
ZZOK w Adamkach 
podwyższa ceny za 
odpady komunalne 

Obowiązki 
lokatorów miesz-
kań komunalnych

Środki na kulturę,  
sztukę oraz sport 
i turystykę rozdzielone

Od 1 kwietnia ZZOK w Adamkach 
podnosi ceny za odbiór śmieci. De-
cyzja władz Zakładu zaakceptowa-
na przez członków  Związku Gmin 
Komunalnych Powiatu Radzyń-
skiego (przy 6 głosach wstrzymu-
jących się, w tym burmistrza Jerze-
go Rębka) będzie miała wpływ na 
ceny za odbiór odpadów komunal-
nych także w Radzyniu.

Regularne, terminowe płacenie 
czynszu za lokale komunalne to 
podstawowy obowiązek lokato-
rów. Kolejne to odpowiedzialność 
za stan użytkowanych mieszkań, 
prawidłowe ich używanie, dogrze-
wanie i wietrzenie, a także dokony-
wanie bieżących napraw.  

Podział środków na realizację 
zadań z zakresu kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji 
oraz upowszechniania sportu, 
krajoznawstwa i turystyki przed-
stawił na sesji Rady Miasta 25 
lutego wiceburmistrz Sławomir 
Lipski. W budżecie miejskim na 
2019 rok przeznaczono na te cele 
łącznie 378 tys. zł, które rozdzie-
lono między 25 podmiotów.
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W spotkaniu wzięli udział 
uczestnicy projektu, zaprzyjaź-
nieni seniorzy uczestniczący w 
zajęciach oraz zaproszeni goście, 
w tym przedstawiciele Urzędu 
Miasta z burmistrzem Jerzym 
Rębkiem.

Była to jedna z pierwszych 
imprez okolicznościowych w 
klubie, a pierwsza – w nowej 
siedzibie. Przybyłych powita-
li opiekujący się klubem Anna 
Kaźmieruk i Stanisław Wachnik. 
- Jestem tu dziś nie tylko z obo-

wiązku jako współgospodarz, ale 
dlatego, że po prostu chciałem 
się z Państwem spotkać - mówił 
burmistrz Jerzy Rębek. - Klub 
zainaugurował działalność, która 
- mam nadzieję - będzie trwała 
jak najdłużej. Jeśli się pozytyw-
nie potoczą losy wniosku o rewi-
talizację centrum miasta wraz z 
pałacem, Klub Seniora rozszerzy 
swoją działalność o sale pałaco-
we. Nastąpi to w nieodległej per-
spektywie – maksymalnie 2-3 lat 
– zapowiedział włodarz miasta.

Jak na zabawę karnawałową 
przystało, był poczęstunek, były 
tańce – wśród nich nie zabra-
kło podniosłego poloneza oraz 
nowoczesnej zumby, którą po-
prowadził Michał Szabrański. 
Krótkim występem wokalnym 
seniorzy - a właściwie senior-
ki podziękowały Burmistrzowi 
i pozostałym przedstawicielom 
Urzędu Miasta za zaangażowanie 
w projekt „Czas dla Seniorów”.

 Anna Wasak

Tradycyjna zabawa karna-
wałowa dla dzieci z rodzin 
korzystających z pomocy 
MOPS w Radzyniu Podlaskim 
odbyła się 23 lutego w świe-
tlicy Radzyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. 

Była to już 21. edycja imprezy. 
Organizator spotkania - MOPS 

pozyskał sponsorów, dzięki któ-
rym 125 dzieci w wieku od 2 do 
10 lat mogło przeżyć wiele przy-
jemnych chwil oraz na zakończe-
nie balu otrzymać paczki ze sło-
dyczami.

Zabawę przygotowały i prowa-
dziły pracownice socjalne MOPS. 
Dzieci bawiły się przy muzyce na 
żywo dzięki Panu Krzysztofowi 

Stradczukowi.
Oficjalnego rozpoczęcia oraz 

powitania dzieci i ich rodziców 
dokonał Kierownik MOPS An-
drzej Szczęch. Na spotkanie przy-
był Burmistrz Jerzy Rębek, który 
również przywitał uczestników i 
wyraził swoje zadowolenie z moż-
liwości spotkania z najmłodszymi 
mieszkańcami miasta. Burmistrz 
podziękował wszystkim pracow-
nikom MOPS za zorganizowanie 
imprezy oraz poświęcenie serca i 
czasu na pracę socjalną.

Dla uczestników zorganizo-
wany był również poczęstunek w 
postaci ciastek i napojów. Warto 
podkreślić miłą atmosferę, entu-
zjazm dzieci i rodziców. MOPS 
składa serdeczne podziękowania 
wszystkim sponsorom i darczyń-
com. A byli nimi:
1. Bank Spółdzielczy w Radzyniu 
Podlaskim,
2. Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu 

Podlaskim,
3. PSS SPOŁEM w Radzyniu Pod-
laskim,
4.P .H Janowski w Radzyniu Pod-
laskim,
5. Firma Handlowo-Usługowa 
„BELLO HORIZONTE” w Ra-
dzyniu Podlaskim,

6. Firma „MAXX” P.H.U. Piotr 
Świerczewski,
7  P.H.U. Fijałek Spółka Jawna w 
Radzyniu Podlaskim,
8. Radzyńska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa w Radzyniu Podlaskim.

 MOPS

Oferty były przyjmowane do 8 
marca. Termin wykonania prac 
przewidziano na 28 czerwca. 
Skatepark powstanie na osie-
dlu Bulwary, obok placu zabaw 
przy ul. Jana Pawła II. 

Przedmiot zamówienia obej-
muje wykonanie robót ziemnych i 
przygotowawczych oraz wykonanie 
płyty skateparku w technologii mo-
nolitycznej wraz z sześcioma ele-
mentami w formie przeszkód. Będą 
to: Manualpad, Flatrail, Pyramid, 
Curb 35, Bold rail oraz Bumps. 

Obiekt będzie niezadaszony i bez-
obsługowy, odporny na warunki 
atmosferyczne. Powierzchnia ska-
teparku wyniesie 378 m2.

Na projekt została przyznana 
pomoc w ramach z poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Udział środków 
zewnętrznych będzie wynosił 63%.

 AW

2 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 11 marca 2019 r.AKTUALNOŚCI

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 
jest dwutygodnikiem bezpłatnym ukazującym się na terenie miasta Radzyń Podlaski.
Wydawca: Miasto Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski
Adres redakcji: Urząd Miasta, ul. Warszawska 32, pok. 17 b, tel. 83 - 351-24-94,  

e-mail: redakcja@radzyn-podl.pl
      facebook.com/UrzadMiastaRadzynPodlaski 
Redaktor naczelny: Anna Wasak
Zespół: Karol Niewęgłowski (reporter), Marek Topyła (sport)

Zabawa karnawałowa 
w Klubie Seniora

Zabawa karnawałowa dla podopiecznych MOPS

Miasto ogłosiło przetarg 
na wykonanie skateparku

Zabawa karnawałowa 
w Klubie Seniora pro-
wadzonym w ramach 
projektu „Czas dla 
Seniorów” odbyła się 
w sobotę 2 marca w 
siedzibie klubu przy ul. 
Armii Krajowej 2.



WSA uznał skargę 
Miasta za zasadną

Jak czytamy w piśmie, Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w 
Lublinie uwzględnił skargę Mia-
sta Radzyń Podlaski stwierdza-
jąc, że ocena projektu została 
przeprowadzona w sposób na-
ruszający prawo i naruszenie to 
miało istotny wpływ na wynik 
oceny oraz przekazał sprawę do 
ponownego rozpatrzenia Insty-
tucji Zarządzającej. Zasądził też 
od Zarządu Województwa Lubel-
skiego na rzecz Miasta Radzyń 
Podlaski kwotę 697 zł z tytułu 
zwrotu kosztów postępowania. 

To oznacza, że wniosek Mia-
sta zostanie rozpatrzony ponow-
nie - przez obecny Zarząd Woje-
wództwa Lubelskiego - i zostanie 
podjęta decyzja ws. dotacji na re-
witalizację centrum Radzynia, w 
tym – korpusu głównego Pałacu 
Potockich.

Przypominamy, że Miasto 
złożyło wiosek do Urzędu Mar-
szałkowskiego o dofinansowanie 
projektu „Rokoko na Nowo”- re-
witalizacja centrum Radzynia 
Podlaskiego”. Urząd Marszał-
kowski - Instytucja Zarządzająca 
Regionalnym Programem Ope-
racyjnym Województwa Lubel-
skiego - 31 sierpnia 2018 r. oce-
nił projekt negatywnie. Zanim 
wniosek z uzasadnieniem dotarł 
do Urzędu Miasta (został wysła-
ny z Urzędu Marszałkowskiego 
4., dotarł do adresata 6 września) 
już 5 września jego treść ujawnił 
na konferencji prasowej w Sta-
rostwie Powiatowym ówczesny 
Marszałek Województwa Lu-
belskiego Sławomir Sosnowski. 
Mało tego: materiały przekazał 
mediom, a te (www.iledzisiaj.pl) 
je opublikowały. 

Burmistrz Radzynia Jerzy Rę-
bek, uważając zarówno decyzję 
o odrzuceniu wniosku jak i for-
mę jej przekazania za niezgodną 

z prawem zagrywkę polityczną 
przed wyborami, 19 września 
2018 roku złożył protest do In-
stytucji Zarządzającej – Zarządu 
Urzędu Marszałkowskiego. Urząd 
Marszałkowski 31 października 
protest Miasta odrzucił. Roz-
strzygnięcie to zostało zaskarżone 
przez Miasto do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Lubli-
nie.

Marszałek nie miał 
prawa ujawniać treści 
dokumentów przed 
31 stycznia 2018 r.

