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Budowa ulicy Polnej coraz bliżej „Czy radna Lecyk ma coś wspólnego z donosem na 
Miasto?” „Szkoda, że na tym ucierpią mieszkańcy”. 

Radzyń pomaga uchodźcom

Miasto ogłosiło przetarg na budowę ulicy 
Polnej w Radzyniu Podlaskim na odcinku 
od skrzyżowania z ulicą Wisznicką (dro-

ga krajowa nr 63) do granicy miasta, wraz 
z budową kanalizacji deszczowej i kanału 
technologicznego. 

W efekcie donosu „anonimowych miesz-
kańców” w sprawie kompostowania trawy 
na miejskiej działce każdy mieszkaniec Ra-
dzynia może płacić więcej ponad 7 zł mie-

sięcznie za odbiór odpadów. Ten sposób 
zagospodarowania odpadów zielonych da-
wał ogromne oszczędności i mógł zapobiec 
drastycznej podwyżce cen za odpady.

Na sesji nadzwyczajnej 28 marca Radni 
przyjęli uchwałę wyrażającą wolę udzielania 
pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa. Przyjęcie uchwały daje możliwość 
utworzenia specjalnego konta, na które bę-
dzie można zbierać środki na ten cel od in-
stytucji i osób prywatnych. 

Rekrutacja do radzyńskiej filii 
Akademii Bialskiej
Akademia Bialska Nauk Stosowanych 
im.  Jana Pawła II, filia w  Radzyniu Podla-
skim od 1 kwietnia zaprasza do uczestnictwa 
w  rekrutacji. Oferowane są dwa kierunki 

studiów: Pielęgniarstwo i Ratownictwo me-
dyczne. Zgłoszenia: tel. 83-344-99-30, e-mail: 
rekrutacja@akademiabialska.pl 
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W efekcie donosu „anonimo-
wych mieszkańców” w sprawie 
kompostowania trawy na miej-
skiej działce każdy mieszkaniec 
Radzynia może płacić więcej 
ponad 7 zł miesięcznie za odbiór 
odpadów. Wskutek interwencji 
posłanki Joanny Muchy (Ruch 
Szymona Hołowni Polska 2050) 
Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska nakazał Miastu 
wstrzymanie tego procesu. Bur-
mistrz zapowiedział, że Miasto 
odwoła się od decyzji. Ten sposób 
zagospodarowania odpadów zie-
lonych dawał ogromne oszczęd-
ności i mógł zapobiec drastycznej 
podwyżce cen za odpady.

Temat podjął na lutowej se-
sji Rady Miasta Burmistrz Jerzy 
Rębek. - Większość radnych było 
zwolennikami takiego zagospoda-
rowania odpadów zielonych, bo 
to przysporzyło Miastu dużych 
oszczędności i w konsekwencji 
nie musieliśmy drastycznie pod-
nosić opłat za odbiór odpadów 
komunalnych. Ale cóż? Są tu 
wśród nas – podejrzewam - ludzie 
nieprzychylni tej inicjatywie, w 
efekcie nieprzyjaźni mieszkań-
com Radzynia, którzy poszukali 
wsparcia u posłów na Sejm RP, 
przeprowadzają wręcz krucjatę 
przeciwko Miastu i jego miesz-
kańcom. To jest niegodziwość – 
mówił Burmistrz.

Następnie zwrócił się do rad-
nej Bożeny Lecyk. - Pani Radna 
Lecyk, czy pani ma z tym coś 
wspólnego? Czy pani wie, jakie są 
konsekwencje takich działań? Jeśli 
będziemy musieli zaniechać tego 
procesu, to będzie kolejne opłata 
dla mieszkańców Radzynia, pod-
wyżki z tym związane mogą być 
bardzo przykre dla mieszkańców 
Radzynia. Pytanie: Czy ma pani z 
tym coś wspólnego?

- Jeśli ma pan dowody na to, 
że ja gdziekolwiek ktokolwiek, to 
proszę je przedstawić. Jestem za 

tym, żeby kompostować, ale to 
musi być usankcjonowane praw-
nie – ripostowała radna Bożena 
Lecyk, która mimo wszystko nie 
odpowiedziała na bardzo proste 
pytanie.

-Teraz winnych nie ma, a do-
nos został złożony, w efekcie 
zakwestionowany został sposób 
rozwiązania problemu zagospoda-
rowania odpadów zielonych przez 
miasto. Szkoda, że na tym ucier-
pią mieszkańcy. Jest zagrożenie, 
że mimo starań podejmowanych 
przez Miasto Radzyń, mieszkań-
com grozi kolejna podwyżka opłat 
za odpady – mówił radny Jarosław 
Zaprzalski i zwrócił się do radnej 
Bożeny Lecyk: - Jeśli ma pani 
wiedzę na temat, jak to powinno 
się robić, dlaczego nie podzieliła 
się pani z nami tą wiedzą?

Jak potwierdził Radosław 
Mazur, naczelnik Wydziału 
Gospodarowania Mieniem Ko-
munalnym, według wstępnych 
kalkulacji, wskutek donosu, w 
przypadku, gdy miasto nie będzie 
kompostować trawy we własnym 
zakresie, każdy mieszkaniec Ra-
dzynia może zapłacić ponad 7 zł 
od osoby więcej miesięcznie. Dla 
5-osobowej rodziny będzie to ok. 
40 zł więcej miesięcznie, a rocz-
nie – 500 złotych.

 Anna Wasak

Termin składania ofert na wy-
konanie przedsięwzięcia inwesty-

cyjnego pn. „Przebudowa skrzyżo-
wania drogi powiatowej nr 1233L 

z ul. Lubelską w Radzyniu Podla-
skim” upływa 20 kwietnia br.

Trwają prace związane z budo-
wą toalety miejskiej.  Obiekt 
jest zlokalizowany na terenie 
Radzyńskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, przy ścieżce rowe-
rowej u wylotu na ulicę Jana 
Pawła II. 

Miejsce to położone jest blisko 
centrum, nieopodal Pałacu Potoc-
kich, gdzie znajduje się Punkt In-
formacji Turystycznej, widoczne z 
nieodległego przystanku autobu-
sowego, będzie więc służyło nie 
tylko mieszkańcom, ale turystom i 
podróżnym.  

Będzie to obiekt estetyczny, 
harmonizujący z otoczeniem, a 
także mający nowoczesne wypo-
sażenie, bezobsługowy, ogrzewany, 
przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Przetarg na budowę toalety 
publicznej w Radzyniu wygrała 

firma Hamster Polska Sp. z o.o. z 
Rybnika, która zadeklarowała wy-
konanie zadania za kwotę 289 tys. 
zł.

Prace rozpoczęły się od przygo-
towania przyłączy przez PUK. 

Burmistrz zapowiedział rów-
nież powstanie dodatkowego WC 
w pomieszczeniu znajdującym się 
w murze oporowym pałacu, nieda-

leko Punktu Informacji Turystycz-
nej.

Przypomnijmy, że wcześniej 
toalety przy dworcu PKS i przy 
Ryneczku zostały zaopatrzone w 
urządzenia do korzystania samo-
obsługowego, są dostępne cało-
dobowo. 

 Fot. Mirosław Piasko

Wznowione zostały prace na 
ul. Rynek. Przerwa w realizacji 
inwestycji spowodowana była tym, 
że podwykonawca wypowiedział 
umowę głównemu wykonawcy – 
firmie Sorted Sp. z o.o. z Piaseczna, 
która wygrała przetarg na wyko-
nanie II części projektu „Poprawa 
stanu infrastruktury zespołu pała-
cowo-parkowego i obszaru miej-
skiego w Radzyniu Podlaskim”, 
obejmującej rewitalizację Rynku. 
Odtąd prace wykonuje firma Sor-
ted. 

Burmistrz Jerzy Rębek zapew-
nił, że jest spokojny o dotrzymanie 
terminu zakończenia prac, który 

mija 30 czerwca 2022 roku.  - Jest 
to firma profesjonalna, wierzę, że 
jest w stanie zmobilizować się i do 
tego czasu zakończyć wykonanie 

inwestycji – mówi włodarz Ra-
dzynia.   

 AW

AKTUALNOŚCI
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„Czy radna Lecyk ma coś 
  wspólnego z donosem 
  na Miasto?”
„Szkoda, że na tym 
  ucierpią mieszkańcy”

Budowa ulicy Polnej coraz bliżej

Powstaje toaleta miejska

Wznowiona rewitalizacja Rynku

Miasto ogłosiło przetarg na budowę ulicy Polnej w Radzyniu Podlaskim na 
odcinku od skrzyżowania z ulicą Wisznicką (droga krajowa nr 63) do granicy 
miasta, wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. 
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Na sesji nadzwyczajnej 28 
marca Radni przyjęli uchwałę 
wyrażającą wolę udzielania 
pomocy uchodźcom z Ukra-
iny w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego 
państwa. Przyjęcie uchwały 
daje możliwość utworzenia 
specjalnego konta, na które 
będzie można zbierać środki 
na ten cel od instytucji i osób 
prywatnych. 

Jak poinformował burmistrz 
Jerzy Rębek, dotychczasowe środ-

ki na pomoc pochodzą z rezerwy 
na zarządzanie kryzysowe w bu-
dżecie Miasta. 

Podjęcie uchwały o pomocy 
obywatelom Ukrainy umożliwi 
ponoszenie wydatków z budżetu 
Miasta na ten cel, Miasto będzie 
miało podstawy do wprowadze-
nia do budżetu darowizn otrzy-
manych zarówno od stowarzy-
szeń jak i osób fizycznych. Do tej 
pory Miasto nie miało prawa two-
rzyć odrębnego rachunku i przyj-
mowania darowizn ze względu na 
brak możliwości wprowadzenia 
takich dochodów do budżetu.

Jak informował na sesji bur-
mistrz Radzynia Jerzy Rębek, 
Miasto dotychczas nie otrzyma-
ło środków z budżetu państwa, 
wydawane pieniądze na ten cel 
pochodzą z rezerwy miejskiej 
przeznaczonej na zarządzanie 
kryzysowe. 

- Mamy zadeklarowane daro-
wizny od osób fizycznych i insty-
tucji, które zechcą nas wesprzeć i 
dlatego potrzebna jest ta uchwała 
i stworzenie własnego konta na 
rachunku bieżącym Miasta – wy-
jaśniał włodarz Radzynia. Miasto 
dotychczas zachęcało do wpłaca-

nia pomocy finansowej na konto 
Caritasu. - Jesteśmy wdzięczni, że 
Caritas nas wspierał, wspiera i na-
dal będzie tak robił, jednak pro-
ściej będzie, gdy środki na wspar-
cie przez Miasto uchodźców będą 
wpływały bezpośrednio na konto 
Miasta. Stąd inicjatywa, by przy-
jąć tę uchwałę, usankcjonować to 
prawnie, tym bardziej, że wydatki 
związane z utrzymaniem naszych 
gości codziennie narastają.

Uchwała Rady Miasta ma 
związek z przyjętą przez Sejm 
12 marca br. Ustawą o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na teryto-
rium tego państwa. Pomoc Mia-
sta jest wielostronna, polega na: 
zakwaterowaniu, zapewnieniu 
całodziennego wyżywienia zbio-
rowego oraz transportu do miejsc 
zakwaterowania lub miejsc, gdzie 
obywatelom Ukrainy udzielana 
jest opieka medyczna, finanso-
waniu przejazdów środkami spe-
cjalistycznego transportu prze-
znaczonego dla osób z niepełno-
sprawnością, zapewnieniu środ-
ków czystości i higieny osobistej 
oraz innych niezbędnych pro-
duktów, także zapewnieniu obia-
dów dzieciom uczęszczającym do 
szkół i oraz wyżywienia dzieciom 
uczęszczającym do przedszkoli.

 AW

Pragnę wyrazić słowa naj-
wyższego  uznania i szczerej 
wdzięczności za Państwa 
postawę i za wszelkie formy 
pomocy niesionej uchodźcom 
z ogarniętej wojną Ukrainy.

Okrucieństwa rosyjskiego 
agresora, skierowane w dużej 
mierze wobec bezbronnych cy-
wilów – także dzieci, kobiet, star-
ców, chorych spowodowały ma-
sowy exodus ludności, w jednej 

chwili pozbawionej dachu nad 
głową, elementarnych dóbr ma-
terialnych niezbędnych do życia, 
a także poczucia bezpieczeństwa.

Mieszkańcy Radzynia i okolic 
nie pozostali obojętni na ogrom 
ludzkiego nieszczęścia. Niemal                     
od momentu wybuchu wojny za-
angażowali się we wszelkiego ro-
dzaju pomoc. Przyjmują uchodź-
ców do swych domów, organizują 
transport z granicy, zbiórki da-
rów, angażują się w przygoto-
wanie  i wyposażenie mieszkań, 

składają dary rzeczowe, wpłacają 
pieniądze, świadczą usługi tłuma-
cza, pełnią dyżury w ośrodku dla 
uchodźców, koordynują działa-
nia.  Form pomocy jest tak wiele, 
że trudno wymienić wszystkie.

Składam serdeczne podzię-
kowanie osobom indywidual-
nym oraz działającym w ramach 
różnych organizacji i instytucji. 
W szczególności pracownikom 
Urzędu Miasta Radzyń Podla-
ski, Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Radzyńskiego Ośrod-

ka Kultury, Szkoły Podstawowej 
nr 1  i innych miejskich jednostek 
organizacyjnych oraz wolontariu-
szom z Caritas przy Parafii Trójcy 
Świętej w Radzyniu Podlaskim. 
Słowa uznania należą się dar-
czyńcom: Spółdzielczej Mleczar-
ni Spomlek, firmie Dr Gerard, 
firmie Aleksandria Dariusz Mo-
czarski, firmie Stragan Warzywny 
z Ustrzeszy, Welmax Papier oraz 
innym, które chcą pozostać ano-
nimowe.

Słowa wdzięczności kieruję do 

Pana Andrzeja Kopyścia – Preze-
sa OSP Łazy, który zorganizował 
transport darów z Niemiec (gmi-
na Verl w Westfalii). 

Dziękuję za otwarte serca, 
ofiarność, bezinteresowność i 
życzliwość.

