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25 maja rozpoczął się proces budowy hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 1. Na plac weszła  firma ZIB z Białej Podlaskiej.  
O innych nowych inwestycjach Miasta na str. 3

www.radzyn-podl.plfacebook.com/UrzadMiastaRadzynPodlaski

NSA uznał racje 
Miasta Radzyń 
w sprawie dotacji 
na park 

Będzie dofinan-
sowanie Stacji 
Uzdatniania Wody!

Program Rewitalizacji Miasta Przyjęty

Naczelny Sąd Administracyjny 
17 maja uchylił w całości wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Lublinie w sprawie 
odrzucenia przez Urząd Mar-
szałkowski wniosku o dotacje na 
renowację parku. NSA odstąpił 
od rozstrzygnięcia tej sprawy, 
ponieważ konkurs został już 
wcześniej - 21 lutego przez Urząd 
Marszałkowski unieważniony w 
całości bez podania przyczyn do 
publicznej wiadomości.
- Będziemy się nadal ubiegać o do-
tacje na renowację parku. Przystą-
pimy do ponownego opracowania 
wniosku – zapowiada burmistrz 
Jerzy Rębek.

Urząd Marszałkowski potwier-
dził, że wniosek Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych w Radzyniu 
„Modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody oraz przebudowa wybra-
nych sieci wodociągowych na tere-
nie Miasta Radzyń Podlaski” został 
przyjęty do dofinansowania.

Konferencja podsumowująca przygotowanie Miejskiego Programu 
Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata 2016-2023 odbyła się 
17 maja, a dwa dni później program został przyjęty przez radnych. - 
Zapewniam, że te państwa projekty podstawowe są naprawdę dobrze 

przemyślane i ważne – powiedział Piotr Janczarek - prezes Lubelskiej 
Fundacji Inicjatyw Ekologicznych, która pilotażowała przygotowanie 
programu.

ciąg dalszy na str. 2

ciąg dalszy na str. 3ciąg dalszy na str. 4
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Już 11 czerwca wznowiony 
zostanie ruch kolejowy na 
odcinku Łuków – Parczew! 
Mieszkańcy Radzynia i okolic 
będą mogli korzystać z połą-
czeń kolejowych do Warszawy 
i Lublina, wsiadając na przy-
wróconej do życia stacji w 
Bedlnie. Pociąg będzie jechał 
z prędkością do 120 km/h, 
co zapewni szybki i wygodny 
transport.

PKP PLK S.A. proszą o przekaza-
nie tej informacji, na którą czekało 
wielu mieszkańców naszego regio-
nu. Jednocześnie przypominają o 
konieczności zachowania szcze-
gólnej ostrożności na przejazdach 
kolejowo-drogowych i przejściach 
dla pieszych podczas przekraczania 
linii kolejowej. Ostrzegają również, 
że nie należy korzystać z dzikich 
przejść przez tory.

Bezpodstawne oskarżenie sfor-
mułowane przez dyrektorkę nie-
publicznego przedszkola o ob-
cinanie jej dotacji przez Miasto 
radny Jakub Jakubowski wykorzy-
stał do manipulacji, której mecha-
nizm jest stary i znany. Na majo-
wej sesji Rady Miasta stwierdził: 
„że nie powinno to tak wyglądać, 
że stawiamy krzyże i remontuje-
my place, które powinny służyć 
dzieciom, a jednocześnie od-
bieramy im możliwość nauki w 
przedszkolach”, postraszył nawet 
wizją likwidacji przedszkoli.

Nie ma takiej alternatywy: 
dzieci albo krzyż 
Przedszkola otrzymują wysokie, 
zgodne z prawem dotacje, a posta-
wienie Krzyża Jubileuszu 1050-le-
cia Chrztu Polski i uporządkowa-
nie przestrzeni skweru nie zruj-
nuje budżetu miasta (czytaj na str 
5). Okazało się, że wystarczy nim 
rozsądnie gospodarować, znalazły 
się nawet pieniądze na realizację 
licznych, ważnych inwestycji. A 
zasłanianie się dobrem dzieci w 
walce z krzyżem, chrześcijańską 
tradycją jest nadużyciem. Byli już 
tacy „dobrodzieje dzieci”, których 
krzyż bardzo drażnił, ale dzieci na 
ich wizjach nie skorzystały.
Rok 2016 był czasem wyjątkowym 
w naszym kraju – obchodziliśmy 
1050. rocznicę naszej państwo-
wości, której ukonstytuowanie– 
czy to się komuś podoba czy nie 
- tożsame jest z chrztem Polski. 
Fakt ten uznawany był nawet w 
czasach komunizmu, czego do-
wodem są obchody w 1966 roku 
1000-lecia Państwa Polskiego. 
Jubileusz Chrztu Polski był bardzo 
ważny również dla naszej lokalnej 
społeczności Radzynia i Ziemi 
Radzyńskiej. Trudno wymienić 
wszystkie inicjatywy podejmo-
wane z tej okazji przez różne śro-
dowiska, instytucje, szkoły samo-
rząd miejski, ale także powiatowy 
i gminny.
To był czas, gdy mieliśmy poczu-
cie jedności,tożsamości i dumy 
narodowej. 
Takie chwile łączą, dają siłę do 
przezwyciężania trudności i po-
działów, wyznaczają perspektywę 
na przyszłość. Takie momenty 
warto utrwalać, choćby przez 
umieszczenie znaku w przestrzeni 

publicznej. By pamiętać, by kształ-
tować świadomość, by czerpać 
siłę. Nie wymyślił tego Radzyń, 
pomniki stawiamy od wieków... 
W naszym mieście zresztą mamy 
pomniki, których obecności nikt 
nie kwestionuje, które towarzyszą 
naszej codzienności, przypomina-
ją, wyznaczają przestrzeń święto-
wania z okazji ważnych rocznic 
czy wydarzeń.
Czy miłość Ojczyzny, duma naro-
dowa jest czymś złym? Czy mamy 
się wypierać swojej przeszłości, 
burzyć własne fundamenty? Czy 
nie mamy prawa o nich pamiętać 
i przypominać? 
Tak, stanął krzyż – piękny pomnik 
naszej państwowości i tożsamości, 
zaprojektowany przez wybitnego 
artystę, który potrafił w jednym 
prostym znaku Krzyża-Miecza 
wyrazić bogactwo historyczne, 
kulturowe, religijne, jakie łączy 
się z fundamentami naszego Pań-
stwa, ale także – jak sam twierdził 
– z tradycją Ziemi Radzyńskiej. 
Będzie przypominał o tym, co 
ważne, fundamentalne. Na jego 
poświęcenie przybyło około 1,5 
tys. osób, dla których było to waż-
ne wydarzenie. 
Może należałoby to uszanować. 
Tymczasem ten znak, jak i wyda-
rzenia z nim połączone w dziwny 
sposób uwierają radnego Jaku-
bowskiego. Na sesji połączonych 
samorządów przez aklamację 
zostało przyjęte stanowisko wy-
rażające „najwyższe uznanie dla 
wszystkich, którzy przez 1050 
lat uznawali Krzyż Chrystusa za 
najważniejszy drogowskaz w bu-
dowie dobra wspólnego”. Radny z 
tej sesji zapamiętał tylko fragment 
wypowiedzi burmistrza o buncie 
pogan i poskarżył się na zaścian-
kowość Radzynia. - Radzyń Pod-
laski staje się świecącym punktem 
zaścianka (sic!) - mówił radny, 
udzielając informacji na temat 
naszego miasta dziennikarce z 
portalu natemat.pl (artykuł Kata-
rzyny Zuchniewicz „Bunt pogan, 
czyli Czarny Protest w Radzyniu 
Podlaskim”).

Donos na Ciemnogród
Co jest przejawem owej zaścian-
kowości? Lista zarzutów wobec 
Radzynia – jego władz i miesz-
kańców zawarta w tym artykule 

jest dłuuuuga i charakterystyczna. 
W artykule padają zarzuty wobec 
burmistrza za m.in. zawierzenie 
Miasta Jezusowi (które już nic ni-
kogo nie kosztowało, a w ubiegłym 
roku cała Polska dokonała takiego 
aktu), wystąpienie w Sejmie prze-
ciwko in vitro, stwierdzenie, że za-
bijanie nienarodzonych dzieci jest 
pogaństwem; ale także wizyty Ja-
rosława Kaczyńskiego i prezyden-
ta Andrzeja Dudy w naszym mie-
ście, a także to, że TV Republika 
zrobiła cykl reportaży o Radzyniu 
(które potem wielokrotnie emito-
wane na pewno przyczyniły się do 
promocji miasta). Dalej czytamy, 
że w naszym mieście były „głośne 
protesty przeciwko przyjmowaniu 
uchodźców, modlitwy w lokal-
nym oddziale KRUS”, a nawet na 
to, że organizowane są konkursy 
plastyczne, wokalne i recytator-
skie - o zgrozo! - o tematyce pa-
triotycznej, że 1050-lecie Chrztu 
Polski jest tu „szumnie obchodzo-
ne”. Wśród kompromitujących 
faktów znalazło się również to, że 
tu urodził się abp Andrzej Dzięga 
i że przyznano mu honorowe oby-
watelstwo miasta.
No rzeczywiście - jesteśmy niepo-
prawnym Ciemnogrodem!
Radny Jakub Jakubowski nie uległ 
też entuzjazmowi Światowych 
Dni Młodzieży. „- Niestety, wię-
cej słyszymy o wierze burmistrza 
niż o jego działaniach – przyznaje 
Jakub Jakubowski. Na przykład 
Światowe Dni Młodzieży stały 
się jego sztandarową imprezą, 
którą bezkrytycznie – jak słyszę – 
wspierały samorządy” – czytamy 
na portalu. Radny postraszył też 
„setkami tysięcy pogan, którzy 
mogą wyjść na ulice i narobić 
rabanu” – także w Radzyniu: 
„Życzyłbym burmistrzowi, żeby 
nie okazało się, że tych pogan i w 
Radzyniu jest trochę - mówi nie-
zależny radny Jakub Jakubow-
ski” - kończy się artykuł. 
Całość pozostawiam do oceny na-
szych Czytelników. 
http://natemat.pl/191759,bun-
t-pogan-czyli-czarny-protest-w
-radzyniu-podlaskim-oto-mia-
sto-zawierzone-jezusowi-perelka
-polski-pis-w-pigulce

 Anna Wasak
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Komu przeszkadza krzyż?
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Naczelny Sąd Administracyj-
ny 17 maja uchylił w całości 
wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Lublinie 
w sprawie odrzucenia przez 
Urząd Marszałkowski wnio-
sku o dotacje na renowację 
parku. 

NSA odstąpił od rozstrzygnięcia 
tej sprawy, ponieważ konkurs 
został już wcześniej - 21 lute-
go przez Urząd Marszałkowski 
unieważniony w całości bez po-
dania przyczyn do publicznej 
wiadomości.
- Będziemy się nadal ubiegać 
o dotacje na renowację parku. 
Przystąpimy do ponownego 
opracowania wniosku – zapo-
wiada burmistrz Jerzy Rębek.
Przypomnijmy, że Zarząd Woje-
wództwa Lubelskiego uchwałą z 
dn. 21 lutego br. anulował kon-
kurs, w którym Miasto Radzyń 
Podlaski składało wniosek o do-
tację i w którym nasz wniosek 

został ze względów formalnych 
odrzucony. Tym samym unie-
ważniona została lista także pro-
jektów wcześniej zatwierdzonych 
do dofinansowania. W lipcu bę-
dzie można zgłaszać wnioski od 
nowa.
Wyrok Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego Burmistrz Radzy-
nia uważa za ważny. - NSA po-
twierdził celowość, słuszność i 
profesjonalizm naszych działań, 
uznając nasz wniosek za skon-
struowany poprawnie. Jest to 
o tyle istotne, że Zarząd Woje-
wództwa Lubelskiego nie podał 
powodu anulowania konkursu.
Włodarz miasta przypomniał, że 
sprawa odrzucenia przez Urząd 
Marszałkowski wniosku o dofi-
nansowanie na renowację pała-
cu jest w Wojewódzkim Sądzie 
Administracyjnym w Lublinie. - 
Mam nadzieję, że jeszcze w maju 
kwestia zostanie rozstrzygnięta – 
dodaje Jerzy Rębek.
 Anna Wasak

Już od 11 czerwca ruszy stacja 
kolejowa w Bedlnie!

