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Są pieniądze na budowę ul. Polnej! 

Oświetlenie Radzynia ponownie docenione 
na forum ogólnopolskim! Budowa fragmentu ul. Osiedlowej może się rozpo-

cząć po uregulowaniu stosunków własnościowych 

Na lutowej sesji Rady Miasta Burmistrz 
Jerzy Rębek przekazał informację o pozy-
skaniu dotacji w wysokości 2 451 333,87 zł 

na budowę ul. Polnej. Kwota pokryje 70% 
kosztów inwestycji, pozostałe środki (1 050 
571,66 zł) będą pochodzić z budżetu Miasta.

Wymiana oświetlenia w Radzyniu to inwe-
stycja, którą zauważono, doceniono i nagro-
dzono po raz drugi na forum ogólnopol-
skim. W 23. edycji Konkursu “Na Najlepiej 
Oświetloną Gminę i Miasto 2021 Roku” i 
“Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2021 

Roku” w kategorii OŚWIETLENIE DRÓG 
i TERENÓW PUBLICZNYCH II nagrodę 
przyznano firmie POLLIGHT Sp. z o. o. za 
wykonanie oświetlenia na terenie Miasta 
Radzyń Podlaski.

Problem z budową fragmentu ul. Osiedlowej 
wynika z faktu, że leży on na terenie prywat-
nym, na którym Miasto nie może inwesto-
wać. Proces budowy musi rozpocząć się od 

uregulowania spraw własnościowych, co już 
trwa. Mieszkańcy ul. Osiedlowej przesłali 
do Urzędu Miasta pismo w sprawie budowy 
drogi na ul. Osiedlowej. 

Zmiany w zasadach gospodarki odpadami 
Trzy uchwały dotyczące gospodarowania od-
padami komunalnymi w Radzyniu podjęte 
zostały na sesji Rady Miasta 25 lutego. Naj-
ważniejsze zmiany dotyczą podziału odpa-
dów biodegradowalnych na odpady zielone 

i kuchenne, wprowadzenia możliwości kom-
postowania odpadów zielonych przez miesz-
kańców i ograniczenia ilości oddawanych 
odpadów zielonych oraz kwestii związanych 
z oddawaniem odpadów budowlanych.
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1. Całokształtem działań mających 
na celu pomoc obywatelom Ukra-
iny w imieniu Rządu RP (w tym 
zapewnienie noclegu i podstawo-
wych potrzeb bytowych) na terenie 
Województwa Lubelskiego kieruje 
Wojewoda Lubelski.

2. Obywatele Ukrainy, którym Pań-
stwo Polskie zapewnia zakwatero-
wanie muszą być zarejestrowani 
w punktach recepcyjnych: Doro-
husk, Chełm, Dołhobyczów, Zosin 
- Horodło, Hrubieszów, Hrebenne 

- Lubycza Królewska, Tomaszów 
Lubelski lub zgłoszeni przez wir-
tualne punkty recepcyjne.

3. Mieszkańcy Powiatu decydu-
jący się na przyjęcie uchodźców 
z Ukrainy ponoszą pełne koszty 
utrzymania tych osób.

4. Wszyscy mieszkańcy Powiatu, 
którzy już udzielili wsparcia po-
przez przyjęcie obywateli Ukrainy 
do swoich domów proszeni są o 
zgłoszenie tego faktu do miejsco-

wego urzędu miasta / gminy – 
działanie ma to na celu stworzenie 
ewidencji określającej ilość napły-
wających uchodźców z Ukrainy.

5. Mieszkańcy, którzy chcą udzielić 
wsparcia poprzez przyjęcie oby-
wateli Ukrainy do swoich domów 
proszeni są o kontakt z właściwym 
urzędem miasta / gminy. Jednocze-
śnie przypominamy, iż to miesz-
kańcy przyjmujący ponoszą koszt 
utrzymania tych że osób.

6. Doceniając inicjatywy oddol-
ne mieszkańców organizujących 
zbiórki materiałów pierwszej po-
trzeby prosimy, aby były one celo-
wane, tj. organizowane na zapotrze-
bowanie konkretnych instytucji lub 
organizacji.

7. W przypadku zamiaru organi-
zowania zbiórki prosimy o wcze-
śniejsze rozeznanie potrzeb (co 
jest potrzebne?, komu konkretnie 
będzie ta pomoc dedykowana?)

8. Wszelkie inicjatyw oddolne pro-
simy konsultować z właściwym 
urzędem miasta / gminy.

9. Jednocześnie apelujemy do 
mieszkańców Powiatu o zacho-
wanie czujności, ponieważ w za-
istniałej sytuacji może dochodzić 
do nadużyć, które pod pretekstem 
wsparcia dla obywateli Ukrainy 
stanowią działania mające na celu 
uzyskanie korzyści majątkowych.

Na stronie internetowej Urzę-
du Miasta (www.radzyn-podl.pl), 
grafika po prawej stronie z flagą 
Ukrainy z napisem: POMAGAMY 
UKRAINIE, będziemy umiesz-
czali informacje dotyczące kon-
kretnych potrzeb np.
- odzież i obuwie z uwzględnie-
niem rozmiaru;
- meble i sprzęt AGD niezbędne do 
wyposażenia lokali mieszkalnych;
- artykuły pierwszej potrzeby.

Koordynatorami prowadzonych 
działań są Pracownicy Urzędu 
Miasta, dostępni całodobowo pod 
numerami telefonów:
+ 48 661 993 605
+ 48 603 210 801

Osoby, które chcą przyjąć bądź 
już przyjęły pod swój dach uchodź-
ców, proszone są o zgłoszenie tego 
faktu do Starostwa Powiatowego 
(tel. 512 476 367) lub Urzędu Mia-
sta w Radzyniu Podlaskim, celem 

ustalenia szczegółów dotyczących 
przebywania na terenie Miasta i Po-
wiatu osób z Ukrainy.

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć 
uchodźców z Ukrainy w formie 
pieniężnej, może dokonać wpłaty 
na konto:
12 8046 0002 2001 0003 4872 
0001
Parafialny Zespół CARITAS Nr 
8 przy Parafii Świętej Trójcy w 
Radzyniu Podlaskim

w tytule: POMOC UKRAINIE
Pieniądze zostaną przeznaczone 

na zakup potrzebnych artykułów 
pierwszej potrzeby.

Zakładka na stronie Urzędu 
Miasta będzie na bieżąco uaktual-
niana.

 Karol Niewęgłowski

Przy kościele Trójcy Świętej w 
Radzyniu Podlaskim w budynku 
dawnej zabytkowej plebanii 
przy ulicy Ostrowieckiej 1 ma 
swoją siedzibę Punkt Informa-
cyjno-Konsultacyjny dla osób 
doświadczających problemu 
alkoholowego i przemocy w 
rodzinie.

Czynny jest w każdy wtorek w 
godzinach: 17:00 - 19:00. Dyżurują 
w nim i udzielają porad członkowie 

Miejskiej Komisji d/s. Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych.

W tym samym budynku prowa-
dzone są zajęcia „grupy psychoedu-
kacyjnej oraz udzielanie wsparcia 
psychologicznego osobom współ-
uzależnionym i doświadczającym 
przemocy domowej”, zajęcia pro-
wadzone są przez psycholog Annę 
Lewandowską, zajęcia odbywają się 
w każdy wtorek w godzinach 17:00 
- 19:00.

Pod tym samym adresem spo-

tyka się Grupa Anonimowych Al-
koholików „Podaj dłoń”. Mityngi 
odbywają się w każdą niedzielę w 
godzinach: 18.00 - 20.00.

Jeśli Twój mąż, żona, lub inna 
bliska Ci osoba pije, a Ty czujesz się 
bezradny(a) wobec tego problemu 
należy zgłosić się do Miejskiej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Radzyniu Podla-
skim działającej w Urzędzie Miasta 
Radzyń Podlaski w godzinach 7:30 
- 15:30 tel.: 83 351 24 83. KN

AKTUALNOŚCI
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Stanowisko Starosty Radzyńskiego, Burmistrza Miasta 
oraz Wójtów Gmin Powiatu Radzyńskiego 

Ważne informacje dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy

Od 1 marca członkowie MKRPA wznawiają dyżury w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym 

Miasto Radzyń Podlaski wspólnie z Parafialnym Zespołem „Caritas” dzia-
łającym przy Parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim oraz radzyńskimi 
parafiami organizują pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Miasto zapewnia za-
kwaterowanie oraz wyżywienie.

W związku napływem uchodźców z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy ustalono, co następuje...
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Przygotowania
Miasto zakupiło łóżka polowe, 

pościel, koce i poduszki. Miesz-
kańcy ruszyli ze zbiórką najpo-
trzebniejszych artykułów spożyw-
czych, higienicznych i innych.  Za-
pełniły się punkty, które prowadzi 
Radzyńskie Ośrodek Kultury, Ca-
ritas, PCK oraz radzyńskie Szkoły 
Podstawowe nr 1 i 2 oraz ponad-
podstawowe: I LO i ZSP. 

Koordynujący akcję przyj-
mowania uchodźców Waldemar 
Blicharz inspektor ds. obrony cy-
wilnej  w Urzędzie Miasta Radzyń 
Podlaski zapewnia, że pomoc jest 
tak organizowana, by byli oni za-
opatrzeni w niezbędne artykuły, 
jednocześnie by magazyny nie 
były zapełniane rzeczami, które 
nie są potrzebne. Dlatego prosi  
chcących pomóc mieszkańców, 
by na bieżąco śledzili komunikaty, 
ukazujące się m.in. na stronie in-
ternetowej Miasta w zakładce Po-
magamy Ukrainie - Informacje i  
kontaktowali się pod wskazanymi 
numerami telefonów. 

Burmistrz Radzynia na sesji 
Rady Miasta (25 lutego) infor-
mował o przygotowaniu miasta 
do przyjęcia uchodźców, potem 
w specjalnie skierowanym do 
mieszkańców słowie dziękował za 
zaangażowanie w różnego rodza-
ju działania na ich rzecz, w tym w 
zbiórki darów. - Pobyt uchodźców 
– głównie kobiet i dzieci, może być 
długotrwały, musimy podejść do 
tego odpowiedzialnie, zapewnić w 
tym czasie schronienie i pewność, 
że są odpowiednio zaopiekowani – 
mówił włodarz Radzynia. 

Już są!
Pierwsi uchodźcy, którzy zostali 

skierowani z punktów recepcyjnych 
do Radzynia, zostali zakwaterowani 
5 marca przy ul. Armii Krajowej 2. 
Obecnie jest tam 25 osób. 

Osoby przebywające przy ul. 
Armii Krajowej to głównie kobiety 
i dzieci. Mają zapewniony nie tyl-
ko dach nad głową, dobre warunki 
higieniczne, ale także wyżywienie i 
opiekę lekarską. - Są to osoby spo-
kojne, zorganizowane, bardzo do-
brze współpracujące, niesprawiają-
ce problemów. Widać, że przeżyły 
głęboką traumę, potrzebują czasu 
na odreagowanie potężnego stresu 
związanego z niespodziewanym 
wybuchem wojny i trwającą wiele 
dni ucieczką przed niebezpieczeń-
stwem i śmiercią oraz tym, co wi-
dzieli po drodze – mówi Waldemar 
Blicharz. - Część wychodzi z poko-
jów tylko na posiłki. Część już się 
nieco oswoiła z nową sytuacją, pró-
bują rozmawiać, na twarzach poja-
wiły się uśmiechy. Z ofertami zajęć, 
które urozmaicą pobyt, pomogą 
pokonać traumę, wyszły jednostki 
miejskie: Radzyński Ośrodek Kul-
tury, Miejska Biblioteka Publiczna, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Kilka osób zdecydowało się opo-
wiedzieć o ostatnich dwóch tygo-
dniach, które zupełnie przewróciły 
ich życie, zniszczyły świat, w którym 
żyły, rozerwały rodziny, oddaliły od 
ojczyzny, ukochanych miejsc. 

Wyrwali się z piekła
Pani Inna pochodzi z Kijowa. 

- Nie spodziewaliśmy się wojny. 
Gdy 24 lutego o 5 rano usłyszałam 
detonacje, myślałam, że to gdzieś 

wybuchł gaz – wspomina. Jednak 
gdy wybuchy się powtarzały, ro-
dzina zebrała się na naradę i mąż 
córki Eleny – Maksym, który był 
żołnierzem, obecnie pracuje w stra-
ży pożarnej powiedział, że sytuacja 
jest poważna, bo to wojna, która bę-
dzie trwała długo i będzie wielkim 
zagrożeniem. - Kocham Kijów, nie 
chciałam wyjeżdżać z mego miasta, 
ale zięć nam to nakazał w obawie o 
nasze życie - dodaje Inna. 

W Kijowie został mąż Inny, eme-
rytowany wojskowy (68 lat), który 
zdecydował, że nie opuści domu, 
będzie go bronił, oraz jej zięć, który 
gasi pożary, wydobywa ludzi z ruin, 
ewakuuje ich. Dzieje się to pod ro-
syjskim ostrzałem.  - Córka jest w 
ciężkim stanie psychicznym, całą 
drogę płakała –  mówi Inna drżą-
cym głosem, a i jej oczy wypełniają 
się jej łzami. 

Inna z siostrą, córką Eleną, jej 
przyjaciółką Walentyną i jej córką 
skierowały się na zachód, chcia-
ły przeczekać w spokojnej, małej 
miejscowości u swoich przyjaciół. 
Drogi były zapchane, samochody 
poruszały się wolno. Nie brakowa-
ło bardzo niebezpiecznych sytuacji. 
Tuż za Kijowem po przekroczeniu 
mostu usłyszały wybuch. To most 
został wysadzony w powietrze. 
Cudem uniknęły śmierci.  W No-
wogrodzie Wołyńskim, gdzie miał 
być cel ich podróży,  było spokojniej 
niż w Kijowie, ale okazało się, że w 
tej miejscowości odbywa się szko-
lenie rezerwistów, dlatego miasto 
również znalazło się pod ostrzałem 

rakietowym. Postanowiły jechać 
do polskiej granicy. - Na granicy 
były potężne kolejki,  ale znajdo-
wały się zorganizowane przez Pola-
ków punkty pomocy, gdzie można 
było zjeść posiłek, otrzymać środki 
higieniczne, pampersy dla dzie-
ci – wspomina. Po trwającym 33 
godziny oczekiwaniu przekroczyli 
granicę, tu uzyskali pomoc wolon-
tariuszy, na uchodźców czekały już 
samochody z Lublina, Krakowa, 
Warszawy. Inna z bliskimi trafiła 
najpierw do Lublina, a stamtąd do 
Radzynia. 

Walentyna – przyjaciółka cór-
ki Inny zaczęła opowiadać o sobie 
– zdążyła powiedzieć kilka zdań o 
swym życiu w Kijowie, gdzie była 
szefową kuchni w dużych restaura-
cjach. Jej słowa przerwał dźwięk te-
lefonu. To dzwonił jej mąż. Wielka 
ulga, że  żyje, i potężny niepokój, co 
się z nim dzieje. Rozmowa trwała 
kilka minut. W Kijowie została też 
jej babcia, która powiedziała, że 
woli umrzeć w domu. Został z nią 
syn – ojciec Walentyny. Kobieta ma 
więc o kogo się niepokoić.

Iwan dotarł do Radzynia z żoną  
Iloną i 11-letnim synem Damirem. 
Jechali spod Kijowa do granicy 2 
doby,  na granicy spędzili 12 go-
dzin.  W oczach dorosłych widać 
jeszcze przeżyty szok, przerażenie. 
Widzieli miasta zrównane z ziemią. 
Małżonkowie wspominają, że wielu 
znajomych siedziało  w piwnicach 
zawalonych budynków, bo nie miał 
im kto pomóc. Młodzi mężczyźni, 
strażacy, gdy chcieli ratować innych, 

musieli się bronić, bo sami byli 
ostrzeliwani. Rosjanie strzelają do 
cywilów korzystających z  koryta-
rzy humanitarnych. Iwan mówi, że 
wyrwali się z piekła.  Nie rozumie, 
dlaczego Zachód milczy, nie reagu-
je: - Przecież tam giną ludzie! Pyta, 
co się w naszej telewizji mówi o sy-
tuacji na Ukrainie, czy wierzymy w 
propagandę Putina, który oskarża 
Ukraińców o wywołanie konfliktu. 

Dziękujemy Polsko, że nas 
przyjęłaś! 

Uchodźcy nie maja wymagań. 
- Tu jest bezpiecznie, spokojnie, 
ciepło, można się umyć, przespać – 
więcej nam nie trzeba – mówią. Za 
wszystko są wdzięczni. - Dziękuję, 
Polsko, Polacy, że nas przyjęliście. 
Tu są wspaniali ludzie, niezwykle 
otwarci i życzliwi, zajmują się nami 
wspaniale. Mam nadzieję,  że woj-
na się skończy, Ukraina zwycięży i 
wrócimy do domu, odbudujemy 
zrujnowane miasta – nie traci na-
dziei Inna.  

Jedyne, o czym marzy, to praca, 
która pozwoli przetrwać trudny 
czas, zająć ręce, nie myśleć o tym, 
co się dzieje w Kijowie z jej bliski-
mi. Koleżanka, a nawet córka, która 
jako studentka dorabiała w restau-
racji, mogłyby pomagać w kuchni. 
Ma również nadzieję na powrót 
do swojej pracy. Otrzymała infor-
mację, że kierownictwo jej zakładu 
zostało ewakuowane do Lwowa. 
Gdy zacznie działać, wystarczyłby 
jej komputer, by mogła pracować 
zdalnie.  Anna Wasak

Radzyń przyjmuje uchodźców z Ukrainy
AKTUALNOŚCI

Radzyń przygotował miejsca dla 100 uchodźców z Ukrainy. Większość, bo ponad 70, znajduje się w budynku przy Armii 
Krajowej 2. Trzy mieszkania, w których schronienie może znaleźć 10-12 osób, znajdują się w budynku socjalnym przy ul. 
Budowlanych, przygotowywane są miejsca pobytu  w Pałacu Potockich (pawilon południowy w skrzydle wschodnim). 8 
mieszkań zaoferowało z własnych zasobów Nadleśnictwo Radzyń Podlaski. 
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Odniósł się w ten sposób do 
artykułu, jaki się ukazał na portalu 
iledzisiaj.pl, gdzie  Mariusz Szczy-
gieł zarzucił Miastu bezczynność i 
dodał, że przed publikacją, autor 
nie zwracał się do nikogo z UM 
o przedstawienie stanowiska w 
tej sprawie. - Nie ma powodu, by 
w mediach sprawę przedstawiać 
mieszkańcom Radzynia w sposób 
nieprawdziwy  – dodał burmistrz.

- W piśmie skierowanym do 
Urzędu Miasta w grudniu 2021 
wspólnota zwraca się do mnie o 
przeorganizowanie ruchu, umożli-
wiające prawidłową komunikację. 
Nie możemy tego robić – nie mo-
żemy przeorganizowywać komuś 
prywatnych szlaków komunika-
cyjnych.

Wskazał również, że przed wie-
loma laty, chyba w 2004 r. Miasto 
uporządkowało ten teren.  – Nie 
wiem, na jakich zasadach się to od-

było, bo w Urzędzie Miasta nie ma 
żadnych dokumentów potwier-
dzających, że zawarta została jakaś 
umowa, porozumienie, dzierżawa. 
Tymczasem wykonywanie prac 
na nieswoim terenie podlega dys-
cyplinie finansów publicznych. 
Zniknęły  wszystkie dokumenty, 
choć z nieoficjalnych źródeł wyni-
ka, że na parking przed bankiem i 
Grzybkiem wydano 100 tys. zł. To 

jest dużo pieniędzy i nie ma żad-
nego dokumentu. Tak się nie robi 
inwestycji. Jeśli wspólnota przed-
stawi mi jakiś dokument, poro-
zumienie, chętnie się z tym zapo-
znam – podsumował Jerzy Rębek.

Wskazał też rozwiązanie, jakie 
proponował wspólnocie będącej 
właścicielem terenu: wprowadze-
nie w tym miejscu płatności za 
parkowanie.  AW

Do Urzędu Miasta w lutym 
wpłynęły pisma od miesz-
kańców ulic Truskawkowej i 
Lendzinek II w sprawie zbudo-
wania dróg w tych miejscach. 
Miasto zdaje sobie sprawę jak 
ważne dla mieszkańców są to 
ciągi komunikacyjne i sprawą 
tą się interesuje. Jednak w 
tych dwóch przypadkach ist-
nieją okoliczności obiektywne 
utrudniające rozpoczęcie inwe-
stycji: nieuregolowane sprawy 
własnościowe i konieczność 
wykupu grunów (Truskawkowa) 
oraz brak decyzji w sprawie 
przebiegu dróg dojazdowych 
do S19 (Lendzinek II).

