg.
Nic nie zwiastowało, że może się 
wydarzyć coś, co podgrzeje at-
mosferę – aż do chwili, gdy stanę-
liśmy przed ścianą budynku byłej 
komendy policji przy ul. War-
szawskiej, gdzie jest wmurowana 
tablica poświęcona żołnierzom 
podziemia niepodległościowego.
Podczas przygotowań do składa-
nia wieńców i wiązanek kwiatów 
jako delegacja Miasta, w której 
skład wchodzili: Burmistrz Jerzy 
Rębek, Przewodniczący Rady 
Miasta Adam Adamski oraz radny 
Robert Mazurek - wyraźnie usły-
szeliśmy i widzieliśmy na własne 
oczy, że pan Józef Korulczyk za-
bronił młodemu człowiekowi, 
który dysponował mikrofonem, 
podawania informacji, że wią-
zankę kwiatów składa burmistrz 
miasta z delegacją. Byłem na-

ocznym świadkiem, jak pan 
Józef Korulczyk interweniował 
w sprawie dezawuowania dele-
gacji Miasta i innych delegacji 
– np. Prawa i Sprawiedliwości. 
Ten młody człowiek dostał po-
lecenie od pana Józefa Korul-
czyka, by nas nie zapowiadał. 
Byłem tym oburzony i zwróciłem 
uwagę zapowiadającemu, by jed-
nak poinformował zebranych o 
delegacji Urzędu Miasta, która 
złoży wiązankę. Młody człowiek 
– mimo że wystraszony - przeka-
zał tę informację.
Podczas składania wieńców za-
uważyłem wyraźną wrogość pana 
Józefa Korulczyka, który uzur-
puje sobie prawo do regulowania 
wszystkich spraw związanych z 
obchodami święta narodowego.
Jest to rzecz niesłychana w dzie-
jach Radzynia!
Dobrą praktyką jest, że podczas 
obchodów świąt narodowych 
wieńce składają przedstawiciele 
różnych organizacji i formacji 
politycznych, grup społecz-
nych. Nikt nikomu nie zabrania 
uczestniczenia w takich spotka-
niach, czego przykładem jest 11 
Listopada czy 3 Maja. Czy słyszał 
ktoś, żeby celowo pomijano któ-
rąś z delegacji?!
Po przejściu na dziedziniec pa-
łacowy, zgodnie z dobrymi zwy-

czajami, jako pierwszy zabrał 
głos poseł  na Sejm RP Marcin 
Duszek, potem inni zacni goście 
ze scenariusza, jaki przygotował 
Józef Korulczyk ze swoim zespo-
łem. Jednak z tego scenariusza 
wynikało, że burmistrz nie będzie 
miał prawa do zabierania głosu; 
wszyscy mogli przemawiać, tylko 
burmistrz jako gospodarz mia-
sta, nie będzie mógł podziękować 
uczestnikom za udział i zorgani-
zowanie pięknego święta.
W związku z tym z własnej ini-
cjatywy wyszedłem do Józefa 
Korulczyka i poprosiłem go o 
udzielenie mi głosu. Wówczas to 
usłyszeliśmy słowa, że Burmistrz 
jest tylko gościem tej uroczysto-
ści, więc będzie mógł zabrać głos 
jako gość.
Uważam, że przez to zachowanie 
Pan Józef Korulczyk kreuje się 
na mentora, który ma prawo do-
konywać ocen, kto jest lepszym 
patriotą. Przypomniałem więc 
jego przeszłość polityczną, udo-
kumentowaną w Archiwum Pań-
stwowym w Radzyniu Podlaskim, 
która nijak się ma do wydarzeń 
związanych z Żołnierzami Wy-
klętymi, nie koresponduje z uro-
czystością upamiętniającą ludzi, 
którzy cierpieli prześladowania.
Takie były motywy mojej wypo-
wiedzi.

Przemówienie Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski Jerzego Rębka 
wygłoszone 1 marca na dziedzińcu Pałacu Potockich

Szanowni Państwo, czcigodny Księże, Pa-
nie Pośle, Organizatorzy tej uroczystości!
To, co dzisiaj zapamiętałem z Mszy św. 
to wezwanie do pokory, to wezwanie do 
głoszenia prawdy, bo tylko na prawdzie 
można opierać jakąkolwiek działalność i 
przyszłość tego Narodu. Myślę, że Pań-
stwo też tak to zrozumieliście.
Jak Państwo zauważyliście, jestem tu po-
dobno gościem. Nie - jestem tutaj gospo-

darzem, jestem burmistrzem miasta i peł-
nomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości 
na teren powiatu Radzyń Podlaski. I źle 
się dzieje – trzeba stanąć w prawdzie – 
jeśli przewodniczenie komitetowi (orga-
nizacyjnemu Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych – red.) oddaje się 
byłemu sekretarzowi Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej – źle się dzieje 
(brawa), gdy to ktoś popiera, podczas gdy 

burmistrz miasta jest podobno niego-
dzien tego.
Są to mocne słowa, ale nie można inaczej. 
Jeśli mamy wskazywać drogę młodym po-
koleniom, stańmy w prawdzie. I czcijmy 
pamięć tych, którym zawdzięczamy naszą 
wolność. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy 
o tym, że budowanie przyszłości na fał-
szu, na kłamstwie skończy się dramatem, 
a być może tragedią narodową. Tu jest 

miejsce dla wszystkich, którzy najpięk-
niejsze idee niosą ze sobą, dla tych, którzy 
religię, prawdę niosą na swoich ustach, a 
przede dają jej świadectwo swoim życiem.
Ja również dziękuję Państwu za Waszą 
obecność, za udział w tym wyjątkowym 
święcie. Trwajmy tak dalej, tak się godzi.
Dziękuję bardzo.
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Stanowisko Burmistrza Jerzego Rębka w sprawie obchodów Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Radzyniu



Wydarzenie było szczególne. Dla-
czego? Podczas spektaklu członko-
wie radzyńskiego Caritasu zbierali 
datki na leczenie Oli – nauczyciel-
ki ośrodka, która od 5 lat walczy z 
chorobą nowotworową i potrzebu-
je kosztownej kuracji.
Radzyńska publika nie zawiodła i 

sala kina wypełniała się tego dnia 
po brzegi aż trzy razy!!!  - Jest to 
szczególne wydarzenie i państwo 
jesteście też szczególną publiczno-
ścią. Przyszliście tutaj, aby pomóc 
naszej koleżance Oli, naszej na-
uczycielce, mamie dwójki dzieci: 
Jasia i Ani, która niestety nie może 

realizować swoich marzeń rodzin-
nych i ulubionej pracy zawodowej 
z racji tego, że na jej drodze stanęła 
choroba – mówiła na wstępie dy-
rektor ośrodka Małgorzata Popek.
Wydarzenie zostało objęte honoro-
wym patronatem Burmistrza Mia-
sta Radzyń Podlaski Jerzego Rębka 

oraz Starosty Radzyńskiego Lucja-
na Kotwicy.
Aby wesprzeć Olę, należy dokonać 
wpłaty w dowolnej kwocie na sub-
konto udostępnione przez Funda-
cję United Way Polska:
06 1950 0001 2006 0014 8533 0003, 
z dopiskiem „darowizna dla Alek-

sandry Mazurek”
Można również przekazać 1% 
podatku, wystarczy w zeznaniu 
podatkowym wpisać następujące 
dane: KRS: 0000071715; cel szcze-
gółowy: Aleksandra Mazurek.

