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„Nie ma godności państwo, 
które nie czci swoich bohaterów” 

Jarosław Ejsmont 
nowym prezesem PUK

Kto jest prawdziwym przyjacielem 
Radzynia?

Na wspólnej sesji radzyńskich samorządów: Powiatu, Mia-
sta i Gminy Radzyń Podlaski  radni przyjęli przez aklamację 
specjalne Stanowisko w rocznicę wybuchu wojny, wysłuchali 
wykładu Marcina Wikły „Z Polską w sercu”. Podczas sesji se-
nator Grzegorz Bierecki przekazał Miastu 200 tys. zł z prze-
znaczeniem na Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Radzyniu.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek informu-
je, iż 10 września br. został powołany przez radę nadzor-
czą Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nowy prezes. 
Został nim Jarosław Ejsmont, do niedawna pełniący funk-
cję wicestarosty.

Były marszałek województwa lubelskiego Sławomir So-
snowski kreuje się  na dobroczyńcę Południowego Podla-
sia i znawcę prawa sprzyjającego samorządom. Doświad-
czenie Radzynia pokazuje, że ponad interes mieszkańców 
stawia rozgrywki partyjne, łamiąc przy tym obowiązujące 
prawo.

ciąg dalszy na str. ciąg dalszy na str. ciąg dalszy na str. 6 58

Spełniły się marzenia 
uczniów i nauczycieli
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Spotkanie rozpoczęło się od Mszy 
św. w kościele pw. Świętej Trójcy w 
Radzyniu sprawowanej przez pro-
boszczów trzech radzyńskich para-
fii: dziekana dekanatu radzyńskiego, 
ks. prał. Romana Wiszniewskiego, 
ks. kan. Krzysztofa Pawelca oraz ks. 
kan. Henryka Ocha.

Druga część uroczystości odbyła 
się w nowej hali sportowej w Szkole 
Podstawowej nr 1. Przybyłych po-
witał burmistrz miasta Jerzy Rębek, 
wśród gości byli: wicepremier rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Sa-
sin, senator RP Grzegorz Bierecki, 
marszałek województwa lubelskiego 
Jarosław Stawiarski, wicemarszałek 
Dariusz Stefaniuk, przedstawiciel 
wojewody lubelskiego Waldemar 
Podsiadły, Teresa Misiuk – Lubel-
ski Kurator Oświaty, Małgorzata 
Kiec – dyrektor Delegatury w Białej 
Podlaskiej Lubelskiego Kuratorium 
Oświaty, starosta radzyński Szcze-
pan Niebrzegowski i wicestarosta 
Jarosław Ejsmont, przewodniczący 
Rady Miasta Adam Adamski i Po-
wiatu – Robert Mazurek, Tomasz 
Jurkiewicz wójt gminy Wohyń, 
Anna Grochoła wicewójt gminy 
Radzyń, przedstawiciele służb mun-
durowych: Zbigniew Krzos - Ko-
mendant Powiatowy Policji, Witold 
Grajcar – Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej, a także 
radni, pracownicy Urzędu Miasta, 
dyrektorzy szkół i przedszkoli, na-
uczyciele, pracownicy szkoły obecni 
i emerytowani, rodzice z przewod-
niczącą Rady Rodziców Małgorza-
tą Mikitiuk oraz dzieci i młodzież 
szkoły.

Poświęcenia budynku dokonał 
dziekan dekanatu radzyńskiego ks. 
prałat Roman Wiszniewski, po 
czym nastąpiło uroczyste przecięcie 
wstęgi.

historia budowy hali
Burmistrz Miasta Radzyń Pod-

laski Jerzy Rębek w swoim wystą-

pieniu przypomniał najpierw histo-
rię budowy sali. - Myśl o budowie 
powstała jeszcze w latach 90. Dwa 
podejścia nie przyniosły rezultatu, 
choć istniały projekty. Gdy w 2014 
roku objąłem fotel burmistrza i wraz 
z ekipą, której mam zaszczyt prze-
wodniczyć, postanowiliśmy podjąć 
ten temat. W 2016 roku zapadły 
decyzje o budowie dwóch sal gim-
nastycznych: przy Szkole Podstawo-
wej nr 2 przy ul. Chmielowskiego 
(oddana w ubiegłym roku) oraz tej 
– przy Szkole Podstawowej nr 1. Od 
podjęcia decyzji do realizacji upły-
nęły 3 lata, nie obyło się bez potknięć 
- pierwsza firma, popadła w tarapa-
ty, musieliśmy ogłosić 2. przetarg, 
w wyniku którego prowadzenie in-
westycji przejęło radzyńskie Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych - i 
szczęśliwie obiekt ukończono.

Burmistrz podkreślił, że budowa 
hali nie byłaby możliwa bez finan-
sowego wsparcia z zewnątrz, o które 
zabiegał u ówczesnego wicemini-
stra sportu (obecnie marszałek wo-
jewództwa lubelskiego) Jarosława 
Stawiarskiego. Dotacja w wysokości 
1,5 mln zł, którą miasto pozyskało 
po prawidłowo złożonym wniosku, 
pozwoliło zrealizować inwestycję. - 
To jest zasługa ludzi, którzy nie rzu-
cają słów na wiatr, są ludźmi czynu i 
wspierali mnie niemal każdego dnia: 
minister Jarosław Stawiarski oraz wi-
cepremier Jacek Sasin. Miałem z ich 
strony olbrzymie wsparcie, nigdy nie 
słyszałem słowa „nie”. Dziękujemy, 
Panie Premierze, dziękujemy, Panie 
Marszałku.

Przy okazji burmistrz przypo-
mniał o innych inwestycjach moż-
liwych dzięki wsparciu z budżetu 
państwa: to zachwycająca pięknem 
zachodnia elewacja Pałacu Potoc-
kich. Jej renowacja możliwa była 
dzięki staraniom senatora Grzegorza 
Biereckiego i posła Janusza Szewcza-
ka oraz poparciu premiera Jacka 
Sasina, które doprowadziły do tego, 
że na ten cel zostały zapisane środki 

z budżetu na kolejne lata. Kolejne 
działanie to przebudowa ul. Sitkow-
skiego – jednej z głównych arterii 
miasta, na co Radzyń pozyskał 4 
mln zł z budżetu wojewody. Miasto 
ma już kolejną deklarację – dofinan-
sowanie 1,5 mln zł na budowę tzw. 
ul. Przemysłowej.

- Dziękujemy za to, co rząd robi 
dla takich środowisk jak środowisko 
radzyńskie. Przed tygodniem pod-
pisaliśmy preumowę na dofinanso-
wanie kwotą 22 mln zł rewitalizacji 
centrum miasta i Pałacu Potockich. 
Takich środków nigdy Radzyń nie 
otrzymał. Jak deklarowałem – wy-
korzystamy je umiejętnie, zgodnie 
z podyktowanymi nam zasadami. 
Pałac to nie tylko dobro dla Radzy-
nia i ziemi radzyńskiej, ale dla całe-
go regionu, województwa, dla całej 
Polski. Godzi się skierować słowa 
wdzięczności za dobro, które zostało 
nam dane.

Burmistrz dziękował również 
współpracownikom: Radzie Mia-
sta, która zaakceptowała budowę 
obiektów sportowych, uznała je za 
potrzebne dla zapewnienia dobrych 
warunki dla dzieci. – Dla was to czy-
nimy, byście mogły korzystać z tych 
obiektów na co dzień, byście czuły 
się kochane i otoczone troską nie 
tylko przez rodziców, ale także przez 
tych, co decydują o losach naszego 
narodu. W godzinach pozalekcyj-
nych – obiekt będzie mógł być wy-
korzystywany przez różne zorgani-
zowane grupy.

„Łączy nas sport”
Wicepremier Jacek Sasin pod-

kreślił, że realizowany od 4 lat pro-
gram rządu ma na celu wspierane 
Polski lokalnej, by w takich miejsco-
wościach jak Radzyń czy Biała Pod-
laska standard życia mieszkańców 
nie różnił się w przyszłości od tego, 
w jakim żyją mieszkańcy dużych 
ośrodków i metropolii. -  To jest dłu-
ga i kosztowna droga; będzie dużo 

kosztowała budżet państwa - nas 
wszystkich, będzie wymagała wiele 
wysiłku, dobrej współpracy między 
władzą samorządową a rządową. 
Tutaj takiej współpracy nie brakuje - 
daj Boże nie będzie brakować przez 
najbliższe lata. (całość przemówienia 
w osobnym materiale).

Lubelska Kurator Oświaty Te-
resa Misiuk nawiązała do hasła 
umieszczonego na ścianie hali: „Łą-
czy nas sport”: - Celem każdej szkoły 
jest harmonijny, integralny rozwój 
młodego człowieka. Sport to coś wy-
jątkowego – dbanie o nasze ciało, ale 
nade wszystko hartowanie ducha – 
podkreślała. Dziękowała wszystkim, 
dzięki którym powstał obiekt i ży-
czyła wszystkim, którzy będą z niego 
korzystać: - Byście uprawiając różne 
dyscypliny sportu rośli zdrowi, bez-
pieczni; byście zachowywali zasa-
dę fair play – żebyście byli uczciwi, 
przestrzegali ustalonych zasad.

Gratulacje wszystkim, którzy 
przyczynili się do budowy hali, zło-
żył senator Grzegorz Bierecki, a 
tym, którzy będą z niej korzystali – 
życzenia sukcesów sportowych.

Marszałek Jarosław Stawiarski 
wspominał starania burmistrza Je-
rzego Rębka o pozyskanie dotacji w 
Ministerstwie Sportu. -Był wręcz na-
molny, tak bardzo chciał pozytywnej 
odpowiedzi na pytanie,czy dostanie 
dotacje. Chciał 100-procentowej 
odpowiedzi, a ja mogłem dać 99% 
gwarancji. Wierzyłem, że projekt i 
złożony wniosek będzie dobry. Teraz 
jesteśmy świadkami jak „Finis opus 
coronat” (Koniec wieńczy dzieło). 
To jest pełnowymiarowa hala na 
koszykówkę 36X18 m, macie dobre 
piłki Woltera jakie wykorzystywane 
są na mistrzostwach świata. Życzy-
my sukcesów.

Wspaniałej, pełnowymiaro-
wej hali gratulował szkole i miastu 
przedstawiciel Wojewody Lubel-
skiego Waldemar Podsiadły. Za-
chęcał do uprawiana sportu szcze-

gólnie tych, co nie mają wielkiego 
talentu sportowego, bo sukcesy w 
sporcie zależą w dużej mierze od 
pracowitości i wytrwałości.

List gratulacyjny odczytał starosta 
radzyński Szczepan Niebrzegow-
ski. Podkreślał, że realizacja inwesty-
cji była możliwa dzięki współpracy 
wielu organów: rządu i wojewódz-
twa lubelskiego, parlamentarzystów, 
władz samorządowych rożnych 
szczebli.