 /-/ Jerzy Rębek
 Burmistrz Miasta

Uchwała Rady Miasta o pomocy obywatelom Ukrainy

Na Kiermaszu Wielkanocnym 
zorganizowanym przez Radzyń-
ski Ośrodek Kultury znalazło się 
oblegane przez odwiedzających 
kiermasz stoisko gości z Ukrainy, 
oferujących wielkanocne, ukraiń-
skie ciasto – paschę. Upieczone 
zgodnie z tradycyjną recepturą, 
udekorowane białym lukrem i 
kolorowymi ozdobami z cukru 
przyciągało wzrok i… kupują-
cych. Zakup był okazją do roz-
mów, przekazania słów wsparcia, 
życzliwości.

Przy stoisku stały Weronika, 
Kira, Katia i Jana. Wszystkie zna-
lazły schronienie w Brzostówcu 
u rodziny  pani Angeliki Dołegi-
-Ciemnej. W sumie zamieszka-
ło tam 6 osób z Ukrainy, oprócz 
wymienionych, wśród których są 
dwie mamy z nastoletnimi cór-
kami, Wika z 2,5-letnim synkiem 
Saszą. Jedna rodzina przybyła z 

okolic Charkowa, pozostałe dwie 
z Równego. Wyjechały z domów 
24 lutego. Trzy dni były w drodze, 
zanim udało im się przekroczyć 
polską granicę. Tu przygarnięte 
zostały przez panią Angelikę, któ-
ra dzień wcześniej, z odruchu ser-
ca postanowiła wraz z mężem, że 
przyjmą do swego domu uchodź-
ców z Ukrainy. Na kiermaszu pa-
niom i dziewczętom w sprzedaży 
pomagał syn Pani Angeliki – Ja-
kub. 

AKTUALNOŚCI

Jak pomagać gościom z Ukrainy Goście z Ukrainy 
na Kiermaszu Wielkanocnym

Szanowni Państwo!
Mieszkańcy Radzynia i Powiatu Radzyńskiego!

1. Finansowo, przelewając 
środki na konta bankowe:

a/ MIASTA  RADZYŃ POD-
LASKI: Bank Spółdzielczy w 
Radzyniu Podlaskim, konto nr 
65 8046 0002 2001 0100 0013 
0001 z dopiskiem POMOC DLA 
UCHODŹCÓW Z UKRAINY

b/ Parafialnego Zespołu Cari-
tas przy parafii pw. Świętej Trójcy 
w Radzyniu Podlaskim, ul. Jana 
Pawła II 15, 21-300 Radzyń Pod-
laski. Numer konta: PL 12 8046 
0002 2001 0003 4872 0001 w ty-
tule: POMOC DLA UCHODŹ-
CÓW Z UKRAINY 

2. Rzeczowo, składając dary w 
punktach zbiórek. Prowadzone są 

one:
a/  w Radzyńskim Ośrodku 

Kultury przy ul. Jana Pawła II 
4 (budynek Oranżerii w parku 
miejskim) – koordynator Robert 
Mazurek, telefon: 606-234-320. 
Więcej informacji wewnątrz nu-
meru na plakacie

b/ w punkcie Parafialnego Ze-
społu Caritas przy ul. Jana Pawła 
II 15 (dawny budynek Zespołu 
Szkół Zawodowych) – koordyna-
tor Krzysztof Gajdzicki, telefon: 
508 211 136. 

Przed dostarczeniem darów 
dla uchodźców prosimy o skon-
taktowanie się z koordynatora-
mi, by poznać potrzeby gości z 

Ukrainy. Warto również spraw-
dzać stronę internetową Urzędu 
Miasta w Radzyniu Podlaskim 
(https://www.radzyn-podl.pl/
miasto/pomagamy-ukrainie.
html), gdzie koordynatorzy za-
mieszczają aktualne informacje 
dotyczące konkretnych potrzeb 
np.: odzież i obuwie z uwzględ-
nieniem rozmiaru, meble i sprzęt 
AGD niezbędne do wyposażenia 
lokali mieszkalnych, artykuły 
pierwszej potrzeby.

Koordynatorzy prowadzo-
nych działań z ramienia Urzędu 
Miasta, są dostępni pod nume-
rami telefonów: 661 993 605 oraz 
603 210 801.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy, koordynowaną przez Miasto Radzyń 
Podlaski, działające we współpracy z Radzyńskim Ośrodkiem Kultury i Pa-
rafialnym Zespołem „Caritas” działającym przy Parafii Trójcy Świętej w 
Radzyniu Podlaskim można świadczyć:
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Pełni Ksiądz posługę duszpa-
sterską na Ukrainie od 21 lat. 
Jak się tam Ksiądz znalazł?

Gdy się rozpadał Związek 
Sowiecki, byłem blisko spaw 
Kościoła na wschodzie. W tym 
czasie kilku kapłanów diecezji 
siedleckiej rozpoczęło tam pracę.  
Z Ukrainą związałem swe losy w 
2001 r. Pierwszy raz byłem tam 
podczas wizyty św. Jana Pawła II. 
Kilka miesięcy potem – we wrze-
śniu 2001 r. rozpocząłem posługę 
w Seminarium Duchownym w 
Gródku Podolskim – jako wy-
kładowca i ojciec duchowny.  Od 
2003 r. pełnię posługę w Sanktu-
arium Matki Boskiej Latyczow-
skiej Patronki Podola i Wołynia. 

Przez dwie dekady poznał 
Ksiądz Ukraińców. Jakimi są 
ludźmi? Jakimi się kierują 
wartościami?

Ci ludzie obecnie przechodzą 
próbę czasu i zdumiewają cały 
świat: pokazują siłę ducha. To 
niekoniecznie wynika z zaufania 
Panu Bogu, bo są bardzo pobici 
pod względem wiary. Uważają 
się za prawosławnych, ale wielu z 
nich nigdy w cerkwi nie było i się 
nie wybierają. Ale to, co im zosta-
ło, to liczą się z Panem Bogiem. 
Przy całym zagubieniu religijnym 
mają głębszą pobożność, więcej 
w nich prostego przylgnięcia do 
Pana Boga. Jest to lud wschodu, 
który mniej kładzie  nacisk na 
intelekt, a jest bardziej otwarty 
na emocje. Trzeba być mądrym, 
żeby nie manipulować ich szcze-
rym podejściem emocjonalnym. 

Skąd ten wybuch heroizmu, 
który podziwia cały świat? 
Czy postawa Ukraińców wo-
bec wojny zaskoczyła Księ-
dza?

Nie sądziłem, że będzie aż 
taki zryw; że stan wojny, zagro-
żenia tak ich zjednoczy. W tym 
trudnym doświadczeniu poka-
zali, kim są. Doświadczyli tego 
agresorzy, nie spodziewał się 
tego cały świat. Należy przy tym 
pamiętać, że Ukraina ma wojnę 
od 8 lat, od operacji w Donbasie 
Ukraińcy byli w pogotowiu i ta 
wojna obecnie spowodowała, że 
są wyposażeni w broń, widzimy 
tam ruchliwość, skuteczność,  ży-
wotność. Agresor nie spodziewał 

się takiego oporu. Wojna  po-
twierdziła też, że bardziej liczą na 
siebie, może mniej są karmieni 
obietnicami, że władza centralna 
coś załatwi, bronią się, są mocni. 

Jakie obrazy wojny Ksiądz 
zapadły Księdzu w pamięć, 
jakich zachowań ludzi Ksiądz 
doświadczył?

Sanktuarium Matki Boskiej w 
Latyczowie to ogromny obiekt - 
podominikański klasztor w cen-
trum Ukrainy - przy ważnej dro-
dze łączącej wschód z zachodem. 

W mojej miejscowości słyszy-
my dalekie odgłosy wybuchów, 
ale jest wielkie poruszenie ludzi 
miejscowych. Wystarczył jeden 
dzień, by została zorganizowana 
samoobrona - jak u nas WOT. 
W sytuacji wojennego zagroże-
nia formacja ta kontroluje, co się 
dzieje, ale też sprawuje kontrolę 
nad tymi, którzy stanowili zagro-
żenie, jako że pierwszym uderze-
niem tej wojny był sztab dywer-
santów, którzy zostali sprowadze-
nie wcześniej  jako V kolumna. 

Gdy poszły pierwsze ostrzały, 
miały też miejsce akty dywersji 
na lotniskach sięgające po Stani-
sławów i Łuck. Wszystkie mosty 
zostały zbombardowane, drogi 
pokaleczone, nie da się nimi je-
chać. Uchodźcy, także ci, co są u 
was, jechali tą drogą przy moim 
klasztorze. Przyjmowaliśmy po 
kilkaset osób na nocleg, potem 
jechali dalej. Nie było żadnego 
aktu wandalizmu. To pokazuje 
przy całej biedzie szlachetność 
tych ludzi. 

Śledząc też opór Ukrainy 
dawany rosyjskiej agresji 
widzimy w niej jedność, jakiej 
brakuje np. w Polsce.

Założenie agresora było takie, 
że Rosja chciała zawładnąć  tymi, 
co na terenie Ukrainy mówią po 
rosyjsku i terenami, na których 
żyją. Dlatego atak na takie miasta 
jak Charków, Mariupol, Chersoń, 
Czerkasy, Ługańsk, Donieck. O 
ile mieszkający tam ludzie byli 
niezdecydowani, czy są Ukraiń-
cami czy Rosjanami,  ciągle były 
dywagacje, gdzie jest granica 
demograficzna, historyczna, to 
pod wpływem wojny nastąpiła 
jedność. Paradoksalnie  Putin 

może przejść do historii jako ten, 
co zjednoczył Ukrainę, bo w tej 
chwili wojna kształtuje  formuje 
geograficzne i mentalnie nową 
Ukrainę.

Jak ocenia Ksiądz wsparcie 
Polaków dla walczącej Ukra-
iny?

Kiedy patrzę na płacz ludzi 
wygnanych z domu, ale i na bo-
haterstwo tych, co ich przyjmu-
ją do swych domów, myślę, że 
wspaniale zdajemy egzamin z 
chrześcijaństwa jako ludzie, są-
siedzi. 

Mam nadzieję, że jest to etap 
większej przemiany, zjednocze-
nia.. Nasza piękna postawa niech 
będzie czymś trwałym, nie tylko 
porywem emocji, obroną samego 
siebie, ale niech będzie szansą, 
aby stawać się lepszym. Przy tych 
ludziach (są różni, bądźcie dla 
nich wyrozumiali) bądźmy lepsi, 
a oni niech stają się lepsi przy nas.

Natomiast pomoc kierowa-
na do miejsc ogarniętych wojną, 
które zostały odcięte od świata, 
zniszczone, musi być  zorganizo-
wana  instytucjonalnie, na pozio-
mie struktur rządowych. 

 Jest duży problem z leka-

mi, środkami opatrunkowymi, 
bo wiele osób jest poranionych, 
szpitale wojenne są oddalone 
300-400 km od  linii frontu, w 
aptekach też brak leków – wi-
działem bardzo długie kolejki 
przed aptekami, chodzi o podsta-
wowe leki przeciwbólowe, środki 
opatrunkowe, dlatego przy okazji 
rekolekcji zbierałem je, Radzyń 
pięknie odpowiedział, ludzie bar-
dzo dużo przynieśli, za kilka dni 
trafią do potrzebujących.

Polska stanęła murem za 
Ukrainą, choć historia relacji 
między Polakami a Ukraińca-
mi jest eufemistycznie mó-
wiąc – trudna.

Trzeba o tym pamiętać, ale 
teraz nie czas na rozliczenia. Nie 
można zapomnieć, nie możemy 
dopuścić, by ta wojna, niezależ-
nie, jak się zakończy, to zakryła 
wszystko. Braterskie relacje, ja-
kie teraz są, można budować na 
prawdzie, a zagłaskiwanie tego 
będzie hodowaniem bólu, wrzo-
du, który kiedy pęknie i znowu 
będzie czymś niedobrym. Ale 
rozmowy i ustalenia w tych spra-
wach trzeba odłożyć. 

Agresja Rosji na Ukrainę roz-
poczęła się na progu Wielkie-
go Postu. Jak w tym kontek-
ście powinniśmy przeżywać 
ten czas? Czym wzbogacić 
nasze przeżywanie Wielkiego 
Postu?

Ta sytuacja swą tragedią wpi-
suje się w szczególny sposób 
w okres Wielkiego Postu, każe 
głębiej spojrzeć na przeżywaną 
sytuację. Moi parafianie  liczniej 
przychodzą do kościoła. Widać 
bardzo głębokie przeżywanie 
pasyjnych nabożeństw - Drogi 
Krzyżowej i Gorzkich Żalów.  W 
kontekście wojny nie są to tyl-
ko teoretyczne rozważania, ale 
doświadczanie cierpienia, wiele 
osób  płacze podczas Drogi Krzy-
żowej, bo w jej stacjach odnajdują 
własne przeżycia. Kilku młodych 
mężczyzn poszło na front. Dla 
ich matek Droga Krzyżowa staje 
się czymś osobistym, konkret-
nym, widzimy praktyczny skutek 
wiary, jej siłę. 

Dziękuję za rozmowę.

 Anna Wasak

AKTUALNOŚCI

Wojna kształtuje nową Ukrainę
Wywiad z pracującym w Latyczowie na Ukrainie ks. Adamem Przywuskim, który prowadził rekolekcje wielkopostne
 (13-15 marca) w parafii pw. Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim
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Dodatkowe prace 
przy Pałacu Potockich

AKTUALNOŚCI

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta (28.03) radni podjęli uchwałę o wniesie-
niu poprawki do uchwały budżetowej. Jest ona związana ze zmianą zakresu 
realizacji inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury zespołu pałacowo-parkowe-
go i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim”.

Miasto ogłosiło drugi prze-
targ na przebudowę skrzy-
żowania ul. Lubelskiej z ul. 
Sitkowskiego, w tym budowę 
ronda. Pierwszy przetarg zo-
stał unieważniony, ponieważ 
na ogłoszenie o przetargu 
wpłynęła tylko jedna oferta, 
która znacznie przewyższała 
kwotę przeznaczoną na ten 
cel przez Miasto. 

W wyznaczonym terminie 
ofertę złożył tylko radzyński PUK 
z ceną 849 359,08 zł, podczas gdy 
zamawiający miał zamiar prze-
znaczyć na realizację zamówienie 

kwotę 529 505,75 zł 
Zgodnie z prawem zamawiają-

cy może unieważnić postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicz-
nego, jeśli oferta z najniższą ceną 
przewyższa kwotę, którą zama-
wiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia i nie 
może zwiększyć tej kwoty do ceny 
najkorzystniejszej oferty. W związ-
ku z tym postępowanie o udziele-
nie zamówienia publicznego pod 
nazwą Przebudowa skrzyżowania 
drogi powiatowej nr 1233L z ul. 
Lubelską w Radzyniu Podlaskim 
zostało unieważnione. 

