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Radzyń na 6. miejscu wśród gmin, na 2. wśród miast Lubelszczyzny
Miasto Radzyń Podlaski znala-
zło się na 6 miejscu w Rankingu 
Gmin Lubelszczyzny przy-
gotowanym przez Fundację 
Rozwoju Demokracji Lokalnej 
Regionalny Ośrodek w Lublinie, 
we współpracy z Urzędem Sta-
tystycznym. Wśród miast za-
jęliśmy 2. miejsce – wyprzedził 
nas tylko Tomaszów Lubelski. 

To duże osiągnięcie, biorąc pod 
uwagę, że w województwie lubel-
skim jest 213 gmin, w tym 48 miast. 
Wyprzedziły nas jedynie: gm. 
Głusk, gm. Puchaczów, Jastków, 
Konopnica i miasto Tomaszów Lu-
belski. 

Oficjalne wyniki zostały przed-
stawione w 5 grudnia na wyjazdo-
wej sesji Forum Sekretarzy Lubel-
szczyzny i Podkarpacia, która od-

była się w Janowie Lubelskim.
Ranking został sporządzony 

na podstawie 12 wskaźników. To 
m.in.:
- Średnioroczne dochody własne 
budżetów gmin na 1 mieszkańca 
(za lata 2016-2018) 
- Średnioroczne wydatki majątko-
we inwestycyjne budżetów gmin na 
1 mieszkańca (za lata 2016-2018) 
- Średnioroczny wskaźnik zadłuże-

nia budżetów gmin (za lata 2016-
2018) 
- Wydatki na kulturę i ochronę 
dziedzictwa narodowego (z wyłą-
czeniem wydatków majątkowych 
inwestycyjnych) na 1 mieszkańca 
w 2018 r. 
- Liczba podmiotów gospodar-
czych zarejestrowanych w REGON 
na 1000 ludności w 2018 r. 
- Udział bezrobotnych zarejestro-

wanych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym w 2018 r. 
- Udział ludności w wieku produk-
cyjnym w ludności ogółem w 2018 
r. 
- Średnioroczne saldo migracji na 
1000 ludności (za lata 2016-2018) 
- Odsetek dzieci objętych wycho-
waniem przedszkolnym w wieku 
3-5 lat w 2018 r. 
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W poniedziałek 25 listopada, z 
rąk premiera Mateusza Mora-
wieckiego, nominację na Wo-
jewodę Lubelskiego otrzymał 
Lech Sprawka. 

Zmiana na stanowisku woje-
wody jest konieczna po tym, jak 
pełniący tę funkcję przez ostatnie 
cztery lata Przemysław Czarnek 
w ostatnich wyborach parlamen-
tarnych uzyskał mandat poselski i 
tym samym zrezygnował z pełnio-
nej dotychczas funkcji.

Lech Sprawka to były poseł 
trzech kadencji w Sejmie. Wcze-
śniej był nauczycielem, dyrekto-
rem szkoły, kuratorem i podse-

kretarzem stanu w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej.

 Karol Niewęgłowski
 fot. Urząd Wojewódzki 
 w Lublinie
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Został już opracowany i przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
projekt budżetu Miasta Radzyń Podlaski na 2020 rok. - Obecnie czeka-
my na wynik analiz – informował burmistrz Jerzy Rębek podczas sesji 
Rady Miasta, która odbyła się 29 listopada.

- Czeka nas bardzo trudny bu-
dżet, ponieważ musieliśmy doko-
nać wielu cięć, aby zrównoważyć 
budżet po stronie dochodów i 
wydatków – mówił dalej włodarz 
miasta.

Problem ze zrównoważeniem 
budżetu wynikł z konieczności 
zabezpieczenia środków na pod-
wyżki dla nauczycieli oraz na pod-
wyżki płacy minimalnej. W sumie 
na ten cele Miasto potrzebowało 
znaleźć 4 mln zł.

Z danych, które wpłynęły do 
UM wynika, że subwencja oświa-

towa na rok 2020 została zwięk-
szona tylko o 55 tys. zł w stosunku 
do 2019, natomiast wydatki w ca-
łej sferze oświaty (płace nauczy-
cieli, nauczycieli przedszkoli miej-
skich i obsługi oraz przedszkoli 
niepublicznych) zwiększą się o 2,7 
mln zł.

Drugie ważne zadanie, na re-
alizację którego muszą się znaleźć 
pieniądze w budżecie, to zapew-
nienie środków na podwyżki płac 
dla najniżej zarabiających (płacy 
minimalnej). Będzie to wzrost 
z 2250 na 2600 brutto i do tego 

wszystkie pochodne.
Burmistrz zwrócił uwagę, że 

te problemy – podwyżki płac na-
uczycieli i płacy minimalnej doty-
czą wszystkich samorządów w Pol-
sce. - Nie zamierzamy się poddać, 
zamierzamy zadziałać skutecznie, 
by budżet zrównoważyć i zrealizo-
wać ambitne plany inwestycyjne. 
Mam nadzieję, że będziemy mogli 
wynegocjować ze stroną rządową 
nieco inne warunki subwencji – 
podsumował tę część wypowiedzi.

 Anna Wasak

Wymiana oświetlenia ulic 
Radzynia na ledowe będzie 
zrealizowana. Miasto musiało 
odwołać pierwszy przetarg, 
ale NFOŚiGW, skąd mamy 
pożyczkę na to zadanie, prze-
dłużył termin jego realizacji. 
Tymczasem powstała możli-
wość pozyskania dodatkowo 
funduszy europejskich na ten 
cel. Informował o tym bur-
mistrz Jerzy Rębek na sesji 
Rady Miasta, która odbyła się 
29 listopada.

Pierwszy przetarg na realiza-
cję zamówienia publicznego pod 
nawą „Poprawa efektywności ener-
getycznej poprzez modernizację 
infrastruktury oświetlenia uliczne-
go na terenie Miasta Radzyń Pod-
laski”, ogłoszony pod koniec maja, 
został w lipcu unieważniony. Na 
ten cel miasto pozyskało pożyczkę 
z  Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska w wysokości 2 912 
551,0 zł. Tymczasem do przetargu 
stanęły 3 firmy, z czego dwie przed-
stawiły oferty znacznie znacznie 
przewyższające kwotę, jaką miasto 
przeznaczyło na realizację inwesty-
cji (4 415 700,00 zł - PUH „ELEK-

TRO-LECH” z Parczewa oraz 3 
979 050,00 zł - Electronic Control 
Systems S.A. Z Balic). Najtańszą 
ofertę  przedstawiła firma INST-EL 
z Sokółki (2 997731,40 zł), jednak 
ta nie spełniała wymogów formal-
nych. 

