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Radzyń objęty 
rządowym 
programem

Co dla seniorów?

Milion dla SP2

Radzyń znalazł się na liście 255 
średnich miast, które objęte zostały 
rządowym programem Strate-
gia na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju.  - To oznacza wielorakie 
wsparcie rozwoju miasta. Jak 
informuje Ministerstwo Rozwoju 
szacowana wartość wsparcia, jakie 
w najbliższych latach otrzymają 
średnie miasta to ponad 2,5 mld zł.

W Radzyniu żyje około 5 tys. 
seniorów, a więc osób, które 
ukończyły 60. rok życia. To ok. 
30% społeczności Radzynia. Czy w 
planach rozwoju miasta, założe-
niach inwestycyjnych znalazło się 
dla nich miejsce?  - Dla seniorów 
przygotujemy pomieszczenia 
w wyremontowanym Pałacu 
Potockim, ponadto będą mieli do 
dyspozycji sale przy hali sportowej, 
której budowa już się rozpoczęła 
przy SP1, przystąpimy do pro-
gramu Senior Wigor i Senior +  – 
mówi burmistrz Jerzy Rębek. 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ra-
dzyniu weźmie udział w projekcie 
Akademia Kompetencji Kluczo-
wych II. Wniosek przygotowany 
przez Miasto Radzyń Podlaski zo-
stał zakwalifikowany do realizacji, 
stosowna umowa na dofinansowa-
nie projektu w wysokości prawie 
977 tys. zł została podpisana 5 
czerwca w Urzędzie Marszałkow-
skim.
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II Radzyńska 
Noc Bibliotek

Burmistrz Jerzy Rębek 
odznaczony przez Prezydenta RP

Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski 



Zaproszenie na uroczystość otrzy-
mali pracownicy Urzędu Miasta, 
radni Rady Miasta, dyrektorzy 
jednostek miejskich - Szkoły Pod-
stawowej nr 1, Gimnazjum nr 1, 
Szkoły Podstawowej nr 2, Gimna-
zjum nr 2, Przedszkola Miejskie-

go, Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
Radzyńskiego Ośrodka Kultu-
ry, Dziennego Środowiskowego 
Domu Samopomocy, MOPS, MO-
SiR, ZGL, a także miejskich przed-
siębiorstw: PUK, PEC i PKS.
- To dla mnie wielki zaszczyt, że 
mogę pracować z Państwem. Po 
2,5 roku pracy mogę powiedzieć, 
że trafiłem na zespół ludzi, którym 
mogę zaufać, którzy niosą ze sobą 
olbrzymi potencjał intelektualny 
i fizyczny. I nie ma przy tym zna-
czenia, kto na jakim stanowisku 
pracuje – mówił burmistrz Je-
rzy Rębek. - Jestem wdzięczny za 
wszystko, nawet za słowa krytyki, 
jeśli jest uzasadniona. Przyjmuję ją 
z pokorą i staram się zadośćuczy-
nić oczekiwaniom mieszkańców 
Radzynia.
- Nie byłoby tych dokonań i sukce-

sów, gdybyście Państwo nie trak-
towali tej pracy jako pewnej służ-
by, misji - kontynuował włodarz 
Miasta. - Postrzegam Państwa jako 
oddanych sprawie. A naszą sprawą 
jest budowa dobra wspólnego, bo 
jesteśmy jednocześnie ośrodkiem 
kultury, oświaty, również ośrod-
kiem gospodarczym dla całego 
powiatu.
Wśród podziękowań za dotychcza-
sową piękną współpracę, znalazły 
się szczególne słowa skierowane do 
odchodzących na emeryturę pań 
Zofii Jurkowskiej i Henryki Kra-
suckiej.
Przewodniczący Rady Miasta 
Adam Adamski podkreślił, że od 
27 lat – od pierwszych wyborów 
samorządowych w 1990 roku - jest 
związany z radzyńskim samorzą-
dem, i przez te lata obserwował 

jego rozwój oraz zmiany kadrowe. 
- W imieniu własnym i Rady Mia-
sta – tym, którzy są od początku i 
tym, którzy sukcesywnie dołączyli 
do naszej drużyny samorządowej, 
chciałbym podziękować za to, co 
każdy na swoim odcinku pracy 
daje naszemu społeczeństwu – mó-
wił przewodniczący RM. Dodał, że 
reforma samorządowa była najbar-
dziej udaną reformą w Polsce. - W 
samorządzie każdą złotówkę oglą-
da się kilkakrotnie i są tego efekty 
w gminach.
Kolejnym punktem programu spo-
tkania było wręczenie dyplomów 
uznania, podziękowań oraz życzeń.
Uroczystość uświetnił występ 
uczniów Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia im. Karola Lipiń-
skiego. Prowadzący koncert dyrek-
tor Zbigniew Czuryło na ręce Bur-

mistrza Miasta i Przewodniczącego 
Rady Miasta złożył podziękowanie 
za owocną współpracę.
Zebrani z wielką przyjemnością i 
satysfakcja słuchali wykonań mło-
dych muzyków. A na scenie ROK 
wystąpili: Wojciech Magier i Ga-
briela Skiba - duet fortepianowy na 
4 ręce, Julia Drożdż (gitara), akor-
deoniści solo i w duecie: Damian 
Mazur i Mateusz Golonka , Milena 
Prokopiuk (fortepian), Małgorzata 
Krupska (flet) oraz dr hab. Elżbieta 
Charlińska (fortepian).
Dyrektor PSM zapowiedział wy-
stęp Kameralnej Orkiestry Akor-
deonowej Arti Sentemo na Mię-
dzynarodowym Festiwalu Akorde-
onowym Italia 2017 w Belluno w 
Dolomitach.

 Anna Wasak
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Miejskie obchody Dnia Samorządu Terytorialnego
W przeddzień Dnia Sa-
morządu Terytorialnego, 
który przypada 27 maja, 
pracownicy samorządo-
wi Miasta Radzyń Pod-
laski spotkali się w sali 
widowiskowo-kinowej 
Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury. Uczestnicy 
uroczystości wysłu-
chali wystąpień Burmi-
strza Jerzego Rębka 
i Przewodniczącego 
Rady Miasta Adama 
Adamskiego, otrzymali 
dyplomy uznania, po-
dziękowania i życzenia. 
Spotkanie uświetnił 
występ uczniów Pań-
stwowej Szkoły Mu-
zycznej I st. im. Karola 
Lipińskiego.

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 
jest dwutygodnikiem bezpłatnym ukazującym się na terenie miasta Radzyń Podlaski.
Wydawca: Miasto Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski
Adres redakcji: Urząd Miasta, ul. Warszawska 32, pok. 17 b, tel. 83 - 351-24-94,  
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      facebook.com/UrzadMiastaRadzynPodlaski 
Redaktor naczelny: Anna Wasak
Zespół: Karol Niewęgłowski (reporter), Marek Topyła (sport)

Jak co roku Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów Oddział Radzyń Podlaski 
obchodził Światowy Dzień 
Inwalidy. Na uroczystość, 
która odbyła się 27 maja w 
sali konferencyjnej Pałacu 
Potockich, przybyli nie tylko 
seniorzy z Radzynia ale i z ca-
łego powiatu.

- W dniu dzisiejszym chcieli-
śmy przypomnieć o obowiązku 
traktowania niepełnosprawnych 
obywateli jako pełnosprawnych 
członków społeczeństwa. Chcie-
liśmy również uświadomić wła-
dze o problemach, z jakimi na 
co dzień osoby niepełnosprawne 

się spotykają. Nie dopuśćmy do 
tego, aby niepełnosprawni czuli 
się osobami niepotrzebnymi dla 
społeczeństwa – mówił witający 
przybyłych gości Marian Samo-
ciuk, przewodniczący Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów rejonu radzyńskiego.
Przewodniczący w swoim wystą-
pieniu podkreślał, że inwalidzi 
oraz osoby niepełnosprawne są 
pełnoprawnymi obywatelami, 
którzy oczekują radości życia po-
trzebnej każdemu człowiekowi, 
ale również zrozumienia i pomo-
cy ze strony władz lokalnych.
Nie zabrakło również okoliczno-
ściowych przemówień zaproszo-
nych gości, wśród których byli: 

burmistrz miasta Jerzy Rębek, 
starosta radzyński Lucjan Kotwi-
ca, wicestarosta Jan Gil, zastępca 
wójta Ireneusz Bogusz oraz rek-
tor UTW Dariusz Gałan.
- Miasto nie jest obojętne na losy 
i inicjatywy ludzi starszych. Roz-
poczęły się już prace adaptacyj-
ne pałacu, gdzie między innymi 
swoje miejsce znajdą ludzie star-
si. Chcemy zorganizować tam 
klub seniora, w którym każdy z 
Państwa znajdzie coś dla siebie. 
Zawsze, gdy biorę udział w ini-
cjatywach organizowanych przez 
seniorów, podziwiam Państwa za-
pał oraz przyjazną atmosferę, któ-
rą da się wyczuć. Dziękuję Wam 
za każde słowo oraz zwykłą ludz-

ką radość i życzę zdrowia i sił do 
dalszych działań – mówił włodarz 
miasta.
Po przemówieniach wręczono 
odznaczenia oraz dyplomy dla 
zasłużonych. Następnie na sce-
nie zaprezentowały się ze swoimi 

utworami zespoły wokalne (Se-
nior z Ulana, Nas Troje oraz Ra-
dzyniacy), a tuż po nich wszyscy 
wzięli udział w zabawie tanecznej.

 Karol Niewęgłowski

Dzień Inwalidy 2017



Odznaczenia państwowe zostały 
przyznane za zasługi w działal-
ności społecznej, samorządowej 
oraz na rzecz społeczności lokal-
nej. - Dziękuję za tę służbę dla 
swoich, dla tych najbliższych, dla 
sąsiadów, współmieszkańców, dla 
swojej gminy, powiatu, wojewódz-
twa, regionu, ale dziękuję także, że 
poprzez tę służbę czynnie uczest-
niczycie państwo w budowaniu 
potencjału dowodzenia Rzeczypo-

spolitej, czyli nas wszystkich – mó-
wił Prezydent Andrzej Duda.
Podkreślił też, że samorząd sta-
nowi jeden z najważniejszych ele-
mentów ustrojowych Rzeczypo-
spolitej; oznacza decentralizację 
władzy państwowej realizowaną 
poprzez zasadę pomocniczości, 
czyli że władza powinna być w 
jak największym stopniu w rękach 
zwykłych ludzi.
- Ogromnym zadaniem władzy 

centralnej jest stworzyć takie wa-
runki, żeby samorządy mogły lepiej 
funkcjonować i w pełni rozwinąć 
skrzydła - powiedział prezydent 
Andrzej Duda podczas spotkania 
z okazji „Dnia Samorządu Teryto-
rialnego”.
Jak zaznaczył, Polska jest na eta-
pie zmian na wielu płaszczyznach, 
które mają służyć podniesieniu 
poziomu, jakości życia, prowadzić 
do zwiększenia liczby miejsc pracy 

i służyć wzrostowi wynagrodzeń. 
- Mają prowadzić do tego, że bę-
dziemy się zbliżali pod względem 
poziomu rozwojowego do państw 
Europy Zachodniej, ale przede 
wszystkim mają prowadzić rów-
nież do wyrównania w miarę moż-
liwości poziomu rozwoju naszego 

kraju - mówił Andrzej Duda.
Na podstawie http://www.prezy-
dent.pl/aktualnosci/ordery-i-od-
znaczenia/art,164,odznaczenia-z
-okazji-dnia-samorzadu-teryto-
rialnego.html

 Anna Wasak
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Burmistrz Jerzy Rębek odznaczony przez Prezydenta RP 
KRZYŻEM KAWALERSKIM 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 29 maja w Pałacu Prezydenc-
kim odbyło się spotkanie, w trakcie którego Prezydent RP Andrzej 
Duda wręczył odznaczenia państwowe 42 przedstawicielom samorzą-
du. W gronie 7 odznaczonych najwyższym odznaczeniem - Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski znalazł się Burmistrz Miasta 
Radzyń Podlaski Jerzy Rębek. Włodarz Radzynia jest związany z sa-
morządem od 27 lat, będąc posłem na Sejm RP, przez dwie kadencje 
pracował w Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej. 