NSA uznał racje Miasta Radzyń 
w sprawie dotacji na park



Do budżetu wprowadzono 4 za-
dania inwestycyjne związane z ra-
dzyńskimi ulicami. Jednym z ich 
jest przebudowa drogi powiatowej 
- ul. Sitkowskiego (w kwocie 700 
tys. zł). Ponadto wprowadzono 
inwestycję polegającą na budowie 
ciągu pieszo-jezdnego przy ul. 
Wisznickiej (270 tys. zł), prze-
budowana zostanie ulica gminna 
- Bulwary (na to przeznaczono 
kwotę 60 tys. zł). Kolejna plano-
wana inwestycja to budowa ciągu 
pieszo-jezdnego: ul. Jagiellończy-
ka - ul. Wyszyńskiego, na co prze-
znaczono 75 tys.  zł.
Zaplanowano też wydatek w kwo-
cie 45 tys. zł na utwardzenie placu 
pod targowiskiem miejskim.
Przewidziano kwotę 68 tys. zł na 
termomodernizację lokali socjal-
nych na ul. Brzostówieckiej 2.
W trzech budynkach Przedszkola 
Miejskiego (na ul. Armii Kra-
jowej, Reja i Chmielowskiego) 
będą przeprowadzone prace mo-
dernizacyjne i adaptacyjne; na te 
zadania zwiększono zaplanowane 
wydatki o 126 tys. zł. O  100 tys. 
zł zwiększono środki na budowę 
skweru 1050 - lecia Chrztu Polski.
W związku z możliwością otrzy-
mania większego dofinansowania 
na prace konserwatorskie na tere-
nie Pałacu Potockich (renowacja 
części rzeźb Redlera i Żelaznej 
Bramy) zwiększono wydatek na 

ten cel o kwotę 60 tys. zł .
Wzrost wydatków inwestycyjnych 
i tym samym powstanie wyższego 
deficytu planuje się pokryć kredy-
tem w wysokości 1,5 mn zł. - Za-
ciągnięcie kredytu będzie koniecz-
ne tylko wtedy, jeśli miasto ewen-
tualnie nie zrealizuje dochodów w 
wysokości zaplanowanej w budże-
cie Miasta, ale jest to mało prawdo-
podobne – dodaje burmistrz Mia-
sta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek . 
- Tak więc kredyt ten jest swoistym 
„wentylem bezpieczeństwa”. Dla 
przykładu w roku ubiegłym zapla-
nowany był kredyt w wys. 1 mln 
złotych a nie tylko nie zaciągnę-
liśmy żadnego, lecz zamknęliśmy 
rok z nadwyżką budżetową w wy-
sokości ok. 2,8 mln złotych! Warto 
też dodać, że planowane kredyty 
są wyłącznie na cele inwestycyjne 
a nie - jak to było w poprzednich 
latach - częściowo też na wydatki 
bieżące – wyjaśnia włodarz miasta.
Podkreśla też, że istnieje różnica w 
planowaniu a rzeczywistej realiza-
cji budżetu. - Jak bowiem inaczej 
wprowadzić do budżetu udzielenie 
pomocy Powiatowi Radzyńskiemu 
w momencie, gdy dochody budże-
tu są zrealizowane w mniej niż 1/4? 
Miasto bowiem - za zgodą wszyst-
kich radnych - udzielić ma po-
mocy powiatowi poprzez remont 
powiatowej drogi: ul. Sitkowskiego 
- ale na zaplanowanie kredytu na 

pokrycie tych wydatków już nie-
którzy radni opozycyjni zgody dać 
nie chcą (wstrzymują się od głosu) 
– mówi burmistrz Jerzy Rębek.
Podczas sesji włodarz miasta wy-
jaśniał, że ostatnie dwa lata były 
czasem stabilizowania finansów w 
mieście. - Dzięki działaniom, jakie 
podejmowaliśmy w Urzędzie Mia-
sta, ciężkiej pracy osób zatrudnio-
nych w UM odzyskaliśmy  w pełni 
płynność finansową. Poza tym w 
tym czasie przygotowane zostały 
projektów, uzyskaliśmy pozwole-
nia na budowę. Możemy ruszać z 
inwestycjami!
Na sesji RM 19 maja burmistrz in-
formował o stanie realizacji inwe-
stycji.
Wyłonieni zostali wykonawcy in-
westycji związanych z Pałacem 
Potockich. 19 maja podpisana 
została umowa z wykonawcą na 
budowę hali sportowej z zaple-
czem przy Szkole Podstawowej 
nr 1, której oddanie planowane jest 
na 2019 rok. Jeszcze w maju roz-
poczną się prace na placu budowy. 
Koszt całości wyniesie 4,6 mln zł.
Został wyłoniony wykonawca ada-
ptacji budynku z mieszkaniami 
socjalnymi. Wśród 3 ofert najbar-
dziej konkurencyjna okazała się 
oferta Andrzeja Tarkowskiego z 
Radzynia.
24 maja został rozstrzygnięty prze-
targ na budowę sali gimnastycz-

nej z zapleczem przy ul. Chmie-
lowskiego na osiedlu Zabielska. 
Budynek o wymiarach 12 na 24 m 
będzie miał powierzchnię użytko-
wą 650 m2.
Ruszyła budowa ulicy Łąko-
wej. Wykonawcą jest PUK, który 
przedstawił najbardziej korzystną 
ofertę wykonania inwestycji.
Ogłoszony został przetarg na bu-
dowę ulicy Lendzinek I. Ruszyły 
prace projektowe ciągu pieszo-
jezdnego ulicy Sitkowskiego na 
odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. 
Błogosławionych Męczenników 
Podlaskich. Jest to ulica powiatowa, 
ale Miasto podpisało z Powiatem 
umowę, na mocy której przejmuje 
na siebie pełną odpowiedzialność 
za przebudowę i modernizację 
ulicy. Zakres prac obejmie: wybu-
dowanie kanalizacji deszczowej, 
wykonanie nawierzchni asfaltowej, 
budowę ciagów pieszo-jezdnych, 
a także oświetlenia. W tym roku 
zostanie zrealizowany 1 etap prze-

budowy.
Miasto przystąpi do prac projek-
towych ciągu pieszo-rowerowego 
na ul. Wisznickiej od ul. Powsta-
nia Styczniowego do Zbulitow-
skiej - na długości 1 km.
Wykonany zostanie projekt ciągu 
pieszego łączącego ul. Jagielloń-
czyka z ul. Wyszyńskiego. Wkrót-
ce wyłoniony zostanie projektant, 
który wykona projekt nowej ulicy 
równoległej do Budowlanych – 
łączącej DK 19 z firmą B.Braun, 
ale także otworzy możliwość za-
gospodarowania położonych tam 
terenów pod budownictwo prze-
mysłowe.
Trwają przygotowania do wykona-
nia audytu oświetlenia drogowe-
go w całym mieście.
W czasie wakacji zostanie prze-
prowadzony remont   budynków 
Przedszkola Miejskiego, przy 
przedszkolu na ul. Chmielowskie-
go wybudowany zostanie plac za-
baw. AW
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Ruszyły nowe inwestycje w mieście
- Po dwóch latach ciężkiej pracy mamy obecnie dobrą sytuację finansową. Możemy ruszać z nowymi inwestycjami – informował 
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek na ostatnich sesjach Rady Miasta, podczas których przedstawiał, jakie przedsię-
wzięcia będą realizowane w najbliższym czasie w mieście. - Ostatnie dwa lata to nie tylko wysiłki nad zrównoważeniem budżetu, 
ale także czas na przygotowanie projektów, uzyskanie zezwoleń na budowę – podkreślał włodarz miasta. 

Urząd Marszałkowski potwier-
dził, że wniosek Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych w 
Radzyniu „Modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody oraz prze-
budowa wybranych sieci wo-
dociągowych na terenie Mia-
sta Radzyń Podlaski” został 
przyjęty do dofinansowania. 

„Wniosek spełnił wszystkie kryte-
ria wyboru projektów i otrzymał 
pozytywna ocenę, uzyskując 63 
punkty” czytamy w piśmie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego, jakie dotarło do Pre-
zesa Zarządu PUK 18 maja.
Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia 

konkursu Nr RPLU.06.04.00-IZ.00-
06-001/15w ramach Działania 6.04 
Gospodarka Wodno-Ściekowa Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 podjął Zarząd Wo-
jewództwa Lubelskiego 16 maja.
Przed podpisaniem umowy PUK 
jest zobowiązany w terminie 3 mie-
sięcy do przygotowania i złożenia 
pełnej dokumentacji. Z tym nie 
będzie problemu: – Dokumentację 
mamy już gotową - zapewnia pre-
zes PUK Sławomir Sałata - przed 
wysłaniem jedynie ponownie ją 
sprawdzimy.
Ponadto prezes PUK skomentował 
przebieg sprawy. Przypomnijmy, że 

rozstrzygnięcie konkursu na do-
finansowanie trwało 11 miesięcy. 
Negatywną ocenę wniosku radzyń-
ski PUK otrzymał 25 listopada 
2016 roku.
- Nie zgodziliśmy się z nią i złożyli-
śmy protest, który został rozpatrzo-
ny pozytywnie w dniu 26 stycznia 
2017 roku - przypomina S. Sałata. 
- Liczyliśmy na szybszą reakcję 
urzędników Urzędu Marszałkow-
skiego i niezwłoczne umieszczenie 
projektu na liście do dofinanso-
wania. Stało się inaczej. Cierpliwie 
czekaliśmy, jednak po około dwóch 
miesiącach napisaliśmy pismo z 
prośba o informację dotyczącą 
wskazania terminu, kiedy znaj-

dziemy się na liście do dofinanso-
wania. Otrzymaliśmy zdawkową 
odpowiedź, w której przytoczono 
część regulaminu dotyczącego w/w. 
Uznaliśmy, że jest to najzwyklejsze 
odwlekanie terminu umieszczenia 
naszego Przedsiębiorstwa na liście. 
Napisaliśmy kolejne pismo, w któ-
rym wskazywaliśmy Zarząd Woje-
wództwa Lubelskiego do podjęcia 
decyzji w sprawie wskazania daty, 
która będzie wiążąca dla spełnienia 
wymogu dostarczenia dokumen-
tacji i załączników przed podpisa-
niem umowy na dofinansowanie. 
W dniu 18 maja 2017 roku otrzy-
maliśmy informację, że dnia 16 
maja 2017 zostaliśmy umieszczeni 

na liście.
Zastanawiamy się, czy jest do nor-
malne, czy też jest to wyraz pewnej 
niechęci do naszego Przedsiębior-
stwa…? Od pozytywnego rozstrzy-
gnięcia naszego protestu minęło 
ponad 5 miesięcy. Dlaczego tak 
długo czekaliśmy na informację? 
Wniosek dotyczy bardzo ważnych 
i potrzebnych naszemu Miastu in-
westycji w infrastrukturę służącą 
społeczności Radzynia. Inwesty-
cje wykonujemy nie dla nas, tylko 
dla tych, którzy sieć wodociągową 
użytkują.

 Anna Wasak

Urząd Marszałkowski potwierdził przyjęcie wniosku PUK 

Będzie dofinansowanie Stacji Uzdatniania Wody!



Po prezentacji przygotowanego 
programu, został on przedsta-
wiony na sesji Rady Miasta 21 
maja. Przyjęcie projektu przez 
radnych było warunkiem kolej-
nego etapu – zarejestrowania w 
Urzędzie Marszałkowskim. 
W spotkaniu wzięli także udział: 
przedstawiciele Miasta z burmi-
strzem Jerzym Rębkiem, organi-
zacji pozarządowych, instytucji 
samorządowych, mieszkańcy 
miasta zainteresowani proble-
matyką. W konferencji uczest-
niczyli członkowie Komisji Roz-
woju Miasta, której przewodni-
czy Waldemar Panasiuk. 
- Dokument ma charakter stra-
tegiczny z elementami pla-
nistycznymi. W najbliższych 
latach będzie miał dość duże 
znaczenia dla realizacji wielu 
ważnych przedsięwzięć infra-
strukturalnych i gospodarczych, 
a przede wszystkim społecznych 
na terenie miasta. Będzie dro-
gowskazem, planem do reali-

zacji w sumie kilkudziesięciu 
projektów rewitalizacyjnych – 
mówił prezes Piotr Janczarek. 
Mówca podkreślił, że w czasie 
opracowania jego firma miała 
„duże i profesjonalne wsparcie 
ze strony Urzędu Miasta, firm, 
mieszkańców, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych”. 
Program przygotowywany był 
od początku grudnia 2016 r. W 
tym czasie odbyło się w Radzy-
niu 5 spotkań o charakterze in-
formacyjnym i konsultacyjnym. 
Do udziału w nich byli zapra-
szani wszyscy mieszkańcy Ra-
dzynia. Dokonano szczegółowej 
diagnozy, obejmującej teren ca-
łego miasta. Ustalony został ob-
szar, na którym koncentrują się 
negatywne zjawiska w pierwszej 
kolejności społeczne, następ-
nie gospodarcze, środowisko-
we, przestrzenno-funkcjonalno, 
techniczne. Na tej podstawie 
wyznaczony został obszar re-
witalizacji. Uczestnikom spo-

tkania zaprezentowano mapę z 
obszarem Radzynia Podlaskie-
go, który został objęty Progra-
mem Rewitalizacji. Obszar zaj-
muje powierzchnię 316,52 ha, 
co stanowi 16,3% powierzchni 
miasta. Obejmuje 38 ulic poło-
żonych na przestrzeni od Koszar 
do ulicy Budowlanych, z obsza-
rem zespołu pałacowo-parko-
wego. Na tym terenie mieszkają 
4 723 osoby, co stanowi 29,85% 
mieszkańców. 
Po przedstawieniu metodolo-
gii tworzenia programu, Piotr 
Janczarek zaprezentował objęte 
nimi projekt rewitalizacyjne. 
Projekty są ważne i przemyślane
-  Wszystkie projekty spełniają 
odgórne wytyczne: mają wy-
miar społeczny, gospodarczy, 
przestrzenny, techniczny. Te 
największe kumulują po kilka 
wymiarów w jednym projekcie – 
referował Piotr Janczarek: - Re-
nowacja radzyńskich zabytków 
to nie sztuka dla sztuki i po-

prawa estetyki miasta, ale także 
środek do podniesienia atrak-
cyjności turystycznej miasta, 
otwarcia go dla turystów, przy-
ciągnięcia inwestorów, a więc w 
sposób pośredni i bezpośredni 
dotykają kwestii społecznych, 
służą zaktywizowania sfery spo-
łecznej. 
Głównym źródłem finansowa-
nia jest działanie 13.3. RPO. Na 
działanie dla miast wojewódz-
twa lubelskiego zostało prze-
znaczonych prawie 60 mln euro. 
- Nie jest to tak dużo. Na reali-
zację tylko radzyńskich projek-
tów przydałoby się kilkadziesiąt 
milionów złotych. A inne miasta 

przygotowują projekty równie 
duże jak przygotował je Radzyń. 
Konkurencja będzie silna. Może 
przejdzie 1/4 do 1/3 przygoto-
wanych projektów - mówił Piotr 
Janczarek.
A jest o co walczyć, bo dofinan-
sowanie będzie sięgało ponad 
80%. Miasto na swoje projekty 
może pozyskać ok. 9 mln zł.
Formalnym warunkiem do tego, 
by składać wnioski o dofinan-
sowanie, jest stworzenie „Miej-
skiego Programu Rewitalizacji”.
O dyskusji związanej z przyję-
ciem programu – w kolejnym 
numerze.
 Anna Wasak