W przypadku ulicy Truskawko-
wej istniejący ciąg komunikacyjny 
jest za wąski, teren przeznaczony 
pod jej budowę nie spełnia pa-
rametrów technicznych określo-

nych w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa w 
sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Przed 
przystąpieniem do realizacji inwe-
stycji konieczne będzie przepro-
wadzenie wykupu działek, by móc 
zaprojektować, otrzymać pozwo-
lenia i wybudować drogę.

Jeśli chodzi o ul. Lendzinek 
II, na chwilę obecną Miasto nie 
dysponuje ostatecznymi rozstrzy-
gnięciami projektowymi co do 
przebiegu dróg dojazdowych przy 
przebudowie drogi S19. To w zna-
czący sposób ogranicza rozpoczę-
cie procesu inwestycyjnego.

Należy także wziąć pod uwagę, 
że proces budowy ulic jest wielo-
etapowy. W pierwszej kolejności 
niezbędne będzie zaplanowanie 
i zatwierdzenie inwestycji przez 
Radę Miasta Radzyń Podlaski w 

wieloletniej prognozie finansowej. 
Następnie Miasto zleci wykona-
nie projektu drogi, kanalizacji i 
oświetlenia zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie.

W przypadku ul. Lendzinek II 
Miasto wystąpi do Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie i 
będzie się ubiegać o pożyczkę na 
wybudowanie kanalizacji.

Wobec złożoności inwestycji, 
jaką jest budowy dróg, trudno 
precyzyjnie określić termin zakoń-
czenia prac przygotowawczy jak i 
fizycznej realizacji inwestycji. Do 
tego czasu ulice będą naprawiane 
na bieżąco w miarę potrzeb.

 AW

Problem z budową fragmentu 
ul. Osiedlowej wynika z faktu, 
że leży on na terenie prywat-
nym, na którym Miasto nie 
może inwestować. Proces 
budowy musi rozpocząć się od 
uregulowania spraw własno-
ściowych, co już trwa. Miesz-
kańcy ul. Osiedlowej przesłali 
do Urzędu Miasta pismo w 
sprawie budowy drogi na ul. 
Osiedlowej. Temat ten poru-
szony został również na sesji 
Rady Miasta (25. lutego).

Część ulicy Osiedlowej została 
wcześniej utwardzona. Jak tłuma-
czył na sesji burmistrz Jerzy Rębek, 
teren, na którym leży pozostały, 
nieutwardzony odcinek ul. Osie-
dlowej, nie należy do Miasta, ale jest 
własnością prywatną. - Tam, gdzie 
jest działka miejska, droga została 
utwardzona. Kolejna część, gdzie 
znajduje się zwyczajowo wydepta-
na ścieżka, to własność prywatna. 
Dopóki teren ma nieuregulowany 
stan prawny, Miasto nie może tam 
inwestować - wyjaśniał burmistrz. 

- Dlatego, chcąc zaspokoić po-
trzeby mieszkańców, Miasto roz-
poczęło proces prowadzący do 
uregulowania spraw własnościo-
wych do działki 1882, przez którą 
prowadzi wyjazd do ul. Sitkow-

skiego - tłumaczył wiceburmistrz 
Sławomir Lipski. Jest także drugi 
problem: - W chwili obecnej teren 
przeznaczony pod budowę wskaza-
nego fragmentu ul. Osiedlowej nie 
spełnia parametrów technicznych 
określonych w rozporządzeniu Mi-
nistra Infrastruktury i Budownic-
twa w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie 
- jest za wąski. Dlatego kolejnym 
etapem będzie przeprowadzenie 
wykupu fragmentów działek od 
mieszkańców, aby poszerzyć te-
ren pod drogę do niezbędnego 
minimum. To umożliwi uzyskanie 
niezbędnych pozwoleń na wykona-
nie projektu i wybudowanie drogi. 
W tym czasie Miasto złoży wnio-
sek do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Lublinie o pożyczkę 
na wybudowanie kanalizacji. - Jak 
widać, proces jest wieloetapowy, 
w związku z czym bardzo trudno 
precyzyjnie określić termin zakoń-
czenia prac przygotowawczych jak 
i samej inwestycji, a do tego czasu 
ul. Osiedlowa będzie naprawiana 
na bieżąco w miarę potrzeb - dodał 
wiceburmistrz.

 AW

W związku z informacjami 
prasowymi dotyczącymi złego 
stanu ciągu pieszo - jezdnego 
wzdłuż ulicy Wisznickiej infor-
mujemy, że dokończenie tej 
inwestycji zostało zaplanowa-
ne i zatwierdzone do realizacji 
przez Radę Miasta Radzyń 
Podlaski w wieloletniej progno-
zie finansowej na rok 2024.

W odpowiedzi na pismo miesz-
kańców w tej sprawie Miasto odpo-
wiada: Niestety, rozpoczęcie zada-
nia nie będzie możliwe w terminie 
wcześniejszym, z uwagi na ko-
nieczność wniesienia wkładu wła-
snego w ramach finansowania stra-
tegicznych i najbardziej kosztow-
nych inwestycji z punktu widzenia 
rozwoju Radzynia Podlaskiego.

W związku z pojawieniem 
się możliwości finansowania bu-
dowy dróg z programu „Polski 

Ład” Urząd Miasta przygotowuje 
przebudowę ulic: Warszawskiej, 
Wyszyńskiego, Partyzantów i 
Chomiczewskiego. Przedsięwzię-
cie dotyczy również wykonania 
instalacji wodno – kanalizacyj-
nych i kanalizacji deszczowych w 
tych ulicach. W ostatnich dniach 
otrzymaliśmy decyzję o współfi-
nansowaniu budowy ul. Polnej w 
wysokości 2  451  333,87 zł. Udział 
własny miasta w finansowaniu wy-
niesie 1 050 571,66 zł. Prowadzone 
są również intensywne działania 
związane z budową ronda przy 
dworcu PKS. W niedługim czasie 
spodziewamy się ogłoszenia wyni-
ków kolejnej edycji Polskiego Ładu; 
Urząd Miasta aplikuje o środki na 
remont ulic: Armii Krajowej, Par-
tyzantów cz. II, Lisowskiego, Że-
romskiego i nowego odcinka ul. 
Chmielowskiego.

 AW

AKTUALNOŚCI

- Teren parkingu przy tzw. Grzybku i Banku PKO S.A. jest własnością prywatną. 
Decyzja o zamknięciu parkingu jest suwerenną decyzją właścicieli i miasto nie ma 
na to wpływu – burmistrz Jerzy Rębek wyjaśniał kwestię zamknięcia parkingu.

Teren parkingu przy Grzybku jest 
prywatny. Miasto nie ma wpływu 
na decyzje właściciela

Budowa fragmentu ul. Osiedlowej 
może się rozpocząć po uregulowaniu 
stosunków własnościowych 

Chodnik na ul. Wisznickiej w 2024 
roku i inne plany inwestycyjne 

Kiedy zostaną zbudowane ul. Truskawkowa 
i Lendzinek II? 
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Na lutowej sesji Rady Miasta 
Burmistrz Jerzy Rębek prze-
kazał informację o pozyskaniu 
dotacji w wysokości 2 451 
333,87 zł na budowę ul. Polnej. 
Kwota pokryje 70% kosztów 
inwestycji, pozostałe środki (1 
050 571,66 zł) będą pochodzić 
z budżetu Miasta. 

Za wysiłek włożony w stwo-
rzenie wniosku dziękował Burmi-
strzowi i pracownikom UM radny 
Dariusz Bilski. Dotacja pochodzi 
ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

16 lutego 2022 r. Premier Ma-
teusz Morawiecki zatwierdził listy 
zadań powiatowych i gminnych do 
dofinansowania w ramach naboru 
wniosków na 2022 rok. ul. Polna 
w Radzyniu znalazła się w gronie 
projektów, które uzyskały wsparcie.

 AW

Podczas sesji Rady Miasta, 
która odbyła się 25 lutego, bur-
mistrz Jerzy Rębek informował 
o stanie przygotowań do reali-
zacji planowanych inwestycji 
drogowych, które mają być sfi-
nansowane z dotacji pozyska-
nych w ramach I i II edycji Pol-
skiego Ładu. Mówił również o 
przewidywanych utrudnieniach 
w ruchu na terenie Radzynia 
podczas remontów.

Realizacja inwestycji finanso-
wanych z dotacji w wysokości 10,5 
mln zł, pozyskanych przez Miasto 
w ramach I edycji Polskiego Ładu, 
rozpocznie się w tym roku. Będą 
to działania związane z przebudo-
wami ulic: Warszawskiej, Wyszyń-
skiego, Partyzantów i Chomiczew-
skiego.

– Zbliżamy się do finału opraco-
wania projektu technicznego. Za-
danie to przebiega sprawnie, praw-
dopodobnie już w kwietniu będzie 
ogłoszony przetarg na wykonanie 

– zapowiedział burmistrz. Wło-
darz uprzedził mieszkańców, że 
tak szeroki zakres prac spowoduje 
dużo utrudnień w ruchu, ponieważ 
w trakcie remontów wymienione 
zostaną skorodowane wodociągi, 
kanalizacja sanitarna, budowana 
będzie kanalizacja deszczowa.

- Proszę mieszkańców o wyrozu-
miałość. Gdy to wykonamy na kil-
kadziesiąt lat będziemy mieli spokój 
z instalacjami wodociągowymi i 
kanalizacyjnymi – apelował wło-
darz miasta. Dodał, że nie powinno 
być większych problemów komu-
nikacyjnych przy modernizacji ul. 
Wyszyńskiego, jeśli chodzi o odci-
nek ul. Warszawskiej od Grzybka 
do dzwonnicy: tu problem zostanie 
zminimalizowany przez puszczenie 
ruchu dwustronnego ul. Ostro-
wiecką. Ul. Chomiczewskiego na 
pewnym odcinku na pewien okres 
będzie wyłączona z ruchu. 

Wystąpią duże utrudnienia na 
ul. Partyzantów, gdzie jest katastro-
falny stan instalacji wodociągowej i 
kolektora sanitarnego. Odcinek od 

ul. Jana Pawła II i Międzyrzeckiej 
do zakładu drGerard będzie wyłą-
czony z ruchu na 2-3 mies. Plano-
wane jest przygotowanie parkingów 
zastępczych dla mieszkańców. Cięż-
kie samochody do zakładu drGe-
rard będą jeździły przez ul. Leśną. 
Problem będzie trwał 2-3 miesiące. 
- Nie ma innej możliwości – pod-
kreślił burmistrz Jerzy Rębek.

Miasto złożyło wniosek do II 
edycji Rządowego Programu Polski 
Ład o kolejną dotację, tym razem w 
wysokości 10 mln 925 tys. zł. Pie-
niądze będą przeznaczone na: 

- 2 etap przebudowy magistrali 
wodociągowej i całej infrastruktury 
drogowej na ul. Partyzantów (wnio-

sek o 4 mln 900 tys. zł)
- ul. Lisowskiego (wniosek o 960 

tys. zł)
- ul. Chmielowskiego (2 mln 240 

tys. zł).
- ul. Żeromskiego i al. Tysiąclecia 

(1 mln 520 tys. zł).
- ul. Armii Krajowej (1 505 tys. 

zł).
Burmistrz wyjaśniał, dlacze-

go jest ważna przebudowa ul. 
Żeromskiego. - W tym miejscu 
gromadzą się wody opadowe 
z większości osiedla za starym 
szpitalem. Dlatego pierwszym 
działaniem jest budowa kanaliza-
cji deszczowej odprowadzającej 
wody opadowe do ul. Powstania 
Styczniowego.

Radny Jarosław Zaprzalski 
pytał o dalsze plany związane z re-
montem dróg, czy Miasto będzie 
uczestniczyć w kolejnej edycji Pol-
skiego Ładu. 

Burmistrz odpowiedział, że w 
Radzyniu jest wiele dróg wymaga-
jących natychmiastowej interwen-
cji, np. całe osiedle Satuń, ale trud-
no obecnie mówić na ten temat coś 
konkretnego w kontekście sytuacji 
za naszą wschodnią granicą.

 AW

Znamy wykonawcę projektów przebudowy 
ulic w ramach II edycji Polskiego Ładu 

AKTUALNOŚCI

Rozstrzygnięty został przetarg 
na opracowanie dokumentacji pro-
jektowej dla zadania pod nazwą 
”Przebudowa infrastruktury dro-
gowej wraz z modernizacją sieci 
wodno-kanalizacyjnej w Radzyniu 
Podlaskim”. Do przetargu zgłosiła 
się jedna firma - INBUD CON-
TROL KONTROLA I OBSŁU-
GA INWESTYCJI BUDOW-
LANYCH Spółka Jawna Wójcik 
Paweł i Wójcik Daniel z siedzibą 
w Białej Podlaskiej, która w proce-
durze przetargowej uzyskała kom-
plet punktów.

Pieniądze na zadanie pn. „Prze-
budowa infrastruktury drogowej 
wraz z modernizacją sieci wodno-
-kanalizacyjnej w Radzyniu Podla-
skim” mają pochodzić z II edycji 
Rządowego Programu POLSKI 
ŁAD, do którego wnioski Miasto 
złożyło pod koniec stycznia.

Przypomnijmy zakres zadania:

Wniosek 1: 
ul. Partyzantów - etap 2

Inwestycja drogowa przepro-
wadzona w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład polegać bę-
dzie na wymianie infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej w ul. Par-
tyzantów w Radzyniu Podlaskim 
wraz z odtworzeniem i moderni-
zacją drogi. W przedmiotowym 
odcinku przebiega zdegradowana 
sieć wodna i kanalizacyjna wy-
magająca wymiany. Dodatkowo 
wymiana infrastruktury podziem-
nej wiąże się z odbudową drogi w 
trasie jej przebiegu. Inwestycja 
będzie kontynuacją działań prze-
widzianych w pierwszej edycji. 
W ulicy Partyzantów przebiega 
główna magistrala wodociągowa, 
która zaopatruje w wodę ponad 
połowę miasta. Zdegradowana 
sieć powoduje liczne awarie skut-
kujące tymczasowym zatrzyma-

niem dostaw wody. Istnieje rów-
nież pilna potrzeba przebudowy 
kanalizacji sanitarnej ze względu 
na mocne wyeksploatowanie ka-
nału. Konsekwencją przebudowy 
sieci znajdujących się pod jezdnią 
będzie odtworzenie i moderniza-
cja drogi.

Wniosek 2: 
ulice Armii Krajowej, 
Chmielowskiego, Lisowskiego
i Żeromskiego

W ramach przedmiotowego 
wniosku planujemy wykonać za-
danie związane z przebudową 
sieci wodno-kanalizacyjnych oraz 
kanalizacji deszczowej wraz z 
odbudową i modernizacją dróg. 
Wniosek zakłada przebudowę 
czterech dróg/ulic na terenie mia-
sta Radzyń Podlaski: ul. Armii 
Krajowej, ul. Chmielowskiego, ul. 
Lisowskiego oraz ul. Żeromskiego.

1. Na ulicy Armii Krajowej 
znajduje się wyeksploatowana sieć 
kanalizacji sanitarnej wymagająca 
wymiany. W konsekwencji wy-
miany sieci planujemy odbudować 
drogę wraz z chodnikami. Prace 
budowlane przebiegać będą na 
całej długości drogi tj. około 430 
metrów.

2. Zakres prac na ulicy Chmie-
lowskiego polegać będzie na prze-
dłużeniu istniejącego odcinka o 
kolejne 500 metrów. Na nowym 
odcinku drogi planujemy wyko-
nać nowe instalacje wodociągowe, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej oraz nową nawierzch-
nię asfaltową. Wykonane prace 
przyczynią się do rozwoju osiedla 
mieszkaniowego znajdującego się 
w otoczeniu drogi.

3. Prace na ulicy Lisowskiego 
będą kontynuacją robót rozpo-
czętych w poprzednich latach. 

Dotychczas wybudowano ponad 
50% kompletnej drogi, pozostaje 
do wykonania ok 200 m drogi. W 
ramach kontynuacji prac zamie-
rzamy wykonać kompletną drogę 
wraz z kanalizacją deszczową.

4. Ulica Żeromskiego znajdu-
je się na osiedlu domków jedno-
rodzinnych wybudowanych na 
przełomie lat 70/80 XX wieku. 
Ze względu na znaczny stopień 
degradacji nawierzchnia znajdu-
jąca się w ul. Żeromskiego wyma-
ga pilnej interwencji i przebudo-
wy. W ramach przebudowy drogi 
planujemy umieścić w drodze 
kanalizację deszczową, która w 
przyszłości powstrzyma erozję 
nawierzchni spowodowaną opa-
dami atmosferycznymi. Całkowita 
długość drogi do przebudowy to 
ok. 400m.

 AW

Wyłoniono wykonawcę projektu na przebudowę ulic Partyzantów (II etap), Armii Krajowej, Lisowskiego, Żeromskiego i przedłu-
żenia Chmielowskiego. Zadanie to wykona firma INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH za 
kwotę 418 200 zł.

Są pieniądze 
na budowę 
ul. Polnej! 

Burmistrz o czekających nas remontach dróg
i związanych z nimi utrudnieniach w ruchu 



BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 9 marca 2022 r.66

Jak informuje PGE Dystrybu-
cja z dniem 1 stycznia 2022 roku 
funkcjonowanie rozpoczyna Rejon 
Energetyczny Radzyń Podlaski. 
Jego struktura będzie tworzona w 
oparciu o dotychczasowy Posteru-
nek Energetyczny Radzyń Podlaski, 
powiększony o posterunki w Mię-
dzyrzecu Podlaskim i Parczewie, 
czyli będzie tożsama z jego dawnym 
kształtem.

Spółka dokonała analizy, która 
wykazała, że otworzenie nowego 
Rejonu pozytywnie wpłynie na po-
prawę jakości świadczonych usług.

- Powiat Radzyński oraz jego 
okolice są dynamicznie rozwija-
jącym się regionem, w którym 
odnotowujemy rosnącą liczbę no-
wych Odbiorców indywidualnych 
i biznesowych. Zauważamy rów-
nież znaczący wzrost przyłączeń do 
sieci instalacji fotowoltaicznych – 
mówi Jarosław Kwasek, prezes Za-
rządu PGE Dystrybucja. – Po prze-
analizowaniu potrzeb społecznych 
i konsultacjach na poziomie GK 
PGE oraz Ministerstwa Aktywów 
Państwowych, podjęliśmy decyzję 
o utworzeniu nowego rejonu ener-
getycznego na tym właśnie terenie 
– dodaje Prezes.

Podkreślić należy, że jeszcze 
podczas kampanii prezydenckiej 

Wicepremier i Minister Aktywów 
Państwowych Jacek Sasin zapowia-
dał przywrócenie, zlikwidowanego 
w 2012 roku rejonu energetycznego 
w Radzyniu Podlaskim, jako jedne-
go z etapów podnoszenia jakości 
życia mieszkańców małych i śred-
nich miast.

- Rząd, który powstał po zwy-
cięskich dla PiS wyborach zdecydo-
wał, że naszym priorytetem będzie 
wspieranie Polski lokalnej – tych 
mniejszych ośrodków, gmin, po-
wiatów, które przez ponad 20 lat 
wolnej Polski pozostawały poza 
zainteresowaniem, albo w małym 
zainteresowaniu kolejnych rządów. 
Dlatego uruchomiliśmy duże środ-
ki na to, aby w tych miejscowo-
ściach, oddalonych od metropolii 
powstały obiekty, które mogłyby 
poprawić jakość życia mieszkańców 
– mówił Wicepremier Jacek Sasin.

Nowopowstała struktura PGE 
Dystrybucja wpłynie na poprawę 
jakości obsługi Klienta oraz spełni 
oczekiwania mieszkańców w za-
kresie skrócenia ścieżki decyzyjnej 
między Spółką, a lokalnymi insty-
tucjami samorządowymi i przedsię-
biorstwami. Zapewni również nowe 
miejsca pracy i poprawi komfort 
pracowników oraz czas dojazdu do 
zgłoszeń.

- Przywrócenie rejonu energe-
tycznego do Radzynia to bardzo 
dobra informacja zarówno dla 
mieszkańców, jak i samorządow-
ców. Wraz z władzami powiatu, 
od dawna podejmujemy liczne 
działania zmierzające do rozwoju 
naszej małej Ojczyzny – skomento-
wał Jerzy Rębek, burmistrz Radzy-
nia Podlaskiego – Jestem wdzięczy 
Zarządowi PGE Dystrybucja, ale 
przede wszystkim Rządowi PiS, bo 
to już kolejna, zrealizowana obiet-
nica. Najlepszym przykładem na 
to jest przekazanie ponad 21 mln 
zł dofinansowania na rewitalizację 
radzyńskiego pałacu.