Burmistrzem Radzynia Pod-
laskiego jest Pan od 2,5 roku. 
Ranga odznaczenia świadczy 
chyba o tym, że nie tylko za 
włodarzowanie miastem je Pan 
otrzymał.
Z samorządem związany jestem 
od jego początków w Polsce, czyli 
od 27 lat. To szmat czasu. Ta moja 
piękna przygoda rozpoczęła się w 
roku 1990, kiedy 12 czerwca obją-
łem funkcję wójta Gminy Radzyń 
Podlaski i przez 3 kadencje – do 
roku 2002 pełniłem tę zaszczytną 
funkcję, którą traktowałem jako 
misję na rzecz społeczności lokal-
nej. W 2002 roku zostałem rad-
nym Rady Powiatu Radzyńskiego, 
sprawowałem mandat przez 5 lat, 
jednocześnie prowadziłem  Wy-
dział Oświaty w Gminie Radzyń 
Podlaski. Od  2007 do 2014 roku 
sprawowałem mandat Posła na 
Sejm RP w VI i VII kadencji. W 
tym czasie zajmowałem się również 
samorządem, pracując m.in. w Ko-
misji  Samorządu Terytorialnego i 
Polityki Regionalnej, włączając się 
w  najważniejsze sprawy związane 
z funkcjonowaniem  samorządu w 
Polsce.

Jako burmistrz reprezentuje 
Pan nasze miasto i odznacze-
nie Pana jest też chyba za-
szczytem i promocją Radzynia? 
Ten Krzyż Kawalerski jest przyzna-
ny  mnie imiennie, ale uważam, że 
to także wyraz szacunku i uznania 
dla całego środowiska radzyńskie-
go. Dla mnie  jest to wielki zaszczyt, 
że mogę to środowisko, mieszkań-
ców ziemi radzyńskiej reprezento-
wać, również w Pałacu Prezydenc-
kim. Za tym kryją się całe lata wy-
tężonej, systematycznej i odpowie-
dzialnej pracy. Prezydent Andrzej 
Duda skierował przesłanie, aby 
wszystkim  mieszkańcom miasta, 
całego środowiska radzyńskiego 
przekazać wielkie słowa uznania za 
nasz wspólny dorobek. 

Czy spodziewał się Pan tak 
wysokiego odznaczenia?
Dostałem zaproszenie do Pałacu 
Prezydenckiego na 29 maja, ale nie 
było w nim informacji o przyzna-
niu mi odznaczenia. Dowiedziałem 
się o nim w dniu wręczenia i było 
to dla mnie dużym zaskoczeniem. 
Jednocześnie pojawiła się refleksja, 
że od 27 lat nieprzerwanie jestem 

zaangażowany w prace samorządu 
terytorialnego. Mam świadomość, 
że z równie dużym stażem i suk-
cesami jest wielu samorządowców. 
Co roku w Pałacu Prezydenckim 
odbywają się takie spotkania rocz-
nicowe, kolejna grupa samorzą-
dowców jest odznaczana. W tym 
roku ja dostąpiłem tego zaszczytu. 

Powrócił Pan do pracy samo-
rządowej po 7 latach pracy 
w Sejmie. Nie żal Panu tej 
decyzji?
Nie, zawsze chciałem pracować w 
samorządzie, bo samorząd to moja 
pasja. Pracę swoją traktuję i staram 
się pełnić jako misję – działalność 
dla dobra wspólnego, ponieważ 
najważniejszym aspektem jest od-
powiedzialność za wspólne dobro. 
Nieodpowiedzialność w pełnieniu 
funkcji skutkuje stratami material-
nymi, ale też często cierpieniem 
ludzi. Taka świadomość bardzo 
mobilizuje do pracy. To, co w pracy 
samorządowej jest najpiękniejsze, 
to  dobra, konstruktywna współ-
praca z przedstawicielami różnych 
środowisk, grup społecznych, na-
wiązywanie dialogu społecznego. 

Nie zawsze chyba można liczyć 
na konstruktywną współpra-
cę...
Dziedzina samorządności wymaga 
nie tylko wiedzy (teoretyczne pod-
stawy zdobyłem w trakcie studiów 
z zakresu administracji- jestem z 
wykształcenia administrawistą), 
ale i dużego doświadczenia, które 
jest bardzo ważne wobec różno-
rodnych problemów, z jakimi na 
co dzień przychodzi się mierzyć w 
pracy samorządowej.  Staram się 
moje obowiązki spełniać zgodnie 
ze zdobyta wiedzą i doświadcze-
niem. Ogrom i złożoność proble-
mów, z jakimi się przychodzi się 
mierzyć na co dzień powoduje, że 

mogą występować mimowolne 
błędy, niedociągnięcia. Potrzebna 
jest społeczna kontrola, krytyka. 
Owszem, jest niewielka grupa lu-
dzi,  którzy nie dążą do rozwiązania 
problemów, nie chcą się włączać w 
ten proces, tylko poszukują punktu 
zaczepienia, by skrytykować każ-
de rozwiązanie, jakie zaproponuje 
ktoś, kto ma wolę rozwiązywania 
trudnych spraw. Ale  ludzi, którym 
na sercu leży dobro wspólne,  jest 
przytłaczająca większość.  I oni dają 
m siłę do codziennej pracy. 

Dziękuję za rozmowę.

 Anna Wasak

Samorząd to moja pasja
Wywiad z Burmistrzem Miasta Radzyń Podlaski Jerzym Rębkiem



Rozpoczęły się prace konser-
watorskie tzw. Żelaznej Bra-
my – otwierającej dziedziniec 
pałacu od strony południo-
wej. W zakres prac wchodzi 
konserwacja kamiennych 
kompozycji rzeźbiarskich 
oraz elementów metalowych. 
Wartość to 36 450 zł (rzeź-
by) i 38 640 (brama). Połowa 
tych kwot pochodzi z dotacji 
Lubelskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 
Prace prowadzi firma Zofia 
Kamińska Konserwator Dzieł 
Sztuki.

Przypomnijmy, że jest to trzeci 
etap i trzeci rok konserwacji uni-
katowych w skali europejskiej 
rzeźb zdobiących Pałac Potoc-
kich. 
Latem 2015 roku przeprowa-
dzono renowację rzeźb Redlera 
zdobiących zachodnią, repre-
zentacyjną wieżę bramną Pałacu 
Potockich – zarówno od strony 
miasta (zachodniej) – z posąga-

mi Architektury Cywilnej i Ar-
chitektury Wojskowej, jak i od 
strony dziedzińca – z posągami 
Heraklesa walczącego z Cerbe-
rem i Hydrą. 
Rok później – w 2016 prowadzo-
na była renowacja na skrzydle 
wschodnim. Rzeźby z tej części 
pałacu były szczególnie znisz-
czone i wymagały szybkiej in-
terwencji. Rzeźba znad ryzalitu 
(wejście do sali konferencyjnej), 
przedstawiająca konia skaczące-
go przez przeszkodę, putta czy 
panoplia znad wschodniej bramy 
miały tak duże ubytki, że trzeba 
było podjąć nie tylko prace kon-
serwatorskie, ale także rekon-
strukcyjne. Odnowione zostały 
też putta z zachodniego skrzydła 
i znad patio. 
Po latach większość rzeźb może-
my oglądać w pełnej krasie -  w 
stanie zbliżonym do tego, w ja-
kim wyszły z pracowni mistrza 
Jana Chryzostoma Redlera. 
 AW

- Bardzo się cieszę, że nasza ra-
dzyńska szkoła będzie benefi-
cjentem projektu. Jako Miasto 
nie możemy poprzestać na re-
alizacji inwestycji materialnych 
typu budowa hali sportowej , sali 
gimnastycznej, dróg i ulic. Na-
sze zaangażowanie w pozyskanie 
środków w ramach Akademii 
Kompetencji Kluczowych wyni-
ka z troski o intelektualny roz-
wój młodego pokolenia, co jest 
dla nas również bardzo ważne – 
mówi burmistrz Jerzy Rębek. 
Projekt miał charakter konkur-
sowy, jest realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lu-
belskiego na lata 2014-2020 w 
zakresie Osi priorytetowej 12. 
Edukacja, kwalifikacje i kompe-
tencje. Wkład własny Miasta do 
projektu to 53,7 tys. zł. W sumie 
wartość projektu wyniesie ok. 1 
mln 31 tys. zł.
Celem projektu jest zwiększenie 
szans edukacyjnych uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2, kom-
petencji kluczowych, właściwych 
postaw i umiejętności niezbęd-
nych na rynku pracy (takich 
jak kreatywność, innowacyj-
ność oraz praca zespołowa) oraz 
zwiększenie dostępu do wysokiej 
jakości usług edukacyjnych po-
przez polepszenie bazy dydak-

tycznej i wyposażenia szkoły w 
sprzęt i urządzenia przydatne w 
zajęciach, a także poprzez pod-
niesienie kompetencji bądź kwa-
lifikacji nauczycieli.  
W ramach projektu zrealizowane 
zostaną 3 główne zadania. Pierw-
sze z nich to rozwój kompetencji 
kluczowych uczniów poprzez 
zorganizowanie zajęć poza-
lekcyjnych. W ramach zadań 
przeprowadzonych będzie 5370 
godzin zajęć w tym: z przyrody 
(2400), z matematyki (1770) i z 
informatyki (1200). 
Podnoszone będą także kwali-
fikacje nauczycieli wszystkich 

przedmiotów w zakresie korzy-
stania z nowoczesnych metod, 
technologii i sprzętu. W ramach 
tego zadania przeprowadzonych 
zostanie 6 szkoleń dla nauczycie-
li. Ponadto zostaną wyposażo-
ne pracownie dla przedmiotów 
przyrodniczych oraz pracowni 
ICT w funkcjonalny i sprawny 
sprzęt, co podniesie zdecydowa-
nie atrakcyjność i jakość prowa-
dzonych zajęć dydaktycznych i 
wpłynie pozytywnie na osiągnię-
cia dydaktyczne szkoły. 

 Anna Wasak
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Milion dla SP 2
Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu weźmie udział w projekcie Akade-
mia Kompetencji Kluczowych II. Wniosek przygotowany przez Miasto 
Radzyń Podlaski został zakwalifikowany do realizacji, stosowną umowę 
na dofinansowanie projektu w wysokości prawie 977 tys. zł podpisali 5 
czerwca w Urzędzie Marszałkowskim burmistrz Jerzy Rębek i skarbnik 
Anna Woźniak.

Renowacja Żelaznej Bramy

W połowie maja 2017 Zarząd 
radzyńskiego PUK zakupił na-
stępną maszynę budowlaną. 
Mała ładowarka jest fabrycz-
nie nowym urządzeniem reno-
mowanej firmy BOBCAT, która  
ma służyć do realizacji robót 
drogowo-budowlanych. 