Przewodnicząca Rady Rodziców 
Małgorzata Mikitiuk dziękowała 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
budowy hali, życzyła korzystającym 
z niej fantastycznych osiągnięć. - 
Wierzę, że ta hala wypuści w świat 
sławy sportowe.

Spełniły się marzenia 
uczniów i nauczycieli

- Spełniły się marzenia wielu rocz-
ników uczniów tej szkoły, spełniły 
się marzenia nasze o własnej sali 
sportowej – miejsca rozwoju kon-
dycji fizycznej i, służącej zdrowiu i 
realizacji pasji sportowych; miejscu 
bezpiecznym, przyjaznym dzie-
ciom i młodzieży – mówiła z kolei 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
1 Bożena Płatek. - Dzięki uporowi 
i determinacji ludzi dobrej woli tej i 
poprzedniej kadencji powstał obiekt 
na miarę potrzeb i wyzwań czasu 
podkreśliła dyrektor B. Płatek. W 
dalszym ciągu wystąpienia nawią-
zała do rocznicy wybuchu II wojny 
światowej i wspomniała Nauczycieli 
Niezłomnych, którzy zginęli, zo-
stali zamordowani w czasie wojny. 
- To szczególny prezent dla szkoły 
w 100-lecie Niepodległości Polski i 
istnienia tej szkoły – podsumowała 
dyrektor B. Płatek

Uroczystość zakończył występ 
uczniów, zachęcający do uprawiania 
sportu, pod hasłem: „Wyloguj się do 
aktywnego życia” według pomysłu 
nauczyciele wychowania fizycznego 
Janusza Wlizły. Anna Wasak 

„Spełniły się marzenia” 
Uroczystość oddania nowej hali sportowej, wybudowanej przy Szkole Pod-
stawowej nr 1, odbyła się w sobotę 7 września z  udziałem wicepremiera 
Jacka Sasina, senatora RP Grzegorza Biereckiego i marszałka województwa 
lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. - Spełniło się marzenie wielu roczników 
uczniów oraz nauczycieli - mówiła dyrektor szkoły Bożena Płatek.

Hala sportowa przy SP 1 oddana do użytku
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Naszym priorytetem – 
wspieranie Polski lokalnej

Gratulując społeczności Ra-
dzynia i jego samorządowi na 
czele z burmistrzem Jerzym Ręb-
kiem wspaniałej inwestycji, pod-
kreślał, że w długiej drodze do 
jej realizacji spotkały się wysiłki 
samorządu Miasta z decyzjami 
podejmowanymi na szczeblu rzą-
dowym, gdyż realizacja inwestycji 
była możliwa dzięki dotacji mi-
nistra sportu. - Nie byłoby tego, 
gdyby nie całkowita zmiana po-
lityki, jaka nastąpiła 4 lata temu 
– podkreślił Jacek Sasin. - Nowy 
rząd, który powstał po zwycię-
skich dla PiS wyborach zdecy-
dował, że naszym priorytetem 
będzie wspieranie Polski lokal-
nej – tych mniejszych ośrodków, 
gmin, powiatów, które przez po-
nad 20 lat wolnej Polski pozosta-
wały poza zainteresowaniem albo 
w małym zainteresowaniu kolej-
nych rządów. Dlatego urucho-
miliśmy duże środki na to, aby 
w tych małych miejscowościach, 
oddalonych od metropolii mogły 
powstawać obiekty, które mogły-
by poprawić życie mieszkańców.

celem rządu – wysoki 
standard życia wszystkich 
Polaków

Chcemy, by standard życia 
mieszkańców takich miast jak Ra-
dzyń Podlaski i Biała Podlaska czy 
okoliczne miejscowości, powiat 
radzyński i sąsiednie powiaty – nie 
różnił się od standardu dostępnego 
w dużych ośrodkach, metropoliach. 
To jest długa i kosztowna droga; bę-
dzie dużo kosztowała budżet pań-

stwa - nas wszystkich, będzie wy-
magała wiele wysiłku, dobrej współ-
pracy między władzą samorządową 
a rządową. Tutaj takiej współpracy 
nie brakuje - daj Boże nie będzie 
brakować przez najbliższe lata. Jeśli 
PiS wygra wybory i będziemy mo-
gli dalej ponosić odpowiedzialność 
za Polskę, to gwarantuję, że będzie 
dobra współpraca między rządem a 
samorządem; będzie kontynuowa-
na ta polityka, będą pieniądze na te 
potrzeby, które są Państwa potrze-

bami, będą dodatkowe programy, 
wspierające te dziedziny, które na 
takie wsparcie bezpośrednie z bu-
dżetu liczyć nie mogą.

Wzrost wynagrodzeń, 
emerytur i dopłat dla 
rolników

Mówię o konkretach. Nasze za-
mierzenia, programy na kolejne 
4 lata dotyczą każdego z Polaków. 
Wynagrodzenia będą wzrastać i to 

w tempie, jakiego które nigdy nie 
zaznaliśmy. Mamy jasną zapowiedź, 
że na koniec następnej kadencji 
minimalna pensja będzie wynosić 
4000 zł, a już za rok osiągnie 3 tys 
zł. Mówimy o bezprecedensowym 
wzroście dochodów Polaków. Zre-
alizujemy mnie tylko 13 emeryturę 
na stałe, ale od 2021 roku również 
14 emeryturę. Chcemy, żeby eme-
ryci i renciści odczuli, że kraj się do-
brze rozwija, że finanse są w dobrej 
kondycji, w dobrych rękach. Bę-
dziemy wspierać rolników, podję-
liśmy zobowiązanie, że dopłaty dla 
rolników będą na wysokości śred-
nich dopłat w Unii Europejskiej. To 
jest olbrzymi zastrzyk dla obszarów 
wiejskich, dla polskiej wsi.

Wsparcie dla 
infrastruktury służby 
zdrowia i szkół

Wśród tych zapowiedzi są rów-
nież szczególnie skierowane do 
mieszkańców takich miejscowości 
jaka wasza. Uruchomimy 2-miliar-
dowy program corocznego wspar-
cia remontów infrastruktury me-
dycznej – szpitale, ośrodki zdrowia 
będą mogły poprzez samorządy 
otrzymać dofinansowanie w tym 

Wystąpienie wicepremiera Jacka Sasina podczas 
otwarcia hali sportowej przy SP nr 1 
Wicepremier Jacek Sasin w sobotę uczestniczył w uroczystości poświęcenia i oddania do użytku nowej hali sportowej, 
która została zbudowana przy Szkole Podstawowej nr 1.
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właśnie zakresie. To jest program 
o podobnym mechanizmie jak 
program budowy dróg samorządo-
wych - gminnych i powiatowych, 
który się sprawdził. Jakość dróg 
samorządowych znacznie się po-
prawiła, premier podpisał kolejną 
ogromną, wielomiliardową transzę, 
która trafi do samorządów. Myślę, 
że w ciągu tych kilku miesięcy nie 
poznamy Polski lokalnej pod wzglę-
dem jakości dróg. Teraz będziemy 
wspierać takie działania samorzą-
dów w obszarze ochrony zdrowia. 
Kolejny zapowiedziany program to 
program wsparcia infrastruktury 
szkół. Będziemy kontynuować do-
tychczasowej działania, czyli wspar-
cie remontów infrastruktury spor-
towej. Te pieniądze będą skierowa-

ne do Polski lokalnej – do takich 
miejscowości jak Radzyń Podlaski.

Wszyscy Polacy mają takie 
same prawa, bez względu 
na to, gdzie mieszkają

Już są kierowane: burmistrz 
Radzynia Podlaskiego wymienił 
kolejne formy wsparcia: na remont 
elewacji zachodniej Pałacu Potoc-
kich (1,6 mln zł), na budowę ul. 
Sitkowskiego (4 mln zł), tydzień 
temu mieliśmy przyjemność podpi-
sywać stosowne dokumenty na do-
finansowanie rewitalizacji centrum 
miasta z Pałacem Potockich kwotą 
te 22 mln, czego miałem przyjem-
ność być świadkiem. W kolejnych 
tygodniach będziemy podpisywali 
kolejne dokumenty, będziemy mieli 

możliwość spotykać się przy tych 
okazjach. Będziemy wspierać Ra-
dzyń Podlaski, powiat radzyński, 
bo chcemy, żeby Polska była jedna. 
Polska jest jedna: wszyscy Polacy 
mają takie same prawa bez względu 
na to, gdzie mieszkają - mają prawo 
realizować swoje aspiracje, mieć 
dochody, które pozwalają godnie 
żyć, mieć pracę i poczucie, że Pol-
ska władza interesuje się ich losem. 
Zapewniam, że nadal będziemy 
prowadzić taką politykę, jaką ob-
raliśmy 4 lata temu i wspólnie osią-
gniemy to, o czym marzymy: stan 
zadowolenia obywateli ze statusu 
materialnego, znaczący wzrost po-
ziomu życia Polaków, że wspólnie 
zbudujemy Polskę, która będzie 
państwem dobrobytu. AW

W sobotę 7 września zosta-
ła poświęcona i oddana do 
użytku hala sportowa przy 
Szkole Podstawowej nr 1. W 
budynku znalazły się również 
siłownia i 2 małe sale gimna-
styki korekcyjnej. W ramach 
inwestycji położona została 
nowa nawierzchnia boiska 
zewnętrznego.

Wymiary wewnętrzne hali wy-
noszą 18mx36m, co pozwoli na 
wykorzystanie jej 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 powstała 
nie tylko hala sportowa, ale i to-
warzyszące jej zaplecze: szatnie, 
sanitariaty, w tym jeden dostęp-
ny od zewnątrz dla ćwiczących 
na boisku, poza tym magazynek 
sprzętu sportowego, pomieszcze-
nie dla trenerów, siłownia, 2 małe 
sale gimnastyki korekcyjnej.

Powierzchnia całości wyno-

si 1360 m2, kubatura - 9945 m3. 
Również w ramach inwestycji po-
wstała nowa nawierzchnia boiska 
na zewnątrz hali.

Łączna wartość inwestycji brut-
to to prawie 6 mln zł, ok. 33% tej 
kwoty pochodzi z dotacji Mini-
sterstwa Sportu.

Jest to inwestycja oczekiwana 
przez radzyńskie środowisko. Z 
jednej strony jest ona niezbędna 
dla dzieci i młodzieży uczącej się 
w szkole (dotychczas większość 
zajęć odbywała się na zewnątrz - 
w pomieszczeniach znajdujących 
się w budynkach w pobliżu szkoły 

lub na powietrzu), z drugiej zaś 
– z pomieszczeń obiektu po za-
kończeniu zajęć lekcyjnych będą 
mogli korzystać w sposób zorga-
nizowany mieszkańcy z różnych 
grup wiekowych - w tym szcze-
gólne seniorzy - w zorganizowa-
nych formach rekreacji, sportu i 
rehabilitacji. Z boiska na zewnątrz 
szkoły będzie korzystał LKS „Or-
lęta”.