Na nadzwyczajnej sesji Rady 
Miasta w dn. 11 marca radni 
podjęli uchwałę o przeznaczeniu 
154 tys. zł na budowę  na terenie 

miasta 10 dodatkowych punktów 
czerpalnych wody dla celów go-
spodarczych.  

Włodarz Radzynia poinformo-
wał, że w trakcie remontu pojawiła 
się konieczność wykonania dodat-
kowych prac: docieplenia strychu 
na korpusie głównym oraz odbu-
dowy dużych fragmentów muru 
oporowego. - Poradzimy sobie 
z tym dzięki dotacjom, które są 
zarezerwowane w budżecie Mar-
szałka Województwa Lubelskiego 
– podsumował Jerzy Rębęk.

Zmiany polegają na tym, że:
a) zwiększono planowane 

dochody z tytułu dotacji o kwo-
tę  2 943 209,40 zł

b) zwiększono wydatki pla-
nowane do poniesienia o kwotę 
3 287 818,79 zł

c) wyższe o 344  609,39 zł wy-
datki zostaną pokryte z przycho-
dów wynikających z niewyko-
rzystanych środków na rachunku 
bankowym (tarcza COVID).

Przesunięcia dokonano w celu 
umożliwienia realizacji zadania 
w zakresie przypadającym na rok 
2022.

Jak informuje inżynier budowy 
Adrian Parzyszek, obecnie prowa-
dzone są prace typowo budowla-
ne. Na dziedzińcu, po wymianie 
instalacji podziemnych, kładzione 
są warstwy podbudowy pod na-
wierzchnię z granitu, rozpoczęły 
się prace przy murze oporowym – 
w rozszerzonym zakresie. Oczysz-

czone zostały rzeźby zdobiące ry-
zalit środkowy korpusu głównego. 
Po zimie wznowione zostały prace 
przy elewacji.

We wnętrzu zakończyły się pra-
ce tynkarskie przy ścianach i sufi-
tach, które są już przygotowane do 
malowania. Na parterze wykona-
nych jest ponad 90% , a na piętrze 
ponad 30% podłoży pod posadzki.

Podczas sesji burmistrz Jerzy 
Rębek przekazał informację, że 
wykonawca inwestycji planuje 
zakończenie prac do końca 2022 
roku, choć pierwotne plany zakła-
dały, że remont zostanie ukończo-
ny w czerwcu 2023 roku.

 AW

Akademia Bialska Nauk Sto-
sowanych im. Jana Pawła II, 
filia w Radzyniu Podlaskim od 1 
kwietnia zaprasza do uczest-
nictwa w rekrutacji.

Oferowane są dwa kierunki stu-
diów:
Pielęgniarstwo 
Ratownictwo medyczne 
Zgłoszenia: 
telefon: 83-344-99-30 

e-mail:
rekrutacja@akademiabialska.pl 

Od 1 marca  Państwowa Szkoła 
Wyższa im. Jana Pawła II w Białej 
Podlaskiej  funkcjonuje pod nazwą 
Bialska Akademia Nauk Stosowa-
nych. W Radzyniu zostanie otwarta  
filia uczelni. Zajęcia rozpoczną się 
w październiku 2022,  od kwietnia 
rozpoczyna się rekrutacja. Placów-
ka zajmie się kształceniem przy-
szłych pielęgniarek i ratowników 

medycznych, których brakuje na 
lokalnym rynku. - Absolwenci filii 
akademii z pewnością znajdą pracę 
w naszym szpitalu, gdzie kadra czę-
sto już jest w wieku emerytalnym. 
Cieszę się, bo to dla naszego miasta 
ogromna szansa – mówi  starosta 
Szczepan Niebrzegowski. Minister 
Przemysław Czarnek przekazał 
czek o wartości 1 303 800 zł na uru-
chomienie w Radzyniu kierunku 
pielęgniarstwa.

Rekrutacja do radzyńskiej filii 
Akademii Bialskiej

Drugi przetarg na przebudo-
wę skrzyżowania Lubelskiej 
z Sitkowskiego

Dodatkowe punkty poboru wody
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Subtelna kolorystyka i dbałość 
o szczegóły, uwypuklenie prze-
strzenności sztukaterii robi silne 
wrażenie, budzi podziw.

Remont pozostałej, środkowej 
części rozpocznie się po Świętach 
Wielkanocnych. 

Wartość remontu kościoła 
oszacowano na ponad 1,76 mln 
zł, z czego wsparcie unijne wynosi 
ponad 1,2 mln zł. Reszta pocho-
dzić będzie ze środków parafii. Na 
ten cel zbierane są m.in. ofiary na 
tacę w każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca, można też wpłacać na 
konto parafii.

 AW

6

„Mapy i plany z XIX i XX wieku 
jako źródło wiedzy historycznej”, to 
temat spotkania, które odbyło się 26 
marca, inaugurując w ten sposób w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej cykl 

spotkań „Lekcja Akademicka”. Wy-
kłady będą prowadzić pracownicy 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Hu-
manistycznego w Siedlcach.  

Z okazji Światowego Dnia Po-
ezji otrzymałam zaproszenie do 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Radzyniu Podlaskim. W gro-
nie Pań - członkiń Dyskusyjnego 
Klubu Książki rozmawiałyśmy o 
języku poezji - środkach, które 
sprawiają, że w krótkim tekście 
można powiedzieć wiele, sprawić, 
by wiersz działał na emocje i wy-
obraźnię, uczył i bawił. Dziękuję 

serdecznie Paniom Bibliotekar-
kom z Dyrektor Grażyną Kra-
tiuk za zaproszenie i bardzo miłą 
atmosferę. Paniom z DKK – za 
owocną rozmowę.

Spotkanie utrwalił Pan Miro-
sław Piasko (TV Radzyń ), można 
je obejrzeć na portalu kochamra-
dzyn.pl. 

 Anna Wasak

„Lekcja Akademicka” 
  z dr. Markiem Zawadzkim 

Jak czytać poezję – spotkanie 
w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej

AKTUALNOŚCI

Odrestaurowany został kolejny fragment kościoła pw. Świętej Trójcy w Radzy-
niu Podlaskim. Po odnowieniu sztukaterii w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej i 
części zachodniej nad chórem, odsłonięta została wschodnia część z  prezbite-
rium. Efekt prac zespołu konserwatorów pod kierunkiem mgr Zofii Kamińskiej 
- ZACHWYCAJĄCY!!! 

Kolejny fragment 
odnowionego kościoła 
zachwyca
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W uroczystość św. Józefa 
w kościele Świętej Trójcy w 
Radzyniu Podlaskim została 
odprawiona Msza Święta w 
intencji żyjących i zmarłych 
rzemieślników i przedsiębior-
ców zamówiona przez ra-
dzyński Cech Rzemieślników i 
Przedsiębiorców.

- Dobrze, sumiennie, solidnie 
wykonywana praca, przez modli-
twę połączona z Bogiem to reali-

zacja własnego powołania, służba 
drugiemu człowiekowi oraz droga 
do zbawienia - podkreślił w homi-
lii ks. kan. Krzysztof Pawelec.

Proboszcz parafii poinformo-
wał, że członkowie radzyńskiego 
Cechu podarowali parafii paschał, 
który będzie towarzyszył przez 
rok sprawowanym Liturgiom i 
udzielanym w kościele sakramen-
tom.

Radzyński Cech zrzesza obec-
nie ok. 80 rzemieślników i przed-

siębiorców, są to głównie me-
chanicy samochodowi, stolarze i 
fryzjerzy, choć nie brak przedsta-
wicieli innych branż. Powoli, ale 
systematycznie liczba członków 
Cechu rośnie. 

- Cech Rzemieślników i Przed-
siębiorców służy zrzeszonym i 
niezrzeszonym pomocą w roz-
wiązywaniu różnych problemów 
związanych z ich działalnością. 
Jest to wielkie ułatwienie, ponie-
waż pomaga w sprawach wyma-

gających ogarnięcia wiedzy z róż-
nych resortów i urzędów - mówi 
Zbigniew Marchwiak, Prezes 
Zarządu Cechu Rzemieślników 
i Przedsiębiorców w Radzyniu 
oraz Izby Rzemiosła i Przedsię-
biorczości w Lublinie. Dodaje, 
że ważną dziedziną działalności 
Cechu są szkolenia pomagające 
młodym ludziom w zdobyciu za-
wodu i pracy. - Pełnimy misję spo-
łeczną. Są osoby, które z różnych 
względów nie odnalazły się w 

szkołach branżowych, a u nas się 
odnajdują w różnych zawodach. 
Mam szczególną satysfakcję, bo 
nasza działalność w tej dziedzi-
nie pomogła wielu zagubionym 
młodym ludziom odnaleźć swoje 
miejsce w życiu.

Ta działalność ma też drugi 
aspekt: przy obecnym niedoborze 
pracowników, pomaga wypełnić 
lukę, jaka istnieje na rynku pracy.

 Anna Wasak

W związku z agresją Rosji na Ukrainę Ojciec Święty Franciszek w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie 25 mar-
ca 2022 r. dokonał aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Również w kościołach radzyńskich w tym dniu 
o godz. 17.00 duszpasterze i wierni podjęli modlitwę o pokój. 

Praca to służba innym i droga do zbawienia

Modlitwa o pokój z poświęceniem Rosji 
i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

W Sanktuarium Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy modlitwa o 
pokój została połączona z rejono-
wym świętem zawierzonych Ma-
ryi oraz z wprowadzeniem reli-
kwii św. Ludwika Marii Grignion 
de Montfort’a do Sanktuarium.

W Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego wspólnota Zawierzo-
nych Panu Jezusowi w niewolę 
miłości przez ręce Maryi obcho-
dzi swoje święto patronalne. .

Uroczystość rozpoczęła się o 
godzinie 17.00 Drogą Krzyżową, 
której rozważania oparte zostały 
na „Liście Okólnym do przyja-
ciół krzyża” św. Ludwika Marii 
Grignion de Montfort’a. Po nabo-
żeństwie został odczytany Akt za-
wierzenia Rosji i Ukrainy Matce 
Przenajświętszej. 

Eucharystię, która rozpoczę-
ła się o godz. 18, koncelebrowa-
li kanclerz kurii siedleckiej ks. 
kan. Jan Babik, diecezjalny dusz-

pasterz osób zawierzonych ks. 
Grzegorz Suwała oraz ks. Michał 
Gosk – opiekun Wspólnoty Za-
wierzonych w parafii MBNP. Na 
uroczystości obecny był również 
proboszcz parafii Świętej Trójcy. 
ks. kan. Krzysztof Pawelec. Przy-
byłych powitał gospodarz miejsca 
- ks. prał. Roman Wiszniewski.

W pierwszej części liturgii na-
stąpiło wprowadzenie i zainstalo-
wanie relikwii św. Ludwika Marii 
Grignion de Montfort’a, sprowa-
dzone z bazyliki św. Wawrzyń-
ca w St. Laurent-sur-Serve we 
Francji. Do radzyńskiego Sank-
tuarium trafiły w styczniu tego 
roku dzięki życzliwości i pomocy 
Ojców Misjonarzy Montfortanów 
z Częstochowy. Są to pierwsze, 
wystawione do publicznej czci 
relikwie tego świętego na terenie 
diecezji siedleckiej i prawdopo-
dobnie drugie w Polsce, po Sank-
tuarium Matki Bożej Fatimskiej 

na Krzeptówkach w Zakopanem. 
Relikwiarz wykonał i przekazał 
parafii Marian Korczyk.

- Na naszych oczach wypełnia 
się proroctwo Maryi wypowie-
dziane w Fatimie. Czasy, w któ-
rych nam przyszło żyć, to czasy 
Maryi. Jesteśmy świadkami, jak 
wiele dusz Maryja prowadzi do 
Chrystusa – mówił w homilii ks. 
Grzegorz Suwała.- Walka, któ-
ra się dziś toczy, to nie tylko ta 
walka militarna, ale jest jeszcze 
straszniejsza: walka o duszę czło-
wieka. Każdego dnia dokonujemy 
wyborów, które stawiają nas obok 
Boga albo blisko świata. Dlate-
go tak ważne jest, by chwycić się 
Maryi, bo Ona prowadzi nas do 
Boga, wyprasza łaskę komunii z 
Chrystusem.

Podczas uroczystości kolejna 

grupa osób zawierzyła się Panu 
Jezusowi w niewolę miłości przez 
ręce Maryi. Wśród nich była ty-
sięczna osoba zawierzona w ra-
dzyńskim Sanktuarium.

Uroczystość została poprze-

dzona 33-dniowymi rekolekcjami 
oraz triduum bezpośrednio po-
przedzającym zawierzenie.

 Anna Wasak

AKTUALNOŚCI
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Pracuje Pan nad odtworzeniem 
rzeźby tureckiego niewolni-
ka, która w czasie II wojny 
światowej zaginęła z korpusu 
głównego Pałacu Potockich. 
Skąd zaczerpnął Pan wzór do 
tej rekonstrukcji? 

W dokumentacji zachowała się 
jedna fotografia, wprawdzie wąt-
pliwej jakości, ale jesteśmy w stanie 
pozyskać z niej odpowiednią ilość 
informacji na temat anatomii bra-
kującej rzeźby jeńca, by dokonać 
jej rekonstrukcji. Sugerujemy się 
też analogiczną rzeźbą istniejącą po 
drugiej stronie ryzalitu. W pracach 
rekonstrukcyjnych ściśle nawiązu-
jemy charakterem i kompozycją do 
całego zespołu rzeźbiarskiego, bo w 
ostatecznym odbiorze optycznym 
wszystko musi być odbierane jako 
całość.

Gdy prowadzone były prace 
ziemne, odnaleziona została 
rzeźba głowy? Czy to był frag-
ment rzeźby niewolnika? 

Znaleziona głowa służy jako 
model, ale mamy wątpliwości, czy 
jest oryginalna. Uważamy, że jest 
wtórna, ponieważ z zachowanej fo-
tografii wynika, że jest zbyt duża w 
stosunku do całego korpusu. Rów-
nież pod względem warsztatowym 
bardzo odbiega od całego korpusu. 

Na jakim etapie są obecnie pra-
ce nad rekonstrukcją zaginionej 
rzeźby Turka? 