Nowym Dyrektorem Rejonu 
Energetycznego Radzyń Podlaski 
zostanie Pan Marek Kosiński, wie-
loletni pracownik PGE Dystrybu-
cja, ostatnio Dyrektor Rejonu Ener-
getycznego Lublin Teren.

Nowopowstały RE obsłuży ok. 
46 tys. odbiorców z gmin: Radzyń 
Podlaski, Kąkolewnica, Borki, 
Czemierniki, Wohyń, Komarówka 
Podlaska, Ulan- Majorat, Między-
rzec Podlaski, Drelów, Parczew, Sie-
mień, Sosnowica, Dębowa Kłoda i 
Milanów. Będzie przy nim funk-
cjonował również Punkt Obsługi 
Klienta Dystrybucyjnego.

 Red.

Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych z początkiem roku 
zakupiło nową zamiatarkę 
uliczną.

- Zakup nowego sprzętu był ko-
niecznością, by podnieść na wyższy 
poziom utrzymanie czystości w 
mieście. Zamiatarka przeznaczo-
na jest do zamiatania ulic, ale tak-
że dzięki swoim kompaktowym 
gabarytom i wyposażeniu wyko-
rzystywana będzie do zamiatania 
chodników czy ścieżki rowerowej. 

Zamiatarka posiada na wyposaże-
niu specjalne szczotki do usuwania 
chwastów z przestrzeni pomiędzy 
kostką brukową, co pozwoli na ła-
twiejsze utrzymanie czystości np. 
na Placu Wolności czy parkingach 
- wyjaśnia prezes PUK Jarosław Ej-
smont.

Atutem pojazdu jest niewątpli-
wie potężna sprężarka, która pomi-
mo małego silnika, który napędza 
jednostkę, daje wysoką moc ssania 
nawet przy niskich obrotach. Wnę-
trze daje kierującemu pojazdem 
doskonałą widoczność dzięki prze-

stronnej kabinie, a ergonomiczne 
elementy sterowania znacznie uła-
twiają pracę. Zamiatarka Swingo 
200+ spełnia wymogi najwyższego 
poziomu certyfikacji PM10/PM2,5. 
Zastosowanie systemu powietrza 
obiegowego Koanda w połączeniu 
z systemem ciśnieniowym wody 
obiegowej pozwala zmniejszyć 
emisję pyłów drobnych nawet o 
70%.

Jak dodaje prezes, zamiatarka 
Swingo 200+ to idealne rozwiąza-
nie do codziennych prac porząd-
kowych i dzięki zastosowaniu zra-

szaczy przy szczotkach powoduje, 
że jej używanie nie będzie uciążli-
we dla mieszkańców – nie będzie 
powstawała chmura kurzu, jak to 
miało miejsce w przypadku uży-
wania dotychczas posiadanej za-
miatarki przyczepianej do ciągnika. 
Ponadto wyposażenie w odkurzacz 
pozwoli na dotarcie do nawet trud-
no dostępnych miejsc – puentuje 
swoją wypowiedź J. Ejsmont.

 Karol Niewęgłowski

Rolnicy i ich domownicy będą 
mogli prowadzić w Radzyniu 
handel na nieogrodzonym pla-
cu targowym przy ul. Targowej 
w piątki i soboty w godzinach 
od 6.00 do 17.00. Taką uchwa-
łę podjęli radni na nadzwy-
czajnej sesji Rady Miasta 28 
stycznia. Uchwała jest efek-
tem Ustawy z 29. paździer-
nika 2021 r. o ułatwieniach w 
prowadzeniu handlu w piątki i 
soboty przez rolników i ich do-
mowników, weszła w życie 14 
dni po ogłoszeniu w Dzienniku 
Ustaw.

W imieniu Miasta Radzyń Pod-
laski nadzór i kontrolę nad targo-
wiskiem sprawować będzie pra-
cownik wyznaczony przez Urząd 
Miasta.

Miejsce to zostało wybrane ze 
względu na to, że jest ono dogodne 
i dostępne dla dużych pojazdów, 
np. ciągników z przyczepami czy 
większych samochodów dostaw-

czych.  
Regulamin dotyczący handlu 

przez rolników i ich domowników 
w piątki i soboty nie dopuszcza 
innego miejsca handlu, zobowią-
zuje handlujących do zachowania 
porządku i czystości w obrębie 
zajmowanych stanowisk w trakcie 
i po zakończeniu handlu oraz do 
takich zachowań, by nie przeszka-
dzały innym w sprzedaży i zakupie 
towarów i nie stanowiły dla nich 
zagrożenia.

Na targowisku będą mogły się 
znajdować tylko pojazdy, z których 
prowadzona będzie sprzedaż, albo 
służące do transportu towarów 
będących przedmiotem handlu. 
Gmina Miejska Radzyń Podlaski 
zastrzega, że nie będzie ponosić 
odpowiedzialności za mienie po-
zostawione na terenie targowiska 
oraz nie będzie ponosić jakichkol-
wiek konsekwencji z tytułu zawie-
ranych umów handlowych.

 AW

Od 1 stycznia 2022 roku w Radzyniu Podlaskim powstaje nowy Rejon Energe-
tyczny oddziału Lublin. Zarząd PGE Dystrybucja podjął decyzję o wydzieleniu 
odrębnej komórki z dotychczasowego Rejonu Biała Podlaska. To kolejna spełnio-
na obietnica złożona przez PiS podczas kampanii wyborczej.

Nowoczesna zamiatarka Swingo 200+ na wyposażeniu PUK-u

Rejon Energetyczny PGE 
Dystrybucja po 10 latach 
wraca do Radzynia 

Rolnicy będą mogli handlować 
na targowisku miejskim 
w piątki i soboty 

AKTUALNOŚCI
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Trzy uchwały dotyczące 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi w Radzyniu 
podjęte zostały na sesji 
Rady Miasta 25 lutego. Naj-
ważniejsze zmiany dotyczą 
podziału odpadów biodegra-
dowalnych na odpady zielone 
i kuchenne, wprowadzenia 
możliwości kompostowania 
odpadów zielonych przez 
mieszkańców i ograniczenia 
ilości oddawanych odpadów 
zielonych oraz kwestii zwią-
zanych z oddawaniem odpa-
dów budowlanych.

-Trzy pierwsze zmiany są ści-
śle ze sobą połączone: wprowa-

dzenie podziału bioodpadów na 
kuchenne i zielone oraz umoż-
liwienie kompostowania tych 
ostatnich przez mieszkańców, co 
było wcześniej niemożliwe – wy-
jaśniał na sesji Piotr Tarnowski 
– podinspektor Wydziału Zarzą-
dzania Mieniem Komunalnym 
Urzędu Miasta, zajmujący się 
gospodarką odpadami komunal-
nymi.

Bioodpady kuchenne („BIO 
kuchenne”) będą zbierane do 
worków w kolorze jasnobrą-
zowym, bioodpady z terenów 
zielonych („BIO zielone”) – w 
kolorze ciemnobrązowym.

Jednocześnie zostaje wprowa-
dzony limit odpadów zielonych, 
jaki będą mogli oddawać miesz-

kańcy, do 6 worków 100-litro-
wych miesięcznie. Zasady te 
mają na celu umożliwienie, za-
chętę i zmobilizowanie miesz-
kańców do kompostowania we 
własnym zakresie odpadów zie-
lonych i przez to zmniejszenie 
ilości tych odpadów oddawanych 
do ZZOK w Adamkach.

W momencie wprowadzenia 
powyższych zapisów mieszkań-
cy będą mogli zdecydować, czy 
chcą kompostować i jakie bio-
odpady poddać kompostowaniu: 
wyłącznie bioodpady zielone czy 
również bioodpady kuchenne.

Będzie w dalszym ciągu pro-
wadzone użyczanie kompostow-
ników mieszkańcom Radzynia.

Wprowadzona została także 

zmiana godzin otwarcia PSZOK, 
aby odpady odbierał pracownik 
za to odpowiedzialny. PSZOK 
będzie przyjmował odpady od 
poniedziałku do soboty w go-
dzinach od godziny 8.00 do 
16.00.

To zwiększy transparentność 
i ewidencjonowanie. - Zamierza-
my wprowadzić system monito-
ringu i ewidencji odpadów na 
PSZOK – wyjaśniał Piotr Tar-
nowski .

Ponadto dodano kolejny ro-
dzaj odpadów z grupy odpadów 
budowlanych, pochodzących z 
gospodarstw domowych, sta-
nowiących odpady komunalne. 
Mieszkańcy będą mogli bez li-
mitu oddawać w PSZOK-u czy-

stą glazurę i terakotę.
Przypomnijmy, że w PSZOK 

odpady budowlane – czysty gruz 
można oddawać bez ograniczeń, 
w przypadku gruzu zmieszane-
go obowiązuje limit 200 kg na 
rok od każdej nieruchomości. 
Odpady ponad ograniczenie opi-
sane w ust. 1 przyjmowane są w 
PSZOK- u za dodatkową opłatą 
w wysokości 1 000,00 zł za 1 
tonę.

Dodatkowo zmieniono zapis 
odnośnie odpadów wielkoga-
barytowych i zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektroniczne-
go. Odpady te będą przyjmowa-
ne wyłącznie w PSZOK.

 AW

Wymiana oświetlenia w Radzyniu to inwestycja, 
którą zauważono, doceniono i nagrodzono po raz 
drugi na forum ogólnopolskim. W 23. edycji Kon-
kursu “Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 
2021 Roku” i “Najlepszą Inwestycję Oświetle-
niową 2021 Roku” w kategorii OŚWIETLENIE 
DRÓG i TERENÓW PUBLICZNYCH II nagrodę 
przyznano firmie POLLIGHT Sp. z o. o. za wyko-
nanie oświetlenia na terenie Miasta Radzyń Pod-
laski w ramach projektu „Poprawa efektywności 
energetycznej poprzez modernizację infrastruk-
tury energetycznej i infrastruktury oświetlenia 
ulicznego na terenie Miasta Radzyń Podlaski.”

Zmiany w zasadach gospodarki odpadami komunalnymi

Oświetlenie Radzynia ponownie docenione na 
forum ogólnopolskim!

Uroczyste ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród w Konkursie 
na Najlepiej Oświetloną Gminę 
i Miasto 2021 Roku i Najlepszą 
Inwestycję Oświetleniową 2021 
Roku odbyło się 26 stycznia pod-
czas Targów ŚWIATŁO na tere-
nie EXPO XXI w Warszawie. Go-
ściem honorowym uroczystości 
był Tomasz Fijołek, Dyrektor Biu-
ra Unii Metropolii Polskich oraz 
Leszek Świętalski, Sekretarz Ge-
neralny Związku Gmin Wiejskich 
RP. Nagrody wręczyła Komisja 
Konkursowa w składzie: Krzysz-
tof Nowakowski - przewodni-
czący Komisji, Prezes Polskiego 
Związku Przemysłu Oświetlenio-
wego Marek Orłowski - sekretarz 

i Jerzy Szczyciński, członek Ko-
misji.

Nagrodę odebrał Piotr Dy-
mek, współwłaściciel firmy POL-
LIGHT Sp. z o.o. Miasto Radzyń 
Podlaski reprezentował Tomasz 
Szczepaniuk inspektor Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego. Lau-
reaci, będący przedstawicielami 
jednostek samorządowych, otrzy-
mali dodatkowo roczną prenu-
meratę Gazety Samorządu i Ad-
ministracji, partnera Konkursu.
Głównym organizatorem kon-
kursu jest Polski Związek Prze-
mysłu Oświetleniowego.

W uzasadnieniu jury czytamy: 
„Firma „POLLIGHT” Sp. z o.o. 
wykonała modernizację oświetle-

nia miasta łącznie z możliwością 
sterowania i monitoringu pracy 
oświetlenia, zgodnie ze zleceniem 
Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

Komisja wzięła pod uwagę 
dobre efekty oświetleniowe oraz 
poprawę efektywności energe-
tycznej. Poprawa efektywności 
energetycznej wynika z zamon-
towania opraw z ledowymi źró-
dłami światła oraz z zastosowania 
systemu zarządzania tymi opra-
wami.System ten pozwala nie tyl-
ko na sterowanie w czasie rzeczy-
wistym strumieniem świetlnym 
każdej oprawy, a więc jej mocą 
lecz również na zbieranie danych 
o jej pracy. Zbieranie danych o 
pracy opraw służy do dokonywa-

nia wszelkiego rodzaju sprawoz-
dawczości jak również poprawie 
obsługi – sygnalizując usterki.

Dobre efekty oświetleniowe 
uzyskano pomimo trudności 
wynikających z konieczności do-
stosowania kształtu opraw i ich 
rozsyłu światła do istniejących 
słupów, pozostających w dotych-
czasowych lokalizacjach.”

Przypomnijmy, że w listo-
padzie 2021 r. Miasto Radzyń 
Podlaski otrzymało główną na-
grodę w 7. edycji konkursu „Sa-
morząd przyjazny energii” (wraz 
z miastem Luboń oraz gminami 
Przywidz, Radziechowy-Wieprz 
i Siekierczyn). Burmistrz Jerzy 
Rębek z rąk prezesa PGE Dystry-

bucja Jarosława Kwaska odebrał 
pamiątkową statuetkę oraz grant 
w wysokości 15 tys. zł na dalsze 
inwestycje. Konkurs „Samorząd 
przyjazny energii” organizowany 
jest przez Polskie Towarzystwo 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elek-
trycznej przy wsparciu firm: Enea 
Operator, Energa-Operator, PGE 
Dystrybucja, Tauron Dystrybucja 
i Polskich Sieci Elektroenerge-
tycznych. Inicjatywa została obję-
ta honorowym patronatem przez 
Ministra Aktywów Państwowych, 
Ministra Klimatu i Środowiska 
oraz Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki. 

 AW

AKTUALNOŚCI
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W ostatnim czasie aktywnością zaczęli wykazywać się oszu-
ści, którzy wyłudzają pieniądze od mieszkańców naszego 
województwa, a także powiatu. Są to przestępcy działający 
metodą na tzw. „wnuczka”. 
Ich ofiarami padają najczęściej osoby starsze. Sposób ich działania jest bardzo podobny. Oszust 
dzwoni na wybrany z książki telefonicznej numer stacjonarny i przedstawia się jako krewny: 
wnuczek, syn, siostrzeniec prosząc o pilną pożyczkę sporej sumy pieniędzy. Motywem po-
życzki może być fałszywa informacja np. o spowodowaniu wypadku i konieczności uiszczenia 
policjantowi opłaty w celu uniknięcia więzienia lub wypłaty zadośćuczynienia osobie poszko-
dowanej. Oszust prosi o dokonanie przelewu pocztowego lub bankowego, ale najczęściej po 
gotówkę do domu przychodzi znajomy „wnuczka”. Oszuści podają się również za policjantów, 
sędziów lub prokuratorów i proszą o pomoc w schwytaniu oszustów informując, że całe dzia-
łanie jest pod obserwacją Policji. Nie jest to jednak prawdą. W ostatnim czasie oszuści wykona-
li kilkadziesiąt takich telefonów do mieszkańców naszego regionu. Na szczęście w większości 
przypadków starsze osoby nie dały się oszukać. To jednak nie zniechęca oszustów do kolejnych 
prób wyłudzenia pieniędzy. W trosce o nasze bezpieczeństwo, policjanci apelują do wszystkich 
mieszkańców o ostrożność, rozsądek i ograniczone zaufanie do osób, które dzwonią do nas z 
podobną prośbą. Zanim zdecydujemy się przekazać oszczędności rzekomemu krewnemu, naj-
pierw sami skontaktujmy się z nim lub jego bliskimi. Przestrzeżmy przed oszustami starszych 
członków naszych rodzin.

Pamiętajmy: 
Nigdy nie przekazujmy pieniędzy nieznajomym osobom.

W przypadku zaistnienia oszustwa lub jego próby, natychmiast 
powiadamiajmy Policję.

Inni oszuści dokonują kradzieży bezpośrednio z naszych domów. Złodzieje pod pozorem wy-
konania w domu czy mieszkaniu różnych usług lub czynności, wykorzystują nieuwagę ofiary i 
dokonują kradzieży wartościowych przedmiotów. Często łupem padają również karty kredyto-
we czy dowody osobiste ofiar, które mogą posłużyć do wyłudzenia np. kredytu. Pomysłowość 
oszustów jest nieograniczona. Podają się oni za członków rodziny, za pracowników administra-
cji, gazowni, elektrowni, inkasentów, kurierów czy hydraulików.

Pamiętajmy:
Nie wpuszczajmy do mieszkania nieznajomych osób - nie każdy jest 
tym, za kogo się podaje.

• Oszuści wykorzystują dobre serce, ufność i gościnność swoich ofiar.
• Miła powierzchowność sprawcy pomaga zdobyć zaufanie ofiary.
• Nie wierzmy w „życiowe okazje” oferowane przez nieznajomych (np. „super, zdrową 
i relaksującą” pościel czy też „niezniszczalny” komplet garnków).
• Upewniajmy się, kogo wpuszczamy do domu. Zanim to uczynimy, żądajmy okazania legityma-
cji lub identyfikatora. Zadzwońmy do instytucji, na które nieznajomi się powołują.

Gdy podejrzewamy, że mamy do czynienia z oszustem, nie wahajmy 
się zadzwonić na Policję pod bezpłatny numer 997 lub 112. 

APEL POLICJI

Dzienny Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Radzyniu 
Podlaskim informuje, iż 
rozpoczyna przyjmowanie 
wniosków osób chętnych do 
uczestnictwa w zajęciach 
prowadzonych na terenie 
placówki. Liczba miejsc ogra-
niczona, liczy się kolejność 
złożonych podań.

DŚDS w Radzyniu Podlaskim 
jest placówką wsparcia dla osób:

Typ A – dla osób przewlekle 
psychicznie chorych,

Typ B – dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną,

Typ D – dla osób z ze spektrum 
autyzmu lub niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi.

DŚDS prowadzi zajęcia indy-
widualne i grupowe z zakresu: 
terapii zajęciowej, socjoterapii, 
arteterapii, psychoterapii, ko-
munikacji alternatywnej, terapii 
behawioralnej, wiedzy ogólnej. 
Organizuje treningi: edukacyjne, 

gospodarcze, ekonomiczne, za-
radności życiowej, korzystania z 
nowinek elektronicznych, samo-
obsługi, umiejętności społecz-
nych, umiejętności praktycznych, 
umiejętności interpersonalnych 
i rozwiązywania problemów, ko-
munikacji werbalnej i niewer-
balnej, umiejętności spędzania 
czasu wolnego, trening załatwia-
nia spraw urzędowych. Zajęcia 
prowadzone są na pracowniach: 
komputerowej, plastycznej, reha-
bilitacyjnej, animacji, doświad-
czania świata, kulinarnej, stolar-
skiej oraz świetlicy.

W celu uzyskania wszelkich 
informacji prosimy o kontakt: 
osobisty, ul. Bulwary 12, 21-300 
Radzyń Podlaski (z zachowaniem 
wszystkich zasad sanitarnych), 
telefoniczny pod numerem (83) 
352-80-29 bądź za pośrednic-
twem poczty elektronicznej 
e-mail: administracja@dsds-ra-
dzyn.pl

DŚDS rozpoczyna 
przyjmowanie
wniosków

28 stycznia 2022 r. w Staro-
stwie Powiatowym w Radzy-
niu Podlaskim odbyło się spo-
tkanie Starostów Szczepana 
Niebrzegowskiego i Michała 
Zająca oraz Burmistrza Jerze-
go Rębka z Dyrektorem Izby 
Administracji Skarbowej w 
Lublinie Arturem Krukowskim, 
Zastępcą Dyrektora Piotrem 
Grajewskim i Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Radzyniu Pod-
laskim Marzanną Ramusiewicz. 
Tematem spotkania była kwe-
stia potrzeby budowy nowej 
siedziby Urzędu Skarbowego 
w Radzyniu Podlaskim.

Samorządowcy zadeklarowali 
pomoc w formie działki pod bu-
dowę nowego budynku. Warunki 
pracy dla urzędników oraz peten-
tów Urzędu Skarbowego w Radzy-
niu Podlaskim są bardzo trudne i 
niekomfortowe. Dotychczasowa 
siedziba nie spełnia również kry-
terium dostępności dla osób nie-
pełnosprawnych. Oczekujemy, że 
ten problem zostanie rozwiązany 
we współpracy samorządu i służb 
Krajowej Administracji Skarbo-
wej.