 Karol Niewęgłowski

1 marca br. w Gimnazjum Nr 1 
imienia Orląt Lwowskich w Ra-
dzyniu Podlaskim odbyły się eli-
minacje miejskie Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”. 
W eliminacjach wzięli udział 
laureaci eliminacji szkolnych ze 
wszystkich szkół działających 
na terenie naszego miasta. Ry-
walizacja przebiegała w trzech 
grupach wiekowych, tj. szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz 
szkół ponadgimnazjalnych.

Jak podkreślali organizatorzy, 
temat nie należał do łatwych, a 
poziom wiedzy uczestników jak 
zawsze był na wysokim poziomie. 
Rywalizacja o miejsca na podium 
często rozgrywała się w zaciętych 
i emocjonujących dogrywkach, 
gdzie często o zwycięstwie decy-
dował zaledwie jeden punkt.
Po trzech uczniów z każdej gru-
py wiekowej uzyskało awans do 
eliminacji na poziomie powia-
tu. Laureaci eliminacji miejskich 
otrzymali atrakcyjne nagrody 
rzeczowe i dyplomy, których fun-
datorem jak co roku był Burmistrz 
Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rę-
bek. Nagrody w imieniu burmi-
strza wręczył uczniom Sekretarz 

Miasta Robert Targoński, który 
podziękował wszystkim za przy-
bycie oraz organizację eliminacji 
na szczeblu miejskim. Sekretarz 
podkreślił wielką rolę opiekunów, 
którzy przygotowywali dzieci i 
młodzież do rywalizacji, członków 
jury oraz gospodarza miejsca, w 
którym eliminacje były przepro-
wadzane – niezawodnej dyrektor 
Bożeny Płatek.

Nie sposób nie wymienić nazwisk 
tych Państwa, którzy pracują z 
dziećmi i młodzieżą w mieście 
w zakresie szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa pożarowego, a są 
to: Katarzyna Skrzeczkowska z I 
Liceum Ogólnokształcącego, Edy-
ta Mich z Gimnazjum nr 2, Marek 
Frączek z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych, Jarosław Płatek z 
Gimnazjum nr 1, Waldemar Pie-

troń ze Szkoły Podstawowej nr 1 
oraz Dariusz Mróz ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2.
Na podstawie regulaminu Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej jury eliminacji miejskich 
w składzie: Waldemar Blicharz 
(przewodniczący), Jacek Pieńko 
(sekretarz),  Karol Niewęgłowski 
(członek), po dokonaniu oce-
ny prac pisemnych oraz ustnych 

uznało następującą kolejność 
w poszczególnych kategoriach 
wiekowych eliminacji miejskich 
OTWP:

I GRUPA WIEKOWA
(10 – 13 lat)
1. Mikołaj Król - SP nr 1
2. Jan Łaskarzewski – SP nr 2
3. Ewa Siemionek – SP nr 1
4. Patrycja Borkowska - SP nr 1
5. Agnieszka Kałuska - SP nr 2
6. Eliza Gomółka – SP nr 2

II GRUPA WIEKOWA
(14 – 16 lat)
1. Karol Mackiewicz - G nr 2
2. Damian Ładny – G nr 1
3. Jakub Szczygieł – G nr 2
4. Piotr Guz – G nr 2
5. Wiktoria Wiszniewska – G nr 1
6. Adam Filipiuk – G nr 1

III GRUPA WIEKOWA 
(17 – 19 lat)
1. Anna Niedźwiecka - I LO
2. Karol Szczygielski - ZSP
3. Radosław Walicki - ZSP
4. Jakub Hołownia - I LO
5. Magdalena Chut - ZSP
6. Marek Niewęgłowski - I LO

 Karol Niewęgowski
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„Kopciuszek” dla Oli

Eliminacje miejskie OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”

Blisko 7500 zł zebrano podczas charytatywnego spektaklu pt. „Kopciuszek”, wystawionego w piątek (24.02) na de-
skach radzyńskiej Oranżerii przez teatr Hokus – Pokus działający przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
im. Zofii Sękowskiej.



Jednym z celów edukacji 
przedszkolnej jest rozbudze-
nie u dzieci zainteresowania 
pracą ludzi różnych zawodów. 

Tym razem dzieci z grupy VII 
udały się z wizytą do zakładu ze-
garmistrzowskiego, mieszczące-
go się przy ulicy Warszawskiej. 
Celem wizyty było poznanie gi-
nącego już zawodu zegarmistrza. 
Dzieci zostały bardzo gorąco i 
serdecznie przyjęte przez gospo-
darza zakładu. Zegarmistrz w 
interesujący sposób opowiedział 
dzieciom, na czym polega jego 
praca. Nasze przedszkolaki mia-
ły okazję obejrzeć różne rodzaje 
zegarów, poznać ich działanie. 
Obejrzały również narzędzia, któ-
rymi naprawia się zegary. Chętne  
zadawały pytania, dzięki czemu 
mogły poszerzyć swoją wiedzę. 
To była bardzo ciekawa wizyta. 
W imieniu dzieci dziękujemy za 
wspaniałe przyjęcie przedszkola-
ków z zakładzie.
Kolejnym zawodem, któremu 
bliżej przyjrzały się nasze przed-
szkolaki był zawód fryzjera. Dla-
tego dzieci z grupy VII z naszego 
przedszkola odwiedziły pobliski 
salon fryzjerski „Bella” mieszczą-
cy się na ulicy Kochanowskiego. 
Celem naszej wizyty było pozna-
nie zawodu fryzjera, wyposażenia 
i funkcjonowania salonu. Pani 
Joanna - właścicielka salonu opo-
wiedziała dzieciom o  najnow-
szych fryzurach oraz podkreśli-
ła konieczność dbania o włosy. 
Niezapomnianym przeżyciem 
było siadanie na fotelu i przeglą-
danie się w dużym lustrze. Chętne 
dziewczynki wyszły uczesane w 
piękne warkoczyki.  
Wizyta sprawiła dzieciom wie-
le radości, wzbogaciła je o nowe 
doświadczenia i wiadomości. Wy-
cieczka do salonu fryzjerskiego 
sprawiła przedszkolakom radość i 
dostarczyła im wiele wiadomości 
i doświadczeń,a co ważne – nie 
tylko dziewczynkom, ale również 
chłopcom. Bo to zwłaszcza oni po 
powrocie do przedszkola ideal-
nie odzwierciedlali pracę fryzjera 
podczas zabawy w naszym kąciku 
fryzjerskim. 
Serdecznie dziękujemy Pani Joan-
nie właścicielce salonu „Bella” za 
wspaniałe spotkanie i za zapro-
szenie naszych przedszkolaków 
do swojego salonu.
 Magdalena Oleksiej