WSA uznał zasadność zarzu-
tów postawionych przez Miasto w 
skardze na rozstrzygnięcie Urzę-
du Marszałkowskiego, kierowa-
nego przez Sławomira Sosnow-
skiego. 

W uzasadnieniu przytoczonego 
na wstępie wyroku Sąd zwrócił 
uwagę na fakt, że Marszałek So-
snowski nie miał prawa ujaw-
niać treści uzasadnienia odrzu-
cenia wniosku do czasu rozstrzy-
gnięcia konkursu (w tym przy-
padku był to termin 31. stycznia 
2019 r).

Sąd zwrócił ponadto uwagę, że 
Marszałek Sosnowski na konfe-
rencji podkreślał, iż jego wystą-
pienie ma charakter informacyj-
ny i jest wyrazem zasady jawno-
ści życia publicznego. Marszałek 
powołał się na fakt, że informacje 
o wynikach oceny wniosków po 
ich ocenie formalnej umieszczo-
ne zostały na stronie internetowej 
Instytucji Zarządzającej. Sąd nie 
przyjął argumentacji Sławomi-
ra Sosnowskiego. „To nie jest 
usprawiedliwieniem dla ujawnie-
nia informacji przez Marszałka” 
- czytamy w uzasadnieniu wyro-
ku. Regulamin konkursu uściśla: 
na stronie www.rpo.lubelskie.pl 
znajdują się tylko listy podmio-
tów i projektów spełniających 

oraz niespełniających kryteriów 
formalnych bez szczegółowych 
informacji na temat przebiegu 
oceny konkursu, a podanie przy-
czyn negatywnej oceny może się 
znajdować w pisemnym powia-
domieniu wnioskodawców”. Za-
tem zgodnie z obowiązującym 
prawem dokumenty i informa-
cje szczegółowe podlegają udo-
stępnieniu dopiero po rozstrzy-
gnięciu konkursu ( 31.01.2019 
r.) lub zamieszczeniu informacji 
o wyborze projektów do dofinan-
sowania w trybie pozakonkurso-
wym.

Uzasadnienie wyroku zawiera 
również kolejne przykłady na-
ruszania prawa przez Marszałka 
Sosnowskiego: na konferencji 
prasowej 5 września Marszałek 
Sosnowski „ujawnił dalszą per-
spektywę dla złożonego projek-
tu, wskazując na rozstrzygniecie 
sprawy w procedurze sądowej”.

Marszałek bezprawnie 
sugerował, że odwoła-
nie do Urzędu 
Marszałkowskiego 
będzie nieskuteczne 

Przypomnijmy, że w czasie 
wspomnianej konferencji Sławo-
mir Sosnowski powiedział: „Je-
dynym wyjściem z tej sytuacji jest 
kolejny sąd i radzę panu burmi-
strzowi po raz kolejny to zrobić... 
Tylko przy pozytywnym wyroku 
sądu, w co bardzo wątpię, bo są 
rażące uchylenia, byłaby szansa 
(cyt. za: www.iledzisiaj.pl, Klam-
ka zapadła. Kolejny zły wniosek 
i strata 10 milionów złotych na 
rewitalizację miasta, 5 września 
2018 r.). Tymczasem Miasto jako 
wnioskodawca miało jeszcze 
możliwość złożenia skargi na de-
cyzję Urzędu Marszałkowskiego. 
Słowa Marszałka sugerowały, 
że odwołanie to będzie niesku-
teczne. W związku z tym Miasto 

w liście złożonym 25 październi-
ka do Urzędu Marszałkowskiego 
postulowało też, by od udziału w 
rozpatrywaniu skargi Miasta byli 
wyłączeni członkowie Zarządu 
Województwa Lubelskiego: Mar-
szałek Województwa Lubelskiego 
Sławomir Sosnowski, dwaj wice-
marszałkowie: Grzegorz Kapusta 
i Krzysztof Grabczuk oraz człon-
kowie Zarządu Województwa Lu-
belskiego: Arkadiusz Bratkowski i 
Paweł Nakonieczny.  

31 października Urząd Mar-
szałkowski odmówił wyłączenia 
z procedury odwoławczej wymie-
nionych wyżej członków Zarządu 
Województwa Lubelskiego. To 
również WSA uznał za działanie 
bezprawne: „Art. 37 ust 1 ustawy 
wdrożeniowej zawiera wymóg 
bezstronności oraz przejrzysto-
ści oceny projektu, te reguły w 
niniejszej sprawie nie zostały 
zachowane. Uzasadnione są wąt-
pliwości Miasta Radzyń Podlaski 
co do prawidłowego przebiegu 
procedury odwoławczej oceny 
wniosku” - czytamy w piśmie 
WSA. - „Ustawodawca nakazał 
wyraźnie rozdzielenie funkcji 
związanych z oceną od czynności 
dokonywanych podczas procedu-
ry odwoławczej”.

W uzasadnieniu wyroku Sąd 
zwraca też uwagę na złamanie 
zasady równego traktowania 
wszystkich beneficjentów po-
mocy, zakazu jakiegokolwiek 
faworyzowania lub dyskrymi-
nowania niektórych z nich. 

„Na konferencji Marszałek tyl-
ko tym jednym podmiotem się 
interesował, tylko w stosunku do 
wniosku Miasta Radzyń Podlaski 
się wypowiadał, również na www.
iledzisiaj.pl tylko o tym projek-
cie udostępniono informacje, 
publikując odpis dokumentu za-
wierającego treść i uzasadnienie 
rozstrzygnięcia IOP” - czytamy w 
piśmie WSA.

Miasto Radzyń Podlaski 
było dyskryminowane 

„Działanie to świadczy o nie-
dostatecznej kontroli Marszałka 
Województwa [Sławomira So-
snowskiego – red.] nad pracow-
nikami podległego mu urzędu i 
naruszenie reguł postępowania 
objętych art. 37 ustawy wdroże-
niowej”. Zdaniem Sądu człon-
kowie Instytucji Zarządzającej 
powinni powstrzymać się od pu-
blicznych wypowiedzi ocen czy 
opinii na temat złożonych wnio-
sków. Zasada równego dostępu 
do pomocy nakłada na instytucje 
odpowiedzialne za realizację za-
dań polityki rozwoju obowiązek 
równego traktowania  wszyst-
kich beneficjentów pomocy oraz 
formułuje zakaz jakiegokolwiek 
faworyzowania lub dyskrymi-
nowania niektórych z nich.

W podsumowaniu wywodów 
zawartych w piśmie Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego 
w Lublinie czytamy: „W badanej 
sprawie ocena projektu została 
przeprowadzona z naruszeniem 
prawa (art. 61 ust.8 pkt a usta-
wy wdrożeniowej)... Wskazane 
naruszenie prawa mogło mieć 
istotny wpływ na rozstrzygnię-
cie protestu, co jest wystarcza-
jącym faktem do uwzględnie-
nia skargi oraz stwierdzenie, że 
ocena projektu została przepro-
wadzona w sposób naruszający 
prawo i w konsekwencji do prze-
kazania sprawy do ponownego 
rozpatrzenia przez Zarząd Woje-
wództwa wybrany uchwałami z 
21 listopada 2018 r. przez Sejmik 
Województwa Lubelskiego. Sąd 
nie mógł odnieść się do mery-
torycznych zarzutów skargi ani 
udzielić wskazówek co do dalsze-
go toku postępowania naruszone 
zostały podstawowe reguły postę-
powania konkursowego.”

 
 Anna Wasak
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Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, 
że ocena projektu „Rokoko na Nowo” 
przez Urząd Marszałkowski została 
przeprowadzona „w sposób naruszający prawo” 
Miasto Radzyń Podlaski wygrało sprawę o uznanie wniosku o dotację w wysokości 10 mln zł na projekt „Rokoko 
na Nowo - rewitalizacja centrum Radzynia Podlaskiego”. Wyrok został ogłoszony 5 lutego w Wojewódzkim Sądzie 
Administracyjnym w Lublinie. 5 marca Miasto otrzymało pisemne uzasadnienie wyroku.



Kolejna zmiana 
w powstańczej 
sztafecie pokoleń

W słowie wstępnym do Mszy 
świętej Maciej Michniewicz 
(ONR, Stowarzyszenie WiN, Ra-
dzyńska Akcja Narodowa) podkre-
ślił, że na Żołnierzy Wyklętych na-
leży patrzeć jak „na kolejną zmianę 
powstańczej sztafety pokoleń, za-
początkowaną przez powstańców 
styczniowych”. - Większość wyru-
szyła na bój we wrześniu 1939 roku. 
Walczyli z Niemcami, Sowietami, 
konspirowali w czasie okupacji nie-
mieckiej, trwali w partyzantce, a 
gdy jednego okupanta zastąpił dru-
gi, pozostali na stanowisku. Była to 
najgorsza zmiana sztafety, bo trze-
ba było prowadzić walkę również z 
przedstawicielami własnego naro-
du, którzy poszli na współpracę z 
wrogiem – mówił M. Michniewicz. 
Zacytował fragment listu płk. Łuka-
sza Cieplińskiego (zamordowanego 
1 marca 1951 r.) do żony: „Cieszę 
się, że będę zamordowany jako 
katolik za wiarę świętą, jako Polak 
za Polskę niepodległą i szczęśliwą, 
jako człowiek za prawdę i sprawie-
dliwość. Wierzę dziś bardziej niż 
kiedykolwiek, że idea Chrystusowa 
zwycięży i niepodległość odzyska-
my, a pohańbiona godność ludzka 
zostanie przywrócona.” - Dlatego 
tegoroczne hasło marszu Żołnie-
rzy Wyklętych brzmi: „Chrystus za 
nas, my za Chrystusa”- zakończył 
mówca.