Michał Maliszewski
Starostwo Powiatowe 

Nowa siedziba Urzędu 
Skarbowego w Radzyniu

OGŁOSZENIA
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Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Radzyniu Podlaskim 
realizuje ustawę z dnia 17 
grudnia 2021 r. o dodatku 
osłonowym a więc przyjmu-
je, ustala wysokość i będzie 
wypłacał dodatek osłonowy 
mieszkańcom miasta.

Zgodnie z ustawą dodatek 
osłonowy przysługuje: osobie w 

gospodarstwie domowym jedno-
osobowym, w którym wysokość 
przeciętnego miesięcznego do-
chodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. 
U. z 2020 r. poz.111 oraz z 2021 
r. poz. 1162,1981,2105,2270) nie 
przekracza kwoty 2100 zł, oraz 
osobie w gospodarstwie domowym 
wieloosobowym, w którym wyso-

kość przeciętnego miesięcznego 
dochodu w rozumieniu art.3 pkt. 
1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych nie 
przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy przysługuje 
osobom, o których mowa powyżej, 
za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. 
do dnia 31 grudnia 2022 r. i będzie 
wypłacany w dwóch równych ra-
tach w terminie do dnia 31 marca 

2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 
r.

W przypadku gdy osoba, o któ-
rej mowa powyżej złoży wniosek 
o wypłatę dodatku osłonowego 
później niż na dwa miesiące przed 
upływem tych terminów, dodatek 
osłonowy wypłacany jest jednora-
zowo, niezwłocznie po przyznaniu. 
Wnioski o wypłatę dodatku osło-
nowego złożone po 31 październi-

ka 2022 r. pozostawia się bez rozpa-
trzenia.

Do dnia 31 stycznia 2022 r. 
wpłynęło 1025 wniosków od 
mieszkańców miasta Radzyń Pod-
laski.

Wnioski będą sprawdzane i we-
ryfikowane, o wynikach zaintereso-
wani będą powiadomieni.

Andrzej Szczęch
Kierownik MOPS

w Radzyniu Podlaskim

podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miasta Radzyń Podlaski na okres 21 dni tj. od dnia  24 lutego 2022 r. do dnia  
16 marca 2022 r. wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 
na okres do 3 lat  - na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021.1899).
Wykaz jest załącznikiem  do Zarządzenia Nr 17  Burmistrza Miasta Radzyń Pod-
laski  z dnia 22 lutego 2022 roku.

Informacja MOPS w sprawie dodatku osłonowego

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI

Perspektywa UE na lata 2014–
2021 kończy się, ale nie dla lu-
belskich przedsiębiorców! W ra-
mach instrumentu REACT-EU 
Komisja Europejska uruchomiła 
dodatkowe środki przeznaczone 
na walkę ze społecznymi i go-
spodarczymi skutkami pandemii 
COVID-19. Dzięki nim Lubelska 
Agencja Wspierania Przedsię-
biorczości w Lublinie ogłosiła 
nowy nabór na wsparcie z Fun-
duszy Europejskich.

Działanie 15.1 Wsparcie 
przedsiębiorstw w zakresie 
energetyki

Celem Działania 15.1 Wspar-
cie przedsiębiorstw w zakresie 
energetyki jest wsparcie inwesty-
cji poprawiających efektywność 
energetyczną przedsiębiorstw. 
O dotacje będą mogły starać się 
mikro, małe i średnie firmy oraz 
spółki prawa handlowego z więk-
szościowym udziałem jednostek 
samorządu terytorialnego.

Wszystkie projekty muszą być 
zlokalizowane na terenie woje-
wództwa lubelskiego. Organi-
zator konkursu podzielił nabór 
wniosków na 3 rundy:

- Runda I - Instalacje do pro-
dukcji energii z OZE o mocy do 
0,5 MW

- Runda II - Głęboka termo-
modernizacja

- Runda III - Instalacje do 

produkcji energii z OZE o mocy 
powyżej 0,5 MW

Wysokość dotacji i termin 
składania wniosków

Przedsiębiorcy będą mogli 
uzyskać nawet do 3 mln złotych. 
Wysokość wsparcia uzależniona 
jest od typu projektu oraz sta-
tusu firmy. Wnioskodawcy mu-
szą pamiętać o tym, że czasu na 

realizację projektów wspartych 
z REACT-UE jest niewiele, bo-
wiem trzeba je zakończyć do 31 
grudnia 2023 r.

Na co można przeznaczyć do-
finansowanie?

Przedsiębiorcy mają możli-
wość budowy, rozbudowy i prze-
budowy instalacji do produkcji 
energii elektrycznej lub cieplnej 

z OZE oraz głębokiej termomo-
dernizacji budynków. Dodatkowo 
przedsiębiorcy będą mogli sfi-
nansować magazyny energii.

Kompleksowa termomoderni-
zacja budynków, obejmuje takie 
działania jak: wymiana źródła 
ciepła, ocieplenie ścian, wymia-
na stolarki okiennej i drzwiowej, 
wymiana oświetlenia na energo-
oszczędne, koszty zastosowania 

technologii odzysku energii wraz 
z systemem wykorzystania ciepła 
odpadowego itp. Dla projektów 
w zakresie termomodernizacji 
budynków organizator wymaga 
audytu energetycznego.

Dokumentacja do naboru do-
stępna jest na stronie interneto-
wej. Pracownicy Punkty Kon-
taktowego LAWP odpowiedzą 
na pytania telefonicznie pod nu-
merami telefonów 81 462 38 31 
lub 81 462 38 12 oraz mailowo: 
lawp@lawp.eu.

REACT-EU dla Lubelskiego
Komisja Europejska przyzna-

ła 136 mln euro dla pierwszych 
sześciu województw w Polsce w 
ramach Wsparcia na rzecz Od-
budowy, służącej spójności oraz 
terytoriom Europy (REACT-
-EU). Regiony mogą wydatko-
wać te środki na systemy opieki 
zdrowotnej w walce z pandemią 
koronawirusa oraz inwestować w 
transformację ekologiczną i cy-
frową. Województwo lubelskie, 
na ten cel otrzymało prawie 26 
mln euro, z czego blisko 20,5 mln 
euro trafi do rodzimych przed-
siębiorców. Pozostałe środki po-
prawią dostępność sektora opieki 
zdrowotnej, dzięki inwestycjom 
np. w e-zdrowie, tak aby zmniej-
szyć ryzyko wykluczenia spo-
łecznego.

Rusza Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki 

OGŁOSZENIA



BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 9 marca 2022 r.10

Jak zaznaczył kapłan, wizyta 
ma na celu wspólną modlitwę i 
przekazanie błogosławieństwa 
oraz  nawiązywanie i pogłębia-
nie więzi z wiernymi. Kolęda jest 
skierowana do rodzin, ale też 
innych wspólnot na terenie pa-
rafii, odbywa się w domach, ale 
i miejscach publicznych. - Wasz 
Klub jest taką wspólnotą, można 
powiedzieć – rodziną, połączoną 
więziami przyjaźni, wzajemnej 
życzliwości – mówił ks. K. Pawe-
lec 

- Rzeczywiście, po kilku latach 
działalności Miejskiego Klubu 
Seniora takie więzi między klu-
bowiczami się wytworzyły – ko-
mentuje opiekun Klubu Stanisław 
Wachnik. Klubowicze nie tylko 
biorą udział w zajęciach, których 
celem jest utrzymanie zdrowia, 
kondycji fizycznej, aktywno-
ści intelektualnej, ale też budują 
bardzo ważne w tym przedziale 
wiekowym więzi społeczne. Ich 
wyrazem jest potrzeba wspólne-
go przebywania w klubie, by mieć 
okazje do spotkań, rozmów. W 
ten sposób  tworzą się przyjazne 
relacje, które często przenoszą się 
poza przestrzeń klubu, do życia 
codziennego, mają wyraz we wza-
jemnej pomocy.

Podczas spotkania była okazja 
do takich rozmów, ale też śpiewu 
– nie tylko kolęd, bo wśród klu-
bowiczów jest grono osób uzdol-
nionych muzycznie. 

Członkowie Miejskiego Klu-
bu Seniora pożegnali karnawał 
17 lutego. Na spotkaniu nie za-
brakło suto zastawionych stołów, 
na których królowały oczywiście 
pączki, muzyki i tańca, ale przede 
wszystkim wspaniałej atmosfery: 
wzajemnej życzliwości i dobrych 
humorów.  

 AW

Wydarzenia w najbliższym 
czasie w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej:

21.03.2022 r. – godz. 15.30
Światowy Dzień Poezji – 

spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
dla Dorosłych, gość specjalny – 
Anna Wasak i jej wykład „Prze-
gląd środków poetyckich na 
podstawie własnej twórczości”. 
Tego dnia spotkanie jest otwar-
te dla wszystkich zainteresowa-
nych.

26.03.2022 r. – godz.  17.00 
Wykład „Mapy i plany z XIX 

i XX wieku jako źródło wiedzy 
historycznej” dla wszystkich 
zainteresowanych poprowadzi  
dr Arkadiusz Zawadzki. Jest to 
pierwsze spotkanie z cyklu „Lek-
cja akademicka” zorganizowane 
we współpracy z Uniwersytetem 
Przyrodniczo Humanistycznym 
w Siedlcach. 

Konkurs plastyczny dla dzie-
ci 5 -7 lat  „Wierszem malowa-
ne”. 

Konkurs dotyczy wierszy Ma-
rii Konopnickiej. Więcej w Ak-
tualnościach na stronie www.
mbpradzyn.pl 

Podsumowanie „Ferii w bi-
bliotece 2022”. Ogłoszenie wy-
ników konkursu „Książkowe 
podróże” 

Konkurs KSIĄŻKOWE PO-
DRÓŻE został przeprowadzony 
w formie online. Na stronie in-
ternetowej i Fanpage bibliote-
ki umieszczane były fragmenty 
książek, czytane przez bibliote-
karzy. Spośród zgłoszeń zostali 
wybrani laureaci trzech pierw-
szych miejsc. Wszyscy uczestni-
cy konkursu otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, książki i upomin-
ki. Gratulujemy i dziękujemy za 
udział w zabawie literackiej.

Na zaproszenie Miejskiego Klubu Seniora w Radzy-
niu Podlaskim z wizytą duszpasterską zwaną kolędą 
28 stycznia do Klubu przybył proboszcz parafii 
Świętej Trójcy ks. kan. Krzysztof Pawelec. Spotka-
nie odbyło się jeszcze w bożonarodzeniowej atmos-
ferze – przy choince i dźwiękach kolęd. 

Spotkania w Miejskim Klubie Seniora

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza

AKTUALNOŚCI
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W związku z tocząca się wojną 
na Ukrainie i falą uchodźców 
z tego kraju już dzisiaj prosi-
my pracodawców z naszego 
powiatu, którzy chcą pomóc 
obywatelom Ukrainy i stwo-
rzyć dla nich miejsca pracy o 
zgłaszanie takich informacji do 
Powiatowego Urzędu Pracy w 
Radzyniu, ul. Chomiczewskiego 
10, mailowo: lura@praca.gov.
pl. Oferty można zgłaszać elek-
tronicznie w serwisie praca.gov.
pl. Prosimy o podawanie w tej 
ofercie że ogłoszenie skierowa-
ne jest do osób z Ukrainy.

W ofercie pracy powinny zna-
leźć się następujące informacje:
• nazwa przedsiębiorcy, jego NIP 
oraz adres i numer telefonu,
• nazwa stanowiska pracy, liczba 

wolnych miejsc pracy w ramach 
stanowiska z uwzględnieniem licz-
by wolnych miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych,
• ogólny zakres obowiązków,
• miejsce wykonywania pracy,
• rodzaj umowy stanowiącej pod-
stawę wykonywania pracy,
• wysokość proponowanego wyna-
grodzenia brutto,
• data rozpoczęcia pracy, informa-
cja o systemie i rozkładzie czasu 
pracy, system wynagradzania, wy-
miar czasu pracy i okres zatrud-
nienia w przypadku pracy na pod-
stawie umowy o pracę albo okres 
wykonywania umowy w przypadku 
umowy cywilnoprawnej,
• opis oczekiwań wobec kandyda-
tów do pracy: poziom wykształce-
nia, umiejętności, uprawnienia, do-
świadczenie zawodowe, znajomość 

języków obcych z określeniem po-
ziomu ich znajomości.

Prawidłowo zgłoszona oferta 
pracy będzie opublikowana w Cen-
tralnej Bazie Ofert Pracy na stronie 
internetowej:  https://oferty.praca.
gov.pl.

Szerszą współpracę i jej szcze-
góły podamy po ogłoszeniu „Spe-
custawy”, która ureguluje i uprości 
procedury zatrudnienia przybywa-
jących do Polski z terytorium Ukra-
iny uchodźców. 

Skontaktuj się z nami: 
1/ Maciej Wójcicki, stanowisko: 

pośrednik pracy, telefon: 83 352 63 
10, e-mail: m.wojcicki@radzynpod-
laski.praca.gov.pl

2/ Anna Gregorowicz, stano-
wisko: pośrednik pracy, telefon: 83 
352 63 10, e-mail: a.gregorowicz@
radzynpodlaski.praca.gov.pl.

W celu zapewnienia jak naj-
szerszej możliwości dostępu 
do udzielania informacji praw-
nych osobom przekraczającym 
granicę w związku z wojną w 
Ukrainie, Dziekan Rady Okrę-
gowej Izby Radców Prawnych 
w Lublinie uprzejmie informu-
je, że radcowie prawni Okrę-
gowej Izby Radców Prawnych 
w Lublinie zapewniają nieod-
płatną pomoc prawną osobom 
uciekającym z Ukrainy, w 
związku z wojną w Ukrainie, 
jak również ich osobom bli-
skim przebywającym w kraju. 
Obsługa może się odbywać 
w języku polskim, ukraińskim, 
angielskim, francuskim. 

W tym celu został utworzony 

specjalny adres e – mail: ua@
oirp.lublin.pl, na który można 
wysyłać zapytania prawne doty-
czące przekroczenia granicy, czy 
w okresie późniejszym legaliza-
cji pobytu bądź poprosić o kon-
takt z prawnikiem. Udzielamy 
również porad i pomocy oso-
bom zamierzającym przezna-
czyć lokal na potrzeby miesz-
kaniowe uchodźców bądź chcą 
zatrudnić osoby z Ukrainy. 

Został także uruchomiony i 
działa całodobowy numer tele-
fonu +48 518 777 025, pod który 
można wysłać SMS z prośbą o 
kontakt z prawnikiem. 

 Karol Niewęgłowski

Urząd Pracy uruchamia bank ofert pracy
dla obywateli Ukrainy 

Bezpłatna pomoc radców 
prawnych w związku z wojną 
na Ukrainie 

Homilię wygłosił proboszcz 
parafii ks. kan. Henryk Och. - Sta-
nowicie w parafii grupę czuwającą  
i świadczącą o Chrystusie. Służąc 
Bogu, mając za wzór Maryję nie-
siecie pomoc, pociechę i modli-
twę potrzebującym, idziecie tam, 
gdzie potrzeba serca - do cierpią-
cych, chorych, umierających; do 
tych, co są na marginesie  Odpo-

wiadacie na wyzwania współcze-
snego świata, który potrzebuje 
powrotu do Ewangelii - do źródeł 
zbawienia, potrzebuje świadków 
Ewangelii, którzy będą solą ziemi 
i światłem świata pogrążonego w 
ciemności  – mówił kaznodzieja. 

- W 20. rocznicę powstania 
prezydium w naszej parafii, dzię-
kujemy Trójcy Przenajświętszej za 
otrzymane Łaski Boże, za Opiekę 
Maryi, Niepokalanej Pośrednicz-
ki Łask, za kierowników ducho-
wych, którzy nas, legionistów 
umacniali duchowo i prosimy o 
Błogosławieństwo Boże, o Światło 
i Dary Ducha Świętego, o Opiekę 
Maryi Niepokalanej dla kierow-
ników duchowych oraz członków 
czynnych i wspomagających – 
mówiła prezydent Legionu Maryi 
w parafii Świętej Anny Wiesława 
Siłuszyk .

W parafii pw. Św. Anny i Bł. 
Męczenników Podlaskich Pre-
zydium pod wezwaniem Matki 
Bożej Niepokalanie Poczętej Po-
średniczki Łask powstało 22 lute-
go 2002 r.   Pierwszą  prezydent 

została Alicja Baran, następną 
Wiesława Zalewska, a obecnie 
funkcję tę pełni Wiesława Siłu-
szyk. Pierwszym kierownikiem 
duchowym został ówczesny pro-
boszcz ks. Henryk Domański, na-
stępni byli: ks. Marcin Todorski, 
ks. Sebastian Bisek, ks. Szczepan 
Skorupski, ks. Janusz Sutryk, ks. 
Krzysztof Korolczuk, ks. Artur 
Suska, ks. Mirosław Stańczuk, ks. 
Henryk Och i ks. Michał Rodak.

Obecnie wspólnota legio-

nowa liczy 44 członków, w tym 
prezydium 11 osób, 1 osoba jest 
w okresie próbnym i 31 osób - 
wspomagających. 

Legioniści odwiedzają cho-
rych, ubogich, cierpiących w 
domach, w szpitalu, w Domu 
Pomocy Społecznej w Ustrzeszy, 
prowadzą modlitwę różańcową z 
rozważaniami w niedzielę przed 
Mszą św. o godz. 9.00. W pierwsze 
soboty miesiąca prowadzą Nabo-
żeństwo Wynagradzające Nie-

pokalanemu Sercu Maryi. Włą-
czają się w prowadzenie Jerycha 
Różańcowego organizowanego 
co roku przez Wyższą Radę Ko-
micjum.  Uczestniczą w Ogólno-
polskiej Pielgrzymce Legionowej 
na Jasną Górę i w rekolekcjach 
legionowych w Siedlanowie. Jed-
na z Sióstr zna język migowy i 
pomaga osobom głuchoniemym 
w załatwianiu spraw urzędowych. 

 Anna Wasak

Wspólnota Legionu Maryi przy parafii pw. Św. 
Anny i Błogosławionych Męczenników Podlaskich 
w Radzyniu obchodzi 20. rocznicę powstania. Z 
tej okazji 20 lutego została odprawiona Msza św. 
dziękczynno-błagalna. 

Jubileusz Legionu Maryi w parafii Świętej Anny
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Eustachy Potocki pełnił w 
Rzeczpospolitej wiele funkcji: 
generał-lejtnant wojsk koron-
nych (1752), cześnik koronny i 
marszałek Trybunału Głównego 
Koronnego w Lublinie , kawaler 
Orderu Orła Białego (1754); ge-
nerał artylerii litewskiej (1759), 
starosta lwowski (1762), grabo-
wiecki, urzędowski, tłumacki i 
dubieński – był też Panem na 
Radzyniu, budowniczym pała-
cu, który stał się główną siedzi-
bą jednego z najznamienitszych 
rodów kraju, ale też ważnym 
ośrodkiem politycznym Rzeczy-
pospolitej i „czytelnym punktem 
na kulturalnej mapie Europy” 
(prof. Małgorzata Grupa). 

Okoliczności jego odejścia z 
tego świata szczególnie chwyta-
ją za serce. Kilka dni przed nim 
(20 lutego) zmarła jego ukocha-
na małżonka – Marianna z Kąt-
skich, z którą tworzyli wspaniałą 
parę małżeńską – połączona głę-
boką, wierną i płodną miłością, 
wzorową na tle epoki. Marianna 
była godną partnerką życiową 
Eustachego – jako przedwcześnie 
osierocona, młoda, bo kilkuna-
stoletnia kobieta zajmowała się 
zarządzaniem olbrzymim ma-
jątkiem, miała szerokie zaintere-
sowania polityczne i kulturalne, 
połączone z talentem literackim 
(jako pierwsza w Polsce tłuma-
czyła sztuki Moliera). Pomni-
kiem wielkiej miłości łączącej 
małżonków jest Pałac Potockich 
w Radzyniu Podlaskim uważa-
ny za europejską perłę rokoka, 

ze wspaniałymi rzeźbami Jana 
Chryzostoma Redlera, głoszą-
cymi nie tylko wielkość rodów, 
ich zasługi dla Rzeczypospolitej 
na polu militarnym i kultural-
nym, ale też opiewającymi wiel-
ką miłość małżonków Potoc-
kich. Innym dowodem wielkości 
uczucia Eustachego do żony jest 
nazwanie warszawskiej jurydyki 
jej imieniem (Mariensztat to z 
niem. Marienstadt – miasto Ma-
rii). 