Język polski to nie tylko codzien-
na nauka, ale również udział 
uczniów w wojewódzkich, re-
gionalnych i powiatowych kon-
kursach krasomówczych, recyta-
torskich, literackich, ortograficz-
nych i poprawności językowej. 
Gimnazjalistom nieobce były 
zmagania z gwarą naszego regio-
nu.
W 2014 roku po raz pierwszy or-
ganizacja „Dnia Języka Ojczyste-
go” przybrała tzw. duży format z 
zabawami, popisami oratorskimi, 
konkursowym czytaniem litera-
tury. Gościem specjalnym była 
wówczas poetka i dziennikarka 
z naszego miasta, Anna Wasak, a 
imprezę poprowadziły niezapo-
mniane dziewczyny - Aga Gru-
dzień i Olga Śliwińska.
Tegoroczne święto gimnazjum 
przygotowało równie starannie. 
Poeta, który na nim zagościł, to 
Adam Świć. Młodzież słuchała 
go z uwagą. Wypowiedź o poezji 
odniósł do twórczości Boba Dy-
lana, laureata Nagrody Nobla w 
dziedzinie literatury. 
Dalsza część to zabawy, konkur-
sy, zmagania ze słowem. W loży 
jurorów zasiadł właśnie „Król 
Łgarzy” z 2001 r., animatorka 
kultury - Maria Ryndak z Miej-
skiej Biblioteki Publicznej oraz 
uczennica klasy I.
Dzięki współpracy z Narodo-
wym Centrum Kultury w War-
szawie uczniowie w tym roku 
mogli cieszyć się licznymi nagro-

dami.
Gimnazjalistki pod opieką na-
uczycielek - Ewy Soczyńskiej i 
Bożeny Płatek, starannie opra-
cowały scenariusz wydarzenia. 
Oprawa plastyczna należała do 
Małgorzaty Szram. Motywem 
przewodnim dnia była kilkakrot-
nie śpiewana przez wszystkich 
piosenka pt. „Dykcja”. Pisemny 
konkurs poprawnej polszczyzny 
przygotowała Marta Krakowiak. 
Prowadzące zabawę: Klara Świć 
z IIb, Asia Grudzień z IIc oraz 
Iza Wiśniewska z IIId sprawnie i 
z humorem przeprowadziły kon-
kursy: indywidualny dla uczniów 
i dorosłych na recenzję książki - 
udział wzięli gimnazjaliści i Ewa 
Filipiuk, nauczycielka języków 
obcych. Słuchaczy zachwyci-
ła Maja Krupska, która prze-
konująco zachęciła do lektury 
„Magicznego drzewa” Andrzeja 
Maleszki. Konkurs na „łamańce 
językowe” przywołał na scenę 
niemałą grupę uczniów. Każda 
próba to salwy śmiechu i reflek-
sja, że język ojczysty jest napraw-
dę trudny. Szkolnym „Mistrzem 
polskiej artykulacji” została 
Oliwia Gostkowska. Kolejne 
zmaganie o Nagrodę Specjalną 
Dyrektor Szkoły stanowił popis 
- oracja na temat Patrona. Lwow-
skie Orlęta walczyły o Polskę, 
walczyły o język ojczysty. Wielu 
pozostało tam, gdzie ciszę kata-
kumb czasem zmąci czyjeś łka-
nie. Orlęta pamiętają o Orlętach. 

Zwycięstwo należało do Marysi 
Dudek z IIIa, a tuż za nią znala-
zła się Iza Wiśniewska z IIId.
Dalej przyszedł czas na zmagania 
zespołów klasowych, które pre-
zentowały plakat promujący pol-
szczyznę, wyjaśniały znaczenia 
trudnych słów, wykazywały się 
znajomością polskich przysłów. 
Do oceny prac plastycznych zo-
stali zaproszeni obecni dzienni-
karze: Michał Maliszewski i Ka-
rol Niewęgłowski.
Plakat, który przemówił do juro-
rów na miarę I miejsca, wykona-
ła klasa Ib, która wraz z wycho-

wawczynią, Jolantą Chwedoruk, 
odebrała nagrody.
Wszyscy mogli wysłuchać popi-
su krasomówczego Liwii Wojtaś 
- uczennicy kl. IIc, laureatki Kon-
kursu Literacko-Czytelniczego. 
Dyrektor Bożena Płatek przy-
pomniała niezwykłe spotkania 
uczniów i nauczycieli Gimna-
zjum nr 1 z poetami: w maju 2003 
r. w Warszawie z ks. Janem Twar-
dowskim w jego mieszkanku 
przy Krakowskim Przedmieściu, 
potem dwukrotnie szkoła gościła 
Ernesta Brylla - udało się nawet 
wspólnie zaśpiewać „Psalm sto-
jących w kolejce”. W kolejnym 
roku gimnazjaliści poznali Marię 
Sienkiewicz, wnuczkę Henryka, 
która na zaproszenie dyrektor 
szkoły wystąpiła w gimnazjum z 
monodramem „Mój dziad, Hen-
ryk.” 
Radosnej zabawie towarzyszy-
ło przesłanie, że język ojczysty 
jest prawdziwym skarbem, siłą 
narodu i znakiem jego tożsa-
mości.
Dzień zakończył się podsumo-
waniem innych konkursów.

 Karol Niewęgłowski
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Gimnazjaliści z „Jedynki” uczcili 
Dzień  Języka Ojczystego
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
obchodzimy corocznie 21 lutego za sprawą 
uchwały UNESCO podjętej w 1999 r. Dla spo-
łeczności Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich 
w Radzyniu Podlaskim to dzień ważny i rado-
sny. 
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Przedszkolaki 
z Reja poznają
zawody



Oferty oceniane były według 
kryteriów: cena - 90%, termin 
wykonania -10%. Firma AGRAS 
zobowiązała się wykonać doku-
mentację za 69 978 zł w terminie 
150 dni od dnia podpisania umo-
wy.  Uzyskała łącznie 98 pkt.
Druga firma, która startowała w 
przetrargu, zaoferowała wyko-
nanie usługi za znacznie wyższą 
cenę (145 775 zł), choć w krót-
szym terminie 121 dni. Suma 
punktów uzyskanych to 53. 
Dokument obejmie generalny re-
mont Oranżerii – od fundamen-
tów po dach. 

Zakłada się, że budynek zosta-
nie wyremontowany z zewnątrz 
– włącznie z kamienną kompo-
zycją rzeźbiarską, schodami ze-
wnętrznymi i tarasem, wymianą 
okien. Ale także od wewnątrz 
– wyremontowane zostaną po-
mieszczenia użytkowe i ciagi 
komunikacyjne, przewidziano 
wymianę wszystkich instalacji 
wewnętrznych (wodociągowej, 
kanalizacyjnej, c.o., klimatyzacji, 
elektroenergetycznej, niskoener-
gretycnej i przeciwpożarowej). W 
projekcie będzie uwzględnione 
wyposażenie budynku, a także 
jego  iluminacja.  
Projekt obejmie również zago-
spodarowanie otoczenia Oranże-
rii: placu przy budynku, alei  par-
kowych, gdzie powstanie nowa 
mała architektura, założone zo-
stanie nowe oświetlenie i monito-
ring terenu. 
Na konieczność rewaloryzacji 
Oranżerii jako miejsca działań 
kulturalnych, integracji społecz-
nej i edukacji wskazywali miesz-
kańcy Radzynia uczestniczący w 
debatach społecznych podczas 
prac na temat Programu Rewita-
lizacji Miasta Radzyń. 