- Długo zastanawialiśmy się na 
zakupem ten maszyny. Wybrali-
śmy ją spośród kilku innych pro-
duktów, które mogłyby pomóc 
naszym pracownikom w reali-
zacji robót drogowo-budowla-
nych – mówi prezes Sławomir 

Sałata.  Głównym bodźcem był 
zakres prac na Cmentarzu Para-
fialnym w Radzyniu, gdzie PUK 
prowadzi prace związane z ukła-
daniem alejek z kostki brukowej. 
- Początkowo zakładaliśmy, że ze 
względu na ograniczone prze-
strzenie między grobowcami,  
prace realizowane będą ręcznie. 
Jednak po głębszym przeanali-
zowaniu zakresu robót zdecydo-
waliśmy o wsparciu naszych pra-
cowników maszyną, która ułatwi 
im w sposób znaczący pracę i 
skróci czas realizacji zadania - 
dodaje S. Sałata.

Maszyna jest wąska, ale bardzo 
zwrotna z napędem na cztery 
koła, co umożliwia bezkolizyjne 
manewrowanie w ciasnych alej-
kach cmentarza.
Prezes PUK zapewnia, że maszy-
na będzie wykorzystywana rów-
nież do innych zadań. W ofercie 
BOBCAT jest kilkanaście „przy-
stawek” do zakupionej maszyny. 
W zimie zostanie wykorzystana 
do odśnieżania miejskich chodni-
ków, dlatego też wybrane zostało 
urządzenie z ogrzewaną kabiną.”

 Red.

Nowa maszyna w PUK 

Do robót drogowo-budowlanych i  odśnieżania chodników



- Dziękuję za to, że jesteście tutaj 
z nami. Wiem, że niekiedy taki 
wyjazd to wielkie logistyczne wy-
zwanie, więc z waszej obecności 
cieszę się jeszcze bardziej. Życzę 
sobie i wam, abyście z pobytu u 
nas wywieźli same dobre wspo-
mnienia i abyście chcieli wrócić 
tutaj za rok – mówiła otwierając 
zlot Małgorzata Popek, dyrektor 
ośrodka.

W zlocie udział wzięli także za-
proszeni goście, między innymi: 
wiceburmistrz Tomasz Stephan, 
wicestarosta Jan Gil oraz dyrektor 
biblioteki wojewódzkiej Tadeusz 
Sławecki.
- Witam Was na terenie naszego 
miasta. Z tego, co się dowiedzia-
łem, z roku na rok jest was coraz 
więcej, co cieszy. Życzę wam mi-
łego i owocnego pobytu i abyście 

z Radzynia wywieźli same miłe 
wspomnienia, a te drobne upo-
minki, które przekazuję w imie-
niu burmistrza Jerzego Rębka, 
mam nadzieję, że będą przypo-
minały ten mile czas spędzony w 
naszym mieście – mówił Tomasz 
Stephan.
W zlocie udział wzięły drużyny:  
Wirów 20 SDH NS „Burzanie”, 
Sokołów Podlaski 92 SDH NS 

„Duchy Lasu”, Węgrów DH NS 
„Kornelki”,  Siedlce DH NS „Roz-
śpiewane Iskry”, Stok Lacki DH 
NS „Wataha”,  Dęblin 20 Soko-
łowska DH. NS „Silne dziki”, Ra-
dzyń Podlaski 16 DH NS „Niedź-
wiedzie”, Siemiatycze 8 DH NS 
„Siedmiomilowe buty”, Karczmi-
ska DH NS „Bobry”, Oświęcim 
DH NS.
 Karol Niewęgłowski
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W dniu 02 czerwca w Warsza-
wie odbył się IV Turniej Finało-
wy Ogólnopolskiego projektu 
Polskiego Związku Szachowe-
go „Edukacja przez szachy w 
szkole”. Wzięło w nim udział 
ponad 700 dzieci z klas I-III z 
polskich szkół. Byli wśród nich 
uczniowie ze SP nr 1 i SP nr 2 
z Radzynia Podlaskiego (razem 
15 osób).

W radzyńskich szkołach program 
ten funkcjonuje od 2 lat. Wszyscy 
nasi uczniowie dzielnie walczyli, 
dzięki czemu SP nr 2 znalazła się 
na 20, a SP nr 1 na 35 miejscu na 
137 drużyn. Najlepsze wyniki in-
dywidualne i składy drużyn z po-
szczególnych szkół przedstawiały 
się następująco:

SP nr 1 
Najwyższe dla Radzynia 10 miej-
sce i 5 zwycięstw z 6 partii zdobył 
Jakub Piskur, 18m. i 4 zwycięstwa 
Wojciech Pękała, 32 m. i 4 zwycię-
stwa Tomasz Wilczek. Ponadto dla 
drużyny „punktowali”: Zuzanna 
Siemionek, Oliwia Muła i Szy-
mon Krzykała. W konkurencji 
chłopców startowało aż 111 za-
wodników.

SP nr 2 
19 miejsce i 4 zwycięstwa na 6 partii 
uzyskał Konrad Trosiński, 24 m. i 

4 zwycięstwa Jakub Bącik, 28 m. i 4 
zwycięstwa Adrian Madej, 29 m. i 
4 zwycięstwa Nikodem Boreta, 35 
m. i 4 zwycięstwa Bartłomiej Ha-
rasim, 36 m i 4 zwycięstwa Jakub 
Sikora. Dla swoich szkół punkty 
zdobywali również: Marcel Bober, 
Stanisław Mackiewicz i Mikołaj 
Żurawski. W grupach chłopców 
startowało 111 zawodników.
W tym miejscu dziękuję Burmi-
strzowi Jerzemu Rębkowi za decy-
zję sprzed 2 lat o finansowaniu tego 
projektu.
Słowa uznania należą się wszyst-
kim nauczycielom szachów, którzy 
pracują z dziećmi, a w szczególno-
ści Paniom, których podopieczni 
zakwalifikowali się do turnieju fi-
nałowego, a są to: Jolanta Szyma i 
Bożena Wojtaś ze SP nr 1 oraz Da-
nuta Prokopiuk, Bożena Jerominek 

i Beata Kamela ze SP nr 2.
Słowa podziękowania za dobrą 
współpracę należą się Dyrektorom 
radzyńskich szkół, a w szczególno-
ści Panu Cezaremu Czarniakowi. 
To w SP nr 2 w kwietniu tego roku 
odbyły się Mistrzostwa Radzynia 
uczniów klas I-III.
Chciałbym również podziękować 
Dyrektorowi Radzyńskiego Ośrod-
ka Kultury Pawłowi Żochowskie-
mu, bowiem w ROK-u wszystkie 
zainteresowane grą dzieci mogą 
dodatkowo doskonalić swoje umie-
jętności. Od września 2016 r działa 
tu sekcja szachowa prowadzona 
przez instruktorów: Adama Pęka-
łę i Łukasza Dymka. Wszystkich 
uczniów klas I-III zapraszamy na 
zajęcia po wakacjach, gdyż ruszają 
zapisy do grupy początkującej.
 Adam Pękała

Na przełomie maja i czerwca 
w całej Polsce obchodzony 
jest Ogólnopolski Tydzień 
Czytania Dzieciom. Z tej to 
właśnie okazji, po raz kolejny 
Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Zenona Przesmyckiego 
zorganizowała dla najmłod-
szych mieszkańców Radzynia 
Baśniowy Spacerek.

Punktualnie o godzinie 10.00 
wszystkich przybyłych gości 
przywitała dyrektor biblioteki 
Grażyna Kratiuk. Po krótkim 
wprowadzeniu rozpoczęto czyta-
nie bajek autorstwa Wioletty Pia-
seckiej. Jako pierwsza baśniowe 
czytanie rozpoczęła dyrektor bi-
blioteki, a zaraz po niej dzieciom 

czytał burmistrz Jerzy Rębek.
Dzieci w barwnym korowodzie 
przeszły ulicami miasta, gdzie w 
wyznaczonych miejscach bajki 
czytali im przedstawiciele róż-
nych zawodów.
Finał wydarzenia odbył się na 
terenie Pałacu Potockich, gdzie 
dzieci powitała autorka czytanych 
bajek Wioletta Piasecka. Pisarka 
zaserwowała dzieciom wiele cie-
kawych zabaw oraz opowiedziała 
o tym, jak powstają bajki.
Nie zabrakło także zabaw, które 
poprowadziły dzieci z grupy te-
atralnej „Fruwadełka”. Przedsta-
wiły one także zebranym specjal-
nie przygotowany spektakl.

 Karol Niewęgłowski

IX Integracyjny Zlot Drużyn Harcerskich

Baśniowy korowód przeszedł
ulicami Radzynia

Radzyniacy na warszawskim finale projektu 
„Edukacja przez Szachy w Szkole”

Już po raz dziewiąty 
w Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wycho-
wawczym im. Zofii 
Sękowskiej w Radzy-
niu Podlaskim odbył 
się Integracyjny 
Zlot Drużyn Harcer-
skich „Nieprzetar-
tego Szlaku”. Tego-
roczne hasło zlotu 
brzmiało: „Radzyń 
znany i nieznany”, 
zaś samo wydarzenie 
swoim patronatem 
objęli burmistrz 
miasta Jerzy Rębek 
oraz starosta Lucjan 
Kotwica.

5



W drugą rocznicę nadania 
radzyńskiemu Gimnazjum nr 1 
imienia Orląt Lwowskich, 30 
maja br. odbyło się podsumo-
wanie konkursów: VII Kon-
kursu Matematycznego im. 
Stefana Banacha dla Uczniów 
Szkół Podstawowych o Tytuł 
Rachmistrza Roku oraz
I Konkursu Wiedzy o Życiu i 
Działalności Naukowej Profe-
sora Stefana Banacha.

Honorowy patronat nad kon-
kursem objęła profesor Monika 
Waksmundzka - Hajnos, pra-
cownik naukowy Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, siostrze-
nica profesora Stefana Banacha 
oraz Jerzy Rębek, Burmistrz Mia-
sta Radzyń Podlaski.
Na uroczystą galę przybyli: profe-
sor Monika Waksmundzka - Haj-
nos, profesor Mieczysław Hajnos 
- z Instytutu Agrofizyki  Polskiej 
Akademii Nauk, dr hab. Jacek 
Wawrzosek, z Katedry Zastoso-
wań Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Lublinie, Tomasz Stephan - za-
stępca Burmistrza Miasta Radzyń 
Podlaski, Jerzy Woźniak, pre-
zes Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Radzyniu Podlaskim, 
jeden fundatorów nagród, dyrek-
torzy szkół, uczniowie - finaliści i 
laureaci konkursów oraz ich na-
uczyciele.
Uroczystość otworzyła Bożena 
Płatek, dyrektor gimnazjum, po-
witała zebranych i przedstawiła 
cel spotkania. Podkreśliła, jak 
ważne jest rozwijanie umiejęt-
ności matematycznych oraz po-
pularyzowanie dziedzictwa na-
ukowego związanego z dawnymi 
Kresami. - Druga rocznica nada-
nia szkole imienia i 125. rocznica 
urodzin Stefana Banacha - wy-
bitnego matematyka o światowej 
sławie - powoduje zwrócenie na-
szej uwagi na tzw. Lwowską Szko-
łę Matematyczną i związanych z 
nią naukowców pracujących na 
Uniwersytecie Jana Kazimierza. 
Spotkanie jest hołdem dla mate-
matyków – mówiła dyrektor.
Podsumowania konkursów dla 
szkół podstawowych na prze-

strzeni lat 2010-2017 dokonała 
Barbara Dudzińska, która przy-
gotowała zadania.
Następnie wystąpiła profesor 
Waksmundzka - Hajnos. Podkre-
śliła, że to dla niej wielki zaszczyt 
patronować radzyńskim konkur-
som. Wzruszająco odniosła się 
we wspomnieniach do osoby Ba-
nacha, jego trudnego dzieciństwa  
i młodości. Podkreśliła, że mimo 

niesprzyjającej sytuacji rodzinnej 
chciał się uczyć, rozwijał pasję 
matematyczną. Dla jej matki był 
cudownym bratem, którego po-
znała zbyt późno.
W dalszej części uczniowie wy-
słuchali wykładu dra Jacka Waw-
rzoska na temat algorytmów. 
Pasja i wiedza, pokazanie mate-
matyki funkcjonalnej zaciekawiło 
zarówno uczniów, jak i dorosłych.