W pierwszej grupie znala-
zły się duże projekty infra-
strukturalne, zapropono-
wane przez Urząd Miasta. 
Są to:
1. Rewaloryzacja budynku 
Oranżerii z zagospodarowaniem 
terenu w jej otoczeniu, czyli ze-
społu pałacowo-parkowego w 
Radzyniu Podlaskim.
2. Rewaloryzacja zabytkowego 
parku w zespole pałacowo-par-
kowym w Radzyniu Podlaskim.
3. Rewitalizacja placu publicz-
nego Rynek w Radzyniu Podla-
skim.
4. Rewitalizacja pałacu w zespole 
pałacowo-parkowym.
5. Przebudowa budynku biuro-
wego na budynek mieszkalny, 
wielorodzinny przy ul. Budow-
lanych nr 2a w Radzyniu Podla-
skim.
6. Mieszkania dla bezdomnych 
i noclegownia „Przytulisko” – 
przebudowa budynku przy ul. 

Budowlanych 8 b w Radzyniu 
Podlaskim.
7. Rewitalizacja placu publiczne-
go – pl. I. Potockiego w Radzy-
niu Podlaskim.
8. Ścieżka rowerowa od ul. Mię-
dzyrzeckiej do ul. Budowlanych 
w Radzyniu Podlaskim.
9. Budowa skateparku w Radzy-
niu Podlaskim.
W kolejnej grupie tzw. projek-
tów miękkich, zaspokajających 
bezpośrednio potrzeby społecz-
ne, znalazły się projekty złożone 
przez organizacje pozarządowe.
10. Centrum Organizacji Po-
zarządowych (zgłoszone przez 
Radzyńskie Stowarzyszenie dla 
Kultury „Stuk-Puk”)
11. Akcja? Aktywizacja! - zgło-
szony przez FUNDACJA ROZ-
WOJU GOSPODARKI i INNO-
WACJI im. Eugeniusza Kwiat-
kowskiego)
12. Dom Pobytu dla Osób Nie-
pełnosprawnych (Radzyńskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Ósmy Ko-
lor Tęczy”).
13. „Od szkolenia do zatrudnie-
nia – YEI” (Lubelska Wojewódz-
ka Komenda Ochotniczych Huf-
ców Pracy)
W obiektach zrewitalizowanych 
ROK oraz organizacji współpra-
cujące złożyły następujące pro-
jekty:
14. Plener Malarski „Zmalujmy 
Radzyń”
15. Analogowo-Cyfrowe Archi-
wum Fotograficzne Miasta Ra-
dzyń Podlaski.
16. Ogólnopolskie Spotkania z 
Piosenką Autorską „Oranżeria”.
MOPS i OHP złożyły kolejne 
projekty, które znalazły się w 
programie rewitalizacji:
17. „Rodzina Jest Najważniejsza” 
(MOPS)
18. „Spójrz to ja” (MOPS)
19. „Aktywizacja, Integracja w 
OHP” (Lubelska Wojewódzka 

Komenda Ochotniczych Hufców 
Pracy)
20. „Nowa praca-cyfrowa praca” 
(Lubelska Wojewódzka Komen-
da Ochotniczych Hufców Pracy)

Oprócz podstawowych - 
na liście znalazły się pro-
jekty zgłoszone przez Po-
wiat Radzyński i wspólnoty 
mieszkaniowe: 
1. Remont budynku po byłej 
szkole Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Radzyniu Podla-
skim oraz zagospodarowanie 
terenu (Powiat Radzyński)
2. Remont budynku po byłym 
sklepie wraz z wyburzeniem 
budynków gospodarczych i za-
gospodarowaniem terenu nieru-
chomości (Powiat Radzyński)
3. Remont budynku siedziby Sta-
rostwa Powiatowego w Radzyniu 
Podlaskim oraz drogi powiato-
wej ul. Gwardii (Powiat Radzyń-
ski)

4. Remont oraz wyburzenie ist-
niejących budynków po warsz-
tatach szkolnych Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Radzy-
niu Podlaskim. Zagospodarowa-
nie terenu (Powiat Radzyński)
5. Termomodernizacja budynku, 
wymiana okien i remont dachu 
siedziby Starostwa Powiatowe-
go w Radzyniu Podlaskim. Za-
gospodarowanie i urządzenie 
terenu nieruchomości (Powiat 
Radzyński)
6. Termomodernizacja budyn-
ku mieszkalno-użytkowego 
(Wspólnota Mieszkaniowa)
7. Remont budynku internatu 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Radzyniu Podlaskim 
wraz z zagospodarowaniem te-
renu wokół budynku (Powiat 
Radzyński)
8. Likwidacja lokalnej kotłowni 
SM DOM (Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „DOM”)
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Program Rewitalizacji podsumowany i przyjęty

Chodzi o duże pieniądze dla miasta
Konferencja podsumowująca przygotowanie Miejskiego Programu 
Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata 2016-2023 odbyła 
się 17 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. - Przygotowu-
jemy kilkanaście programów rewitalizacyjnych, zapewniam, że te 
państwa projekty podstawowe są naprawdę dobrze przemyślane 
i ważne – powiedział Piotr Janczarek - prezes Lubelskiej Fundacji 
Inicjatyw Ekologicznych, która przygotowywała program.
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O finansowaniu 
przedszkoli 
niepublicznych 
Utrzymanie przedszkola prywat-
nego bazuje w dużej mierze na 
dotacjach z gminy/miasta, a te 
uzależnione są od kosztu utrzyma-
nia dziecka w przedszkolu publicz-
nym. Zgodnie z Ustawą o prawie 
oświatowym, wysokość dotacji na 
dziecko uczęszczające do przed-
szkola niepublicznego wynosi min. 

75% kosztów utrzymania dziecka 
w przedszkolu publicznym. 
Do roku 2016 takie obliczenia 
robione były co miesiąc i w przy-
padku zmiany wysokości dotacji 
– rozliczana od stycznia danego 
roku. Ostateczne rozliczenie doko-
nywane było w grudniu. Wówczas 
okazywało się, czy przedszkole 
otrzyma dopłatę, czy dotacja gru-
dniowa zostanie obniżona o kwotę 
nadpłaconą w poprzednich mie-
siącach.
W ciągu roku kwoty dotacji dla 
przedszkoli niepublicznych w Ra-
dzyniu wahały się między 492,55 
zł a 509,94 zł na jedno dziecko 
miesięcznie. Po ostatecznym roz-
liczeniu zaplanowanych wydat-
ków bieżących na funkcjonowanie 
Przedszkola Miejskiego, w grudniu 
okazało się, że w roku 2016 dotacja 
Miasta do dziecka uczęszczające-
go do przedszkola niepubliczne-
go powinna wynosić miesięcznie 
490,61 zł. Ostatnia - grudniowa 
rata dotacji została zatem pomniej-
szona o kwotę nadpłaconą w ciągu 
roku - od stycznia do listopada. W 
przypadku „Kacperka” nadpłata 
wyniosła 20 tys. zł (a nie o 40 tys. 
zł, jak twierdził na sesji radny Ja-
kubowski!). 
W sumie w 2016 roku Przedszkole 
Kacperek otrzymało 897 802,46 zł 
dotacji. Każdy właściciel/dyrektor  
przedszkola powinien mieć wie-
dzę, na jakich zasadach odbywa się 
wypłacanie dotacji. Należy się więc 
liczyć z tym, że po wyliczeniach 
może się okazać, że była nadpłata 
i odpowiednio gospodarować pie-
niędzmi w ciągu roku. 
W 2017 roku wprowadzona zo-
stała zmiana w Ustawie o syste-
mie oświatowym, zgodnie z tym 
aktualizacja podstawowych kwot 
dotacji będzie dokonywana 2 razy 
w roku – pierwsza w październiku. 
Od marca 2017 r. w Radzyniu do-
tacja miesięczna na jedno dziecko 
w przedszkolu niepublicznym wy-
nosi wynosi 501,89 zł. 
Na styczniowym spotkaniu wła-
ścicielka przedszkola „Kacperek” 
poinformowała rodziców, że od 
marca opłaty za pobyt dziecka w 

przedszkolu wzrosną o 50 zł mie-
sięcznie (opłatę za wyżywienie w 
wysokości 8,5 zł dziennie rodzice 
wnoszą oddzielnie). Motywowała 
to tym, że „Burmistrz obciął dota-
cje na przedszkole”. 
 
Pytania radnych
Na sesji Rady Miasta radny Jakub 
Jakubowski skierował pod adre-
sem burmistrza oskarżenia o to, że 
kosztem dzieci oszczędza pienią-
dze, że „stawiamy krzyże, a jedno-
cześnie odbieramy im możliwość 
nauki w przedszkolach”. 
- Oszczędność na dzieciach polega 
na tym, że w przedszkolu miejskim 
pieniądze są liczone w taki sposób, 
by udokumentować jak najniższy 
koszt na jedno dziecko – twierdził 
radny. - Od stycznia do listopa-
da trafiają pieniądze w określonej 
wysokości, a w grudniu o 40 tys. 
zł (sic!!!) trafiło do przedszkola 
mniej, właścicielka musiała zacią-
gać kredyt, teraz zastanawia się, 
czy tak będzie w tym roku – mó-
wił radny.-   A jeśli [dotacja] ma 
się zmniejszyć na koniec roku, to 
prawdopodobnie skończy się tym, 
że przedszkole przestanie istnieć i 
w sytuacji, gdy dramatycznie bra-
kuje miejsc w przedszkolach, w 
lutym i marcu rodzice biją się o 
miejsca w przedszkolu publicz-
nym, miejsc będzie jeszcze mniej 
w skali całego miasta. I wydaje 
mi się, że nie powinno to tak wy-
glądać, że stawiamy krzyże i re-
montujemy place, które powinny 
służyć dzieciom, a jednocześnie 
odbieramy im możliwość nauki 
w przedszkolach. Czy w tym roku 
również wobec właścicieli prywat-
nych przedszkoli zostaną w takim 
stopniu obniżone w ostatnich 
miesiącach roku dotacje, zmusza-
jące właścicieli do zaciągania kre-
dytów, podwyższania opłat, które 
są pobierane od rodziców. Czy to 
jest intencja pana burmistrza, by 
oszczędzać na dzieciach i w kon-
sekwencji doprowadzić do tego, 
że polityka rodzinna kuleje?
- Trzeba kilka kwestii wyjaśnić, 
żeby nie było niedomówień – po-
wiedział po wypowiedzi radnego 

Jakubowskiego radny Robert Ma-
zurek, który zadał szereg pytań: 
- Ile wynosiła średnio dotacja na 
jedno dziecko za miesiąc w 2016 
roku w niepublicznym przedszkolu 
Kacperek? Na co była przeznacza-
na dotacja miejska? Czy to prawda, 
co przeczytałem na stronach inter-
netowych, że dyrektor ma pobory 
rzędu 10 tys. zł i że pieniądze te 
pochodzą z dotacji Urzędu Miasta?
- W ostatnim roku nie zgłoszono 
do mnie ani jednego incydentu, 
który by świadczył o tym, że dzie-
je się krzywda dzieciom - czy to 
w naszym Przedszkolu Miejskim 
czy w prywatnych. Nie było ani 
jednego takiego przypadku – od-
powiadał Burmistrz Jerzy Rębek. 
- Jestem zdumiony treścią artyku-
łów, które pojawiają się w mediach 
na temat przedszkola „Kacperek”. 
Rozmijamy się z panią dyrektor, 
która bezpośrednio do mnie nie 
zgłosiła takich zarzutów. Ale roz-
mijamy się tu także z prawdą. 