Marianna Potocka zmarła 
podczas pobytu w Warszawie 20 
lutego 1768 r. Była wątłego zdro-
wia, podkopanego dodatkowo 
licznymi porodami (urodziła 8 
dzieci). „Wiadomości Warszaw-
skie” donosiły o tym tragicznym 
wydarzeniu następująco: „Jeymć 
Pani Potocka Generałowa Arty-
lleryi W.X. Lit: zapadłszy to na-
gle na zdrowiu, dnia 20 Miesiąca 
niniejszego o godzinie siódmey 
wieczorem z uczynienie nale-
żytego około Duszy swoiey roz-
porządzenia z tym się rozstała 
światem, której śmierć dzwony 
Kościołów tuteyszych ogłaszają” .

Tragiczna wiadomość zastała 

Eustachego w Radzyniu. Magnat, 
który już od kilku lat zmagał się z 
chorobami, wiadomość o śmierci 
Marianny przeżył bardzo głębo-
ko: „Jenerał serdecznie ją kochał 
i tak mocno pożałował tej straty, 
że zaraz upadł na łoże boleści 
pod ciężarem zmartwienia”. 22 
lutego spisał testament. Według 
jego woli w intencji wiecznego 
pokoju Marianny miały być spra-
wowane Msze św. w kościele pw. 
Świętej Trójcy w Radzyniu. 

Wydał też rozporządzenia do-
tyczące warszawskiego pogrzebu 
ukochanej małżonki. Prace przy 
katafalku Marianny i wystroju 
kościoła zlecono Jakubowi Fon-
tanie oraz Janowi Bogumiłowi 
Plerszowi. Wkrótce sam zmarł 
(różne źródła podają różne daty 
śmierci - 23, 24 lub 25 lutego - 
oraz miejsce: jedne, że stało się 
to w radzyńskim pałacu, inne, 
że w drodze do Warszawy na po-
grzeb żony). 

„Jmć P. Potocki Generał Ar-
tylleryi W.X. Lit: po kilkuletniej 
chorobie swoiey i dostatecznym 
w podróż szczęśliwej wieczności 
opatrzeniu się dnia zaonegday-

szego o godzinie czwartey z po-
łudnia z tym się pożegnał świa-
tem” - pisały „Wiadomości War-
szawskie” z dnia 27II1768 r. 

Główne uroczystości pogrze-
bowe małżonków odbyły się 7 
III 1768 roku. Przebiegły one 
tak, jak rozporządził Eustachy. 
Nie wiadomo, czy przeczuwał, że 
przygotowuje własny pogrzeb. 

Organizacją zajęła się siostra 
Eustachego – Katarzyna Kossa-
kowska, która również przejęła 
opiekę nad osieroconymi synami 
Potockich. 

Małżonkowie pochowani zo-
stali w podziemiach kościoła Je-
zuitów Koronnych w Warszawie, 
inne źródła podają, że doczesne 
szczątki Marianny zostały złożo-
ne w warszawskim kościele Pija-
rów.

Z polecenia Katarzyny Kossa-
kowskiej Jakub Fontana wzniósł 
Castrum doloris dla zmarłych, 
dekoracje malarskie wykonali 
Jan Bogumił Plersz i Jan Bere-
zycki. 

Potocki miał ośmioro dzieci – 
córkę Cecylię Urszulę wydaną za 
Hieronima Sanguszkę, starostę 
czerkaskiego (potem wojewodę 

wołyńskiego) oraz synów: Kaje-
tana, Ignacego, Jerzego Michała, 
Stanisława Kostkę, Jana Eryka. 
Potoccy mieli również potom-
stwo zmarłe w dzieciństwie, w 
tym Seweryna Franciszka oraz 
Ubalda Karola. 

W kościele oo. Jezuitów na ul. 
Senatorskiej znajduje się nagro-
bek Eustachego i Marianny Po-
tockich, według projektu Jakuba 
Fontany.

 Anna Wasak

7 MARCA 1768 roku w warszawskim kościele oo. Jezuitów przy ul. Senatorskiej odbyły się uroczystości pogrzebowe Eustachego i Ma-
rianny Potockich. Zmarły 25 lutego w Radzyniu magnat był jedną z najważniejszych postaci życia publicznego za panowania Augusta 
III. Jego śmierć stanowiła wielką stratę dla Rzeczypospolitej. Jego ukochana żona zmarła 5 dni wcześniej. 
Nabożeństwu pogrzebowemu przewodniczył przyjaciel rodziny – biskup warmiński Ignacy Krasicki. Mowę pogrzebową wygłosił kazno-
dzieja królewski ks. Sebastian Fabian Lachowski, uczestnik obiadów czwartkowych. 

Warszawski pogrzeb Marianny i Eustachego Potockich

HISTORIA
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Ze względu na obostrzenia pan-
demiczne wstęp został zarezerwo-
wany dla zaproszonych gości. W 
tym gronie znaleźli się byli i obecni 
pracownicy oraz współpracownicy 
ROK, przedstawiciele stowarzyszeń 
i organizacji działających pod pa-
tronatem Ośrodka i z nim współ-
pracujących a także przedstawiciele 
władz samorządowych, wojewódz-
kich i krajowych.

Prowadzący spotkanie powitał w 
sposób szczególny: wicewojewodę 
lubelskiego Roberta  Gmitruczuka, 
reprezentującego Ministra Edukacji 
i Nauki prof. Przemysława Czarnka 
– Janusza Wawerskiego, kierownika 
filii Urzędu Marszałkowskiego w 
Białej Podlaskiej Dariusza Litwiniu-
ka, proboszcza parafii Trójcy Świętej 
ks. kan. Krzysztofa Pawelca, prezesa 
PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie 
Jarosława Kwaska, burmistrza Ra-
dzynia Podlaskiego Jerzego Rębka, 
starostę radzyńskiego Szczepana 
Niebrzegowskiego, wójta gminy 
Borki Radosława Sałatę, wójta gmi-
ny Wohyń Tomasza Jurkiewicza, 
obecnych na sali byłych dyrektorów 
ROK Bogdana Kotowskiego, Ada-
ma Świcia i Zbigniewa Wojtasia.

– Mamy do opowiedzenia ka-
wał pięknej historii, którą napi-
sał Radzyński Ośrodek Kultury 
– zapowiedział na wstępie Tomasz 
Kammel. Historia ta została opo-
wiedziana w niezwykle interesują-
cy i syntetyczny sposób: w formie 
14-minutowego filmu, przypomi-
nającego najważniejsze wydarzenia, 
osoby i inicjatywy kulturalne.

Nadawaliście ton 
radzyńskiej kulturze

Dyrektor Radzyńskiego Ośrod-
ka Kultury Robert Mazurek dzięko-
wał poprzednikom – dyrektorom i 
pracownikom  ROK-u, których w 
dziejach placówki było 146. – To 
wy przez 60 lat nadawaliście ton ra-
dzyńskiej kulturze i ją kreowaliście 
– podkreślił. Słowa podziękowań 
skierował do rzeszy instruktorów, 
którzy często na umowę-zlecenie 
prowadzą zajęcia merytoryczne, a 
także do pracowników administra-
cji i obsługi oraz do publiczności – 
odbiorców wydarzeń kulturalnych. 
– ROK to nie tylko instytucja, ale 
przede wszystkim wspaniali, życz-
liwi, wrażliwi ludzie: twórcy i od-
biorcy działań kulturalnych – pod-
sumował.

– Przez 60 lat zdobyliśmy 
ogromne doświadczenie i mądrość 
życiową, możemy organizować 
imprezy na najwyższym poziomie 
– podkreślił Robert Mazurek i za-
powiedział szereg imprez zaplano-
wanych na jubileuszowy rok, które 
w szczególności prezentować będą 
pasje i twórczość mieszkańców Ra-
dzynia i Ziemi Radzyńskiej.

Rok jubileuszu będzie obfito-
wał w wydarzenia kulturalne

W szczególności będą to dwa 
cykle: „Retro ROK”, w ramach któ-
rego co tydzień będą prezentowane 
archiwalne (zdigitalizowane) nagra-
nia najciekawszych wydarzeń oraz 
„ROK ludzi z pasją”, prezentujące 
dorobek artystyczny osób z miasta 
i powiatu radzyńskiego. Ponadto 
na terenie Radzynia posadzonych 
zostanie 60 drzew, którym zostaną 
nadane imiona mieszkańców. Na 
zakończenie pojawi się też interak-
tywna mapa tych miejsc.

Będą kontynuowane imprezy 
cykliczne: 18. czerwca na ul. Ostro-
wieckiej odbędzie się III Radzyński 
Jarmark Sztuki i Rękodzieła „Ko-
zirynek”, podczas którego wystąpi 
zespół „Pectus”, w wakacje będzie 
działała Letnia Scena ROK i „Kino 
pod chmurką”. Pojawi się też no-
wość: letnie koncerty na placu Wol-
ności albo na wyremontowanym 
już Rynku.

Rok 2022 będzie obfitował w 
jubileusze organizacji działających 
pod skrzydłami Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury: 20-lecie będzie 
obchodzić Radzyński Klub Foto-
graficzny „Klatka” (obchody prze-
widziane w maju), 15-lecie Zespół 
Wokalny „Radzyniacy”, a 10-lecie 
– „Radzyńskie Spotkania z Podróż-
nikami”.

Nagrody, podziękowania i 
gratulacje

Nagrody z rąk dyrektora otrzy-
mali pracownicy ROK: Beata Pie-
kutowska, Agnieszka Próchniewicz, 
Aldona Sadowska, Tomasz Mły-
narczyk, Arkadiusz Kulpa, Robert 
Blicharz. Podziękowania za współ-
pracę dyrektor ROK wręczył: Mał-
gorzacie Brzozowskiej, Tomaszowi 
Domańskiemu, Andrzejowi Kró-
lowi, Przemysławowi Krupskiemu, 
Zbigniewowi Krupskiemu, Karolo-
wi Niewęgłowskiemu, Mirosławowi 
Piasce i Jarosławowi Szelechowi.

Z kolei głos zabrali specjalni 
goście gali Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury. Wicewojewoda Lubelski 
Robert Gmitruczuk przekazał na 
ręce dyrektora Roberta Mazurka 
listy gratulacyjne Prezesa Rady Mi-
nistrów Mateusza Morawieckiego 
oraz Wojewody Lubelskiego Lecha 
Sprawki. Gratulacje za wielość ini-
cjatyw i pomysłów złożył Janusz 
Wawerski reprezentujący Ministra 
Edukacji i Nauki prof. Przemysła-
wa Czarnka. List gratulacyjny od 
Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Beaty Mazurek odczytał Tomasz 
Kammel. Kierownik filii Urzędu 
Marszałkowskiego w Białej Podla-
skiej Dariusz Litwiniuk przekazał 
gratulacje i życzenia oraz dyplom 
uznania podpisany przez marszałka 
Województwa Lubelskiego Jarosła-
wa Stawiarskiego.

Burmistrz Radzynia Jerzy Rę-
bek dziękował wszystkim, którzy 
przez sześć dekad przyczyniali się 
do krzewienia kultury w Radzyniu 
i na ziemi radzyńskiej – dyrekto-
rom i pracownikom ROK: – To czas 
kształtowania pięknych postaw i 
wrażliwości nas wszystkich – pod-
sumował. Poinformował również o 
planach związanych z budynkiem 

Oranżerii: – Jesteśmy na końco-
wym etapie przygotowań do re-
witalizacji tego obiektu, będzie on 
nie mniej piękny jak pobliski Pałac 
Potockich. Miejsce to będzie służyło 
krzewieniu wielkiej kultury wśród 
kolejnych pokoleń mieszkańców 
Radzynia i ziemi radzyńskiej.

Starosta radzyński Szczepan 
Niebrzegowski wyrażał uznanie dla 
niezwykłej kreatywności Dyrek-
tora i pracowników Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury. – Jestem wdzięcz-
ny za to, co robi Pan i Pracownicy, 
bo w ROK wiele uroczystości od-
bywa się z udziałem mieszkańców 
całego powiatu. Zapewniam, że 
władze powiatu radzyńskiego będą 
robiły wszystko, by współpraca 
układała się tak dobrze jak dotych-
czas – deklarował starosta.

– Tu bije serce radzyńskiej kultu-
ry, Radzyński Ośrodek Kultury jest 
kołem zamachowym działań kultu-
ralnych dla całego powiatu, także 
gminy Borki – mówił wójt Rado-
sław Sałata.

Agnieszka Jeż – prezes Radzyń-
skiego Towarzystwa Muzycznego 
im. Karola Lipińskiego dziękowała 
za współpracę w promowaniu war-
tości i piękna kultury muzycznej, w 
szczególności upowszechnianie do-
robku i promowanie postaci Karola 
Lipińskiego poprzez m.in. współ-
pracę przy organizacji Dni Karola 
Lipińskiego.

Prezes PEC Jerzy Woźniak zade-
klarował dalsze wsparcie inicjatyw 
ROK-u. Dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych dr Grażyna 
Dzida dziękowała za wieloletnią 
pracę na rzecz środowiska oświa-
towego, poszerzania oferty kultu-
ralnej szkół, dawanie możliwości  

rozwijania i promowania talentów 
młodych ludzi, budowanie mostu 
pokoleniowego przez tworzenie 
oferty dla wszystkich – od przed-
szkolaków do seniorów.

Wystąpienia gości  przeplatane 
były krótkimi występami znakomi-
tego duetu Ewy Szlachcic i Piotra 
Bogutyna oraz nagraniami z jubi-
leuszowymi życzeniami znanych 
artystów, którzy wystąpili na ra-
dzyńskiej scenie w minionym roku, 
m.in. Stanisławy Celińskiej, Alicji 
Majewskiej, Olgi Szomańskiej, Ma-
rzanny Graff i Aleksandra Mikołaj-
czaka, Tomasza Bednarka, Tomasza 
Ciachorowskiego, Lecha Dyblika a 
nawet mima Ireneusza Krosnego. 
Tomasz Kammel na wypowiedź 
tego ostatniego zareagował wielkim 
zdziwieniem, ponieważ artysta nie 
zwykł mówić ani podczas wystę-
pów, ani po nich.

„Najpiękniejsze przeboje 
muzyki filmowej”

Spotkanie zakończył wspaniały, 
choć kameralny koncert poświęco-
ny najpiękniejszym przebojom mu-
zyki filmowej. Znamienici artyści 
Ewa Szlachcic i pochodzący z Ra-
dzynia Piotr Bogutyn nadali wspa-
niałą oprawę uroczystości, wykonu-
jąc osiem utworów, wśród których 
były m.in. hity z takich polskich i 
zagranicznych filmowych przebo-
jów jak „Śniadanie u Tiffaniego”, 
„W pustyni i w puszczy”, „Jan Serce”, 
„Kogel Mogel”, „Nocne graffiti” czy 
o przygodach Agenta 007 – „Gol-
den Eye” i „Skyfall”.

 Anna Wasak
 Fot. Tomasz Mlynarczyk

9 stycznia odbyła się uroczysta gala z okazji 60-lecia Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Na spotkaniu podsumowano bogatą działalność 
ROK, wręczono nagrody i podziękowania, dyrektor Robert Mazurek zapowiedział szereg imprez, które będą kontynuowały obchody 
jubileuszu w całym 2022 roku. Uroczystość uświetnił koncert muzyki filmowej w wykonaniu Ewy Szlachcic i Piotra Bogutyna. Całość 
w żywy, pełen humoru sposób poprowadził znany dziennikarz i prezenter telewizyjny Tomasz Kammel.

Tu bije serce radzyńskiej kultury

KULTURA

Jubileusz 60-lecia Radzyńskiego Ośrodka Kultury
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4 lutego w Galerii „Oranżeria” 
ROK odbył się wernisaż prac 
radzynianki Anny Jaworskiej 
pt. „Malowane niebem”. Wy-
darzenie wpisywało się w cykl 
„ROK ludzi z pasją” przygo-
towany w ramach obchodów 
60-lecia Radzyńskiego Ośrod-
ka Kultury.

Wystawa podzielona została na 
6 części: „Kwiaty”, „Romantyczne 
i ulotne”, „Step”, „Drzewa, lasy w 
piątej porze roku”, „Woda” oraz 
„Architektoniczne przestrzenie”. 
Zaprezentowane prace powstały 
na przestrzeni ostatnich czterech 
lat.

Anna Jaworska (z domu Ma-
tuszewska) urodziła się w 1958 r. 
w Radzyniu Podlaskim. Zawsze 
interesowała się sztuką, w szcze-
gólności malarstwem i florystyką. 
W twórczości malarskiej inspira-
cji szuka w przyrodzie. Podgląda 
naturę i stara się przelać własne 
emocje na płótno lub papier, cza-
sem potęgę grozy, a innym razem 
spokój i ukojenie.

Obecnie mieszka w Warszawie 
i jest szczęśliwą emerytką. Ukoń-
czyła Akademię Teologii Katolic-
kiej (obecnie Uniwersytet Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego) na 
kierunku Socjologia Religii oraz 
Akademię Sztuk Pięknych na kie-
runku Surdopedagogika. Podno-
sząc swoje kwalifikacje zrobiła też 
kurs florystyczny organizowany 
przez Szkołę Główną Gospodar-
stwa Wiejskiego, Katedrę Roślin 
Ozdobnych na Wydziale Ogrod-
niczym.

Ponad 36 lat pracowała jako 
surdopedagog w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym dla Dzieci Słabosłyszących 
w Warszawie. Prowadziła różno-
rodne zajęcia artystyczne: malar-
stwo, rysunek, sztuka użytkowa, 
dekoracje, aranżacje. Uważa, że 
zajęcia artystyczne mają ogrom-
ny wpływ na rewalidację mowy u 
dzieci z wadą słuchu.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

„Malowane niebem” 
radzynianki Anny Jaworskiej

Radzyński sztab 30. Finału 
WOŚP, pomimo czasu pandemii 
i trudnych warunków atmosfe-
rycznych, zebrał kwotę 46  152,01 
zł. Złożyło się na nią kilka dzia-
łań. Blisko 8 tys. zł, w ramach we-
wnętrznej licytacji, uzbierała Spół-
dzielcza Mleczarnia „Spomlek” w 
Radzyniu Podlaskim. Pieniądze 
te, wraz z innymi indywidualny-
mi wpłatami, zasiliły eSkarbonkę 
utworzoną przez radzyński sztab. 
Zbiórka prowadzona przez wo-
lontariuszy na terenie Radzynia i 
Powiatu Radzyńskiego pozwoliła 
uzyskać kwotę 34 677,53 zł, z czego 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Borkach z/s w Woli Osowińskiej 
uzbierał 7  796,80 zł. Zdalne licy-
tacje zorganizowane w Radzyń-
skim Ośrodku Kultury dały kwotę 
3429,48 zł. Swoją cegiełkę dorzu-
ciło też Kino „Oranżeria”, które na 
dzień finału przygotowało specjal-
ny repertuar.

W tym miejscu dziękujemy 
wszystkim tym, którzy wrzucili do 
puszek nawet najmniejszą kwotę. 
Podziękowania należą się też wo-
lontariuszom – młodzieży szkolnej 
z I Liceum Ogólnokształcącego 
(opiekun Aleksandra Kowalczyk), 
Zespołu Szkół Ponadpodstawo-
wych (opiekun Justyna Mitura), 
Szkoły Podstawowej nr 1 (opiekun 
Bożena Płatek) i Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Radzyniu Podlaskim 
(opiekun Katarzyna Czarniak), 
Szkoły Podstawowej w Czemier-
nikach (opiekun Ewa Łucek) oraz 
GOKiS w Borkach z/s w Woli Oso-
wińskiej (opiekun Małgorzata Kuli-
kowska). Kwestę uliczną na terenie 
Radzynia i Powiatu Radzyńskiego 
prowadziło 87. wolontariuszy. Naj-
więcej udało zebrać się następują-
cym osobom: Wiktoria Karpińska 
(1499,62 zł), Marta Fajnas (1456,83 
zł), Małgorzata Grodzka (1180,76 
zł), Szymon Walczyna (1157,70 zł), 
Igor Kamela (1154,17 zł), Agniesz-
ka Szczygieł (1148,59 zł), Domini-
ka Demianiuk (1141,52 zł) i Moni-
ka Drelowiec (1018,01 zł).