W części końcowej, podsumo-
wano konkursy tematyczne. 
Uczniowie otrzymali nagrody z 
rąk Tomasza Stephana, wicebu-
rmistrza miasta, profesor Moniki 
Waksmundzkiej - Hajnos oraz 
Jerzego Woźniaka, prezesa PEC.
Szczegółowe wyniki znajdują się 
na: www.radzyn-podl.pl

 Karol Niewęgłowski

6 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 12 czerwca 2017 r.AKTUALNOŚCI

Uroczyste podsumowanie konkursu matematycznego im. Stefana Banacha

Radzyń znalazł się na liście 255 średnich 
miast, które objęte zostały rządowym pro-
gramem Strategia na rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju. 

Jak informuje Ministerstwo Roz-
woju szacowana wartość wspar-
cia, jakie w najbliższych latach 
otrzymają średnie miasta to po-
nad 2,5 mld zł. - To oznacza wie-
lorakie wsparcie rozwoju naszego 
miasta. Nasza przyszłość rysuje 
się w korzystnych barwach, nie 
jesteśmy zapomniani. Wpływ 
na te środki będzie miało Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego 
– wyjaśnia burmistrz Radzynia 
Jerzy Rębek. 
- W Ministerstwie Rozwoju przy-
gotowaliśmy dla miast średnich 
narzędzia, których wykorzystanie 
zależy wyłącznie od aktywności 
samorządów, przedsiębiorców i 
mieszkańców. Wierzymy, że ich 
połączone wysiłki zaowocują roz-
wojem tych miast, poprawą ja-
kości życia i odwróceniem nega-
tywnych tendencji odpływu lud-

ności. Pakiet pomoże zbudować 
trwały potencjał społeczno-go-
spodarczy, a także wzmocni rolę 
średnich miast na mapie rozwoju 
Polski – podkreślił wiceminister 
rozwoju Jerzy Kwieciński.
Pakiet obejmuje wiele różnorod-
nych i wzajemnie uzupełniają-
cych się inicjatyw. Jego istotnym 
elementem jest dedykowane mia-
stom średnim wsparcie z krajo-
wych programów operacyjnych, 
zarządzanych przez Ministerstwo 
Rozwoju, a także z funduszy eu-
ropejskich, preferencje w loko-
waniu inwestycji oraz ułatwienie 
dostępu do środków Funduszu 
Inwestycji Samorządowych za-
rządzanego przez Polski Fundusz 
Rozwoju.
 – Strategia na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju określa nowy 
model rozwoju Polski, w tym 

rozwoju regionalnego – zrówno-
ważonego, równomiernie obej-
mującego cały kraj i uwzględnia-
jącego różnorodność i specyfikę 
polskich miast, miasteczek i wsi. 
Każdy taki obszar naszego kraju 
musi być włączony w procesy roz-
wojowe, przez zidentyfikowanie i 
wsparcie jego indywidualnych za-
sobów i unikalnego potencjału – 
powiedział wicepremier Mateusz 
Morawiecki.
Pakiet dla średnich miast jest 
realizacją jednego z punktów 
Strategii na rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju (SOR) i dotyczy 
miast powyżej 20 tys. mieszkań-
ców oraz miast powyżej 15 tys. 
mieszkańców będących stolicami 
powiatów z wyłączeniem miast 
wojewódzkich – obecnie jest to 
255 miejscowości w całej Polsce. 
Szczególnego wsparcia potrzebu-
ją 122 ośrodki miejskie, zidenty-
fikowane podczas analiz Polskiej 
Akademii Nauk sporządzanych 
na potrzeby SOR, które w naj-
większym stopniu tracą funkcje 
społeczno-gospodarcze. Również 
w tym gronie znalazł się Radzyń. 

Wśród 9 miast z województwa lu-
belskiego, oprócz Radzynia są to: 
Kraśnik, Chełm, Hrubieszów, Za-
mość, Biała Podlaska, Tomaszów 
Lubelski, Krasnystaw i Biłgoraj. 
- Za ogromny sukces uważam 
fakt, że znaleźliśmy się w gronie 
miast objętych programem, któ-
ry wzmocni naszą infrastrukturę, 
ale jednocześnie zapewni możli-
wości wszechstronnego rozwoju 
gospodarczego, bo kolejność jest 
taka, że rozwój infrastruktury 
przyciąga inwestorów   - Jesteśmy  
małym, uroczym miasteczkiem, 
ale możemy stać się bardziej 
atrakcyjni, bo trasy, jakie tu prze-
biegają sprawiają, że dostępność 
do reszty Polski i Europy będzie 
większa – komentuje burmistrz 
Radzynia Jerzy Rębek.
- Wyrażam wdzięczność obec-
nemu rządowi polskiemu, który 
zwrócił uwagę na Radzyń Pod-
laski i daje nam szansę na rów-
nomierny w skali Polski rozwój i 
bardzo nam potrzebny – dodaje 
włodarz miasta. 
– Pakiet działań dla miast śred-
nich składa się z trzech zasadni-

czych faz. Faza pierwsza zostaje 
uruchomiona już dziś i polega 
ona na dostosowaniu istniejących 
narzędzi i instrumentów: polityki 
lokowania inwestycji i przyciąga-
nia inwestorów, preferencji w do-
stępie do funduszy europejskich 
w ramach programów krajowych 
oraz pozyskiwania innych źródeł 
finansowania w szczególności 
w ramach Funduszu Inwestycji 
Samorządowych zarządzanego 
przez Polski Fundusz Rozwoju, 
który jest jednym z partnerów 
Pakietu. Nie jest to jednak zbiór 
zamknięty – pracujemy nad tym, 
aby Pakiet poszerzał się o kolejne 
inicjatywy – zaznaczył wiceszef 
resortu rozwoju Adam Hamrysz-
czak.
Celem wprowadzenia Pakietu 
jest zrównoważony rozwój kra-
ju wykorzystujący indywidualne 
potencjały poszczególnych tery-
toriów oraz aktywizacja poten-
cjałów miast średnich tracących 
funkcje społeczno-gospodarcze.
źródło https://www.mr.gov.pl

 AW

Radzyń objęty rządowym programem 
Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 



W Gimnazjum nr 1 o zdrowym stylu życia

Radzyń na trasie 
Bike Jamboree 2019

Od kilku lat Dzień Jedności w 
Gimnazjum nr 1 wieńczy ogół 
rocznych działań profilaktycz-
nych. 1 czerwca w ramach 
przygotowań do Dnia Jedności 
uczniowie promowali zdrowy 
styl życia. Zespoły klasowe 
pod kierunkiem Klasowych 
Mistrzów Dobrych Manier lub z 
ich upoważnienia przygotowały 
prezentacje o różnorodnym 
charakterze. 

Były rebusy, kalambury, familia-
da, zabawa „Jak powstaje plotka?”, 
konkurs „Wiem, jak się zachować 

w każdej sytuacji”, zagadki „Dobre 
rozwiązania na złe zachowania”, 
zagadki matematyczne, zabawa ru-
chowa „Wyścig z czasem”. 
Uczniowie zaprezentowali też wy-
niki swojej pracy w ramach projek-
tu „Uzależnieniom Stop. Kampania 
Profilaktyczna”. Zostały podsumo-
wane konkursy „Przyjaźń/miłość w 
literaturze” oraz ogłoszono wyniki 
wyborów na najlepszą koleżankę, 
najlepszego kolegę. Spotkanie za-
kończyła grupowa praca zespołów 
klasowych na temat: „Przepis na 
przyjaźń” i ich ogólnoszkolna pre-
zentacja. 

Cele przedsięwzięcia to:  integracja 
społeczności szkolnej wolnej od 
nałogów i agresji, promocja po-
staw przyjacielskich i szacunku do 
drugiego człowieka, doskonalenie 
umiejętności pracy w grupie i pre-
zentacji na forum, wskazywanie 
różnorodnych możliwości spędza-
nie czasu wolnego, wskazywanie na 
zagrożenia uzależnieniami. 
Tematem przewodnim podej-
mowanych działań jest hasło „Na 
skrzydłach przyjaźni”.

 Karol Niewęgłowski

Zostali przyjęci przez radzyńskich 
harcerzy, spotkali się z włodarza-
mi Radzynia: burmistrzem Jerzym 
Rębkiem i wiceburmistrzem To-
maszem Stephanem. Burmistrz 
obiecał harcerzom, że ich wyprawa 
znajdzie upamiętnienie na radzyń-
skim Skwerze Podróżników. 
Organizatorami projektu są Zwią-
zek Harcerstwa Polskiego, Funda-
cja Światowe Jamboree oraz Stowa-
rzyszenie Afryka Nowaka.
Jaki jest cel wyprawy? - Oprócz 
chęci przeżycia przygody, jest to 
promocja Polski i polskiego skau-
tingu, która ma zaowocować tym, 
by kolejny, XXV międzynarodowy 
zlot skautów w roku 2023, odbył się 
w Polsce – a konkretnie na Wyspie 
Sobieszewskiej (dzielnica Gdań-
ska).
Harcerze wystartowali z Gdańska 
27 maja Gdańska, by przez kolejne 
dwa i  pół roku dotrzeć na World 
Scout Jamboree do Zachodniej 

Wirginii w  USA (lipiec/sierpień 
2019), a  potem wrócić do Polski. 
W sumie to 35 tys. km, podzielone 
na 34 etapy, wiodące przez 21 kra-
jów - przez najpiękniejsze tereny 
półkuli północnej. Każda sztafeta 
to czworo polskich harcerzy, do 
których w kolejnych krajach będzie 
dołączać dwoje miejscowych skau-
tów, co powinno wzmocnić zainte-
resowanie zagranicznych mediów. 
Na 16 sierpnia sztafeta ma dotrzeć 
do Baku na głosowanie, w wyniku 
którego okaże się, kto został gospo-
darzem Jamboree 2023: Polska czy 
miasto SaeManGeum w Korei Po-
łudniowej.
Podczas pobytu w Radzyniu człon-
kowie sztafety odwiedzili radzyń-
skich harcerzy w ich siedzibie w Pa-
łacu Potockich,   opowiadali o wy-
prawie, prezentując mapę, na której 
podpisy złożyli dh. Anna Zabielska 
oraz włodarze miasta: Jerzy Rębek 
i Tomasz Stephan. Goście zwiedzili 

kościół pw. Świętej Trójcy i Pałac 
Potockich oraz Skwer Podróżni-
ków. Ich zainteresowanie wzbudzi-
ła tabliczka Romualda Koperskie-
go, który w Radzyniu opowiadał 
o swoich licznych wyprawach na 
Syberię. Okazało się, że jest on jed-
nym z patronów imprezy, szkoli 
harcerzy, prowadząc wśród uczest-
ników wyprawy swoistą „szkołę 
przetrwania na Syberii”, przez którą 
prowadzi duża część szlaku.
Burmistrz miasta Jerzy Rębek za-
prosił uczestników wyprawy do 
Radzynia ponownie, by po zakoń-
czeniu sztafety, a więc za ok. 2,5 
roku podzielili się wrażeniami z 
wyprawy. Obiecał, że na Skwerze 
Podróżników znajdzie się tabliczka 
upamiętniająca harcerzy – uczest-
ników rowerowej wyprawy dooko-
ła świata.