W salach do gimnastyki korek-
cyjnej będą prowadzone zajęcia 
rehabilitacyjne, siłownie.

 AW

Nie tylko sala gimnastyczna...
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Trzeba jednak pamiętać, że je-
dynie złożenie wniosku do końca 
września gwarantuje otrzymanie 
świadczenia na pierwsze dziecko z 
wyrównaniem od lipca. Pieniądze 
zostaną wypłacone najpóźniej do 
30 listopada 2019 roku. Rodzice 
którzy maja przyznane do 30 wrze-
śnia świadczenie wychowawcze na 
drugie i kolejne dzieci, obecnie skła-
dają jeden wspólny wniosek o usta-
lenie prawa do wypłaty 500 plus na 
wszystkie dzieci.

500 plus - uwaga 
na wyrównanie

Z kolei od października świad-
czenie będzie przyznawane i wypła-
cane z wyrównaniem od miesiąca 
złożenia wniosku. Tym samym ro-
dzice, którzy nie dostarcza wniosku 
do końca września, ryzykują utratę 
świadczenia za lipiec, sierpień, wrze-
sień. A te trzy miesiące dają łączna 
kwotę 1500 zł.

Daty, o których należy 
pamiętać

Złożenie wniosku w paździer-
niku 2019 roku oznacza, że świad-
czenie z wyrównaniem jedynie od 

października, zostanie wypłacone 
najpóźniej do dnia 31grudnia 2019 
roku. Jeżeli złożymy wniosek w li-
stopadzie 2019 roku, pieniądze będą 
wypłacone najpóźniej do dnia 31 
stycznia 2020 roku z wyrównaniem 
od listopada. Z kolei jeśli po 500 plus 
zgłosimy się w grudniu – świadcze-
nie zostanie wypłacone najpóźniej 
do dnia 29 lutego 2020 roku z wy-
równaniem od grudnia. Podobnie 
będzie, jeśli wniosek złożymy w 
styczniu 2020 roku, wówczas świad-
czenie trafi do nas najpóźniej do 
kończ lutego 2020 roku (ale z wy-
równaniem od stycznia).

Od początku lipca wnioski 500 
plus można składać za pośrednic-
twem internetu. W tym celu moż-
na wykorzystać internetowy serwis 
banku, portal Emp@tia, lub portal 
PUE ZUS. Od 1 sierpnia wnioski 
oświadczenia można również skła-
dać także bezpośrednio w MOPS 
Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32, 
lub wysyłając listem na wyżej poda-
ny adres.

 Kierownik MOPS 
 w Radzyniu Podlaskim 
 Andrzej Szczęch

Rekrutacja do projektu 
„Czas dla Seniorów”

Uwaga 500 plus! We wrześniu 
upływa ważny termin 
Złożenie wniosku o 500 plus do końca września gwarantuje otrzy-
manie wyrównanie od lipca. Od 1 lipca Program Rodzina 500 plus ob-
jął wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. 

Miasto Radzyń Podlaski infor-
muje, że 14 października 2019 
roku rozpocznie się rekrutacja 
do II tury projektu pn. „Czas 
dla Seniorów”. 

Celem projektu jest poprawa 
dostępności i jakości usług spo-
łecznych dla 60 osób (40 kobiet i 
20 mężczyzn) wykluczonych lub 
zagrożonych ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym z Miasta Radzyń 
Podlaski. Projekt zakłada wspiera-
nie tworzenia lub funkcjonowania 
placówek świadczących usługi spo-
łeczne  w formie Klubu Seniora do 
30.11.2020 r. poprzez realizowanie 
w nim oferty zajęć dla osób star-
szych. Ma to zachęcić je do udziału 
w życiu społecznym, a cykliczność 
i różnorodność zajęć dodatkowo 
wzmocni nowe nawyki i przyzwy-
czajenia przyczyniając się do zwięk-
szenia aktywności seniorów oraz 
poprawy ich jakości życia. Projekt 
jest zgodny z zasadą równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostęp-

ności dla os. z niepełnosprawno-
ściami.

Zakres wsparcia: Projekt przewi-
duje realizację następujących form 
wsparcia:

1) Uczestnictwo w prowadzo-
nych zajęciach: zajęcia z zakresu 
kultury fizycznej, rozwijające zain-
teresowania, poradnictwa psycho-
logicznego, zajęcia prozdrowotne i 
edukacyjne w Klubie Seniora;

2) Uczestnictwo w prowadzo-
nych zajęciach kulturalnych oraz 
zwiększających aktywność senio-
rów w społeczności lokalnej.

Deklaracje uczestnictwa w pro-
jekcie można odebrać w Urzędzie 
Miasta Radzyń Podlaski w pokoju 
nr 15 na 3 piętrze. 

Projekt realizowany przez Algir-
tas Sp. z o.o. w partnerstwie z Mia-
stem Radzyń Podlaski, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020. 

 Red.
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Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu 
Podlaskim zostało wyróżnione 
za działalność i wyniki ekono-
miczno -techniczne osiągnię-
te w 2018 roku.

- Otrzymaliśmy nominację 
do nagrody Laur Ciepłownic-
twa ustanawianej corocznie przez 

Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo 
Polskie z kategorii najmniejszych 
przedsiębiorstw ciepłowniczych w 
kraju. Znaleźliśmy się w trójce naj-
lepszych obok Ciepłowni Rydułto-
wy Sp. z o. o. i MPEC Nowy Targ 
Sp. z o. o. - mówi prezes PEC Jerzy 
Woźniak.

 Red.

Instytut Bronisława Szlu-
bowskiego zainaugurował 
13 września cykl „Spotkań 
u Hrabiego”. Gościem pierw-
szej edycji był dr hab. Artur 
Górak - pracownik Instytutu 
Historii UMCS, prezes To-
warzystwa Nauki i Kultury 
LIBRA - który przedstawił 
referat nt. „Czy wynarodo-
wienie to nowoczesność? 
Przykład rosyjskich projektów 
Radzynia i innych miast regio-
nu”. Burmistrz Miasta Radzyń 
Podlaski Jerzy Rębek przyjął 
honorowy patronat nad im-
prezą.

Bardzo ważnym elementem 
kultury są symbole, a herby od-
grywają wśród nich główną rolę. 
Niszczenie herbów albo nieroz-
sądne zmienianie jest ingeren-
cją w kulturę - mówił prelegent. 
Wskazywał, że z herbami mamy 
do czynienia na co dzień - znaj-
dują się na pieczęciach, tablicach; 
symbolizują władzę, są wyrazem 
tradycji. W Polsce są chronione 
prawem. - Warto interesować się 
takim elementem kultury, trady-
cji, jakim są herby i obserwować, 
co się z nimi dzieje - mówił pre-
legent. Dlaczego? - Niszczenie 
kultury zaczyna się od warstwy 
symbolicznej, która wyrasta z tra-
dycji, jest elementem tożsamości. 
Pierwszy etap tego procesu to wy-
jałowienie warstwy symbolicznej, 
zastąpienie jej elementami życia 
codziennego, co ma wykazać, że 
kultura, którą chce się zniszczyć, 
jest tylko elementem przeszłości, 
nieskutecznym w codziennym 
działaniu. W ten sposób tworzy 
się antagonizm: kultura naro-
dowa - zakorzeniona w historii i 
tradycji - jest przestarzała, a nowa 

(„nowoczesna”), jest radosna i 
skuteczna, lepsza dla człowieka w 
działaniu codziennym.

Prelegent te zjawiska pokazał 
na przykładzie tworzenia „nowej 
tradycji” na ziemiach polskich 
pod zaborem rosyjskim. Ale pro-
blem jest aktualny w przypadku 
innych imperiów, które chcą na-
rzucić narodom własną kulturę 
czynią to przy pomocy „taktyki 
spalonej ziemi” - wcześniejszego 
zniszczenia ich kultury. - Dlatego 
należy dbać o tradycję - mówił dr 
Artur Górak. Dotyczy to jak naj-
bardziej czasów nam współcze-
snych i realiów życia w Europie. 
- Ścierają się tu różne tendencje, 
jednak należy pamiętać, że naj-
większą wartością Europy jest 
jej różnorodność kulturowa, jej 
kultury narodowe - to jej paliwo, 
motor rozwoju. Jeżeli wygra ten-
dencja, która zechce ujednolicić 
kulturę europejską, to Europa 
jako cywilizacja w skali świata 
przegra, przestanie mieć rację 
bytu. Wytworzy się inna kultura - 
nie wiadomo, czy równie skutecz-
na i konkurencyjna jak ten kon-
glomerat kultur, które obecnie 
wymieniają się swoimi kulturami. 
Gdy zabraknie różnorodności, 
nie będzie się czym wymieniać - 
podsumował Artur Górak. 

Organizatorem spotkań to In-
stytut Bronisława Szlubowskiego 
(InBroSz), którego prezesem jest 
dr Dariusz Magier. Odbywają 
się w Pałacu Potockich, którego 
właścicielem i mieszkańcem był 
patron imprezy - hrabia Broni-
sław Szlubowski. Burmistrz Mia-
sta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek 
przyjął honorowy patronat nad 
imprezą.

 Anna Wasak

Termokompostowniki dla mieszkańców 
Radzynia Podlaskiego

PEC z nominacją do nagrody Laur Ciepłownictwa

Pierwsze „Spotkanie u Hrabiego”: 

„Niszczenie herbów albo 
nierozsądne zmienianie jest 
ingerencją w kulturę” 

Jarosław Ejsmont nowym 
prezesem PUK
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek 
informuje, iż 10 września br. został powołany przez 
Radę Nadzorczą Przedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych nowy prezes. Został nim Jarosław Ejsmont, 
do niedawna pełniący funkcję wicestarosty.

W trakcie tajnego głosowania 
rady zyskał on 100% poparcia. Ten 
wynik świadczy o zaufaniu, jakim 
Rada Nadzorcza obdarzyła kandy-
data i dobrze rokuje na przyszłość, 
funkcjonowanie i rozwój przedsię-
biorstwa. Osoba nowego prezesa 

jest niewątpliwie gwarantem za-
równo stabilności spółki jak i bar-
dzo dobrej i owocnej współpracy 
miasta z przedsiębiorstwem.

 Jerzy Rębek
 Burmistrz Radzynia Podlaskiego

Program propagowania kom-
postowania na terenie Miasta 
Radzyń Podlaski jest komen-
towany i stawiany jako wzór 
w ogólnopolskich mediach 
branżowych.