Oranżeria należąca do zespołu 
pałacowo-parkowego w Radzyniu 
jest jedyną tego typu budowlą w 
Polsce, uchodzi za perłę rokoka, 
stanowi arcydzieło klasy europej-
skiej. Urzeka pięknem i harmo-
nią.
Obiekt znajduje się we wschod-
niej części parku. Został wznie-
siony ok. 1756 r. według projektu 
Jakuba Fontany na planie dwóch 

krzyżujących się prostokątów.
Korpus główny jest ustawiony 
frontem na południe, dobudówka 
mieści w sobie schody prowadzą-
ce na galerię części głównej, gdyż 
oranżeria za czasów Potockich 
pełniła rolę teatru. 
Nad środkowym ryzalitem 
umieszczona jest pełna dynami-
zmu grupa rzeźbiarska przed-
stawiająca Rydwan Apollina. 

Uznawana jest za najwspanialszą 
rzeźbę Redlera. Nad bocznymi 
ryzalitami znajdują się dwie gru-
py rzeźbiarskie z puttami usta-
wiającymi wazony otoczone gir-
landami kwiatów.
Obecnie w oranżerii mieści się 
Radzyński Ośrodek Kultury. W 
piwnicach od 1996 r. działa Ga-
leria „Oranżeria”, w której organi-
zowane są wystawy czasowe.

Społeczność Gimnazjum nr 1 
wystąpiła z inicjatywą usta-
nowienia w Radzyniu Dnia bez 
Samochodu. Burmistrz Jerzy 
Rębek 9 marca przyjął od dele-
gacji szkoły wniosek z prośbą o 
podjęcie odpowiednich działań. 
Celem inicjatywy jest zwróce-
nie uwagi mieszkańców na za-
nieczyszczenie powietrza oraz 
tzw. niską emisję. - Walczymy 
o naszą Ziemię – podkreśliła 
Maria Błażewicz.

- Świetna inicjatywa – ocenił wło-
darz miasta. - Wprawdzie jesteśmy 
małym miasteczkiem i nie stano-

wimy ośrodka, który w znaczący 
sposób zanieczyszcza powietrze, 
ale warto zwrócić uwagę na pro-
blem, który dotyczy każdego z nas. 
Poza tym liczymy na to, że ten do-
bry pomysł znajdzie naśladowców. 
W skład delegacji Gimnazjum nr 1 
weszły: nauczycielka chemii Maria 
Błażewicz – opiekunka projektu 
„Weź oddech”, opiekunka Samo-
rządu Uczniowskiego Elżbieta 
Twarowska oraz uczennice: Izabela 
Wiśniewska – przewodnicząca SU, 
Maria Dudek – wiceprzewodni-
cząca, Paulina Piłat i Wiktoria Wi-
śniewska. 
Genezę pomysłu wyjaśniła Izabela 
Wiśniewska: - W szkole od stycz-

nia ub. roku realizowany jest eko-
logiczny projekt „Weź oddech” . W 
związku z tym 7. lutego uczennice 
klasy II b wraz z nauczycielkami 
Marią Błażewicz i Beata Jastrzęb-
ską spotkały się z Burmistrzem i 
zaprezentowały wyniki projektu. 
Podczas dyskusji rozważany był 
wniosek o ustanowienie  w naszym 
mieście Radzyńskiego Dnia bez 
Samochodu. 
- Efektem pomysłu stało się prze-
prowadzone wśród gimnazjalistów 
referendum, z którego wynikło, 
że 70% (spośród 180 ankietowa-
nych uczniów) opowiedziało się za 
wprowadzeniem Dnia bez Samo-
chodu. Grono nauczycielskie opo-
wiedziało się w 100% za inicjatywą. 
Wynik sondażu wśród pracowni-
ków szkoły i grupy mieszkańców 
Radzynia Podlaskiego wykazał 
słuszność tej decyzji w 92% (odpo-

wiedzi udzieliło 85 osób) –  dodała 
Paulina Piłat. 
Według wnioskodawców najbar-
dziej odpowiednią datą jest pierw-
szy poniedziałek po Dniu Ziemi, 
który obchodzimy 22 kwietnia. W 
bieżącym roku byłby to 24 kwiet-
nia. 
 - Wniosek przyjmuję ze zrozumie-

niem. Uważam, że jest to inicja-
tywa  bardzo potrzebna, pobudzi 
nas do refleksji, jak pozytywnie 
wpływać na środowisko -stwierdził 
Burmistrz Jerzy Rębek i zapowie-
dział, że wniosek zostanie rozwa-
żony przez Radę Miasta na najbliż-
szej sesji Rady Miasta.
 Anna Wasak
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Celem konferencji jest zaprezentowanie możliwości rozwoju lubelskich przedsiębiorstw 
oraz podjęcie dyskusji o wzmocnieniu potencjału inwestycyjnego i eksportowego woje-
wództwa lubelskiego w świetle obecnych możliwości i nadchodzących wyzwań.
Wydarzenie skierowane jest zarówno do przedstawicieli administracji, nauki jak i biznesu, 
w tym przedsiębiorców podejmujących działalność eksportową. Organizatorzy chcą poru-

szyć temat możliwości współpracy i rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie wojewódz-
twa lubelskiego.
Więcej szczegółów na stronie organizatorów http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/konfe-
rencja-lubelskie-export-invest

Walczymy o naszą Ziemię
Inicjatywa Gimnazjum nr 1: Radzyński Dzień bez Samochodu

Rewitalizacja Oranżerii
Firma Projektowe 
Usługi Komputero-
we „Argas” Roberta 
Argasińskiego z Jaro-
sławia wygrała prze-
targ na „Opracowanie 
dokumentacji rewa-
loryzacji ORANŻERII 
w zespole pałacowo
-parkowym w Radzy-
niu Podlaskim”. 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Export – Invest Lubelskie”, która odbędzie się dnia 17 marca 2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym



Nabór do klasy sportowej

Zapisz dziecko 
do Przedszkola Miejskiego
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o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu zmiany Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego „Śródmie-
ście” Miasta Radzyń Podlaski.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 
778, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta 
Radzyń Podlaski Nr XLIV/261/14 z dnia 25 
czerwca 2014 r. o przystąpieniu do sporzą-
dzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego „Śródmieście” 
Miasta Radzyń Podlaski, zatwierdzonego 
uchwałą Nr XII/97/99 Rady Miejskiej w Ra-
dzyniu Podlaskim z dnia 25 listopada 1999 r. 
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 33, poz. 399 z 
dnia 17 lipca 2000 r., z późn. zm.) zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego „Śródmie-
ście” Miasta Radzyń Podlaski w zakresie 
obejmującym zmiany przeznaczenia tere-
nów oznaczonych symbolami: A.9.KS, A.10.
UE oraz części terenu oznaczonego symbo-

lem A.11.ZP, wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko, w dniach od 21 marca 
2017 r. do 26 kwietnia 2017 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, pok. 102, w 
godz. 7.30 –15.30.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami 
przyjętymi w projekcie zmiany planu odbę-
dzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 
10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń 
Podlaski, sala konferencyjna.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 
778, z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, 
może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmi-
strza Miasta Radzyń Podlaski z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej i adresu oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 10 maja 2017 r.
 
   /-/ Jerzy Rębek

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Radzyniu Podlaskim informuje, ze od 
dn. 1 marca 2017 r. prowadzona jest 
rekrutacja do klas I na rok szkolny 
2017/2018.

Od 1 września 2017 r. planowane jest utwo-
rzenie klasy I o profilu sportowym ze spe-

cjalnością pływanie. Zainteresowanych ro-
dziców przyszłych pierwszoklasistów zapra-
szamy na spotkanie informacyjne, które od-
będzie się dn. 14 marca 2017 r. o godz. 16.30 
w budynku szkoły na ul. Sitkowskiego 3.