Ks. prał Roman Wiszniewski 
- dziekan dekanatu radzyńskiego 
kustosz sanktuarium MBNP przed-
stawił intencję Mszy św.: - Pragnie-
my zawierzyć tych, którzy przez lata 
i wieki stawali do obrony wartości, 
których i my dziś chcemy bro-
nić - które kształtowały Ojczyznę, 
rodziny i nas oraz pragniemy, by 
kształtowały naszą młodzież. Mszę 
św. sprawowali także: ks. płk Sławo-
mir Niewęgłowski, ks. kan. Henryk 
Och, ks. kan. Henryk Prządka, ks. 
Wojciech Matuszewski proboszcz 
parafii Oziernoje w Kazachstanie, 
ks. Zbigniew Rozmysł proboszcz 
Kobylan, oraz wikariusz parafii 

MBNP ks. Tomasz Radczuk, który 
wygłosił homilię.  

Żołnierze Niezłomni 
„podobni do Jezusa 
w bólu serca miłości 
odrzuconej”

Kaznodzieja zwrócił uwagę, że w 
tym roku Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych przypadł w 
pierwszy piątek miesiąca, gdy Ko-
ściół czci Najświętsze Serce Jezu-
sa.- Żołnierze Niezłomni byli i są 
podobni w miłości do Jezusa Chry-
stusa. - stwierdził ks. Tomasz Rad-
czuk. Dla uzasadnienia przytoczył 
słowa Pana Jezusa z objawienia św. 
Małgorzacie Alacoque: „Oto serce, 
które tak bardzo umiłowało ludzi, a 
w zamian otrzymuje wzgardę i za-
pomnienie”. Żołnierze Niezłomni 
kochali Boga i Ojczyznę, ale ich mi-
łość przez wielu została odrzucona, 
okrzyknięto ich zdrajcami narodu, 
wrogami Ojczyzny, a przecież oni z 
miłości do Boga i Ojczyzny trudzili 
się, poświęcali życie, cierpieli i osta-
tecznie oddali swoje życie. Do koń-
ca nie wiadomo, które cierpienie 
jest bardziej dotkliwe: fizyczne czy 
boleść serca miłości odrzuconej. 
Chrystus cierpiał fizycznie, ale też 
cierpiało jego serce i nadal cierpi z 
powodu odrzuconej przez człowie-
ka miłości. Żołnierze Niezłomni 
też cierpieli fizycznie męki trudne 
do pojęcia, które mogli znieść tylko 
ludzie mocnej wiary, ale również 
cierpieli duchowo, bo ich miłość do 

Ojczyzny została odrzucona. Oni są 
tak bardzo podobni do Jezusa.

Ks. Tomasz Radczuk wskazał 
również, że Żołnierze Niezłomni są 
bohaterami, których powinniśmy 
naśladować. Wśród przytoczonych 
przykładów była Danuta Siedzi-
kówna „Inka”. Nie wydała w okrut-
nym śledztwie nikogo, bo „nie wy-
obrażała sobie, że można żyć kosz-
tem innych ludzi”. - Trzeba zapytać, 
czy nie żyję kosztem drugiego 
człowieka, nie jestem pasożytem, a 
może własne szczęście buduję na 
nieszczęściu drugiej osoby – może 
dobra materialne zdobywam kosz-
tem biedy innych? – zachęcał do 
refleksji kaznodzieja.

Na zakończenie kapłan stwier-
dził, że wspominając Żołnierzy 
Niezłomnych „trzeba pamiętać o 
ich katach i mordercach, ponieważ 
za nich również umarł Chrystus i 
chce ich zbawić.

Były areszt przy 
Warszawskiej 5 – symbo-
lem dwóch zbrodniczych 
systemów

Po Mszy św. uczestnicy uroczy-
stości, w pochodzie prowadzonym 
przez poczty sztandarowe i har-
cerzy z pochodniami, odmawia-
jąc tajemnice różańca i słuchając 
pieśni patriotycznych, przeszli uli-
cami miasta pod gmach przy ul. 
Warszawskiej 5, gdzie odśpiewali 
Hymn Państwowy. Pod tablicą upa-
miętniającą ofiary dwóch reżimów 

- hitlerowskiego i komunistycznego 
wieńce złożyli wicewojewoda Ro-
bert Gmitruczuk oraz przedstawi-
ciele trzech samorządów: burmistrz 
Jerzy Rębek, starosta Szczepan Nie-
brzegowski oraz wójt Wiesław Ma-
zurek.

O znaczeniu tego miejsca po-
wiedział prof. Dariusz Magier.

„80 lat temu, w październi-
ku 1939 w kamienicy przy ulicy 
Warszawskiej 5 zainstalowała się 
zbrodnicza niemiecka formacja 
policyjna Geheime Staatspolizei, 
czyli Tajna Policja Państwowa, 
znana w Polsce pod złowieszczym 
skrótem Gestapo. Jej celem było 
zwalczanie wrogów III Rzeszy, co 
oznaczało ściganie i prześladowa-
nie członków polskiego podziemia 
niepodległościowego oraz wszyst-
kich naruszających prawodawstwo 
Generalnego Gubernatorstwa. 
Przez Gestapo w Radzyniu prze-
szły tysiące osób, które były mor-
dowane na miejscu lub wywożone 
do obozów koncentracyjnych. Po 
pięciu latach miejsce kaźni przejął 
komunistyczny Powiatowy Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego, któ-
ry kontynuował zbrodniczą dzia-
łalność wobec polskich patriotów. 
Obecnie były areszt śledczy przy 
ulicy Warszawskiej 5A jest symbo-
lem dwóch zbrodniczych totalita-
ryzmów – nazizmu i komunizmu, 
które przez pół wieku pozbawiały 
Polaków elit, demoralizowały i 
niszczyły substancję narodu. Two-
rzone dziś w tym miejscu muzeum 

to wyzwanie, które stoi przed na-
szym pokoleniem, by ten material-
ny ślad po ofiarach obu systemów 
utrwalić dla pokoleń przyszłych”.

Dzięki ich postawie
i wierze Polska ocalała

 - Żołnierze Wyklęci są chlubą 
Rzeczypospolitej. Niech pozostają 
w pamięci i niech stanowią wzór 
do naśladowania dla przyszłych 
pokoleń – mówił wicewojewoda 
Robert Gmitruczuk  Dziękował 
mieszkańcom ziemi radzyńskiej 
za upamiętnienia „tych, co wie-
rzyli, że jeszcze Polska nie zginęła”.

Ostatnim etapem Marszu Żoł-
nierzy Wyklętych był historyczny 
kościół Świętej Trójcy, gdzie za 
udział w marszu dziękował bur-
mistrz Jerzy Rębek. - Kolejny rok 
modlimy się gorliwie w intencji 
Ojczyzny i o wieczne zbawienie 
dla naszych bohaterów narodo-
wych, którzy oddali życie, byśmy 
żyli w wolnej Polsce. Gdyby nie 
ich ofiara, być może bylibyśmy 
narodem niewolników; dzięki ich 
podstawie, ich wierze Polska oca-
lała. Włodarz miasta dziękował 
kapłanom za udział w organizacji 
i obecność w uroczystości oraz za 
codzienne prowadzenie droga-
mi Bożymi. Dziękował pocztom 
sztandarowym, harcerzom, go-
ściom – wicewojewodzie Rober-
towi Gmitruczukowi oraz przed-
stawicielom samorządu.

- Niech Pan nam błogosławi, 
byśmy znaleźli w sobie siły, by bu-
dować naszą Ojczyznę i iść za tym, 
co piękne, szukać tego, co dobre, 
byśmy budując Ojczyznę, mogli 
się zbliżać do siebie – powiedział 
na zakończenie ks. Wojciech Ste-
faniuk – wikariusz par. Świętej 
Trójcy i na zakończenie uroczy-
stości pobłogosławił obecnych 
krzyżem, którym w 1863 roku ks. 
Józef Żebracki błogosławił miesz-
kańców ziemi radzyńskiej idących 
do Powstania Styczniowego.

Uroczystość zakończyła się od-
śpiewaniem „Roty”.

 Anna Wasak
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„Chrystus za nas, my za Chrystusa” 
Tegoroczne obchody Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych w Radzyniu przebiegały pod hasłem „Chrystus za nas, my 
za Chrystusa”. Głównym wydarzeniem była Msza św. sprawowana w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, po 
której zakończeniu uczestnicy uroczystości przeszli w pochodzie do gmachu przy ul. Warszawskiej 5 – dawnej siedziby 
Gestapo i Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa, a następnie do kościoła Świętej Trójcy, gdzie otrzymali błogosławieństwo 
krzyżem powstańców styczniowych.

Obchody Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych



Trudno sobie wyobrazić, by tego 
wątku zabrakło w pałacowych rzeź-
bach. Jest on zaznaczony i to silnie, 
w bardzo różnych formach. Na 
pewno związek małżeński symbo-
lizują tarcze z herbami zetkniętymi 
ze sobą czule, oplecione girlandami 
z liści i kwiatów. Chyba także nie-
przypadkowa jest mnogość puttów 
– postaci dziecięcych – dynamicz-
nych, pełnych wdzięku, uroku i 
humoru – tak jak pełno było po-
tomków Potockich w pałacowych 
pokojach czy ogrodzie. 

Ale znajdziemy też dwie szcze-
gólne rzeźby o wymowie ukrytej 
dla nas, współczesnych, czytelnej 
zaś dla tych, co dobrze znali mito-
logię. Chodzi o przedstawienia  ko-
nia i jelenia nad ryzalitami skrzydeł 
pałacu – od dziedzińca. Można 

to interpretować tak: herbem ro-
dziny Marianny – Kątskich jest 
Brochwicz – skaczący jeleń, który 
to motyw często się powtarza w 
wystroju pałacu; albo tak: ulubio-
ną rozrywką Potockich były polo-
wania (stąd jeleń w sieci osaczony 
przez psy). W skrzydle zachodnim  
znajdowała się stajnia (stąd koń 
skaczący przez przeszkodę). 