Program został opracowany, aby 
w pełni realizować założenia go-
spodarki odpadów komunalnych w 
systemie zamkniętym, zmniejszyć 
ilość odbieranych odpadów bio-
degradowalnych i składowanych 
odpadów na składowisku, zwięk-
szyć poziomy odzysku, a także 
zmaksymalizować ponowne użycie 
wytworzonych odpadów. Ponadto 
w prosty sposób udowadnia, że po-
przez kompostowanie naszych od-
padów z kuchni, czy ogrodu uzy-
skujemy czysty, żyzny i darmowy 
nawóz dla roślin.

Urząd Miasta przyjął ok 600 
wniosków o kompostowniki. 
Mieszkańcy Radzynia otrzymali 
już ponad 300 sztuk, kolejni czeka-

ją w kolejce. Miasto stara się pozy-
skać środki na zakup kolejnych ter-
monkompostowników ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nasze starania docenił branżo-
wy portal Teraz Środowisko. To 
spore wyróżnienie i potwierdzenie, 

że kierunek, który obraliśmy jest 
prawidłowy, że warto stawiać na 
ekologię i edukację ekologiczną. 
Zobacz więcej tutaj:

https://www.teraz-srodowisko.
pl/aktualnosci/darmowe-kompo-
stowniki-odpady-biodegradowal-
ne-frakcja-bio-7551.html



W spotkaniu uczestniczyli radni 
i włodarze: burmistrz Jerzy Rębek, 
starosta Szczepan Niebrzegowski 
i wicewójt Anna Grochoła, a także 
goście. W ich gronie byli: senator 
RP Grzegorz Bierecki i poseł na 
Sejm RP Marcin Duszek, wicewo-
jewoda lubelski Robert Gmitru-
czuk, wicemarszałek Wojewódz-
twa Lubelskiego Dariusz Stefa-
niuk, kapłani: dziekan radzyński 
ks. prał. Roman Wiszniewski i ks. 
kan. Krzysztof Pawelec, dyrektor 
IPN Oddział w Lublinie Marcin 
Krzysztofik, przedstawiciele jed-
nostek miejskich, instytucji, służb 
mundurowych, organizacji spo-
łecznych, dyrektorzy szkół i pla-
cówek oświatowych, zaprzyjaźnio-
nych samorządów – m.in. Rado-
sław Sałata wójt gminy Borki oraz 
uczniowie i mieszkańcy, w tym 
seniorzy z Klubu Seniora i RUTW. 
Archiwum Państwowe w Lublinie 
Oddział w Radzyniu przygotowało 
okolicznościową wystawę „Polity-
ka okupanta niemieckiego wobec 
obywateli polskich w świetle ma-
teriałów archiwalnych Archiwum 
Państwowego w Lublinie Oddział 
w Radzyniu Podlaskim”.

Sesję poprowadził przewodni-
czący Rady Powiatu – Robert Ma-
zurek, w prezydium zasiedli rów-
nież przewodniczący Rady Miasta 
Adam Adamski i przewodnicząca 
Rady Gminy Radzyń Podlaski 
Barbara Palica. Po powitaniu za-
proszonych gości okolicznościowy 
wykład wygłosił Marcin Wikło – 
dziennikarz portalu wPolityce.pl 
oraz tygodnika „Sieci”.

Swe wystąpienie zatytułował 
„Z Polską w sercu”. Poświęcił je 
znaczeniu pielęgnowania pamięci 
historycznej dla zachowania toż-
samości narodowej. Wypowiedź 
rozpoczął od wspomnienia swe-
go uczestnictwa w odnalezieniu 
szczątków i pogrzebie Danuty 
Siedzikówny „Inki” oraz Feliksa 
Selmanowicza „Zagończyka”, i na-
wiązał do powstającego w Radzy-
niu Muzeum Żołnierzy Wyklętych: 
– Jesteśmy w momencie przesi-
lenia, trzeba odzyskiwać takie 

miejsca jak była katownia i areszt 
Gestapo i UB w Radzyniu, bo to 
miejsca bezcenne dla pamięci na-
rodowej. 

Przypomniał słowa prezydenta 
Andrzeja Dudy, że honorując Żoł-
nierzy Wyklętych, Polska odzysku-
je godność, „bo nie ma godności 
państwo, które nie czci swoich 
bohaterów”. 

Kolejnym punktem programu 
było odczytanie przez przewodni-
czącą Rady Gminy Radzyń Podla-
ski Barbarę Palicę Stanowiska ra-
dzyńskich samorządów: Rady Mia-
sta Radzyń Podlaski, Rady Powiatu 
Radzyń Podlaski i Rady Gminy 
Radzyń Podlaski w 80. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. Sta-
nowisko radni trzech samorządów 
przyjęli przez aklamację.

Na zakończenie głos zabrali za-
proszeni goście. 

Jako pierwszy wystąpił sena-
tor RP Grzegorz Bierecki, który 
przekazał Miastu na rzecz budowy 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w 
budynku dawnego aresztu śled-
czego Gestapo, a następnie Urzędu 
Bezpieczeństwa kwotę 200 tys. zł 
pochodzących z dwóch funda-
cji: Kocham Podlasie i Funduszu 
Rewitalizacji. Umowy na miejscu 
podpisali: senator Grzegorz Bie-
recki, Julita Jarkowska – prezes 
Fundacji Fundusz Rewitalizacji z 
Gdyni.

Następnie głos zabrali: poseł 
Marcin Duszek, wicewojewoda 
lubelski Robert Gmitruczuk, wi-
cemarszałek województwa lubel-
skiego Dariusz Stefaniuk, wice-
wójt Anna Grochoła oraz starosta 
radzyński Szczepan Niebrzegow-
ski. 

Wicemarszałek Dariusz Stefa-
niuk przekazał Medal Pamiątko-
wy Województwa Lubelskiego dla 
Zbigniewa Czuryły - dyrektora 
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 
im. Karola Lipińskiego oraz zało-
życiela, kierownika artystycznego 
i dyrygenta Kameralnej Orkiestry 
Akordeonowej Arti Sentemo. 

 Anna Wasak
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Wspólna, uroczysta sesja radzyńskich samorządów: Powiatu, Miasta i Gminy Radzyń poświęcona 80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej odbyła się 5 września w I Liceum Ogólnokształcącym. Radni przyjęli przez aklamację specjalne Stanowisko w rocznicę 
wybuchu wojny, wysłuchali wykładu Marcina Wikły „Z Polską w sercu”. Podczas sesji senator Grzegorz Bierecki przekazał Miastu 200 
tys. zł z przeznaczeniem na Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Radzyniu.

Wspólna sesja radzyńskich samorządów

„Nie ma godności państwo, 
które nie czci swoich bohaterów”



- Przez wiele lat Polska była po-
zbawiona możliwości zabierana 
głosu w sprawie własnej historii. 
Historię II wojny światowej pi-
sały polityczne potęgi, brakowa-
ło polskiej narracji – opowieści 
o tym, jaka była nasza prawda 
– podkreślał senator Grzegorz 
Bierecki. - Cieszę się z inicjaty-
wy, która powstała w Radzyniu, 
aby w budynku katowni Gestapo 
a potem UB powstało muzeum 
upamiętniające bohaterów, którzy 
mają być wzorem dla nas i naszej 
młodzieży – mówił dalej senator. 
- Gdy kiedyś generał amerykański 
zadał mi pytanie, co jest naturalną 
barierą chroniącą granice Polski, 
odpowiedziałem mu: naturalną 
barierą chroniąca nasze granice 
są piersi Polaków i te piersi muszą 

mieć mężne serca, przepełnione 
odwagą i miłością do Ojczyzny. 
To muzeum, które tu powstanie, 
będzie budować taki mur obron-
ny dla Rzeczypospolitej. 

Za przekazane pieniądze dzię-
kował burmistrz Jerzy Rębek: 
- Bez tego wsparcia finansowego 
nie bylibyśmy w stanie z własnych 
funduszy dokonać rewitalizacji 
budynku katowni Gestapo i UB.

Burmistrz przypomniał bły-
skawiczną decyzję senatora Bie-
reckiego o dofinansowaniu   mu-
zeum, gdy tylko dowiedział się, 
że w Radzyniu zachowała się ka-
townia. Zadeklarował, że pienią-
dze będą wydane w sposób prze-
myślany, gospodarny i sprawny, 
by jak najszybciej mogło powstać 
miejsce, dokumentujące martyro-

logię mieszkańców ziemi radzyń-
skiej pozostających w szponach 
dwóch totalitaryzmów: niemiec-
kiego nazizmu i rosyjskiego bol-
szewizmu.

Na rzecz budowy Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych w budynku 
dawnego aresztu śledczego Ge-
stapo, a następnie Urzędu Bezpie-
czeństwa, mieszczącym się przy 
ul. Warszawskiej 5a, Senator RP 
Grzegorz Bierecki przekazał Mia-
stu kwotę 200 tys. zł pochodzącą 
z jego dwóch fundacji: Kocham 
Podlasie i Funduszu Rewitalizacji 
z Gdyni. Umowy na miejscu pod-
pisali: senator Grzegorz Bierecki, 
Julita Jarkowska – prezes Funda-
cji Fundusz Rewitalizacji z Gdyni 
oraz burmistrz Jerzy Rębek.

Oprócz kwot od dwóch fun-

dacji senatora Biereckiego Miasto 
otrzyma dodatkowo z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego 105 tys. zł i dołoży 45 tys. 
zł z własnych środków. To pozwo-
li na rozpoczęcie prac już w tym 
roku.

Radzyńska Golgota
Niepokaźny barak położony 

przy ul. Warszawskiej 5a w Ra-
dzyniu to wyjątkowe miejsce w 
skali regionu, może jedno z nie-
wielu takich w kraju. Budynek jest 

świadkiem tragedii tysięcy osób, 
którym najpierw Niemcy, a po-
tem komuniści zgotowali piekło 
na ziemi. W piwnicach, w któ-
rych znajdowały się cele aresztu, 
zachowały się oryginalne drzwi z 
judaszami, a na ścianach do dziś 
widnieją inskrypcje wyryte przez 
więźniów, pochodzące głównie z 
okresu, gdy znajdowało się tam 
więzienie UB.

 Anna Wasak

Senator Grzegorz Bierecki (PiS) przekazał miastu 200 tys. zł na budowę Mu-
zeum Żołnierzy Wyklętych w Radzyniu Podlaskim. Akt podpisania umowy 
odbył się 5 września w I LO podczas wspólnej, uroczystej sesji radzyńskich 
samorządów: Powiatu, Miasta i Gminy, poświęconej 80. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej.
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Senator Grzegorz Bierecki przekazał Miastu 200 tys. zł na Muzeum Żołnierzy Wyklętych

„Muzeum, które tu powstanie, będzie budować 
  mur obronny dla Rzeczypospolitej”

Czuję się szczęśliwy, że jestem 
w tym gronie, dziękuję  za przy-
jęcie przez radzyńskie samorządy 
bardzo ważnego stanowiska, w 
którym każde słowo jest istotne.  