Drugi przetarg mógł być ogło-
szony po uzyskaniu zgody na prze-
dłużenie terminu wykorzystania 
pożyczki. Taką zgodę z NFOŚiGW 
już miasto uzyskało. NFOŚiGW 
przedłuża termin realizacji do 
czerwca 2020 roku. Oprócz tego 
pojawiła się możliwość dodat-
kowego dofinansowania. - Przy-
gotowujemy wniosek do Urzę-

du Marszałkowskiego w ramach 
działania 5.5 o dotację na zmianę 
oświetlenia ulicznego. Termin jego 
złożenia upływa 6 grudnia – in-
formował burmistrz Jerzy Rębek 
na sesji Rady Miasta, która odbyła 
się 29 listopada. Dodał, że pozy-
skanie tych funduszy będzie trud-
ne, bo w województwie lubelskim 
ok. 150 gmin jest zainteresowa-
nych dotacją, więc Miasto dołoży 
wszelkich starań, by jak najbardziej 
precyzyjnie wniosek przygotować. 
Jednak i bez tej dotacji wymiana 
oświetlenia będzie zrealizowana, 
ze względu na wielorakie korzyści 
– dla mieszkańców i kasy miejskiej.  
Oświetlenie ledowe jest energo-
oszczędne – obecnie roczny koszt 
oświetlenia miasta wynosi ok. 800 
tys. zł, oszczędności z tego tytułu 
wyniosą kilkaset tysięcy złotych, 
więc pożyczka zostanie spłacona 
z tych oszczędności – informuje 
burmistrz Jerzy Rębek. Ponadto 
lampy mają dłuższą żywotność niż 
sodowe, dają równomierne, moc-
niejsze światło. Efektem będzie po-
prawa bezpieczeństwa na ulicach 
miasta, co jest szczególnie ważne w 
okolicach przejść dla pieszych.

 Anna Wasak

Czeka nas trudny budżet
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Trwają prace przy odbudo-
wie i modernizacji budynku 
obiektu przy ul. Warszawskiej 
5a, gdzie w czasie okupacji 
mieściła się siedziba Gestapo, 
a od 1944 roku Urzędu Bez-
pieczeństwa i gdzie znajdzie 
siedzibę Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych.

Środki na inwestycję są zabez-
pieczone. 200 tys. zł pochodzi 
z dwóch fundacji senatora RP 
Grzegorza Biereckiego, 100 tys. 
zł z Ministerstwa Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego, 45 tys. zł 
wniesie Miasto.

Wykonywane prace to m.in.: 
izolacje pionowe, wymiana da-
chu, wydobycie i zabezpieczenie 
macew pochodzących z żydow-
skich cmentarzy, a wykorzysty-
wanych przez Niemców w czasie 
okupacji jako kostka brukowa. 
Po ich zabezpieczeniu, zostaną 
przekazane warszawskiej gminie 
żydowskiej, która się opiekuje 
cmentarzem.

 Anna Wasak

Lech Sprawka nowym 
Wojewodą Lubelskim

Trwa modernizacja budynku 
na Muzeum Żołnierzy WyklętychCo z wymianą oświetlenia ulicznego?
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29 listopada 2019 r. Rada Miasta 
Radzyń Podlaski podjęła szereg 
uchwał dotyczących gospodarki od-
padami komunalnymi. 

Podjęcie uchwał miało zadanie przede 
wszystkim dostosowanie przepisów pra-
wa miejscowego do znowelizowanej 6 
września b.r. ustawy z dnia z 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 
2010 t. j.). 

Najważniejsze zmiany 
od 1 stycznia 2020 r.:
1. Obowiązek segregacji odpadów ko-
munalnych przez wszystkich miesz-
kańców;
2. Opłata wyniesie 20 zł od mieszkańca;
3. Brak odbioru odpadów niesegrego-

wanych (ostatnie odbiory niesegrego-
wanych w grudniu 2019 r. wg. harmo-
nogramu dla danej ulicy);
3. Opłata podwyższona za niewykona-
nie obowiązku segregacji wyniesie 80 
zł od mieszkańca + kara grzywny;
4. Miejski system gospodarki odpadami 
komunalnymi obejmie wyłącznie domy 
jednorodzinne i bloki;
5. Przedsiębiorcy działający na terenie 

Radzynia muszą zawrzeć umowę cy-
wilno - prawną z podmiotem odbiera-
jącym odpady komunalne;
6. Nieruchomości mieszane (dom + 
firma) muszą rozdzielić działalność: 
złożyć nową deklarację z nieruchomo-
ści zamieszkałej do tut. Urzędu oraz 
zawrzeć umowę cywilno - prawną na 
odbiór odpadów z firmy.

Problem ten dotyczy również 
mieszkańców Radzynia. W dniu 
29. listopada radni Rady Miasta  
podjęli uchwałę podnoszącą 
stawki opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi z 
12 zł na 20 zł za odpady segre-
gowane. Obecny system gospo-
darki odpadami nie przewiduje 
powstawania odpadów niese-
gregowanych w gospodarstwach 
domowych – nie ma możliwo-
ści oddawania odpadów, które 
nie zostały posegregowane. 
Podwyżki cen za zagospoda-
rowanie odpadów spowodo-
wane są wieloma czynnikami 
zewnętrznymi niezależnymi od 
miasta, są to m.in.: wzrost cen 
za przetwarzanie odpadów oraz 
za transport, wzrost opłaty śro-
dowiskowej, wzrost cen za ener-
gię elektryczną oraz regulacja 
płacy minimalnej. 

Najwyższy skok cen przewi-
dywany jest w Zakładzie Zago-
spodarowania Odpadów Ko-
munalnych w Adamkach. Naj-
bardziej wzrastają ceny frakcji 

odpadów palnych tj. odpadów, 
które są przekazywane do spale-
nia (tabela).  

Kolejnym składnikiem opła-
ty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi jest koszt 
transportu odpadów, który w 
roku 2020 również wzrośnie. 
Powody to: regulacja płacy mi-
nimalnej, wzrost cen energii jak 
również wzrost cen paliwa. W 
listopadzie br. został rozstrzy-
gnięty przetarg, który wygrało 
Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych Sp. z o.o. w Radzyniu 
Podlaskim, w 2020 roku cena 
za transport 1 Mg odpadów wy-
niesie  287,99 zł, podczas gdy w 
2019 wynosiła 240,00 zł.

System gospodarki odpada-
mi komunalnymi w mieście 
musi się samofinansować i 
miasto nie może do systemu 
dopłacać. Wymienione wyżej 
czynniki spowodowały, że Mia-
sto zmuszone było do podnie-
sienia opłat za gospodarowanie 
odpadami, aby zbilansować bu-
dżet odpadów komunalnych w 

2020 r.
Podczas sesji Rady Miasta 

prezes Zarządu Zakładu Zago-
spodarowania Odpadów Ko-
munalnych Paweł Szubartowicz 
wyjaśnił, skąd się biorą tak zna-
czące podwyżki cen za zagospo-
darowanie odpadów przezna-
czonych do spalenia. 

Składają się na nie m.in.: 
wzrost płacy minimalnej, opła-
ty środowiskowej, uwolnienie 
cen energii i koszty kapitałowe. 
Najważniejszy element, to kosz-
ty odpadów palnych – przezna-
czonych na spalenie. Potężna 
ilość odpadów, które nie nada-
ją się do recyklingu, nie mogą 

być składowane na składowi-
skach. Jednocześnie Polska ma 
zbyt małe moce do ich spalenia: 
wynoszą one 2 mln ton na rok, 
podczas gdy w kraju jest rocz-
nie 5 mln ton takich odpadów. 
Na spalarnię ma szansę wjechać 
ten, kto więcej zapłaci. Potęż-
nym kapitałem dysponują duże 
miasta i te samorządy stać na 
przebijanie cen.  

Na terenie województwa lu-
belskiego jest składowanych  kil-
kadziesiąt tysięcy ton odpadów, 
z którymi nie ma co zrobić. Do 
spalania odpadów dopuszczona 
jest tylko  cementownia Cemex 
w Chełmie, która zużywa spa-

lone odpady do wypalania klin-
kieru. Jeśli odpady nie spełniają 
określonych norm, rozpada się 
proces technologiczny, dlatego 
takie odpady są cofane. Jeszcze 
niedawno spalenie tony odpa-
dów kosztowało tam 130 - 140 
zł, obecnie jest to 570 zł, a cena 
jeszcze ma wzrosnąć. - Kto za-
płaci, ten wjedzie, reszta niech 
się martwi – mówił Paweł Szu-
bartowicz.  