Specjaliści jednak odnajdują 
odniesienia mitologiczne do tych 
scen. Według Tomasza Dziubeckie-
go grupy znad ryzalitów w skrzy-
dłach pałacu językiem mitologii 
mówią o sile namiętności. Rzeźba 
jelenia zaplątanego w sieci rzuco-
ne na rosochaty pień i osaczonego 
przez rozjuszone psy - powstrzy-
mywane przez putta – to odniesie-
nie do mitu o bogini łowów Dianie. 

Niechcący podpatrzył ją w kąpieli 
myśliwy Akteon. Za karę został 
zmieniony w jelenia i rozszarpany 
przez psy. 

Koń skaczący przez ozdobną 
przeszkodę przypominającą frag-
ment rzeźbionego łoża z niezwy-
kle ozdobną narzutą – to aluzja 
do mitu o Posejdonie (Neptunie) 
zakochanym w Demeter (Cererze). 
Bogini, chcąc  uciec przed niechcia-
nym adoratorem, zamieniła się w 
klacz, Posejdon znalazł sposób - 
przyjął postać ogiera ...  

Mówienie o miłości bardziej 
bezpośrednio, choć też językiem 
postaci i scen mitologicznych, od-
najdziemy na północnej fasadzie 
korpusu głównego – tej od strony 
parku.  Ryzalit środkowy zwień-
czony jest półkolistym tympano-

nem wypełnionym płaskorzeźbą z 
mitologiczną sceną zalotów Zefira 
do Flory. Zefir w mitologii greckiej 
uosabiał  łagodny, ciepły, wilgot-
ny wiatr zachodni, który wiosną 
budził do życia przyrodę, a upal-
nym latem przynosił orzeźwiające 
ochłodzenie. Flora to bogini świata 
roślinnego (rzymski odpowiednik 
greckiej bogini Chloris – żony Ze-
fira). W tympanonie  mamy sielską 
scenkę: młodzieniec z dwiema pa-
rami owadzich skrzydeł unosi się 
nad nimfą, wokół nich bawią się 
trzy putta, przestrzeń wypełniona 
jest ponadto drzewem, kwiatami 
róży i innymi motywami roślinny-
mi.

Na szczycie tympanonu mamy 
rzeźbę stanowiącą rzeźbiarską ale-
gorię miłości Eustachego i Marian-

ny (Jakub Sito: Fenomen rzeźb Jo-
hanna Chrisostoma Redlera w: Ra-
dzyń Miasto i rezydencja...s. 101). 
Dziecięca grupa przedstawia Psy-
che, która wkłada wieniec na głowę 
Amora – pomocnika i posłańca bo-
gini miłości.  Według mitologii, na 
prośbę syna Wenus obdarzyła jego 
ukochaną - Psyche nieśmiertelno-
ścią, dzięki czemu mogli zawrzeć 
małżeństwo. W mitologii grec-
kiej Amor uosabiał popęd, miłość 
cielesną, Psyche – duszę, uczucie, 
wrażliwość, „miłość serca”, ale tak-
że intelekt.  

Na narożach  tympanonu zosta-
ły umieszczone posągi dwóch Gra-
cji, które w mitologii były boginia-
mi wdzięku i radości.  

 Anna Wasak

5BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 11 marca 2019 r. hISTORIA

Potoccy byli wspaniałą parą, dla współczesnych wzorem czułej, wiernej i płodnej miłości. Pałac w Radzyniu wybrali sobie na 
gniazdo rodowe. Reprezentacyjna rezydencja miała służyć między innymi apoteozie rodów właścicieli: mówiła o heroizmie, 
zasługach przodków, ich szczególnej pozycji społecznej i  ambicjach kulturalnych. Także o miłości.

Rzeźby Redlera o miłości Marianny 
i Eustachego Potockich



Propozycje podwyżek przed-
stawił prezes ZZOK Adamki 
Paweł Szubartowicz na posie-
dzeniu członków Związku Gmin 
Komunalnych Powiatu Radzyń-
skiego z władzami ZZOK w 
Adamkach, które odbyło się 27 
lutego. Podwyżki w Zakładzie 
obejmą 9 najbardziej kosz-
totwórczych frakcji, w tym od-
pady zmieszane i pozostałości z 
opakowań z tworzyw sztucznych, 
które należy skierować do spale-
nia. Będą znaczne: od 25% (np. 
popioły paleniskowe) do nawet 
200% za opakowania z tworzyw 
sztucznych.

Dlaczego ceny wzrosną
w ZZOK

Prezes Paweł Szubartowicz 
przedstawił powody podwyżek. 
Wymienił takie czynniki jak 
wzrost cen prądu (co spowoduje 
przewidywalny wzrost kosztów 
dla ZZOK o ok. 150-200 tys. zł), 
opłat środowiskowych (ze 140 do 
170 zł/t w 2019 i 270 zł/t w 2020 

r.), podatku od nieruchomości 
(50 tys. zł), kosztów eksploata-
cyjnych (20 tys. zł), robocizny 
(w tym konieczność zatrudnienia 
2 osób – automatyka produkcji i 
informatyka) – 200 tys. zł, odset-
ki od pożyczek (200 tys. zł). 

Wzrosną także koszty trans-
portu i deponowania na ze-
wnętrznym składowisku (o ok. 
800 tys. zł), w związku z tym, 
że Ministerstwo Rolnictwa nie 
zgodziło się na odrolnienie są-
siadujących ze składowiskiem w 
Adamkach ziem III i IV klasy i 
przeznaczenie ich na dodatkową 
nieckę do składowania odpadów 
komunalnych. Odpady będą wo-
żone do Białej Podlaskiej lub Ro-
kitna k. Lubartowa.          

Władze ZZOK przewidują też 
wzrost kosztów spalania. Wyni-
ka to m.in. z eskalacji pożarów 
składowisk śmieci w Polsce i za-
cieśniania systemu kontroli nad 
odpadami. W 2017 r. koszt spala-
nia 1 tony wynosił 140 zł, w 2018 
r. - 268 zł/t. To powodowało już 

w ubiegłym roku generowanie 
strat. - Po serii pożarów wysypisk 
ceny poszły w górę trzykrotnie. 
Aktualnie w przetargach kwota 
zaczyna oscylować w okolicy 400 
zł/t i takiej ceny należy się spo-
dziewać w przetargu, który zosta-
nie przeprowadzony w połowie 
roku - wyjaśniał Paweł Szubarto-
wicz. Jak szacuje prezes ZZOK, to 
spowoduje wzrost kosztów o ok. 
1 mln zł w 2019 r., a w 2020 – o 
ok. 2 mln zł. 

Pożary spowodowały również 
wprowadzenie nowych wyma-
gań, jakimi są: polisa zabezpie-
czenia rozliczeń w przypadku 
pożarów, zwiększone wymogi 
przeciwpożarowe, rozbudowa 
monitoringu. To będzie skutko-
wało wzrostem kosztów o ok. 
150-200 tys. zł.

Cennik zatwierdzony mimo 
wątpliwości

Przy zachowaniu dotychczaso-
wych cen przewidywane przycho-
dy ZZOK wyniosłyby 8,7 mln zł, 
a koszty – 10,911 mln zł. Ozna-
czałoby to dla przedsiębiorstwa 
stratę w wysokości 2,211 mln zł 
rocznie. - Każdy miesiąc zwłoki 
z podwyżką, to strata 200 tys. zł, 
którą trzeba byłoby zrekompen-
sować większą podwyżką w kolej-
nych miesiącach – podsumował 
prezes Paweł Szubartowicz. 

W spotkaniu uczestniczyli 
członkowie Związku Komunal-
nego Gmin Powiatu Radzyńskie-

go (organizacja zrzesza 20 gmin: 
8 gmin powiatu radzyńskiego 
oraz 12 gmin z powiatów są-
siednich). ZKG jest właścicielem 
Zakładu Zagospodarowania Od-
padów Komunalnych w Adam-
kach. Posiedzeniu przewodniczył 
Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Komunalnego Gmin 
Marek Czub - Wójt Gminy Sto-
czek Łukowski.

- Cennik zatwierdza Zarząd 
Spółki (ZZOK), jako zgromadze-
nie Związku Gmin możemy po-
dyskutować, przedstawiać propo-
zycje – mówił Marek Czub.

W dyskusji głos zabrał bur-
mistrz Miasta Radzyń Podlaski 
Jerzy Rębek, który zadał szereg 
pytań przedstawicielom ZZOK. 
Zwrócił uwagę, że podwyżki są 
bardzo znaczące, a przedsta-
wione materiały - niekomplet-
ne. - Brakuje mi w tej analizie 
konkretów, które by wykazywały 
zasadność wzrostu kosztów i co 
za tym idzie - wysokich podwy-
żek. Brak rzeczywistych kosztów, 
jakie Zakład poniósł w roku 2018, 
aby porównać je z tym, co zostało 
przedstawione w analizie – zwra-
cał uwagę włodarz Radzynia. 
- Potrzebny jest pełny, niezakłó-
cony obraz, pełna kalkulacja, bo 
każda niewiadoma rodzi wątpli-
wości. 

Burmistrz Radzynia wnio-
skował o uzupełnienie informa-
cji. Racje Jerzego Rębak spotkały 
się ze zrozumieniem przedstawi-

cieli samorządów. - Jeśli potrze-
bujemy czasu na podjęcie decyzji 
czy dodatkowych danych, zrób-
my to jak najszybciej – w ciągu 
tygodnia, dwóch – proponował 
wójt Gminy Komarówka Irene-
usz Demianiuk - przewodniczą-
cy Zarządu Związku Komunalne-
go Gmin Powiatu Radzyńskiego 

Jednak okazało się, że – jak 
wyjaśniał Paweł Szubartowicz – 
jeśli do końca dnia (27 lutego) nie 
podpisze decyzji o nowym cen-
niku, procedura się przeciągnie, 
podwyżki nie wejdą w życie od 
1 kwietnia, co spowoduje zwięk-
szenie zadłużenia spółki o kolejne 
200 tys. zł i konieczność wprowa-
dzenia większych podwyżek. 