Przez wiele lat Polska była po-
zbawiona możliwości zabierana 
głosu o własnej historii. Historię 
II wojny światowej pisały po-
lityczne potęgi – o tym, co się 
wówczas w Polsce wydarzyło, pi-
sano w Moskwie, Waszyngtonie, 
Londynie, Paryżu,Tel Awiwie. 
Brakowało polskiej narracji – 
opowieści o tym, co w czasie woj-
ny i po wojnie tu się wydarzyło, 
jakie były tego skutki dla naszego 
narodu; jaka była nasza prawda. 

Życie nie zna próżni. Brak na-
szej prawdy skutkował tym, że 
np. zakazano nam obchodów 
rocznic odzyskania niepodle-
głości 11 listopada, za to mie-
liśmy święto 22 lipca – w dniu 
ustanowienia sowieckich władz 

okupacyjnych na terenie Polski. 
Mieliśmy wierzyć w to, że ofice-
rowie w Katyniu zostali zabici 
przez Niemców, a o Żołnierzach 
Wyklętych – naszych bohater-
skich partyzantach mieliśmy za-
pomnieć, nie mieliśmy szukać 
ich grobów, a kazano nam o nich 
zapomnieć, a cześć oddawać ich 
oprawcom. Brakowało polskiego 
głosu, brakowało polskiej myśli 
historycznej.

Polska przywraca właściwą 
hierarchię wartości

Warszawa czekała 40 lat , aby 
prezydent Lech Kaczyński wy-
stąpił z inicjatywą budowy Mu-
zeum Powstania Warszawskiego. 
Nikt przez 40 lat nie miał odwagi 
pomyśleć, że takie muzeum jest 
potrzebne. bohaterskiemu mia-
stu. Wreszcie żołnierze zwani 
Wyklętymi - choć lepiej byłoby 
ich nazwać Niezłomnymi –   jak 

długo musieli czekać, aby zo-
stało ustanowione ich święto... 
Nawet teraz są ludzie, którzy 
kwestionują ich bohaterstwo i 
ich męczeństwo. Kiedy w Białej 
Podlaskiej przygotowywaliśmy 
wspólnie z kibicami miejscowe-
go klubu sportowego mural ku 
czci Żołnierzy Wyklętych, ktoś 
oblał ścianę oleistą substancją, by 
uniemożliwić namalowanie mu-
ralu. Na szczęście przy dobrej po-
godzie udało się to zmyć i ścianę 
osuszyć, mural powstał, ale całe 
tygodnie kibice pełnili przy nim 
warty, żeby zapobiec zniszczeniu. 
Trzeba sobie zdawać sprawę,-
że oprócz potomków Żołnierzy 
Niezłomnych obok nas żyją po-
tomkowie ich oprawców, dla nich 
jest rzeczą straszną widzieć i sły-
szeć, że Polska przywraca właści-
wą hierarchię wartości; że czcimy 
patriotów, nazywamy sprawy po 
imieniu. Za to nazywanie sprawy 

po imieniu dziękuję trzem ra-
dzyńskim samorządom.

Muzeum, które tu powstanie, 
będzie budować mur obronny 
dla Rzeczypospolitej.

Cieszę się z inicjatywy, któ-
ra powstała w Radzyniu, aby w 
miejscu katowni Gestapo a po-
tem UB powstało muzeum upa-
miętniające bohaterów, którzy 
mają być wzorem dla nas i naszej 
młodzieży. 

W dniu, kiedy obchodzimy 
takie rocznice jak rocznica wy-
buchu II wojny światowej, każdy 
powinien sobie zadać pytanie, 
co by zrobił, gdyby przyszło mu 
żyć w tamtym czasie. Byli tacy, 
co powiedzieli, że przesiedzieliby 
spokojnie w domu – nie tak daw-
no sprawowali władzę w naszym 
kraju. Pamiętam, gdy kiedyś  ge-
nerał amerykański zadał mi py-
tanie, co jest naturalną barierą 

chroniącą granice Polski - jak   
Anglia ma kanał La Manche, 
Szwajcaria wysokie góry - od-
powiedziałem mu: naturalną ba-
rierą chroniąca nasze granice są 
piersi Polaków i te piersi muszą 
mieć mężne serca, przepełnione 
odwagą i miłością do Ojczyzny. 
To muzeum, które tu powstanie, 
będzie budować taki mur obron-
ny dla Rzeczypospolitej. 

Stąd moja decyzja o wsparciu 
finansowym tego muzeum przez 
przekazanie darowizny na rzecz 
Miasta Radzyń Podlaski, aby jak 
najszybciej to Muzeum Żołnie-
rzy Wyklętych powstało i było 
powszechnie dostępne. Obecne 
czasy niewiele wymagają od nas 
poświęceń, ale obowiązki trzeba 
wypełniać.

Chwała Bohaterom!

 AW

Przez lata brakowało polskiej myśli historycznej
Całość przemówienia Senatora RP Grzegorza Biereckiego



Wyrok WSa: Naruszenie 
prawa przy ocenie wniosku 
miało istotny wpływ 
na wynik oceny

Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny uznał w lutym 2019 r., że 
ocena projektu rewitalizacji cen-
trum Radzynia z Pałacem Potoc-
kich przez Urząd Marszałkowski 
kierowany przez Sławomira So-
snowskiego została przeprowa-
dzona „w sposób naruszający 
prawo” i „naruszenie to miało 
istotny wpływ na wynik oceny”. 
Prokuratura Rejonowa Lublin
-Południe rozpatruje zawiado-
mienie o możliwości popełnienia 
przestępstwa przez byłego mar-
szałka Sławomira Sosnowskiego. 
18 października 2018 r. pismo 
w tej sprawie z prywatnego po-
wództwa burmistrza Jerzego 
Rębka zostało złożone w Proku-
raturze Rejonowej w Radzyniu. 
„Okoliczności sprawy (...) wska-
zują, że Pan Sławomir Sosnow-
ski wykorzystał powierzone mu 
kompetencje... do realizacji celu 
politycznego. Naruszając swo-
im zachowaniem przepisy pra-
wa publicznego, Pan Sławomir 
Sosnowski działał świadomie 
w celu zdezawuowania kompe-
tencji urzędującego Burmistrza 
Radzynia Podlaskiego, będącego 
kandydatem innej partii na to sta-
nowisko w nadchodzących wybo-
rach samorządowych”. 

Prawdziwi i fałszywi 
przyjaciele Radzynia

Sprawa powróciła w związku 
z tym, że nowy Zarząd Woje-
wództwa Lubelskiego kierowany 
przez Jarosława Stawiarskiego 
uznał wyjątkowy w skali euro-
pejskiej zabytek, jakim jest Pałac 
Potockich w Radzyniu, za obiekt 

strategiczny dla województwa 
lubelskiego i znalazł ścieżkę, na 
której miasto już nie w trybie 
konkursu, ale na drodze nego-
cjacyjno-uzgodnieniowej może 
pozyskać nie 10, ale 22 mln zł 
dotacji do rewitalizacji Pałacu i 
centrum Radzynia. W niedzielę 
1 września 2019 r. nastąpił hi-
storyczny moment podpisania 
preumowy w tej sprawie. Bur-
mistrz Jerzy Rębek mówił wów-
czas o prawdziwych i fałszywych 
przyjaciołach Radzynia. Najpierw 
wspomniał ocenione negatywnie 
przez Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny działania byłego mar-
szałka Sławomira Sosnowskiego. 
Następnie powiedział: - Ale cza-
sy się zmieniły – przyszła dobra 
zmiana, przyszli ludzie, którzy 
są otwarci na współpracę i po-
trafili docenić starania samorzą-
du radzyńskiego. Są oni praw-
dziwymi przyjaciółmi Radzynia, 
sercem są blisko nas, chociaż nie 
mieszkają w samym Radzyniu czy 
w bliskiej okolicy – mówił wło-
darz Radzynia i wymienił: wice-
premiera Jacka Sasina, senatora 
RP Grzegorza Biereckiego, po-
sła na Sejm RP Janusza Szewcza-
ka, wicewojewodę lubelskiego 
Roberta Gmitruczuka. Jako oso-
bę, która podjęła kluczową de-
cyzję w sprawie dofinansowania 
rewitalizacji, wskazał marszałka 
województwa lubelskiego - Jaro-
sława Stawiarskiego oraz wice-
marszałka Dariusza Stefaniuka. 
- Tylko szkoda straconego cza-
su – dodał senator Bierecki, bo 
prace związane z rewitalizacją 
mogły się rozpocząć rok wcze-
śniej.

Warunkiem pozyskania 22 
mln zł – rezygnacja z drogi 

sądowej o 10 mln zł 
Preumowa to efekt ugody Bur-

mistrza z Marszałkiem. Warun-
kiem wejścia na drogę pozyskania 
22 mln zł dotacji w trybie nego-
cjacyjno-uzgodnieniowym było 
wycofanie wniosku o 10 mln zł. 
W przeciwnym razie obecny Mar-
szałek Województwa – Jarosław 
Stawiarski jako „spadkobierca” 
spraw po Marszałku Sławomirze 
Sosnowskim, musiałby kontynu-
ować spór z Miastem, wydłuży-
łoby to procedury, pomnożyło 
koszty, a w efekcie oddaliłoby ter-
min przyznania dotacji i realizacji 
inwestycji. Uznanie przez obecny 
Zarząd Województwa Lubelskie-
go Pałacu Potockich jako obiektu 
wyjątkowego w strategii rozwoju 
Województwa Lubelskiego ucina 
spory i kontrowersje, nie pomna-
ża kosztów, a otwiera drogę do 
pozyskania ponad dwukrotnie 
wyższej dotacji dla Radzynia na 
rewitalizację Pałacu Potockich i 
centrum miasta. Miasto ma czas 
do 20 marca 2020 roku na złoże-
nie kompletu dokumentów, które 
zawierać będą nie tylko projekt 
rewitalizacji korpusu głównego 
pałacu i Rynku, ale także dzie-
dzińca pałacu.