Przedstawiliśmy komisji kon-
serwatorskiej, w której uczestniczy 
też konserwator miejski, projekt 
wykonany w glinie. Został zaak-
ceptowany, 30. marca zwieźliśmy 2 
tony piaskowca, jesteśmy na etapie 
przekuwania projektu w kamień. 
Przewidujemy, że rzeźba zostanie 
zamontowana we wrześniu. 

Równolegle prowadzone są 
prace nad konserwacją rzeźb z 
korpusu głównego...

Trwają prace przy zespole rzeź-
biarskim, skupiliśmy się na środ-
kowym ryzalicie korpusu głów-
nego. Rzeźby zostały oczyszczone 
z zabrudzeń powierzchniowych. 
Pod warstwą brudu uczytelniły się 
uzupełnienia - jedne bardziej, inne 
mniej udolne. Usuwamy łaty z ce-
mentu, większe ubytki flekujemy 
piaskowcem, uzupełnienia cemen-
towe w piaskowcu zastępujemy 
masami mineralnymi o właściwo-
ściach fizykochemicznych zbliżo-
nych do kamienia. Ostatecznym 
etapem będzie zabezpieczenie spe-
cjalnym preparatem, aby uchronić 
przed warunkami atmosferyczny-
mi, wodą i zanieczyszczeniami. 

Jak ocenie Pan, jako konserwa-
tor, rzeźby zdobiące radzyński 
Pałac Potockich?

Rzeźby Redlera na radzyńskim 
Pałacu Potockich charakteryzuje 
wysoki poziom artystyczny, mamy 
tu kunszt Redlera w czystej postaci. 
Jako konserwator podkreślam, że 
zespół rzeźb jest perłą, zwłaszcza, 
że są one wykonane w piaskowcu, 
który jest materiałem wymagają-
cym dużych umiejętności warszta-
towych. 

Dziękuję za rozmowę.
Anna Wasak

We wrześniu
Turek wróci 
na pałacowy 
ryzalit

HISTORIA

Rozmowa z Karolem Nawrockim - konserwatorem, 
restauratorem dzieł sztuki, kierownikiem prac kon-
serwatorskich przy rewitalizacji Pałacu Potockich 
w Radzyniu Podlaskim.

Rzeźby Redlera na radzyń-
skim Pałacu Potockich miały 
m.in. ukazać zasługi militarne 
przodków jego ówczesnych wła-
ścicieli: Eustachego i Marianny 
z Kątskich Potockiej. A były one 
niepoślednie.

Przodkowie Marianny z Kąt-
skich Potockiej – Stanisław Anto-
ni Szczuka (dziadek) oraz Marcin 
Kątski (pradziadek) brali udział 
w walkach przeciw Turkom. 
Marcin Kątski uczestniczył we 
wszystkich kampaniach Jana So-
bieskiego, walnie przyczyniając 
się do jego sukcesów, m.in. pod 

Chocimem (1673) i Wiedniem 
(1683). Jako jedyny dowódca ar-
tylerii z wojsk sprzymierzonych 
zdołał przeprowadzić 28 dział 
przez góry Lasu Wiedeńskiego 
i użyć ich w bitwie, co walnie 
przyczyniło się do tryumfu nad 
Turkami oblegającymi stolicę 
Austrii. 

Jeśli chodzi o Kozaka, to warto 
przypomnieć bitwę pod Zboro-
wem (15 sierpnia 1649 rok). Gdy 
wojska koronne pod wodzą króla 
Jana Kazimierza maszerowały na 
odsiecz obleganemu Zbarażowi 
(temat znany dzięki powieści i 

filmowi „Ogniem i mieczem”), 
zostały niespodziewanie zaata-
kowane przez Tatarów i Kozaków 
pod Zborowem. Tam – według 
przekazów - życie władcy ocalił 
Stanisław „Rewera” Potocki – 
pradziadek właściciela pałacu – 
Eustachego.

Upamiętniająca to wydarze-
nie rzeźba Kozaka znajduje się 
po prawej stronie środkowego 
ryzalitu korpusu głównego pa-
łacu. Po lewej widzimy jedynie 
nogę z łańcuchem – to pozosta-
łość postaci Turka.

Skąd się wziął Turek i Kozak
na radzyńskim Pałacu Potockich? 
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Zawodnicy ze SP nr 1 w Finale
Województwa Lubelskiego! 

SPORT

Zakończyła się druga edycja turnieju „Herosi Futbolu” pod patronatem honorowym Starosty Radzyńskiego Szczepana Niebrze-
gowskiego oraz Burmistrza Radzynia Podlaskiego Jerzego Rębka. W turnieju uczestniczyły dzieci z rocznika 2013-14. Wyda-
rzenie odbyło się 6 marca br. w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. 
To była bardzo emocjonująca rywalizacja z pięknymi bramkami. Rozgrywki trwały przez 6 godzin. Drużyny, które brały udział w 
turnieju przybyły z: Białej Podlaskiej, Lublina, Łukowa oraz gospodarze.

II Zimowy Turniej „Herosi Futbolu” 2022 

Wydarzenie rozpoczęło się 
wspólnym zdjęciem z hasłem 
„Nigdy więcej wojny” na znak 
sprzeciwu agresji Rosji na Ukra-
inę. Wśród kibiców na trybu-
nach zasiedli: Starosta Radzyński 
Szczepan Niebrzegowski, Bur-
mistrz Radzynia Podlaskiego Je-
rzy Rębek, Przewodniczący Rady 
Miasta Adam Adamski, Członek 
Zarządu Powiatu Radzyńskiego 
Grzegorz Kowalczyk, Prezes Klu-
bu Orlęta Spomlek Radzyń Pod-
laski Krzysztof Grochowski wraz 
z Wiceprezesem Arturem Fijał-

kowskim.
- To, co dzisiaj pokazaliście 

nam, napełnia nas wielką rado-
ścią. Ta wasza wola walki i ta gra 
fair play nas dorosłych nastraja 
bardzo pozytywnie. Szczególnie 
dziękujemy trenerom i rodzicom, 
że tak angażujecie się państwo w 
wychowanie tych dzieci – mó-
wił burmistrz Jerzy Rębek. Głos 
zabrał także starosta Szczepan 
Niebrzegowski: - Również chcę 
się dołączyć do tych podzięko-
wań, ponieważ sprawiliście, że 
ta niedziela była dla nas bardzo 

atrakcyjna. Nie nudziliśmy się w 
żadnym momencie tego turnieju. 
Myślę, że te wyniki, które dzisiaj 
zobaczyliśmy świadczą o waszej 
pracy. Dziękuję rodzicom za to, że 
poświęcacie swój czas na treningi 
swoich dzieci. Dziękuję również 
organizatorom – władzom klubu 
Orlęta Radzyń – za przygotowa-
nie tego turnieju i chciałbym w 
swoim i pana burmistrza imieniu 
obiecać, że w kolejnych latach 
turniej Herosi Futbolu będziemy 
wspólnie organizowali – zakoń-
czył włodarz powiatu.

Klasyfikacja końcowa:
1. AP Bronowice,
2. AP Podlasie Biała Podlaska,
3. Orlęta Łuków,
4. Orlęta Radzyń Czerwoni,
5. Młodzieżówka Radzyń,
6. Orlęta Radzyń Niebiescy,
7. Orlęta II Łuków,
8. Orlęta Radzyń 2014.

Nagroda FairPlay trafiła do 
grupy Orlęta Radzyń 2014.

Najlepszym bramkarzem zo-
stał zawodnik drużyny Orląt - 
Stasia Andrzejczuka.

Nagroda Zawodnika turnieju 

znalazła się u piłkarza z AP Bro-
nowice - Franciszka Łońskiego.

Gratulacje!

Podczas turnieju rodzice i za-
wodnicy chętnie korzystali z foto-
budki. Prowadzeniem wydarze-
nia, pilnowaniem czasu spotkań 
i uzupełnianiem tabel zajął się 
Alan Dąbkowski. Turniej Herosi 
Futbolu odbył się przy wsparciu 
finansowym Powiatu Radzyń-
skiego.

 Karol Niewęgłowski
 Fot. Natalia Maliszewska

16 marca zawodnicy ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 rozegrali 
w Kąkolewnicy finał powiato-
wy turnieju „Z Podwórka na 
Stadion o Puchar Tymbarku”. 
Chłopcy pod wodzą trenera 
Patryka Śmiecińskiego nie 
dali szans swoim rywalom 
i w pięknym stylu wygrali 
wszystkie swoje mecze.

- Naszych chłopców w kate-
gorii U-12 po prostu nie dało się 
zatrzymać. Na boisku panowało 
zgranie, zrozumienie i harmonia. 
To zdolni chłopcy i mam nadzie-

ję, że przy odrobinie pracy, wspól-
nymi siłami dojdziemy jeszcze 
wyżej – puentuje na gorąco trener 
Patryk Śmieciński.

Dzięki zwycięstwu młodzi 
piłkarze awansowali do finałów 
województwa lubelskiego, które 
odbędą się w Międzyrzecu Podla-
skim 31 maja br. Zwycięzcy woje-
wódzkiego turnieju będą walczyć 
w finale ogólnopolskim, który od-
będzie się na PGE Narodowym.

Wyniki rozegranych meczów 
w Kąkolewnicy wyglądały nastę-
pująco:
6 - 1 z Kakolewnicą;

5 - 1 z Borkami;
16 - 0 z Czemiernikami.

Turniej „Z Podwórka na Sta-
dion o Puchar Tymbarku” to im-
preza sportowa, która istnieje od 
2000 roku i jest największą tego 
typu imprezą dla dzieci w Euro-
pie, w rozgrywkach dotychczas 
wzięło udział blisko 2 miliony 
dziewcząt i chłopców z całego 
kraju. Każda edycja Turnieju roz-
poczyna się jesienią od meczów 
na etapie gminnym i powiato-
wym. Wiosną rozgrywane są fi-
nały wojewódzkie, których zwy-
cięzcy dostają się do finału ogól-

nopolskiego. Ten rozgrywany jest 
w Warszawie, a wieńczy go Wielki 
Finał na PGE Narodowym.

Zawodnicy naszej drużyny: 
Borys Belniak, Szymon Hałajko, 
Szymon Niewęgłowski, Sebastian 
Prokopiuk, Gabriel Oworusz-

ko, Bartosz Muniowski, Cezary 
Frankowski, Aleksander Targoń-
ski, Karol Jeruzalski, Aleksander 
Skubisz.

 Karol Niewęgłowski
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Imprezę otworzyła zawsze 
uśmiechnięta i pozytywnie nasta-
wiona do wszystkiego Dyrektor 
I LO Ewa Grodzka, przybliżając 
wszystkim osobę Rudolfa Prob-
sta, jego zasługi i ideę powstania 
Memoriału. Wśród zaproszonych 
gości był Starosta Radzyński Szcze-
pan Niebrzegowski oraz Dyrektor 
MOSiR Beata Sposób. Patronat nad 
imprezą objął Powiat Radzyński. 

Po części oficjalnej rozpoczęła 
się sztafeta honorowa. Warto wspo-
mnieć, że rozpoczęły ją Panie Mał-
gorzata Kozak oraz Renata Wierz-
chowska. Obie pracują na co dzień 
z młodzieżą w I LO i pokazały, że 
aktywność a zwłaszcza pływanie 
jest zawsze na topie.

Marek Topyła
MOSiR Radzyń Podlaski 

Imprezę rowerową „Dzień Do-
bry Wiosno” zorganizowały 20. 
marca radzyński MOSiR oraz 
RGR „I LO i Przyjaciele”  Była 
to jedna z wielu wspólnych 
imprez, ale patrząc na to, co się 
dzisiaj działo można być pew-
nym, że będzie to wyjątkowy 
rok.

Rozpoczęliśmy o 15.00 zbiór-
ką przy Pływalni Aqua-Miś. 
Wspólnie z rowerową Marzanną 
przejechaliśmy na ścieżkę ro-
werową przy moście na Grobli 
Paradnej. Pierwsza część była 
bardzo aktywna, wszyscy otrzy-
mali karty startowe i pojechali 

na koniec ścieżki na ulicę Leśną 
i otrzymali tam pieczątki. Upo-
ważniały one do późniejszego 
udziału w losowaniu nagród. Po-
tem był czas na zwyczaje i trady-
cje związane z powitaniem wio-
sny. Słowa uznania dla Pani Ewy 
Soczyńskiej, która opowiedziała 
o Marzannie, jej historii, znacze-
niu i wierzeniach. Chwilę później 
Marzanna spłonęła i popłynęła, 
rower na szczęście ocalał i cze-
kać będzie w mosirowskim zaci-
szu na kolejną Marzannę. Mamy 
nadzieję, że będzie to wspaniała, 
cykliczna i niezapomniana im-
preza. Skoro zima popłynęła, to 
nic nie stało na przeszkodzie, by 

pojawiła się Wiosna. Już dużo 
wcześniej było wiele głosów, że 
Wiosną może być tylko Pani 
Małgorzata Bobruk i faktycznie 
poradziła sobie z tą rolą wspa-
niale. Pani Wiosna wraz z kole-
żankami z RGR Paniami Marze-
ną Zielnik i Marzeną Kwasowiec 
(imiona oczywiście nieprzypad-
kowe) rozdały wszystkim gaiki 
przystrojone wstążeczkami biało 
- czerwonymi oraz niebiesko - 
żółtymi. Były to kolejne elemen-
ty tradycji i to w nawiązaniu do 
naszej solidarności w obliczu 
tragedii narodu ukraińskiego. 
Zresztą o tych trudnych chwi-
lach przypomniała Pani dyrek-
tor I LO Ewa Grodzka oraz Pani 
dyrektor MOSiR Beata Sposób. 
Miłą niespodzianką autorstwa 
Pana Tadeusza Pietrasa było wy-
puszczenie dwóch gołębi, sym-
bolizujących tak potrzebny teraz 
pokój. Za ten dar dziękujemy 
Panu Sławomirowi Rogali z Cze-
miernik.

Przedostatnim punktem, 
ale bardzo widowiskowym, był 
przejazd uczestników z gaikami 
ścieżką rowerową, ulicą Wyszyń-
skiego i Warszawską i z powro-
tem na miejsce przy moście. I tu 
nastąpiła chwila podsumowania 
i podziękowań. Pan Tadeusz Pie-
tras, główny reżyser dzisiejszej 

imprezy, który jest także głów-
ną siłą napędową RGR „I LO 
i Przyjaciele” oraz Pani Beata 
Sposób podziękowali wszystkim 
za udział a firmom Cyklo Ski 
Serwis oraz DrGerard za ufun-
dowanie nagród oraz wsparcie 
finansowe. Dzięki takiej pomo-
cy impreza miała ciekawą opra-
wę a uczestnicy mogli liczyć na 
upominki, grochówkę, kawę czy 
słodycze.

