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Będą pieniądze 
na inwestycje

Większość
pracowników
fizycznych z Urzędu 
przeniesiona do PUK

Miasto jednak zarobi 
na działce
w Adamkach

Informacja o programie 500+

Radni poparli projekt uchwały 
o długoterminowym kredycie 
konsolidacyjnym. Dzięki tej de-
cyzji podjętej prawie jednogłośnie 
miasto zdobędzie środki na wkład 
własny w staraniach o środki 
zewnętrzne na dofinansowanie 
licznych inwestycji, oczekiwanych 
przez mieszkańców Radzynia. 

Dotychczas Urząd Miasta w 
Radzyniu zatrudniał w ramach  
Wydziału Zarządzania Mieniem 
Komunalnym 44 pracowników 
fizycznych. - To ewenement w 
skali kraju, gdyż analogiczne 
miasta zatrudniają 5-10 pracow-
ników – mówi włodarz Radzynia. 
Od 1 kwietnia 29 z nich zostanie 
przeniesionych do PUK.

Na wniosek przewodniczacego 
Związku  Komunalnego Gmin 
Powiatu Radzyńskiego Stanisła-
wa Jóźwika i prezesa Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów 
Komunalnych Jerzego Kułaka na 
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 
29 lutego radni wyrazili zgodę na 
odwołanie darowizny na rzecz 
ZKGPR i sprzedaż działki w 
Adamkach na rzecz ZZOK. 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń 
Rodzinnych informuje, że wnioski w sprawie ustalenia 
prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres 
od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. będą wydawane po 15 
marca, a przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r. w MOPS ul. 
Warszawska 32, Urząd Miasta, II piętro, pokój 4 i 5, pn. -pt. 
w godz. 9.00- 14.00. Tel. 83 413 17 63

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Radzyniu miały bardzo boga-
ty program. - Postanowiliśmy, że będzie to szereg imprez, by tematem zainteresować jak 
najwięcej osób – powiedział Dariusz Magier - szef sztabu radzyńskiego Inspektoratu Zrze-
szenia Wolność i Niezawisłość.  

Ich męczeństwo jest 
naszą dumą

        więcej na str. 2



Ustawa o pomocy państwa w wy-
chowywaniu dzieci wprowadza 
w życie program „Rodzina 500 
plus”, w ramach którego rodzice 
będą otrzymywać świadczenie wy-
chowawcze w wysokości 500 zł co 
miesiąc na drugie i kolejne dziecko 
niezależnie od dochodu. Rodziny, 
w których dochód nie przekracza 
800 zł netto na osobę lub 1200 zł 
netto (w rodzinach wychowują-
cych niepełnosprawne dziecko) 
- otrzymają je również na pierw-
sze lub jedyne dziecko. To nawet 
6000 zł netto rocznego wsparcia 
dla dziecka. Programem objętych 
zostanie 2,7 mln rodzin wychowu-

jących 3,7 mln dzieci.
Program „Rodzina 500 plus” to 
pierwsze tak szerokie i systemo-
we wsparcie polskich rodzin. Z 
pomocy skorzystają rodzice oraz 
opiekunowie dzieci do ukończe-
nia przez nie 18 lat. Jego celem jest 
poprawa sytuacji życiowej rodzin 
oraz odwrócenie negatywnego 
trendu demograficznego w Polsce.
500 zł to kwota netto, zwolniona 
z podatku dochodowego i nie bę-
dzie podlegać egzekucji, podobnie 
jak inne świadczenia dla rodzin. 
Świadczenie wychowawcze nie 
będzie liczone do dochodu przy 
ustalaniu prawa do innych świad-

czeń dla rodzin m.in. z pomocy 
społecznej, funduszu alimentacyj-
nego, świadczeń rodzinnych.
O wsparcie ubiegać będą mogli się 
także samotni rodzice, rodziny pa-
tchworkowe oraz rodziny zastęp-
cze, rodzinne domy dziecka oraz 
placówki opiekuńczo-wychowaw-
cze typu rodzinnego.
Wniosek o świadczenie wycho-
wawcze będzie można złożyć w 
gminie, za pośrednictwem Pocz-
ty Polskiej oraz przez internet. 
E-wniosek o świadczenie wycho-
wawcze będzie można złożyć za 
pomocą portalu empatia.mrpips.
gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości 

elektronicznej.
Start programu planowany jest na 
1 kwietnia br. Pierwsze świadcze-
nia wychowawcze zostaną przy-
znane na okres od dnia wejścia w 
życie ustawy do dnia 30 września 
2017 r.
Jeśli osoba złoży wniosek w termi-
nie trzech miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 
do 1 lipca 2016 r., to świadczenia 
wychowawcze zostanie przyznane 
i wypłacone z wyrównaniem po-
cząwszy od dnia wejścia w życie 

ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.
Natomiast w przypadku złożenia 
wniosku po upływie trzech miesię-
cy od dnia wejścia w życie ustawy 
(tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do 
świadczenie zostanie przyznane i 
wypłacone począwszy od miesią-
ca, w którym wpłynął wniosek z 
prawidłowo wypełnionymi doku-
mentami.
Więcej informacji na stronie 
http://mopsradzyn.naszops.pl/
news/rodzina-500-plus
 red.

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego 
roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.
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Porozumienie w tej sprawie zo-
stało podpisane między Burmi-
strzem a prezesem PUK Sławo-
mirem Sałatą 25 lutego. - Jako 
Urząd Miasta nie jesteśmy w 
stanie zapewnić frontu robót po-
tężnej - jak na nasze małe mia-
steczko - grupie osób – wyjaśniał 
włodarz miasta – a przecież wszy-
scy, jako mieszkańcy Radzynia, 
składamy się na wynagrodzenie 
dla tych pracowników. Dlatego 
chcemy, by ich potencjał był lepiej 
wykorzystany. Mam dobrą wolę, 
żebyśmy zaplanowali współpracę 
na nowych zasadach – dodał Je-
rzy Rębek. 

PUK daje szerszy front 
robót
Zarządzeniem z dn. 15 lutego 
2016 w sprawie zmiany regula-
minu organizacyjnego UM w 
miejsce istniejącego Wydziału zo-
stały stworzone 2 referaty. Jeden 
zespół, liczący 16 osób, zostanie 
w UM jako Referat Pomocniczy 
i Obsługi. Drugi, 29-osobowy 
Referat Utrzymania Czystości, 
Porządku i Zieleni Miejskiej zo-
stanie przekazany do Przedsię-
biorstwa Usług Komunalnych. 
- Reorganizacja dokonana została 
zgodnie z prawem – referat został 

przeniesiony do firmy komunal-
nej, która jest własnością Miasta, 
Burmistrz jest właścicielem fir-
my, dlatego nie ma zagrożenia, 
że prezes PUK w sposób dowolny 
dokonywałby zwolnień pracow-
ników – tłumaczył na spotkaniu 
burmistrz Jerzy Rębek.
Możliwość racjonalnego wyko-
rzystania pracowników, zapew-
nienia im szerszego frontu robót 
daje zatrudnienie ich w ramach 
Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych, które prowadzi wielo-
wątkową działalność gospodar-
czą, ponadto PUK może zarabiać, 
wykonywać usługi dla osób pry-
watnych i firm, także spoza Ra-
dzynia.
Okolicznością sprzyjającą tej 
zmianie organizacyjnej jest fakt, 
że od kwietnia wchodzi w życie 
ustawa zezwalająca na przekazy-
wanie przez samorząd zleceń fir-
mie komunalnej bez ograniczeń 
finansowych (dotychczas było 
ograniczenie do 30 tys. euro), 
chyba że będzie chodziło o spe-
cjalistyczne prace gdzie wymaga-
ny jest przetarg.