Prognozowane ceny uzyskane 
w Zakładzie zagospodarowa-
nia Odpadów w Adamkach za 
poszczególne frakcje odpadów 
przedstawiono w tabeli powyżej.

Nie było wyjścia – stawki za odpady 
komunalne podniesione
Samorządy w całym kraju podwyższają opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Jest to związane ze wzrostem kosztów za-
gospodarowania oraz z nowelizacją ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
która obowiązuje od 6 września 2019 r.  
Jednocześnie zgodnie z ustawą system go-
spodarki odpadami komunalnymi w mieście 
musi się samofinansować (wydatki muszą być 
równe dochodom z tego tytułu) i samorząd nie 
może do systemu dopłacać. 

Ważne informacje dla mieszkańców i firm 
w sprawie odpadów komunalnych
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Kod 
odpadu Rodzaj odpadu

Cena brutto PLN
za 1 Mg

od 01.04. 2019 r.

Cena brutto PLN
za 1 Mg

od 01.01.2020 r.

02 01 03 odpadowa masa roślinna 162,00 220,00
15 01 01 opakowania z papieru i tektury 27,00 75,00
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 81,00 300,00
15 01 06 zmieszane odp. opakowaniowe 162,00 250,00
15 01 07 opakowania ze szkła 27,00 50,00
16 01 03 zużyte opony 432,00 800,00
17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remon-

tów
81,00 170,00

17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia

81,00 170,00

17 01 07 zmieszane odpady gruzu ceglanego, odpadowych mate-
riałów ceramicznych elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06

324,00 450,00

20 01 08 odpady kuchenne biodegradowalne 162,00 220,00
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 486,00 850,00
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 162,00 220,00
20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji (cmentarze) 486,00 600,00
20 03 01 niesegregowane odpady komunalne 486,00 850,00
20 03 07 odpady wielkogabarytowe 486,00 850,00
20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 

(popioły)
270,00 500,00



 Z wielką satysfakcją infor-
mujemy, że Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 
w Radzyniu Podlaskim otrzy-
mało dotację unijną w kwocie 
3574916,40 zł. na zadanie pn. 
„Modernizacja istniejącego 
systemu ciepłowniczego w celu 
zwiększenia jego efektywności 
– budowa elektrociepłowni ga-
zowej w Radzyniu Podlaskim”. 

O te środki Przedsiębiorstwo 
starało się od początku 2018 roku. 
W dniu 31 października 2019 r. 
NFOŚiGW opublikował listę ran-
kingową 51 projektów wybranych 
do dofinansowania, na której PEC 
znalazł się na 19 miejscu. Do 31 
grudnia 2019 r. ma nastąpić podpi-
sanie stosownej umowy. Potem na-
leży rozpocząć proces projektowa-
nia inwestycji, aby móc uczestniczyć 
w aukcji na premię kogeneracyjną. 
Jeśli przez to przejdziemy pomyśl-
nie, to do końca 2021 roku zadanie 
zostanie wykonane.

Celem głównym projektu jest 
zwiększenie efektywności przetwa-
rzania energii pierwotnej poprzez 
wytwarzanie energii elektrycznej i 
energii cieplnej w wysokosprawnej 
kogeneracji, co prowadzi do zmniej-
szenia emisji gazów cieplarnianych i 
pyłów do atmosfery. W projekcie za-
łożono zastosowanie gazu ziemnego 
jako paliwa. Produkowana energia 
elektryczna będzie wykorzystywana 
na potrzeby własne, a jej nadmiar 
zostanie sprzedany do sieci energe-
tycznej. 

Zakres przedsięwzięcia obejmu-
je budowę układu wysokosprawnej 
kogeneracji, pracującego w opar-
ciu o dwa agregaty kogeneracyjne 
o mocy elektrycznej 2x 0,6 MWel i 
mocy cieplnej 2x 0,83 MWth. Prze-
widywana wartość inwestycji wyno-
si 9 281 580 zł (w tym VAT 1 735 580 
zł), z czego koszty kwalifikowalne to 
7 542 000,00 zł. Wnioskowana war-
tość dofinansowania w wysokości 3 
574 916,40 zł stanowi 47,40% kosz-
tów kwalifikowalnych. Pozostała 
kwota 3 967 083,60 zł pochodzić bę-
dzie z pożyczki z NFOŚiGW z Pro-
gramu Priorytet „Wsparcie przed-
sięwzięć w zakresie niskoemisyjnej 
i zasobooszczędnej gospodarki, 
Część 2) Współfinansowanie pro-
jektów POIiŚ w ramach osi priorytet 
POIiŚ 2014-2020 – Zmniejszenie 
emisyjności gospodarki”.

Warto tutaj wyjaśnić, czym jest 
kogeneracja.  

 Otóż jest ona jednym z najbar-
dziej efektywnych sposobów zamia-

ny energii chemicznej paliwa pier-
wotnego do postaci ciepła i prądu 
elektrycznego. Układy kogenera-
cyjne znane są od dawna, a obecnie 
stają się coraz bardziej popularne. Są 
oparte o silniki bądź turbiny gazowe 
o mocach od kilkudziesięciu kilowa-
tów do kilkudziesięciu megawatów. 

Odznaczają się zaletami: 
• wysoka sprawność całkowita
• niezależność od zewnętrznych 

dostawców energii elektrycznej i 
ciepła 

• zwarta kompaktowa budowa, 
możliwość zabudowy kontene-
rowej 

• możliwość wykorzystania róż-
nych paliw gazowych (gaz natu-
ralny, biogaz, gaz towarzyszący 
wydobyciu ropy naftowej, gaz 
kopalniany) 

• niskie poziomy emisji – NOx, 
CO 

• pozytywny efekt środowiskowy 
ze względu na niską emisję CO2 

• możliwość uzyskania dofinanso-
wania w ramach projektów słu-
żących poprawie efektywności 
energetycznej oraz ograniczeniu 
emisji CO2 

• niezawodność – dyspozycyjność 
układu powyżej 90% 

• możliwość produkcji różnych 
mediów: energia elektrycz-
na, ciepła woda, para, chłód 
oraz CO2 do nawożenia upraw 
szklarniowych 
W przypadku PEC sp. z o. o. w 

Radzyniu Podlaskim inwestycja 
kogeneracyjna to wybieganie w 
przyszłość. Staniemy się elektrocie-
płownią i poza ciepłem będziemy 
sprzedawali energię elektryczną. 
Przychody zwiększą się o ok. 25% 
dotychczasowych. Jest to niebagatel-
ne, szczególnie kiedy sezony grzew-
cze odznaczają się stosunkowo 
wysokimi temperaturami, więc dy-
wersyfikacja przychodów przysłuży 
się dalszemu rozwojowi Przedsię-
biorstwa. 

W wyniku realizacji projektu 
planuje się, że w procesie wytwa-
rzania energii elektrycznej i ciepła 
w wysokosprawnej kogeneracji pro-
dukcja energii elektrycznej kształto-
wać się będzie na poziomie 7 879,68 
MWh/rok, a energii cieplnej – 10 
900,22 MWh/rok (ok. 30% produk-
cji dotychczasowej). Roczne zużycie 
miału węglowego spadnie o ponad 2 
tys. ton (ok. 26%  dotychczasowego 
zużycia).

Mamy nadzieję, że nasze dążenia 
się spełnią, co będzie z korzyścią dla 
miasta i jego mieszkańców. 