 Cezary Czarniak 
 - dyrektor szkoły

Drogi Rodzicu!
Jeżeli nie jest Ci obojętny los Twojego dziec-
ka, przygotowanie go do bezpiecznego star-
tu w edukację szkolną oraz zależy Ci na wy-
chowaniu swojej pociechy w uniwersalnych 
wartościach - to zapraszamy już dziś!

Przedszkole Miejskie 
w Radzyniu Podlaskim
OGŁASZA ZAPISY 
na rok szkolny 2017/2018
od dnia 28.02.2017 roku do dnia 
24.03.2017 roku.
W naszym przedszkolu dzieci są bezpieczne, 
uśmiechnięte i zadowolone, a dzięki różno-
rodnym zabawom i ćwiczeniom poznają i 
odkrywają otaczający świat na miarę swoich 
potrzeb i możliwości.
Naszym wychowankom, którzy posiadają 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-
nego, zapewniamy pomoc logopedyczną i 
psychologiczno-pedagogiczną.
Nasze działania skupiamy wokół rozwijania 

potencjału twórczego dziecka, dając mu jed-
nocześnie dni pełne nowych doświadczeń i 
radości.
W pracy z dziećmi wykorzystujemy nowo-
czesne metody i formy oraz środki do nauki 
i zabawy.
Wszystkie proponowane przez nas rodzaje 
zabaw i zajęć są ze sobą integralnie powią-
zane. Obejmują zabawy i zajęcia rozwijające 
mowę, myślenie, samodzielność, kreatyw-
ność, aktywność muzyczną, plastyczną, 
techniczną, motoryczną oraz zdrowotną w 
kontaktach ze środowiskiem przyrodniczo
-społecznym.
W naszym przedszkolu zapewniamy do-
skonałe wyżywienie po rewelacyjnie niskich 
cenach.
Pracujemy w gronie wykwalifikowanych i 
kreatywnych nauczycieli, specjalistów o wie-
lokierunkowym wykształceniu.
Karty zapisu wydawane są we wszystkich 
placówkach Przedszkola Miejskiego w Ra-
dzyniu Podlaskim.

podaje do publicznej wiadomości, że został 
wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Radzyń Podlaski na okres 21 dni tj. 
od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 21 marca 
2017 r. wykaz części nieruchomości (stoisk 
handlowych) przeznaczonej do wydzier-
żawienia od dnia 1 kwietnia 2017 roku na 

okres do 3 lat - na podstawie art. 35 ust. 1 i 
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 
r., poz.2147 z późn. zm.).
Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia 
Nr 16 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z 
dnia 28 lutego 2017 roku.

BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI 
UL. WARSZAWSKA 32

21-300 RADZYŃ PODLASKI

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E 
BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI 
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Spotkanie rozpoczęło się Mszą 
św. sprawowaną w kościele pw. 
Świętej Trójcy w intencji zmar-
łych członków i działaczy radzyń-
skiego Oddziału PTTK. 
Dalsza część obchodów odbyła 
się w I Liceum Ogólnokształcą-
cym. Wydarzeniu towarzyszyły 
cztery wystawy. Dwie poświęcone 
zostały wybitnym radzynianom i 
propagatorom turystyki, związa-
nym z radzyńskim PTTK – Mie-
czysławowi Stagrowskiemu (w 
30. rocznicę śmierci) i Rudolfowi 
Probstowi (w 2. rocznicę śmierci). 
Zaprezentowane zostały również 
kroniki dokumentujące bogatą 
działalność Szkolnego Koła Kra-
joznawczo-Turystycznego PTTK 
nr 21 przy I LO oraz Gimnazjum 
nr 2 w Radzyniu Podlaskim.
Od ostatniego Zjazdu wspaniale 
rozwinęła się inicjatywa Roberta 
Mazurka – „Radzyńskie Spotka-
nia z Podróżnikami”. Również ta 
forma działalności znalazła swe 
miejsce wśród okazjonalnych 
wystaw: kolejne edycje „Spotkań” 
przypominały książki podróżni-
cze, których autorami byli gosz-
czący w Radzyniu globtroterzy, a 
także Księga Pamiątkowa cyklu.
Każdy uczestnik spotkania otrzy-
mał m.in. specjalne wydanie 
„Azymuciaka” - pisma, które 
ukazuje się od 1996 r. W ostatnim 
wydaniu aż na 88 stronach przy-
pomniane zostały najbardziej 
znaczące wydarzenia mijającej 
kadencji. A było z czego wybie-
rać: w latach 2013-2016 ukazało 
się aż 16 numerów pisma infor-
mujących o działalności radzyń-
skiego Oddziału PTTK.

Działalność oparta 
na pracy społecznej
Spotkanie jubileuszowe popro-
wadził prezes Oddziału PTTK 
w Radzyniu Podlaskim Bogdan 
Fijałek. Wśród gości byli m.in.: 
Andrzej Wasilewski – przedsta-
wiciel Marszałka Województwa 
Lubelskiego oraz prezes Zarządu 
Oddziału PTTK w Lublinie, czło-
nek Zarządu Głównego PTTK 
i jednocześnie przewodniczący 

Porozumienia Oddziałów PTTK 
Województwa Lubelskiego, Jerzy 
Rębek – Burmistrz Miasta Ra-
dzyń Podlaski, Adam Adamski – 
przewodniczący Rady Miasta Ra-
dzyń Podlaski, Tadeusz Sławecki 
– dyrektor Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej w Lublinie, wie-
loletni członek Zarządu Oddzia-
łu PTTK w Radzyniu, Krzysz-
tof Hołowiński – Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Radzyń Podlaski, 
dyrektorki szkół ponadgimna-
zjalnych: I LO – Ewa Grodzka 
oraz ZSP – dr Grażyna Dzida i 
wicedyrektor Renata Manowiec, 
ponadto Barbara Szmyt – prezes 
Oddziału Międzyuczelnianego 
PTTK w Warszawie, byli prezesi 
radzyńskiego PTTK-u: Ryszard 
Mysłowski i Tadeusz Pietras.
Po powitaniu gości przyszedł czas 
na prezentację dorobku. 45-letnią 
historię radzyńskiego Oddziału 
PTTK przypomniał obecny jego 
wiceprezes Robert Mazurek. 
Podczas spotkania wręczono od-
znaczenia i wyróżnienia. – Dzia-
łalność radzyńskiego Oddzia-
łu PTTK od 20 lat opiera się 
wyłącznie na pracy społecznej. 
Działamy głównie w środowisku 
szkolnym, dlatego na sali, a także 
wśród wyróżnionych i nagrodzo-
nych znajduje się wielu nauczy-
cieli – podkreślił prezes Bogdan 
Fijałek. Pamiętano również o sa-
morządach i innych instytucjach 
wspierających działalność PTTK, 

bez których pomocy realizacja 
wielu przedsięwzięć byłaby bar-
dzo utrudniona. 
Medale za Pomoc i Współdzia-
łanie otrzymali: Miasto Radzyń 
Podlaski, Gmina Radzyń Podla-
ski, Gmina Borki, Starostwo Po-
wiatowe, a także Bank Spółdziel-
czy w Radzyniu Podlaskim, Nad-
leśnictwo Radzyń Podlaski i dwie 
radzyńskie szkoły – I LO i ZSP. 
Złotymi Honorowymi Odznaka-
mi PTTK zostali wyróżnieni: Do-
rota Staroń, Małgorzata Mazu-
rek, Hanna Gołoś i Dariusz Wal-
czyna. Z kolei Brązowe Hono-
rowe Odznaki PTTK otrzymali: 
Dorota Dokudowicz, Agnieszka 
Szewczyk, Jolanta Szmuniew-
ska, Joanna Baran i Jacek Kowal-
ski. Brązowe Odznaki „Zasłużony 
w Pracy PTTK wśród młodzieży” 
odebrali: Adam Kurowski i To-
masz Sobieszek. Wyróżnieni zo-
stali również najmłodsi działacze 
Oddziału. Odznakę „Orli Lot” 
otrzymali: Michał Wierzchow-
ski, Mateusz Adamowicz, Rafał 
Bobruk, Przemysław Musiato-
wicz, Urszula Malmon, Michał 
Kołodziej, Adam Kawka i Do-
minika Gomółka.