Zatrudnieni na tych
samych zasadach
- Nie jest to wypchnięcie poza 

zakład pracy, a  tylko zmiana or-
ganizacyjna, która stanowi jedy-
ną szansę, by zapewnić państwu 
odpowiednie stanowiska pracy 
– mówił burmistrz do pracow-
ników podczas spotkania infor-
macyjnego 26 lutego. Zapewnił 
też, że w Przedsiębiorstwie Usług 
Komunalnych będą zatrudnieni 
na zasadach takich, jak dotych-
czas w UM - na czas nieokreślony 
i na dotychczasowych warunkach 
płacowych.
Burmistrz dodał, że jest to decy-
zja poprzedzona wielomiesięcz-
nymi konsultacjami. - Rozma-
wiałem z wieloma burmistrzami 
miast podobnej wielkości. Nie 
znalazłem podobnego przypad-
ku - miasteczka w Polsce, żeby w 
samym urzędzie zatrudnionych 
było 45 pracowników fizycznych. 
Zatrudniają one od 5 do 10 ta-
kich pracowników, wszystkie 
inne działania prowadzone są 
przez profesjonalne firmy, takie 
jak PUK, PEC, które i zapewniają 
szeroki front robót.

Zadbamy o miasto
w podobny sposób
W porozumieniu z PUK okre-
ślono, jakie zadania zostaną po-
wierzone Przedsiębiorstwu przez 
Miasto, w ślad za którymi zostaną 
przekazane środki: UM zobowią-
zał się do zlecania Przedsiębior-
stwu Usług Komunalnych wszyst-
kich dotychczasowych prac zwią-
zanych z utrzymaniem czystości i 
zieleni.

Pracownicy mieli szereg pytań 
dotyczących szczegółowych za-
gadnień pracowniczych, ponadto 
pytali, co stanie się z miejskim 
ogródkiem, czy na zmianie nie 
ucierpi czystość w Radzyniu, czy 
w ramach PUK znajdzie się praca 
dla wszystkich, czy taka forma nie 
spowoduje, że miasto będzie mu-
siało drożej płacić za wykonywa-
ne usługi?
Odpowiadając na pytanie o ogród 
miejski, burmistrz wyraził zda-
nie, że taniej będzie zakupić kwia-
ty. Przytoczył przykład Łukowa, 

miasta ponad dwa razy większe-
go, gdzie ukwiecenie kosztuje 90 
tys. zł, podczas gdy w Radzyniu 
jest to 600 tys. zł.
Jeśli chodzi o obawy, czy nie za-
braknie pracy w PUK, Jerzy Rę-
bek zapewnił, że nie chodzi o 
zwalnianie z pracy, w decyzji o 
reorganizacji nie ma podtekstów, 
a przed miastem stoją nowe wy-
zwania: budowa dróg, ulic, prace 
remontowe na dużą skalę. - Na 
pewno zapewniona zostanie lep-
sza organizacja pracy – mówił J. 
Rębek. - Nikt wcześniej nie prze-
prowadzał takiej operacji, ale nie 
można dłużej z tym zwlekać, jeśli 
Miasto popadnie w kłopoty fi-
nansowe, to konsekwencje ponio-
są pracownicy. 
- Zadbamy o miasto w sposób 
podobny, a pracownicy fizyczni 
będą mieli szerszy front robót - 
podsumował dyskusję burmistrz 
Radzynia.

 Anna Wasak

Większość pracowników fizycznych 
z Urzędu Miasta przeniesiona do PUK
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Dotychczas UM w Radzyniu zatrudniał w ra-
mach Wydziału Zarządzania Mieniem Komu-
nalnym 44 pracowników fizycznych. - To ewe-
nement w skali kraju, gdyż analogiczne miasta 
zatrudniają 5-10 pracowników fizycznych 
– mówi włodarz Radzynia. Od 1 kwietnia dwu-
dziestu dziewięciu z nich zostanie przeniesio-
nych do PUK. O zmianie organizacyjnej Wydziału 
poinformował burmistrz Jerzy Rębek podczas 
spotkania, które odbyło się 26 lutego w Urzę-
dzie Miasta. 
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Kilka miesięcy temu radzyńscy 
radni podjęli uchwałę o nieod-
płatnym przekazaniu gruntów 
w Adamkach na rzecz Związku 
Komunalnego Gmin Powiatu 
Radzyńskiego. Miało to związek 
z planami poszerzenia terenu 
Zakładu Zagospodarowania Od-
padów Komunalnych. 

- Był to piękny gest solidarności. 
Jednak okazało się, że nie było to 
najlepsze rozwiązanie dla Związ-
ku Komunalnego i ZZOK w 
Adamkach – wyjaśnia burmistrz 
Jerzy Rębek. Korzystniejsza dla 
firmy jest bezpośrednia sprzedaż 
gruntów Zakładowi. 
Na wniosek prezesa ZZOK Je-

rzego Kułaka i przewodnicza-
cego Związku Gmin Stanisława 
Jóźwika sprawa została podję-
ta na nadzwyczajnej sesji Rady 
Miasta 29 lutego. Radni wyrazili 
zgodę na odwołanie darowizny i 
sprzedaż działki w Adamkach na 
rzecz ZZOK. Wykonany został 
operat szacunkowy, który okre-

ślił wartość działki na 165 tys. 
zł. - Mieliśmy ją oddać za darmo, 
nie doszło do podpisania aktu 
notarialnego, proponuję sprze-
dać za wartość 165 tys. - infor-
mował J. Rębek. Przepisy ustawy 
o gospodarce nieruchomościami 
pozwalają na sprzedaż w drodze  
bezprzetargowej, gdyż teren bę-

dzie  służył gospodarce komu-
nalnej. 
Radni jednogłośnie podjęli sto-
sowną uchwałę o wyrażeniu 
zgody na zbycie nieruchomości 
i zbyciu jej w drodze bezprzetar-
gowej.