 Jerzy Woźniak 
 prezes Zarządu PEC

4 listopada w Warszawie odbyło 
się spotkanie poświęcone  roszcze-
niom przedszkoli niepublicznych, 
w którym wzięło udział blisko 40 
przedstawicieli miast członkow-
skich Związku Miast Polskich. 

Regionalna Izba 
Obrachunkowa nie znalazła 
nieprawidłowości

Sprawa dotyczy wydarzeń ma-
jących miejsce w latach 2012-2016, 
a konkretnie sposobu wyliczania 
dotacji dla przedszkoli niepublicz-
nych. 

Dowodem na to, że Miasto po-
stępowało zgodnie z prawem, są 
efekty kontroli Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. RIO dwukrotnie 
skontrolowała sposób udzielania 
dotacji dla przedszkoli niepublicz-
nych: w 2013 roku za rok 2012 
oraz w 2017 roku za rok 2016 i nie 
stwierdziła żadnych nieprawidło-
wości w tym zakresie.

Inny sposób wyliczania dotacji 
– niezgodny z wytycznymi RIO 
stanowiłby złamanie dyscypliny 
finansów publicznych, co zgodnie 
z Ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, 
jest zagrożone sankcjami karnymi.

Sąd Okręgowy w Lublinie tego 
stanowiska nie podzielił.  Zasądził 
Miastu wypłacenie radzyńskim 
przedszkolom niepublicznym łącz-
nie 615 655,23 zł.

W przedsądowym wezwaniu 
do zapłaty przedszkole Bambino 
zażądało 189 110,77 zł dopłaty, SO 
przyznał mu 80 746,56 zł, Kacpe-
rek 544 503,87 – wg Sądu ma to 
być 499 710,03 Biedroneczka – 
żądała 256 923,31, sąd zasądził 35 
198,64. 

Dotychczas do Urzędu Miasta 
nie dotarło uzasadnienie wyroku, 
Urząd nie może się odnieść do 
szczegółów sprawy.  

- Kategorycznie nie zgadzamy 
się z orzeczeniem sądu. Podjęliśmy 

decyzję o złożeniu apelacji – po-
wiedział burmistrz Radzynia Jerzy 
Rębek.

„Bezpodstawne roszczenia 
przedszkoli niepublicznych”  

Pod takim tytułem Związek 
Miast Polskich opublikował arty-
kuł na swym portalu http://www.
miasta.pl/. Problem nie dotyczy 
wyłącznie Miasta Radzyń Podlaski. 
4 listopada w Warszawie odbyło się 
spotkanie poświęcone  roszczeniom 
przedszkoli niepublicznych, w któ-
rym wzięło udział blisko 40 przed-
stawicieli miast członkowskich 
Związku Miast Polskich.  

Sprawa dotyczy okresu sprzed 
2017 r., gdy prawo oświatowe nie 
regulowało precyzyjnie sposobu li-
czenia dotacji. Był ogólny zapis mó-
wiący o tym, że dotacja na każdego 
ucznia ma być nie mniejsza niż 75% 
kosztów bieżących ponoszonych w 
przedszkolach publicznych na jed-
nego ucznia.  

Problem wynika z faktu niedo-
precyzowania, czy do tych bieżących 
wydatków należy wliczyć również 
koszty np. posiłków czy wydatków 
na dzieci niepełnosprawne.  Fakt 
ten wykorzystują kancelarie praw-
ne, które proponują przedszkolom 
wywalczenie pieniędzy za część wy-
granej. 

W ogólnopolskim dzienniku 
“Rzeczpospolita” z dn. 8 listopada 
ukazał się artykuł Renaty Krupy-
-Dąbrowskiej “Wojna miast z przed-
szkolami. Magistraty nie chcą być 
dłużej “dojną krową” dla prawników 
domagających się zaległych dotacji 
dla prywatnych przedszkoli”. 

Autorka wskazuje przykłady 
miast, gdzie przedszkola prywatne 
wystąpiły – i wygrały w sądach mi-
lionowe kwoty – według nich - za-
ległych dotacji. Przywołane zostały 
Wałbrzych, Zielona Góra, Piasecz-
no. Należy dodać, że w naszym re-
gionie również ten problem wystąpił 
– np. Urząd Miasta Biała Podlaska w 

2017 r. musiał wypłacić jednemu z 
przedszkoli ponad 4 mln zł.  

Wiele procesów wciąż się toczy, a 
stawką w nich są nawet wielomilio-
nowe kwoty. Sprawa jest poważna, 
w sądach występują rozbieżności 
interpretacyjne - zdarzają się wy-
roki, na podstawie których przed-
szkola otrzymują „odszkodowania” 
uwzględniające np. środki na dzie-
ci niepełnosprawne, nawet gdy w 
przedszkolu nie ma i nie było żad-
nego dziecka niepełnosprawnego. 
Co ciekawe, jak twierdzi Robert 
Kamionowski w przywołanym arty-
kule w „Rzeczpospolitej”, zasądzane 
przez sądy kwoty nie są czystą do-
tacją, bo te przysługują na dany rok 
budżetowy, ale świadczeniami od-
szkodowawczymi, które właściciele 
przedszkoli mogą przeznaczać, na 
co zechcą, nawet na cele prywatne. 

W tej sytuacji Zarząd Związku 
Miast Polskich postanowił podjąć 
działania w obronie miast. Pierw-
szym z nich było warszawskie spo-
tkanie z udziałem prawników, któ-
rego celem było ustalenie wspólnej 
linii obrony. Spotkanie zakończyło 
się – jak czytamy na stronie Związ-
ku Miast Polskich - ustaleniem, że 
prawnicy przeanalizują argumenta-
cję obu stron toczących się sporów 
i sporządzą ekspertyzę prawną do 
wykorzystania przez miasta, a także 
w ewentualnych innych działaniach, 
których podjęcie Związek uzna za 
wskazane.  

Związek rozważa też przygo-
towanie kampanii informacyjnej, 
w którą włączą się zainteresowa-
ne miasta. Jej celem będzie poka-
zanie, że przekazywanie dotacji 
przedszkolom prywatnym (które 
dodatkowo pobierają spore opłaty 
od rodziców), liczonych np. wraz 
z wydatkami bieżącymi miast na 
uczniów niepełnosprawnych, to 
nieuzasadniony zabór pieniędzy pu-
blicznych i ewidentna nierówność 
wobec prawa. 

 Anna Wasak
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Radzyński PEC z dotacją 
na inwestycję kogeneracyjną

Miasto złoży apelację od wyroku 
Sądu Okręgowego ws. dotacji dla 
przedszkoli niepublicznych
Sąd Okręgowy w Lublinie nakazał wypłacenie niepublicznym przedszkolom zale-
głych dotacji. - Nie zgadzamy się z orzeczeniem, zamierzamy odwołać się do Sądu 
Apelacyjnego, ponieważ uznaję racje mego poprzednika – burmistrza Witolda 
Kowalczyka, za którego kadencji problem zaistniał. Uważam, że postąpił w tej 
sprawie zgodnie z prawem, a także  zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obra-
chunkowej – instytucji powołanej do kontroli samorządowych finansów publicz-
nych  i w tej dziedzinie kompetentnej - komentuje sprawę burmistrz Jerzy Rębek.  



Po południu w kinie wyświetlo-
ny został film „Legiony”. Na świą-
teczny wieczór Radzyński Ośrodek 
Kultury zaprosił na spektakl „Błę-
kitny Expres”. 