Wartością regionu
jest jedność
Jako pierwszy wśród zaproszo-
nych gości zabrał głos Andrzej 
Wasilewski, który wystąpił w po-
dwójnej roli: jako przedstawiciel 

Marszałka Województwa Lubel-
skiego i jako prezes Zarządu Wo-
jewódzkiego. Odczytał list oka-
zjonalny skierowany do Oddziału 
PTTK w Radzyniu Podlaskim 
przez Marszałka Wojewódzkiego 
i od prezesa Zarządu Głównego 
PTTK. Następnie podkreślił rolę 
radzyńskich członków PTTK 
w budowaniu rozwoju turysty-
ki województwa lubelskiego. 
- Gdyby nie Radzyń, gdyby nie 
to środowisko PTTK-owskie 
Podlasia, nie byłoby takiego od-
bioru jedności regionu. Wierz-
cie mi, że jesteście czytelni – ci, 
którzy tutaj sprawowali funkcje, 
wszędzie są rozpoznawalni. 

Bez was nasze 
środowisko byłoby 
uboższe
Burmistrz Miasta Radzyń Pod-
laski Jerzy Rębek wspólnie z 
Przewodniczącym Rady Miasta 
Adamem Adamskim przekazali 
na ręce Bogdana Fijałka list gra-
tulacyjny oraz piękny album pre-
zentujący piękno naszego Kraju 
Ojczystego.
- Wyrazy uznania i szacunku za 
Państwa pracę, bezinteresow-
ną, szlachetną, pożyteczną dla 
całego, środowiska – nie tylko 
dla miasta, ale całego regionu. 
Ta działalność to nie tylko po-
znawanie piękna, wartości histo-
rycznych i przyrodniczych miasta 
i powiatu, ale także działalność 

kulturalna na wielu płaszczy-
znach – mówił burmistrz Jerzy 
Rębek. – Bez waszej działalno-
ści to środowisko byłoby o wiele 
uboższe. Dzięki Państwa działal-
ności dokonuje się promocja na-
szego miasta nie tylko w skali re-
gionu, ale i całej Polski. Włodarz 
Radzynia przypomniał też, że 
w2017 r. obecny prezes Bogdan 
Fijałek będzie obchodził jubile-
usz 25-lecia kierowania Towa-
rzystwem. 
- Dzisiejszy jubileusz to 45 lat nie 
tylko istnienia PTTK w Radzy-
niu, ale przed wszystkim pięknej 
pracy i wspaniałej działalności – 
podkreślił Przewodniczący Rady 
Miasta Adam Adamski. 
Były Członek Zarządu Tadeusz 
Sławecki zaznaczył, że Oddział w 
Radzyniu przetrwał trudne czasy 
transformacji, bo jego działalność 
była autentyczna. Głos zabierali 
jeszcze, gratulując dorobku i wy-
rażając wdzięczność za ofiarną 
pracę Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Radzyń Podlaski Krzysztof Ho-
łowiński oraz wicedyrektor ZSP 
Renata Manowiec. 
Nadleśniczy podkreślił, że współ-
praca Nadleśnictwa i PTTK jest 
czymś naturalnym, gdyż np. 
działalność PTTK jest w pew-
nych aspektach zbieżna z działa-
niami edukacyjnymi Nadleśnic-
twa, choćby w dziedzinie ochro-
ny miejsc pamięci narodowej, 
ochrony przyrody. Zadeklarował 
współpracę na przyszłość.
Po okolicznościowym spotkaniu 
z okazji 45-lecia Oddziału PTTK 
w Radzyniu Podlaskim odbył się 
XIII Zjazd. Podczas niego wyzna-
czone zostały kierunki działań 
Towarzystwa w kolejnych latach. 
Wybrano również nowe wła-
dze. Prezesem ponownie został 
Bogdan Fijałek, wiceprezesem 
Robert Mazurek, sekretarzem 
Andrzej Prokopiuk, skarbni-
kiem Małgorzata Mazurek, na-
tomiast członkami Zarządu zo-
stali: Tadeusz Pietras, Dariusz 
Walczyna, Dorota Dokudowicz, 
Agnieszka Włoszek i Sabina Sa-
kowicz.
 Anna Wasak

Bez waszej działalności to środowisko 
byłoby o wiele uboższe

45-lecie Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim

W tym roku Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim ma podwójną okazję do świętowania i podsumowań, prezentacji osią-
gnięć, nagrodzenia zasług. Podczas uroczystego spotkania 25 lutego obchodzony był jubileusz 45-lecia powstania Od-
działu, który został połączony z XIII Zjazdem. Tego dnia wybrano władze na kolejną 4-letnią kadencję. 



Ich treść bardzo przypomina te, 
zamieszczone w diaporamie o 
areszcie śledczym, który znajdo-
wał się w Radzyniu w budynku 
przy Warszawskiej 5a. Widzimy 
na nich ciemne, nieodnawiane 
od czasów wojny piwnice z po-
nurymi wnętrzami dawnych cel, 
ponumerowane, okute drzwi z ju-
daszami, ciężkie, metalowe skoble 
i kłódki, dramatyczne inskrypcje 
wydrapane w cegłach czy drew-
nianych elementach - w tym czę-
sto rysunki krzyża, napisy – sen-
tencje, modlitwy, podpisy...
O historii i treści wystawy opo-
wiadała autorka fotografii Anna 

Straszyńska założycielka Stowa-
rzyszenia Kolekcjonerzy Czasu.
Okazuje się, że na warszawskiej 
Pradze miejsc związanych z kaź-
nią polskich patriotów jest wie-
le – autorka wystawy twierdzi, 
że może wymienić ich obecnie 
około 40, a ma świadomość, że to 
jeszcze nie wszystkie. Są to dawne 
areszty śledcze i podręczne, miej-
sca prawdopodobnych mogił oraz 
zidentyfikowanych zbiorowych 
mogił, zakwaterowania funkcjo-
nariuszy. - Tych zidentyfikowa-
nych miejsc przybywa – historia 
się upomina o pamięć, zaczyna 
krzyczeć z tych ścian – mówiła 