 AW

Miasto jednak zarobi na działce w Adamkach



W uroczystości uczestniczyli 
burmistrz Miasta Radzyń Jerzy 
Rębek, proboszcz parafii pw. 
Świętej Trójcy ks. kan. Andrzej 
Kieliszek, inicjator i organizator 
zmiany tablicy na budynku – 
Robert Mazurek, autorzy diapo-
ramy dr hab. Dariusz Magier – 
kierownik radzyńskiego Oddzia-
łu Archiwum Państwowego w 
Lublinie oraz Paweł Żochowski 
– dyrektor ROK oraz uczniowie 
radzyńskich szkół z nauczyciela-
mi i dyrektorami: Ewa Grodzką 
( I LO), Bożeną Płatek (Gimna-
zjum nr 1), Bożeną Marcinkow-
ską (Gimnazjum nr 2), Cezarym 
Czarniakiem (Szkoła Podstawo-
wa nr 2), harcerze ze Szczepu In-
finity z dh. Anną Zabielską.
Szczególnymi gośćmi byli człon-
kowie rodziny Jana Grudzińskie-
go (ps. „Płomień”) – jednego 
z najsłynniejszych, najbardziej 
niezłomnych Żołnierzy Wyklę-
tych Ziemi Radzyńskiej, zamor-
dowanego przez komunistów w 
marcu 1948 roku.
Spotkanie otworzył Robert Ma-
zurek – inicjator wymiany tab-
licy, radny Rady Miasta i prze-
wodniczący Szkolnego Koła Tu-
rystyczno - Krajoznawczego nr 
21 przy I LO w Radzyniu. - Spo-
tykamy się w wigilię Narodowe-
go Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych, upamiętniającego i ho-
norującego żołnierzy podziemia 
niepodległościowego, którzy nie 
zgadzali się na pojałtański ład i z 
bronią w ręku walczyli o wolną i 
niepodległą Polskę z okupantem 

sowieckim – przypomniał R. Ma-
zurek. Nawiązał do szczególnego 
miejsca w Radzyniu, które jest 
świadkiem czynnego włączenia 
się mieszkańców Ziemi Radzyń-
skiej do tej walki. Chodzi o bu-
dynek przy ul. Warszawskiej 5A, 
gdzie w okresie II wojny świato-
wej mieścił się areszt Gestapo, a 
po przejściu frontu i po wojnie, 
w latach 1944-56 - areszt Powia-
towego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego.

Inskrypcje świadectwem 
męczeństwa
Burmistrz Jerzy Rębek pod-
kreślił, że przez lata historia 
tego miejsca była zafałszowana, 
prawdę o nim wręcz ukrywano. 
Nawiązał do napisu, który przez 
dekady informował jedynie o ist-
niejącym tam podczas okupacji 
areszcie Gestapo. - Dziś nastąpi 
odsłonięcie tablicy z napisem, 
który ujawnia całą prawdę – mó-
wił włodarz Radzynia. Podkre-
ślił, że ci, co byli tu katowani, dali 
impuls do walki o niepodległość, 
która trwa do dziś. - Gdyby nie 
ich poświęcenie, ofiara, być może 
dziś nie bylibyśmy Polakami. 
Dyrektor I LO Ewa Grodzka 
poinformowała, że opiekunem 
Miejsca Pamięciprzy Warszaw-
skiej 5A, będzie Koło Krajo-
znawczo – Turystyczne nr 21 
przy I LO, którego opiekunem 
jest Robert Mazurek. - Jest to 
zaszczytny obowiązek, wielka 
odpowiedzialność – podkreśliła 

pani dyrektor.
Projekcję diaporamy poprzedził 
krótkim wstępem jej pomysło-
dawca i współtwórca - dr hab. 
Dariusz Magier. Jak wyjaśnił, 
pomysł powstał dwa lata temu, 
a był wynikiem przemyśleń i 
poszukiwania sposobu na „wy-
ciągnięcie z niebytu tego tema-
tu - żeby obiekt ze straszliwymi 
inskrypcjami zafunkcjonował w 
świadomości społecznej”. 
W efekcie wraz z Pawłem 
Żochowskim podjęli realizację 
projektu, który polegał na sfo-
tografowaniu inskrypcji znajdu-
jących się w katowni. Musieli się 
w tym ograniczyć do dwóch po-
mieszczeń, do których uzyskali 
dostęp. 
Prezentacja diaporamy, pokazu-
jąca inskrypcje – wśród których 
były podpisy więźniów, daty, za-
kreślane dni pobytu w areszcie, 
ale także sentencje, modlitwy 
- dramatyczne wołanie do Boga 
– z muzycznym tłem tworzącym 
nastrój grozy – zrobiła na wi-
dzach wielkie wrażenie. Dawała 
wyobrażenie o tym, jak wygląda-
ły cele, gdy byli tam przetrzymy-
wani i torturowani więźniowie: 
- Dwadzieścia albo więcej dni 
bez światła, w wilgoci – to było 
straszliwe doświadczenie – mó-
wił D. Magier. Dodał, że obec-
ny stan tego miejsca - symbolu 
obecności dwóch totalitaryzmów 
i męczeństwa naszych rodaków 
w tym miejscu źle świadczy o 
nas. 

Pełna prawda o areszcie
Po prezentacji diaporamy uczest-
nicy uroczystości przeszli pod 
budynek dawnego aresztu śled-
czego.
Robert Mazurek wyjaśnił, że 
wisząca tu wcześniej tablica, in-
formująca o więzieniu Gestapo, 
zawierała przemilczenie, nieści-
słości i ewidentną nieprawdę.
- Przemilczenie dotyczy faktu, 
że w latach 1944-1956 budynek 
znajdował się w rękach Powia-
towego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w Radzyniu Podla-
skim, który więził i torturował 

tu polskich patriotów walczą-
cych z komunistycznym znie-
woleniem – wyjaśniał inicjator 
wymiany tablicy. - Nieścisłość 
dotyczy słowa „więzienie”. Nie 
było to bowiem więzienie, ale 
areszt śledczy najpierw placów-
ki Geheime Staatspolizei, czyli 
Gestapo, a później UB. Poza tym 
nieścisła jest informacja o wyry-
tych podpisach: poza podpisami 
są tam również daty, odwołania 
do Boga, sentencje, miejscowości 
pochodzenia więźniów.
Robert Mazurek dodał, że kłam-
stwo dotyczy informacji na temat 
inskrypcji pozostawionych przez 
więźniów. - Wszystkie dotych-
czas odczytane napisy pochodzą 
z okresu komunistycznego, a nie 
okupacji niemieckiej – wyjaśnił.
Obecny napis, skonsultowany 
został z dr. hab. Dariuszem Ma-
gierem, kierownikiem radzyń-
skiego Oddziału Archiwum Pań-
stwowego, autorem m.in. pub-
likacji pt. „Godzina cierpienia. 
Żołnierze podziemia antykomu-
nistycznego w areszcie śledczym 
PUBP w Radzyniu Podlaskim w 
latach 1944 - 54”. Odtąd można 
przeczytać na tablicy następują-
cą informację: „W tym budynku 
w latach 1939 - 44 znajdował 
się areszt śledczy niemieckiego 
Gestapo, zaś w latach 1944 - 56 
komunistycznego Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Pub-
licznego. Na ścianach cel pozo-
stały inskrypcje wyryte przez 
więzionych tu po wojnie pol-

skich patriotów z Armii Krajo-
wej, Narodowych Sił Zbrojnych 
i Zrzeszenia Wolność i Nieza-
wisłość.” Obok umieszczony 
został symbol Miejsca Pamięci 
Narodowej.