W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz samorządo-
wych z włodarzami powiatu, mia-
sta i gminy, szkół, instytucji, za-
kładów pracy, stowarzyszeń, służb 
mundurowych: wojska, policji, 
straży pożarnej, harcerzy. Poszcze-
gólne delegacje były reprezentowa-
ne przez poczty sztandarowe. Mszę 
Świętą koncelebrowali proboszczo-
wie radzyńskich parafii: dziekan 
radzyński, kustosz Sanktuarium 
ks. prał. Roman Wiszniewski, ks. 
kan. Krzysztof Pawelec, ks. Kano-
nik Henryk Och oraz ks. Prałat 
Henryk Hołoweńko, ks. Kanonik 
Henryk Prządka i ks. Michał Gosk.

Uroczystość została przygoto-
wana wspólnie przez radzyńskie 
samorządy: miasta z burmistrzem 
Jerzym Rębkiem, powiatu - ze 
starostą Szczepanem Niebrzegow-
skim oraz wójtem Wiesławem Ma-
zurkiem.

Fundamentem wolności jest 
prawda

O odprawienie Mszy św. w in-

tencji Ojczyzny prosił Burmistrz 
Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rę-
bek, który podkreślił, że wolność 
może być budowana jedynie na 
fundamencie prawdy historycznej.

Włodarz mówił, że  „niebez-
pieczeństwem dla naszej wspól-
nej wolności i przyszłości jest za-
kłamywanie prawdy, szczególnie 
prawdy historycznej, bo to dzięki 
świadomości, pamięci i prawdzie 
historycznej kształtują się narody 
i ich tożsamość”. Odwołując się do 
słów św. Jana Pawła II zawartych 
w książce „Pamięć i tożsamość” 
zaznaczył, że „dramatem i cierpie-
niem Polski z lat zniewolenia ko-
munistycznego w latach 1944-89 
było kłamstwo na usługach władzy 
poprzez zafałszowanie historii. 
Oczyszczenie pamięci historycz-
nej, uodpornienie się na ponowne 
próby jej fałszowania to niezbędne 
kroki do odnowy demokracji w 
XXI wieku”. Stąd „przekazywanie 
prawdy o historii danego narodu 
w sposób wolny od wypaczeń pro-
wadzi do otwarcia na przyszłość”. 
- Włączmy więc do intencji dzisiej-
szej Mszy św. także modlitwę, by-
śmy swą teraźniejszość i przyszłość 
budowali na mocnym fundamen-
cie prawdy, także historycznej, i 

nie dali się zwodzić tym, którzy 
przez fałszowanie historii dążą do 
ponownego zniewolenia naszego 
Narodu.

Wolność jest darem
i zadaniem 

Słowo Boże wygłosił ks. Mi-
chał Gosk. W homilii wskazywał 
drogi wiodące Polskę do niepod-
ległości mówił również o warunku 
zachowania wolności, jakim jest 
wierność Bogu. - Trwanie w wol-
ności, która zakorzeniona jest w 
Bogu, pozwala zachować wolność 
nawet w niewoli. Chrystus obda-
rzył nas wolnością i powołuje do 
bycia niepodległymi. Wzywa nas 
do nieulegania, a tym samym do 
niepodlegania wszystkiemu, co 
sprzeciwia się godności i wielkości 
człowieka, stworzonego na obraz 
i podobieństwo Boże. „Ku wolno-
ści wyswobodził nas Chrystus. A 
zatem trwajcie w niej i nie pod-
dawajcie się na nowo pod jarzmo 
niewoli”. Siostry i Bracia! Wolność 
jest darem i zadaniem.  - mówił 
ks. Michał Gosk. Zacytował słowa 
kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w przededniu jego beatyfikacji: 
„Nienawiścią nie obronimy naszej 
Ojczyzny, a musimy jej przecież 

bronić. Brońmy jej więc miłością! 
Naprzód między sobą, aby nie 
podnosić ręki przeciw nikomu w 
Ojczyźnie, w której ongiś bili nas 
najeźdźcy. Nie możemy ich naśla-
dować. Nie możemy sami siebie 
poniewierać i bić. Polacy już dosyć 
byli bici przez obcych, niechże więc 
nauczą się czegoś z tych bolesnych 
doświadczeń. Trzeba spróbować 
innej drogi porozumienia – przez 
miłość, która sprawi, że cały świat, 
patrząc na nas, będzie mówił: „Oto, 
jak oni się miłują”. Wtedy dopiero 
zapanuje upragniony pokój, zgoda 
i wzajemne zaufanie.

Oprawę muzyczną uroczystości 
przygotował chór parafialny pod 
kierownictwem Karola Miłosza.

Manifestujmy swój
patriotyzm

Po zakończonej Mszy św. 
uczestnicy uroczystości przeszli 
ulicami miasta pod pomnik Nie-
podległości, prowadzeni przez 
Miejską Orkiestrę Dętą pod ba-
tutą Marka Chromika oraz pocz-
ty sztandarowe. W przemarszu 
uczestniczyli na koniach członko-
wie Radzyńskiego Stowarzyszenia 
Kawaleryjskiego im. rtm. Witolda 
Zawadzkiego.

Tę część uroczystości poprowa-
dził radny Rady Miasta Jarosław 
Zaprzalski. Na placu Wolności po 
wspólnym odśpiewaniu hymnu i 
podniesieniu flagi na maszt, słowo 
do zebranych wygłosił Starosta Ra-
dzyński Szczepan Niebrzegowski.

Włodarz powiatu radzyńskiego 
podkreślił, że Narodowe Święto 
Niepodległości jest dniem rado-
snym, powinno inspirować do 
działania i jedności narodowej. 
Zachęcał do manifestowania pa-
triotyzmu.

-  Manifestujmy swój patriotyzm 
- taki patriotyzm, który „oznacza 
umiłowanie tego, co ojczyste: umi-
łowanie historii, tradycji, języka 
czy samego krajobrazu ojczystego. 
Jest to miłość, która obejmuje rów-

nież dzieła rodaków i owoce ich 
geniuszu. Próbą dla tego umiłowa-
nia staje się każde zagrożenie tego 
dobra, jakim jest Ojczyzna. Nasze 
dzieje uczą, że Polacy byli zawsze 
zdolni do wielkich ofiar dla zacho-
wania tego dobra albo też dla jego 
odzyskania” (Jan Paweł II „Pamięć 
i tożsamość”) - mówił starosta ra-
dzyński Szczepan Niebrzegowski. 

Następnie poszczególne dele-
gacje złożyły wieńce i wiązanki 
kwiatów pod pomnikiem Niepod-
ległości. 

W trakcie uroczystości komen-
dant Radzyńskiego Stowarzyszenia 
Kawaleryjskiego im. rtm. Witolda 
Zawadzkiego porucznik kawalerii 
ochotniczej Kamil Kubaczyński 
przekazał włodarzom radzyńskich 
samorządów Ogień Niepodległo-
ści, pochodzący z mogił polskich 
legionistów, poległych w 1916 roku 
pod Kostiuchnówką na Wołyniu w 
walkach z Rosjanami. 

Pieśń reprezentacyjną Wojska 
Polskiego odegrała Miejska Orkie-
stra Dęta pod batutą Marka Chro-
mika.