No a koniec to już same przy-
jemności czyli losowanie nagród 
i obżarstwo a grochówka smako-
wała jak zawsze.

Na koniec podziękuję tak-
że swoim współpracownikom z 

MOSiR (Katarzyna Piekutowska, 
Violetta Obrębska, Edyta Bed-
narczyk, Paweł Blicharz ) no i 
Jarosław Szelech z UM za sprawy 
logistyki. Dobre imprezy wyma-
gają pomocy i współpracy wielu 
ludzi.

Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji dziękuje wszystkim 
za udział, za pomoc i współor-
ganizację. W tym roku mija 10 
lat naszej działalności i zrobimy 
wszystko, by nasze kolejne im-
prezy były wyjątkowe.

 Marek Topyła
MOSiR Radzyń Podlaski 

VI Memoriał Pływacki im. Rudolfa Probsta odbył się 
11 marca na Pływalni Aqua-Miś w Radzyniu. Organi-
zatorem imprezy było I LO w Radzyniu Podlaskim, a 
prowadzącym - pomysłodawczyni imprezy Joanna 
Jaszcz-Dębska. W ubiegłych latach do honorowego 
uczestnictwa w zawodach zapraszano szkoły pra-
wie z całego powiatu, tym razem udział wzięli jedy-
nie uczniowie I LO.

W Radzyniu po raz szósty uczcili Rudolfa Probsta

Rowerowe „Dzień Dobry Wiosno”

SPORT
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Na podstawie art. 6 ust. 1, 2 i 3 oraz w 
związku z art. 8 ust. 1 oraz 5 ust. 2 pkt 4 
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o re-
witalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) w 
związku z art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 
2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) zawiadamiam, że w dniach od 23 
marca 2022 r. do 22 kwietnia 2022 r. zosta-
ną przeprowadzone konsultacje społeczne 
projektu Uchwały Rady Miasta Radzyń 
Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
Miasta Radzyń Podlaski. 

Konsultacje mają na celu zapewnienie 
udziału interesariuszy1 w przygotowanie 
dokumentów dotyczących procesu rewi-
talizacji oraz wymianę wiedzy, informa-
cji, poznanie uwag i opinii dotyczących 
propozycji granic i sposobu wyznaczania 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewi-
talizacji na terenie Miasta Radzyń Podla-
ski. Projekt Uchwały Rady Miasta Radzyń 
Podlaski w prawie wyznaczenia obszar 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
wraz z ogłoszeniem o konsultacjach spo-
łecznych zamieszczony zostanie w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Radzyń Podlaski https://umradzynpod-
laski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6 i na 
stronie https://radzyn-podl.pl. 

Konsultacje społeczne prowadzone 
będą w dniach od 23 marca 2022 r. do 22 
kwietnia 2022 r., w następujących formach:

1) zbieranie uwag w postaci papierowej i 
elektronicznej, w tym za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, w szczególno-
ści poczty elektronicznej, poprzez wypeł-
nienie formularza dostępnego na stronach 
internetowych https://umradzynpodlaski.
bip.lubelskie.pl/index.php?id=6 i https://
radzyn-podl.pl, oraz dostępnego w posta-
ci papierowej w siedzibie Urzędu Miasta 
Radzyń Podlaski adres: ul. Warszawska 
32, 21-300 Radzyń Podlaski. Wypełnione i 
podpisane formularze należy złożyć:

a) drogą elektroniczną na adres: sekre-
tariat@radzyn-podl.pl

b) drogą korespondencyjną na adres: 
Urząd Miasta Radzyń Podlaski, ul. War-
szawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski

c) osobiście w Urzędzie Miasta Radzyń 
Podlaski, w sekretariacie Urzędu, ul. War-
szawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski, w go-
dzinach pracy urzędu, tj. od godz. 730 do 
godz. 1530,

2) zbieranie do protokołu uwag ust-
nych:

a) osobiście w Urzędzie Miasta Radzyń 
Podlaski w pok. 109 w godz. od 730 do 
1530 lub telefonicznie pod nr 83 351 24 95 
w godzinach od 730 do 1530,

3) badania ankietowego on-line do-

tyczącego opinii na temat proponowa-
nych granic obszaru zdegradowanego i 
rewitalizacji, a także zaproponowanych w 
uchwale rozwiązań. Link do ankiety do-
stępny będzie na stronach internetowych 
Urzędu Miasta Radzyń Podlaski https://
umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.
php?id=6 i https://radzyn-podl.pl,

4) spotkanie rewitalizacyjne organizo-
wane w formie stacjonarnej lub online. In-
formacja o otwartym spotkaniu rewitaliza-
cyjnym zostanie zamieszczona na stronach 
internetowych https://umradzynpodlaski.
bip.lubelskie.pl/index.php?id=6 i https://
radzyn-podl.pl, na minimum 7 dni przed 
planowanym spotkaniem.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia 
obszar zdegradowanego i obszaru rewita-
lizacji wraz z mapą przedstawiającą pro-
ponowane granice wyżej wymienionych 
obszarów, a także diagnozą służącą deli-
mitacji oraz formularz konsultacyjny udo-
stępnione zostaną od dnia 23 marca 2022 r. 
Można zapoznać się z nimi: 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Radzyń Podlaski: https://
umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.
php?id=6,

b) na stronie internetowej Urzędu Mia-
sta Radzyń Podlaski: https://radzyn-podl.
pl,

c) w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń 
Podlaski, ul. Warszawska 32, pokój 109.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji 
społecznych zostanie podana do publicz-
nej wiadomości:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Radzyń Podlaski: https://
umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.
php?id=6,

b) na stronie internetowej Urzędu Mia-
sta Radzyń Podlaski: https://radzyn-podl.
pl,

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i 
propozycje: 

a) z datą wpływu przed dniem 23 marca 
2022 r. oraz po dniu 22 kwietnia 2022 r.,

b) niepodpisane imieniem i nazwi-
skiem,

c) przesłane/złożone w formie innej niż 
na formularzu konsultacyjnym (z wyjąt-
kiem uwag ustnych zgłaszanych do proto-
kołu bądź propozycji i opinii zgłoszonych 
w trakcie otartego spotkania z interesariu-
szami rewitalizacji).

Obwieszczenie zostało podane do pu-
blicznej wiadomości dnia.

OBWIESZCZENIE
O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI
W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO

I OBSZARU REWITALIZACJI 

Urząd Miasta w Radzyniu Podlaskim informuje, że posiada dwa wolne miejsca, 
położone w Radzyniu Podlaskim przy ulicy 11 Listopada do wydzierżawienia 
pod tymczasowy przenośny garaż.
Szczegółowe informacje pod numerem tel: 83 351 24 75.

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Radzyniu Podlaskim informuje, że 
zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 
2021 r. o dodatku osłonowym, w 
dniach 28 -31 marca 2022 r. wypła-
cał dodatek osłonowy. Druga rata 
zostanie wypłacona do 2 grudnia.  

Zgodnie z Art 2 ust.8 dodatek osłono-
wy przysługuje osobom, o których mowa 
w ust. 1, za okres od dnia 1 stycznia 2022 
r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypła-
cany w dwóch równych ratach w terminie 
do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 
grudnia 2022 r.

W przypadku gdy osoba, o której mowa 
w ust. 1, złoży wniosek o wypłatę dodatku 
osłonowego później niż na dwa miesiące 
przed upływem tych terminów, dodatek 
osłonowy jest wypłacany jednorazowo, 
niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski złożone po dniu 31 paździer-
nika 2022 r. pozostawia się bez rozpozna-
nia. Wypłata dodatków osłonowych bę-
dzie realizowana w Banku Spółdzielczym 
w Radzyniu Podlaskim.

Andrzej Szczęch 
Kierownik MOPS w Radzyniu

Miasto Radzyń Podlaski realizuje za-
danie własne w zakresie dożywiania 
dzieci i zapewnienia posiłku osobom 
tego potrzebującym (dotacja celowa 
z budżetu państwa na dofinanso-
wanie zadania własnego) w ramach 
wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023.

Na dofinansowanie realizacji zadania 

wojewoda udzielił dotacji celowej z bu-
dżetu państwa w kwocie 169 000 zł (słow-
nie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 
złotych) tj. na dofinansowanie wsparcia 
i udzielenia pomocy w postaci posiłku, 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 
lub żywności.

Wartość zadania ogółem - 211 250,00 zł
Miasto Radzyń Podlaski - 42 250 ,00 zł
Dotacja celowa wojewody - 169 000,00 zł

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
ogłosiła możliwość składania ofert na 
realizację zadania publicznego zmniej-
szającego skutki kryzysu humanitarnego 
spowodowanego masowym napływem 
do Polski uchodźców z Ukrainy. 

Oferty można składać do wyczerpania 
środków a łączny budżet uruchomionej 
pierwszej transzy to 10 mln zł. Dodatkowo 
zlecanie zadań organizacjom pozarządo-
wym będzie mogło odbywać się bez otwar-
tego konkursu ofert dzięki uchwalonej wczo-
raj ustawie dot. pomocy ofiarom wojny na 
Ukrainie.

Więcej informacji o naborze oraz wzór 
formularza oferty znajduje się na stronie ht-
tps://www.gov.pl/web/premier/ogloszenie-
-o-mozliwosci-zlecenia-realizacji-zadania-
-publicznego

 KN

Wypłata dodatku osłonowego

Dofinansowanie na dożywianie dzieci
i osób potrzebujących

10 mln zł dla NGO pomagającym 
uchodźcom
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Zgromadzeni widzowie mogli 
posłuchać piosenek w wykonaniu 
młodych, utalentowanych wokali-
stów oraz obejrzeć układy tanecz-
ne przygotowane przez radzyńskie 
przedszkola. Podczas koncertu pu-
bliczność chętnie włączała się do 
wspólnego tańca, a każdy występ 
kończyły gromkie brawa.

Dla dzieci z Ukrainy wystąpili 
uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Żakowoli Poprzecznej pod 
opieką Elżbiety Gawryszuk (Wik-
toria Kot, Ksawery Ładny, Filip 
Majczyna, Nikodem Marciniak, 
Kinga Matejek, Konrad Mazur, 
Martyna Sawicka, Natalia Sokół, 
Ewelina Stefańska, Patrycja Mazur 
i Amelia Wachulik), dzieci z Przed-

szkola Miejskiego nr 2 pod opieką 
Krystyny Ochnio (Maksymilian 
Belniak, Klaudia Bosko, Karolina 
Czarnocka, Amelia Grochoła, Filip 
Grochowski, Julia Grzywna, Hanna 
Jarzyna, Tymoteusz Kiewel, Daniel 
Koczkodaj, Franciszek Król, Wanda 
Krupa, Lena Lewandowska, Amelia 
Marciniuk, Milena Marzęda, Ana-
stazja Michalska, Łucja Opałko, 
Michał Ostrowski, Hanna Siemio-
nek, Pola Stasiak, Jakub Stasiuk i 
Maja Wachnik), Przedszkola Miej-
skiego nr 3 pod opieką Grażyny 
Pietraszek (Emilka Kacprzak, Olek 
Bednarczyk, Amelia Wiącek, Igor 
Stolarczyk, Julia Frączek, Bartek 
Marczuk, Marysia Kozak, Wiktor 
Siłuszyk, Ala Mostowiec, Kuba Ko-
siński, Ewa Szczęśniak, Dominik 
Koniak, Ola Mościcka, Wojtek Gru-
dziński, Michalina Kochnio, Bartek 
Wołczuk, Laura Wierzchowska, 
Michał Antol, Kuba Bojaczuk i 
Maja Grochowska), Niepubliczne-
go Przedszkola „Uniwersytet Ma-
luszka” pod opieką Małgorzaty Bil-
skiej (Tymon Świć, Lena Makosz, 
Zuzanna Grzywocz, Kamila Mysz-
kowiec, Oliwia Kublicka, Kacper 
Mateusiak, Łucja Rębek, Amelia Sa-
łata, Grzegorz Bogutyn, Filip Gogół 
i Antoni Kijaczko), Szkoły Tańca i 
Gimnastyki ,,Diament” z Radzynia 
oraz Adam, Kenza i Idris Benslima-
ne, Nikola Księżopolska, Aleksan-
dra Antoniuk, Blanka Woch, Maja 
i Michał Polkowski, Aleksandra i 
Wiktoria Czyżak, Gabriela Ciemna, 
Lena Grochowska, Milena Micha-
lak, Marlena Stefaniak oraz Iga Uss.

Prawie dwugodzinny koncert 
zakończył się wykonaniem przez 
Macieja Skowrona piosenki Ryszar-
da Rynkowskiego pt. „Wznieś serce 
nad zło”. Na scenie towarzyszyły mu 
dzieci trzymając serca w kolorach 
Polski i Ukrainy.

Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk

10 marca w sali widowiskowo-kinowej ROK odbył 
się koncert charytatywny „Polskie dzieci dzie-
ciom ukraińskim”. Na scenie zaprezentowali się 
najmłodsi mieszkańcy naszego miasta i powiatu 
prezentując swoje talenty. Koncert połączony był 
ze zbiórką darów na rzecz uchodźców z Ukrainy, w 
której pomagali harcerze z radzyńskiego szczepu 
„Infinity”.

Dzieci z Radzynia i powiatu zaśpiewały 
dla dzieci z Ukrainy

KULTURA
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Radzyński Ośrodek Kultu-
ry zaprasza mieszkańców 
Radzynia i Powiatu Radzyń-
skiego do zwiedzania Izby 
Pamięci „Warszawska 5a”. 
Znajduje się ona w budynku 
dawnego aresztu śledcze-
go Gestapo (1939-1944) a 
później Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego 
(1944-1956). W piwnicach, w 
których znajdowały się cele 
aresztu, zachowały się orygi-
nalne drzwi z judaszami, a na 
ścianach do dziś widnieją in-
skrypcje pozostawione przez 
więzionych tam polskich 
patriotów z Armii Krajowej, 
Narodowych Sił Zbrojnych 
oraz Zrzeszenia Wolność i 
Niezawisłość.