Ostatecznie członkowie pozy-
tywnie zaopiniowali przedstawio-
ny cennik: dziesięcioma głosami 
za i sześcioma wstrzymującymi 
się. Wśród tych ostatnich był 
burmistrz Radzynia Jerzy Rę-
bek, który tłumaczył, że nie chce 
szkodzić spółce, ale nie podej-
mie decyzji bez pełnej wiedzy o 
powodach podwyżek.  

Do momentu zamknięcia 
niniejszego numeru gazety (7 
marca) ani Burmistrz Radzynia, 
ani pozostali członkowie Związ-
ku Komunalnego Gmin Powia-
tu Radzyńskiego nie otrzymali 
zadeklarowanej przez prezesa 
ZZOK pełnej analizy kosztów 
Zakładu w Adamkach.

 Anna Wasak
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Regularne, terminowe pła-
cenie czynszu za lokale 
komunalne to podstawowy 
obowiązek lokatorów. Kolejne 
to odpowiedzialność za stan 
użytkowanych mieszkań, 
prawidłowe ich używanie, 
dogrzewanie i wietrzenie. 
Niedogrzewanie i zawilgaca-
nie lokali powoduje niszczenie 
tynków, podłóg i stolarki.

Sprawy obowiązków wynaj-
mującego (w omawianym przy-
padku - ZGL) i najemcy (loka-
tora) reguluje Ustawa z dnia 21 
czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zaso-
bie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego.  Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 
733 tj. Dz.U. 2018 poz. 1234.  

Według przepisów do 
obowiązków NAJEM-
CÓW (LOKATORÓW) na-
leżą: 
1) dokonywanie napraw i kon-

serwacji okien i drzwi, podłóg, 
posadzek, wykładzin podłogo-
wych oraz ściennych okładzin 
ceramicznych, szklanych i in-
nych,

2) naprawy uszkodzeń tynków 
ścian i sufitów,

3) najemca konserwuje, naprawia 
i wymienia trzony kuchenne, 
kuchnie i grzejniki wody prze-
pływowej (gazowe, elektrycz-
ne i węglowe), podgrzewacze 
wody, wanny, brodziki, misy 
klozetowe, zlewozmywaki, 
umywalki wraz z syfonami, 
baterie i zawory czerpalne oraz 

inne urządzenia sanitarne, w 
które lokal jest wyposażony; 
najemca odpowiada też za na-
prawy i konserwację przewo-
dów odpływowych urządzeń 
sanitarnych aż do pionów 
zbiorczych, w tym niezwłocz-
ne usuwanie ich niedrożności, 

4) dokonuje napraw i konserwacji 
osprzętu i zabezpieczeń insta-
lacji elektrycznej, 

5) naprawia i konserwuje piece 
węglowe i akumulacyjne, jak 
również wymienia ich zużyte 
elementy;

6) jest obowiązany ponadto do 
malowania ścian i sufitów, ma-
lowania drzwi i okien, urzą-
dzeń kuchennych, sanitarnych 
i grzewczych, naprawy i kon-
serwacji wbudowanych mebli, 

łącznie z ich wymianą, oraz 
naprawy i konserwacji innych 
elementów wyposażenia loka-
lu i pomieszczeń przynależ-
nych;

7) najemca ponosi koszty na-
praw i innych nakładów (np. 
wymiany elementów wyposa-
żenia), które go obciążają. Do 
ich dokonywania jest zobowią-
zany w świetle treści stosunku 
najmu i nie może oczekiwać 
od wynajmującego zwrotu 
tych nakładów, chyba że umo-
wa stron stanowi inaczej;

8) niewywiązywanie się przez 
najemcę z nałożonych na nie-
go obowiązków rodzi po jego 
stronie odpowiedzialność od-
szkodowawczą wobec wynaj-
mującego.

Obowiązki 
WYNAJMUJĄCEGO 
(administratora - ZGL)
1)  wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej, podłóg, posadzek i 
wykładzin podłogowych;

2)  wymiana tynków;
3) wymiana wewnętrznych insta-

lacji: wodociągowej, kanaliza-
cyjnej, gazowej i ciepłej wody;

4)  wymiana wewnętrznej insta-
lacji elektrycznej, w tym wy-
miana przewodów;

5) dokonuje napraw i wymiany 
wewnętrznej instalacji cen-
tralnego ogrzewania wraz z 
grzejnikami i wymienia piece 
grzewcze.

 Red.

ZZOK w Adamkach podwyższa ceny za odpady 

Obowiązki lokatorów mieszkań komunalnych

Od 1 kwietnia Zakład Zagospodarowania Odpa-
dów Komunalnych w Adamkach podnosi ceny 
za odbiór śmieci. Decyzja władz ZZOK zaakcep-
towana przez członków Związku Gmin Komu-
nalnych Powiatu Radzyńskiego (przy 6 głosach 
wstrzymujących się, w tym burmistrza Jerzego 
Rębka) będzie miała wpływ na ceny za odbiór 
odpadów komunalnych także w Radzyniu.
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Lp. Kod odpadu Rodzaj Odpadu Cena brutto w zł 
za 1 tonę w 2018 r.

Cena brutto w zł za 1 tonę 
od 01.04. 2019 r.

wzrost ceny 
w %

1 02 01 03 odpadowa masa roślinna 162,00 162,00 0
2 02 01 07 odpady z gospodarki leśnej 280,80 280,80 0
3 02 02 99 inne nie wymienione odpady 280,80 280,80 0
4 02 03 04 sur. i produkty nie nadające się do spożycia 280,80 280,80 0
5 02 03 80 wytłoki osady i inne z przetwórstwa roślin 280,80 280,80 0
6 02 06 01 sur. i produkty nieprzydatne do spożycia 280,80 280,80 0
7 02 07 01 odpady z mycia i mechanicznego rozdrabniania 280,80 280,80 0
8 02 07 04 surowce i produkty nieprzydatne do spożycia 280,80 280,80 0
9 02 07 05 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 280,80 280,80 0
10 02 07 80 wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne 280,80 280,80 0
11 03 01 05 trociny, wióry 280,80 280,80 0
12 03 03 07 odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 280,80 280,80 0
13 03 03 08 odpady z sortowania papieru i tektury 280,80 280,80 0
14 10 01 01 popioły paleniskowe 216,00 270,00 25%
15 1501 01 opakowania z papieru i tektury 27,00 27,00 0
16 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 27,00 81,00 200%
17 15 01 03 opakowania z drewna 27,00 27,00 0
18 15 01 04 opakowania z metali 27,00 27,00 0
19 15 01 06 zmieszane odp. opakowaniowe 108,00 162,00 50%
20 15 01 07 opakowania ze szkła 10,80 27,00 150%
21 16 01 03 zużyte opony 432,00 432,00 0
22 16 03 06 odpady organiczne inne niż 16 03 05, 16 03 80 280,80 280,80 0
23 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 81,00 81,00 0
24 17 01 02 gruz ceglany 81,00 81,00 0
25 17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 81,00 81,00 0

26 17 01 07 zmieszane odpady gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 324,00 324,00 0

27 17 01 81 elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu 81,00 81,00 0
28 17 02 03 tworzywa sztuczne (styropian) 27,00 27,00 0
29 17 03 80 odpadowa papa 324,00 324,00 0
30 17 05 04 gleba i ziemia inne niż wymienione w 17 05 03 54,00 54,00 0

O G Ł O S Z E N I E 

31 17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 280,80 280.80 0
32 19 12 01 papier tektura 259,20 259,20 0
33 19 12 07 drewno inne niż wymienione w 19 12 06 259,20 259,20 0
34 19 12 09 minerały (np. piasek, kamienie) 81,00 81,00 0
35 20 01 01 papier i tektura 259,20 259,20 0
36 20 01 08 odpady kuchenne biodegradowalne 162,00 162,00 0
37 20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37 259,20 259,20 0
38 20 01 39 tworzywa sztuczne (styropian) 27,00 27,00 0
39 20 01 40 metale 81,00 81,00 0
40 20 01 99 inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 356,40 486,00 36%
41 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 162,00 162,00 0
42 20 02 02 gleba, ziemia 54,00 54,00 0
43 20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji (cmentarze) 356,40 486,00 36%
44 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne 356,40 486,00 36%
45 20 03 02 odpady z targowisk 259,20 259,20 0
46 20 03 03 odpady z oczyszczania ulic 324,00 324,00 0
47 20 03 07 odpady wielkogabarytowe 367,20 486,00 32%
48 20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (popioły) 216,00 270,00 25%

Cennik Zakładu Zagospodarowania 
odpadów komunalnyCh sp. Z o.o.  w adamkaCh 

Tabela porównująca ceny brutto wg. cennika z 2018 r. i po podwyżkach - od 1 kwietnia 2019 r.



Na kulturę, sztukę ochronę 
dóbr kultury i tradycji zarezer-
wowano 33 tysiące złotych. Do 
konkursu stanęło 6 podmiotów, 
wnioskując o dotacje na 8 zadań. 
Dotacje otrzymało 6 podmiotów 
na 7 zadań. Stowarzyszenia złożyły 
wnioski na 53 800 zł.

Stowarzyszenie Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów
na spotkanie emerytów, rencistów 
i inwalidów z okazji Światowego 
Dnia Inwalidy otrzymało 1000 zł.