Czerpali natchnienie
z wiary
Uroczystego odsłonięcia tablicy 
dokonali: Waldemar Grudziński 
i burmistrz Jerzy Rębek. Następ-
nie tablicę poświęcił proboszcz 
parafii pw. Świętej Trójcy ks. kan. 
Andrzej Kieliszek.
Zachowane inskrypcje świadczą, 
że ci, co tu przebywali i cierpieli, 
czerpali natchnienie z wiary. Na 
ścianach wielokrotnie wyryty 
został symbol krzyża, są odwoła-
nia do Boga– podkreślił kapłan. 
Przywołał jedno z nich: „Bóg 
jest wszędzie”. - A więc był także 
tutaj - w celach, z więźniami, bo 
Bóg jest z człowiekiem i po stro-
nie człowieka prześladowanego i 
cierpiącego – mówił ks. A. Kieli-
szek. Podkreślił też, że to histo-
ryczne miejsce jest wielkim skar-
bem dla naszego miasta i wyra-
ził nadzieję, że zmiana tablicy 
to zapowiedź „większych dzieł, 
które znajdą tu realizację” – że 
powstanie w tym miejscu muze-
um na wzór Muzeum Powstania 
Warszawskiego. - Jesteśmy win-
ni to tym, którzy tu przebywali, 
cierpieli, umierali, abyśmy mogli 
żyć w wolnej Ojczyźnie.

 Anna Wasak
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Historia odkłamana
W wigilię Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na ścianie budynku dawnego aresztu śledczego Gestapo (1939-44) i Po-
wiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (1944-56) w Radzyniu przy ul. Warszawskiej 5A została odsłonięta i poświęcona 
nowa tablica, z napisem mówiącym pełną prawdę o tym miejscu. Wcześniej w sali widowiskowej Oranżerii odbył się pokaz diapora-
my prezentującej wnętrza aresztu z napisami wyrytymi na ścianach przez więźniów UB.

Nowa tablica na budynku byłego aresztu Gestapo i UB



- Za swoje poświęcenie, za od-
danie życia dla Ojczyzny zostali 
wyklęci. Musiało minąć kilkana-
ście lat, abyśmy mogli ich godnie 
wspominać - mówił na wstępie 
Mszy świętej ks. kpt. Zbigniew 
Rozmysł, kapelan radzyńskiego 
Inspektoratu Zrzeszenia Wol-
ność i Niezawisłość. - Ich trud, 
ich męczeństwo, które miało 
zostać zapomniane na wieki, 
jest przedmiotem naszej dumy 
i na tym chcemy budować naszą 
tożsamość, prawdę i miłość do 
Polski. 
W koncelebrze uczestniczyli pro-
boszczowie radzyńskich parafii 
ks. prał. Roman Wiszniewski, ks. 
kan. Andrzej Kieliszek oraz ks. 
Henryk Och, który wygłosił ho-
milię. 
Nawiązał w niej do odczytanego 
fragmentu Ewangelii, w którym 
mowa była o przebaczeniu i da-

rowaniu win. - Jakże te słowa są 
odzwierciedleniem dzisiejszej 
sytuacji. My, Polacy, patrząc na 
bolesne karty historii i przelaną 
męczeńską krew polskich boha-
terów, winniśmy złożyć im na-
leżny hołd. Dzisiaj wspominamy 
tych, którym należy się pamięć i 
hołd. Nie pozwólmy, aby prawda 
została zapomniana i zamazana. 
Tyle lat musieliśmy czekać, aby 
ją poznać - mówił kaznodzieja.  
Odniósł się również do aktual-
nej sytuacji kraju: - Przykre jest 
to, co teraz wychodzi na jaw: jak 
można nazywać się Polakiem i 
służyć obcym, wzywać ich, aby 
interweniowali w obecnej sytua-
cji Polski? Mówimy dosyć! Czas 
na Ducha Wiary i prawdziwe 
pojednanie!
Tuż po Eucharystii zebrani utwo-
rzyli pochód, który na czele z 
pocztami sztandarowymi prze-

szedł ulicami Radzynia. Przy 
byłym areszcie UB na ulicy War-
szawskiej, pod tablicą upamięt-
niającą Żołnierzy Wyklętych, 
delegacje złożyły kwiaty. W fi-
nalnym punkcie marszu, na dzie-
dzińcu Pałacu Potockich  głos 
zabrali: burmistrz miasta Jerzy 
Rębek, wójt gminy Wiesław Ma-
zurek oraz prezes RaSIL Józef Ko-
rulczyk. 
- Nie byłoby nas może tutaj, 
gdyby nie wartości, których tak 
zaciekle przez pokolenia bronili 
nasi ojcowie – mówił burmistrz 
Radzynia. - To oni – Żołnierze 
Niezłomni  dali impuls do od-
zyskania wolności. Dzięki nim  
możemy się tą wolnością cie-
szyć. To zasługa tych najbardziej 
wiernych spośród wiernych. - Je-
rzy Rebek dziękował wszystkim, 
którzy włączyli się w organizację 
Marszu: - Dziękuję serdecznie 

księdzu Zbigniewowi, który jest 
dobrym duchem tego przedsię-
wzięcia. Dziękuję profesorowi 
Dariuszowi Magierowi, wójtowi 
Gminy Radzyń Wiesławowi Ma-
zurkowi, który jest razem z nami. 
Dziękuję bardzo serdecznie rów-
nież Józefowi Korulczykowi, któ-
ry nas nieustannie wspiera. Dzię-
kuję wszystkim obecnym, którzy 
są tu z własnej, nieprzymuszonej 
woli. Sprawy Ojczyzny są dla nas 
najważniejsze – każdego dnia. 
Niech żyje Polska! - mówił wło-
darz miasta.
Głos zabrali także wójt Gminy 
Radzyń Wiesław Mazurek oraz 
prezes RaSIL Józef Korulczyk. 

Obaj mówili, że gdyby nie cier-
pienie i krew przelana przez na-
szych praojców, nie byłoby nam 
dane stać w tym miejscu, a może 
i nawet mówić w języku polskim. 
Każdy z mówców dziękował za 
udział przybyłym mieszkańcom 
i wszystkim tym, dla których 
ważna jest pamięć o polskich bo-
haterach. Słowa podziękowania 
skierowane były także w stronę 
młodzieży, dla której - jak pod-
kreślano - ten marsz jest  lekcją 
historii i na której  spoczywa obo-
wiązek przechowania pamięci o 
Żołnierzach Wyklętych.

 Karol Niewęgłowski
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Znajdą się pieniądze na inwestycje

Po raz trzeci w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca ulica-
mi Radzynia  przeszedł marsz upamiętniający bohaterów polskiego podziemia 
antykomunistycznego. Pochód poprzedziła uroczysta Msza święta sprawo-
wana w sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. W trakcie pochodu 
złożono kwiaty pod była siedzibą UB, gdzie przetrzymywani i katowani byli 
Żołnierze Wyklęci ziemi radzyńskiej. 

Podczas nadzwyczajnej sesji 
Rady Miasta, która odbyła się 
29 lutego, radni poparli projekt 
uchwały o długoterminowym 
kredycie konsolidacyjnym. 
Dzięki tej decyzji podjętej 
prawie jednogłośnie (11 „za”, 
1 „wstrzymujący się”) miasto 
zdobędzie środki na wkład 
własny. To pozwoli na podjęcie 
starań o środki zewnętrzne 
na dofinansowanie licznych 
inwestycji, oczekiwanych 
przez mieszkańców Radzynia. 
Burmistrz  Jerzy Rębek szacu-
je, że miasto może uzyskać mi-
nimum 20 mln zł dotacji przy 
wkładzie własnym 3 mln zł.