Izba Pamięci „Warszawska 5a” 
w Radzyniu została utworzona 1 
marca 2022 r. w ramach struktu-
ry organizacyjnej Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury. – Celem pla-
cówki jest gromadzenie, prze-
chowywanie, konserwowanie, 

udostępnianie i upowszechnianie 
zbiorów w zakresie upamiętnienia 
ofiar totalitaryzmu sowieckiego i 
niemieckiego na terenie Radzynia 
Podlaskiego i Powiatu Radzyń-
skiego – powiedział nam Robert 
Mazurek, dyrektor ROK. 

Zwiedzanie Izby jest bezpłatne 
i odbywa się pod nadzorem osób 
działających w imieniu ROK. 
Osoby zainteresowane proszone 
są o wcześniejszy kontakt telefo-
niczny pod nr (83) 352-73-14 lub 
606-234-320.

Red.

Od 21 marca mieszkańcy 
Radzynia mogą oglądać 
wystawę pt. „Warszawska. 
Niezwykłe zwykłe zdjęcia”. 
Usytuowana jest ona na pl. 
Potockiego i przedstawia ar-
chiwalne, czarno-białe foto-
grafie głównej ulicy naszego 
miasta. Organizatorem wy-
stawy jest Radzyński Ośrodek 
Kultury.

– Ulica Warszawska jest jedną z 
najważniejszych ulic Radzynia. Jej 
wygląd zmieniał się na przestrze-
ni lat, co można zaobserwować 
na wystawie. Ekspozycja stanowi 
część projektu, w ramach które-
go ROK przygotowuje publikację 
zawierającą zbiór archiwalnych 
fotografii z Radzynia – powiedział 
nam Robert Mazurek.

Zdjęcia zaprezentowane na 
wystawie zostały przekazane ROK 
przez: Pawła Bosko, Jacka Onisz-
czuka, Izę Paszkiewicz, Marka 
Stecia, Narodowe Archiwum Cy-
frowe, LKS „Orlęta” Radzyń Pod-
laski i Radzyńską Spółdzielnię 
Mieszkaniową. Współorganiza-

torami wystawy jest Kazimierski 
Ośrodek Kultury, Promocji i Tu-
rystyki w oraz Centrum Kultu-
ry w Lublinie, które wspólnie z 
Radzyńskim Ośrodkiem Kultury 
podpisały porozumienie o współ-
pracy. Dzięki niemu wystawę 
„Warszawska. Niezwykłe zwy-
kłe zdjęcia” będą mogli obejrzeć 
mieszkańcy Kazimierza Dolnego 
i Lublina.

Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk

Zapraszamy do zwiedzania Izby 
Pamięci „Warszawska 5a”

Niezwykłe zwykłe zdjęcia
ulicy WarszawskiejZespół Downa to nie choro-

ba, ale zespół wrodzonych wad 
genetycznych. Każda osoba z 
zespołem jest inna, zarówno pod 
względem osobowości, tempe-
ramentu, sprawności intelek-
tualnej i fizycznej. Jednak ich 
oczekiwania i marzenia są takie 
same jak reszty społeczeństwa. 
Wszyscy potrzebują akcepta-
cji i miłości. Dzieci z zespołem 
Downa są niezwykle pogodne, 
pomocne, o uczuciowej naturze. 
Potrzebują pozytywnych wzor-
ców i kontaktu z rówieśnikami. 
O tym wszystkim mieszkańcy 

Radzynia mogli się przekonać 
podczas inauguracji wystawy. 
Była to też okazja do spotkania 
się z uczniami SOSW z zespołem 
Downa oraz do porozmawiania 
z ich rodzicami i nauczycielami 
wspierającymi ich na co dzień w 
pełnym rozwoju.

Dyrekcja SOSW w Radzyniu 
składa serdeczne podziękowa-
nia wszystkim, którzy otworzyli 
swoje serca i pomogli sfinanso-
wać wystawę: KOMNET-MEDIA 
Studio Reklamy Wizualnej, Bru-
śniak.pl, Spółdzielcza Mleczar-
nia „Spomlek”, Stowarzyszenie 

Przyjaciół Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w 
Radzyniu Podlaskim „RAZEM”, 
Długozima Ubezpieczenia, Flow 
Media, Geodezja Emil Komoń 
oraz firma Hydro Partner. Spe-
cjalne podziękowania należą 
się dyrektorowi i pracownikom 
Radzyńskiego Ośrodka Kultu-
ry, którzy wsparli technicznie 
SOSW podczas organizacji wy-
stawy.

Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk

„Niezwykłe twarze zwykłych 
  rodzin” na placu Wolności
16 marca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w 
Radzyniu zaprosił do czynnego włączenia się w obchody Światowego Dnia 
Zespołu Downa, który obchodzony jest 21 marca pod patronatem ONZ. Tego 
dnia na pl. Wolności zainaugurowana została plenerowa wystawa fotografii 
Michała Sierpnia „Niezwykłe twarze zwykłych rodzin”, której bohaterami byli 
uczniowie SOSW oraz ich najbliżsi.
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Władysław Wołodko - 
uczestnik ataku 
na budynek PUBP, 
więzień radzyńskiej 
katowni

Mieszkaniec Komarówki Pod-
laskiej Władysław Wołodko uro-
dził się w 1927 roku. Ma 95 lat, ale 
zachował do dziś wspaniała kon-
dycję fizyczną i bardzo dobrą pa-
mięć. Ze szczegółami wspomina 
wydarzenia, w których uczestni-
czył jako bardzo młody człowiek. 
Został łącznikiem Oddziału Par-
tyzantów 34 pułku piechoty, gdy 
miał zaledwie 13 lat, nie skończył 
20, gdy wziął udział w próbie odbi-
cia więźniów radzyńskiego PUBP, 
a wkrótce sam został więźniem ka-
towni na ul. Warszawskiej 5a.

Gdy wybuchła wojna miał za-
ledwie 12 lat, ojczym w 1939 r. 
dostał się do niewoli niemieckiej, 
w 1940 r. zmarł dziadek, odtąd, 
jako 13-latek został głową 6-oso-
bowej rodziny i gospodarzem na 
10-hektarowym gospodarstwie, 
z licznym inwentarzem. Te role 
godził z uczęszczaniem do szkoły 
a wkrótce także… z partyzantką. 
Wciągnął go do niej miejscowy 
agronom Wojciech Bartosik (ps. 
„Szczyt”), który oficjalnie zajmo-
wał się ściąganiem kontyngentów, 
do czego pożyczał od Wołodków 
konie, ale też był oficerem Woj-
ska Polskiego, dowódcą Oddziału 
Partyzanckiego 34 pp. AK. W jego 
oddziale chłopiec pełnił rolę goń-
ca, przekazywał meldunki, trans-
portował partyzantów na akcje. 
W tym czasie nie brał udziału w 
walkach.

Atak na budynek PUBP 
w Radzyniu, próba 
odbicia więźniów

Po wejściu Sowietów szybko 
okazało się, że to nie żadne wy-
zwolenie, ale nowa, nawet gorsza 
okupacja. Nadal trwały areszto-
wania, rozstrzeliwania, wywóz-
ki w głąb Związku Sowieckiego. 
Represje dotyczyły nie tylko ka-
dry dowódczej, ale także szerego-
wych żołnierzy AK, inteligencji 
i chłopów. Nałożono na gospo-
darstwa kontyngenty, szerzyły się 
rabunki. Gdy Armia Czerwona 
poszła na zachód, pozostawiała 
funkcjonariuszy NKWD i UB. 
Masowy terror organów komu-
nistycznej bezpieki wymuszał na 
żołnierzach polskiego podziemia 
niepodległościowego powrót do 
konspiracji i konieczność konty-
nuowania walki. Zalążkiem an-
tykomunistycznej konspiracji w 
powiatach radzyńskim, bialskim i 
łukowskim stali się żołnierze 34. 
i 35. pułku piechoty AK. Komen-
dantem Obwodu WiN Radzyń 
Podlaski (obejmującego wymie-
nione wyżej powiaty), aż do 1947 
r. pozostawał kpt. Leon Sołtysiak 
„James”. To on między innymi 
opracował plan i przeprowadził 
atak na PUBP w Radzyniu w noc 
sylwestrową 1946 r., którego ce-
lem było uwolnienie setki więź-
niów przetrzymywanych w tym 
czasie w areszcie na ul. Warszaw-
skiej 5a.

W akcji wziął udział również 
Władysław Wołodko ps. Iryd”, 
który wstąpił do partyzanckie-
go oddziału dowodzonego przez 

„Szczyta”. 17 lutego 1945 r. złożył 
przysięgę przed trzema dowódca-
mi: Wojciechem Bartosikiem ps. 
„Szczyt”, Jerzym Skolińcem ps. 
„Kruk” oraz por. Wacławem Stel-
maszukiem ps. „Marny”.

Wydarzenie z nocy sylwe-
strowej z 31 grudnia 1946 r. na 1 
stycznia 1947 r. do dziś ma przed 
oczyma.  

Placówkę miały zaatakować 
połączone oddziały WiN Obwo-
du Radzyń Podlaski i Obwodu 
Włodawa (pod dowództwem 
Leona Taraszkiewicza „Jastrzę-
bia”). Punkt zbiórki wyznaczono 
na lotnisku w Maryninie o pół-
nocy. – Oddziały „Szczyta” i „Ja-
strzębia” były na miejscu o czasie. 
Zebrało się tam ponad 350 osób. 
Jednak część oddziałów nie do-
tarła na miejsce z powodu awarii 
samochodu. - Czekaliśmy w chło-
dzie i deszczu. Jastrząb był bardzo 
zdenerwowany, chodził nerwowo 
– wspomina Władysław Wołod-
ko. – Po dwugodzinnym ocze-
kiwaniu wyruszyliśmy w stronę 
Radzynia – kontynuuje opowieść. 
Każda grupa miała wyznaczone 
inne zadanie: dowodzona przez 
„Jurka” (Jerzy Skoliniec) i „Pło-
mienia” (Jan Grudziński) miały 
osłaniać budynek szkoły obsa-
dzony przez żołnierzy KBW, za-
daniem  bojówki „Kuli” (Antoni 
Grochowski) było zajęcie poczty i 
zniszczenie centrali telefonicznej. 
Natomiast plutony z rejonu VIII 
pod dowództwem por. „Mar-
nego” (Wacław Stelmaszuk) i z 
rejonu II pod dowództwem por. 
„Roli” (Piotr Waszczuk) miały za 

zadanie ubezpieczanie całej ak-
cji od strony Łukowa, Radzynia, 
Międzyrzeca i Parczewa. Najważ-
niejszym zadaniem było opano-
wanie aresztu PUBP i uwolnienie 
więźniów. – Byłem w grupie do-
wodzonej przez „Jastrzębia”, która 
miała zdobyć budynek aresztu – 
mówi Władysław Wołodko. Atak 
rozpoczął się spod dzwonnicy, 
która jest jednocześnie bramą. 
Doszło do wymiany ognia. Do 
dziś w kracie dzwonnicy widać 
liczne ślady po kulach. Żołnierze 
WiN mieli przy pomocy min wy-
sadzić ścianę budynku i dostać się 
do wnętrza. Okazało się, że jedna 
mina była za słaba, wyrwała tyl-
ko mały otwór w ziemi, pozosta-
łe miały zamoknięte spłonki i w 
ogóle nie wybuchły. Wobec tego 
„Jastrząb” zarządził odwrót. Po 
drodze walczył z UB, m.in. pod 
Okuniewem. Zginął 3 stycznia.

Pobyt w katowni 
na ul. Warszawskiej 5a

Władysław Wołodko, biorąc 
udział w próbie odbicia więźniów 
nie przypuszczał, że szybko sam 
jako więzień trafi do radzyńskiej 
katowni.

W pierwszych dniach 1947 r.  
czuł, że ubecy zaczęli mu deptać 
po piętach. W styczniową sobotę 
przyjechał do domu, żeby zmie-
nić bieliznę, koszulę. Okazało się, 
że UB otoczyło dom. Matka od-
ruchowo wsunęła do pieca woj-
skowe ubranie Włodzimierza, ten 
szybko ubrał się w odzież cywil-
ną. Do przestraszonych domow-
ników dotarło walenie w drzwi 

i wykrzyczane pytanie: – Czy tu 
mieszka Włodzimierz Wołodko?! 
– Nie, Walma – odpowiedział oj-
czym Władka. Nagle pod wpły-
wem silnego pchnięcia drzwi 
ustąpiły. – On tu jest! – wpadając 
do mieszkania krzyknął Mietek 
Kowalczyk, młody ubek, kolega 
szkolny Wołodki.

Władek próbował wyskoczyć 
przez okno, ale inny ubek już 
tam był. – Dziabnął mnie czymś 
po głowie, rozciął mi skórę nad 
okiem, krew zalała mi twarz, 
jeszcze mam po tym bliznę – pan 
Władysław wskazuje na bladą 
kreskę przecinającą prawą brew. – 
Matka narobiła gwałtu, a oni py-
tają mnie o… niemiecki karabin.

Ubecy przewieźli go do aresz-
tu śledczego w Radzyniu. Siedział 
tam trzy miesiące i tydzień. Nie 
chce tego czasu wspominać, z 
oporami też bierze do ręki album 
o katowni i napisach wydrapa-
nych na ścianach przez więźniów.

Na zadane pytania odpowiada 
zdawkowo. Warunki w areszcie 
były straszne, brud, ciasnota, po 
6-10 siedzieli w małych celach 
na betonowej podłodze, bez łó-
żek, nawet stołków. Z pokojów 
przesłuchań, które znajdowały 
się nad celami, dochodziły krzyki 
przesłuchiwanych i katowanych 
współwięźniów, a z zewnątrz – 
salwy dokonywanych egzekucji.