Anna Straszyńska. - One same w 
sobie stanowią swoiste pomni-
ki minionej epoki, minionego 
ustroju, który jeszcze daje o sobie 
znak przez osoby, które te historie 
negują.
I jeszcze jedno podobieństwo do 
Radzynia: te obiekty nie są wyłą-
czone z codziennego użytkowa-
nia - kamienice mieszkalne nadal 
pełnią taką funkcję, w piwnicach 
przechowywane są przetwory, 
węgiel, wszelkie rupiecie. - Obiek-
ty będące w posiadaniu Central-
nego Biura Śledczego Policji czy 
PKP są lepiej zachowane, ale tak-
że pełnią funkcje magazynowe – 
stwierdza A. Straszyńska.
Ciężko je wyłączyć z dotychcza-
sowego użytkowania, choćby ze 
względu na ich wielość. - Na nie-
wielkim obszarze trzeba byłoby 
stworzyć co najmniej kilkanaście 
miejsc pamięci, a to jest niemoż-
liwe, zarówno ze względu na 
brak środków jak i spodziewany 
sprzeciw społeczny – tłumaczyła 
autorka zdjęć. Wskazała też roz-
wiązanie: - Kluczem do sukcesu 
jest możliwie najlepsze przeba-
danie tych miejsc, opracowanie 
historyczne, udokumentowanie 
wszystkiego, co jeszcze jeste-
śmy w stanie uratować, może 

demontaż drzwi, wycinki po-
szczególnych cegieł, które maja 
inskrypcje, i przeniesienie w 
jedno miejsce, które będzie peł-
niło miejsce pamięci.
Wyszukiwaniem i upamiętnia-
niem historycznych miejsc na 
warszawskiej Pradze Anna Stra-
szyńska zajmuje się w ramach 
założonego przez siebie Stowa-
rzyszenia Kolekcjonerzy Czasu 

(www.kolekcjonerzyczasu.pl).
Sama – jak wyznaje - jest regio-
nalistką, miłośniczką Pragi i od 
dziecka nie rozstaje się z apara-
tem fotograficznym. Poszukując 
informacji lokalnych, trafiła na 
wiadomość, że na Pradze, oprócz 
słynnego więzienia Toledo – jed-
nego z najcięższych w tym okre-
sie więzienia śledczo-karnego 
nr 3, były jeszcze inne miejsca 
kaźni patriotów. - Tak się zaczę-
ło – wspomina - i tak się toczyło: 
najpierw zdobyłam adres, potem 
robiłam wszystko, żeby wejść do 
wnętrza, a jak już tam byłam - 
zrobiłam zdjęcia. Nie chowałam 
ich do szuflady, ale zaniosłam do 
konserwatora, szukałam dalszych 
obiektów.
Z czasem odnajdowanie miejsc 
kaźni patriotów i ich utrwalanie 
stało się jej powołaniem, nie tyl-
ko pasją fotograficzną. - Mam na 
barku wytatuowane słowa Inki: 
„Zachowałam się, jak trzeba” – 
wyznaje Anna Straszyńska.
 Anna Wasak

W sali widowiskowej Oran-
żerii w niedzielne popołudnie 
(26.02) Zespół Wokalny 
„Wrzos” wraz z licznie zgroma-
dzoną publicznością oficjalnie 
pożegnał karnawał. Zespół 
zaprezentował tym razem 
znane i lubiane utwory tanecz-
ne, czym porwał do wspólnej 
zabawy nie tylko mieszkańców 
miasta, ale także obecnych na 
sali włodarzy miasta i powiatu.

Zebranych jak zawsze ciepło i ser-
decznie powitała kierownik zespo-
łu Teresa Szczepaniuk: - Dziękuję 
Państwu za przybycie. Cieszę się, że 
zawsze można na Państwa liczyć i 
po raz kolejny przybyliście na nasz 
koncert.
Na scenie, oprócz gospodarzy, ra-
dzyńska publiczność zobaczyła 
także zaprzyjaźniony Zespół Wo-

kalny Muzeum Regionalnego z 
Woli Osowińskiej oraz dwa wystę-
py kabaretowe: pierwszy w wyko-
naniu seniorów ze Stowarzyszenia 
„Wrzos” oraz drugi w wykonaniu 
znanej już radzyńskiej publiczno-
ści Stefanii Banucha z kabaretu 
Jarzębinki z Trzcińca, która bawiła 
do łez.
- Dziękuję Państwu za te spotkania, 
bo wiem, że sprawiają one miesz-
kańcom naszego miasta wiele ra-
dości. Cieszę się, że łamiecie Pań-
stwo stereotypy i pokazujecie, że 
senior to nie tylko ciepłe kapcie i 
telewizor. Poprzez te czy inne spo-
tkania pokazujecie, jakich mamy 
w mieście seniorów: bogatych w 
talenty i aktywnych! – mówił na 
zakończenie włodarz miasta Jerzy 
Rębek.
 Karol Niewęgowski
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Wystawa fotografii w RIR

Zakończenie karnawału z Wrzosem

Historia krzyczy ze ścian
Radzyński tydzień Żołnierzy Wyklętych otwarł wernisaż fotografii Anny 
Straszyńskiej „(NIE)PAMIĘĆ. Miejsca kaźni polskich patriotów na warszaw-
skiej Pradze”. 



Przemka i jego twórczości nie da 
się zamknąć w kilku zdaniach. 
Trzeba go poznać i zobaczyć to, 
czym się zajmuje na co dzień. 
„Przemas” to przede wszystkim 
plastyk: karykaturzysta, satyryk - 
członek Stowarzyszenia Polskich 
Artystów Karykatury, autor ilustra-
cji książkowych i prasowych, grafik 
i fotografik - członek Radzyńskiego 
Klubu Fotograficznego „KLATKA”.  
Na wystawie zaprezentował ponad 
400 prac, wśród których królowa-
ły karykatury, ale były też rysunki 
satyryczne, prasowe, ilustracje do 
książek i loga...
Wystawę otworzył wraz z dyrek-
torem ROK Pawłem Żochow-
skim   Arkadiusz Kulpa. - Dzisiaj 
w progach galerii gościmy naszego 
przyjaciela. Te  prace, które tutaj są 
prezentowane, to tylko część jego 
dorobku – podkreślił kustosz wy-
stawy A. Kulpa.
Jestem zaskoczony tłumem, który 
się tu zebrał - rozpoczął bohater 
wydarzenia. Następnie wyjaśnił, 
skąd w tytule wystawy wzięła się   
20-tka...: - Rozmawialiśmy o bene-
fisie jakiś czas temu i stwierdziłem, 
że nie ma powodu, by zamykać 
jakiś okres twórczości klamrą. Jed-
nak potem zdałem sobie sprawę, że 
właśnie mija 20 lat, odkąd zaczą-
łem publikować prace. Moje grafiki 
pojawiały się w prasie ogólnopol-
skiej oraz w książkach, więc myślę, 

że te 20 lat to idealny moment, by 
coś podsumować. Przez te lata zro-
biłem sporo, mam nadzieję, że były 
to fajne i zabawne rzeczy, ale ocenę 
pozostawiam Wam – mówił autor.
Ocena wypadła nader pozytywnie. 
A świadectwem tego był tłok, jaki 
długo panował w sali Galerii. Bo 
też było się przy czym zatrzymać! 
Setki prac – każda godna uwagi. 
Karykatury – choć niepodpisane 
– budziły chyba największą cieka-
wość, bo można było wśród nich 
odnaleźć i rozpoznać twarze znane 
„z pierwszych stron gazet” – poli-
tyków, sportowców, ale też ... znane 
z naszego miasta. Mieć karykaturę 
wykonaną ręką „Przemasa” to lans! 
Tym bardziej, że Przemek Krupski 
jest karykaturzystą bardzo życzli-
wym ludziom, w swych rysunkach 

nie przejaskrawia wad, a raczej 
uwypukla cechy. Obdarowywani 
nimi goście „Radzyńskich Spotkań 
z Podróżnikami” są mile zaska-
kiwani i widać, że taki wizerunek 
sprawia im przyjemność! Bo też 
„Przemas” to nie tylko rysownik, 
ale również świetny znawca natury 
ludzkiej i obserwator. 
Świadczą o tym również świetne 
rysunki satyryczne, które w zaska-
kujący sposób, w wielkim skrócie 
komentują naszą rzeczywistość. 
A poza tym rysunki Przemka to 
świetna, pewna kreska, wielka sta-
ranność o szczegóły i piękny kolor. 
Oprócz tego, że dają do myślenia, 
są po prostu ładne - przyjemne w 
oglądaniu.