Bezprawne działania Sła-
womira Sosnowskiego na 
progu kampanii wyborczej 

Przypomnijmy wydarzenia 
sprzed roku. Był piąty września 
2018 r., początek kampanii wy-
borczej przed wyborami samo-
rządowymi. Ówczesny Marszałek 
Województwa Lubelskiego Sła-
womir Sosnowski (PSL) przyje-
chał do Radzynia i na konferencji 
prasowej zwołanej w Starostwie 
Powiatowym poinformował w 
obecności ówczesnego starosty 

radzyńskiego - kontrkandydata 
Jerzego Rębka w wyborach na 
stanowisko burmistrza Radzy-
nia - że został odrzucony przez 
Zarząd Województwa wniosek 
Miasta o dofinansowanie kwotą 
10 mln zł rewitalizacji centrum 
miasta i Pałacu Potockich (pro-
jekt „Rokoko na Nowo”). W do-
datku wbrew obowiązującemu 
prawu udostępnił decyzję Za-
rządu mediom, które dokument 
opublikowały. Miasto miało pra-
wo do odwołana się od tej decyzji 
poprzez złożenie protestu do Za-
rządu Województwa Lubelskie-
go. Tymczasem na wspomnianej, 
konferencji (5 września 2018 r.), 
Sławomir Sosnowski wypowie-
dział słowa sugerujące, że rów-
nież ewentualny protest Miasta 
wobec decyzji Zarządu będzie 
rozpatrzony negatywnie, a nawet 
sugerował rozstrzygnięcie sądu w 
tej sprawie: „ Jedynym wyjściem z 
tej sytuacji jest kolejny sąd i radzę 
panu burmistrzowi po raz kolejny 
to zrobić... Tylko przy pozytyw-
nym wyroku sądu, w co bardzo 
wątpię, bo są rażące uchybienia, 
byłaby szansa...” . 

Szokujące działania 
marszałka Sosnowskiego 
nie przekonały wyborców 

Było to – zarówno decyzja 
Zarządu jak i sposób jej prze-
kazania - szokujące dla władz i 
większości mieszkańców miasta, 
tym bardziej, że na obchodach 
550-lecia praw miejskich Radzy-
nia, panowała dobra atmosfera. 
Ze strony osób reprezentujących 
Urząd Marszałkowski (Marsza-
łek Sławomir Sosnowski, Marcin 
Czyżak) padały prywatnie i pu-
blicznie słowa, które sugerowały 
pozytywne decyzje dla Radzynia 

i nagradzane były przez uczest-
ników obchodów gromkimi bra-
wami.

Miasto – jak przewidywa-
ły procedury – już 19 września 
2018 r. złożyło protest do Zarzą-
du Województwa Lubelskiego 
wobec wydanej decyzji odrzuce-
nia wniosku Miasta o dofinanso-
wanie kwotą 10 mln zł projektu 
”Rokoko na Nowo”. Domagało 
się także wyłączenia od udziału w 
postępowaniu odwoławczym Sła-
womira Sosnowskiego oraz osób 
mu bezpośrednio podległych, aby 
sprawa mogła zostać rozpatrzona 
obiektywnie, by protest był roz-
patrzony w sposób bezstronny i 
rzetelny. Zarząd Województwa 
Lubelskiego nie uwzględnił tego 
postulatu ani protestu wniesione-
go przez Miasto Radzyń Podlaski, 
a decyzję podjął na posiedzeniu 
31 października, a więc już po I 
turze wyborów, przegranej przez 
PSL w Sejmiku Wojewódzkim, a 
tuż przed II turą wyborów z 4. li-
stopada, która decydowała o wy-
borze burmistrza. 

Sławomir Sosnowski sprawo-
wał swój urząd do 16 listopada 
2018 r., a ostateczny termin roz-
patrzenia wniosku mijał 31 stycz-
nia 2019 roku. Nie musiał więc 
podejmować tej decyzji – mógł 
pozostawić ją kolejnemu Zarzą-
dowi Województwa. Ewidentnie 
chodziło o zaszkodzeniu Bur-
mistrzowi Jerzemu Rębkowi tuż 
przed II turą. Data odrzucenia 
przez poprzedni Zarząd Woje-
wództwa Lubelskiego – w przed-
dzień wyborów spowodowała, że 
burmistrz praktycznie nie mógł 
na to odpowiedzieć publicznie. 

Te działania Sławomira So-
snowskiego nie przekonały 
mieszkańców, większość odebrała 

Były marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski kreuje się  na dobroczyńcę Południowego Podlasia i znawcę prawa 
sprzyjającego samorządom. Doświadczenie Radzynia pokazuje, że ponad interes mieszkańców stawia rozgrywki partyjne, łamiąc przy 
tym obowiązujące prawo. W czasie jego urzędowania Radzyń wielokrotnie napotykał trudności z pozyskaniem unijnego dofinanso-
wania – jak pokazuje doświadczenie, także z łamaniem prawa – co miało służyć podważeniu kompetencji i zaangażowanie urzędują-
cego Burmistrza.  

Kto jest prawdziwym przyjacielem Radzynia?
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je jako grę przedwyborczą, nieli-
czącą się z prawdziwym dobrem 
i interesami miasta i jego miesz-
kańców. Burmistrzem, z ich woli i 
demokratycznego wyboru, został 
Jerzy Rębek. 

WSa: Marszałek Sosnowski 
naruszał prawo

Na rozstrzygnięcie protestu 
przez Zarząd Województwa Lu-
belskiego Miasto złożyło skargę 
do WSA w Lublinie. Sąd wyro-
kiem z dnia 31 stycznia 2019 roku 
uznał zasadność zarzutów po-
stawionych przez Miasto w skar-
dze na rozstrzygniecie Urzędu 
Marszałkowskiego, kierowanego 
przez Sławomira Sosnowskiego. 

Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w wyroku z 5 lutego 2019 r. 
stwierdził, „że ocena projektu zo-
stała przeprowadzona w sposób 
naruszający prawo i naruszenie 
to miało istotny wpływ na wynik 
oceny.” 

W uzasadnieniu Sąd zwrócił 
uwagę, że Marszałek Sosnowski 
nie miał prawa ujawniać treści 
uzasadnienia odrzucenia wnio-
sku do czasu rozstrzygnięcia 
konkursu, a więc do 31 stycznia 
2019 roku, a „podanie przyczyn 
negatywnej oceny może się znaj-
dować w pisemnym powiadomie-
niu wnioskodawców”. 

Sąd również uznał za bezpraw-
ne słowa „ Jedynym wyjściem z 
tej sytuacji jest kolejny sąd i radzę 
panu burmistrzowi po raz kolejny 
to zrobić... Tylko przy pozytyw-
nym wyroku sądu, w co bardzo 
wątpię, bo są rażące uchybienia, 
byłaby szansa...” . Według Sądu 
Marszałek bezprawnie sugero-
wał, że odwołanie do Urzędu 
Marszałkowskiego będzie bez-
skuteczne („ujawnił dalszą per-
spektywę dla złożonego projek-
tu, wskazując na rozstrzygnięcie 
sprawy w procedurze sądowej” 
- czytamy w wyroku WSA). 

Również odmowę wyłączenia 
z procedury odwoławczej człon-
ków Zarządu Województwa Lu-
belskiego WSA uznał za dzia-
łanie bezprawne. ”Art.37 ust1 
ustawy wdrożeniowej zawiera 
wymóg bezstronności oraz przej-
rzystości oceny projektu, te regu-
ły w niniejszej sprawie nie zostały 
zachowane... Ustawodawca naka-
zał wyraźnie rozdzielenie funkcji 
związanych z oceną od czynności 
dokonywanych podczas procedu-
ry odwoławczej”. W uzasadnieniu 
wyroku Sąd zwraca również uwa-
gę na złamanie zasady równego 
traktowania wszystkich benefi-
cjentów pomocy, zakazu jakiego-
kolwiek faworyzowania lub dys-
kryminowania niektórych z nich.

W podsumowaniu wywodów 

zawartych w piśmie Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego 
w Lublinie czytamy: „W badanej 
sprawie ocena projektu została 
przeprowadzona z naruszeniem 
prawa (art.61 ust.8 pkt a usta-
wy wdrożeniowej)... Wskazane 
naruszenie prawa mogło mieć 
istotny wpływ na rozstrzygnię-
cie protestu, co jest wystarcza-
jącym faktem do uwzględnie-
nia skargi oraz stwierdzenie, że 
ocena projektu została przepro-
wadzona w sposób naruszający 
prawo...” 

Sprawa byłego Marszałka 
Sosnowskiego 
w Prokuraturze

Jeszcze 18 października 2018 
r. zawiadomienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa przez 
Sławomira Sosnowskiego pełnią-
cego wówczas funkcję Marszałka 
Województwa Lubelskiego złożył 
do Prokuratury Rejonowej w Ra-
dzyniu Podlaskim z własnego po-
wództwa burmistrz Jerzy Rębek. 
Wskazał na ewidentne narusze-
nia prawa zawartego w tzw. usta-
wie wdrożeniowej, opisane rów-
nież we wniosku do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego: 
niezgodne z prawem ujawnienie 
osobom postronnym na konfe-
rencji prasowej, a następnie prze-
kazanie mediom informacji doty-
czących oceny formalnej wniosku 
o dofinansowanie pn. „Rokoko na 
Nowo...” oraz zakomunikowanie 
podczas konferencji prasowej, że 
ewentualny protest od rozstrzy-
gnięcia Zarządu Województwa 
nie zostanie uwzględniony, czym 
dał sygnał podległym mu pra-
cownikom, aby dokonali nega-
tywnego rozpatrzenia protestu. 

„Okoliczności sprawy (ujaw-
nienie lokalnemu portalowi treści 
pisma, z oczywistym narusze-
niem art. 37ust.6 i art.45 ust.4 
ustawy wdrożeniowej, ogłosze-
nie, że nie dojdzie do pozytyw-
nego rozstrzygnięcia protestu) 
wskazują, że Pan Sławomir So-
snowski wykorzystał powierzo-
ne mu kompetencje, wynikające 
z pełnienia funkcji Marszałka 
Województwa Lubelskiego, do 
realizacji celu politycznego. 
Naruszając swoim zachowaniem 
przepisy prawa publicznego, Pan 
Sławomir Sosnowski działał 
świadomie w celu zdezawuowa-
nia kompetencji urzędującego 
Burmistrza Radzynia Podla-
skiego, będącego kandydatem 
innej partii na to stanowisko w 
nadchodzących wyborach samo-
rządowych”. 

 Red.

Podczas comiesięcznej Mszy św. za Ojczyznę, sprawowanej każdego 10 dnia 
miesiąca w kościele pw. św. Anny w Radzyniu Podlaskim, wspominano ofiarę, 
jaką poniósł Naród Polski w Powstaniu Warszawskim. Dr Dariusz Magier przed-
stawił referat zatytułowany “Brylanty Powstania Warszawskiego”, poświęco-
ny poetom, którzy zginęli w sierpniowym zrywie.
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Na wstępie prelegent nakreślił 
sytuację, jaka istniała w 10. dniu 
powstania. Następnie podsumo-
wał: - Już wiadomo, że nie poszło 
tak, jak zakładało dowództwo. Na-
ród ponosi na jego rzecz ogromne 
koszty, gubiąc swoją substancję I 
strzelając do nieprzyjaciela – jak to 
zauważył prof. Stanisław Pigoń – z 
brylantów, których zabraknie pod-
czas sowietyzacji Polski i operacji 
zamiany elity narodowej na bolsze-
wicką. 