Po poprzedniej kadencji Radzyń 
odziedziczył 14 mln długów, 
które obowiązany jest spłacić do 
2020 roku (przez ostatni rok kwo-
tę tę udało się zmniejszyć do ok. 
11,8 mln zł). Suma wysoka, okres 

krótki, a to oznacza dużą kwotę 
rocznej obsługi kredytu. Na spła-
tę raty kredytów zaciągniętych w 
minionych latach miasto musi re-
zerwować w budżecie ok. 2,4 mln 
zł rocznie. 
Jednocześnie jesteśmy w okresie 
programowania obejmującym 
lata 2013 -20 – ostatnim, w któ-
rym będziemy mogli się ubiegać 
o duże środki pomocowe na re-
alizację różnych przedsięwzięć. 
Są to kwoty sięgające nawet 85-
90% wartości inwestycji. Potrze-
by Radzynia są – jak wiadomo 
– olbrzymie. Problem polega na 
tym, że trzeba mieć pieniądze na 
wkład własny, aby móc wystąpić o 
dofinansowanie.
Burmistrz znalazł rozwiązanie 
problemu. - Podjęliśmy starania 
o zaciągnięcie kredytu konsoli-
dacyjnego, który pozwoli nam 
rozłożyć spłatę dotychczas za-
ciągniętych kredytów na okres 
dłuższy o 5 lat. Przez to roczna 

kwota spłaty kredytu wyniesie 
1 mln zł, a nie 2,4 mln zł. Tym 
samym co roku uwolnione zo-
staną środki rzędu 1,4 mln zł, 
które będziemy mogli przezna-
czyć m.in. na wkład własny przy 
staraniach o dofinansowanie in-
westycji tak oczekiwanych przez 
mieszkańców Radzynia – tłuma-
czy Jerzy Rębek. - Gdybyśmy nie 
mieli na wkład własny, te pienią-
dze - liczone w dziesiątkach mi-
lionów - mogłyby nam umknąć, a 
nie możemy na to pozwolić – do-
daje włodarz miasta.
Pytany, o jakie inwestycje i jakie 
sumy chodzi, wymienia: - Na re-
witalizację miasta możemy dostać 
9 mln zł, na renowację Pałacu Po-
tockich – minimum 4 mln zł, na 
rewitalizację parku – 1 mln, na 
instalacje solarne i fotowoltaiczne 
– 6 mln zł.
Za pieniądze odblokowane w wy-
niku rozłożenia spłaty kredytu na 
dłuższy okres burmistrz planuje 

również budowę hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej i Gim-
nazjum nr 1 oraz sali sportowej z 
zapleczem przy Szkole Podstawo-
wej nr 2 przy ul. Chmielowskie-
go, a także m.in. wykup gruntów, 
których stan prawny jest dotych-
czas nieuregulowany.
- To są przykłady, o jakie pienią-
dze zabiegamy i na co będziemy 
je mogli przeznaczyć. Możemy 
pozyskać minimum 20 mln zł, 
mając 3 mln zł wkładu własnego 
– dodaje.
Podczas sesji przewodniczący 
Rady Miasta Adam Adamski py-
tał, czy został już wybrany bank 
do udzielenia kredytu konsolida-
cyjnego.
– Bank nie został jeszcze wybrany. 
Uzyskaliśmy już zgodę Regional-
nej Izby Obrachunkowej na pod-
jęcie działań, ale pierwszym kro-
kiem jest uzyskanie zgody Rady 
Miasta – informował burmistrz 
Jerzy Rębek. Jeśli będzie podjęta 

stosowna uchwała, Miasto przy-
stąpi do wyłonienia banku na 
drodze przetargu.
Radna Bożena Lecyk pytała, skąd 
wiadomo, że w budżecie miasta 
zostanie kwota większa o 1,4 mln 
zł.
- Taka kwota wynika z wyliczeń, 
jest to minimum, jakie może-
my uzyskać w wyniku konso-
lidacji kredytów – odpowiadał 
burmistrz J. Rębek - ponieważ to 
my stawiamy warunki bankom, 
tworzymy specyfikację istotnych 
warunków zamówienia. Banki 
uczestniczące w przetargu nie 
będą mogły podać gorszych wa-
runków - mogą być tylko lepsze.
Jedenastu spośród 12 obecnych 
na sesji radnych było za uchwałą 
o kredycie konsolidacyjnym, je-
den wstrzymał się od głosu.

 Anna Wasak

„Ich męczeństwo jest naszą dumą”
III Marsz Żołnierzy Wyklętych w Radzyniu



6 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 7 marca 2016 r.OGŁOSZENIA

podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Radzyń Podlaski na okres 21 dni tj. od dnia  25 lutego 2016 r. do dnia 16 marca 2016 r. 
wykaz nieruchomości  przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat  - na podsta-
wie art. 35 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. 
Dz.U.2015.1774).
Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 16 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 24 
lutego 2016 roku.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski

Ryneczek jest położony w centrum miasta, 
przy ul. Gwardii 4a, ma dogodny dojazd, 
otoczony jest parkingami, stanowi tradycyjne 
miejsce zakupów wielu radzynian. W ofer-
cie znajduje się ponad 30 miejsc pod handel 

owocami i warzywami oraz artyułami prze-
mysłowymi. Ceny już od 12 zł za m2 netto. 

Informacje tel. 83-351 24 88

Publiczne losowanie odbędzie się w 
dniu 8 marca 2016 r. o godz. 10.00 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
Radzyń Podlaski (parter). 

Dla chętnych na instalacje fotowoltaiczne, 
którzy nie zostaną wylosowani do objęcia 
projektem, zostanie sporządzony wykaz, sta-
nowiący tzw. listę rezerwową – kolejność bę-
dzie ustalona w wyniku losowania.

Wykaz ten będzie wykorzystany w przypad-
ku konieczności wprowadzenia do projektu 
instalacji zamiennych (wypadki losowe, brak 
możliwości montażu, rezygnacja z montażu 
instalacji itp.).
Losowanie nie obejmuje instalacji solarnych, 
ponieważ zostały one przyznane każdemu.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta 
www.radzyn-podl.pl

Przedszkole Miejskie w Radzyniu Podlaskim 
OGŁASZA ZAPISY

na rok szkolny 2016/2017 
od dnia 29.02.2016 roku do dnia 25.03.2016 roku.

W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach 
bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Nasze przedszkole oferuje:
udział w edukacyjnych programach ogólnopolskich  

naukę języka angielskiego
wycieczki przyrodnicze 

zajęcia otwarte
uroczystości, imprezy i spotkania rodzinne 

stały kontakt z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
udział dzieci w różnorodnych konkursach

Przedszkole zapewnia:
troskliwą i fachową opiekę nad dziećmi przez wykwalifikowaną kadrę

 pedagogiczną w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
realizację programów edukacyjnych z wykorzystaniem nowatorskich metod

 i środków, uwzględniając indywidualne podejście do dziecka
Karty zapisu wydawane są we wszystkich placówkach  Przedszkola.