Dziękujmy również wszystkim, 

którzy przekazali przedmioty na 
licytacje zorganizowane w Ra-
dzyńskim Ośrodku Kultury. Byli 
to: „Okularium” Radzyń Podlaski, 
Kameralna Orkiestra Akordeono-
wa „Arti Sentemo”, Dzienny Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy 
w Radzyniu Podlaskim, Klub Że-
glarski „Korab” w Radzyniu Pod-
laskim, Spółdzielcza Mleczarnia 
„Spomlek” w Radzyniu Podlaskim, 

Przedszkole Miejskie nr 1 i nr 2 w 
Radzyniu Podlaskim oraz Marek 
Andrzejewski, Zdzisława Bogucka, 
Arkadiusz Kulpa, Andrzej Mlecz-
ko, Jacek i Michał Musiatowiczo-
wie, Marta i Dariusz Niewęgłow-
scy, Beata Piekutowska oraz Marta 
Świć.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

WOŚP zagrała 
po raz trzydziesty

KULTURA

30 stycznia 2022 r. dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i 
leczenia wzroku u dzieci zagrał 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczna zbiórka na terenie Radzynia i 
Powiatu Radzyńskiego odbywała się jedynie przez wolontariuszy oraz licytacje 
fantów ofiarowanych przez darczyńców.
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Radzyński Ośrodek Kultury 
zaprosił na wystawę fotografii 
Marty Zalewskiej pt. „Pogłosy”. 
Na ekspozycję w Galerii „Oran-
żeria” złożyło się 48 fotografii, 
które powstały m.in. w Lublinie 
(Teatr Muzyczny), Radzyniu 
Podlaskim, Wilnie.

Marta Zalewska ma 17 lat i po-
chodzi z Radzynia. Jest uczennicą 
drugiej klasy Liceum Plastycznego 
im. C. K. Norwida w Lublinie na 
specjalizacji fotografia artystyczna. 
Wystawa „Pogłosy” jest drugą wy-
stawą w karierze młodej artystki. 

Pierwsza, przedstawiająca rysunki, 
pt. „Szumy i szmery” odbyła się w 
2020 r. również w Galerii „Oranże-
ria” ROK.

Artystka w swoich pracach 
zawsze stara się przedstawiać od-
mienne podejście do tematu – ar-
chitektury, przyrody, martwej natu-
ry czy ludzkiego ciała. Największą 
inspiracją dla Marty Zalewskiej jest 
twórczość lubelskiego artysty foto-
grafika Edwarda Hartwiga.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

4 lutego rozpoczęły się Zi-
mowe Igrzyska Olimpijskie 
w Pekinie. Z tej okazji Bur-
mistrz Radzynia Podlaskiego 
Jerzy Rębek oraz Radzyński 
Ośrodek Kultury zaprosili na 
wystawę „START”, która pre-
zentowała wspaniałych pol-
skich sportowców ostatnich 
100 lat. Ekspozycję, znajdu-
jącą się na parterze Urzędu 
Miasta w Radzyniu, można 
było oglądać do 25 lutego.

Wystawa składała się z 23 
plansz i prezentowała 33 wybra-
ne postaci z olimpijskiej historii 
sportu, które wpisały się na stałe 
w serca polskich kibiców. – Eks-
pozycja pomyślana została jako 
materiał popularnonaukowy, któ-
ry opowiadał o ciekawych faktach 
i wybitnych postaciach związa-
nych z historią polskiego sportu. 
Zobaczyliśmy na niej m.in. Hali-

nę Konopacką, Janusza Kusociń-
skiego, Irenę Szewińską, Ryszarda 
Szurkowskiego, Huberta Wagnera 
i wielu innych – powiedział nam 
Robert Mazurek, dyrektor ROK.

Ekspozycję przygotowało Biu-
ro Programu „Niepodległa” we 
współpracy z Ministerstwem Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego. 
Mecenasem wystawy jest spółka 
PKN Orlen. Wystawę honoro-
wym patronatem objęły Polski 
Komitet Olimpijski oraz Polski 
Komitet Paraolimpijski.

 Red.

„Pogłosy” 
  Marty Zalewskiej

Olimpijska wystawa w Radzyniu!
„Poezja fotografii 
– fotografia poezji” (cz. 3)

11 lutego, Radzyński Ośrodek 
Kultury i działający przy nim 
Radzyński Klub Fotograficzny 
„Klatka” zaprosili na warszta-
ty z solarigrafii. Poprowadziła 
je Monika Gołoś, która poka-
zała, jak za pomocą małego 
pudełeczka zrobić efektowne 
zdjęcie z wyraźnymi śladami 
wędrówki Słońca. 

Wydarzenie odbyło się w ra-
mach cyklu „ROK ludzi z pasją” 
uświetniającego obchody 60-lecia 
ROK i 20-lecia RKF „Klatka”.

Solarigrafia to technika negaty-
wowa, której efektem jest otrzyma-
nie zdjęcia z wyraźnymi śladami 
wędrówki Słońca na nieboskłonie 
zgodnie z założeniami Projektu 
Solaris. Do tej techniki używa się 
aparatów otworkowych najczęściej 

tworzonych przez samych autorów 
oraz konstrukcji z obiektywami so-
czewkowymi. Materiałem światło-
czułym umieszczonym wewnątrz 
aparatu jest czarno-biały papier fo-
tograficzny zawierający sole srebra, 
który pod wpływem długotrwałej 
ekspozycji ciemnieje dając obraz 
negatywowy.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Radzyński Ośrodek Kultury i 
działający przy nim Radzyński 
Klub Fotograficzny „Klat-
ka” zapraszają do udziału w 
projekcie „Poezja fotografii 
– fotografia poezji”. Zadaniem 
uczestników jest zinterpre-
towanie przez sztukę wierszy 
autorstwa Elżbiety Kalarus.

Co miesiąc, na łamach Biulety-
nu Informacyjnego Miasta Radzyń 
oraz portalu internetowego Ko-
cham Radzyń Podlaski, będziemy 
publikować nowe wiersze Elżbiety 
Kalarus. Zadaniem uczestników 
projektu jest ich interpretacja za 
pomocą fotografii, rysunku, grafiki, 
obrazu a nawet rzeźby. Na zakoń-
czenie projektu wszystkie przesłane 
prace zostaną zaprezentowane na 
wystawie w Galerii „Oranżeria” Ra-
dzyńskiego Ośrodka Kultury, której 
wernisaż odbędzie się 16 grudnia 
2022 r. Ponadto, wybrane przez au-
torkę prace znajdą się w wydanym 

z tej okazji tomiku poezji.

Na zdjęcia będące fotograficzną 
interpretacją trzeciego wiersza pt. 
„...” czekamy do 31 marca 2022 r. 
pod adresem bocianpl@wp.pl

...

W jej uśmiechu, szuka
swego przeznaczenia

w cichych głosach, w
szeptach w mroku

czeka na nią, nie
dotykając ziemi

zachłyśnięci swą
błogością

w zapachu nocy,
świeżym i mocnym

płyną
nim świt ich zmieni

Warsztaty solarigrafii 
w Radzyńskim Ośrodku 
Kultury

KULTURA
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Kolorowanki z Powiatu 
Radzyńskiego

Codziennie odbywały się za-
jęcia „Z plastyką na Ty”. Podczas 
nich, pod okiem Arkadiusza Kulpy, 
dzieci przyozdabiały kolorowan-
ki przedstawiające najciekawsze 
obiekty turystyczne znajdujące się 
na terenie Powiatu Radzyńskiego. 
Za każdym razem używały do tego 
innych technik plastycznych, m.in. 
kredek, farb, pasteli, plasteliny.

W krainie teatru i kina
Wspólnie z białostockim Te-

atrem Forma przygotowany został 
cykl przedstawień dla dzieci. Naj-
młodsi mogli obejrzeć spektakle: 
„Legenda o Smoku Wawelskim”, 
„O rybaku i złotej rybce”, „Brzyd-

kie kaczątko” i „Pinokio”. Ponadto 
miał miejsce pokaz magii i iluzji z 
Chasem, bohaterem bajki dla dzie-
ci pt. „Psi Patrol”. Oddzielną pro-
pozycję do dzieci skierowało Kino 
„Oranżeria”. Podczas ferii odbyły 
się cztery projekcje bajek: „Sing 2”, 
„Skarb Mikołajka”, „Clifford. Wielki 
czerwony pies” i „Nasze magiczne 
Encanto”.

Turniej szachowy
Brali w nim udział uczniowie 

szkół podstawowych podzieleni na 
dwie kategorie wiekowe: klasy I-IV i 
V-VIII. Łącznie startowało 23 mło-
dych szachistów, którzy rozegrali 
po 6 partii. W kategorii młodszej 
zwyciężył Jakub Skrzypczak, który 
wyprzedził Piotra Sidora i Annę 

Kuszpę. Natomiast wśród starszych 
dzieci pierwsze trzy miejsca zajęli: 
Bartosz Walaszek, Jakub Piskur i 
Bartosz Harasim. Zawody sędzio-
wał Adam Pękała, który prowadzi 
zajęcia szachowe w ROK. Zwycięz-
cy klasyfikacji otrzymali puchary, a 
wszyscy zawodnicy okolicznościo-
we medale.

Warsztaty rękodzieła
Podczas warsztatów, które po-

prowadziła Maria Zegar, dzieci 
przygotowały upominki na każdą 
okazję, np. makramy, świeczniki, 
wazoniki na kwiaty. W roli głów-
nej wystąpił sznurek jutowy i inne 
ozdoby. Zajęcia zastąpiły odwołane 
(z powodu choroby) wydarzenia z 
Mirosławem Wlekłym – warsztaty 

dla dzieci „Przygoda dzika Toniego 
Halika” oraz projekcję filmu o jed-
nym z największych polskich po-
dróżników.

Gry i zabawy
W związku z dużym zaintere-

sowaniem akcją „Ferie 2022” ROK 
na zakończenie przygotował gry 
i zabawy. Skierowane były one do 

najmłodszych dzieci, a ich celem 
było poprawienie sprawności ma-
nualnej, rozwijanie umiejętności 
komunikacyjnych oraz budowanie 
emocjonalnego kontaktu między 
rodzicem a dzieckiem. Zajęcia po-
prowadziła Żaneta Biela.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Ferie z Radzyńskim Ośrodkiem Kultury

W 2022 r. ferie w woj. lubelskim rozpoczęły się 14 lutego. Z tej okazji Radzyń-
ski Ośrodek Kultury przygotował bogatą ofertę, aby umilić dzieciom wolny 
czas i udowodnić, że zimowa przerwa w nauce nie musi być nudna.

WYDARZENIA
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Spektakl odbył się w ramach 
13. edycji  „Radzyńskich Podroży 
Teatralnych”. – „Cudowna terapia” 
to inscenizacja oparta na kome-
dii austriackiego dramatopisarza 
Daniela Glattauera. Komedia opo-
wiada historię pary z długim sta-
żem małżeńskim, która przechodzi 
właśnie poważny kryzys. Aby ocalić 
związek, małżeństwo decyduje się 
poddać profesjonalnej terapii – po-
wiedział nam Robert Mazurek, dy-
rektor ROK.

Joanna to egzystencjalna zapa-
śniczka, kobieta z pretensją. Z kolei 
Walenty to nadwrażliwy choleryk 
rozwiązujący problemy za pomocą 
piły tarczowej. Państwo Dorek to 
doświadczone małżeństwo, które 
postanawia się rozstać. Przed osta-
teczną decyzją wybierają się jednak 
do wybitnego psychoterapeuty, czy-
li nader dowcipnego Artura Pontka, 
tym samym dając sobie ostateczną 
szansę. Genialna obserwacja re-

lacji w związku przez specjalistę 
od spraw małżeńskich prowadzi 
do nieoczekiwanej pointy – jak na 
dobrą farsę przystało. Dlatego w 
finalnej scenie cudotwórcy psycho-
terapeutycznemu za pomocą tra-
dycyjnych metod i ćwiczeń udaje 
się pojednać parę, której jedynym 
punktem wspólnym jest urządzenie 
sobie piekła.

Spektakl stanowił rozrywkę 
godną polecenia, bo oprócz tego, że 
to świetna historia i okazja do po-
śmiania się z samych siebie, to także 
mocno skłaniająca do refleksji nad 
samym sobą. Najdoskonalszym 
świadectwem tego, że przedstawie-
nie się podobało, były rozlegające 
się śmiechy, wypieki na twarzach i 
gorący aplauz widowni.

Na „Radzyńskie Podróże Te-
atralne” zaprosił Radzyński Ośro-
dek Kultury oraz działające przy 
nim Radzyńskie Stowarzyszenie 
„Podróżnik”, a także sponsorzy: 
firma dr Gerard, Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych i Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej w Ra-
dzyniu Podlaskim. Patronat nad cy-
klem sprawuje: Telewizja Radzyń, 
portal Kocham Radzyń Podlaski, 
Biuletyn Informacyjny Miasta Ra-
dzyń oraz Informator Powiatowy.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

To była cudowna terapia!
 27 lutego,  przy komplecie publiczności, w sali widowiskowo-kinowej ROK 
miała miejsce „Cudowna terapia”. Na radzyńskiej scenie wystąpiła trójka 
wspaniałych aktorów: Dominika Ostałowska, Dariusz Kordek oraz Artur Pon-
tek. Spektakl dostarczył widzom wielu emocji, był też pretekstem do chwili 
refleksji nad obecnym lub przyszłym życiem małżeńskim. 

KULTURA
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W otwarciu pierwszej wystawy 
udział wzięły dzieci, które są au-
torami zaprezentowanych rysun-
ków, dyrektor przedszkola Anna 
Niewęgłowska oraz nauczycielki: 
Marta Skowron, Joanna Lewar-
towska oraz Agnieszka Antoniuk. 
Wszystkich zebranych powitał 
dyrektor Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury Robert Mazurek. Następ-
nie burmistrz Jerzy Rębek wręczył 

wszystkim podziękowania oraz 
dla dzieci słodki upominek. Spo-
tkanie zakończyła pamiątkowa 
fotografia oraz wspólne oglądanie 
prac zaprezentowanych na wysta-
wie.

Plenerowa wystawa wyekspo-
nowana na ogrodzeniu radzyń-
skiej „jedynki” przedstawiała 
inskrypcje znajdujące się na ścia-
nach piwnic dawnego aresztu Ge-

stapo i UB przy ul. Warszawskiej 
5a w Radzyniu. Jedna z nich (w 
oryginalnym zapisie) stanowi tytuł 
ekspozycji. Zdjęcia przedstawione 
na banerach pochodzą z albumu 
fotograficznego pt. „Cela więzien-
na to żywy grób”.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk
 i Michał Maliszewski

28 lutego zainaugurowane zostały obchody Dni Żołnierzy Wyklętych 2022 
w Radzyniu i Powiecie Radzyńskim. Na parterze Urzędu Miasta uroczyście 
otwarto wystawę „Warszawska 5a oczami dzieci z Przedszkola Miejskiego 
nr 1 w Radzyniu Podlaskim”, z kolei na ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 1 
zaprezentowano wystawę „Bóg jest wszendzie”.

Warszawska 5a oczami dzieci 
oraz wystawa
„Bóg jest wszendzie”

KULTURA

Pokaz filmu „Historia Roja”
Radzyński Ośrodek Kultury, 
w ramach Dni Żołnierzy Wy-
kletych 2022, zorganizował 
pokaz filmu „Historia Roja”. To 
dramat wojenny z 2016 r. w 
reżyserii Jerzego Zalewskiego, 
który opowiada historię Mie-
czysława Dziemieszkiewicza o 
pseudonimie „Rój”.

Tytułowy „Rój” wiosną 1945 
r. traci starszego brata, dowódcę 
oddziału Narodowych Sił Zbroj-
nych na Mazowszu, który został 

zamordowany przez żołnierzy 
sowieckich. Wraca w rodzinne 
strony i wstępuje do Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego. Jako 
dowódca oddziału partyzanckiego 
przez kolejnych 6 lat kontynuuje 
walkę o wolną Polskę z sowieckim 
okupantem, siejąc postrach wśród 
funkcjonariuszy UB i kolaboran-
tów. Komunistyczne władze robią 
wszystko, aby namierzyć i zlikwi-
dować „wroga władzy ludowej”.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk
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Powiatowy Konkurs Historycz-
ny „Armia Krajowa w walce o 
niepodległość Polski” został 
zorganizowany przez I LO w 
Radzyniu Podlaskim oraz Sto-
warzyszenie Przyjaciół I LO w 
Radzyniu Podlaskim z okazji 80. 
rocznicy powstania Armii Kra-
jowej, która minęła 14 lutego 
2022 r. Finał konkursu odbył 
się 1 marca w ramach radzyń-
skich obchodów Dni Żołnierzy 
Wyklętych.

Konkurs był adresowany do 
uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych powiatu ra-
dzyńskiego. Patronat Honorowy 
nad nim sprawowali: Starosta Ra-
dzyński Szczepan Niebrzegowski, 
Burmistrz Radzynia Podlaskiego 
Jerzy Rębek oraz Wójt Gminy Ra-
dzyń Podlaski Wiesław Mazurek. 
Konkurs składał się z dwóch eta-
pów: eliminacji szkolnych i finału, 
w którym uczestniczyli zakwali-
fikowani uczniowie z poszczegól-
nych szkół. Uczestnicy, zarówno 
na etapie szkolnym jak i podczas 
eliminacji finałowych, rozwiązy-
wali test jednokrotnego wyboru 
składający się w sumie z 80 zadań 
(37 zadań podczas eliminacji szkol-
nych i 43 w czasie eliminacji fina-
łowych). Pomysłodawcą konkursu 
i autorem zadań konkursowych był 
Tadeusz Pietras – członek Zarządu 
SPILO, natomiast ich przekształ-

cenia umożliwiającego udzielanie 
odpowiedzi za pomocą smartfo-
nów dokonał Mirosław Juszczyński 
– wicedyrektor liceum i wiceprezes 
Zarządu SPILO.

Do konkursu zgłosiło się 170 
uczniów z 9 szkół, w tym z 3 szkół 
ponadpodstawowych i 6 szkół 
podstawowych. W kategorii szkół 
podstawowych zwyciężyła Emilia 
Tupikowska z Zespołu Szkół im. 
Seweryna Czetwertyńskiego w Su-
chowoli (opiekun Beata Jesionek), 
która wyprzedziła Wojciecha Pa-
nasza ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Radzyniu Podlaskim (opiekun 
Anna Rychlik) i Magdalenę Go-
sek ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie 
(opiekun Monika Łazuga). Wśród 
uczniów szkół ponadpodstawo-
wych pierwsze miejsce zajęła Zu-
zanna Pękała z I LO w Radzyniu 
Podlaskim (opiekun Jacek Woź-
niak), drugie Piotr Piasko z ZSP im. 
Jana Pawła II w Radzyniu Podla-
skim (opiekun Katarzyna Mackie-
wicz) a trzecie Jan Łaskarzewski z 
I LO w Radzyniu Podlaskim (opie-
kun Beata Jesionek).

Podsumowanie konkursu oraz 
wręczenie nagród odbyło się 1 
marca, w sali widowiskowo-kino-
wej ROK, tuż po projekcji filmu 
„Historia Roja”.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

„W 1951 r., kiedy byłam w trze-
ciej klasie liceum, kolega ze star-
szej klasy Witold Żyluk zwerbował 
mnie do podziemnej organizacji 
młodzieżowej.” – napisała w auto-
biografii Elżbieta Dzikowska. Miała 
wtedy 14 lat. „W sumie było nas kil-
kanaścioro. Wiele zebrań odbyło się 
w moim domu, pod nieobecność 
mamy. Ponieważ w Międzyrzecu 
stacjonowała jednostka rosyjska, 
powody powstania tej organizacji 
były raczej patriotyczne niż ideowe: 
co tak młodzi ludzie mogli wiedzieć 
o komunizmie? Chyba to, że groził 
rusyfikacją, a temu należało dać 
odpór. Było w tym więcej emocji 
niż świadomości.” – wyjaśnia po-
dróżniczka, po czym pisze czym 
zajmował się ZEW. „Rozrzucali-
śmy ulotki, pisaliśmy na ścianach 
patriotyczne hasła i odezwy, rozbi-
jaliśmy jajka na portretach Stalina 
i innych komunistycznych przy-
wódców.” Ale nie tylko. Największą 
akcją przeprowadzoną przez orga-
nizację było rozkręcenie szyn pod 
pociągiem Mitropa, który jechał z 
Moskwy do Warszawy. „Na szczę-
ście do wypadku nie doszło, jechało 
tym pociągiem mnóstwo niewin-
nych cywilów” – wspomina Elżbie-
ta Dzikowską, która osobiście nie 
brała udziału w akcji. Sprawa była 
jednak bardzo poważna i stanowiła 
moment przełomowy w działalno-
ści ZEW-u. „Rozkręcone przez ko-
legów [tory] zostały zauważone, a 
może obserwowano nas wcześniej 
i świadomie czekano na moment, 
kiedy można było złapać konspira-

torów na gorącym uczynku?” Po tej 
nieudanej akcji organizacja została 
rozpracowana i doszło do areszto-
wań jej członków. „13 lipca 1952 r., 
kiedy byłam na wakacjach u cioci 
w Żerocinie, zjawiło się tam dwóch 
panów w cywilnych ubraniach i 
zażądali, abym z nimi jechała.” Elż-
bietę Dzikowską przewieziono na 
posterunek w Międzyrzecu Podla-
skim, gdzie byli już inni jej koledzy. 
Rozpoczęły się przesłuchania or-
ganizowane w różnych miejscach. 
„Czas zaciera wspomnienia, chyba 
przewieziono nas najpierw do wię-
zienia w Radzyniu, potem do Białej 
Podlaskiej, następnie do Lublina. 
Wszystko działo się jak w złym 
śnie, najbardziej martwiłam się o 
matkę i babcię. W Lublinie trafi-
łam najpierw do więzienia na ulicy 
Chopina, umieszczono mnie w izo-
latce, gdzie dwie trzecie zajmowała 
drewniana prycza i cały czas paliła 
się żarówka. (...) Po kilku dniach 
przeniesiono mnie na Zamek, tam 
gdzie niegdyś osadzony był ojciec.”