Wysokość dotacji 
określa Ustawa 
oświatowa
- U nas nie ma żadnego nadużycia 
w tej kwestii. Zaprzeczam temu 
kategorycznie. Twierdzenie, że 
oszczędzamy pieniądze kosztem 
dzieci to przesada, nadużycie, 
wręcz manipulacja. Tak nie wolno 
robić – podkreślił Jerzy Rębek. - 
Kwota dotacji, jaką przekazujemy 
przedszkolom niepublicznym nie 
jest efektem jakiegoś widzimisię. 
Kwestię tę ściśle określa Ustawa 
o systemie oświaty. Nie możemy 
sobie pozwolić na żadne błędy – 
tłumaczył burmistrz. Dodał, że 
ograniczone zostały pewne koszty 
w Przedszkolu Miejskim, ale nie 
działo się to kosztem dzieci. Cho-
dziło o ukrócenie niegospodarno-
ści. - Koszt funkcjonowania przed-
szkola po zmianie dyrekcji został 
zracjonalizowany. 
Warto przy okazji podkreślić, że 
w efekcie racjonalizacji wydatków 
w Przedszkolu Miejskim - upo-
rządkowania sytuacji po zmianie 
dyrekcji i ukróceniu nieuzasad-

nionych wydatków, okazało się, 
że koszty utrzymania dziecka są 
niższe, mimo że podwyższono 
standardy i zapewniono wykwali-
fikowaną opiekę, a nawet rozsze-
rzono ofertę (np. wprowadzono 
nieodpłatne zajęcia z rytmiki). To 
pozwoliło również znacznie ob-
niżyć ponoszoną przez rodziców 
koszty wyżywienia, którego staw-
ka obecnie wynosi 5,2 zł. 
- Musicie zrozumieć, że nikt nie 
ma złej woli, jeśli chodzi o funkcjo-
nowanie przedszkoli niepublicz-
nych. Jesteśmy wdzięczni, że są 
przedszkola niepubliczne, bo nie 
bylibyśmy w stanie zapewnić miej-
sca w przedszkolu wszystkim dzie-
ciom, których rodzice chcą wysy-
łać dzieci do przedszkola – mówił 
dalej burmistrz. - Jeśli chodzi o 
używanie takich argumentów, że 
na krzyż na skwerze 1050-lecia 
są pieniądze, a na dzieci nie ma, 
uważam to za przesadę, naduży-
cie i manipulację. Nasza historia, 
kultura wywodzi się od momentu, 
gdy Polska przyjęła chrzest. Pa-
miętajmy o historii, skąd wywodzą 
się nasze korzenie – pamiętajmy 
i kultywujmy to. Nawet ludziom 
niewierzącym nie powinno to 
przeszkadzać. Nie podgrzewajmy 
emocji. A jeśli chodzi o zaniedba-
nia dzieci, proszę to udowodnić. 
Włodarz wyjaśniał dalej, że kwo-
ta dotacji, jaką Miasto przekazało 
przedszkolu „Kacperek” w 2016 r. 
to 897 802,46 zł, co wynika z pra-
wa. - Radnym mogę przedstawić i 
przedstawię sprawozdanie ze spo-
sobu wydatkowania kwot dotacji 
przez przedszkole, jednak pew-
nych danych nie mogę ujawniać 
publicznie, byłoby to ujawnienie 
tajemnicy handlowej, bo przed-
szkole jest placówką wychowaw-
czą, oświatową, kulturalną itd., ale 
jest też firmą.
- Skoro publicznie ukazują się ar-
tykuły, w naszym społeczeństwie 
są kształtowane określone opinie, 
to i ja mam prawo złożyć stosow-
ne wyjaśnienie – zakończył bur-
mistrz. 
 
 Anna Wasak

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych określa ustawa oświatowa
Dyskusję o dotacjach 
dla przedszkoli nie-
publicznych podjęto 
na majowej sesji Rady 
Miasta. Temat został 
wywołany wysokimi 
podwyżkami opłat od 
rodziców (o 50 zł), 
jakie wprowadziła 
właścicielka Niepu-
blicznego Przedszkola 
„Kacperek”, motywu-
jąc to na zebraniu z 
rodzicami tym, że ja-
koby „Burmistrz obciął 
dotacje”. - Przedszkola 
niepubliczne w naszym 
mieście są potrzebne. 
Kwota dotacji, jaką 
przekazujemy przed-
szkolom niepublicznym 
nie jest efektem jakie-
goś widzimisię. Kwe-
stię tę ściśle określa 
Ustawa o systemie 
oświaty - mówi bur-
mistrz Jerzy Rębek. 
- Ze strony Miasta 
nie ma tu żadnych 
nadużyć. Twierdzenie, 
że oszczędzamy pie-
niądze kosztem dzieci 
to nadużycie, wręcz 
manipulacja.

podaje do publicznej wiadomości, że zostały 
wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Radzyń Podlaski na okres 21 dni tj. od dnia 19 
maja 2017 r. do dnia 8 czerwca 2017 r. wykazy:           
1) nieruchomości gruntowych przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nie-

ograniczonego, wymienionych w wykazie sta-
nowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia,
2) nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 
na rzecz użytkowników wieczystych wymienio-
nej w wykazie stanowiącym załącznik Nr 2 do 
zarządzenia,

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 i 
2 pkt. 1 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 
r. poz. 2147 z późn. zm.), w terminie 6 tygodni 
od daty wywieszenia wykazów tj. od 19 maja 
2017 r. mogą być składane wnioski przez osoby, 

którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 
1 i pkt 2.
Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Nr 38 
Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 18 
maja 2017 roku.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
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Eucharystię sprawowali probosz-
czowie radzyńskich parafii: ks. prał. 
Roman Wiszniewski, ks. kan. An-
drzej Kieliszek oraz ks.kan. Henryk 
Och, którzy modlili się za byłych 
i obecnych uczniów, nauczycieli i 
pracowników placówki.
Dalsza część uroczystości odbyła 
się w sali konferencyjnej pałacu Po-
tockich. Zebranych gości przywi-
tała dyrektor ośrodka Małgorzata 
Popek. Zapoznała ona przybyłych 
z historią powstania placówki oraz 
z charakterystyką jej funkcjonowa-
nia.
- Dzisiejsze wydarzenie ma szcze-

gólne znaczenie w życiu naszego 
ośrodka. Trudno być obojętnym 
wobec miejsca, w którym zostawiło 
się część życia. Dziękuję wszystkim 
i każdemu z osobna za życzliwość, 
przychylność i zrozumienie - mó-
wiła na wstępie Małgorzata Popek.
Dyrektor uhonorowała pamiąt-
kowymi statuetkami i dyplomami 
wszystkich, którzy szczególnie za-
pisali się na kartach istnienia pla-
cówki. Dziękowano byłym dyrek-
torom oraz nauczycielom, samo-
rządowcom, dyrektorom firm oraz 
szkół oraz osobom, które czynnie 
włączają się w funkcjonowanie 

ośrodka.
W tym dniu nie zabrakło także 
ciepłych słów, które płynęły z ust 
przemawiających. - Gratuluję tych 
40 lat funkcjonowania. Cieszy fakt, 
iż pomimo trudności, które prze-
chodził ośrodek na początku swo-
jego istnienia, wszystko potoczyło 
się tak, jak powinno. Dziękuję całej 
kadrze za to, że pomagacie wszyst-
kim, którzy waszej pomocy potrze-
bują. Często w zabieganym dzisiaj 
świecie nie mamy na nic czasu, ale 
przychodząc do was, można się 
wielu rzeczy nauczyć. Mówię tutaj 
o tym, co jest najbardziej warto-

ściowym aspektem człowieczeń-
stwa: prostolinijność, czerpanie 
radości z małych rzeczy, wdzięcz-
ność – o tym często zapominamy. 
Życzę wytrwałości, niech siły do 
pracy pochodzą „z góry”, a jeśli tak 
będzie, to na pewno ich nie zabrak-
nie – mówił zastępca burmistrza 
Tomasz Stephan.

Na zakończenie wszyscy przenieśli 
się na teren ośrodka, by tam po-
świecić i odsłonić pamiątkową ta-
blicę z okazji jubileuszu ze słowami 
profesor Zofii Sękowskiej: „Należy 
tak żyć, jakby się miało umrzeć ju-
tro, i pracować, jakby się miało żyć 
wiecznie”.
 Karol Niewęgłowski

„Radzyńską misją walka z niską 
emisją” - pod takim hasłem drugi 
rok z rzędu odbyły się spotkania z 
uczniami klas V radzyńskich szkół 
podstawowych:  26 kwietnia 2017 
r. w Szkole Podstawowej nr 2, 27 
kwietnia - w Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Bohaterów Powstania 
Styczniowego, a 28 kwietnia w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno- Wy-

chowawczym im. Zofii Sękowskiej. 
Łącznie wzięło w nich udział ok. 
300 uczniów.
Spotkania zostały zorganizowane z 
okazji Dnia Ziemi, który przypada 
22 kwietnia. Tematem przewodnim 
był problem niskiej emisji oraz cie-
pło. Prelekcje o niskiej emisji pro-
wadził Piotr Tarnowski - Inspektor 
Wydziału Zarządzania Mieniem 

Komunalnym Urzędu Miasta Ra-
dzyń Podlaski. Omówione zostały 
przyczyny powstawania niskiej 
emisji, konsekwencje oraz sposoby 
likwidacji lub ograniczenia powsta-
wania. Prelekcje o cieple prowadził  
Jerzy Woźniak - Prezes Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 
o. o. w Radzyniu Podlaskim. Omó-
wione zostały źródła ciepła, skąd i 

jak rozprowadzane jest ciepło, jak 
zbudowane są kotły, jak działają, 
zalety ocieplania zbiorczego itd.
Najbardziej aktywni uczestnicy 
prelekcji zostali nagrodzeni upo-
minkami z logo „Radzyń segregu-
je!” oraz P.E.C.
Zakup gadżetów dofinansował 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie.

 Piotr Tarnowski
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„Należy tak żyć, jakby się miało umrzeć jutro,
  i pracować, jakby się miało żyć wiecznie”

„Radzyńską misją - walka z niską emisją”

Od uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w kościele pw. Świętej 
Trójcy Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Zofii Sękow-
skiej w Radzyniu Podlaskim rozpoczął świętowanie 40-lecia istnie-
nia oraz 10. rocznicy nadania imienia. 

Dzień Ziemi po radzyńsku

Mszą Świętą odprawioną w 
kościele pw. Trójcy Świętej 
pod przewodnictwem or-
dynariusza siedleckiego bp. 
Kazimierza Gurdy rozpoczął 
się VIII Zjazd Rodziny Szkół 
im. Jana Pawła II z terenu 
diecezji siedleckiej.  

Wzięli w nim udział przedstawi-
ciele 21 placówek. Spotkanie zor-
ganizowano tym razem w Zespole 
Szkół w Białce koło Radzynia. 
- Dziś spotyka się rodzina szkół, 
które noszą imię naszego papie-
ża. Minęło już 97 lat od narodzin 
Patrona. Chcemy pamiętać o nim 
jako o kimś, kto jest dla nas wszyst-
kich drogi, kochany i święty. Jest 

tym, który wstawia się za nami u 
Pana Boga i wyprasza nam po-
trzebne łaski. Módlmy się również, 
aby uczniowie, którzy uczęszczają 
do tych szkół mogli zrealizować 
swoje powołania – mówił w homilii 
biskup Kazimierz Gurda.
W zjeździe wzięły udział: Nie-
publiczna Szkoła Podstawowa 
w Brzegach, Zespół Oświatowy 
w Brzozowicy Dużej, Publiczne 
Gimnazjum w Dębowicy, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny Publiczne 
Gimnazjum w Grębkowie, Zespół 
Szkolno-Wychowawczy w Huszle-
wie, Zespół Szkół Samorządowych 
w Komarówce Podlaskiej, Zespół 
Placówek Oświatowych w Między-
rzecu Podlaskim, Zespół Placówek 
Oświatowych w Piszczacu, Zespół 

Szkół w Poizdowie, Szkoła Podsta-
wowa w Połoskach, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Radzyniu 
Podlaskim, Szkoła Podstawowa nr 
11 w Siedlcach, Zespół Szkół w So-
bieniach-Jeziorach, Zespół Oświa-
towy w Stoku Lackim, Zespół 
Szkół w Ulanie Majoracie, Zespół 

Szkół w Wodyniach, Zespół Szkół 
w Woli Uhruskiej, Zespół Szkół w 
Woli Rębkowskiej, Zespół Szkół 
w Zbuczynie, Gimnazjum nr 2 w 
Łosicach oraz gospodarze – Zespół 
Szkół w Białce.
Po Mszy św. uczestnicy zjazdu uda-
li się do Zespołu Szkół w Białce, 

gdzie odbyły się dalsze uroczysto-
ści. Delegacje złożyły kwiaty pod 
pomnikiem Patrona, natomiast na 
sali gimnastycznej odbyła się część 
artystyczna przygotowana przez 
organizatorów tegorocznego zjaz-
du.
 Karol Niewęgłowski

Zjazd szkół imienia Jana Pawła II



Spotkanie integracyjne Stowarzyszenia „Radzyńskie Wrzosy”