Tanie miejsca do handlu na tzw. małym ryneczku oferuje
Urząd Miasta Radzyń Podlaski

Losowanie instalacji fotowoltaicznych

W dniach 29.01 - 10.02 br. 
odbyła się w naszej szkole 
zbiórka darów dla psów i kotów 
objętych opieką Radzyńskie-
go Stowarzyszenia Na Rzecz 
Zwierząt „Podaj Łapę”. Na 
pomysł zorganizowania tego 
typu akcji wpadła Elżbieta 
Zając, zapraszając do udziału 
pozostałe wychowawczynie 
świetlicy: Agnieszkę Kot i 
Danutę Kłos.

W dniu 5 lutego odbyło się 
spotkanie uczniów w sali gim-
nastycznej z Mariolą Orębską 
- wiceprezes Stowarzyszenia. 
Tą nietypową lekcję rozpoczęła 
Elżbieta Zając, która witając za-
proszonego gościa oraz wszyst-
kich zebranych zaznaczyła, że 
celem tego spotkania jest zarów-
no poszerzenie wiedzy na temat 
bezdomnych zwierząt, jak też 

pomoc potrzebującym czwo-
ronogom z Radzynia i okolic. 
Następnie głos zabrała wicepre-
zes. Wytłumaczyła dzieciom jak 
należy opiekować się zwierzę-
tami. Poinformowała uczniów 
o istniejącej ustawie o ochronie 
zwierząt, która mówi, że osoba 
znęcająca się nad nimi może zo-
stać ukarana. Następnie opowie-
działa uczniom na czym polega 
praca w Stowarzyszeniu „Podaj 
Łapę”, jak zostać wolontariuszem 
oraz jak pomagać potrzebującym 
zwierzętom. Kolejnym punktem 
spotkania była prezentacja mul-
timedialna przedstawiająca psy, 
koty a nawet kozy objęte opieką 
stowarzyszenia. Zaprezentowane 
fotografie, dostosowane do wie-
ku oglądających, bardzo podoba-
ły się uczniom. Było widać i sły-
chać, że zdjęcia poruszyły młode 
serca. Na zakończenie spotkania 
wiceprezes stowarzyszenia prze-

kazała na ręce nauczycielki ka-
lendarz oraz dyplom dla Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Radzyniu 
Podlaskim za współpracę ze Sto-
warzyszeniem. Zachęciła wszyst-
kich do dalszego udziału w akcji.
Ciąg dalszy akcji miał miejsce 
12 lutego, kiedy to zebrane dary 
zostały odebrane przez wolon-
tariuszy Radzyńskiego Stowa-
rzyszenia „Podaj Łapę”. Podczas 
akcji „Pomóżmy zwierzętom 
przetrwać zimę” uczniowie klas 
I-VI przynosili: karmę suchą lub 
w puszkach dla psów i kotów, 
makaron, miski, smycze i obro-
że. Razem udało się zebrać ok. 
150 kg karmy, 18 litrów mleka, 8 
misek, smycz i zabawki dla zwie-
rząt. Szczególne uznanie należy 
się klasom, które zebrały naj-
większą ilość karmy:
klasa IV a (wychowawczyni Ewa 
Piec) – 47,50 kg, 
klasa I d (wychowawczyni Ma-

rzena Szczygielska) – 27 kg,
klasa I a (wychowawczyni Miro-
sława Maciejewska) - 21 kg.
W akcji wzięli udział również 
uczniowie z klas: I b, I c, II a, II 
c, II d, III a, III b, III c, IV b, V b. 

Organizatorzy akcji, pracownicy 
Stowarzyszenia, a przede wszyst-
kim potrzebujące zwierzęta dzię-
kują za otrzymaną pomoc!

 Red.

Zimowa zbiórka darów „Pomóżmy Zwierzętom Przetrwać Zimę” - podsumowanie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i na stronach Biuletynu Informacji Publicz-
nej Urzędu Miasta zamieszczono wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność 
Miasta Radzyń Podlaski przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 22 marca 2016 r.

INFORMACJA
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
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Jak przyznał dyrektor Radzyń-
skiego Ośrodka Kultury Paweł 
Żochowski, pomysł organizacji 
spotkań z teatrem narodził się po 
przyjeździe ich pomysłodawczy-
ni – Ewy Śliwińskiej  z „Wyżyny 
Teatralnej” czyli Ogólnopolskich 
Spotkań Teatrów i Monodra-
mistów. - Kiedy Ewa po przy-
jeździe z „Wyżyny” przestąpiła 
próg ROK-u, już widziałem w jej 
oczach iskrę i wiedziałem, że ma 
jakiś pomysł. Zaproponowała, 
by zrobić podobne wydarzenie 

w Radzyniu ale w zimie, ponie-
waż jest to czas niszy teatralnej. 
Bez wahania wyraziłem zgodę – 
wspomina P. Żochowski.
Ewa Śliwińska dodaje, że nie by-
łoby pomysłu, gdyby nie Henryk 
Kowalczyk - główny instruktor 
do spraw teatru z Wojewódzkie-
go Ośrodka Kultury w Lublinie. 
- Któregoś wieczoru padła pro-
pozycja, żeby zorganizować prze-
gląd i warsztaty, które kończyły-
by ferie zimowe w województwie 
lubelskim. Dzisiejsze spotkanie 

jest wynikiem pięknego splotu 
wydarzeń – powiedziała organi-
zatorka „Spiżarni” i dziękowała 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do powstania tego wydarzenia. 
-  Przed nami 3 dni spotkań z 
dobrą sztuką. Czerpmy z nich jak 
najwięcej, bo czym by było życie 
bez sztuki? -
Każdy dzień licznie gromadził 
radzyńską publiczność. Wszyst-
ko to za sprawą prezentujących 
się na scenie aktorów – zarówno 
profesjonalistów jak amatorów-
-pasjonatów. 
Na scenie zaprezentowano 9 
spektakli w wykonaniu 8 teatrów. 
Były to: „Straszydełka” z Ulana-
-Majoratu, Teatr Małych Form 
„Sylaba” z Białej Podlaskiej, Teatr 
Satyry „Zielona Mrówa” z Lub-
lina, Teatr Poezji z Łukowa, ra-
dzyński Teatr „Już Kończymy...”, 
„Nemno” z Rzeszowa, „Duet 
Męski bez Nazwy” z Cycowa oraz 
Mateusz Nowak z Lublina. 
- Nie chcieliśmy, żeby była to 
sztuka dla sztuki. Zależało nam 
bardzo, żeby pokazać wszelkie 
formy pięknej sztuki teatralnej. 
Mieliśmy teatr żywego planu, te-

atr lalkowy, był teatr ruchu, poe-
zji, poranek dla dzieci połączony 
z działaniami teatralnymi w par-
ku – podsumowywała w niedziel-
ny wieczór Ewa Śliwińska. Dzię-
kowała nie tylko aktorom, ale 
także radzyńskiej publiczności: 
- To piękne i budujące, jesteśmy 
przeszczęśliwi, że na wszystkich 
spektaklach sala była wypełniona 
po brzegi. 
Radzyńskie Spotkania Teatralne 
to nie tylko interesujące spek-
takle, ale również warsztaty te-
atralne. Imprezę zainaugurował 
wykład Michała Rzepki „Najważ-
niejsze metody aktorskie XX wie-
ku K. Stanisławski, J. Grotowski”, 
a Henryk Hryniewicki poprowa-
dził warsztaty z konstrukcji lalek 
i animacji lalki. 