Wójt Gminy Radzyń Wiesław 
Mazurek dziękował uczestnikom 
uroczystości: kapłanom, pocztom 
sztandarowym, służbom mun-
durowym: wojsku, policji, straży, 
Lasom Państwowym, harcerzom, 
kawalerzystom, delegacjom szkół: 
dyrektorom, dzieciom, delegacjom 
zakładów pracy, stowarzyszeń asy-
ście honorowej Sił Zbrojnych RP 
Skład Bezwola 2, kierownictwu 
Wojskowej Orkiestry w Siedlcach, 
Miejskiej Orkiestrze Dętej pod 
kierunkiem kapelmistrza Marka 
Chromika, Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej za przygotowane kotylio-
ny oraz „wszystkim, którzy zadali 
sobie trud, by razem świętować” i 
tym, co udekorowali flagami swo-
je domy. - Dziękuję, że potrafimy 
się zjednoczyć, razem cieszyć się z 
niepodległej Ojczyzny – zakończył 
wójt Wiesław Mazurek.

 Anna Wasak

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Radzyniu
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Wolność była i jest wpisana
w dusze Polaków
Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Radzyniu 
Podlaskim rozpoczęły się Mszą świętą w Sanktuarium Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy. Po Eucharystii uczestnicy obchodów przeszli pod 
pomnik Niepodległości, by złożyć wieńce i wysłuchać okolicznościowego 
przemówienia, które wygłosił starosta radzyński Szczepan Niebrzegow-
ski.



Spotkanie z astronomami dla uczniów SP1

Miasto pozyskało pieniądze 
na termomodernizację sali 
konferencyjnej

Program „Astronomowie 
w szkołach” to tegoroczna 
inicjatywa Polskiego Towa-
rzystwa Astronomicznego, 
realizowana w ramach świę-
towania stulecia Międzyna-
rodowej Unii Astronomicz-
nej. Jednym z jej elementów 
jest popularyzacja nauki o 
kosmosie wśród uczniów 
szkół podstawowych.

Dzięki staraniom dyrektor 
SP1 Bożeny Płatek, 25 listopada z 
prelekcjami dla uczniów „jedyn-
ki” przyjechali wybitni naukow-
cy, którzy z wielką pasją opowia-
dali o wszechświecie.

- O projekcie przeczytałam 
pod koniec lipca br., napisa-
łam szybko wniosek, ponieważ 
chciałam, aby dzieci doświad-
czyły spotkania z astronomami, 
a już we wrześniu otrzymałam 

wiadomość pozytywną, że szko-
ła zakwalifikowała się do jego 
realizacji. Gościmy u nas wy-
bitnych specjalistów w osobach: 
dr Agnieszka Majczyna z Naro-
dowego Centrum Badań Jądro-
wych oraz dr Mirosław Należyty 
z Polskiego Towarzystwa Astro-
nomicznego, którzy przeprowa-
dzą trzy pogadanki dostosowa-
ne do przedziałów wiekowych: 
„Niebieski zwierzyniec”, „Nasze 
miejsce we wszechświecie” i 
„Skąd się biorą gwiazdy” - wy-
jaśnia dyrektor SP1 Bożena Pła-
tek.

Niewątpliwym zaskocze-
niem dla uczniów był fakt, że dr 
Agnieszka Majczyna jest rodo-
witą radzynianką i absolwentką 
Szkoły Podstawowej nr 1.

- Nie spodziewałam się tak 
miłego i ciepłego przyjęcia. W 
Radzyniu jestem przynajmniej 

raz w miesiącu, ale dzisiaj poczu-
łam się nieco inaczej. Wielkim 
zaskoczeniem był dla mnie wi-
dok moich nauczycieli, których 
Pani Dyrektor zaprosiła specjal-
nie na to spotkanie. A samo spo-
tkanie i kontakt z dziećmi? Nie-
samowity! Dzieci słuchały i za-
dawały mnóstwo pytań, to znak, 
że chyba było ciekawie - podsu-
mowała z uśmiechem spotkanie 
z uczniami prelegentka.

Tegoroczne listopadowe spo-
tkanie z astronomami nie jest 
pierwszym i ostatnim. Najpraw-
dopodobniej na wiosnę naukow-
cy ponownie odwiedzą nasze 
miasto, aby poprzez specjali-
styczny sprzęt uczniowie mogli 
zobaczyć np. kratery na księży-
cu, księżyce Jowisza, mgławice i 
otaczające Ziemię planety.

 Karol Niewęgłowski

W ramach inwestycji zostanie 
przeprowadzona wymiana okien, 
budynek zostanie ocieplony, pla-
nowana jest również gruntowna 
przebudowa zarówno sali konfe-
rencyjnej jak i pomieszczeń towa-
rzyszących. 

Całkowita wartość Projektu 
wynosi 877 487,35 zł, a całkowite 
koszty kwalifikowane – 456 494,30 
zł.

Projektu zostanie dofinansowa-
ny z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w kwocie 388 
020,15 zł (85% kosztów kwalifiko-
wanych) oraz w formie dotacji celo-
wej z budżetu państwa w kwocie 45 
649,43 zł (10% kosztów kwalifiko-
wanych). Projekt jest realizowany w 
partnerstwie z Gminą Radzyń Pod-
laski. Obydwa samorządy pokryją 
pozostałe koszty przedsięwzięcia 
po 50 %. 

Zgodnie z umową projekt powi-
nien zostać zrealizowany, tak pod 
względem rzeczowym, jak i finan-
sowych do końca 2020 r.

Umowę o dofinansowanie Pro-
jektu „Termomodernizacja budyn-
ku konferencyjnego w Radzyniu 
Podlaskim” Miasto Radzyń Pod-
laski podpisało z Województwem 
Lubelskim 28 października 2019 r. 
Dofinansowanie nastąpi w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020, Osi Prioryteto-
wej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENER-
GETYCZNA I GOSPODARKA 

NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 
Efektywność energetyczna sektora 
publicznego, w formie współfinan-
sowania UE oraz współfinansowa-
nia krajowego z budżetu państwa. 

W najbliższym czasie będzie 
ogłoszone postępowanie o udzie-
lenie zamówienia publicznego na 
wykonanie przedsięwzięcia (całego 
zakresu robót) objętego Projektem.

 Anna Wasak

Podczas sesji Rady Miasta rad-
ni podjęli uchwałę  o zmianie 
w budżecie, w efekcie której 
Zakład Gospodarki Lokalowej 
otrzyma dotację w wysokości 
100 tys. zł na uregulowanie  
należności wymagalnych. - Nie 
mamy wyboru – informował 
burmistrz Jerzy Rębek. Jed-
nocześnie przedstawił roz-
wiązanie, które w przyszłości 
umożliwi bilansowanie budżetu 
ZGL-u.

W związku z trudnościami 
zakładu w ściąganiu czynszu od 
części lokatorów, ZGL ma de-
ficyt  finansowy. Sposobem na 
jego przełamanie będą zmiany w 
strukturze  organizacyjnej, które 
wejdą od 1 stycznia 2020 r. Jak 
informował włodarz miasta, w 
ZGL - miejskim zakładzie budże-

towym pozostaną tylko 4 osoby w 
administracji. Kadra techniczna 
wraz z dotychczasowym kierow-
nictwem przechodzi do Przed-
siębiorstwa Usług Komunalnych. 
Chodzi o 2 elektryków, 2 hydrau-
lików, 2 pracowników wykwalifi-
kowanych działających w dziedzi-
nie budownictwa oraz 1 majstra. 
- Jako pracownicy PUK będą le-
piej zagospodarowani, a prace dla 
ZGL będą wykonywać na zlecenie 
– mówił włodarz. Dodał też: - Za-
mierzamy bardzo uważnie przy-
glądać się działaniom związanym 
z wydatkowaniem środków na 
utrzymanie lokali, chcemy rów-
nież,  by lokatorzy uczestniczyli w 
kosztach bieżącej eksploatacji bu-
dynków. Z wyjątkiem ludzi zupeł-
nie nieporadnych - takie wyjątki 
są możliwe. 