 Anna Wasak

7AKTUALNOŚCIBIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 12 czerwca 2017 r.

Nasze miasto znalazło się na trasie rowerowej sztafety dookoła 
świata, realizowanej w ramach unikatowego projektu Bike Jambo-
ree 2019. Członkowie 4-osobowej grupy pokonującej ok. 800-ki-
lometrowy etap z Gdańska do Kijowa przejeżdżali przez Radzyń 5 
czerwca w godzinach popołudniowych. 

Z okazji święta naszych 
Milusińskich, 1 czerwca 
obchodziliśmy w Przedszkolu 
Miejskim Filia nr 1 Indiański 
Dzień Dziecka. Mimo niepewnej 
pogody urządziliśmy na placu 
przedszkolnym prawdziwą 
indiańską wioskę. 

Na placu przed przedszkolem 
powitał nas Wódz Indiański Taka 
- Tuka i zaprosił do wspólnej 
zabawy. Każde plemię (gru-
pa) wyposażone było w stroje, 
opaski, pióropusze. Wyobraźnia 
rodziców przeszła wszelkie ocze-
kiwania. Wszyscy z pomalowa-
nymi buźkami ruszyli do tańca i 
zabawy.
Zabawa rozpoczęła się przywita-
niem wodza i tradycyjnym okrzy-
kiem - howgh, potem nastąpiły 
tańce oraz konkursy indiańskie: 
wyścigi mustangów, tropienie 
śladów, zaklęcie wodza, budowa 
totemów, taniec bizona.
Wszystkim zabawom towarzyszy-

ła indiańska muzyka, którą dzieci 
mogły nawet własnoręcznie wy-
grać na bębnach. Indiańską wio-
skę odwiedziły również: dyrek-
tor Anna Fijałek i wicedyrektor 
Jadwiga Napłoszek, które złożyły 
dzieciom życzenia oraz wręczyły 
prezent - niespodziankę, która 
służyć będzie wszystkim grupom 
przedszkolnym. Bezpośrednie 
doświadczanie i działanie dzieci 
w Wiosce Indiańskiej, okazały się 
znakomitą okazją do poznania 
zwyczajów i obrzędów innej kul-
tury. Tradycje indiańskie szcze-
gólnie podziałały na wyobraźnię 
dziecięcą, niosąc pożyteczne 
wartości związane z umiejętno-
ścią życia w grupie, kształtowania 
odpowiedzialnej postawy wobec 
siebie i innych.
Dzieci pełne uśmiechu i radości 
wróciły do swoich sal i zabaw, ale 
to przecież jeszcze nie był koniec 
atrakcji tego dnia.

 Małgorzata Kępa

Indiański Dzień Dziecka 
w przedszkolu



- Dziękujemy Panu Bogu za dar 
twojego kapłaństwa i za to, że po-
stawił cię na drodze naszego życia. 
To wielkie szczęście mieć takiego 
duszpasterza – mówił Burmistrz 
Radzynia Jerzy Rębek. - Przede 
wszystkim dziękujemy za wytrwałą 
posługę kapłańską dla nas, miesz-
kańców Radzynia, szczególnie dla 
parafian Świętej Trójcy. Ale nie na-
leży zapominać o tej wielkiej, cięż-
kiej, ale jakże niezwykłej pracy dla 
uzależnionych.
Włodarz Radzynia wspomniał 
też fakt zawierzenia Miasta Panu 
Jezusowi przez pośrednictwo Ma-
ryi. - To wydarzenie dokonało 
się z ważnym Twoim, Czcigodny 
Księże udziałem. Potwierdzeniem 
słuszności tego wydarzenia sprzed 

2 lat było zawierzenie Panu Jezuso-
wi całej Ojczyzny. Dziękujemy za 
wielkie serce, wielką miłość do nas. 
Życzymy, aby Pan Bóg błogosławił 
na każdy kolejny dzień prac dusz-
pasterskiej i społecznej.
Życzenia i słowa podziękowań skie-
rowali również przedstawiciele pa-
rafii, dyrektor I LO Ewa Grodzka, 
Starosta Radzyński Lucjan Kotwica 
oraz Wójt Gminy Radzyń Wiesław 
Mazurek. - Dziękujemy za posługę 
i piękny przykład życia kapłana i 
człowieka; że zawsze masz dla nas 
czas - na modlitwę, rozmowę, roz-
ważania, że bardzo angażujesz się 
w nasze życie duchowe, społeczne i 
zawodowe, że jesteś dla nas kapła-
nem i ojcem, że możemy korzystać 
z dobra, które dzieje się za twoim 

pośrednictwem.
- Jest dla mnie zaskoczeniem i ra-
dością, że tyle życzliwości mnie 
tutaj spotyka – mówił w odpo-
wiedzi ks. kan. Andrzej Kieliszek. 
- Wielkim wyróżnieniem i wielką 
łaską było dla mnie, że trafiłem do 
Radzynia, nie spodziewałem się, 
że dostanę taką wspaniałą para-
fię, której będę mógł przewodzić. 
Funkcję proboszcza podjąłem tu-
taj z wielką nieśmiałością. Pocie-
szające jest to, że nawet niedosko-
nałe działania wspiera i czyni je 
skutecznymi Duch Święty. Słowa 
skierowane do mnie przed chwilą 
– to bardziej wasze życzenia, ocze-
kiwania wobec kapłana – są trochę 
na wyrost. Będę się starał do tego 
dorastać. One jednak obrazują, jak 

wielka jest potrzeba kapłana i żeby 
był on był dobrym kapłanem. Pro-
szę o modlitwę, bo to nie jest tak, że 
dla każdego mam czas – czasami z 
tym różnie bywa. Za słabe dni, nie-
właściwe zachowania, przez które 

nie każdy poczuł się właściwie po-
traktowany – przepraszam – mówił 
proboszcz parafii Świętej Trójcy.

 Anna Wasak

Już po raz XIV Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, Miasto 
Radzyń Podlaski oraz Radzyń-
ski Ośrodek Kultury zorga-
nizowały dla najmłodszych 
Olimpiadę Przedszkolaka, 
która odbyła się tuż po Dniu 
Dziecka.

Dzieci powitał inicjator imprezy, 
organizator – Bogdan Fijałek, któ-
ry już od 14 lat sprawia, że zawsze 
w okresie Dnia Dziecka, najmłod-
si pod opieką dorosłych mogą 

brać udział w przygotowanych 
dla nich zmaganiach. Oficjalnego 
otwarcia dokonał zastępca bur-
mistrza Tomasz Stephan, życząc 
zebranym maluchom miłej zaba-
wy i wytrwałości w pokonywaniu 
przygotowanych wyzwań.
Na zakończenie każdy z uczestni-
ków otrzymał dyplom, koszulkę 
oraz słodkości. Sponsorem im-
prezy była Grupa DrGerard oraz 
Spółdzielcza Mleczarnia Spo-
mlek.

 Karol Niewęgłowski

Jubileusz 30-lecia święceń kapłańskich obchodzi proboszcz parafii Świętej Trójcy ks. Andrzej Kieliszek. Podczas 
Mszy św. 6 czerwca wierni modlili się w intencji swego duszpasterza. Na Liturgię przybyli przedstawiciele radzyń-
skich samorządów: Miasta, Powiatu i Gminy.
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Jubileusz kapłaństwa ks. kan. Andrzeja Kieliszka 

XIV Olimpiada Przedszkolaka za nami!

Kapłan diecezji siedleckiej, 
terapeuta uzależnień, dusz-
pasterz osób uzależnionych 
diecezji siedleckiej.  

W 1987 r. ukończył Wyższe Semi-
narium Duchowne w Siedlcach i 
przyjął święcenia kapłańskie. W 
1993 r. ukończył zaoczne studia 
w Instytucie Studiów nad Rodzi-
ną w Łomiankach. Kształcił się w 
Studium Pomocy Psychologicznej 
oraz Studium Terapii Uzależnień 
w Instytucie Psychologii Zdrowia i 
Trzeźwości w Warszawie i w 1999 
r., jako pierwszy ksiądz w w kra-
ju, uzyskał certyfikat specjalisty 
psychoterapii uzależnień. Ponadto 
ukończył liczne szkolenia pozwa-

lające prowadzić mu programy 
profilaktyczne i korekcyjne dla 
dzieci i młodzieży.
Oprócz pracy duszpasterskiej i 
katechetycznej w parafiach w Sie-
dlcach, Łukowie, Krzesku i aktu-
alnie w Radzyniu Podlaskim (od 
2012 r.), pracował w dziedzinie 
rozwiązywania problemów alko-
holowych i krzewienia trzeźwości. 
W roku 1997 został diecezjalnym 
duszpasterzem osób uzależnio-
nych od alkoholu i narkotyków. 
W tym samym roku otrzymał 
nominację na kierownika Diece-
zjalnego Ośrodka Trzeźwości w 
Krzesku. Szczególnym wymiarem 
jego pracy w Ośrodku było orga-
nizowanie przez wiele lat kolonii 

profilaktycznych dla dzieci i mło-
dzieży z rodzin ubogich, alkoholo-
wych i dysfunkcyjnych. W każde 
wakacje w Diecezjalnym Ośrodku 
Trzeźwości w Krzesku odbywało 
się po sześć dziesięciodniowych 
turnusów takich kolonii. Od lat 
prowadzi zajęcia poświęcone roz-
wojowi duchowemu i inne zaję-
cia terapeutyczne w Oddziałach 
Terapii Uzależnień w szpitalach 
w Łukowie, Radzyniu Podlaskim 
i Suchowoli. W propagowaniu 
trzeźwości współpracuje z grupa-
mi samopomocowymi Anonimo-
wych Alkoholików, organizacjami 
pozarządowymi, samorządami, 
lokalnymi mediami i prasą.
W 2014 r. przez Biskupa Siedlec-

kiego Kazimierza Gurdę został 
mianowany diecezjalnym dusz-
pasterzem trzeźwości. Ponadto w 
Diecezji Siedleckiej był członkiem 
Rady Kapłańskiej i Rady Dusz-
pasterskiej. Aktualnie jest w Die-
cezjalnej Radzie Ekonomicznej i 
pracuje w Podkomisji ds. Duszpa-
sterstw Specjalistycznych II Syno-
du Diecezji Siedleckiej.
W 2003 r. otrzymał nagrodę Sta-
rosty Siedleckiego w dziedzinie 
działalności społecznej, samo-
rządowej i ofiarności w służbie 
publicznej. W 2008 r. został mia-
nowany przez Biskupa Siedleckie-
go Zbigniewa Kiernikowskiego 
kanonikiem honorowym Kapitu-
ły Kolegiaty Łukowskiej, między 

innymi za wieloletni ofiarny trud 
ponoszony w pracy duszpaster-
skiej i terapeutycznej z osobami 
uzależnionymi, prowadzenie Die-
cezjalnego Ośrodka Trzeźwości w 
Krzesku oraz coroczne organizo-
wanie kolonii profilaktycznych dla 
dzieci i młodzieży. W 2016 r. był 
nominowany na Człowieka Roku 
2015 „Tygodnika Podlaskiego”.
W maju 2016 roku został odzna-
czony przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudę 
Srebrnym Krzyżem Zasługi „za 
szczególne zasługi dla społecz-
ności lokalnej oraz pełną zaanga-
żowania postawę i chrześcijańską 
miłość w pracy duszpasterskiej i 
terapeutycznej”.