Radzyńskie Towarzystwo Mu-
zyczne im. Karola Lipińskiego na 
organizację Dni Karola Lipińskie-
go pozyskało 8000 zł (14,000) 

Towarzystwo Nauki i Kultury 
„LIBRA” 
dostało 2000 zł na wydanie 17 
tomu „Radzyńskiego Rocznika 
Humanistycznego”; nie przyznano 
pieniędzy na uruchomienie kwar-
talnika kulturalnego „Kozirynek” 
w formule internetowej i wydanie 
numerów za 2019 rok. 

Stowarzyszeniu „Radzyniacy”
na organizowanie koncertów oraz 
wyjazdy na koncerty przyznano 
3000 zł.

Stowarzyszenie „Melodia - Art” 
na rzecz Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I Stopnia im. Karola Li-
pińskiego w Radzyniu Podlaskim 
na projekt muzyczny i edukacyjny 
- Kameralna Orkiestra Akorde-
onowa, promowanie uzdolnionych 
dzieci i młodzieży oraz Radzynia 
Podlaskiego otrzymało 2 dotacje: 
8000 zł na udział w Międzynaro-
dowym Festiwal w Świnoujściu 
oraz 8000 zł na wyjazd na letnie 
warsztaty I koncerty w Kowarach 
i Karpaczu oraz w Czechach i 
Austrii. 

Stowarzyszenie „Podróżnik” 
na projekt „Spacerkiem po Ra-
dzyniu Podlaskim” - opracowanie 
Miejskiego Szlaku Turystycznego, 
przewodnika i odznaki turystycz-
nej pozyskało 3000 zł.

Do konkursu ofert na realizację 
zadań z zakresu upowszechniania 
sportu, krajoznawstwa i turysty-

ki wpłynęło 19 ofert spełniających 
wymogi formalne i oferty te uzy-
skały pozytywną opinię Komisji do 
udzielenia wsparcia finansowego 
na realizację zgłoszonych zadań. 
Rozdysponowano 345 tys. zł, zło-
żono wnioski na kwotę 545 790 zł.

Stowarzyszenie Klubu Seniora 
„Radzyńskie Wrzosy” 
na wycieczki, krajoznawstwo, spo-
tkania plenerowe,wieczorki inte-
gracyjne pozyskało 3000 zł.

Stowarzyszenie Polski Związek 
Niewidomych Okręg Lubelski 
Koło w Radzyniu Podlaskim 
na wyjazd integracyjno - tury-
styczny na Roztocze otrzymało 
2000 zł

Odział PTTK w Radzyniu 
Podlaskim
na udział reprezentacji Oddziału 
PTTK w reogionalnych i ogólno-
polskich konkursach, turniejach 
i zawodach krajoznawczo-tury-
stycznych pozyskał 3000, a na III 
Wieloetapowe Turystyczne Marsze 
na Orientację „Ferie 2019” - 2600 
zł. 

Radzyńskiemu Uniwersytetowi 
Trzeciego Wieku
na projekt Aktywny Senior przy-
znano 2400 zł.
Międzyszkolny Uczniowski LKS 
„Technik-Orion” 
na projekt “Zostań Samurajem 
- realizacja programu szkolenio-
wego KODOKAN JUDO 2019 r.” 
pozyskał 2,400 zł, a na “Delfinek 
2019” - szkolenie ok 60 zawodni-
ków - 9000 zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego im. Zofii Sękow-
skiej  „Razem” 
na XI Zlot Drużyn Harcerskich 
„Nieprzetartego Szlaku” otrzymał 
1600 zł.

Młodzieżowy Klub Radzyńskie 
Sportowe Centrum Taekwon-do 
na całoroczne szkolenie zawod-
ników taekwon-do wraz z ich 
udziałem we współzawodnictwie 
sportowym pozyskał 10 000 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Pro-
mień” przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Ra-

dzyniu Podlaskim 
na pływanie - trening i zawody 
1000 zł.

Stowarzyszenie Emerytów i Ren-
cistów „Kormoran” 
na projekt “Aktywny senior “- 7 
dniowy wyjazd 49 osób do Wła-
wysławowa uzyskał 1000 zł.

Klub Sportowy „Młodzieżówka” 
na organizację zajęć sportowych 
młodzieży i dorosłych poprzez 
prowadzenie drużyny piłkarskiej 
otrzymał 10 000 zł

Ludowy Klub Sportowy 
„Orlęta - Spomlek” Radzyń 
na zadanie: Współpraca w zakresie 
upowszechniania imprez sporto-
wo-rekreacyjnych wśród miesz-
kańców miasta Radzyń Podlaski 
otrzymał 115 000, a na zadanie 
Zapewnienie rozwoju fizycznego 
dzieci i młodzieży poprzez orga-
nizację zajęć pozalekcyjnych - 170 
000 zł.

Stowarzyszenie Lodołamacze
na Bieg Morsa pozyskał 1000 zł 
oraz na VII Ogólnopolskie Mi-
strzostwa w Podciąganiu na Drąż-
ku również 1000 zł.

Chorągiew Lubelska Związku 
Harcerstwa Polskiego Szczep 
Harcerski w Radzyniu Podlaskim 
na zadanie: „Tyle kilometrów masz 
przed sobą” (biwaki, wycieczki, 
zloty, rajdy, warsztaty itp.) otrzy-
mał 4500 zł.

Okręgowy Polski Związek Węd-
karski w Białej Podlaskiej Koło 
PZW „AMUR” Radzyń Podlaski 
zaplanował zadanie: Współpraca 
w zakresie szkolenia dzieci i mło-
dzieży w różnych dyscyplinach 
sportu - prowadzenie Szkółki 
Wędkarskiej dla Młodzieży, na co 
przyznano mu 2500 zł.

Radzyńskie Towarzystwo 
Szachowe 
na organizację turniejów szacho-
wych pozyskało 2400 zł.
Wnioski oceniała komisja w skła-
dzie: Sławomir Lipski (Urząd Mia-
sta), Tomasz Młynarczyk (Radzyń-
ski Ośrodek Kultury) oraz Marek 
Topyła i Łukasz Włoszek (Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
UL. WARSZAWSKA 32, 21-300 RADZYŃ PODLASKI

O G Ł O S Z E N I E
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W związku z tym, że od 1 kwietnia 2019 r. znacząco wzrosną ceny za 
zagospodarowanie niektórych frakcji odpadów komunalnych w Zakła-
dzie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Adamkach 
k. Radzynia Podlaskiego  Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski informuje, 
że w najbliższym czasie zmuszony będzie do podwyższenia opłat za 
gospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszka-
łych i niezamieszkałych w mieście Radzyń Podlaski na 2019 rok. 
Miasto Radzyń Podlaski jest zobowiązane do pokrywania kosztów za 
zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych powstających na 
jego terenie. Powstałe koszty pokrywane są z opłat wnoszonych przez 
mieszkańców miasta oraz podmioty gospodarcze. 
Po przeprowadzeniu analizy kosztów, aby pokryć zobowiązania w ZZOK 
w Adamkach, Miasto Radzyń Podlaski zmuszone jest do podniesienia 
opłat za odpady komunalne. 
Planowane zmiany opłat powinny nastąpić od maja 2019 r.

Środki na kulturę i sztukę oraz sport
i turystykę rozdzielone
Podział środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i tradycji oraz upowszechniania sportu, krajoznawstwa i turystyki 
przedstawił na sesji Rady Miasta 25 lutego wiceburmistrz Sławomir Lipski. W 
budżecie miejskim na 2019 rok przeznaczono na te cele łącznie 378 tys. zł, 
które rozdzielono między 25 podmiotów.

Miasto Radzyń Podlaski wspól-
nie z Radzyńskim Ośrodkiem 
Kultury zapraszają na Radzyń-
ski Kiermasz Wielkanocny. Wy-
darzenie odbędzie się w sobotę 
6 kwietnia na placu Wolności w 
Radzyniu Podlaskim. Początek o 
godz. 10.00.

– Celem Kiermaszu jest promo-
wanie produktów lokalnych, pod-
trzymywanie oraz upowszechnianie 
tradycji i zwyczajów wielkanocnych 
wśród lokalnej społeczności, a także 
propagowanie i ukazanie dorobku 
artystycznego i kulinarnego sto-
warzyszeń działających na terenie 
powiatu radzyńskiego, podopiecz-
nych placówek oświatowych oraz 
twórczości osób zajmujących się rę-
kodziełem – powiedział nam Robert 

Mazurek, dyrektor ROK. W Kier-
maszu mogą brać udział uczniowie 
szkół, przedszkoli, koła gospodyń 
wiejskich, stowarzyszenia, grupy 
nieformalne, firmy i osoby indywi-
dualne prowadzące działalność na 
terenie powiatu radzyńskiego. Na 
stoiskach mogą być sprzedawane 
głównie artykuły wykonane własno-
ręcznie przez Uczestników. Może to 
być wszelkiego rodzaju rękodzieło, 
np. dekoracje i ozdoby świąteczne, 
palmy, pisanki i inne, a także regio-
nalne produkty na stół świąteczny.

Zgłoszenia wystawców na kier-
masz przyjmowane będą do 29 mar-
ca 2019 r. pod numerem telefonu 
606-234-320 lub adresem e-mail: ra-
dzyn@op.pl szczegółowy regulamin 
Kiermaszu oraz karta zgłoszenia do-
stępne są na www.rokradzyn.pl 

Urokliwą wystawę „Sacrum w 
pejzażu kapliczki i krzyże przy-
drożne” można oglądać w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. 

Na ekspozycję składają się na-
strojowe pastele Urszuli Pietras 
oraz fotografie Ewy Grodzkiej. 

Jak wyznały autorki prac, po-
mysł powstał podczas wycieczek 
rowerowych. Widok mijanych po 
drodze kapliczek i krzyży stał się 
inspiracją do tworzenia obrazów i 
powstania wystawy. 

 Red.