Wasza działalność jest budująca

Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Zenona Przesmyckiego w Ra-
dzyniu Podlaskim wraz z Filiami 
włączyła się do obchodów i przy-
gotowała szereg atrakcji. Każdego 
dnia w bibliotece zaplanowane były 
ciekawe wydarzenia. Oferta Tygo-
dnia Bibliotek skierowana była do 
różnych grup wiekowych.
Obchody rozpoczęliśmy w ponie-
działek 8 maja w Dniu Biblioteka-
rzy i Bibliotek warsztatami ręko-
dzieła „Nitką malowane”. Efektem 
dwóch spotkań (w MBP i w Filii nr 
2 przy ulicy Spółdzielczej 8) były 
niepowtarzalne, ręcznie wykonane 
zakładki do książek przez liczne 
grupy uczestników. Zajęcia pro-
wadzone były przez firmę „Szarfa”, 
promującą polskie rękodzieło no-
watorską metodą M-N-V. Był to 
czas relaksu i dobrej zabawy.
Ważnym wydarzeniem w kalen-
darzu obchodów biblioteki, wypa-
dającym w drugim dniu Tygodnia 
Bibliotek, było spotkanie autorskie 
z Józefem Henem. 
Pisarz, publicysta, dramaturg, re-
portażysta oraz scenarzysta filmo-
wy w wieku 94 lat odwiedził ro-
dzinne strony swoich przodków, o 

których wspomina w książce „No-
wolipie”. Wątek radzyński przewijał 
się przez całe spotkanie i budził 
dużo emocji. Opowieściom, wspo-
mnieniom i pytaniom nie było 
końca. Miłym akcentem okazały się 
dokumenty, znalezione w zasobach 
Archiwum Państwowego w Radzy-
niu Podlaskim przez kierownik dr 
Joannę Kowalik-Bylicką i przeka-
zane gościowi w prezencie. Ponad-
to pracownicy Miejskiej Biblioteki 
podarowali zdjęcie domu rodzin-
nego pisarza (przy ulicy Ostrowiec-
kiej) autorstwa radzyńskiego foto-
grafa, Tomasza Młynarczyka.
Rozmowę z Józefem Henem mode-
rowała Renata Sieromska, polonist-
ka i logopeda z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Jana Pawła 
II w Radzyniu Podlaskim.
W środę, 10 maja w czytelni zgro-
madzili się pracownicy bibliotek i 
przedstawiciele władz samorządo-
wych na III Forum Bibliotekarzy 
Powiatu Radzyńskiego, które roz-
poczęła Grażyna Kratiuk, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Radzyniu Podlaskim. Celem fo-
rum było ukazanie bibliotek jako 
miejsc inspiracji i potencjału dla 

wszechstronnego rozwoju lokalne-
go społeczeństwa, a także nawiąza-
nie współpracy wśród bibliotekarzy 
oraz wymiana doświadczeń. Gra-
tulacje i życzenia dla bibliotekarzy 
z okazji ich święta złożył Burmistrz 
Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rę-
bek i zastępca Tomasz Stephan.
Mieliśmy też okazję wysłuchać 
dwóch wykładów: „Głodne mó-
zgi. Potrzeby neurodydaktyczne 
czytelników biblioteki” Renaty Sie-
romskiej z ZSP w Radzyniu Pod-
laskim oraz „Pomysł na Bibliotekę 
na przykładzie mediateki Biblio” 
Grzegorza Woźniaka, kierownika 
Biblioteki Multimedialnej Biblio z 
Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Lublinie.
Czwartego dnia Tygodnia Bibliotek 
odwiedził nas Maurycy Polaski – 
znany artysta sceny kabaretowej, 
współzałożyciel Kabaretu pod Wy-
rwigroszem oraz autor zabawnych 
i pouczających książek: „Wierszyki 
na giętkie języki”, „Żabki i żabki 
czyli słowne pułapki”, „Corrida 
językowa czyli 10 byków głów-
nych”. W swoim wystąpieniu gość 
szczególny nacisk położył na po-
prawność języka i podkreślał błę-

dy, które najczęściej popełniamy, 
a ilustrował to swoimi wierszami. 
Spotkanie odbyło się w Filii nr 1 dla 
dzieci i młodzieży.
Natomiast w piątkowe popołudnie 
w Filii nr 2 MBP odbył się wernisaż 
prac haftu krzyżykowego Ewy Ste-
phan i Barbary Nikończuk. Autorki 
podkreśliły, że proces powstawania 
obrazów jest długi i pracochłonny, 
ale efekt końcowy jest wyjątkowy, 
co mogliśmy podziwiać na spo-
tkaniu. Dodatkowo haftowanie 
daje autorkom możliwość relaksu 
i wyciszenia. Obie panie są czytel-
niczkami biblioteki, należącymi do 
Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Podczas całego Tygodnia Bibliotek 
odbywały się zajęcia biblioteczne, 
tematycznie związane z książką i 
biblioteką, np. „Historia książki i 
druku”, Czarna książka kolorów”, 
„Budowa książki”, „Spotkania z 
książką”, w których uczestniczyły: 
Grupa Smerfy z Niepublicznego 
Przedszkola Kacperek, grupa Żabki 
i Jeżyki z Przedszkola Miejskiego, 

Przedszkole w Suchowoli, dzieci 
z ZS w Zabielu, Świetlicy SP nr 2, 
SOSW im. Z. Sękowskiej i pod-
opieczni DŚDS, a także 6. Gromada 
Zuchowa „Ogniki” 1. Szczepu Har-
cerskiego „Infiniti”. 
Istotą podjętych działań jest, by bi-
blioteka postrzegana była przez lu-
dzi jako instytucja na trwale wpisa-
na w krajobraz kulturowy regionu. 
Zmieniające się funkcje bibliotek 
w ostatnich latach pozwalają na 
zwiększenie zakresu działań biblio-
teki publicznej; można w niej nie 
tylko czytać i obcować z książką, 
zdobywać potrzebne informacje, 
ale też obejrzeć wystawę, film, na-
uczyć się języka, spotkać z przyja-
ciółmi i poznać nowoczesne tech-
nologie. Biblioteka to przestrzeń 
dla czytelnika w każdym wieku, 
gdzie może się w pełni realizować 
w zakresie edukacji kulturalnej i 
uczestnictwa w kulturze.

 Red.

Na spotkanie integracyjne 
Stowarzyszenia „Radzyńskie 
Wrzosy” seniorzy przygoto-
wali wiele atrakcji, a przede 
wszystkim zapewnili przemiłą 
atmosferę. Występy wokalne, 
prezentacja wierszy i rękodzie-
ła, kabaret, zabawa taneczna 
- dały okazję do poznania wie-
lorakich talentów radzyńskich 
seniorów, a także ich tempe-
ramentów i wielkiego poczucia 
humoru. Wydarzenie odbyło 
się 6 maja w sali konferencyj-
nej Pałacu Potockich.

Gośćmi „Radzyńskich Wrzosów” 
byli m.in. burmistrz Jerzy Rębek, 
wicestarosta Jan Gil, wiceprezes 
PSS Marek Lendzion, rektor Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku Da-
riusz Gałan.
Po powitaniu zebranych przez 
prezes Teresę Szczepaniuk, Anna 

Zawada zapoznała zebranych z do-
tychczasowym dorobkiem Stowa-
rzyszenia. O prężności „Radzyń-
skich Wrzosów” świadczy zarówno 
długa lista zrealizowanych przed-
sięwzięć, jak i duża, stale powięk-
szająca się liczba członków. Naj-
młodsza organizacja seniorska w 
mieście (powstała w czerwcu 2016 
r.) gromadzi już ponad 85 osób.
Oparta wyłącznie na pracy spo-
łecznej aktywność to m.in. działa-
nia integracyjne, kulturalne, oświa-
towe, rozwijanie zainteresowań, za-
pewnienie różnych form czynnego 
wypoczynku, integracja z dziećmi 
i młodzieżą, wyjazdy turystyczne 
- dotychczas członkowie „Radzyń-
skich Wrzosów” odbyli wycieczki 
krajoznawcze do Kozłówki, Czę-
stochowy, Lublina, Łańcuta. – Na-
sze działania mają szeroki zakres 
- każdy może tu znaleźć coś dla 
siebie, a także podzielić się swymi 

umiejętnościami – mówiła Anna 
Zawada. Poprzez działalność arty-
styczną, głównie Zespołu Wokal-
nego „Wrzos”, który ma już ogromy 
dorobek, i Zespołu Żywego Słowa 
seniorzy promują miasto i powiat.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa 
rękodzieła, na której zaprezentowa-
ne były prace członków Stowarzy-
szenia. Wśród ich rzeźby prezen-
tował Marian Ściseł, Halina Mazur 
pokazała piękne efekt szydełkowa-
nia, podziw wzbudzały także prace 
Hanny Guz - kwiaty malowane czy 
wykonane z drewnianych płatków. 
Dzień Seniora uświetniły wystę-
py Zespołu Wokalnego „Wrzos”, 
który wykonał piosenki oraz wier-
sze autorstwa Teresy Szczepaniuk 
i Hanny Guz, a także Zespołu 
Żywego Słowa, który z nutą ironii 
opowiadał mową wiązaną o uro-
kach życia seniorów. Już w trakcie 
występów rozpoczęły się pokazy 

taneczne – zarówno zaaranżowane 
w ramach występów, jak i te spon-
taniczne. 
- Bardzo pragnąłem przybyć na 
dzisiejsze spotkanie, bo dobrze się 
spotkać w gronie przyjaciół choć 
raz na jakiś czas. Człowiek po-
trzebuje przyjaźni, zrozumienia, 
serdeczności, bliskości drugiego 
człowieka – mówił do seniorów 
burmistrz Radzynia Jerzy Rębek. 
- Wasza działalność jest budująca. 
Atmosfera, jaką tworzycie, sprawia, 
że człowiek inaczej funkcjonuje, 
patrzy na świat. Życzę, byście się 
spotykali tu jeszcze wiele lat, mieli 
okazję dzielić się z innymi swoimi 
talentami i doświadczeniami życio-

wymi.
Przypomnijmy, że siedziba Stowa-
rzyszenia „Radzyńskie Wrzosy” 
znajduje się w Pałacu Potockich 
na I piętrze (wejście przy pomniku 
Karola Lipińskiego). Spotkania od-
bywają się trzy razy w tygodniu: w 
poniedziałki w godz. 10:00 – 13:00, 
we czwartki w godz. 14:00 – 17:00 
oraz w niedziele w godz. 16:00 – 
20:00. W skład zarządu wchodzą: 
Teresa Szczepaniuk (prezes), 
Danuta Milaniuk (wiceprezes), 
Anna Zawada (wiceprezes), Han-
na Guz (sekretarz), Anna Mate-
usiak (skarbnik) oraz Krystyna 
Koczkodaj i Wiesław Maleszyk.
 Anna Wasak

Tydzień Bibliotek 2017 

„Biblioteka. Oczywiście!” w MBP

7AKTUALNOŚCIBIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 29 maja 2017 r.

„Biblioteka. Oczywiście!”, to hasło tegorocznego Tygodnia Biblio-
tek, organizowanego pod patronatem Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich w dniach 8-15 maja 2017 roku.



Do alkoholizmu prowadzi 
kryzys wartości
i norm moralnych
Gości i prelegentów powitał ks. 
kan. Andrzej Kieliszek, który pod-
kreślił na wstępie, że „współpraca 
z lokalnymi samorządami: Miasta 
i Gminy układa się lepiej niż celu-
jąco”: - Naprawdę panowie: bur-
mistrz i wójt, zarówno osobiście, 
jak i przez swoich pracowników 
bardzo się zaangażowali, by tę kon-
ferencję zorganizować. To pokazu-
je, jak pięknie można współpraco-
wać w tej dziedzinie.
Kolejnym punktem programu były 
wystąpienia prelegentów. Konfe-
rencję na temat „Dlaczego trudno 
jest żyć w rodzinie z problemem 
alkoholowym?” wygłosiła Jolanta 
Jędruchniewicz z Ośrodka Terapii 
Uzależnień w Radzyniu. Ewa Orze-
chowska kierownik Oddziału Te-
rapii Uzależnień w Suchowoli od-
powiadała na pytania „Czego po-
trzebuje i na czym może się oprzeć 
alkoholik wracający do zdrowia?”
Jolanta Jędruchniewicz podkreśliła 
na wstępie, że problem alkoholików 
jest znany, rozwinięty jest również 
system pomocy dla nich. Gorzej 
się przedstawia sprawa pomocy ro-
dzinom alkoholików. - Są miejsca, 
gdzie pomoc mogą uzyskać osoby 
współuzależnione, lecz przychodzi 
ich tam mniej, a już zupełnie „leży” 
sprawa pomocy dzieciom alkoholi-
ków. Dzieci, które doznają urazów 
psychicznych, dopiero w dorosłym 
życiu szukają pomocy – leczą się z 
dzieciństwa – zaakcentowała prele-

gentka. 
Następnie Ewa Orzechowska od-
powiadała na pytanie, „Czego po-
trzebuje i na czym może się oprzeć 
alkoholik wracający do zdrowia?”- 
Podstawowym problemem alko-
holika nie jest alkohol, ale kryzys 
wartości i norm moralnych, który 
prowadzi do alkoholu. W terapii 
szukamy, jakie problemy stoją za 
używaniem alkoholu. Picie to for-
ma szukania ulgi emocjonalnej, 
unikania bólu – mówiła prelegent-
ka. 