Wydarzenie zorganizowano dzię-
ki sponsorowi głównemu - firmie 
Dr. Gerard, zaś patronatem ho-
norowym objęli je burmistrz Ra-
dzynia Podlaskiego oraz starosta 
Powiatu Radzyńskiego.
Burmistrz Jerzy Rębek dzięko-
wał szczególnie Ewie Śliwińskiej: 
- Nie byłoby tego wyjątkowego 
wydarzenia, gdyby nie Pani Ewa 
i jej teatr – mówił włodarz mia-
sta.  -  W imieniu mieszkańców 
Radzynia dziękuję, że jest Pani z 
nami i kształtuje życie kulturalne 
naszego miasta na tak wysokim 
poziomie. 
W imieniu organizatorów, dzię-
kujemy widzom, sponsorom oraz 
uczestnikom i mówimy: do zoba-
czenia za rok!
 Karol Niewęgłowski

“Wojna informacyjna Żołnierzy 
Wyklętych” to tytuł wystawy 
prezentowanej w parafii pw. 
Św. Anny od 29 lutego. - Wojna 
informacyjna była reakcją nie-
podległościowego podziemia 
na zalew indoktrynacji komuni-
stycznej – wyjaśnia dr Dariusz 
Magier, kierownik radzyńskiego 
Oddziału Archiwum Państwo-
wego w Lublinie. Dodaje, że do-
tychczas nie powstało opraco-
wanie dotyczące tego tematu, 
dlatego  radzyńskie wydarzenie 
ma charakter pionierski w skali 
kraju.  

Szef szatabu radzyńskiego In-
spektoratu WiN wyjaśniał, że 
głównym celem powołania WiN 

nie była walka zbrojna: - Zrze-
szenie miało mieć charakter 
konspiracji politycznej, mającej 
doprowadzić do powstania legal-
nej opozycji wobec komunizmu. 
Sowieci i komuniści masowym 
terrorem,   aresztowaniami i za-
bójstwami dawnych AK-owców 
doprowadzili do tego, że ci żoł-
nierze wrócili do lasu i walczyli  z 
bronią w ręku, rozbrajali Sowie-
tów. 
Ale nie poprzestali na tym: - Roz-
poczynająca się wówczas masowa 
propaganda, szerzona w radiu i w 
gazetach,  rodziła potrzebę walki 
o prawdę. Walczyć o nią trzeba 
było myślą, piórem, docieraniem 
z nią do ludzi - wystawa właśnie 
o tym opowiada – kontynuował 

Dariusz Magier.
Dokumenty prezentowane na 
wystawie pochodzą z Archiwum 
Państwowego w Lublinie, gdzie 
trafiły po 1990 roku z archiwum 
Komendy Wojewódzkiej Milicji 
Obywatelskiej, a tam zachowały 
się, ponieważ gromadził je Urząd 
Bezpieczeństwa. Przez wiele lat 
była to „prawda zabetonowana”. 
Archiwalia pogrupowane zostały 
na grupy tematyczne: „Prawda o 
komunizmie”, „Hasła”, „Ostrze-
żenia”, „Ruch oporu” i „Do mili-
cjantów i żołnierzy LWP”. 
Wernisaż został poprzedzony 
Mszą św. sprawowaną w intencji 
Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych 
- poległych, zamordowanych i 
zmarłych. W koncelebrze uczest-

niczyli ks. Zbigniew Rozmysł ka-
pelan radzyńskiego Inspektoratu 
Zrzeszenia Wolność I Niezawi-
słość oraz proboszcz parafii św. 
Anny ks. Henryk Och. 
Szef Sztabu WiN, Dariusz Magier 
poinformował o mianowaniu ks. 
Zbigniewa Rozmysła na stopień 
kapitana WiN przez Komendę 
Główną Zrzeszenia Wolnoość i 
Niezawisłość. - W tym wyróż-

nieniu zawiarta jest praca wielu 
ludzi, którzy w naszym mieście 
pracują, trudzą się, działają dla 
Polski. Oby kolejne pokolenia 
młodych  wzrastały w tej dobrej 
atmosferze miłości do Ojczyzny. 
To wyda plon stokrotny – powie-
dział kapelan radzyńskiego In-
spektoratu WiN. 

 AW
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„Spiżarnia Teatralnych Smaków”
Prawdziwą ucztę teatralną mogli przeżyć radzyńscy miłośnicy teatru 
w ostatni weekend lutego. Wszystko to za sprawą spotkań pod nazwą 
„Spiżarnia teatralnych smaków”, podczas których przez trzy wieczory 
(26-28.02) osiem grup teatralnych z Ulana, Białej Podlaskiej, Lublina, 
Rzeszowa, Cycowa i Radzynia Podlaskiego prezentowało swoje aktor-
skie umiejętności na scenie radzyńskiej Oranżerii. 

Wystawa w parafii Św. Anny 



Na starcie wyznaczonym na dzie-
dzińcu Pałacu Potockich poja-
wiło się 41 uczestników, którzy 
przebiegli trasę długości 1963 
metrów. Ta liczba stanowi nawią-
zanie do roku, w którym zginął 
ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef 
Franczak ps. „Lalek”. 
Każdy uczestnik otrzymał pakiet 
startowy, w którym znalazły się 
m.in. koszulki z wizerunkami 
Żołnierzy Wyklętych oraz audio-
book „Klamra-mój ojciec” – po-
ruszająca opowieść Zbigniewa 
Lazarowicza o losach ojca, majo-
ra Adama Lazarowicza „Klamry”, 

współtwórcy Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość.
- Po raz pierwszy włączyliśmy 
się w tę ogólnopolską formę ob-
chodów Dnia Żołnierzy Wyklę-
tych i jak na pierwszy raz liczba 
uczestników jest zadowalająca, 
ale mamy nadzieję, że za rok bę-
dzie nas więcej – powiedział orga-
nizator radzyńskiego biegu Adam 
Pękała.
W samo południe na starcie bie-
gu, który został wyznaczony na 
dziedzińcu Pałacu Potockich, 
stanęło 41 uczestników. W tym 
gronie znaleźli się się m.in. wi-

ceburmistrz Radzynia Tomasz 
Stephan oraz radny Robert 
Mazurek. Wśród biegaczy były 
osoby w różnym wieku,   jednak 
zdecydowanie przeważali młodzi. 
- Przyszedłem tu dla szlachetnej 
idei upamiętnienia i uczczenia 
Żołnierzy Wyklętych, szczególnie 
tych z ziemi radzyńskiej - podkre-
śla Ryszard Król, który przyznał, 
że interesuje się historią, zwłasz-
cza II wojny światowej, stąd temat 
podziemia niepodległościowego 
jest mu bliski. - Chcę uczcić pa-
mięć tych wybitnych ludzi, którzy 
walczyli o wolną Polskę. Jesteśmy 

im winni pamięć – dodaje Karo-
lina Grochowska. 
Po ukończeniu biegu wszyscy zo-
stali udekorowani pamiątkowym 
medalem. Zwycięzcy w dwóch 
kategoriach: mężczyzn i kobiet 
otrzymali pamiątkowe puchary i 
dyplomy.
Zadowolenia, wręcz wzruszenia 
licznym udziałem młodych w 
imprezie nie krył Marian Petlak 
- Inspektor Rejonowy Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość i zastęp-
ca Inspektora Głównego WiN. 
– Wiele lat trzeba było czekać 
na to, by móc oddać sprawiedli-

wość tym, co walczyli o wolną i 
niepodległą Polskę. Ale doczeka-
liśmy tego – choć mało nas już 
zostało w Radzyniu... 