Zapraszamy na Radzyński 
Kiermasz Wielkanocny

Polecamy
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o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
Zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” miasta radzyń

        Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) zawiadamiam o podję-
ciu przez Radę Miasta Radzyń Podlaski uchwały Nr VII/35/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego „Śródmieście” Miasta Radzyń Podlaski, zatwierdzonego uchwałą Nr XII/97/99 
Rady Miejskiej w Radzyniu Podlaskim z dnia 25 listopada 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 
33, poz. 399 z dnia 17 lipca 2000 r., z późn. zm.) w zakresie obejmującym zmianę przeznaczenia 
terenu, oznaczonego symbolem Z121-U/MW, umożliwiającej budowę budynków wielorodzin-
nych o wysokości max 24,0 m n. p. t.     
        Zainteresowani mogą zapoznać się dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Ra-
dzyń Podlaski i zgłaszać uwagi i wnioski.
        
Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Radzyń Podlaski, 
ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski;
2) ustnie do protokołu w Wydziale Rozwoju Gospodarczego - pokój 102;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifiko-
wanym podpisem elektronicznym - na adres e-mail: sekretariat@radzyn-podl.pl.
        Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Radzyń 
Podlaski.
Termin składania uwag i wniosków upływa z dniem 5 kwietnia 2019 r.

                                                                                                        /-/   Jerzy Rębek

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
Zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” miasta radzyń

        Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta Radzyń Podlaski uchwały Nr VII/35/2019 z dnia 25 
lutego 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego „Śródmieście” Miasta Radzyń Podlaski, zatwierdzonego 
uchwałą Nr XII/97/99 Rady Miejskiej w Radzyniu Podlaskim z dnia 25 listopada 1999 
r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 33, poz. 399 z dnia 17 lipca 2000 r., z późn. zm.) w za-
kresie obejmującym zmianę przeznaczenia terenu, oznaczonego symbolem Z121-U/
MW, umożliwiającej budowę budynków wielorodzinnych o wysokości max 24,0 m n. 
p. t.
        Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego zakresu zmiany 
planu.
        Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, 
ul. Warszawska 32, w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r.
        Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
                                                                                                   
                                                                                                        /-/   Jerzy Rębek

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania przestrzennego 

miasta radzyń podlaski

       Na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) w 
związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmia-
ny Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń 
Podlaski uchwalonego uchwałą Nr XVIII/144/2000 Rady Miejskiej w Radzyniu Podlaskim 
z dnia 29 czerwca 2000 roku, w granicach administracyjnych Miasta Radzyń Podlaski, w 
dniach 22 marca 2019 r. do 19 kwietnia  2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, 
pok. 102, w godz. 7.30 –15.30.
       Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 19 kwietnia 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, sala 
konferencyjna.
       W miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w studium do publicznego wglądu można za-
poznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski, prognozą oddziaływania na 
środowisko do tego studium, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i 
opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 
       Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
projektu studium na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które 
mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski, ustnie do 
protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail.: sekretariat@radzyn-podl.pl w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2019 r.
                                                                                                   
                                                                                                        /-/   Jerzy Rębek

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania 

przestrzennego 
miasta radzyń podlaski

       Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), oraz uchwały 
Rady Miasta Radzyń Podlaski nr XXXIV/187/09 z dnia 28 maja 2009 r. o przystąpie-
niu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski uchwalonego uchwałą Nr XVIII/144/2000 
Rady Miejskiej w Radzyniu Podlaskim z dnia 29 czerwca 2000 r., zawiadamiam o po-
nownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski w granicach 
administracyjnych Miasta Radzyń Podlaski, w dniach 22 marca 2019 r. do 19 kwiet-
nia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, pok. 102, w godz. 730 –1530.
       Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta 
Radzyń Podlaski, sala konferencyjna.
       Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), osoby prawne i fi-
zyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 
uwagi do projektu zmiany studium.
       Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2019 r.
                                                                                                   
                                                                                                        /-/   Jerzy Rębek



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

– Namiot Wyklętych, podob-
nie jak w roku ubiegłym, został 

umiejscowiony na pl. Wolności w 
Radzyniu 1 marca. Można było 
go zobaczyć w godz. od 10.00 do 
15.00. – powiedział nam Robert 
Mazurek, dyrektor ROK. We-
wnątrz została wyeksponowana 
wystawa przybliżająca postaci ko-
biet - bohaterek, które prowadziły 
działalność w ramach polskiego 
podziemia w czasie wojny i powo-
jennego ruchu oporu antykomu-
nistycznego. Całości towarzyszyła 
muzyka patriotyczna.

 red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Prowadzącym tegoroczne 
warsztaty będzie Wojciech Gil Mo-
las. Kierowane są one do wszyst-
kich chętnych, w szczególności do 
osób początkujących. Warunkiem 
uczestnictwa jest przesłanie do Ra-
dzyńskiego Ośrodka Kultury karty 
zgłoszenia (w nieprzekraczalnym 
terminie do 20 marca 2019 r.) oraz 
opłata wpisowego w wysokości 30 
zł od osoby. Ilość miejsc ograni-
czona, a o uczestnictwie w warsz-
tatach decyduje kolejność zgłoszeń. 
Szczegółowy regulamin imprezy 
dostępny jest na www.rokradzyn.

pl. Informacje dodatkowe udziela-
ne są pod nr tel. 606-234-320 bądź 
adresem e-mail: radzyn@op.pl.

- Gwiazdą tegorocznych warsz-
tatów będzie legendarny zespół 
Róże Europy. Powstał on w 1983 r. 
w  Warszawie i zyskał popularność 
w drugiej połowie lat osiemdzie-
siątych i na początku lat dziewięć-
dziesiątych. Założycielem i liderem 
grupy jest Piotr Klatt – wokalista  i 
autor tekstów, który jako jedyny 
był w zespole przez cały okres jego 
istnienia - powiedział nam Robert 
Mazurek, dyrektor ROK. Szczyt 

popularności zespołu nastąpił w 
1992  r. wraz z wydaniem albu-
mu „Poganie! Kochaj i obrażaj”, na 
którym znalazł się największy prze-
bój grupy – „Jedwab”, a także single: 
„Wesołych Świąt” i „Kontestatorzy”. 
„Jedwab” (w którym gościnnie gło-
su użyczyła rozpoczynająca wtedy 
karierę  Edyta Bartosiewicz) przez 
kilka miesięcy utrzymywał się w 
czołówkach list przebojów, m.in. 
przez pięć tygodni na pierwszym 
miejscu Listy Przebojów Trójki.

Koncert zespołu Róże Euro-
py odbędzie się w niedzielę 31 
marca o godz. 18.00 w sali wido-
wiskowej Radzyńskiego Ośrod-
ka Kultury (ul. Jana Pawła II 4). 
Bilety w cenie 30 zł są do naby-
cia w ROK od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-15.00 bądź 
bezpośrednio przed koncertem. 
 

 red.

1 marca 2019 r. w  Radzyniu 
Podlaskim odbył się finał 
Konkursu Historycznego 
„Rotmistrz Witold Pilecki – 
Bohater Najnowszej Historii 
Polski”.

Zorganizowany został przez I 
Liceum Ogólnokształcące oraz Sto-
warzyszenie Przyjaciół I Liceum 
Ogólnokształcącego w Radzyniu 
Podlaskim z okazji  Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych pod honorowym patronatem 
Starosty Radzyńskiego – Pana 
Szczepana Niebrzegowskiego, Bur-
mistrza Miasta Radzyń Podlaski 
– Pana Jerzego Rębka oraz Wójta 
Gminy Radzyń Podlaski – Pana 
Wiesława Mazurka. Patroni Hono-
rowi byli jednocześnie fundatorami 
nagród dla laureatów.

Do udziału w Konkursie przy-
stąpiło 110 uczniów z 12 szkół po-
wiatu radzyńskiego. Do finału ko-
misja zakwalifikowała 55 uczniów.

Po zakończeniu eliminacji fina-
łowych  uczestnicy zwiedzili „Na-
miot Żołnierzy Wyklętych” usta-
wiony na Placu Wolności z okazji 
Narodowego Dnia Pamięci oraz 
obejrzeli film o Rotmistrzu Pilec-

kim w kinie Radzyńskiego Ośrod-
ka Kultury, na który zostali zapro-
szeni przez dyrektora ROK – Pana 
Roberta Mazurka. Następnie od-
było się podsumowanie konkursu 
i wręczenie laureatom dyplomów i 
nagród.

Tytuły laureatów uzyskali:
W kategorii szkół podstawowych
I miejsce – Małgorzata Drozdek 
(Szkoła Podstawowa w Białej)
II miejsce – Szymon Głębocki 
(Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzy-
niu Podlaskim)
III miejsce – Zuzanna Pękała 
(Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzy-
niu Podlaskim)

W kategorii gimnazjów
I miejsce – Julia Piątkowska (Gim-
nazjum nr 1 w Radzyniu Podla-
skim)
II miejsce – Mateusz Truszkowski 
(Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Pod-
laskim)
III miejsce – Aleksandra Blicharz 
(Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Pod-
laskim)

W kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych
I miejsce – Konrad Adamowicz 
(ZSP w Radzyniu Podlaskim)
II miejsce – Kacper Kozak (I LO w 
Radzyniu Podlaskim)
III miejsce – Sebastian Skwara (I 
LO w Radzyniu Podlaskim)
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Róże Europy wystąpią 
na „RO(C)KOWISKU 2019”
Radzyński Ośrodek Kultury zaprasza na XIII 
Warsztaty Gitarowe „RO(C)KOWISKO 2019”. 
Impreza, której głównym celem jest popularyzacja 
muzyki gitarowej oraz możliwość spotkania i inte-
gracja osób grających na gitarze, odbędzie się od 
30 do 31 marca 2019 r.