O wspólnotach AA
i Drodze 12 kroków
W kolejnej części konferencji sze-
rzej została przedstawiona wspól-
nota Anonimowych Alkoholików. 
Najpierw na pytania: „Kim są ano-
nimowi alkoholicy? Na czym pole-
ga program zdrowienia we wspól-
nocie AA” odpowiadał Janusz AA z 
Komarówki, Marek z Puław wyja-
śniał, „Czym zajmuje się wspólno-
ta AA, a czego nie robi? Dlaczego 
anonimowość jest tak ważna? Jak 
skontaktować się z AA?”, a Jarek z 
Łukowa dał świadectwo zdrowie-
nia z alkoholizmu.
Pierwszy z prelegentów Janusz 
podkreślił, że w trzeźwieniu pomo-
cą jest przeżycie duchowe i dziele-
nie się nim we wspólnocie. Wska-
zał na korzenie chrześcijańskie AA, 
choć ruch jest otwarty dla wszyst-
kich, osób różnych wyznań, także 
dla niewierzących. - Picie alkoholu 
jest syndromem tego, że mamy nie-
normalne relacje z innymi ludźmi, 
samym sobą, z Bogiem. Realizacja 

Programu 12 Kroków nie leczy nas 
fizycznie, ale buduje duchowość – 
mówił Janusz. 
Marek prezentował, czym nie jest 
i czym jest AA. - Zajmujemy się 
wyłącznie osobistym zdrowieniem 
osób, które się do nas zgłosiły o po-
moc w związku ze swoją chorobą 
alkoholową, i pragną przestać pić. 
Nie jesteśmy od tego, by motywo-
wać, zmusić kogoś do czegokol-
wiek. 
Na zakończenie części poświęconej 
AA Jarek opowiedział o swoim ży-
ciu, które od czasów szkolnych na-
znaczone było nadużywaniem al-
koholu. Gdy okazało się, że alkohol 
zniszczył nie tylko jego życie, ale i 
jego rodzinę, podjął decyzję, zwró-
cił się o pomoc do człowieka, który 
pił i przestał pić, ten zaprowadził 
go na miting, podczas którego „stał 
się cud”: - Minęła mi obsesja picia, 
wróciłem do domu jako człowiek 
bez obsesji picia. Kiedy zaś swoje 
życie powierzyłem Bogu jako Ojcu, 
zostałem obdarzony takim spoko-
jem, jakiego świat nie może mi dać 
ani odebrać, uświadomiłem sobie, 
że Bóg mnie akceptuje. To ja odsze-
dłem, On na mnie czekał.

Cieszy fakt, 
że jesteśmy tu razem
W dyskusji głos zabrali m.in. wło-
darze Miasta i Gminy. Burmistrz 
Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rę-
bek przypomniał, że jego współ-
praca z ruchem trzeźwościowym 
trwa już 25 lat, za przyczyną ks. 
Andrzeja Kieliszka. - Choć dzięki 
Bogu jestem wolny od nałogów, to 

znam problem uzależnienia, bo wy-
stępuje w bardzo wielu rodzinach - 
podkreślił włodarz miasta. - Cieszy 
Państwa liczna obecność na tym 
spotkaniu, cieszy trzeźwość każdej 
osoby wyrwanej z nałogu. Dajecie 
piękne świadectwo, ale i szczęście 
swoim najbliższym i społeczności, 
w której żyjecie - dodał J. Rębek. 
Przytoczył słowa jednego swego 
rozmówcy z AA: „Jeżeli jedną ręką 
chwycisz się Boga, drugą grupy 
wsparcia, to nie będziesz pił, nie 
będziesz marnował swego życia” - 
Moją powinnością, bez względu na 
funkcję, jaką pełnię, jest wspierać 
wszelkie działania mające na celu 
uwolnienie od nałogów. 
- Gdy mamy problem, Bóg daje 
nam ludzi, którzy są gotowi nieść 
nam pomoc - mówił wójt Gminy 
Radzyń Wiesław Mazurek.  
Spotkanie podsumował ordyna-
riusz siedlecki bp Kazimierz Gurda. 
- Cieszy fakt, że jesteśmy tu razem: 
księża, przedstawiciele władz sa-
morządowych, organizacji pomo-
cowych, samopomocowych przy 
gminach, grupy trzeźwiejących 
alkoholików – i wspólnie możemy 
mówić o sprawach bardzo ważnych 

dla narodu, wspólnoty Kościo-
ła, każdej rodziny: o problemach 
nadużywania alkoholu i uzależ-
nień. Podkreślił, że konsekwencje 
alkoholizmu ponoszą wszystkie te 
wspólnoty, szczególnie rodzinna. - 
Cieszę się, że została podkreślona 
praca i zaangażowanie Kościoła i 
poszczególnych księży w pomoc 
uzależnionym – dodał ksiądz bi-
skup. Ordynariusz siedlecki szcze-
gólne słowa wdzięczności skiero-
wał do ks. Andrzeja Kieliszka nie 
tylko za zorganizowanie spotkania, 
ale za całokształt pracy jako diece-
zjalnego duszpasterza trzeźwości. 
Bp Kazimierz Gurda zwrócił uwa-
gę na potrzebę wychodzenia na-
przeciw potrzebom młodzieży, 
która ulega różnym uzależnieniom. 
- Chcemy złączyć wszystkie nasze 
siły. Chcemy się zaangażować w 
pracę, walkę o konkretnego czło-
wieka, który ma swoje problemy, i o 
rodzinę, żeby była piękna. Podkre-
ślił, że spotkanie, które gromadzi 
różne środowiska, pozwala mieć 
nadzieję, że wspólnie można wiele 
zrobić w ważnej społecznie spra-
wie.
 Anna Wasak

Diecezjalna Konferencja Trzeźwościowa odbyła się w Zespole Szkół w Białce k. Radzynia w sobotę 6 maja. Uczestniczyło w 
niej blisko sto osób. - Cieszy fakt, że jesteśmy tu razem: księża, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pomo-
cowych, samopomocowych przy gminach, grupy trzeźwiejących alkoholików – i wspólnie możemy mówić o sprawach bardzo 
ważnych dla narodu, wspólnoty Kościoła, każdej rodziny – podkreślił ks. bp Kazimierz Gurda.
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Diecezjalna Konferencja Trzeźwościowa

Chcemy pomóc wszystkim potrzebującym

Ponad 5 godzin  w Radzyń-
skim Ośrodku Kultury trwały 
eliminacje powiatowe do 
Wojewódzkiego Konkursu 
Piosenki Dziecięcej i Młodzie-
żowej „Słowik”. W konkursie, 
który odbył się 10 maja, wzię-
ło udział 43 wykonawców w 
trzech grupach wiekowych.

Jak wyjaśnia członek jury Woj-
ciech Gil, praca komisji nie nale-
żała do najłatwiejszej. - Poziom 
imprezy z roku na rok rośnie. 

Wszystko to dzięki wykwalifiko-
wanym instruktorom, trenerom 
wokalu, którzy pojawili się na tere-
nie miasta i powiatu radzyńskiego 
i to wyraźnie słychać po pierw-
szych dźwiękach. 
Uczestników konkursu ocenia-
ło jury w składzie: Roman Kot 
– instruktor ROK, Wojciech Gil 
– instruktor ROK, Józef Obroślak 
- wicedyrektor Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury w Lublinie. 
W pierwszej kategorii wiekowej 
(6-10 lat) wyróżnienie otrzymała 
Izabela Koczkodaj, trzecie miej-

sce zajął Jakub Rogala, ex aequo 
drugie miejsce zajęły: Karolina 
Łobacz i Julia Lecyk, pierwsze 
miejsce powędrowało do Ame-
lii Mickiewicz, zaś nominację do 
finału wojewódzkiego w Rykach 
otrzymała Martyna Belniak.
W drugiej kategorii wiekowej (11-
13 lat) wyróżnienie otrzymali: 
Karol Siłuch i Michał Koczkodaj. 
Trzecie miejsce zajęli: Klaudia 
Sokół i Piotr Gajownik, drugie 
miejsce powędrowało do Kingi 
Kanatek, a na miejscu pierwszym 
znalazły się: Natalia Dyjak i Ma-

ria Kossak. Nominację do finału 
otrzymali: Karol Górski i Izabela 
Beczek.
W trzeciej kategorii wiekowej (14-
16 lat) wyróżniona została Emilia 
Głowniak. Trzecie miejsce zajął 
Jakub Antoniuk, drugie: Paulina 

Łuba i Martyna Wysokińska, na 
pierwszym miejscu znalazła się 
Katarzyna Świeżkowska, zaś no-
minację otrzymali: Oliwia Wierz-
chowska i Arkadiusz Domański.

 Karol Niewęgłowski

Wyśpiewali udział w finale „Słowika”



12 maja br. w auli Centrum 
Transferu Wiedzy Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II odbyła się Uro-
czysta Gala Podsumowania 
Konkursów Przedmiotowych 
i Tematycznych organizowa-
nych w bieżącym roku szkol-
nym przez Lubelskiego Kura-
tora Oświaty we współpracy 
z Lubelskim Samorządowym 
Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Radzyniu 
Podlaskim wraz z opiekunami 
również uczestniczyli w tej 
podniosłej uroczystości.

Maja Krupska (VI C) została do-
ceniona jako laureatka Konkursu 
z Języka Angielskiego oraz Kon-
kursu Polonistycznego, natomiast 
Filip Skwara (VI C) został fina-
listą Konkursu Polonistycznego 
oraz otrzymał nagrodę dla lau-
reata Konkursu Ortograficznego. 
Uczniów do olimpiad przygoto-
wały Mirosława Pałasz (j.polski) 
oraz Marta Jaroszyńska (j.angiel-

ski).
Nagrody i dyplomy zostały wrę-
czone przez Lubelskiego Kuratora 
Oświaty - Teresę Misiuk, dyrekto-
ra LSCDN - Andrzeja Zielińskie-
go, dyrektora Wydziału Oświaty i 
Wychowania Miasta Lublin oraz 
Annę Tarnowską-Waszak, dy-
rektora Uniwersytetu Otwartego 
KUL  Jana Pawła II. Uroczystość 
uświetniły występy artystyczne 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 
21 im. Królowej Jadwigi w Lubli-
nie.
Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów w kolejnych 
konkursach. Red.

Taką możliwość mieli gim-
nazjaliści całego powiatu w 
Gimnazjum nr 2 w Radzyniu 
Podlaskim, gdyż 8 maja br. 
odbył się I POWIATOWY 
KONKURS RECYTATORSKI 
POEZJI ANGLOJĘZYCZNEJ. 

Uczniowie z czterech gimnazjów 
powiatu radzyńskiego recytowali 
dowolne utwory anglojęzycznych 
autorów. Wszyscy uczestnicy 
konkursu reprezentowali bardzo 
wysoki poziom, co potwierdziło 
jury w składzie: Justyna Szydłow-
ska, nauczycielka języka angiel-
skiego ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Radzyniu Podlaskim oraz 
Marta Jaroszyńska, anglistka ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ra-
dzyniu. 

Recytacje były oceniane w nastę-
pujących kategoriach: popraw-
ność wymowy, akcent, sposób 
interpretacji oraz ogólne wra-
żenie artystyczne. Komisja kon-
kursowa zdecydowała nagrodzić 
następujących uczniów: I miejsce 
– Joanna Grudzień, Gimnazjum 
nr 1, II miejsce – Liwia Wojtaś, 
Gimnazjum nr 1, III miejsce – 
Maria Dudek, Gimnazjum nr 
1, IV miejsce- Jonasz Grudzień, 
Gimnazjum nr 2, V miejsce – 
Marta Zielińska, Gimnazjum nr 
2, wyróżnienia – Anastazja Bąk 
oraz Gabriela Kosk, Gimnazjum 
nr 2.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez firmę El-System 
oraz bony rabatowe od Szkoły Ję-

zyków Obcych Euro School. 
Konkurs potwierdził, że nie bra-
kuje talentów recytatorskich jak 
również zdolności lingwistycz-
nych wśród gimnazjalistów. Od-
powiedni akcent i właściwa inter-
pretacja utworów pokazują zro-
zumienie przedstawianych przez 
młodzież treści i napawają opty-
mizmem, że nauka języka angiel-
skiego może być pasją i przyjem-
nością. Organizatorka konkursu 
Marta Grzeszyk – nauczycielka 
języka angielskiego w Gimna-
zjum nr 2 jest pełna wiary w to, że 
w przyszłym roku będzie okazja 
usłyszenia angielskich interpreta-
cji tekstów literackich w  jeszcze 
szerszym gronie gimnazjalistów.

 Red.