Zwycięzcy biegu
„Tropem Wilczym”
W kategorii kobiet: 1. Karolina 
Grochowska, 2. Gabriela Ma-
twiej, 3. Weronika Kraszewska 
W kategoria mężczyzn: 1. Michał 
Piróg, 2. Ryszard Król, 3. Da-
riusz Kurenda.

 Anna Wasak 

Tegoroczna, 12. już  edycja 
spotkania  „Zima w Mieście”, 
która odbyła się 17 lutego,  
poświęcona była  pamięci 
Rudolfa Probsta (1923-2015). 
Wzięło w niej udział ponad 
180 osób. Celem  imprezy, 
organizowanej przez Szkolne 
Koło Krajoznawczo-Tury-
styczne PTTK nr 21 przy I LO,  
jest m.in. uatrakcyjnienie cza-
su wolnego osobom pozosta-
jącym w domu w okresie ferii 
zimowych. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem sprawował 
burmistrz Radzynia Podlaskie-
go Jerzy Rębek.

Uroczyste rozpoczęcie imprezy  
odbyło się w sali widowiskowo-
-kinowej Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury. – Dwunasta edycja zimy 
jest wyjątkowa, bo została poświę-
cona pamięci Rudolfa Probsta, 
żołnierza Armii Krajowej, nauczy-
ciela i turysty, którego życiorys 
każdy powinien poznać – rozpo-
czął Robert Mazurek, opiekun 
koła turystycznego w liceum, a 
zarazem koordynator przedsię-
wzięcia. Następnie powitał uczest-
ników imprezy wraz z opiekuna-

mi, a także przybyłych gości: córkę 
Rudolfa Probsta Małgorzatę Łysik 
wraz z mężem i wnukiem, prze-
wodniczącego Rady Miasta Ra-
dzyń Podlaski Adama Adamskie-
go, kierownika Wydziału Spraw 
Społecznych Starostwa Powiato-
wego Bogdana Sozoniuka, pre-
zesa Oddziału PTTK w Radzyniu 
Podlaskim Bogdana Fijałka, dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Agnieszkę Włoszek, 
dyrektora Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury Pawła Żochowskiego, a 
także dyrekcję I LO w Radzyniu 
Podlaskim – Ewę Grodzką i Mi-
rosława Juszczyńskiego. 

Kochał młodzież i dbał, by 
mogła się rozwijać przez 
pasje 
- Serce się cieszy, kiedy patrzymy 
na was. Bardzo licznie odpowie-
dzieliście na nasze zaproszenie, 
wypełniając salę po brzegi – po-
wiedziała E. Grodzka. Następnie 
w kilku zdaniach przybliżyła po-
stać zmarłego przed rokiem Ru-
dolfa Probsta. – Z naszą szkołą 
związany był on przez 29 lat pracy 
zawodowej. To człowiek-legenda. 
W czasie II wojny światowej wy-

kazał się wielkim bohaterstwem, 
patriotyzmem i umiłowaniem 
Polski. Narażał swoje życie, pra-
cując z rozkazu Armii Krajowej na 
Gestapo. Cudem uniknął śmier-
ci, bo w końcu jego działalność 
wyszła na jaw. Po wojnie Rudolf 
Probst nie miał łatwego życia. Był 
prześladowany i nachodzony do 
1968 r. przez funkcjonariuszy UB. 
Los rzucał go w różne miejsca, od 
Lublina poczynając, gdzie studio-
wał na UMCS, poprzez Tarnogórę, 
Grabowiec i Kock, w końcu za-
mieszkał w Radzyniu. Dla naszej 
społeczności bardzo się zasłużył. 
W latach 1959-1963, pełniąc funk-
cję dyrektora, wybudował obecny 
budynek liceum. Rudolf Probst 
kochał młodzież i dbał o to, żeby 
poprzez pasje mogła się rozwijać. 
W 1972 r. był współzałożycielem, 
po czym został pierwszym pre-
zesem radzyńskiego Oddziału 
PTTK. Trzy lata później dla ucz-
niów liceum utworzył Szkolne 
Koło Krajoznawczo-Turystyczne. 
Warto przypominać takich wiel-
kich ludzi i czerpać z nich wzorce. 
Dlatego tak bardzo cieszę się, że w 
tym roku Rudolf Probst stał się pa-
tronem tej imprezy – zakończyła. 

Następnie głos zabrał przewodni-
czący Rady Miasta Radzyń Podla-
ski Adam Adamski, który życzył 
wszystkim dobrej zabawy i sukce-
sów podczas imprezy.

Film, konkurs wiedzy, bieg 
na orientację
Po oficjalnym rozpoczęciu „XII 
Zimy w Mieście 2016” wyświetlo-
ny został film pt. „Byłem w Gesta-
po”, a następnie odbył się konkurs 
wiedzy o Rudolfie Probście. Zaraz 
po tym młodzież wzięła udział w 
turystycznym marszu na orienta-
cję. Głównym zadaniem uczestni-
ków było, na podstawie specjalnie 
przygotowanej mapki, odnalezie-
nie 16. miejsc na terenie miasta i 
wykonanie przygotowanych za-
dań. Meta marszu została zlokali-
zowana w I LO.
W imprezie wzięło udział po-

nad 180 osób reprezentujących 
16 szkół z trzech powiatów woj. 
lubelskiego: bialskiego, garwoliń-
skiego i radzyńskiego. W kategorii 
szkół podstawowych zwyciężyły 
Patrycja Juchimiuk i Gabriela 
Kwasowiec (SP Białka), wśród 
gimnazjalistów pierwsze miejsce 
zajął Michał Żukiewicz (Gim-
nazjum nr 2 Radzyń Podlaski), 
natomiast w gronie szkół ponad-
gimnazjalnych bezkonkurencyjna 
okazała się Julia Jankowska (I LO 
Radzyń Podlaski). W rywalizacji 
szkół najlepsze były: Szkoła Pod-
stawowa w Białce, Gimnazjum nr 
2 w Radzyniu Podlaskim i Liceum 
Ogólnokształcące w Wisznicach. 
Najlepsi w każdej kategorii wieko-
wej otrzymali nagrody rzeczowe 
oraz okazałe puchary ufundowane 
przez burmistrza Jerzego Rębka.
 red. 
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Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Radzyniu miały 
bardzo bogaty program. - Postanowiliśmy, że będzie to szereg imprez, by 
tematem zainteresować jak najwięcej osób – powiedział Dariusz Magier 
- szef sztabu radzyńskiego Inspektoratu Zrzeszenia Wolność i Niezawi-
słość.  Uroczystości rozpoczęły się już w niedzielę 28 lutego Biegiem Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”.

Jesteśmy im winni pamięć

Rudolf Probst kochał młodzież

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Zima w Mieście 2016”