Elżbieta Dzikowska w więzieniu 
spędziła kilka miesięcy. „Nie by-
łam torturowana, ale często prze-
słuchiwano mnie w nocy, po wiele 
godzin, z silną lampą bijącą prosto 
w oczy.” Na wolność wyszła po tym 
jak została ogłoszona amnestia. 
Duży wpływ miał na to też fakt, że 
była niepełnoletnia. Po latach swój 
pobyt w więzieniu podróżniczka 
wspomina bardzo źle, ale potrafiła 
wynieść z niego naukę na przy-
szłość. „Oczywiście był to czas przy-
kry, stracony. Ale wydaje mi się, że 

nie do końca zmarnowany. Może 
dzięki tym przeżyciom potrafię od-
różnić lepiej niż inni dobre od złego 
i to docenić? Chyba też potrafię być 
twardsza, bardziej odporna na prze-
ciwności losu, których przecież nie 
brakuje. Paradoksalnie – więzienne 
doświadczenie, choć tragiczne, w 
pewien sposób wzbogaciło mnie, 
zahartowało. Przeżyłam więcej, 
wiem więcej... Nie mam jednak do 
dzisiaj innych snów jak tylko kosz-
marne.”

15 marca 2016 r., w ramach 16. 
edycji  „Radzyńskich Spotkań z 
Podróżnikami”, miałem przyjem-
ność organizować przyjazd Elżbiety 
Dzikowskiej do Radzynia. Prze-
prowadziłem wtedy z nią wywiad, 
w którym zapytałem o pobyt w 
areszcie UB przy ul. Warszawskiej 
5a. Jej odpowiedź była następująca: 
„W 1952 r. zostałam aresztowana. 
Siedziałam właśnie wtedy dwa dni 
w radzyńskim areszcie, dwa czy trzy 
dni w Białej Podlaskiej, chyba dzień 
w Międzyrzecu Podlaskim, a potem 
pół roku na zamku w Lublinie. Nie 
myślę jednak często o tym, jestem 
optymistką i najważniejsze jest dla 
mnie to, co będzie, a nie to, co było. 
Przyszłość. Uważam też, że jak się 
nie zazna złego, to się nie doceni 
dobrego, chociaż lepiej tego złego 
jednak nie zaznawać.”

 Robert Mazurek

Elżbieta Dzikowska urodziła się 19 marca 1937 r. w Międzyrzecu Podlaskim, 
który ówcześnie przynależał do powiatu radzyńskiego. W autobiografii pt. 
„Tam, gdzie byłam”, wydanej w 2013 r. przez Wydawnictwo „Bernardinum”, 
podróżniczka napisała o swoim pobycie w radzyńskim areszcie UB. Trafiła do 
niego jako działaczka młodzieżowej antykomunistycznej organizacji o nazwie 
Związek Ewolucjonistów Wolności (ZEW).

Elżbieta Dzikowska więźniem 
radzyńskiej placówki UB

KULTURA

Podsumowano konkurs
„Armia Krajowa w walce 
  o niepodległość Polski”

Cudze chwalicie, swoje poznajcie... (cz. 34)
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Wydarzenie odbyło się w sali 
widowiskowo-kinowej ROK, po 
projekcji filmu „Historia Roja”, w 
obecności dyrektorów, nauczycieli 
i młodzieży szkół ponadpodstawo-
wych z I LO oraz ZSP oraz uczest-
ników Powiatowego Konkursu 
Historycznego „Armia Krajowa w 
walce o niepodległość Polski”.

Schowany między blokami osie-
dla Bulwary budynek przy ul. War-
szawskiej 5a jest niemym świad-
kiem martyrologii Polaków w 
okresie II wojny światowej oraz w 
latach komunizmu i wyjątkowym 
obiektem w skali regionu, ponie-
waż w znajdujących się w piwnicy 
celach więziennych  zachowały się 
oryginalne drzwi z judaszami, a na 
ścianach cel - inskrypcje więzio-
nych tu polskich patriotów z Armii 
Krajowej, Narodowych Sił Zbroj-
nych oraz Zrzeszenia Wolność i 
Niezawisłość.

Stosowne dokumenty o prze-
kazaniu przez Miasto obiektu w 
administrowanie Radzyńskiemu 
Ośrodkowi Kultury podpisali Bur-
mistrz Jerzy Rębek oraz Dyrektor 
ROK Robert Mazurek.

Historyczne wydarzenie 
dla społeczności ziemi
radzyńskiej

Burmistrz Jerzy Rębek pod-
kreślił, że to bardzo ważna chwila 
dla społeczności miasta i ziemi 
radzyńskiej. Odbywa się w kontek-
ście trudnej sytuacji międzynaro-
dowej – tego, co dzieje się za naszą 
wschodnią granicą. – Otwarcie 
Izby Pamięci „Warszawska 5a” ma 
dziś szczególna wymowę. To jest 
miejsce kaźni narodu polskiego. 
Trudno sobie wyobrazić, co prze-
żywali ludzie tam uwięzieni i kato-
wani – najpierw przez niemieckie 
Gestapo, potem przez sowieckich 
okupantów, ale też katów wywo-
dzących się z narodu polskiego, a 
zadającym swoim braciom cier-
pienie i śmierć. To miejsce przy-
bliży nam historię, ale będzie także 
ostrzeżeniem przed jej powtórką.

 Burmistrz dziękował uczestni-
kom spotkania: uczniom, nauczy-
cielom, dyrekcji szkół oraz organi-
zatorom – pracownikom Radzyń-
skiego Ośrodka Kultury. Zwrócił 
uwagę, że młodzież uczestniczy w 
spotkaniu z wielkim skupieniem 
i powagą. Przekazując podpisany 

dokument na ręce dyrektora ROK 
powiedział: – Czyńcie to dobro, 
jakim jest ukazywanie prawdzi-
wej historii naszego narodu, ku 
przestrodze, byśmy mogli cieszyć 
się z wolności, która może nie być 
nam dana na zawsze. Jednak gdy 
będziemy jednością, to – jak po-
kazują nam Ukraińcy – możemy 
odeprzeć najgorszy atak wroga.

Następnie Dyrektor Radzyń-
skiego Ośrodka Kultury Robert 
Mazurek podpisał zarządzenie w 
sprawie powołania Izby Pamię-
ci „Warszawska 5a”, działającej w 
strukturze organizacyjnej ROK. 
Treść dokumentu odczytała pro-
wadząca spotkanie Aldona Sadow-
ska.

Zwieńczenie kilkuletnich
wysiłków

Także Robert Mazurek pod-
kreślił, że przejęcie budynku przez 
ROK i powołanie w nim Izby Pa-
mięci to moment historyczny. 
Przypomniał, że przez wiele lat 
nie można było nawet mówić o 
tym miejscu – ludzie się tego bali. 
Kilkanaście lat temu jako pierwszy 
opinię publiczną zapoznał z tema-
tem Dariusz Magier, który podjął 
temat w kontekście naukowym, 
historycznym.

Konkretne działania mające na 
celu stworzenie w budynku izby 
pamięci rozpoczęły się po wybo-
rach samorządowych z roku 2014, 
gdy burmistrzem został Jerzy Rę-
bek. – Ruszyła wówczas lawina 
zdarzeń, która doprowadziła do 
dnia dzisiejszego – podkreślił Ro-
bert Mazurek. Pierwszym zada-
niem było przeniesienie do miesz-
kań zastępczych lokatorów, którzy 
zajmowali lokale w istniejącym 
tu budynku socjalnym. Dopiero 
wówczas mogły ruszyć remonty 
obiektu, umożliwiające zachowa-
nie cennych inskrypcji na ścianach 
cel w piwnicy, gdzie więzieni byli 
polscy patrioci z AK, NSZ oraz 
WiN. Remonty zostały przeprowa-
dzone dzięki kwotom zapisanym 
w budżecie Miasta oraz środkom 
przekazanym przez fundacje Sena-
tora RP Grzegorza Biereckiego.

Jednocześnie ROK podjął sze-
reg działań mających na celu sze-
rzenie wiedzy o tym miejscu. W 
2018 roku po raz pierwszy została 
udostępniona do zwiedzania cela 

nr 6 w ramach Nocy Muzeów. 
Zmieniono tablice na budynku 
zawierające zafałszowane infor-
macje o tym miejscu. ROK jest 
koordynatorem i głównym organi-
zatorem Obchodów Narodowego 
Dnia Żołnierzy Wyklętych, w ra-
mach których odbywają się wysta-
wy tematyczne, lekcje edukacyjne, 
apele poległych, wydaje się kolejne 
publikacje. W październiku 2021 
roku na wschodniej ścianie budyn-
ku powstał mural patriotyczny.

Dyrektor ROK zaprezento-
wał tablicę, która zawiśnie przy 
drzwiach wejściowych do Izby 
Pamięci „Warszawska 5a”. Zawie-
ra ona logo, informacje dotyczące 
zwiedzania. Będzie ono bezpłat-
ne, ale możliwe po telefonicznym 
zgłoszeniu na podane na tablicy 
numery. Oprowadzać będą pra-
cownicy ROK.

Robert Mazurek poinformował 
również o podjętych działaniach 
mających na celu wpisanie Izby 
Pamięci do rejestru muzeów Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, nawiązaniu kontak-
tu z Instytutem Pamięci Narodo-
wej, który objął działania patrona-
tem merytorycznym, współpracy 
z Izbą Pamięci „Strzelecka 8”. Jest 
to obiekt bliźniaczy w Warszawie, 
gdzie już powstała placówka mu-
zealna. Dziękował Burmistrzowi 
za przychylność wobec inicjatyw 

i działań ROK oraz Staroście Ra-
dzyńskiemu za pomoc.

Obiekt będzie służył żywym 
lekcjom historii

Uczestniczący w obchodach 
Starosta Radzyński Szczepan Nie-
brzegowski przywołał niedawno 
obchodzoną 80. rocznicę po-
wstania Armii Krajowej. – Cisza, 
skupiona uwaga na widowni jest 
dowodem, jak ogromne wrażenie 
wywołują dziejące się nie tak da-
leko od nas wydarzenia na Ukra-

inie. Potomkowie ludzi, którzy 
mordowali naszych patriotów, 
dziś mordują kobiety i dzieci. By 
zrozumieć wydarzenia aktualne, 
trzeba znać historię. Ten obiekt bę-
dzie temu służył, dlatego gratuluję 
Burmistrzowi i Dyrektorowi ROK 
za zajęcie się tym budynkiem, za 
pomysł utworzenia tu muzeum, co 
da szanse na odbywanie tu żywych 
lekcji historii.

 Anna Wasak
 Fot. Tomasz Młynarczyk

KULTURA

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca w Radzyniu Podlaskim odbyło się uroczyste przekazanie przez Miasto Ra-
dzyńskiemu Ośrodkowi Kultury budynku dawnego aresztu Gestapo (1939-44) i Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
(1944-56) oraz powołanie w obiekcie Izby Pamięci „Warszawska 5a”.

Powołanie Izby Pamięci „Warszawska 5a” w Radzyniu
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Eucharystię w intencji Ojczyzny 
i Żołnierzy Wyklętych sprawowa-
li proboszcz parafii Świętej Trójcy 
ks. kan. Krzysztof Pawelec, ks. prał. 
Kazimierz Musiej, ks. Michał Ro-
dak – wikariusz parafii św. Anny 
oraz pochodzący z Radzynia, a peł-
niący posługę na Białorusi ks. Jerzy 
Wierzchowski.

Homilię wygłosił ks. Krzysztof 
Pawelec. – W kontekście wojny Ro-
sji z Ukrainą jeszcze bardziej odczy-
tujemy, jaką wagę miał trud walki 
o wolność Ojczyzny podjęty przez 
Żołnierzy Niezłomnych po II woj-
nie światowej; jaką wartością jest 
miłość do Ojczyzny – mówił ka-
znodzieja i podkreślał wagę wycho-
wania kolejnych pokoleń w duchu 
miłości do Pana Boga i Ojczyzny. 
Wyrażał też wdzięczność wszyst-
kim, którzy włączają się w pomoc 
dla Ukrainy.

Po Mszy św. uczestnicy obcho-
dów przeszli pod budynek przy 
Warszawskiej 5a, gdzie odbył się 
Apel Pamięci i złożenie wieńców 
pod ścianą byłego aresztu śledczego 
Gestapo (1939-44) i Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publiczne-
go (1944-56). Tę część uroczystości 
poprowadził radny miejski Piotr 
Skowron.

Przybyłych powitał Burmistrz 
Jerzy Rębek. Słowa wdzięczności za 
obecność skierował do przedstawi-
cieli samorządu Miasta z Przewod-
niczącym Rady Miasta Adamem 
Adamskim, powiatu – ze starostą 
Szczepanem Niebrzegowskim, 
wicestarostą Michałem Zającem 
i przewodniczącym Rady Powia-
tu Robertem Mazurkiem, Gminy 
Borki z Wójtem Radosławem Sa-
łatą. Włodarz Miasta dziękował 
delegacji radzyńskiego Oddziału 
NSZZ „Solidarność” z przewod-
niczącym Jerzym Bednarczykiem, 
Stowarzyszenia Wolność i Nieza-
wisłość z pocztem sztandarowym, 
jak również radzyńskich szkół 
ponadpodstawowych: I Liceum 
Ogólnokształcącego z dyrektor Ewą 
Grodzką i ZSP im. św. Jana Pawła II 
z dyrektor Grażyną Dzidą.

Po Apelu Pamięci głos zabrał 
Starosta Radzyński Szczepan Nie-
brzegowski. – Naszą powinnością 
jest kultywowanie Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
chronienie pamięci i honoru tych, 

którzy walczyli o taką Ojczyznę, 
jaką dzisiaj mamy szczęście mieć 
– mówił włodarz powiatu i nawią-
zał do sytuacji za naszą wschodnia 
granicą. – Dziś bracia Ukraińcy 
przeżywają to, czego jako naród 
doświadczaliśmy w 1939 roku. Gdy 
obserwujemy ucieczkę ludności 
ukraińskiej przed zagrożeniem, 
stają nam przed oczami zdjęcia z II 
wojny światowej, gdy nasi rodacy 
uciekali z miejsc niebezpiecznych. 
Ukraińcy mają szczęście, że mają 
gdzie uciekać, bo mają obok siebie 
Polskę, która ich przyjmuje.

Szczepan Niebrzegowski dzięko-
wał wszystkim, którzy przyłączają 
się do akcji pomocy uchodźcom: 
Radzyńskiemu Ośrodkowi Kultury 
z dyrektorem Robertem Mazur-
kiem, radzyńskiemu oddziałowi 
Caritas, szkołom, osobom fizycz-

nym, które deklarują różnego ro-
dzaju pomoc.

Burmistrz Jerzy Rębek podkre-
ślał, że w obecnym czasie szczegól-
nie jest nam potrzebna solidarność 
narodowa. Zagrożenie, które jest za 
wschodnią granicą, nie odnosi się 
jedynie do narodu ukraińskiego, ale 
także do Polski. - Bądźmy czujni i 
solidarni. W trudnych sytuacjach 
potrafiliśmy się jako naród zjedno-
czyć. Dziś jedność jest nam szcze-
gólnie potrzebna. Miejsce, przy 
którym się znajdujemy, niech budzi 
głębokie refleksje i naszą czujność, 
byśmy nie zaniedbali troski o to, co 
jest dla nas Polaków najcenniejsze: 
wiarę, wolność i niepodległości na-
szej Ojczyzny – podkreślał włodarz 
Radzynia.

 Anna Wasak

Msza św. za Ojczyznę sprawowana 1 marca w kościele Świętej Trójcy i Apel 
Pamięci pod byłym aresztem śledczym PUBP na Warszawskiej 5a były kulmi-
nacyjnymi wydarzeniami obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych 2022 w Radzyniu Podlaskim i Powiecie Radzyńskim.

Bądźmy czujni i solidarni!

Radzyński Ośrodek Kultury 
po raz piąty przygotował w 
Radzyniu inicjatywę pod nazwą 
„Namiot Wyklętych”. Miała ona 
na celu upamiętnienie Żołnie-
rzy Niezłomnych – działaczy 
ruchu antykomunistycznego 
w czasach okupacji naszego 
kraju, polskich patriotów, 
którzy mieli zostać przeklęci i 
zapomniani.

„Namiot Wyklętych”, podobnie 
jak w latach ubiegłych, rozstawio-
ny został 1 marca na pl. Wolności 
w Radzyniu. Można było go od-
wiedzać w godz. od 9.00 do 14.00. 
Wewnątrz namiotu została wyeks-
ponowana biograficzna wystawa 
poświęcona Łukaszowi Ciepliń-
skiemu przygotowana przez Biuro 
Edukacji Narodowej IPN. Jej au-
torami byli: Katarzyna Kyc, dr Mi-
rosław Surdej, dr Magdalena Baj, 
Paulina Żak i Szymon Węglowski.

Wystawa przybliżała postać puł-
kownika Łukasza Cieplińskiego - 
Prezesa IV Zarządu WiN, który stał 
się symbolem walki Polaków o nie-
podległość. Ciepliński należał do 
elity pokolenia wychowanego w II 
Rzeczypospolitej. Walczył w obro-
nie kraju w 1939 r. Za swoją boha-
terską postawę podczas bitwy nad 
Bzurą został odznaczony Krzyżem 
Orderu Virtuti Militari. W ZWZ 
– AK pełnił funkcję inspektora rze-

szowskiego. Pod jego dowództwem 
Inspektorat AK Rzeszów był najsil-
niejszym ze wschodnich inspekto-
ratów krakowskiego Okręgu AK. 
Na panelach wystawy dotyczących 
okresu po 1944 r. zaprezentowano 
działalność Łukasza Cieplińskiego 
w konspiracji antykomunistycznej, 
jego aresztowanie, proces i tragicz-
ną śmierć 1 marca 1951 r.

W wystawie wykorzystano zdję-
cia i dokumenty z Kancelarii Pre-
zydenta RP, Archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej, Archiwum 
Państwowego w Rzeszowie, Szko-
ły Podstawowej nr 28 im. Łukasza 
Cieplińskiego w Rzeszowie, Szkoły 
Podstawowej im. Armii Krajowej w 
Błażowej Dolnej oraz fotografie au-
torskie: Mirosława Surdeja i Jakuba 
Izdebskiego.

 Red.

3 marca Radzyński Ośrodek 
Kultury we współpracy z Regio-
nalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Lublinie oraz 
Oddziałem Rejonowym PCK w 
Radzyniu zorganizował Akcję Ho-
norowego Krwiodawstwa. Odby-
ła się ona dla Ukrainy i w hołdzie 
Żołnierzom Wyklętym. Mobilny 
punkt poboru krwi stanął na pl. 
Wolności.

Każda pełnoletnia i zdrowa oso-
ba mogła oddać krew potrzebują-
cym. W sumie zarejestrowano 29 
chętnych, nie wszyscy jednak mogli 
zostać krwiodawcami. Decydowały 
o tym drobne kwestie zdrowotne, 
ale najważniejsze jest to, że tak wie-
lu osobom zależy na zdrowiu i ży-
ciu innych ludzi. Ostatecznie krew 

oddało 15 osób, z czego aż 4 po raz 
pierwszy. W sumie zebrano blisko 
7 litrów.

 Red.