„Rotmistrz Witold Pilecki 
– Bohater Najnowszej Historii Polski”

Namiot Wyklętych w Radzyniu
po raz drugi



Spotkanie z autorką miało for-
mę wywiadu, który prowadziła 
Renata Sieromska. Jako wokalistka 
uświetniająca wydarzenie, wystą-
piła Aldona Sadowska przy akom-
paniamencie Jarosława Stefaniaka, 
która wprowadzała słuchaczy w 
poetycki nastrój wspaniałym wy-
konaniem piosenek: „Już nie ma 
dzikich plaż”, „Od nocy do nocy”, 
„Kocham lato” i „By coś zostało z 
tych dni”. Pani Bronisława mówiła, 
dlaczego pisze wiersze. – Jest taka 
znana sentencja, że śpiewać każdy 
może, jeden lepiej drugi gorzej. 
Tak samo można pisać wiersze. 
Ja oczywiście piszę gorzej, ale lu-
bię poezję – zażartowała autorka. 

Poezja dla Bronisławy Niebrze-
gowskiej jest odbiciem jej myśli, 
refleksji, uczuć. Choć ma świa-
domość ograniczeń związanych z 
wiekiem, pisze tak jak potrafi, tak 
jak się życie układa – mówiła.

Poetka nie sądziła, że jej wier-
sze pisane do szuflady, kiedykol-
wiek ujrzą światło dzienne. Tomik 
poezji „Chwile refleksji” ukazał 
się dzięki rektorowi radzyńskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
– Dariuszowi Gałanowi, oraz dy-
rektorowi Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury – Robertowi Mazurkowi. 
W wieczorku promocyjnym tomi-
ku uczestniczył m.in. Starosta Ra-
dzyński Szczepan Niebrzegowski, 
który jak się okazało jest kuzynem 
bohaterki wieczoru.

Bronisława Niebrzegowska 
dzieciństwo spędziła w Stoku. Po 
ukończeniu liceum pedagogiczne-
go podjęła pracę zawodową jako 
nauczycielka szkoły w Poizdowie, 
następnie Olszewnicy i Zabielu. 
W ostatniej z wymienionych przez 
27 lat pełniła funkcję dyrektora. 
Ukończyła Studium Nauczyciel-
skie w Lublinie oraz studia ma-
gisterskie z geografii na Uniwer-
sytecie Warszawskim. W 1992 r. 
przeszła na emeryturę. Od 2005 r. 
aktywnie uczestniczy w zajęciach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Radzyniu Podlaskim. Jest pasjo-
natką turystyki, krzyżówek roz-

rywkowych, muzyki i poezji.
Tomik poezji „Chwile refleksji” 

wydany został nakładem Radzyń-
skiego Stowarzyszenia „Podróż-
nik” w ramach cyklu „Radzyńskie 
Wędrówki Literackie”. Partnera-
mi wydawnictwa są: Miasto Ra-
dzyń Podlaski, Powiat Radzyń-
ski, firma drGerard, Spółdzielcza 
Mleczarnia „Spomlek”, Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych 
i Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Radzyniu Podlaskim. 
Patronat medialny nad wydarze-
niem objął portal „Kocham Ra-
dzyń Podlaski”.

Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk

Radzyński Ośrodek Kultury 
z okazji Dnia Kobiet zaprosił na 
koncert Jana Kondraka. Artysta w 
blisko dwugodzinnym koncercie 
zaśpiewał najpiękniejsze piosen-
ki o kobietach skomponowane i 
napisane przez lidera Lubelskiej 
Federacji Bardów, poparte klasyką 
Okudżawy, Cohena, Stinga i Sta-
chury. Melodyjne, romantyczne, 
wzruszające...
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„Chwile refleksji” w wierszach   
  Bronisławy Niebrzegowskiej
Promocja tomiku wierszy Bronisławy Niebrzegowskiej zatytułowanego 
„Chwile refleksji” odbyła się 22 lutego w sali kameralnej Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury. Jest to już czwarta pozycja wydana w ramach „Radzyń-
skich Wędrówek Literackich”, cyklu prowadzonego przez Radzyńskie 
Stowarzyszenie „Podróżnik” i ROK – poinformował Robert Mazurek.

Jan Kondrak 
i „Kobiety 
klasyków”

Radzyński Klub Fotograficzny KLATKA działający przy Radzyńskim Ośrodku 
Kultury, zaprasza wszystkich amatorów i pasjonatów fotografii na comie-
sięczne spotkania. Najbliższe odbędzie się 22 marca o godz 17.00 w pracow-
ni plastycznej ROK. Przedstawiamy Państwu najlepsze zdjęcia miesiąca - luty 
2019.

Fot. Magdalena Dworniak

Fot. Radosław Szelech

Fot. Karolina Wons

RKF „KLATKA”



Sportowcy nagrodzeni

Tę część sesji Rady Miasta po-
prowadził Jarosław Zaprzalski, 
przewodniczący Komisji Zdrowia 
i Kultury Fizycznej. Radny pod-
kreślił, że sport służy rozwojowi fi-
zycznemu człowieka, doskonaleniu 
jego sprawności i siły, ale również   

kształci pożądane cechy charakteru 
(lojalność, uczciwość, wytrwałość), 
a także zachowania społeczne: 
współdziałanie w grupie, umiejęt-
ność podporządkowania się wspól-
nemu celowi. 

Jarosław Zaprzalski poinfor-
mował, że do Komisji Zdrowia 
i Kultury Fizycznej wpłynęło 27 
wniosków o nagrody (dla 19 za-
wodników i 8 trenerów). Po prze-
analizowaniu Komisja postanowiła 
przyznać 11 wyróżnień dla spor-
towców i 3 nagrody dla trenerów 
za wyniki i osiągnięcia sportowe 
odniesione w 2018 r.

Wyróżnionym nagrody wręczyli 
burmistrz Jerzy Rębek oraz prze-
wodniczący Rady Miasta Adam 
Adamski.

- Godzi się uhonorować tych 
wszystkich,  którzy w sposób szla-
chetny i oddany swym pasjom 
reprezentują siebie i rozsławiają 
dobre imię naszego miasta. Takie 

chwile są wyjątkowe – podkreślił 
po wręczeniu nagród burmistrz 
Jerzy Rębek. - Gratuluję laureatom, 
jesteście wyjątkowi. Możemy was 
oglądać na arenach krajowych 
i międzynarodowych. Jesteśmy 
wdzięczni zawodnikom, ale tak-
że trenerom i rodzicom, którzy z 
wielkim oddaniem wspierają was 
w waszej aktywności. Oby wasza 
pasja, wasz zapał nigdy nie wygasły. 
- Włodarz życzył dalszego pasma 
sukcesów i satysfakcji.

Do gratulacji dołączył   Adam 
Adamski. Przewodniczący Rady 
Miasta podkreślił, że w Radzyniu 
rozwijają się nowe dyscypliny spor-
tu. Jest to efekt m.in. inwestowania 

w infrastrukturę sportową (np. 
basen). - Czasami podejmujemy 
decyzje, które są krytykowane, ale 
to, co dziś możemy zobaczyć – suk-
cesy młodzieży i  dzieci – pokazują, 
że warto inwestować w każdą dzie-
dzinę sportu. - Dodał też, że bez 
trenerów, rodziny, mieliby trud-
niejszą drogę do sukcesów.

Nagrodzeni zawodnicy: 
- wędkarstwo: Kacper Broś i Ka-
mil Krasiński (Koło Polskiego 
Związku Wędkarskiego AMUR)
- piłka nożna: Kacper Fijałek, 
Kacper Lipiński, Artur Nowacki i 
Oskar Siwek (LKS ORLĘTA-SPO-

MLEK)
- taekwon-do: Katarzyna Ciężka, 
Michał Łobacz, Karolina Świć 
(Radzyńskie Sportowe Centrum 
Taekwon-do)
- pływanie: Mikołaj Trykacz 
(MULKS “Technik-Orion”) oraz 
Mateusz Bujek (Uczniowski Klub 
Sportowy PROMIEŃ)
Nagrodzeni trenerzy: Edmund 
Koperwas – piłka nożna (LKS 
ORLĘTA-SPOMLEK), Łukasz 
Ciężki –  taekwon-do (Radzyńskie 
Sportowe Centrum Taekwon-do) i 
Jacek Dębski – pływanie (MULKS 
“Technik-Orion”).
 
 Anna Wasak

Po raz szósty Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji zorganizo-
wał w Radzyniu „Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Tropem 
Wilczym”.

Wydarzenie odbyło się w niedzie-
lę 4 marca i o jak co roku cieszyło 
się dużym zainteresowaniem. Za-
wodnicy w różnym przedziale wie-
kowym zgromadzili na dziedzińcu 
Pałacu Potockich, skąd punktualnie 

o godzinie 12.00 we wspólnym bie-
gu uczcili pamięć Wyklętych.

Trasa biegu jak co roku (na pa-
miątkę daty śmierci ostatniego Wy-
klętego – Józefa Franczaka “Lalka”) 
wynosiła 1963 m i prowadziła przez 
ul. Zamkową, Parkową, Krysińskie-
go, okolice Zalewu, ścieżkę rowero-
wą Bulwar nad Białką, groblę Parad-
ną na dziedziniec Pałacu Potockich 
(start i meta). KN

 Fot. Tomasz Młynarczyk
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Podczas lutowej sesji Rady Miasta (25.02) za 
osiągnięcia sportowe w 2018 roku wyróżnienia 
i nagrody Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski 
otrzymało 11 zawodników oraz 3 trenerów. - 
Godzi się uhonorować tych wszystkich, którzy w 
sposób szlachetny i oddany swym pasjom repre-
zentują siebie i rozsławiają dobre imię naszego 
miasta - mówił do sportowców burmistrz Jerzy 
Rębek.

Rozsławiacie nasze miasto

Uczcili pamięć Wyklętych

SPORT