Podczas przesłuchań żądano 
od niego informacji, gdzie scho-
wał poniemiecki karabin. – Tłu-
kli mnie gumową pałą. Po czte-
rech czy pięciu przesłuchaniach 
dali mi spokój – dodaje, że miał 

Przekaż pamiątki z aresztu śledczego
Gestapo i UB w Radzyniu

KULTURA

W związku z rozpoczęciem tworzenia ekspozycji 
stałej Izby Pamięci „Warszawska 5a” znajdującej 
się w byłym areszcie Gestapo i UB w Radzyniu 
zwracamy się z apelem do osób posiadających 
wiedzę, materiały, pamiątki związane z osobami, 
które były tam więzione, o kontakt z Radzyńskim 
Ośrodkiem Kultury (tel. 606-234-320 lub e-mail: 
radzyn@op.pl).
W ostatnim czasie, dzięki uprzejmości Wójta Gmi-
ny Komarówka Podlaska Ireneusza Demianiuka 
udało nam się rozmawiać z Władysławem Wołod-
ką – więźniem aresztu oraz uczestnikiem ataku na 
budynek Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego, który miał miejsce w noc sylwestrową 
z 31 grudnia 1946 r. na 1 stycznia 1947 r.
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– Powstał nowy format współ-
pracy na polu kultury, swego ro-
dzaju „Trójkąt Lubelski”: Lublin 
- Radzyń Podlaski - Kazimierz 
Dolny – mówił Robert Mazurek 
dyrektor ROK. – Nic nie łączy 
lepiej niż kultura. Nasze ośrod-
ki współpracują już od dawna. 
Chcemy, żeby ta współpraca była 
szersza i głębsza.

Na uroczyste podpisanie po-
rozumienie przybyli: Maksymi-
lian Skrzeczkowski – dyrektor 
Kazimierskiego Ośrodka Kultu-
ry, Promocji i Turystyki w Kazi-
mierzu Dolnym oraz prezes Fun-
dacji Ochrony i Promocji Dóbr 
Kultury NIKE Jerzy Lużyński. 
Sygnatariuszem porozumienia 
jest także Rafał Koziński – dyrek-
tor Centrum Kultury w Lublinie.

Maksymilian Skrzeczkowski 
podkreślił, że od lat jako osoba 
prywatna współpracował z Ra-
dzyńskim Ośrodkiem Kultury. 
Wyraził satysfakcję z podpisane-
go porozumienia, które tę współ-
pracę rozszerzy i sformalizuje. – 
Otwiera to duże pole do działania 
– zaznaczył dyrektor Kazimier-
skiego Ośrodka Kultury, Promo-
cji i Turystyki. Przypomniał, że 
w 2021 r. w Kazimierzu gościła 
wystawa obrazów Marka Lesz-
czyńskiego. Zapowiedział dalszą 
współpracę głównie w dziedzinie 
wystawienniczej. – Zasada „W 
jedności siła!” to dobra metoda, 
sprawdzona w działaniu. Cie-
szę się, że otwiera się okazja do 
snucia dalszych planów, wyzna-
czania kolejnych celów, marzeń, 
które będziemy mogli wspólnie 
realizować – mówił Maksymilian 
Skrzeczkowski i poinformował 
o planach kolejnych prezentacji 
dorobku radzyńskich twórców, 
przede wszystkim na wystawach 
zewnętrznych, jakie są organizo-
wane i w Radzyniu, a które cieszą 
się dużą popularnością. – Mam 
nadzieję, że nasze wieloletnie 
kontakty w dziedzinie promo-
cji sztuki i fotografii stworzą nić 
szerokich powiązań. Jestem prze-
konany, że wspólnie będziemy 

działali dużo aktywniej, bardziej 
efektywnie, na większym polu. 
Współpraca na pewno ułatwi po-
zyskiwanie środków zewnętrz-
nych, bo wspólne inicjatywy dają 
na to większe szanse – podkreślił 
dyrektor Kazimierskiego Ośrod-
ka Kultury, Promocji i Turystyki.

Jerzy Lużyński prezes Fun-
dacji Ochrony i Promocji Dóbr 
Kultury NIKE wyraził satysfak-
cję, że w Radzyniu będzie pro-
wadzona edukacja w dziedzinie 
szeroko pojętej percepcji i two-
rzenia obrazu. – Żyjemy w cywi-
lizacji obrazu, który jest podsta-
wowym nośnikiem informacji, 
z obrazu pochodzi prawie 90% 
docierających do nas wiadomo-
ści. Tymczasem w szkole uczy się 
dzieci czytać i pisać, czasem my-
śleć, a nie uczy się tworzenia ani 
percepcji obrazu – mówił prezes 
Jerzy Lużyński i zapowiedział: – 
W Radzyniu, w ramach współ-
pracy stworzymy mieszkańcom 
możliwość kontaktu z najwybit-
niejszymi fotografami, ośrod-
kami sztuki, domami kultury. 
Będzie to służyło osobistemu 
rozwojowi mieszkańców, a tak-
że budowaniu marki miasta, bo 
kultura jest najbardziej sprawna 
w tej dziedzinie.

Robert Mazurek dziękował 
Tomaszowi Młynarczykowi – 
instruktorowi kultury w ROK, 
który w znacznym stopniu przy-
czynił się do zawarcia porozu-
mienia.

Pierwszym efektem współ-

pracy w ramach podpisanego 
porozumienia jest organizacja 
wystawy „Warszawska. Niezwy-
kłe zwykłe zdjęcia”, która od 21 
marca jest eksponowana na pl. 
Potockiego.

Jak czytamy w dokumencie, 
celem podpisanego porozumie-
nia jest potwierdzenie woli pod-
jęcia partnerstwa przez:

• kreowanie organizacyjnych, 
finansowych i merytorycznych 
podstaw do wspólnej działalno-
ści kulturalnej w szczególności w 
Radzyniu Podlaskim, Warszawie, 
Kazimierzu Dolnym i Lublinie, z 
perspektywą rozwijania wspól-
nych działań w kraju i za granicą,

• tworzenie okazji do współ-
działania osób i instytucji zajmu-
jących się kulturą,

• rozwijanie sieci współpracy 
instytucji, organizacji i osób pry-
watnych, zajmujących się działal-
nością kulturalną,

• budowanie podstaw dla zin-
tegrowanych działań z zakresu 
kultury na poziomie lokalnym, 
ogólnopolskim i międzynarodo-
wym,

• identyfikowanie lokalnych 
potencjałów, których wykorzy-
stanie wzmacnia działalność kul-
turalną w „Małych Ojczyznach” 
oraz stwarza możliwości szeroko 
pojętej wymiany kulturalnej,

• rozpoznawania i pokony-
wania przeszkód oraz barier dla 
rozwijania kultury.

Anna Wasak
Fot. Tomasz Młynarczyk

szczęście: wobec innych więź-
niów stosowali wymyślne tor-
tury, np. wieszali za nogi i tłukli 
po piętach. Widział potłuczone, 
pokaleczone, zakrwawione sto-
py. Więźniowie zachowywali się 
wstrzemięźliwie, bo znali zasady 
konspiracji: nie zwierzali się ze 
swej biografii, działalności pod-
ziemnej, nie opowiadali o stoso-
wanych wobec siebie torturach, 
gdyż wiedzieli, że w celach siedzą 
z nimi konfidenci. Ale też wspo-
mina, że rozstrzeliwano więźniów 
w pobliżu budynku aresztu, na 
miejscu gdzie dawniej znajdował 
się teren trawiasty, a obecnie stoją 
bloki osiedla Bulwary. Jednemu 
z nich – Jabłońskiemu udało się 
uciec spod lufy. Ubek kazał mu 
wykopać sobie grób. Więzień 
otrzymał do rąk szpadel, wyko-
rzystał moment nieuwagi kata, 
walnął go tym szpadlem w głowę 
i uciekł. Zanim się zorientowa-
no, był już daleko. Odtąd na eg-
zekucje wysyłano ze skazańcem 
dwóch katów.

Wobec Władysława oficer 
śledczy Kozłowski zastosował ta-
ryfę ulgową: może dlatego, że był 
on wówczas najmłodszym – nie-
spełna 20-letnim więźniem, może 
dlatego, że wiedział, iż wkrótce 
ogłoszona zostanie amnestia. A 

z jego wspomnień nie wynika, 
że ubecy wiedzieli o jego działal-
ności w oddziale partyzanckim, 
pytali go tylko o poniemiecki 
karabin. – Po co mam cię tłuc, 
zaraz będzie amnestia, to i tak 
karabin oddasz – powiedział do 
niego Kozłowski po kilku prze-
słuchaniach. Wyraził się nawet 
o swoich kompanach-ubekach z 
pogardą, że to „ciemny element”. 
Sam był podobno nauczycielem. 
Na ostatnim przesłuchaniu kazał 
mu napisać w zeznaniu, że źle 
przechowywał karabin, wskutek 
czego ten się zniszczył, akowcy 
mu go zabrali, a jego samego po-
bili. Po tym nie był wzywany na 
przesłuchania. Współwięźniowie 
nawet na niego podejrzliwie pa-
trzyli, ale siedzący w tej samej celi 
kowal z Rudna – Parulski zapew-
nił ich, że Wołodko jest pewnym 
człowiekiem.

I rzeczywiście, po ogłoszeniu 
amnestii został wypuszczony, 
karabin oddał. – Ale i tak potem 
miałem kłopoty – wyznaje pan 
Władysław i dodaje, że jeszcze 
długo po zwolnieniu chował się 
przed UB i ORMO.

Anna Wasak
Fot. Robert Mazurek

Powstał kulturalny „Trójkąt
Lubelski”: W jedności siła!
Porozumienie o partnerstwie między Radzyńskim Ośrodkiem Kultury, Centrum 
Kultury w Lublinie i Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Turystyki w 
Kazimierzu Dolnym oraz Fundacją Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE zo-
stało podpisane w Radzyniu 21 marca.

KULTURA
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25 marca w Galerii „Oranżeria” 
odbył się wernisaż prac Alek-
sandry Pojawis. Radzynianka 
po raz pierwszy zaprezentowa-
ła swoje rysunki i malarstwo na 
wystawie zatytułowanej „Na-
turalnie”. Wydarzenie stanowi-
ło kolejną odsłonę cyklu „ROK 
ludzi z pasją” uświetniającego 
obchody 60-lecia Radzyńskie-
go Ośrodka Kultury.

Przybyłych na wernisaż powitał 
dyrektor ROK Robert Mazurek, 
który przedstawił artystkę: Alek-
sandra Pojawis urodziła się w 2001 
r. w Radzyniu, gdzie uczęszczała 
do Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum nr 2 a następnie do I Liceum 
Ogólnokształcącego. Ukończyła 
kurs graficzny FDA w Radzyniu, 
kurs rysunku i malarstwa Domin 
Lublin oraz Kontrastownia War-

szawa. Obecnie jest studentką Pol-
sko-Japońskiej Akademii Technik 
Komputerowych w Warszawie na 
wydziale Sztuki Nowych Mediów.

Licznie zgromadzona publicz-
ność mogła obejrzeć prace, które 
powstały na przełomie ostatnich 
trzech lat. Aleksandra Pojawis 
przyznała, że najczęściej czerpie 
inspiracje z postaci i ich cech oso-
bowości. Wśród rysunków i obra-
zów można było też dostrzec prace 
przedstawiające martwą naturę 
oraz kilka pejzaży.

Na zakończenie wernisażu ar-
tystka wraz z rodzicami przygoto-
wała niespodziankę – okoliczno-
ściowy tort, którym poczęstowani 
zostali wszyscy uczestnicy wystawy.

Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk

„Naturalnie” 
  w rysunku i malarstwie 
  Aleksandry Pojawis

Jego celem było kultywowanie 
tradycji związanych ze Świętami 
Wielkanocnymi, rozwijanie wy-
obraźni plastycznej i zdolności ma-
nualnych oraz stworzenie dzieciom 
i młodzieży możliwości prezentacji 
własnych dokonań twórczych. Pod-
sumowanie konkursu odbyło się 31 
marca w sali widowiskowo-kinowej 
ROK.

Zadaniem uczestników kon-
kursu było wykonanie palm i pisa-
nek. Wpłynęło 78 prac, z czego 57 
w kategorii dzieci z przedszkoli, 12 
w kategorii uczniów szkół podsta-
wowych z klas I-IV i 9 w kategorii 
uczniów szkół podstawowych z klas 
V-VIII. Jury w składzie: Arkadiusz 
Kulpa – przewodniczący, Tomasz 
Młynarczyk i Aldona Sadowska 
przyznało 11 nagród i 9 wyróżnień. 
Przy ocenie konkursowych prac 
komisja kierowała się następujący-
mi kryteriami: zgodność z tematem 
konkursu, samodzielność wyko-
nania pracy, pomysłowość autora, 
wybrana technika, oryginalność i 
walory estetyczne.

W uroczystym podsumowaniu 
konkursu uczestniczył Burmistrz 
Radzynia Jerzy Rębek, Starosta Ra-
dzyński Szczepan Niebrzegowski 
oraz dyrektor ROK Robert Mazu-
rek, którzy wręczyli zwycięzcom 
dyplomy i nagrody. Ponadto każdy 
uczestnik konkursu otrzymał pa-
miątkowe podziękowanie.

W kategorii najmłodszej pierw-
sze miejsce zajął Piotr Syta z Przed-
szkola Miejskiego nr 2 w Radzyniu, 
drugie Natalia i Weronika Szczy-
gielska z Przedszkola Miejskiego 
nr 3 w Radzyniu, a trzecie Lena 
Wysokińska z przedszkola przy 
Szkole Podstawowej w Białce oraz 
Karolina Ściborska, Zofia Kopeć, 
Mikołaj Rzepczyński i Łukasz Si-
wek z przedszkola przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Radzyniu Podlaskim. W tej kate-
gorii przyznano też 3 wyróżnienia, 
które trafiły do: Ady Piątek z Przed-
szkola Miejskiego nr 1 w Radzy-
niu, Oliwi Zając z przedszkola przy 
Szkole Podstawowej w Białce i Julii 
Frączek z Przedszkola Miejskiego 
nr 3 w Radzyniu. Wśród uczniów 
klas I-IV szkół podstawowych zwy-

ciężyła Kornelia Makosz ze Szkoły 
Podstawowej w Białce, która wy-
przedziła Wiktora Wierzbickiego 
i Adę Łabędź ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Radzyniu. Wyróżnienia 
otrzymali: Alicja Mućko ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Radzyniu oraz 
Kacper Gołoś i Hanna Zabłocka ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzy-
niu. W kategorii najstarszej pierw-
sze miejsce zajęła Anna Grabowska, 

drugie Julia Gordziejewska a trzecie 
Aleksandra Obrębska (wszystkie 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ra-
dzyniu). Z kolei wyróżnienia powę-
drowały do: Izabeli Polańskiej, Szy-
mona Sobczaka i Joanny Kojtych ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzy-
niu Podlaskim.

Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk

Dzieci wykonały palmy
i pisanki wielkanocne
W 2022 r. Miasto Radzyń Podlaski i Powiat Radzyński wspólnie z Radzyńskim 
Ośrodkiem Kultury ogłosiły dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podsta-
wowych konkurs na „Najpiękniejszą palmę i pisankę wielkanocną”. 