Ks. kan. Andrzej Kieliszek 



Będzie miejsce 
dla seniorów w Pałacu Po-
tockich i budynku 
hali sportowej 
Podczas podsumowania przy-
gotowań Miejskiego Programu 
Rewitalizacji Miasta Radzyń 
Podlaski na lata 2016-2023 oraz 
na majowej sesji Rady Miasta 
podjęta została dyskusja na te-
mat braku skonkretyzowanego 
projektu Domu Seniora. Przypo-
mnijmy, że wśród 28 projektów 
uwzględnionych w Programie, 
w pierwszej grupie znalazły się  
m.in. rewaloryzacja Oranżerii, 
parku, Pałacu Potockich, Rynku 
(dawny PKS). 
Na zarzuty radnych  Jakuba Jaku-
bowskiego i Bożeny Lecyk, że to 
projekty punktowe, nieuwzględ-
niające aspektu społecznego oraz 
że zabrakło wśród nich Klubu 
Seniora, odpowiadał burmistrz 
Jerzy Rębek: - To, że chcemy 
wyremontować Pałac Potoc-
kich nie oznacza, że chcemy to 
zrobić jedynie dla jego wyglą-
du. Obiekt jest potężny, zawiera 
mnóstwo pomieszczeń, które 
będą wykorzystywane do celów 
publicznych – społecznych i kul-
turalnych. Właśnie w wyremon-
towanych pomieszczeniach pa-
łacu chcemy zorganizować Klub 
Seniora. Ponadto do seniorów 
pragniemy skierować działania, 
jakie będą realizowane w hali 
sportowej przy Szkole Podsta-
wowej nr 1, której budowa wła-
śnie się rozpoczęła. W budynku 

znajdzie się szereg pomieszczeń, 
które będą wykorzystane na cele 
społeczne, z przeznaczeniem 
na rehabilitację, na relaks, inte-
grację - również dla seniorów. 
Przy ubieganiu się o środki po-
mocowe z Ministerstwa Sportu  
wręcz musieliśmy zadeklarować, 
że obiekt będzie szeroko wyko-
rzystywany na cele społeczne - 
szczególnie po godzinach pracy 
szkoły. 

Miejsca łatwo dostępne
i godne
Włodarz Miasta dodaje, że będą 
to miejsca łatwo dostępne i god-
ne. - Jest rzeczą podstawową, by 
taki klub był nie tylko w centrum 
miasta, do którego nietrudno do-
trzeć, ale i w centrum życia mia-
sta – w centrum wydarzeń kultu-
ralnych, społecznych czy spor-
towych. Tylko wówczas  będzie 
żył prawdziwie, gdy obok będzie 
toczyło się normalne życie - je-
śli obok będą się znajdowały sale 
wystawiennicze, muzealne, gdy 
odbywać się będą koncerty mu-
zyki klasycznej czy rozrywkowej. 
Konsekwencją fizycznej bliskości 
takiego ośrodka będzie  współ-
uczestnictwo seniorów we wszel-
kich wydarzeniach, wspólnie z 
innymi grupami społecznymi 
– ich udział w życiu miasta. W 
ten sposób naturalnie może do-
konywać się integracja seniorów 
z innymi grupami wiekowymi. 
Klub Seniora będzie realizował  
projekt  Senior WIGOR i Senior 
+.  W jego ramach można uzy-

skać wysokie środki, m.in. na 
utrzymanie instruktorów, opie-
kunów. 
Wobec powyższego burmistrz 
Jerzy Rębek sceptycznie odnosi 
się do pomysłu Radnego Marka 
Zawady, by Klub Seniora zorga-
nizować w pawilonie psychia-
trycznym. - Oczywiście, Pan 
Radny może sam zrealizować tę 
inicjatywę – w Radzyniu może 
przecież współistnieć kilka Klu-
bów Seniora, ale my jako Miasto 
chcemy stworzyć taką inicjatywę 
w pałacu. 
Warto zwrócić uwagę, że istnie-
jące obecnie inicjatywy tworzo-
ne przez seniorów i skierowane 
do środowiska seniorów – zespo-
ły wokalne, stowarzyszenia, Uni-
wersytet Trzeciego Wieku działa-
ją w pomieszczeniach Oranżerii i 
Pałacu Potockich. 
- Miejski Program Rewitaliza-
cji Miasta jest dokumentem o 
znaczeniu ogólnym, nie ma tam 
precyzyjnych rozwiązań, ale są 
wskazane kierunki i uważam, że 
kierunki zostały bardzo dobrze 
wypracowane – mówił na spo-
tkaniu podsumowującym przy-
gotowanie projektu Piotr Jancza-
rek - prezes  Lubelskiej  Fundacji 
Inicjatyw Ekologicznych, która 
przygotowała MPRM. - Uwa-
żam, że żaden ze zgłoszonych 
projektów nie ma charakteru 
punktowego – a więc znaczenia 
wyłącznie remontowego czy po-
prawiającego estetykę przestrze-
ni.  Po zrealizowaniu każdy z 
projektów pełniłby szereg funk-

cji, służąc mieszkańcom - kilku, 
nawet kilkunastu organizacjom, 
które mogłyby prowadzić dzia-
łalność społeczną i kulturalną w 
bardziej cywilizowanych warun-
kach, w szerszym wymiarze. Ra-
dzyń ma swą specyfikę, posiada 
perełki, - obiekty i tereny zabyt-
kowe, podczas ich rewitalizacji 
działania remontowe i o znacze-
niu społecznym idą w parze. 
Prezes LFIL dodał, że opraco-
wanie Miejskiego Programu Re-
witalizacji Miasta  ma charakter 
ogólny. - Projekty szczegółowe i 
kompletne będą opracowywane 
– jak to zawsze bywa - na etapie 
składania wniosków o finanso-
wanie  i tworzenia studium wy-

konalności. - Wtedy powstanie 
pełna dokumentacja,  licząca kil-
kaset stron i tam wszystko będzie 
rozpisane na elementy pierwsze. 
Tutaj wymogiem było stworze-
nie zarysu projektu i nakreślenie 
głównych zadań, przedstawienie 
kosztów związanych z projek-
tem. 
Burmistrz Jerzy Rębek zapowia-
da, że spotka się z przedstawi-
cielami seniorów i innych orga-
nizacji pozarządowych w celu 
powołania zespołu, który miałby 
na celu opiniowanie propozycji 
rozwoju miasta. 

 Anna Wasak

W Radzyniu żyje około 5 tys. seniorów, a więc osób, które ukoń-
czyły 60. rok życia. To ok. 30% społeczności Radzynia. Czy w 
planach rozwoju miasta, założeniach inwestycyjnych znalazło 
się dla nich miejsce? Padają zarzuty, że zostają pominięci np. w 
Programie Rewitalizacji Miasta. - Dla seniorów przygotujemy 
pomieszczenia w wyremontowanym Pałacu Potockich, gdzie i 
dotąd koncentruje się większość ich działań, ponadto będą mie-
li do dyspozycji sale przy hali sportowej, której budowa już się 
rozpoczęła przy SP1 – mówi burmistrz Jerzy Rębek. 
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O G Ł O S Z E N I E 
BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI 

Na sesji Rady Miasta 19 
maja byli obecni przedsta-
wiciele seniorów. W ich 
imieniu głos zabrała Teresa 
Szczepaniuk – prezes Sto-
warzyszenia „Radzyńskie 
Wrzosy” i kierowniczka Ze-
społu Wokalnego „Wrzos”. 

Dla seniorów najwięcej mogą 
zrobić sami seniorzy. Nasze 
motto brzmi: „Otwórz serce dla 
drugiego człowieka”, działamy 
od roku, a przyjęliśmy już oko-
ło 100 osób. Najważniejsze jest  
otwarcie się na problemy  dru-
giego człowieka, zrozumienie, 
chęć pomagania sobie nawza-
jem. Owszem - przy pomocy 
władz miasta, ale najważniejsze 
są chęci samych seniorów.  Do-
skonale znam to środowisko, 

jego problemy – zdrowotne i 
materialne. Dlatego w naszym 
Stowarzyszeniu wybieramy ta-
kie formy, w których seniorzy 
mogą uczestniczyć 
 Zapraszam do naszego klubu, 
który jest otwarty trzy razy w 
tygodniu – a jak trzeba i czę-
ściej. Organizujemy też spo-
tkania otwarte, nieodpłatne, na 
które może przyjść każdy – na 
zabawę, występy artystyczne, 
często połączone z poczęstun-
kiem. Organizujemy krótkie 
wycieczki, na które stać senio-
rów i na jakie będą mogli się 
wybrać ze względów zdrowot-
nych. 
Najwięcej dla seniorów  mogą 
zrobić seniorzy podając sobie 
ręce, pomagając sobie wzajem-
nie, nie stwarzając barier. 

podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Radzyń Podlaski na okres 21 dni tj. od dnia 2 czerwca 2017 r. do dnia 23 czerwca 2017 r. 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograni-
czonego, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), w terminie 6 tygodni 

od daty wywieszenia wykazów tj. od 2 czerwca 2017 r. mogą być składane wnioski przez oso-
by, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i pkt 2.
Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 44 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 2 
czerwca 2017 roku.

Co dla seniorów?
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Co krok cuda architektury i rekor-
dy Guinnessa. W dodatku oszała-
miający luksus – jak w baśniach z 
Dalekiego Wschodu. Przepych Du-
baju to zatem rzeczywistość czy czy 
baśń? Okazuje się, że baśniowa rze-
czywistość - ale nie dla wszystkich. 

Kolejna łapa niedźwiedzia 
na Skwerze Podróżników
Spotkanie Jacka Pałkiewicza z 
mieszkańcami miasta rozpoczę-
ło się jak zwykle na Skwerze Po-
dróżników, gdzie witało go spore 
grono radzynian z organizatorem 
spotkania Robertem Mazurkiem, 
wiceburmistrzem Radzynia Toma-
szem Stephanem oraz przewod-
niczącym Rady Miasta Adamem 
Adamskim.
Robert Mazurek przedstawił gościa 
i podkreślił, że jest to jubileuszo-
wa – 20. już edycja „Radzyńskich 
Spotkań z Podróżnikami”, które 
odbywają się regularnie od 5 lat. 
Dziękował wiernym bywalcom 
imprezy. Podróżnika powitali rów-
nież Tomasz Stephan oraz Adam 
Adamski. Przewodniczący Rady 
Miasta wyraził satysfakcję, że obec-
ność Jacka Pałkiewicza pozostawi 
w Radzyniu trwały ślad w postaci 
tabliczki wśród „gwiazd podróżni-
czych”. Przyznał, że w rozmowie z 
podróżnikiem znaleźli wspólny te-
mat: obaj mieszkają w małych mia-
steczkach, bo odpowiada im ten 
klimat i że zna Bassano del Grappa, 
położone na północy Włoch, gdzie 
mieszka Jacek Pałkiewicz. - Do-
brze się czuję w małym mieście, tu 
wszystko jest bardziej ludzkie, bli-
skie serca - podzielił się też swoim 
skojarzeniem Skweru Podróżnika z 
hollywoodzką Aleją Gwiazd.
W sali konferencyjnej Urzędu 

Miasta Jacek Pałkiewicz nie krył 
satysfakcji z dużej liczby słuchaczy. 
- Nie spodziewałem się tak dużej 
frekwencji. Gdyby takich Rober-
tów było tu 5 lub10, to byłby jeszcze 
większy rozmach w działalności 
kulturalnej i społecznej.