Ponad 40 recytatorów wzięło 
udział w eliminacjach do Małego 
Konkursu Recytatorskiego orga-
nizowanego przez Wojewódzki 
Ośrodek Kultury w Lublinie. 
Jury w składzie: Andrzej Kotyła 
(przewodniczący), Jolanta Arska 
– Świder oraz Anna Korulczyk 
nie miało łatwego zadania. Jak 
podkreślał podczas ogłoszenia 
wyników przewodniczący ko-
misji, występ rozpoczyna się w 
momencie, kiedy wstajesz i wy-
chodzisz na scenę, a kończy kiedy 
siadasz. - Pamiętajcie, musicie tak 
starać się robić, aby skupić na so-
bie uwagę publiczności od same-
go początku. Starajcie się zrobić 

tak, aby na sam wasz widok wi-
downia umilkła i z wielką uwagą 
słuchała waszego głosu. Pamiętaj-
cie, że w recytacji ważny jest każ-
dy szczegół… pauza, akcent, ton 
głosu – wyjaśniał.
Konkurs podzielono na dwie czę-
ści. W pierwszej wystąpili ucznio-
wie klas 1-3, zaś w drugiej 4.6.
Po burzliwych naradach jury 
przyznało wyróżnienia i nomina-
cje. 
Wyróżnienia otrzymali:
Klasy 1-3: Aleksandra Gajda, 
Karolina Łobacz, Wiktoria Za-
jąc, Stanisław Krupa;
Klasy 4-6: Oliwia Korniluk, 
Wiktoria Biernacka, Paulina 

Łobacz.
Nominacje na konkurs woje-
wódzki otrzymali:
Klasy 1-3: Igor Przyborowski 
oraz Anna Lipińska;
Klasy 4-6: Natalia Dyjak oraz 
Monika Pawlina.

 Karol Niewęgłowski

11 maja 2017 roku w auli 
Centrum Transferu Wiedzy 
Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II 
odbyła się uroczysta gala 
podsumowania konkursów 
przedmiotowych i tematycz-
nych organizowanych w roku 
szkolnym 2016/2017 przez 
Lubelskiego Kuratora Oświa-
ty. 

W uroczystości wzięli udział olim-
pijczycy z Gimnazjum nr 1 im. Or-
ląt Lwowskich. Zaszczytne tytuły 
laureatów zdobyli:
- Kacper Kozak z kl III w konkursie 
przedmiotowym z historii (przygot. 
Elżbieta Twarowska),
- Adam Filipiuk z kl. III w kon-
kursie przedmiotowym z geografii 

(przygot. Jolanta Chwedoruk),
- Adam Filipiuk w konkursie 
przedmiotowym z chemii (przygot. 
Maria Błażewicz).
Gimnazjaliści otrzymali pamiątko-
we dyplomy i nagrody, które wrę-
czyła Teresa Misiuk, Lubelska Ku-
rator Oświaty. Na jej zaproszenie w 
uroczystej gali wzięły udział i otrzy-
mały okolicznościowe listy wraz 
z gratulacjami: Maria Błażewicz, 
Elżbieta Twarowska, Ewa Filipiuk 
(w zastępstwie) oraz dyrektor Bo-
żena Płatek. Społeczność szkolną 
reprezentowała Izabela Wiśniew-
ska, przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego.
Tytuły finalistów wojewódzkich w 
konkursach przedmiotowych LKO 
zdobyli:
- Przemysław Zielant z  kl II, w 

konkursie języka angielskiego
- Małgorzata Romanowska z kl. 
II w konkursie przedmiotowym z 
biologii.
Z informacji podsumowujących 
olimpiady wynika, że ogółem do 
wszystkich konkursów przedmio-
towych i tematycznych przystąpiło 
w tym roku szkolnym 40 tysięcy 
uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów województwa lubel-
skiego, z czego do etapu wojewódz-
kiego zakwalifikowało się 1390. 
Spośród nich tytuły laureatów zdo-
było 763 uczniów.
Kacper Kozak znalazł się w gronie 
36 laureatów z historii, Adam Fili-
piuk był jednym z 35 laureatów w 
konkursie z geografii i jednym z 52 
laureatów z chemii.
 Karol Niewęgłowski
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Laury dla Orląt z „Jedynki” na Gali Konkursów Przedmiotowych

Maja Krupska i Filip Skwara odebrali 
nagrody dla laureatów konkursów 
przedmiotowych

Recytować w języku Szekspira

Wyrecytowali udział w konkursie wojewódzkim

W czwartek 11 maja br. w 
auli im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w budynku 
Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego odbyło się 
uroczyste podsumowanie 
konkursów kuratoryjnych. 

Tegoroczni laureaci reprezentują-
cy Gimnazjum nr 2 w Radzyniu 
Podlaskim to:
- Milena Prokopiuk - laureatka 
konkursu kuratoryjnego z chemii 
(przygotowanie Anna Sokół)
- Adam Matysiak - laureat kon-
kursu kuratoryjnego z języka an-
gielskiego (ubiegłoroczny laureat 
konkursu z języka niemieckiego, 
przygotowanie Marta Grzeszyk).

Laureaci i ich nauczyciele wspól-
nie z panią dyrektor Bożeną Mar-
cinkowską odebrali podzięko-
wania i nagrody książkowe z rąk 
Lubelskiego Kuratora Oświaty - 
Teresy Misiuk. 
Wśród finalistów konkursów ku-
ratoryjnych znaleźli się:
- Martyna Mackiewicz – finalistka 
konkursu polonistycznego (przy-
gotowanie Irma Wierzchowską),
- Jerzy Mackiewicz (drugoklasista) 
– finalista konkursu fizycznego 
(przygotowanie Barbara Nieścio-
ruk).
Ogromny trud zaowocował suk-
cesem. Serdeczne gratulacje dla 
uczniów i ich nauczycieli!
 Red.

Laury dla najlepszych z Gimnazjum 
nr 2 w Radzyniu Podlaskim
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W II Radzyńskim Pikniku Eko-
logicznym, który odbył się 18 
maja w Parku Miejskim wzięło 
udział ok. 600 osób: uczniowie 
z trzech radzyńskich szkół 
podstawowych, mieszkańcy, 
rodzice i nauczyciele.

Cała impreza prowadzona była 
przez Teatr KULTURESKA z 
Trzemeśni k. Krakowa. Piknik roz-
począł się o  godz. 10:00 przemó-
wieniem Sekretarza Miasta Radzyń 
Podlaski  Roberta Targońskiego. 
Później odbył się interaktywny 
spektakl teatralny z udziałem dzie-
ci pn. „Bajeczna fiesta”. Po spek-
taklu grupa zorganizowała liczne 
zabawy ruchowe z nagrodami. II 
edycja Pokazu mody recyklingowej 
to kolejne wydarzenie, które odby-
ło się na scenie. Uczniowie trzech 
radzyńskich szkół podstawowych 
przygotowali stroje, wykorzystu-
jąc ponownie odpady. Spośród 25 
uczestników komisja konkursowa 
wyłoniła trzech zwycięzców, a byli 
nimi wg. kolejności:
1. Amelia Kłos w sukni balowej 
wykonanej z folii bąbelkowej, kre-
piny i gładkiej folii. Strój uzupeł-
niał toczek oraz bransoletka z pla-
stikowych korków (uczennica kl. I 
b Szkoły Podstawowej nr 2);
2. Weronika Basak w sukience wi-
zytowej wykonanej z gazet, korków 
i folii (uczennica Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Bohaterów Powstania 
Styczniowego);
3. Karolina Jakubiak w sukni „Pani 
wiosny” (uczennica kl. I Szkoły 

Podstawowej nr 3 przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowaw-
czym im. Zofii Sękowskiej).
Troje zwycięzców z rąk Piotra 
Tarnowskiego (Inspektora WZM 
Urzędu Miasta Radzyń Podla-
ski)- pomysłodawcy i organizatora 
Radzyńskich Pikników Ekologicz-
nych - otrzymało główne nagro-
dy ufundowane przez Burmistrza 
Miasta Radzyń Podlaski. Ponadto 
wszyscy uczestnicy pokazu otrzy-
mali upominki z logo „Radzyń se-
greguje!” oraz dyplomy. Po pokazie 
odbył się quiz o tytuł „Radzyńskie-
go miłośnika przyrody” z nagroda-
mi. Następnie dzieci usłyszały pio-
senkę o segregacji, a później przy-
stąpiły do „Ekomistrzostw”. Brały 
udział w m.in. biegu w potrójnych 
spodniach, i biegu w workach, za-
wodach w segregację odpadów itp. 
Potem odbył się quiz o tytuł „Ra-

dzyńskiego rycerza recyklingu”. Po 
nauce „Hymnu przyrody” dzieci 
obejrzały pokaz tańca radzyńskiej 
grupy tanecznej „SHOW DANCE” 
w dwóch odsłonach, pod przewod-
nictwem Joanny Pastuszewskiej. 
Podczas całej imprezy uczniowie 
szkół korzystali z warsztatów re-
cyklingowych przygotowanych 
przez ABRYS Sp. z o. o. z Poznania. 
Dzieci zostały podzielone na grupy 
i grupami właśnie przystępowały 
do poszczególnych zajęć podczas 
warsztatów tj.
1/ eko-breloki - tworzenie brelo-
ków z korków po winie;
2/ re-kreacje - biżuteria i dekoracje 
z recyklingu- tworzenie biżuterii 
i ozdób z odpadów (np. z maku-
latury, butelek plastikowych, ele-
mentów klawiatury komputerowej, 
papieru toaletowego);
3/ zamień słoiki na świeczniki - 

ozdabianie starych słoików i robie-
nie z nich pięknych świeczników 
przy wykorzystaniu starych gazet , 
sznurków, tkanin itp.;
4/ recykling jak malowany - ozda-
bianie bawełnianych worków me-
todą transferu (kalki) oraz pieczą-
tek z owoców- na torbach będą 
odwzorowywane wzory związane z 
recyklingiem i środowiskiem;
5/ (e) koszulkowa bransoletka - 
warsztaty tworzenia bransoletek i 
naszyjników ze starych T-shirtów;
6/ zakład, że recykling? - tworzenie 
zakładek do książek z elementów 
odpadowych (kartonów, papieru z 
recyklingu, sznurka, worków juto-
wych, ścinek materiałowych itd.);
7/ konkurs wiedzy o odpadach i 
recyklingu „wKOŁO odpadów”. 
Dzieci za poprawne odpowiedzi 
otrzymywały eko upominki, w tym 
z logo „Radzyń segreguje”;

8/ układanie puzzli XXL o tematy-
ce ekologicznej.
Po podsumowaniu imprezy przez 
Krzysztofa Przybylskiego z Teatru 
KULTURESKA zakończono II Ra-
dzyński Piknik Ekologiczny.
Impreza została dofinansowana ze 
środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska w Lubli-
nie, a także sponsorów:
1. Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych Sp. z o. o. w Radzyniu 
Podlaskim;
2. Nadleśnictwo Radzyń Podlaski;
3. PHU MASTER Łukasz Rębek;
4. Bank Spółdzielczy w Radzyniu 
Podlaskim;
5. KRIS- AUTO Krzysztof 
Grochowski;
6. VOBOS Paweł Olejniczak;
7. PH JAROSZUK Sp. jawna;
8. WOŁOWIK SERWIS Adrian 
Wołowik;
9. FHU Izabela Smogorzewska.
Szczególne podziękowania należą 
się Staroście Radzyńskiemu Panu 
Lucjanowi Kotwicy za bezpłatne 
udostępnienie sceny widowisko-
wej, Panu Pawłowi Żochowskie-
mu - Dyrektorowi Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury za udostępnie-
nie nagłośnienia oraz Wojciecho-
wi „Molasowi” Gilowi za obsługę 
dźwiękową II Radzyńskiego Pikni-
ku Ekologicznego.
Dziękujemy sponsorom za pomoc 
i dofinansowanie pikniku, a dzie-
ciom za czynny udział i świetną 
zabawę!
 Piotr Tarnowski

10 maja br. w kościele pw. Błogosła-
wionych Męczenników Podlaskich 
odprawiono Mszę Świętą w intencji 
Ojczyzny. Uroczystość poprzedził 
występ uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2, którzy z powodu złych 
warunków pogodowych nie mogli 
wystąpić podczas obchodów 3-ma-
jowych.
- Gromadzimy się dzisiaj w koście-
le po to, aby tak jak nasi przodko-
wie podziękować Panu Bogu za to 
dobro, które dla nas jest bezcenne, 
czyli za naszą Ojczyznę. Starajmy 
się w świetle słów Najwyższego iść 
przez życie tak, aby nasz kraj był 
zawsze Chrystusowy, a naród nasz 
w Maryi widział Matkę, która nie-
ustannie i w każdej chwili gotowa 
jest pomagać,  bo to właśnie Ona 
idzie z nami przez wieki chrześci-
jaństwa. Módlmy się i wierzmy, że 

przyszłe pokolenie będzie mogło 
żyć i cieszyć się wolną i chrześcijań-
ską Ojczyzną, która będzie zawsze 
dumna i odważna - mówił podczas 
homilii ks. Mikołaj Czernecki.

 Karol Niewęgłowski

Chór Szkoły Podstawowej nr 2 
uświetnił Mszę za Ojczyznę 

II Radzyński Piknik Ekologiczny



Tomasz Młynarczyk został wy-
brany na stanowisko Prezesa 
Zarządu Związku Polskich Ar-
tystów-Fotografików Okręgu 
Lubelskiego. W ten sposób 
doceniony został nie tylko 
dorobek artystyczny radzyń-
skiego fotografika, ale również 
jego doświadczenie i umiejęt-
ności organizacyjne.