Wystawa o Łukaszu 
Cieplińskim w „Namiocie 
Wyklętych”

Dla Ukrainy i w hołdzie 
Żołnierzom Wyklętym

KULTURA
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Radzyński Ośrodek Kultu-
ry oraz działające przy nim 
Radzyńskie Stowarzyszenie 
„Podróżnik” zapraszają na 
przezabawną komedię w 
gwiazdorskiej obsadzie pt. 
„Między płotem a kowadłem”. 
Na widza czekają zabawne 
dialogi i sytuacje, które rozba-
wią do łez oraz trzy wspaniałe 
kreacje aktorskie: Olgi Borys, 
Jakuba Wieczorka i Bartosza 
Obuchowicza. Wydarzenie, 
organizowane w ramach 14. 
edycji „Radzyńskich Podróży 
Teatralnych”, odbędzie się 8 
kwietnia 2022 r. (piątek) w sali 
widowiskowo-kinowej ROK. 
Początek o godz. 18.00.

Harry, właściciel gospodarstwa 
na dalekiej prowincji, nie widział 
swojego syna szesnaście lat. Przy-
jeżdża on właśnie do ojca z wizy-
tą. Ta komedia opowiada historię 
ojca i syna, którzy są zbyt uparci 
na to aby się dogadać. Rozdzieleni 
na lata, dziś jako dorośli mężczyź-
ni, stają wobec siebie zupełnie bez-
radni, czupurni z oślim uporem, 

do czego wstydzą się przyznać. 
Tworzy to mnóstwo zabawnych 
sytuacji. Dyskretnym przewodni-
kiem po obcym im świecie uczuć 
jest „kobieta po przejściach”, przy-
jaciółka i partnerka ojca, która jest 
właścicielką sąsiedniego gospo-
darstwa. Czy uda się jej pogodzić 
ogień z wodą, psa z kotem...? 

Sponsorami spektaklu są: firma 
dr Gerard, Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych i Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Radzyniu 
Podlaskim. Patronat nad wydarze-
niem sprawują: Telewizja Radzyń, 
portal Kocham Radzyń Podlaski 
oraz Biuletyn Informacyjny Mia-
sta Radzyń. Więcej o wydarzeniu 
można dowiedzieć się na www.fa-
cebook.com/radzyn.teatr 

Bilety w cenie 90 zł można na-
być w Radzyńskim Ośrodku Kul-
tury (ul. Jana Pawła II 4) w godz. 
od 8.00 do 16.00 lub na www.ku-
pbilecik.pl. Grupowe zamówienia 
biletów przyjmuje Robert Mazu-
rek, tel. 606-234-320.

 Red.

Podczas wernisażu można było 
obejrzeć prace głównie z ostatnich 
dwóch lat twórczości Arkadiusza 
Kulpy. Tytuł wystawy powstał, jak 
mówi sam artysta, spontanicznie – 
podczas pobytu w lokalu o tej samej 
nazwie. Współgrał mu z absurdal-
nymi czasami, w jakich przyszło 
nam obecnie żyć. Częstym tema-
tem obrazów Arkadiusza Kulpy jest 
Radzyń. Zaobserwować można też 
motyw Don Kichota w wizerun-
kach wiatraków i zegarów, z jakimi 
walczył ten bohater. – Walka z cza-
sem jest skazana z góry na niepo-
wodzenie, czym jesteśmy starsi, ten 
czas niestety pędzi coraz bardziej – 
mówi artysta. Na jego obrazach po-
jawia się także postać kobiety, którą 
przedstawia jako cud natury. 

Arkadiusz Tomasz Kulpa uro-
dził się w 1976 r. w Radzyniu Pod-
laskim, gdzie od 2014 r. prowadzi 
Galerię „Oranżeria” Radzyńskiego 

Ośrodka Kultury. Ukończył Wy-
dział Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim. Jego prace 
prezentowane są na różnorodnych 
wystawach od 2008 r. oraz znaj-
dują są w prywatnych zbiorach w 
Polsce, Wielkiej Brytanii, Izraelu, 

Niemczech, Węgrzech, Włoszech, 
Stanach Zjednoczonych, Japonii, 
Francji, Filipinach, Kanadzie czy 
Meksyku. Od 2022 r. jest członkiem 
Związku Polskich Artystów Plasty-
ków.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

„Między płotem 
a kowadłem” w ROK

KULTURA

4 marca, w Galerii 
„Oranżeria” Radzyń-
skiego Ośrodka Kultu-
ry, odbył się wernisaż 
wystawy rysunku i 
malarstwa Arkadiusza 
Kulpy pt. „Opary absur-
du”. W zaprezentowa-
nych pracach można 
było dostrzec liczne 
elementy radzyńskiego 
krajobrazu. 

„Opary absurdu” 
  Arkadiusza Kulpy
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„Organizacja została przepro-
wadzona w oparciu o aktualne 
przepisy sanitarne, zgodnie z obo-
wiązującymi limitami. Stąd zasad-
ną jest ustalona wcześniej i ograni-
czona liczba zaproszonych imien-
nie gości” – czytamy w stanowisku 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
sformułowanym po rozpatrzeniu 
sprawy na posiedzeniu 14 lutego. 

Chodzi o trzy skargi na dyrekto-
ra Radzyńskiego Ośrodka Kultury, 
które wpłynęły do Rady Miasta po 
gali jubileuszowej, która odbyła się 
29 stycznia. Skarżący podnieśli w 
nich temat niewpuszczenia na im-
prezę dziennikarzy, którzy nie mieli 
imiennych zaproszeń. Skargi do-
tyczyły łamania prawa prasowego, 
próby nieuczciwej walki z konku-
rencją na medialnym rynku i tłu-
mienia krytyki prasowej.

Na posiedzenie Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji oprócz sta-
łych członków przybyli skarżący. 
„Wspólnotę” reprezentowali: wy-
dawca Mateusz Orzechowski oraz 
Jakub Hapka, Monika Mackiewicz 
i Marek Jedynak (fotoreporter). 
Wydawnictwo RaSIL (wydawca 
portalu radzyninfo.pl) reprezento-
wał Józef Korulczyk.

Przed posiedzeniem Komisji 
Przewodniczący Bartłomiej Mi-
łosz pozyskał opinię prawną, którą 
przedstawił obecnym, a w której 
czytamy: „Powołane w skardze 
przepisy prawa prasowego mają 
charakter bardzo ogólny. Niewąt-
pliwie na co dzień powinny być 
respektowane, jednak nie istnieją 
w oderwaniu od aktualnie obowią-
zujących przepisów mających na 
celu ochronę życia, zdrowia i bez-
pieczeństwa obywateli, w związku 
z sytuacją epidemiczną związaną 
z zachorowaniem na COVID- 19. 
Dyrektor prosząc dziennikarza o 

wyjście z uroczystości, zachowu-
jąc tzw. limity covidowe, nie ogra-
niczył ustawowych powinności i 
praw dziennikarskich oraz prawa 
obywateli do informacji”.

– Gala miała charakter za-
mknięty, uczestniczyły w niej 
jedynie osoby zaproszone. Wy-
musiła to sytuacja związana z 
pandemią koronawirusa i pojem-
ność sali – wyjaśniał dyrektor ROK 
Robert Mazurek. – Musiałem prze-
strzegać tzw. „limitów covidowych” 
i zapewnić bezpieczeństwo osób 
biorących w uroczystości.

Przypomnijmy, że przepisy obo-
wiązujące w czasie organizowania i 
odbywania się gali, dotyczące pro-
wadzenia działalności przez domy 
i ośrodki kultury oraz świetlice 
określały, że organizowanie imprez 
jest dopuszczalne na otwartym 
powietrzu bez ograniczeń oraz 
w pomieszczeniach pod warun-
kiem udziału nie więcej niż 30% 
uczestników. Do limitu nie wlicza 
się zaszczepionych przeciwko CO-
VID-19 pod warunkiem okazania 
przez te osoby unijnego cyfrowe-
go zaświadczenia COVID lub za-
świadczenia o szczepieniu, wyniku 
testu i wyzdrowieniu.

Gala z okazji 60-lecia Radzyń-
skiego Ośrodka Kultury miała na 
celu podsumowanie bogatej dzia-
łalności instytucji, podziękowanie 
wszystkim za wkład włożony w 
rozwój kultury na terenie naszego 
miasta i powiatu oraz zainauguro-
wanie imprez związanych z jubile-
uszem. Dyrektor Robert Mazurek 
wyjaśniał: – Wspólnie z pracow-
nikami ROK przygotowaliśmy 
listę osób, które od powstania 
Ośrodka pracowały na rzecz roz-
woju kultury w naszym mieście. 
Po weryfikacji zaproszenia na galę 
otrzymało 300 osób, z czego 200 

potwierdziło swoją obecność (to 
tyle, ile miejsc znajduje się na sali 
widowiskowo-kinowej ROK). Skie-
rowane były one do byłych dyrek-
torów ROK, obecnych i częściowo 
byłych pracowników (których w 
sumie jest 146), osób prywatnych 
oraz przedstawicieli instytucji, firm, 
organizacji i stowarzyszeń współ-
pracujących z ROK, przedstawicieli 
władz samorządowych (miasta, 
gmin i powiatu), wojewódzkich i 
krajowych. Jeśli chodzi o radnych, 
zaproszenia otrzymali członkowie 
Prezydium Rady Miasta oraz prze-
wodniczący Komisji Miejskich.

Ostatecznie na galę przyszły 172 
osoby (taką informację uzyskałem 
dopiero po imprezie). Po analizie 
oświadczeń covidowych wynika, 
że zachowane zostały limity: w gali 
uczestniczyło 37 osób nie zaszcze-
pionych, 2 odmówiły wypełnienia 
oświadczenia (ostatecznie zosta-
ły wpuszczone na salę), pozostałe 
osoby były zaszczepione.

Nie oznaczało to jednak jakiego-
kolwiek braku dostępu do informa-
cji o przebiegu spotkania. – Nietra-
fiony jest argument podnoszony 
w skargach, że mieszkańcy Radzy-
nia poprzez nieobecność mediów 
nie mają możliwości przeczytać 
relacji z gali. Radzyński Ośrodek 
Kultury za pośrednictwem Tele-
wizji Radzyń bardzo szybko opu-
blikował pełne nagranie wyda-
rzenia, przez co każdy mógł po-
średnio w niej uczestniczyć. Film 
do chwili obecnej cieszy się dużą 
popularnością, tylko pierwszego 
dnia obejrzało go ponad pół tysiąca 
osób. Ponadto na stronach prowa-
dzonych przez ROK dostępna jest 
obszerna fotorelacja autorstwa To-
masza Młynarczyka.

– Dziennikarze „Echa Katolic-
kiego” napisali relację na podsta-

wie transmisji, redaktorzy zwrócili 
się do mnie z prośbą o przesłanie 
im zdjęć, bez problemu je uzyskali. 
Nie było więc ograniczania prawa 
dostępu do informacji – tłuma-
czył dyrektor ROK. [W pierwotnej 
wersji informacja brzmiała, że w 
ten sam sposób informację o gali 
pozyskało „Słowo Podlasia”, po in-
terwencji dziennikarki Joanny Da-
nielewicz prostujemy: Informacja 
zamieszczona w „Słowie Podla-
sia” powstała w oparciu o relację 
z gali zamieszczoną na oficjalnej 
stronie UM].

Radna Bożena Lecyk wyrażała 
oburzenie, że jako radna nie dosta-
ła zaproszenia. Pytała też, czy nie 
można było zorganizować imprezy 
w innym terminie.

Dyrektor Robert Mazurek od-
powiedział, że impreza była przy-
gotowywana od wielu miesięcy 
(świadczą o tym nagrania życzeń 
jubileuszowych z udziałem arty-
stów występujących w ciągu ostat-
nich miesięcy na scenie ROK), 
trudno było określić, jaka sytu-
acja epidemiczna będzie istniała 
pod koniec stycznia. Gala miała 
ściśle określoną datę – 29 stycz-
nia, ponieważ tego dnia przed 60 
laty prezydium Powiatowej Rady 

Narodowej podjęło uchwałę o po-
wołaniu w Powiatowego Domu 
Kultury. W warunkach zimowych 
impreza nie mogła się więc odbyć 
na wolnym powietrzu – bez limi-
tów osób. Ponadto inaugurowała 
roczny cykl imprez związanych 
z jubileuszem ROK. Kilka z nich 
już się odbyło.

Józef Korulczyk pytał m.in., czy 
nie można było wpuścić dzienni-
karzy, skoro nie wszystkie miejsca 
były zajęte. Dyrektor tłumaczył, że 
gdy się pojawił dziennikarz kwa-
drans przed rozpoczęciem impre-
zy, nie było wiadomo, czy będą 
wolne miejsca. Ponadto w tym 
czasie był w dużym stresie, zajęty 
„dopinaniem” imprezy, przebywał 
w pomieszczeniach administra-
cyjnych na piętrze, zszedł tylko na 
chwilę, a wpuszczaniem gości zaj-
mowała się wynajęta firma ochro-
niarska. Wymiana zdań z Jakubem 
Hapką trwała 5 sekund: zobaczyw-
szy go zapytał, czy ma zaproszenie, 
gdy ten zaprzeczył, dyrektor powie-
dział: – To proszę wyjść. Pan Hapka 
bez dyskusji opuścił Oranżerię.

 Anna Wasak

Przez kilka tygodni zarówno 
mieszkańców jak i pracowników 
Urzędu Miasta zajmowała sprawa 
śmieci zalegających na terenie wo-

kół dawnego TESCO, a obecnie 
należącym do firmy NETTO. Po 
wielu próbach nawiązania kontak-
tu przez Miasto z przedstawiciela-

mi firmy NETTO w dniu 8 lutego 
br., jako jedyna odpowiedziała nam 
PR Manager Działu Marketingu w 
NETTO Sp. z o.o., która przekazała 

roszczenia Miasta w kwestii zacho-
wania czystości na terenie nieru-
chomości osobom zarządzającym 
nieruchomością po TESCO w Ra-
dzyniu Podlaskim.

- Mam nadzieję, że w krótkim 
czasie zauważymy pożądane efek-
ty - komentował Burmistrz Jerzy 
Rębek. Jednocześnie   zwrócił się z 
apelem do tych, którzy w sposób 

dalece nieelegancki pozostawiają 
swoje śmieci na terenie TESCO, by 
zaprzestali tych działań: - Takie za-
chowanie świadczy o braku kultury 
osobistej i zniekształca wizerunek 
miasta - komentuje włodarz.

W wyniku interwencji Miasta 
teren został uprzątnięty.

 AW

Miasto przekazało firmie NETTO roszczenia 
w sprawie nieporządku na terenie po TESCO

Miejska Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie dopatrzyła się nieprawidłowości w działaniach dyrektora Radzyńskiego Ośrodka Kul-
tury związanych z organizacją jubileuszowej gali. „Organizacja jubileuszu 60-lecia Radzyńskiego Ośrodka Kultury i postępowanie 
dyrektora było motywowane koniecznością zapewnienia przestrzegania tzw. limitów covidowych i zapewnieniem bezpieczeństwa 
osób biorących udział w wydarzeniu”. Stanowisko to poparli radni, którzy na sesji Rady Miasta 25 lutego odrzucili skargi.

Skargi na dyrektora ROK bezzasadne!
AKTUALNOŚCI
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Rodzice dzieci zwracają też uwa-
gę, że „przytaczane we wszystkich 
mediach wypowiedzi rodziców 
nie są wypowiedziami opiekunów 
dzieci uczestniczących w wystawie.” 

Pod oświadczeniem podpis złożyło 
21 osób – rodziców dzieci z grupy 
V Przedszkola Miejskiego Nr 1 w 
Radzyniu Podlaskim, które uczest-
niczyły w wydarzeniu.

  „Podczas wycieczki dzieci zo-
stały zapoznane z historią naszego 
miasta , a treści przekazano w spo-
sób delikatny i stosowny do wieku, 
o czym świadczą rozmowy z rodzi-
cami po odwiedzeniu ww. miejsca. 
Wycieczka była dla nich ciekawa i 
pouczająca. Sama wystawa była dla 
dzieci powodem do dumy i wyróż-
nieniem.

Przez wiele lat zarówno Dyrek-
cja jak też Panie przedszkolanki 
przekazują wiedzę w sposób rzetel-
ny, ciekawy i godny naśladowania. 
Zajęcia w przedszkolu Miejskim nr 
1 są prowadzone na wysokim po-
ziomie i w serdecznej atmosferze. 
Panie z pełnym zaangażowaniem , 
pasją i troską rozwijają umiejętno-
ści i kreatywność dzieci, codziennie 
zaspokajając dziecięcą ciekawość. 
Niejednokrotnie udowodniły nam, 
rodzicom, że troszczą się o dobro 
fizyczne oraz psychiczne naszych 
dzieci. Dzieci uczęszczają do przed-
szkola chętnie.

Jako rodzice mamy pełne za-
ufanie , wyrażamy wielkie uznanie 
i szacunek wobec Dyrekcji i Pań 
przedszkolanek, jesteśmy niezmier-
nie wdzięczni za pomoc, jaką dzieci 
otrzymują w sferze emocjonalno-
-społecznego rozwoju, co z pew-
nością ułatwi im proces adaptacji 
szkolnej”.

Pod oświadczeniem podpis zło-
żyło 21 osób – rodziców dzieci z 
grupy V Przedszkola Miejskiego 
Nr 1 w Radzyniu Podlaskim, które 
uczestniczyły w wydarzeniu.

 AW

W związku z atakami na Dyrekcję i Panie przedszkolanki z Grupy V „Słoneczka”, jakie nastąpiły po otwarciu wystawy pt. „Warszaw-
ska 5a oczami dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1” głos zabrali Rodzice dzieci uczestniczących w tym wydarzeniu. „Informujemy, iż 
nie mamy zastrzeżeń do inicjatywy, jaka została podjęta” – czytamy w oświadczeniu.

Oświadczenie rodziców dzieci uczestniczących w wystawie 
„Warszawska 5a oczami dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1”

AKTUALNOŚCI

Nadleśnictwo chce kupić grunty pod zalesienie
Skarb Państwa reprezen-
towany przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo 
Radzyń Podlaski informuje, 
że jest zainteresowane za-
kupem lasów oraz gruntów 
przeznaczonych do zalesienia 
które stanowią własność osób 
fizycznych, osób prawnych 
lub jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości 
prawnej położonych w zasięgu 
administracyjnym Nadleśnic-
twa Radzyń Podlaski.

Las lub grunt przeznaczony do 
zalesienia może zostać nabyty w 
szczególności, gdy:

- przylega bezpośrednio do 
gruntów nadleśnictwa

- pozostaje we współwłasności 
z Nadleśnictwem Radzyń Podlaski

- reguluje przebieg granicy po-
lno- leśnej

Ponadto:
1. w Ewidencji Gruntów i  pro-

wadzonej przez właściwego Staro-

stę dla położenia zbywanej nieru-
chomości użytek gruntowy to las 
lub rola klasy V, VI, VI z.

2. w przypadku gruntów rol-
nych niezbędne jest by nierucho-
mość w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego była 
przeznaczona do zalesienia lub była 
objęta decyzją o warunkach zabu-

dowy i zagospodarowania terenu 
umożliwiającą zalesienie.

3. granice nieruchomości są 
znane, widoczne w terenie lub zo-
stały ustalone geodezyjnie oraz nie 
występują spory graniczne

4. nieruchomość nie może być 
zabudowana

5. sprzedawana nieruchomość 

musi mieć uregulowany stan praw-
ny tj. założona księgę wieczystą 
zgodną z informacjami zawartymi 
w EGiB oraz nie może być obciążo-
na na rzecz osób trzecich

6. po uzyskaniu pisemnej zgo-
dy Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, wyrażonej na pi-
semny wniosek nadleśniczego.

7. las, grunt przeznaczony do 
zalesienia może być nabyty za cenę 
nie wyższą od wartości określonej 
przez rzeczoznawcę majątkowego.

Położenie gruntów nadleśnic-
twa można sprawdzić na stronie 
Banku Danych o Lasach pod ad-
resem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/
portal/mapy

Podmioty zainteresowane sprze- 
dażą lasów lub gruntów przezna-
czonych do zalesienia proszone są 
o składanie wniosków drogą elek-
troniczną poprzez ePUAP /pgl_
lp_0519//SkrytkaESP

lub na adres e-mail radzyn@lu-
blin.lasy.gov.pl lub w formie trady-
cyjnej w przesyłając na adres siedzi-
by Nadleśnictwa Radzyń Podlaski.

Szczegółowych informacji 
udziela Tomasz Mirosław nr tel. 
601 482 618 od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00 - 14:00. 
Wzór wniosku wraz z wykazem 
niezbędnych dokumentów można 
pobrać ze strony internetowej Nad-
leśnictwa Radzyń Podlaski.

 Leszek Gajuś
 Nadleśniczy