 Anna Wasak

6 AKTUALNOŚCI BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 11 grudnia 2019 r.

Miasto Radzyń Podlaski otrzymało dotację na termomodernizację części 
budynku Urzędu Miasta przy ul. Warszawskiej 32, w której znajduje się sala 
konferencyjna. 

Będą zmiany organizacyjne w ZGL



Po uroczystym przecięciu 
wstęgi dokonano poświęcenia 
krzyży do sal oraz budynku. Po 
zwiedzeniu budynku, w hali 
sportowej odbyła się dalsza część 
uroczystości. 

- Warto było czekać te 21 lat, 
aby taki dzień nastąpił. Dlaczego 
tyle lat? Ponieważ mija właśnie 
21 lat od powstania powiatu ra-
dzyńskiego. Od początku funk-
cjonowania naszego powiatu 
koncepcja rozwoju oświaty była 
jednym z najważniejszych punk-
tów naszej działalności. Obecnie 
mamy największą szkołę w wo-
jewództwie lubelskim z tak roz-
winiętą bazą warsztatową. Wie-
rzę, że ten element, który dzisiaj 
otwieramy, nie jest ostatnim w 
tworzeniu całej kubatury szko-
ły. Chciałbym podziękować pani 
dyrektor szkoły za bardzo dobrą 
współpracę podczas realizacji. 
Dziękuję i gratuluję tego obiektu, 

jestem przekonany, że poprawi 
on nie tylko komfort pracy na-
uczycieli, ale przybliży nas do 
momentu, który jest marzeniem 
wszystkich samorządowców po-
wiatowych, by wszyscy ucznio-
wie tej placówki mieli zajęcia 
wyłącznie w jednej kubaturze - 
mówił w swoim wystąpieniu sta-
rosta Szczepan Niebrzegowski.

Głos zabrał także m.in. bur-
mistrz miasta Jerzy Rębek. - Gra-
tuluję powstania tego obiektu. 
Gratuluję panu Zdzisławowi Ja-
nusowi, który rozpoczął to dzie-
ło, ale również pani dyrektor, 
która te dzieło doprowadziła do 
końca. Ta szkoła daje ogromne 
możliwości i tylko pozostaje nam 
patrzeć i dopingować młodych 

ludzi, aby te możliwości potrafili 
odpowiednio wykorzystać. Gra-
tuluję i życzę dalszego rozwoju 
tej szkoły bo mam nadzieję, że to 
nie jest koniec, a dopiero począ-
tek rozwoju tej szkoły.

Warsztaty wybudowane zo-
stały w ramach realizacji projek-
tu współfinansowanego ze środ-
ków UE pod nazwą Dostosowa-

nie profilu szkolnictwa ponad-
gimnazjalnego do potrzeb rynku 
pracy poprzez budowę nowego 
obiektu służącego praktycznej 
nauce zawodu przy istniejącym 
budynku Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Radzyniu Pod-
laskim - etap I oraz zakup wypo-
sażenia warsztatów i pracowni 
kształcenia zawodowego.

Projekt jest dofinansowany w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego na lata 2014-2020, Osi 
priorytetowej 13 Infrastruktura 
Społeczna, Działanie 13.6 Infra-
struktura kształcenia zawodowe-
go i ustawicznego.

Dofinansowanie projektu z 
UE: 2 999 700,00 zł. Wartość 
projektu w zakresie budowy to 
blisko 10,5 mln zł.

 Karol Niewęgłowski

W roku szkolnym 2018/2019 
Przedszkole Miejskie nr 1 w 
Radzyniu Podlaskim przystą-
piło do Międzynarodowego 
Projektu Edukacyjnego „ 
Piękna nasza  Polska cała”. 

Patronat nad realizacją tego 
projektu objął Burmistrz Miasta 

Jerzy Rębek, który biorąc udział 
w przedszkolnej uroczysto-
ści  setnej rocznicy  odzyskania 
przez Polskę niepodległości, po-
parł nasz udział w tym projekcie.  
W dniu 14 listopada 2019 roku 
do naszego przedszkola przyszła 
przesyłka z Kancelarii Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Otrzymaliśmy list od Pana Pre-
zydenta Andrzeja Dudy i upo-
minek w postaci flagi , która od 
dzisiaj zostanie prezentowana na 
przedszkolnych uroczystościach. 
Składamy serdeczne podzięko-
wania Panu Prezydentowi za ten 
gest, Burmistrzowi Miasta Ra-
dzyń Podlaski za wsparcie i au-
torce projektu pani Ludmile Fa-
biszewskiej za pomysł. Dzięku-
jemy także wszystkim z naszego 
przedszkola, dzieciom, rodzicom 
i personelowi za pełne zaangażo-
wanie w realizację tego wspania-
łego projektu.

Długo oczekiwane warsztaty ZSP już otwarte!
W piątek (22.11) odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku warsztatów kształcenia zawodowego przy Zespole Szkół Ponad-
podstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Robert Gmitruczuk - p.o. Woje-
wody Lubelskiego, Radosław Plandowski - reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego, ks. prał. Roman Wiszniewski - Dzie-
kan Dekanatu Radzyńskiego, Sławomir Sosnowski - były Marszałek Województwa Lubelskiego, Szczepan Niebrzegowski - Starosta 
Radzyński, Robert Mazurek - Przewodniczący Rady Powiatu, Jerzy Rębek - Burmistrz Radzynia Podlaskiego, Teresa Misiuk - Lubelski 
Kurator Oświaty, Grażyna Dzida - dyrektor ZSP, Lucjan Kotwica i Jerzy Kułak - byli Starości Radzyńscy, Zdzisław Janus - wieloletni 
dyrektor szkoły, Marek Szczepaniuk - wykonawca inwestycji, Joanna Paszkowska - przewodnicząca Rady Rodziców w ZSP oraz Ma-
teusz Antol - uczeń III klasy Technikum Informatycznego.
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List od Prezydenta O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz 
Miasta 

Radzyń Podlaski
podaje do publicznej wia-

domości, że został wywieszo-
ny na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Radzyń Podlaski na 
okres 21 dni tj. od dnia  2 
grudnia 2019 r. do dnia 23 
grudnia 2019 r. wykaz nie-
ruchomości  przeznaczonych 
do wydzierżawienia na okres 
do 3 lat  - na podstawie art. 
35 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r.  o gospodar-
ce nieruchomościami ( Dz. U. 
2018.2204 ze zm.).

Wykaz jest załącznikiem  do 
Zarządzenia Nr 90  Burmi-
strza Miasta Radzyń Podlaski 
z dnia 26 listopada 2019 roku.



- W ciągu 9 lat zostały wymie-
nione praktyczne wszystkie me-
dyczne aparaty i urządzenia dia-
gnostyczne: aparaty do znieczula-
nia, respiratory, defibrylatory, kar-
diomonitory, aparaty USG, stoły 
operacyjne i wiele innych urządzeń 
medycznych – mówił na wstępie 
dyrektor szpitala Marek Zawada.