To wydarzenie ważne nie tylko 
dla pana Tomka i dla środowiska 
fotograficznego Radzynia, ale dla 
naszego miasta, otwiera bowiem 
ciekawe możliwości. - Wobec po-
wyższego mamy pewien misterny 
plan. Szczegóły wkrótce... - zapo-
wiada Paweł Żochowski - dyrektor 
Radzyńskiego Ośrodka Kultury, 
gdzie fotografik od 3 kwietnia jest 
zatrudniony na stanowisku in-
struktora kultury.
- Nie mogłem odrzucić tej funkcji, 
ponieważ ludzie mi zaufali, a poza 
tym ułatwi nam to realizację planu 
odnośnie Radzynia – mówi To-
masz Młynarczyk.
Pragniemy przypomnieć, że To-
masz Młynarczyk już prezentował 
plany związane ze ZPAF. Łatwiej 
będzie je zrealizować, gdy będzie 
kierował Okręgiem Lubelskim. 
Chodzi o powstanie w Pałacu Po-
tockich profesjonalnej galerii foto-
grafii artystycznej pod patronatem 
Związku Polskich Artystów Foto-
grafików. - Będzie to galeria pre-
stiżowa, mam nadzieję, że stanie 

się nie tylko pięknym miejscem 
prezentacji, ale też atrakcyjnym 
centrum spotkań fotograficznych, 
których tradycja już od wielu 
lat w Radzyniu istnieje – mówi 
nowy Prezes lubelskiego ZPAF-u.
Pomysł ten już wcześniej zyskał 
przychylność władz ZPAF-u oraz 
burmistrza Radzynia Jerzego Ręb-
ka. Upatrzył nawet odpowiednie 
miejsce w Pałacu Potockich, nie-
wymagające wielkich nakładów, 
a spełniające wszelkie warunki 
na galerię, ośrodek różnorakich 
spotkań – warsztatów, przeglą-
dów, rozmów o sztuce... Taka ga-
leria pozwoliłaby na ściąganie tu 
dużych, poważnych wystaw, za 
którymi przyjdą media, promocja 
miasta, wycieczki. Pałac i miesz-
kańcy Radzynia zasługują na to, 
by tu się działo coś wielkiego. Gdy 
mi się uda to zrealizować, będę 
przeszczęśliwy - mówi Tomasz 
Młynarczyk..
 
 Anna Wasak

Tradycyjnie już w piątkowy 
wieczór (12 maja) kustosz 
galerii „Oranżeria” Arkadiusz 
Kulpa zaprosił miłośników 
sztuki na wystawę. Tym razem 
w Radzyńskim Ośrodku Kultu-
ry swoje prace zaprezentował 
Jarosław Struk.

- Nasz dzisiejszy gość zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem oraz gra-
fiką komputerową. Jest również 
pedagogiem. Brał udział w wielu 
plenerach i wystawach zbioro-
wych. Głównym tematem jego 
prac jest architektura oraz natura, 
a całość łączy równowaga i spokój 
– przedstawiał twórcę A. Kulpa.
Sam artysta o swoich pracach 
mówi krótko: - W obrazach reali-
stycznych zawsze zostawiam sobie 
trochę do dopowiedzenia – trochę 

od serca, trochę od rozsądku – 
mówił.
- Lubię i abstrakcje, i formy re-
alistyczne, chociaż lepiej się czuję 
dokładnie pośrodku. Elementem 
łaczącym te prace jest barwa. Gdy 
komponuję obraz, to barwa jest 
jedna. W moich obrazach od ja-
kiegoś czasu pojawiają się również 
światło i perspektywa, których 
kiedyś unikałem. Malarstwo spra-
wia mi wielką przyjemność. Lubię 
to robić i nie zamierzam przestać 
– wyjaśniał zebranym Struk.

 Karol Niewęgłowski
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Założycielowi i długoletniemu 
dyrektorowi Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. im. Karola Lipiń-
skiego, a także popularyzatorowi 
osoby i twórczości wirtuoza uro-
dzonego w Radzyniu oddali hołd 
jego uczniowie oraz pedagodzy 
PSM oraz ich przyjaciele, którzy 
wystąpili 21 maja w Radzyńskim 
Ośrodku Kultury. Przybyli bar-
dzo licznie na koncert melomani 
mogli wysłuchać  utworów w wy-
konaniu: Tomasza Wojtasia, Jacka 
Maksymiuka, Macieja Szuksztula, 
a także: Damiana Maksymiuka, 
Moniki Zatorskiej-Maksymiuk, 
Pawła Zawady oraz Katarzyny 
Kacprzak. W repertuarze znalazły 
się utwory m.in. F. Chopina, C. 
Debussy’ego, J Haydna, H. Wie-
nawskiego. Tomasz Wojtaś wyko-
nał skomponowany przez siebie w 

1989 roku utwór zadedykowany 
Nauczycielowi muzyki, a zatytuło-
wany „Panu Profesorowi Zygunto-
wi Pietrzakowi”. 
Atmosferę wieczoru tworzyła nie 
tylko muzyka, ale również wspo-
mnienia i anegdoty opowiadane 
przez Andrzeja Kotyłę oraz pre-
zentowane zdjęcia Pana Zygmun-
ta. 
Zygmunt Pietrzak był związany 
z Radzyniem od 1945 r. W latach 
1975-1981 prowadził Społeczne 
Ognisko Muzyczne. Następnie 
przez dekadę (1981-91) pełnił 
funkcję dyrektora Państwowej 
Szkoły Muzycznej I Stopnia im. 
Karola Lipińskiego, która powstała 
dzięki jego inicjatywie i staraniom. 
PO przejściu na emeryturę przez 
10 lat związany był z tą placówką 
jako nauczyciel gry na fortepianie.

W 1984 roku Zygmunt Pietrzak 
wystąpił z inicjatywą zorganizowa-
nia Dni Karola Lipińskiego, które 
w tym roku odbyły się po raz 33. 
Jako przewodniczący Społecznego 
Komitetu Organizacyjnego Dni 
Karola Lipińskiego w 1999 roku 
powołał do istnienia Radzyńskie 
Towarzystwo Muzyczne, którego 
prezesem był do 2 marca 2016 r. 
Specjalną uchwałą otrzymał tytuł 
Honorowego Prezesa Towarzy-
stwa. Od 2010 roku Towarzystwo 
prowadzi także Izbę Pamięci Ka-
rola Lipińskiego.
Za swoje osiągnięcia w 2000 roku 
Zygmunt Pietrzak uhonorowany 
został Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, a także 
został laureatem “Wawrzynu Pod-
lasia”.
 AW

W tym roku radzyński artysta 
malarz Marek Leszczyński świę-
tuje okrągły jubileusz pracy twór-
czej. Mija właśnie 50 lat od chwili 
ukończenia przezeń Państwowego 
Liceum Technik Plastycznych w 
Nałęczowie. Artysta, który na swo-

im koncie ma kilkadziesiąt wystaw 
indywidualnych i zbiorowych nie 
zwalnia tempa: bez wytchnienia 
tworzy i projektuje. Niedawno w 
Radzyniu na skwerze 1050-lecia 
Chrztu Polski stanął pamiątkowy 
krzyż jego autorstwa. 

Markowi Leszczyńskiemu życzy-
my zdrowia oraz inspiracji na ko-
lejne pięćdziesięciolecie.
 Red.

„Człowiek odchodzi,
  pozostaje pamięć”

Pięćdziesiąt lat twórczości
Marka Leszczyńskiego

Abstrakcje i formy
realistyczne 
w galerii Oranżeria

Tomasz Młynarczyk 
prezesem lubelskiego ZPAF-u

Wspaniałym koncertem połączonym z wieczorem wspomnień uczczony 
został Zygmunt Pietrzak (zm. 25 września 2016) w 82 rocznicę urodzin. 

Grupy instruktorskie 
w Radzyńskim Ośrodku 
Kultury
1. Warsztaty gitarowe – in-
struktor Wojciech Gil
2. Zajęcia szachowe – instruk-
tor Adam Pękała
3. Warsztaty ekspresji twórczej 
– instruktor Janusz Szymański

4. Warsztaty plastyczne – in-
struktor Iwona Pawelec-Bur-
czaniuk
5. Zajęcia teatralne – instruktor 
Elżbieta Żukiewicz
6. Zajęcia wokalne – Mateusz 
Obroślak
7. Warsztaty fotograficzne - in-
struktor Tomasz Młynarczyk

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



Tegoroczny sezon rozpoczęto od 
Międzyrzeckich Jeziorek, a wy-
jazd zorganizowano w niedzielę 
21 maja. Spod pływalni „Aqua-
Miś’ wyruszyła 40-osobowa grupa, 
która w dwóch kolumnach przez 
Ustrzesz, Lisiowólkę, Worsy, Szóst-
kę i Berezę (w sumie ok. 36 km) po 
trzech godzinach dotarła do celu. 
Rano było trochę obaw co do po-
gody, ale na szczęście wszystko do-
brze się skończyło, choć silny wiatr 
czasem dawał się we znaki.
Na miejscu wszyscy mogli wzmoc-
nić siły kiełbaskami pieczonymi na 
ognisku. Za przygotowanie ogni-
ska i udostępnienie terenu organi-
zatorzy serdecznie dziękują mię-
dzyrzeckiemu MOSiR-owi. 
Po godzinnej przerwie, w czasie 
której można było obejrzeć bardzo 
atrakcyjne okolice Międzyrzeckich 

Jeziorek czy też stok narciarski ko-
lumna ruszyła w drogę powrotną. 
Troszkę inną trasą (przez Ostrów-
ki) wszyscy szczęśliwie wrócili do 
Radzynia. Mimo zmęczenia wszy-
scy byli chyba zadowoleni. Było 
warto podjąć wysiłek, a takiego 
miejsca Radzyń może tylko pozaz-
drościć.
Impreza była współorganizowa-
na przez Cyklo Sky Service i za tę 
współpracę należą się bardzo duże 
słowa uznania i podziękowania. W 
każdej chwili można było liczyć na 
fachową pomoc, a w razie awarii 
dla rowerzysty i roweru zawsze jest 
miejsce w samochodzie. W tym 
rajdzie organizatorzy poszli jeszcze 
dalej i umożliwili wszystkim chęt-
nym jazdę tylko w jedną stronę. Z 
Międzyrzeca rowerzyści z pojaz-
dami zostali przetransportowani 

przez MOSiR do Radzynia. Było 
to ważne dla osób starszych, dzieci 
czy mniej doświadczonych tury-
stów, dla których 70-kilometrowa 
trasa byłaby trochę ponad  siły. Z 
tej opcji skorzystało ok. 10 osób i tu 
także można było liczyć na pomoc 
Cyklo Sky Service. Współpraca z tą 
firmą to poczucie bezpieczeństwa i 
miejmy nadzieję, że spotkamy się 
z nią w przyszłych przedsięwzię-
ciach.
Serdeczne podziękowania MOSiR 
kieruje także w stronę Grupy dr 
Gerard. Dzięki wsparciu finanso-
wemu, nie tylko tej zresztą imprezy, 
można bezpiecznie organizować 
wszystko i być pewnym, ze wszyst-
ko będzie zapięte na ostatni guzik.

 Marek Topyła

Stało się! Zdobył to, o czym 
marzył… mowa o Jakubie 
Szczerbie, który 21 maja br. 
w Białobrzegach podczas Mi-
strzostw Polski w Kulturysty-
ce i Fitness zdobył I miejsce, 
a tym samym tytuł Mistrza 
Polski!

- „Mistrzem Polski zostaje Jakub 
Szczerba z Radzynia Podlaskie-
go”-  i w jednym momencie ko-
lana miękną i pojawiają się łzy w 
oczach. Cały trud przygotowań 
staje się nieistotny i odchodzi w 
zapomnienie – napisał na swoim 
profilu facebook’owym Jakub.
Dodatkowo Kuba zajął 3 miejsce w 
kategorii do 90 kg, gdzie - jak sam 
mówi - wyszedł na scenę dla zaba-

wy. - Nie liczyłem na żadne miej-
sce. Wyszedłem, aby sprawdzić się 
z lepszymi i starszymi zawodnika-
mi, a tu taka niespodzianka! - do-
daje.
Jak zapewnia mistrz, nie ma za-
miaru spoczywać na laurach. Już 
3 czerwca w Siedlcach odbędą się 
Mistrzostwa Europy, w których 
ma zamiar powalczyć o medal dla 
kraju!
- Nie uważam się za jakiegoś mi-
strza, ale zawsze powtarzam: wiara 
- gwarancją wygranej, 100% albo 
nic. Wierzyłem w to, że mogę być 
w czołówce i ciężko na to pracowa-
łem. Udało się...wygrałem! - puen-
tuje wypowiedź Kuba.

 Karol Niewęgłowski
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Jakub Szczerba Mistrzem Polski 
federacji WPF!Rajdy rowerowe stały się bardzo ważnymi punktami działalności ra-

dzyńskiego MOSiRu, a dowodem na to były bardzo udane ubiegłoroczne 
wyjazdy „Przystanek Tyśmienica” i „ Kierunek Kock”.

Kierunek – Międzyrzeckie Jeziorka