Dubaj to bogactwo
i przepych
- Dubaj to termin, który 20 lat temu 
był nieznany, dziś nie ma miejsca 
na świecie, gdzie na dźwięk tej na-
zwy nie otwierają się buzie ze zdzi-
wienia i zachwytu. Dubaj to bogac-
two, przepych jak z innego świata – 
rozpoczął swą opowieść Jacek Pał-
kiewicz o mieście, które odwiedził 
3 lata temu i do którego nigdy już 
nie wróci. Chyba że zaryzykowałby 
7 lat więzienia za odkrycie drugiej 
twarzy bajecznej metropolii.
Sam preferuje inne klimaty: oto-
czenie przyrody, kontakt z ludźmi. 
Wyprawa do świata niewyobrażal-
nego luksusu to prezent dla żony i 
rekompensata za 37 znoszenia po-
dróżniczej pasji męża, co skazywa-
ło ją na długie okresy samotności.
Pobyt w Dubaju był elementem 
trwającej 1,5 roku wyprawy życia, 
która wiodła przez daleką Azję – 
od Szanghaju w Chinach, przez 
Birmę, Laos, Bali. - Postanowiłem 
pojechać do świata, który mnie 
fascynował, i zakończyć podróż 
w Dubaju. Musiało wszystko – ze 
względu na żonę - być na poziomie 
5-gwiazdkowym.
Jacek Pałkiewicz prezentował pa-
noramy z drapaczami chmur, 
w tym tak charakterystycznymi 
obiektami jak najwyższy budynek 
świata Burdż Chalifa (828 m) czy 
Burdż al-Arab w kształcie żagla. Na 
tle błękitu, purpury nieba o zacho-
dzie słońca, tonące we mgle...
Budynek-żagiel to jedyny w świecie 
hotel 7-gwiazdkowy. 75% hoteli ma 
5 gwiazdek. Dubaj pokazuje, jak 
można wznosić najwyższe drapa-
cze chmur na piasku, ale również 
- na wodzie. Słynne są dubajskie 
sztuczne wyspy w kształcie palm, 
które tworzą osobne dzielnice mia-
sta czy kompleksy budynków.
Inne slajdy przypominały baśń o 
sezamie. - Złoto, złoto, wszędzie 
złoto. Każdego dnia w Dubaju 
sprzedaje się 200 kg złota. Na baza-

rze w dzielnicy bazarowej znajduje 
się kilkaset stoisk ze złotem – wca-
le nie tańszym niż w Europie. Za 
wyroby z kolorytem miejscowym 
płaci się dużo więcej niż w Europie 
– wyjaśniał Jacek Pałkiewicz.

Kto urodził się w Dubaju, 
dobrze mu się wiedzie
Kto urodził się w Dubaju, z same-
go tego faktu jest bajecznie bogaty. 
Nie musi pracować do końca życia, 
ma zabezpieczone wszystko – edu-
kację, służbę zdrowia itd. Jakim 
cudem? Dubaj jest rajem podat-
kowym, więc ściągają tu przedsię-
biorcy z całego świata. Jednak nie 
mogą prowadzić działalności pod 
własnym nazwiskiem. - Wystarczy 
jednak zawrzeć umowę z miejsco-
wym, by udzielił mu swego nazwi-
ska, pod którym będzie prowadził 
interes. Miejscowy pobiera za to 
opłatę, która zapewnia mu życie w 
luksusie bez pracy – nawet do mi-
liona dolarów rocznie – wyjaśniał 
Jacek Pałkiewicz. Mając takie wa-
runki, młodzież nie widzi potrzeby, 
by podejmować się wysiłku eduka-
cji - także opłacanej przez państwo. 
Reflektuje na to mniej więcej 1 
osoba na 10, której państwo propo-
nuje stypendia. A że potrzebna jest 
kadra wykształcona - inżynierowie, 
architekci, menadżerowie, lekarze - 
ściągani są z całego świata i również 
bardzo dobrze opłacani.
Jak wygląda życie codzienne du-
bajczyków? Jacek Pałkiewicz zapre-
zentował szereg zdjęć pokazujących 
ulubione rozrywki. Najbardziej po-
pularną formą spędzania czasu jest 
shopping – robienie zakupów tylko 
po to, by wydać pieniądze, i wyścigi 
w zdobyciu bardziej luksusowych i 
drogich towarów. W mieście są ol-
brzymie centra handlowe i potężne 
bazary z tysiącami sklepów. 

Klatka - nie dla wszystkich 
złota
Dziennikarz jednak nie zachłysnął 
się metropolią, wyznał, że się w niej 
źle czuł. - Miasto jest bardzo rozcią-
gnięte, niewygodne. Panuje w nim 
atmosfera przechodniości, przytła-
cza wielki ruch, wśród potężnych 
wieżowców człowiek czuje się jak 
mrówka.
Inny powód obcości w mieście to 

jego wielonarodowość. Większość 
mieszkańców to ludność napły-
wowa. - Miejscowi stanowią zale-
dwie 15-17% mieszkańców Du-
baju. „Nie widzę swoich rodaków, 
otoczony jestem cudzoziemcami, 
czuję się gościem w swoim kraju” 
– opowiadał mi jeden miejscowy – 
relacjonował podróżnik. 
Jako dociekliwy globtroter i dzien-
nikarz Jacek Pałkiewicz zajrzał też 
pod podszewkę luksusu.
Dubaj jest monarchią absolutną, 
jedną z ostatnich na świecie, to zna-
czy, że jest tam „zero demokracji”. 
- Jak ktoś płacze, że w Polsce nie ma 
demokracji, swobód, zapraszam do 
Dubaju, niech wyjdzie na ulicę i 
zaprotestuje. 60 osób w tym Sędzia 
Sądu Najwyższego, profesorowie 
wyższych uczelni 3-4 lata temu za 
to, że się ośmielili wystąpić z pety-
cją do szejka o zrobienie wolnych 
wyborów do parlamentu, zostali 
skazani 5-8 lat więzienia – mówił 
podróżnik.
Cud gospodarczy Dubaju – oprócz 
tego, że raj podatkowy ściągnął ol-
brzymi kapitał, opiera się na pracy 
300-tysięcznej armii najemnych 
robotników, którzy żyją i pracują w 
nieludzkich, wręcz niewolniczych 
warunkach. Protestującym robot-
nikom grozi alternatywa - więzie-
nie albo odesłanie do domu. Z tym 
drugim jest taki problem, że oma-
mieni wysokimi zarobkami zadłu-
żają się, by przyjechać do Dubaju. 
Gdy wrócą, nie mają z czego oddać 
długu.
- Żeby poznać warunki ich życia i 
pracy, w przebraniu pojechałem do 
miasteczka, w którym mieszkają. 
Gdyby mnie złapali, skończyłbym 
w więzieniu – opowiadał podróż-
nik. Co zobaczył? Baraki, w któ-
rych robotnicy wegetują w nieludz-

kich warunkach.
Oddzielną kategorię stanowią ko-
biety, które pracują przy rodzinach 
7 dni w tygodniu, bez możliwości 
spotkania własnych rodzin. Często 
są gwałcone, ale nie mogą szukać 
sprawiedliwości, bo jak nie stawi na 
policji 2 świadków muzułmanów, 
to sama ląduje w więzieniu.
Ponadto podróżnik dodaje, że nie 
wiadomo, czy jakiś kryzys nie rzuci 
tego wszystkiego na kolana. Ceny 
nieruchomości rosną, fundusze się 
kończą - jeszcze dwie palmy-wyspy 
są rozpoczęte, ale nie ma funduszy 
na ich dokończenie.
Gość spotkania odpowiadał na sze-
reg pytań zadanych przez publicz-
ność, a na zakończenie odbyła się 
tradycyjna ceremonia wręczenia 
upominków. Jacek Pałkiewicz z 
rąk wiceburmistrza Tomasza Ste-
phana otrzymał karykaturę autor-
stwa Przemysława Krupskiego. 
Nowością jest pamiątkowy medal 
Radzyńskiego Stowarzyszenia Po-
dróżnik potwierdzony certyfika-
tem.
Na spotkaniu była oczywiście moż-
liwość zakupienia książek odróżni-
ka z jego autografem.
Organizatorami wydarzenia były: 
Radzyńskie Stowarzyszenie Po-
dróżnik, Radzyński Ośrodek Kul-
tury, Szkolne Koło Krajoznawczo
-Turystyczne PTTK nr 21 przy I 
LO w Radzyniu. Patronat hono-
rowy nad imprezą objął Burmistrz 
Miasta Radzyń Podlaski Jerzy 
Rębek. Sponsorzy spotkania to: dr 
Gerard, PUK, PEC. Patronatem 
medialnym po raz pierwszy objął 
spotkanie ogólnopolski miesięcz-
nik „Poznaj świat”.
 Anna Wasak

Jubileuszowe, bo już 20. „Radzyńskie Spotkanie z Podróżnikami” odkryło przed radzyńskimi miłośnikami podróży 
kolejne, niezwykłe miejsce na ziemi. Dubaj – bo o tym mieście opowiadał Jacek Pałkiewicz 7 maja w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miasta – to zbudowane w ciągu kilkudziesięciu lat na pustyni futurystyczne miasto bardziej przypo-
minające obrazy z filmów science fiction niż rzeczywiste krajobrazy miejskie. 

20. edycja „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”

Jacek Pałkiewicz o dwóch obliczach Dubaju



W nocy z 2 na 3 czerwca w Filii nr 2 
(ul. Spółdzielcza 8) odbyły się „Mu-
zyczne Podróże Małe i Duże” dla 
dzieci z klas IV-VI. Natomiast z 3 
na 4 czerwca w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej (ul. Armii Krajowej 5) 
spotkaliśmy się na wieczorze fran-
cuskim dla dorosłych „Paris, Paris, 
Paris”.

Taneczna „Noc” dla dzieci
„Muzyczne Podróże, Małe i Duże” 
w Filii nr 2 MBP rozpoczęły się 
zabawami, które miały na celu zin-
tegrować grupę dzieci z różnych 
szkół i różnych części miasta.  Po-
lonez w wykonaniu uczestników 
wprowadził w temat spotkania i był 
początkiem do muzycznych po-
dróży. Prezentacja multimedialna 
Tańce z różnych epok i krajów za-
chęciła do wykonania francuskie-

go tańca dworskiego – „Menueta”. 
Członkowie Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla dzieci z Filii nr 2 przy-
gotowali przedstawienie „Bitwa o 
muzykę”. Następnie gość specjalny, 
Weronika Krasuska, absolwentka 
Państwowej Szkoły Muzycznej w 
Radzyniu Podlaskim, zagrała na 
skrzypcach poloneza i walca. Ko-
lejnym gościem była Ewa Dałkie-
wicz, pasjonatka podróży i zbie-
raczka instrumentów muzycznych 
z różnych stron świata. Zaprezen-
towała wybrane instrumenty, na 
których został wykonany wspólnie 
jeden utwór. Po kolacji instruktor 
Zumby, Paweł Jabłoński wprowa-
dził wszystkich w gorące rytmy. 
Zabawa trwała dwie godziny, a po 
północy dzieci ochłonęły, oglądając 
film muzyczny - „Sing”. Dla najbar-
dziej wytrwałych czekały jeszcze 

zagadki muzyczne i karaoke. I tak 
powoli kolejna Noc w Bibliotece 
utuliła wszystkich do snu między 
półkami książek.