Wymienił grono młodych po-
etów, którzy ginęli w kolejnych 
dniach Powstania Warszawskiego. 
Byli to: Krystyna Krahelska (autor-
ka m.in. słów pieśni “Hej, chłop-
cy, bagnet na broń!”, jej twarz ma 
Warszawska Syrenka – jedyny po-
mnik, który przetrwał okupację), 
Krzysztof Kamil Baczyński (po jego 
śmierci Stanisław Pigoń powiedział 
do Stanisława Wyki znamienne sło-
wa: “Należymy do narodu, którego 
losem jest strzelać do wroga z bry-
lantów”), Tadeusz Gajcy i Zdzisław 
Stroiński (związani ze środowi-
skiem narodowym i pismem “Sztu-
ka i Naród”). 

10 września umiera w wyniku 
odniesionych ran Józef Szczepań-
ski – autor takich piosenek po-
wstańczych jak “Chłopcy silni jak 
stal”, “Pałacyk Michla” czy wiersza 
“Dziś idę walczyć, Mamo”. Jego 
ostatni wiersz “Czekamy na Ciebie, 
czerwona zarazo” oddaje nastroje 
panujące w ogarniętej powstaniem 
Warszawie, gdy na drugim brze-
gu Wisły stała bezczynnie Armia 
Czerwona. 

- To tylko literaci, których miej-
sce zastąpili w PRL-u sowieccy wy-
robnicy do dziś straszący w alma-
nachach literackich, podręcznikach 
i kanonach lektur. A przecież do-
tyczyło to elit wszystkich dziedzin 
życia narodowego. Brylanty zosta-
ły wystrzelone, a sama substancja 
narodu poważnie wyszczerbiona 
– stwierdził dr Dariusz Magier. Po 
podsumowaniu strat realnych - w 
ludziach i w zabudowie miasta, 
podsumował: - Poza wymiarem 
realnym...istnieje też wymiar du-
chowy, symboliczny, którego plon 
zbierają dopiero następne pokole-
nia. Również w tym wypadku, jak 
w przypadku Żołnierzy Wyklę-

tych, którymi w pewnych kręgach 
zsowietyzowanego społeczeństwa 
Powstańcy Warszawscy zostali do 
dziś, ofiary stały się ziarnem wrzu-
conym w ziemię, które obumarło I 
przyniosło plon. To miał na myśli 
Józef Szczepański, pisząc proroczo 
w ostatniej zwrotce swego wiersza 
„Czekamy na ciebie, czerwona za-
razo”:
„Ale wiedz o tym, że z naszej mo-
giły
Nowa się Polska – zwycięska naro-
dzi.
I po tej ziemi ty nie będziesz cho-
dzić”.

 Anna Wasak

„Brylanty Powstania   Warszawskiego” 
– sierpniowa modlitwa za Ojczyznę 
w parafii św. Anny 



43 plansze prezentowane są w 
„Galerii na Płocie” Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury, która znajduje się 
na ogrodzeniu stadionu miejskiego 
przy ścieżce rowerowej „Bulwar 
nad Białką”.

– Ekspozycja przybliża dokład-
ny przebieg jednej z najdłuższych 
i najkrwawszych bitew II wojny 
światowej. Prezentowane fotogra-
fie, powstałe podczas walk i po ich 
zakończeniu,  ilustrują trud zacię-

tych zmagań aliantów na froncie 
włoskim. Wystawa obrazuje rów-
nież losy zabytków z klasztoru na 
Monte Cassino oraz upamiętnienie 
polskich żołnierzy na wojskowym 
cmentarzu we włoskim masywie – 
powiedział Robert Mazurek, dyrek-
tor Radzyńskiego Ośrodka Kultury.

W wernisażu uczestniczyli 
burmistrz Miasta Radzyń Podla-
ski Jerzy Rębek oraz w wicestaro-
sta radzyński Jarosław Ejsmont. 

Wystawa sfinansowana została ze 
środków Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Orga-
nizatorzy radzyńskiego wernisażu 
to: Miasto Radzyń Podlaski, Powiat 
Radzyński oraz Radzyński Ośrodek 
Kultury.

Warto się pospieszyć z odwie-
dzeniem wystawy, ponieważ będzie 
prezentowana tylko do 20 września.
 

 AW

Sanktuarium Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy w Radzy-
niu Podlaskim może poszczycić 
się drzwiami, które nie mają 
sobie równych w całym kraju. 
Stalowe wrota, ozdobione 
płaskorzeźbami z brązu, są naj-
większe w Polsce. Po zamknię-
ciu mają 3,45 m wysokości, 8 m 
szerokości a ich waga to ponad 
5 ton.

Budowę radzyńskiej świątyni, 
znajdującej się przy ul. kard. Ste-
fana Wyszyńskiego, rozpoczęto 23 
maja 1984 r. staraniem ks. prał. Wi-
tolda Kobylińskiego i parafian ra-
dzyńskich. Kamień węgielny został 
wmurowany 31 sierpnia 1986 r., na-
tomiast parafia została erygowana 
przez bpa Jana Mazura 25 grudnia 
1988 r. Pierwszym proboszczem 
został ks. prał. Henryk Hołoweńko, 
który zainicjował powstanie drzwi. 
Kościół został uroczyście poświę-
cony 25 października 1993 r., a 20 
grudnia 2008 r. świątynia została 
ustanowiona Sanktuarium Maryj-
nym. Montaż drzwi odbył się w 
2010 r., kiedy to na stanowisku pro-

boszcza ks. Henryka zastąpił już ks. 
prał. Roman Wiszniewski.

Drzwi składają się z dwóch furt 
bocznych oraz dwuskrzydłowych 
drzwi głównych. Przyozdobione 
zostały płaskorzeźbami, których 
autorem jest krakowski artysta 
Władysław Dudek (autor m.in. po-
mnika Jana Pawła II znajdującego 
się na Jasnej Górze w Częstocho-
wie). Odlew z brązu wykonał Ma-
riusz Wasilewski z Krakowa, nato-
miast projektem konstrukcji drzwi, 
wykonaniem i ich montażem zajęli 
się inżynierowie z Górniczej Fabry-
ki Narzędzi w Radzyniu Podlaskim. 

Wchodząc do radzyńskiej świą-
tyni wierni mogą podziwiać trzy 
sceny. Na furcie lewej przedstawio-
ne zostało Zwiastowanie, pośrodku 
Wniebowzięcie, natomiast na furcie 
prawej Ukoronowanie Najświętszej 
Maryi Panny. Klamki otwierające 
drzwi zostały umiejętnie schowane 
w płaskorzeźbie, tak by nie psuły 
artystycznego wyglądu.

Powyżej drzwi znajduje się mo-

zaika przedstawiająca wizerunek 
głównej patronki parafii  – Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy. Na-
tomiast po lewej stronie umiesz-
czony został drewniany krzyż, 
będący pamiątką konsekracji ko-
ścioła. Na przymocowanej do nie-
go metalowej tabliczce znajduje się 
wizerunek MBNP oraz inskrypcja: 
I MISJE ŚWIĘTE / przed / KON-
SEKRACJĄ KOŚCIOŁA / zostały 
przeprowadzone / w dniach 17-
24.10.1993 r. / przez O.O. Redemp-
torystów. Obok krzyża, we wnęce, 
umieszczona została pieta – drew-
niana rzeźba przedstawiająca Mat-
kę Bożą trzymającą martwego Je-
zusa Chrystusa.

W zgodnej opinii mieszkańców 
Radzynia Podlaskiego rozmiar 
drzwi, ich walor artystyczny i wło-
żona praca odpowiadają randze 
radzyńskiego Sanktuarium Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy.

 Tekst i zdjęcia: 
 Robert Mazurek

W ramach radzyńskich obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w 
piątek 6 września odbyło się otwarcie wystawy „Monte Cassino. W 75. roczni-
cę bitwy”. 

Nowa wystawa w „Galerii na Płocie”: 
„Monte cassino. W 75. rocznicę bitwy”

VI Piknik Modelarski 
w Radzyniu PodlaskimNajwiększe w Polsce drzwi do świątyni
W sobotę 7 września w Ra-
dzyniu odbył się VI Piknik 
Modelarski. Impreza, podczas 
której zostały zaprezentowa-
ne samoloty, szybowce, drony 
oraz samochody zdalnie ste-
rowane, skupiła najlepszych 
pilotów RC z całej Polski.

Licznie zgromadzona publicz-
ność mogła obejrzeć m.in. akro-
bację „królewską” w wykonaniu 
Wiesława Chmielewskiego. Po-
nadto odbył się pokaz młodych 
pilotów RC przy odpalonych ra-
cach – Michała Talipskiego, Pawła 
Czyżykiewicza i Macieja Mazurka. 
Największą atrakcją pikniku oka-
zał się samolot Dekatlon Michała 
Mironiuka, który ważył aż 22 kg. 
Uwagę przykuwał też odrzuto-
wiec Su-35 ze zmiennym wekto-
rem Tomasza Sobieszuka. Oprócz 
modeli zdalnie sterowanych na 
radzyńskim pikniku można było 
też podziwiać prawdziwy samolot 
Sztorm, pilotowany przez Sławo-
mira Buziaka i Andrzeja Mate-
juka. Wielkie wrażenie na zebra-
nych zrobił jego niski przelot nad 
publicznością.

Modelarze, obok licznych po-
kazów dla publiczności, rywa-
lizowali w czterech kategoriach 
– najładniejszy model redukcyjny 
RC (zwyciężył Tomasz Sobieszuk 
z odrzutowcem Su-35), najlepsza 
akrobacja 3D (jej autorem był Mi-
chał Talipski), najlepsze loty szy-
bowcowe (pierwsze miejsce zajął 
Maciej Zalewski) i najciekawsza 

konstrukcja samolotu RC (okazał 
się nią samolot Pilatus PC-6 Jerze-
go Malewickiego ze zdalnie stero-
wanym spadochroniarzem). Po-
nadto przyznana została nagroda 
specjalna Dyrektora Radzyńskie-
go Ośrodka Kultury za najbardziej 
efektowna kraksę. Jej laureatem 
został Paweł Buczkowski z Kra-
śnika.

Organizatorami VI Pikniku 
Modelarskiego był Klub Modelar-
ski RC z Radzynia Podlaskiego, a 
także Klub Modelarski Dedal & 
Ikar z Chełma, PA-LO-OK z Kra-
śnika oraz Radzyński Ośrodek 
Kultury. Partnerami przedsięwzię-
cia byli: sklep modelarski GIMMK 
z Krasnegostawu, firma „Polesie” 
Henryka Hałajko, SM „Spomlek”, 
I LO oraz ZSP w Radzyniu Pod-
laskim oraz portal internetowy 
„Kocham Radzyń Podlaski”. Pa-
tronatem honorowym imprezę 
objęli: Poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego Beata Mazurek, Bur-
mistrz Radzynia Podlaskiego Je-
rzy Rębek, Wójt Gminy Radzyń 
Podlaski Wiesław Mazurek oraz 
Starosta Radzyński Szczepan Nie-
brzegowski.