KULTURA
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2 kwietnia na pl. Wolności odbył się Radzyński Kiermasz Wielkanocny. Pomimo trudnych warunków atmosferycznych związanych z 
opadami śniegu, dopisali zarówno sprzedający jak i zainteresowani ich ofertą: można było zakupić tradycyjne wędliny, chleby, sery, 
miody, pierniki, sękacze, stroiki i mnóstwo ozdób oraz przedmiotów związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Wszystkie skarby do-
stępne na straganach były ręcznej, często domowej roboty i z pewnością wysokiej jakości oraz wartości artystycznej. Organizatorem 
kiermaszu było Miasto Radzyń Podlaski i Radzyński Ośrodek Kultury. Fot. Tomasz Młynarczyk

Za nami Radzyński Kiermasz Wielkanocny
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Bułgaria kojarzy nam się 
przede wszystkim z wczasami w 
PRL-u. Na wakacjach w Złotych 
Piaskach popijano pomarańczowy 
schweppes, a na pamiątkę każdy 
pakował do torby koniak Słynczew 
Briag. Kwitł nie tylko handel wy-
mienny, ale także nawiązywały się 
wieloletnie przyjaźnie. A jaka jest 
współczesna Bułgaria? – Podczas 
spotkania w Radzyniu podróż-
niczka Magdalena Genow przed-
stawi nieznane oblicze jednego z 
najciekawszych krajów Europy. 
Poprowadzi nas mało uczęszcza-
nymi szlakami, zmierzy się z mita-
mi, uwiedzie znajomością miejsca 
i kultury – powiedział nam Robert 
Mazurek, dyrektor Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury.

Magdalena Genow urodziła się 
w 1988 r w Bułgarii, a wychowa-
ła w Polsce. Ukończyła filologię 
bułgarską, pracowała w kilku buł-
garskich firmach oraz jako tłu-
maczka, politolożka i wydawczy-
ni książek. W wolnych chwilach 
przemierza bezdroża, nie tylko 

polskie i bułgarskie, na rowerze 
lub pieszo. Mama Grzesia, Kalinki 
oraz dwójki kotów: Markeza i Po-
powa. Autorka książki pt. „Bułga-
ria. Złoto i rakija”, która ukazała się 
nakładem Wydawnictwa Poznań-
skiego (2019). Na Facebooku pro-
wadzi profil poświęcony Bułgarii: 
bulgarka.pl

Na „Radzyńskie Spotkania 
z Podróżnikami” zaprasza Bur-
mistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy 
Rębek oraz Starosta Radzyński 
Szczepan Niebrzegowski, a także 
organizatorzy: Radzyński Ośrodek 
Kultury i działające przy nim Ra-
dzyńskie Stowarzyszenie „Podróż-
nik”. Sponsorami wydarzenia są: 
firma drGerard, Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych oraz Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Radzyniu Podlaskim. Patronat 
nad spotkaniem objął ogólnopol-
ski miesięcznik „Poznaj Świat”, 
portal Kocham Radzyń Podlaski, 
Telewizja Radzyń, Biuletyn In-
formacyjny Miasta Radzyń oraz 
Informator Powiatowy. Więcej in-

formacji o wydarzeniu dostępnych 
jest na http://www.podroznik-ra-
dzyn.pl/podroznicy/160-magda-
lena-genow.html 

 Red.

Fot. Tomasz Młynarczyk

Radzyński Ośrodek Kultury i działające przy nim Radzyńskie Stowarzyszenie 
„Podróżnik” zapraszają na spotkanie autorskie z Magdaleną Genow wokół 
książki „Bułgaria. Złoto i rakija”. Wydarzenie, odbywające się w ramach 39. edy-
cji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”, rozpocznie się 22 kwietnia o godz. 
18.00 w sali kameralnej Radzyńskiego Ośrodka Kultury (ul. Jana Pawła II 4). 
Wstęp wolny.

2 kwietnia w Radzyńskim Ośrodku Kultury wystąpił „Nocny Kochanek”. Zespół przyjechał do Ra-
dzynia w ramach „Prawie Kulturalnej Trasy”, sięgając po materiał ze wszystkich swoich studyjnych 
albumów. Podczas koncertu fani usłyszeli też coś z nachodzącej płyty, której premiera zapowiada-
na jest jeszcze w tym roku. W roli supportu wystąpił zespół „Bruklin”.

O Bułgarii w Radzyniu
KULTURA

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 Biule-
tynu Informacyjnego Miasta Ra-
dzyń oraz portalu internetowego 
Kocham Radzyń Podlaski, publi-
kowane są nowe wiersze Elżbiety 
Kalarus. Zadaniem uczestników 
projektu jest ich interpretacja za 
pomocą fotografii, rysunku, gra-
fiki, obrazu a nawet rzeźby. Na 
zakończenie projektu wszystkie 
przesłane prace zostaną zapre-
zentowane na wystawie w Galerii 
„Oranżeria” Radzyńskiego Ośrod-
ka Kultury, której wernisaż odbę-
dzie się 16 grudnia 2022 r. Ponad-
to wybrane przez autorkę prace 
znajdą się w wydanym z tej okazji 
tomiku poezji.

Na zdjęcia będące fotograficz-
ną interpretacją czwartego wier-
sza czekamy do 30 kwietnia 2022 
r. pod adresem bocianpl@wp.pl

Wchodząc, wnosi ze
sobą chłód zmroku

Pierwsze powitanie,
muśnięcie policzka

Niespokojnym
dotykiem obiecuje
spełnienie marzenia

Cichym głosem mówi
to jej sercu

Pełni własnego światła
zawierzają się sobie

A niebo spływa im do
stóp...

„Poezja fotografii 
– fotografia poezji” (cz. 4)
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Figura jest wyjątkowa, gdyż 
przedstawia ukrzyżowanego Chry-
stusa, ale bez krzyża. Ma on roz-
łożone ramiona, które go imitują. 
Rzeźba wykonana jest z drewna, ma 
2 m szerokości (rozpiętości ramion) 
i 4,5 m wysokości. Stoi na betono-
wym postumencie i jest otoczona 
metalowym ogrodzeniem. Wokół 
rosną kwiaty, o które zawsze dbają 
mieszkańcy wioski.

Autorem rzeźby jest urodzony 
w Zabielu artysta Krzysztof To-
czyński. Wykonał ją w 1983 r. jako 
dziękczynienie po narodzeniu pier-
worodnego syna, Tymoteusza. – W 
naszej tradycji rodzinnej było prze-
konanie, że prawdziwy mężczyzna 
powinien spłodzić syna, posadzić 
drzewo i wybudować dom. Po 
spełnieniu pierwszego warunku 
przyszedł czas na drzewo. Było nim 
drewno, które posłużyło mi do zbu-
dowania drzewa życia, czyli krzyża 
Chrystusa – wspomina Krzysztof 
Toczyński. Następnie opowiada o 
okolicznościach powstania figu-
ry: „Swój pomysł zrealizowałem 
wspólnie z gospodarzami i sołty-
sem wsi, państwem Niebrzegow-

skimi. Ustaliliśmy, że oni poszukają 
w swoim lesie odpowiednich kłód 
dębu, a ja je obrobię. Tak też się sta-
ło. Przywieźli je do warsztatu mo-
jego ojca w Zabielu, który był sto-
larzem. Przez miesiąc wyciosałem 
siekierą i dłutem figurę Chrystusa. 
Ukazałem Go jako ukrzyżowanego, 
a jednocześnie zmartwychwstałego, 
z moją twarzą. Rzeźba była gotowa 
pod koniec wakacji 1983 r. Wtedy 
też, pod osłoną nocy, ustawiliśmy 
figurę. Miejsce, które wybraliśmy, 
nie było przypadkowe. Stanęła ona 
na rozdrożu drogi do Paszk Dużych 
i Zaplucia, czyli drogi wiejskiej za 
wsią. Stał tam stary, rozpadający się 
już krzyż, posadowiony ponad pięć-
dziesiąt lat wcześniej przez mojego 
dziadka, Jana Buchaja. Miało to być 
takie przedłużenie pokoleniowe. 
Działo się to podczas stanu wojen-
nego, gdy wszelka inicjatywa religij-
na nie była miłe widziana. Wszyst-
ko robiliśmy w wielkiej tajemnicy. 
Z opowiadań sąsiadów wiem, że 
niedługo potem milicja wypytywała 
mieszkańców o figurę. Jednak nikt 
nic nie powiedział.”

Po zakończeniu stanu wojenne-

go, przy okazji procesji poświęcenia 
pól, krzyż został poświęcony. Po 
trzydziestu latach od posadzenia 
drzewa życia, figura została wyko-
pana i po odnowieniu osadzona w 
klamrach. Ostatnia jej renowacja 
odbyła się w 2019 r.

Krzysztof Toczyński  urodził 
się 17 września 1956 r. w Zabielu. 
Ukończył Technikum Mechaniczne 
w Radzyniu Podlaskim. W 1977 r. 
rozpoczął studia na UMCS w Lubli-
nie, których wiodącym kierunkiem 
była rzeźba. Po studiach podjął pra-
cę na uczelni jako asystent w Insty-
tucie Wychowania Artystycznego. 
Niestety za swoje obrazy i rzeźby 
religijne, a także odmowę zapisania 
się do ZNP i partii, z negatywną 
opinią i wilczym biletem pedago-
gicznym został wydalony z uczelni.

Twórczość Krzysztofa Toczyń-
skiego można podzielić na trzy 
etapy: lubelski (1983-1995), często-
chowski (1995-2002) i najnowszy 
(od 2002 r.). W pierwszym okresie, 
obok figury w Zabielu, powstały 
m.in. ołtarz w Bełżycach, krzyż w 
głównym ołtarzu kościoła w Dę-
blinie, rzeźby przy wejściach do 

kościoła w Wólce i wnętrze kościoła 
św. Stanisława w Lublinie. Lubelski 
okres to także mozaiki na elewacji 
kościoła w Żabiej Woli, mozaika 
„Trójca Święta” w kościele w Wólce, 
a także obrazy kwiatów i popiersia 
zasłużonych Polaków – generała 
Sikorskiego i Leopolda Staffa. W 
latach 1995-2002 artysta stworzył 
prace, które znajdują się głównie w 
Wyższym Seminarium Duchow-
nym Archidiecezji Częstochow-
skiej. Jest wśród tych prac rzeźba 
papieża Jana Pawła II, całościenna 
iluzja ukazująca dawne seminarium 
w Częstochowie, krzyż w kościele 
seminaryjnym. Ponadto w okresie 
częstochowskim Krzysztof Toczyń-
ski stworzył rzeźbę św. Piotra w 

okowach w Białej pod Wieluniem, 
nastawę ołtarzową w kościele św. 
Maksymiliana w Częstochowie, 
krzyż w Masłowicach, prezbiterium 
kościoła w Dąbrowie Górniczej z 
drewnianym tabernakulum oraz 
łódź św. Piotra jako nastawę ołta-
rzową w Sygontce. Do najważniej-
szych prac artysty po 2002 r. moż-
na zaliczyć wykonanie elementów 
rzeźbiarskich i dekoracyjnych ko-
ściołów w Radomsku, Częstocho-
wie i Strzyżewicach. Ponadto jest 
autorem wnętrz kościoła Błogosła-
wionych Męczenników Podlaskich 
w Radzyniu Podlaskim.

Tekst i zdjęcie: Robert Mazurek

Najbardziej rozpoznawalnym elementem krajobrazu Zabiela (gm. Radzyń Pod-
laski) jest monumentalna rzeźba przedstawiająca ukrzyżowanego Chrystusa. 
Stoi ona na końcu miejscowości, przy drodze prowadzącej z Radzynia do Paszk 
Dużych.

Ukrzyżowany Chrystus
bez krzyża

KULTURA

Cudze chwalicie, swoje poznajcie... (cz. 35)
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Radzyński Ośrodek Kultury oraz działający przy 
nim Radzyński Klub Fotograficzny „Klatka” za-
praszają na VI Radzyńskie Dni Fotografii. Podczas 
imprezy odbędzie się spotkanie z prof. Zbigniewem 
Treppą, który wygłosi wykład pt. „Całun Turyń-
ski – znak spełnionej ofiary”, wernisaż wystawy 
„Phos+Grapho 2” oraz wernisaż wystawy Adama 
Trochimiuka pt. „BPR”. Wstęp na wszystkie wyda-
rzenia jest bezpłatny.

KULTURA

ZAPRASZAMY NA
VI RADZYŃSKIE

DNI 
FOTOGRAFII

Radzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza do udziału w III 
Radzyńskim Jarmarku Sztuki i 
Rękodzieła „Kozirynek 2022”. 
Impreza odbędzie się w sobotę 
18 czerwca na ul. Ostrowiec-
kiej w Radzyniu, która tego 
dnia zamieni się w deptak. 
Imprezę uświetni koncert ze-
społu Pectus.

- Celem Jarmarku jest przybliże-
nie kultury tradycyjnej, zaintereso-
wanie mieszkańców i przyjezdnych 
turystów dziedzictwem kulturo-
wym naszego regionu, przekazy-
wanie z pokolenia na pokolenie 
istotnych treści kultury (obyczaje, 
poglądy, wierzenia, sposoby myśle-
nia i zachowania, normy społecz-
ne), a także promowanie regionu ze 
szczególnym naciskiem na prezen-
tację bogatego dorobku dziedzic-
twa kulturowego - powiedział nam 
Robert Mazurek, dyrektor ROK i 
pomysłodawca Jarmarku. Ponadto 
organizatorzy pragną popularyzo-
wać regionalne wyroby, przedmio-
ty użytkowe i artystyczne, a także 
potrawy i produkty regionalne.

Do udziału w Jarmarku orga-
nizatorzy zapraszają twórców lu-
dowych, artystów, rzemieślników, 
rękodzielników, Koła Gospodyń 
Wiejskich, Lokalne Grupy Działa-
nia oraz wszelkiego rodzaju organi-
zacje pozarządowe i firmy prywat-
ne promujące własne wyroby (rę-
kodzieło, sztukę ludową, tradycyj-
ne produkty, rzemiosło artystyczne 
i inne). Szczegółowy regulamin i 
karta zgłoszenia dostępne są na 
www.kochamradzyn.pl 

 Red.

  Zgłoś się 
  na 
„Kozirynek 
  2022”