Paryska „Noc” dla dorosłych 
Natomiast wieczór francuski dla 
dorosłych „Paris, Paris, Paris” od-
był się w czytelni MBP, która na tę 
noc zamieniła się w klimatyczną, 
paryską kawiarnię, a organizatorzy 
podkreślili nastrój swoimi strojami 
w stylu francuskim. Serwowana 
była kawa i ciastka francuskie. Licz-
nie zgromadzonych gości przywi-
tała Grażyna Kratiuk, dyrektor 
biblioteki, która  podkreśliła, że ce-
lem tego wydarzenia jest pokazanie 
biblioteki z innej strony, jako waż-
ne miejsce, multicentrum, gdzie 
oprócz możliwości korzystania 
ze zbiorów, uzyskania informacji, 

znaleźć można różne inne usługi 
związane z edukacją, a także kultu-
rą i rozrywką.
Zaproszenie na wieczór przyjęli 
Dorota Uryniuk z Ośrodka Fran-
cuskiego w Białej Podlaskiej oraz 
jej mąż Bertrand Redonnet, pisarz 
i dziennikarz, którzy przybliżyli 
nam życie codzienne Francuzów. 
Jednocześnie mogliśmy zapoznać 
się z twórczością autora, obejrzeć 
jego książki oraz wystawę „Francja 
w zbiorach MBP”. 
Doskonałym uzupełnieniem te-
matu francuskiego był koncert 
„Pod niebem Paryża” w wykonaniu 
państwa Małgorzaty i Waldemara 
Ziemnickich, artystów z Państwo-
wej Szkoły Muzycznej w Puławach. 
Usłyszeliśmy melodie francuskie, 
głównie piosenki z repertuaru 
Edith Piaf oraz utwory na akorde-

on.
Po koncercie mogliśmy spróbować 
serów ufundowanych przez Spół-
dzielnię Mleczarską SPOMLEK i 
miodu z pasieki Marka Kratiuka.
Kolejnym punktem nocy w biblio-
tece była projekcja komedii fran-
cuskiej „Jeszcze dalej niż Północ”, 
będącej satyrą na Francuzów z Po-
łudnia.
Wydarzenie zakończyło się sesją fo-
tograficzną w mieście, nawiązującą 
do klimatów francuskiej stolicy.
Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za przybycie i współtworze-
nie II Radzyńskiej Nocy Bibliotek. 
Mamy również nadzieję, że to wy-
darzenie, będzie zachętą do odwie-
dzania biblioteki.

 Anna Korulczyk,
 Maria Ryndak MBP

Wernisaż grafiki Roberta Zna-
jomskiego w Galerii Oranżeria 
odbył się w piątek 2 czerwca. 
Wystawę można oglądać do 
16 czerwca.

Artysta urodził sie w Hrubieszowie 
w 1968 roku. Ukończył Wydział 
Artystyczny UMCS w  Lublinie. 
Pracuje z dziećmi i młodzieżą, re-
alizując się twórczo jako pedagog, 
a także przez twórczość własną.
Zajmuje się malarstwem (tempe-
ra, olej, akryl), rysunkiem (piórko 
i tusz), grafiką (monotypia), foto-
grafią oraz mailartem. Tematyką 
Jego prac jest szeroko rozumiana 
natura i jej modyfikacje poprzez 
formy geometryczne do abstrakcji 
włącznie. W malarstwie główny 
nacisk stawia na kolor, który sta-

nowi dla niego źródło inspiracji. 
W rysunku interesuje go linia, a 
tematem jest człowiek i przedmiot.
Zorganizował kilkadziesiąt wystaw 
indywidualnych i uczestniczył w 
ponad 500 wystawach zbiorowych 
i projektach zarówno w kraju jak i 
za granicą.
 AW
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II Radzyńska
Noc Bibliotek w MBP

Grafiki Roberta Znajomskiego
w Galerii Oranżeria

Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja, która w oryginalny sposób promuje 
czytanie i biblioteki jako instytucje kultury z szeroką ofertą dla osób w 
każdym wieku. W tym roku odbyła się już III edycja pod hasłem „CZY-
TANIE PORUSZA”. Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Przesmyckiego w 
Radzyniu Podlaskim włączyła się w akcję, ogłaszając II Radzyńską Noc 
Bibliotek i organizując dwie imprezy. 

Grupy instruktorskie w R.O.K.
1. Warsztaty gitarowe – instruktor Wojciech 
Gil
2. Zajęcia szachowe – instruktor Adam Pę-
kała

3. Warsztaty ekspresji twórczej – instruktor 
Janusz Szymański
4. Warsztaty plastyczne – instruktor Iwona 
Pawelec-Burczaniuk
5. Zajęcia teatralne – instruktor Elżbieta Żu-

kiewicz
6. Zajęcia wokalne – Mateusz Obroślak
7. Warsztaty fotograficzne - instruktor To-
masz Młynarczyk

Grupy działające przy R.O.K.
1. Zespół wokalny „Wrzos”
2. Radzyński Klub Fotograficzny „Klatka”
3. Zespół wokalny „Radzyniacy”
4. Orkiestra Dęta



Trudno wymienić wszystkie 
atrakcje, które przygotowali or-
ganizatorzy. Scena żyła przede 
wszystkim tańcem i muzyką, choć 
wszyscy z uwagą podziwiali także 
sztuki cyrkowe. Na stoiskach wo-
kół boiska królowały dmuchane 
atrakcje dla dzieci, fotobudki czy 
też darmowa wata cukrowa. Wie-
le niespodzianek przygotowały 
Pracownia Artystyczna Anna 
Maria, Form Fitness Radzyń, Cy-
klo Ski Service Piotr Małoszuk 
czy też Centrum Helen Doron. 
Organizatorzy serdecznie dzię-

kują także pracownikom Urzędu 
Miasta, wójtowi radzyńskiej gmi-
ny Wiesławowi Mazurkowi, LKS 
Orlęta Radzyń i Specjalnemu 
Ośrodkowi Szkolno-Wychowaw-
czemu im. Z. Sękowskiej. Dzię-
ki ich pomocy i zaangażowaniu 
wszystko było zapięte na ostatni 
guzik.
Nie można zapomnieć także o 
sponsorach. Tak już jest, że takie 
imprezy wymagają dużych nakła-
dów, także tych finansowych. Na-
leży się tylko cieszyć, że są firmy, 
na które zawsze można liczyć. Są 

to Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych w Radzyniu Podlaskim, 
Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Radzyniu Podlaskim, 
Nadleśnictwo Radzyń Podla-
ski, Biedronka, Grupa drGerard, 
Bank Gospodarki Żywnościowej 
w Radzyniu Podlaskim oraz Bank 
Spółdzielczy w Radzyniu Podla-
skim. Wszystkim należą się duże 
brawa i słowa podziękowania.

 Marek Topyła

Kolejny weekend i kolejny bar-
dzo udany start wojowników 
z Radzyńskiego Sportowego 
Centrum Taekwon-do. Tym 
razem areną zmagań stał się 
Ciechanów, gdzie w dniach 
26-28.05 odbyły się XXX Mi-
strzostwa Polski Seniorów w 
Taekwon-do. 

Radzyński klub reprezentowało 
sześciu podopiecznych Łukasza 

Ciężkiego, którzy w najstarszej 
kategorii wiekowej zdobyli aż 5 
medali! W kategoriach męskich w 
walkach do 78 kg srebrny medal i 
tytuł Wicemistrza Polski zdobył 
Eryk Niewęgłowski, w walkach do 
57 kg i również srebro wraz z tytu-
łem Wicemistrza Polski wywalczył 
Kamil Chud. Wśród dziewczyn 
medale zdobywały Natalia Olszak 
brązowy medal w walkach do 75 kg 
oraz Katarzyna Ciężka, która wy-
walczyła dwa brązowe medale w 

walkach do 62 kg oraz w układach 
stopni mistrzowskich. Debiutujące 
na tej randze zawodów juniorki 
Martyna Zielnik i Patrycja Chud 
zajęły bardzo wysokie miejsca 5-8 
w kategorii walk do 56 kg. 
W trakcie rozgrywania konkuren-
cji seniorskich w Ciechanowie ro-
zegrano również indywidualne te-
sty siły juniorów, gdzie złoty medal 
i tytuł Mistrzyni Polski w testach 
siły zdobyła Patrycja Chud!
 Red.

W dniach 19-21 maja hala 
sportowa Ośrodka Przygo-
towań Olimpijskich - Zarządu 
Oświaty, Kultury i Sportu 
w Głubczycach stała się 
miejscem rozgrywania XXIV 
Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych. Udział w zawodach 
zagwarantowało sobie 219 za-
wodników z 50 klubów, które 
pomyślnie przeszły makrore-
gionalne eliminacje. 

Radzyńskie Sportowe Centrum 
Taekwon-do miało aż siedmiu re-
prezentantów w najważniejszych 
zawodach w tej kategorii wiekowej. 
Podopieczni Łukasza Ciężkiego po 
raz kolejny pokazali bardzo dobre 
przygotowanie i wyszkolenie w 
końcówce sezonu startowego zdo-
bywając, aż 5 medali Mistrzostw 
Polski!!! Na najwyższym stopniu 
podium, zdobywając tytuł Mi-
strza Polski w układach stopni mi-
strzowskich, stanął Michał Łobacz, 
do dorobku medalowego dorzucił 
jeszcze srebrny medal i Tytuł Wi-
cemistrza Polski w walkach do 46 
kg. Kolejną osobą na szyi której 
zawisły medale Mistrzostw Polski 
jest Karolina Świć, która wywal-
czyła srebrny medal w walkach do 
50 kg, a tym samym tytuł Wicemi-
strzyni Polski oraz brązowy medal 

w układach stopni mistrzowskich i 
tytuł II Wicemistrzyni Polski. Do-
robek medalowy wśród zawodni-
ków zamyka Martyna Ciarkowska, 
zdobywając srebrny medal w ukła-
dach stopni mistrzowskich i tytuł 
Wicemistrzyni Polski. Ponadto na 
wysoko punktowanych miejscach 
swoje starty zakończyli Damian 
Ładny, Aleksandra Kopiś, Jolanta 
Szczepaniuk i Radosław Gołębiow-
ski. 
Dzięki tak dobrym wynikom ra-
dzyński klub uplasował się na 
historycznym III miejscu w kla-
syfikacji medalowej i na IV w kla-
syfikacji punktowej na 50 startują-
cych klubów!!! Radzyński Klub w 
tegorocznych startach zgromadził 
już 77 punktów zaliczanych do 
ogólnopolskiego systemu sportu 
dzieci i młodzieży prowadzonego 
przez Ministerstwo Sportu i Tury-
styki, w ramach którego rokrocz-
nie prowadzone są rankingi gmin, 
powiatów, województw i klubów. 
Już w najbliższy weekend zawod-
ników RSC Taekwon-do czeka 
kolejny start tym razem w XXX 
Mistrzostwach Polski Seniorów 
w Ciechanowie, w którym prawo 
startu zagwarantowało sobie sze-
ściu wojowników z Radzynia.

 Red.
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5 medali Mistrzostw Polski 
dla Radzyńskiego Sportowego
Centrum Taekwon-do!

Medale Mistrzostw Polski Seniorów dla RSC Taekwon-do!

W niedzielę 4 czerwca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzyniu oraz 
Radzyński Ośrodek Kultury już po raz drugi zaprosili na radzyński stadion 
wszystkie dzieci wraz z rodzicami, by wspólnie bawić się na sportowo. Im-
preza miała charakter dobrej zabawy, ale wszystko kręciło się wokół sportu i 
aktywności fizycznej. 

Sportowy Dzień Dziecka