 Karol Niewęgłowski

Radzyńskie Stowarzyszenie 
„Podróżnik” we współpracy z 
Radzyńskim Ośrodkiem Kultury 
zaprasza na spektakl teatralny 
pt. „Przyszedł mężczyzna do 
kobiety” autorstwa Siemiona 
Złotnikowa. Odbędzie się on 
19 marca 2017 r. (niedziela) 
w sali kina „Oranżeria” w Ra-
dzyniu Podlaskim. Początek o 
godz. 17:00.

Spektakl „Przyszedł mężczyzna 
do kobiety” to wzruszająca ko-
media o miłości, poszukiwaniu 
zrozumienia i bliskości drugiego 
człowieka. Historia o potarganych 
życiem ludziach, których smutne 
i powszechne troski przemienia-
ją się w namiętne uczucie. Miłość 
Niny i Wiktora jest dowodem na 
to, że życie bez ukochanej osoby 
jest jałowe i smutne. To sztuka o 
każdym z nas. Być może stanie się 
pomocna w rozwiązaniu naszych 
uczuciowych dylematów? Spektakl 
prezentowany jest w dwóch aktach. 
Trwa 120 minut wraz z 15-minuto-
wą przerwą.
Główne role w spektaklu grają Vio-
letta Arlak i Tadeusz Chudecki, 
znani aktorzy teatralni, filmowi i 
telewizyjni.
Violetta Arlak – przez dziewięć lat 
występowała w Teatrze im. Stefana 
Żeromskiego w Kielcach, gdzie za-
grała trzydzieści głównych ról. Dzi-
siaj można ją podziwiać na deskach 
warszawskich teatrów. Sześciokrot-
nie nagradzana uznaniem widzów 
w plebiscycie „Dzikie Róże”, naj-
większą popularność zyskała dzięki 

rolom w serialach „M jak miłość”, 
„Ranczo” oraz w filmach „Dzień 
świra” Marka Koterskiego i „Oby-
watel” Jerzego Stuhra.
Tadeusz Chudecki – znany rów-
nież z programów dla dzieci. Wiel-
ką popularność przyniosła mu rola 
Henia w serialu „M jak miłość”. 
Jako podróżnik-pasjonat zwiedził 
przeszło 120 krajów i napisał trzy 
książki: „Podróże na każdą kieszeń”, 
„Dalej w drogę” oraz „Historia jed-
nej podróży – Azja”. Od niedawna 
realizuje autorski program dla TVP 
pt. „Podróże z Chudeckim”.
Bilety w cenie 50 zł można nabyć w 
Radzyńskim Ośrodku Kultury (ul. 
Jana Pawła II 4) w godz. od 10:00 
do 16:00. Grupowe zamówienia bi-
letów przyjmuje Robert Mazurek, 
tel. 606-234-320.

Przyjdź, zobacz! Przyjdź pośmiej 
się z nami! Przyjdź i zacznij bar-
dziej kochać!
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Spektakl „Przyszedł mężczyzna 
do kobiety” w Radzyniu

Trzecia Kadencja Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Przemysław Krupski – kto nie kojarzy człowieka, ten chyba nie z Radzy-
nia… Choć i poza granicami naszego miasta postać znana, do tego stop-
nia, że na jubileuszu jego twórczości - oprócz tłumu  fanów - pojawiła 
się telewizja. 

20 lat twórczości Przemasa

Miejski Zespół Interdyscypli-
narny do Spraw Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie 
powołany Zarządzeniem Bur-
mistrza Miasta Radzyń Podla-
ski Jerzego Rębka rozpoczął 
kolejną kadencję (2017-2020). 

W skład Zespołu wchodzi 25 
osób, w tym pracownicy pomocy 
społecznej, członkowie Miejskiej 
Komisji ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, pracow-
nicy  oświaty i Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej, Komendy 
Powiatowej Policji w Radzyniu 
Podlaskim oraz kuratorzy sądowi 

z Sądu Rejonowego w Radzyniu 
Podlaskim.
Na Przewodniczącego Zespołu 
wybrany został Andrzej Szczęch 
- Kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej  w Radzyniu 
Podlaskim.
Podczas Szkolenia i posiedzenia, 
które odbyło się 7 marca 2017 r. w 
sali konferencyjnej Urzędu Miasta, 
Kierownik MOPS przedstawił za-
dania zespołu, do których należą:
1/ diagnozowanie problemu prze-
mocy w rodzinie,
2/ podejmowanie działań w śro-
dowisku zagrożonym przemocą w 
rodzinie mających na celu przeciw-
działanie temu zjawisku,

3/ inicjowanie interwencji w śro-
dowisku dotkniętym przemocą,
4/ inicjowanie działań w stosunku 
do osób stosujących przemoc w 
rodzinie.
Przewodniczący podkreślił wagę 
istnienia zespołu, życząc wszyst-
kim jego członkom wytrwałości 
w realizacji  zadań. Zaznaczył, że 
wszyscy członkowie Zespołu po-
siadają doświadczenie z zakresu 
tematyki związanej z przeciwdzia-
łaniem przemocy w rodzinie oraz 
są gotowi do współpracy z innymi 
grupami zawodowymi zajmujący-
mi się tą tematyką.
Przemoc w rodzinie stanowi je-
den z poważniejszych problemów 

społecznych. Jest przyczyną dys-
funkcji rodziny, prowadzi także do 
wielu tragedii życiowych, w szcze-
gólności, gdy ofiarami są dzieci. 
Przeciwdziałanie temu zjawisku 
zajmuje ważne miejsce wśród za-
dań państwa prawa i samorządu 
terytorialnego. Zrozumienie jego 
specyfiki i mechanizmów działania 
pozwala skuteczniej chronić oso-
by, które przemocy doświadczają. 
W swoim wystąpieniu Kierownik 
MOPS podkreślił również, że prze-
ciwstawiając temu drastycznemu 
problemowi, koniecznym staje się 
przekazywaniu wiedzy potrzebnej 
do radzenia sobie z przemocą oraz 
wpływanie na świadomość spo-

łeczną o etycznym prawie każdego 
człowieka do zachowania godności 
osobistej i życia wolnego od wszel-
kiego rodzaju przemocy. Docenił 
też pracę osób oddelegowanych do 
MZI.

Pełna lista członków Zespołu do-
stępna jest na www.radzyn-podl.pl

 Red.