 Red.
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Cudze chwalicie, swoje poznajcie... (cz. 8)
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Na wystawie znalazło się zdjęcie 
lotnicze, wykonane przez Amery-
kanów we wrześniu 1944, obrazu-
jące wojenne zniszczenia Radzynia. 
Wiele obrazów pokazuje spalony 
Pałac Potockich, ale także życie 
codzienne ówczesnych mieszkań-
ców Radzynia. Przybyli licznie roz-
poznawali ulice, ale także swoich 
krewnych.

– Patrząc na prezentowane zdję-
cia, przypominamy sobie historię 
miasta oraz naszych rodziców, 
dziadków, ale też uświadamiamy 
sobie, jak wiele jako Naród Polski 
i mieszkańcy Radzynia straciliśmy 
przez brutalny atak Niemców, po-
tem przez Rosję sowiecką: tysiące 
mieszkańców ziemi radzyńskiej 
straciło życie, wiele budynków 
spalonych, zrujnowanych, łącznie 
z Pałacem Potockich. Warto zasta-
nowić się nad przyszłością Ojczy-

zny, by zadbać, żeby ta historia się 
więcej nie powtórzyła, ale też aby 
dobro narodowe nie popadało w 
ruinę – mówił burmistrz Jerzy Rę-
bek i dodał: – Cieszę się, że ROK z 
wystawami wychodzi na ulice mia-
sta, bo to stanowi ułatwienie dla 
mieszkańców, umożliwia prostszy 
dostęp i skuteczniejsze przybliżenie 
ich tematyki.

Starosta Szczepan Niebrze-
gowski zaznaczył, że Robert Mazu-
rek – dyrektor ROK i przewodni-
czący Rady Powiatu inicjuje przed-
sięwzięcia wspólne dla miasta i po-
wiatu. Zaapelował też do nauczy-
cieli historii, by sięgali do tematów 
lokalnych. – Znajomość historii jest 
najpiękniejszą lekcją życia – pod-
kreślił. Przytoczył wspomnienia 
swego ojca, który opowiadał, jak 
18 września szosą Łuków-Radzyń 
przyszli Rosjanie, „a karabiny mieli 

na sznurkach.”
Do apelu starosty dołączył się 

przewodniczący Rady Miasta Ra-
dzyń Podlaski  Adam Adamski, 
który na jednym ze zdjęć odnalazł 
własną matkę – na tle wschodniej 
wieży pałacu, strąconej przez Ro-
sjan we wrześniu 1939 roku.

Robert Mazurek  zapowiedział, 
że ukaże się publikacja ze zdjęcia-
mi, jakie prezentowane są na wy-
stawie, ponieważ każde z nich wią-
że się z ciekawymi informacjami, 
historiami, które będzie można sze-
rzej przedstawić w formie broszury.

Organizatorami wystawy są: 
Miasto Radzyń Podlaski, Powiat 
Radzyński oraz Radzyński Ośro-
dek Kultury.

 AW
 Fot. Tomasz Młynarczyk

W 80. rocznicę pierwszego bombardowania Radzynia, 9 września na placu 
Wolności została zaprezentowana wystawa pokazująca Radzyń w okresie 
II wojny światowej. Eksponowane zdjęcia pochodzą z prywatnych archiwów 
mieszkańców miasta, którzy pozytywnie odpowiedzieli na apel Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury i podzielili się swoimi wojennymi pamiątkami.

Wystawa „Wojenny Radzyń” w 80. 
rocznicę bombardowania miasta

„Plama” w Galerii 
„Oranżeria” ROK

Oddali krew w hołdzie bohaterom

13 września, w Galerii „Oranże-
ria” została otwarta wystawa 
Łęczyńskiego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury i Sztuki „Pla-
ma”. Tym razem swoje prace w 
Radzyńskim Ośrodku Kultury 
zaprezentowało aż 20. arty-
stów.

Wernisaż poprowadził dyrektor 
ROK Robert Mazurek, w asyście 
opiekuna galerii – Arkadiusza Kul-
py. Powitał on wszystkich zebra-
nych, a w szczególności przybyłych 
członków „Plamy” – Beatę Smosar-
ską, Celinę Walkiewicz, Agnieszkę 
Wróblewską i Marię Zuzańską. 
Ostatnia z wymienionych w imie-
niu Stowarzyszenia dziękowała za 
zaproszenie do Radzynia. – To dla 
nas zaszczyt móc zaprezentować 
tutaj swoje prace. Bardzo dzięku-
jemy za liczne przybycie – mówiła.

Zaprezentowana wystawa po-
wstała z okazji 35-lecia „Plamy”. 
Eksponowane prace, mimo spój-

ności w podjętych motywach 
– pejzaże, kwiaty, architektura, 
człowiek – mają niepowtarzalny 
charakter, a dzięki swej zindywi-
dualizowanej ekspresji ukazują 
twórczo osobowości  autorów. Ar-
tyści, którzy mimo utożsamiania 
się z grupą, przez zastosowanie 
w swej twórczości różnorodnych 
technik i palety barw, manifestują 
swoja odmienność w rejestrowa-
niu, przetwarzaniu i ukazywaniu 
otaczającego nas świata. Wystawa 
powinna zadowolić każdego od-
biorcę, bowiem można zobaczyć na 
niej prace od przedstawień w pełni 
realistycznych, poprzez deformację 
i syntezę, aż do abstrakcji.

Zainteresowani obejrzeniem 
wystawy powinni się spieszyć, gdyż 
prezentowana będzie ona tylko do 
piątku 27 września.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

6 września, w ramach radzyń-
skich obchodów 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej, 
odbyła się akcja honorowego 
krwiodawstwa pod hasłem 
„Krew za krew. Chwała boha-
terom!” 

Ambulans Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i  Krwiolecz-
nictwa w Lublinie ustawił się na pl. 
Wolności, gdzie każdy mógł po-

dzielić się bezcennym darem krwi.
Akcja cieszyła się dużym zain-

teresowaniem wśród mieszkańców 
naszego miasta, dzięki czemu po-
nad 50 osób zdecydowało się oddać 
krew. – Poprzez naszą akcję chcieli-
śmy zwrócić uwagę na ważny temat 
krwiodawstwa i krwiolecznictwa, 
na to jak niewiele wysiłku kosztu-
je nas ratowanie ludzkiego życia. 
Poświęcenie się dla drugiego czło-
wieka, a na pewno takim aktem jest 

ofiarowanie obcej osobie własnej 
krwi, to szlachetny gest, którym 
warto dzielić się przy różnych oka-
zjach – powiedział nam Robert 
Mazurek, dyrektor ROK.

Organizatorami zbiórki krwi 
byli: Miasto Radzyń Podlaski, Po-
wiat Radzyński, ZSP im. Jana Pawła 
II w Radzyniu Podlaskim oraz Ra-
dzyński Ośrodek Kultury.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk



Legion Maryi 
Rada Wyższa Legionu Maryi 
tzw. Komicjum, działające 
przy Parafii Trójcy Świętej w 
Radzyniu Podlaskim włączyło 
się 4.września w ogólnopolski 
modlitewny szturm do Nieba, 
aby założyciel Legionu Maryi 
brat Anatol Kaszczuk został 
jak najrychlej wyniesiony na 
Ołtarze. 

Legioniści, sympatycy oraz wier-
ni uczestniczyli o godzinie 7:00 w 
uroczystej Mszy Świętej koncele-
browanej, którą sprawowali: Kie-
rownik Duchowy Legionu Maryi - 
Ks. Kanonik Krzysztof Pawelec oraz 

Ks. Prałat Kazimierz Musiej (dzięki 
któremu Legion Maryi zaistniał w 
Parafii i rozwinął działalność jako 
Rada Wyższa w Diecezji). 

W dniu 10 września Legion Ma-
ryi pamiętał o 8. rocznicy śmierci 
ks. kan. Jana Czapskiego- byłego 

proboszcza parafii Świętej Trójcy.  
Po Mszy św. sprawowanej w inten-
cji Zmarłego, członkowie LM spo-
tkali się na modlitwie nad grobem 
Kapłana. 

 Pelagia Kubicka 
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- Dla kultury europejskiej krzyż 
było znakiem mocy i mądrości. 
Europa wyrosła z chrześcijańskich 
korzeni, chrześcijaństwo zawsze 
odgrywało w jej dziejach ważną 
rolę, kształtowało oblicze nasze-
go kontynentu - mówił w homilii 
ks. Michał Gosk. Jeśli odrzucimy 
krzyż, to na jakich wartościach 
będziemy budować jutro naszej 
Ojczyzny i naszego kontynentu? 
- pytał kaznodzieja i podkreślał: - 
Nie możemy się wyrzec wiary i mi-
łości do krzyża. Krzyż jest znakiem 
i gwarantem wolności i prawdy, 
gwarantem porządku publicznego, 
zapewnia ład moralny. Nigdy się 

nie zachwieje, bo wartości, jakie 
niesie, są uniwersalne. To świat się 
chwieje. Świat, Europa, Polska za-
pomina o najważniejszych warto-
ściach, których znakiem i gwaran-
tem jest krzyż. Gdy człowiek patrzy 
na krzyż, umacnia się, bo ma świa-
domość, że jest przy nim kochają-
cy Bóg ze swoim miłosierdziem. 
Szanujmy i kochajmy krzyż. Noś 
krzyż, niech to będzie znak twojej 
wiary, przynależności do Chrystu-
sa, ale przede wszystkim – znak dla 
ciebie, że twoim Panem i Mistrzem 
jest Chrystus posłuszny Ojcu aż do 
śmierci krzyżowej. 

Zwieńczeniem modlitwy było 
Nabożeństwo Krzyża oraz Procesja 
Pasyjna „Z Maryją z wieczernika 
pod Krzyż”, wiodąca z kościoła do 
krzyży misyjnych. Krzyż nieśli w 
procesji przedstawiciele ducho-
wieństwa, dorosłych, młodzieży i 
dzieci. Modlitewne spotkanie za-
kończyło się osobistym spotkaniem 
z Ukrzyżowanym przez dotknięcie 
lub ucałowanie krzyża misyjnego. 
Każdy uczestnik otrzymał modli-
twę do św, Michała Archanioła do 
codziennego odmawiania.

 
 Anna Wasak

W sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy modlitwa trwała od 
godz. 16 do 20. Wierni licznie zebrani w świątyni odmówili część bolesną 
Różańca, wysłuchali konferencji pasyjnej, uczestniczyli w nabożeństwie 
ekspiacyjnym. O godz. 18 została odprawiona Msza św., którą konce-
lebrowali ks. prał. Roman Wiszniewski, ks. prał Henryk Prządka oraz ks. 
Michał Gosk.

Radzyń pod Krzyżem - radzyńskie 
parafie włączyły się w akcję 
Polska pod Krzyżem 