- Wybudowaliśmy i wyposa-
żyliśmy w najwyższej klasy sprzęt 
medyczny Oddział Intensywnej 
Opieki Medycznej oraz Blok Ope-
racyjny. Do tego trzeba dołożyć 
remonty i modernizacje infra-
struktury szpitala - termomo-
dernizacja budynku głównego, 
termomodernizacja pawilonu 
psychiatrycznego. Mogę śmiało 
powiedzieć, że dziś radzyńska pla-
cówka jest nowoczesnym, dobrze 
wyposażonym szpitalem, udzie-
lającym wszechstronnej profesjo-
nalnej pomocy medycznej swoim 
pacjentom. Ważnym elementem 
strategii podnoszenia jakości jest 
otrzymanie przez Samodzielny Pu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Radzyniu Podlaskim Certyfika-
tu Akredytacyjnego przyznanego 
przez Ministra Zdrowia. Certyfi-
kat ten potwierdza, że radzyński 
szpital systematycznie realizuje 
politykę podnoszenia jakości reali-
zowanych świadczeń medycznych. 
Dziś z okazji tej uroczystości jesz-
cze raz państwu składam gorące 
podziękowania. Dziękuję również 
bardzo gorąco Urzędowi Mar-

szałkowskiemu w Lublinie na ręce 
marszałka Jarosława Stawiarskiego, 
ale również na ręce Sławomira So-
snowskiego. Tylko dzięki środkom 
pozyskanym z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego było możliwe 
wykonanie tak wielu inwestycji. 
Widać wyraźnie na tym przykła-
dzie jak ważna jest kontynuacja 
projektów i programów ponad 
politycznymi podziałami. Bardzo 
dziękuję naszemu płatnikowi Na-
rodowemu Funduszowi Zdrowia, 
który zawsze wspiera naszą pla-
cówkę i z wrażliwością podchodzi 
do potrzeb naszych pacjentów. 
Nie mogę pominąć również orga-
nu założycielskiego Starostwa Po-
wiatowego, który zawsze wspiera 
działania dyrekcji szpitala. Przy-
kładem jest właśnie dotacja celowa 
na wykonanie i utwardzenie placu 
do parkowania pojazdów naszych 
pacjentów oraz udzielenia porę-

czenia kredytu dla zabezpieczenia 
wkładu własnego właśnie w tym 
realizowanym projekcie. Bardzo 
dziękuję panu staroście, zarządowi 
i wszystkim radnym powiatu. Jesz-
cze jedne imienne podziękowania 
dla Przemysława Czarnka wojewo-
dy lubelskiego ubiegłej kadencji za 
zauważenie potrzeb mieszkańców 
powiatu radzyńskiego i podjęcie 
decyzji o lokalizacji w Radzyniu 
rezonansu magnetycznego – wyja-
śniał dyrektor.

Rezonans magnetyczny PRO-
DIVA 1,5T CX to nowoczesne 
urządzenie diagnostyczne, które 
w pełni odpowiada potrzebom 
radzyńskiego szpitala. Cechuje go 
świetna jakość obrazowania przy 
jednoczesnej prostej intuicyjnej 
obsłudze.

 Karol Niewęgłowski

W wigilię Uroczystości 
Wszystkich Świętych tłum 
świętych stawił się w ko-
ściele pw. Trójcy Świętej w 
Radzyniu Podlaskim. 

Wśród nich było wielu aniołów 
z Archaniołem Gabrielem na czele, 

nie brakło oczywiście Matki Bo-
żej, spośród bardziej popularnych 
świętych byli m.in.: św. Cecylia, 
św. Rita, św. Jerzy, św. Wojciech i 
wielu innych. Dzieci opowiadały, 
o wybranych przez siebie świętych. 
Ci, co się przebrali otrzymali cenne 
książki.
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Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o  utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2019 
r.,poz.2010) obowiązkiem właściciela 
nieruchomości jest uprzątnięcie błota, 
śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń 
z  chodników położonych wzdłuż nieru-
chomości, przy czym za taki chodnik uznaje 
się wydzieloną część drogi publicznej służą-
cą dla ruchu pieszego, położoną bezpośred-
nio przy granicy nieruchomości.

W  rozumieniu ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach chodnik to wy-
dzielona część drogi publicznej służąca 
dla ruchu pieszego,  położona bezpośred-
nio przy granicy nieruchomości.   A więc 
obowiązek sprzątania  nie dotyczy tylko 
tych właścicieli nieruchomości, do których 
granic  bezpośrednio nie przylega  chod-
nik. Zdarza się, że do nieruchomości przyle-
ga droga, ale nie ma ona chodnika, wówczas 
powyższy obowiązek nie ma w stosunku do 

właściciela zastosowania. Zgodnie z przepi-
sem właściciel jest zobowiązany do uprząt-
nięcia błota, śniegu, lodu i  innych zanie-
czyszczeń z  chodnika  przyległego  do jego 
nieruchomości. Zatem obowiązek ten pole-
ga po prostu na sprzątaniu chodnika. W zi-
mie poprzez usuwanie śniegu i  lodu, w in-
nych porach roku poprzez usuwanie błota 
i innych zanieczyszczeń, które gromadzą się 
na chodniku. Niedopuszczalnym jest usu-
wanie śniegu, lodu lub innych zanieczysz-

czeń z chodników na jezdnię.
Właściciel, który uchyla się od obowiąz-

ku utrzymywania czystości i porządku może 
zostać ukarany  grzywną, którą wymierza się 
w trybie obowiązującym przy ściganiu wy-
kroczeń. Właściciela obciąża odpowiedzial-
ność cywilna za skutki wypadków spowodo-
wanych brakiem dbałości o chodnik.  

Przypomina się również o zapewnieniu 
bezpieczeństwa poprzez usuwanie nawi-
sów śnieżnych i sopli z dachów budynków. 

6 grudnia br. w radzyńskim szpitalu dokonano uroczystego otwarcia pra-
cowni rezonansu magnetycznego. Wartość inwestycji to blisko 4,7 mln. zł, 
w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego (66%). 

Otwarcie pracowni 
rezonansu magnetycznego

Wieczór Świętych 
w kościele pw. Trójcy Świętej

O G Ł O S Z E N I E

W związku z trwającym sezonem zimowym 2019/2020 Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski przypomina właścicielom nieruchomości 
o obowiązku odśnieżania chodników 



Posiedzeniu przewodniczył 
Przewodniczący Miejskiego Ze-
społu Zarządzania Kryzysowego 
w Radzyniu Podlaskim, burmistrz 
Jerzy Rębek.

Podczas spotkania dokonano 
analizy sytuacji w mieście pod 
kątem przygotowania do nadcho-
dzącej zimy. Analiza odbyła się 
w oparciu o rekomendacje, jakie 
Wojewoda Lubelski przekazał sa-
morządom miejskim i gminnym 
poprzez starostów. W toku przed-
miotowej analizy podjęto nastę-
pujące ustalenia:

1. Miejskie Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego jest powo-
łane zarządzeniem Nr 43 Burmi-
strza Miasta Radzyń Podlaski z 
dnia 26 kwietnia 2016 r. w spra-
wie utworzenia, określenia składu 
osobowego i zadań Miejskiego 
Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego w Urzędzie Miasta Radzyń 
Podlaski i na bieżąco gotowe do 
realizacji swych zadań, polega-
jących na niezawodnym przyj-
mowaniu informacji od organów 
nadrzędnych (głównie Starosty 
Radzyńskiego i Wojewody Lubel-
skiego) i przekazywaniu stosow-
nych informacji zwrotnych do 
tych organów. Sprawny przepływ 
informacji w sytuacji zdarzeń kry-
zysowych związanych z okresem 
zimowym jest bardzo ważną kwe-

stią, która znacznie przyspiesza 
skuteczne reagowanie na powsta-
jące zagrożenia.

2. Informowanie ludności 
miasta o możliwości pogorsze-
nia się warunków pogodowych 
i niekorzystnych zdarzeniach 
związanych z okresem zimowym 
będzie realizowane poprzez stro-
nę internetowej Urzędu Miasta, 
gdzie zamieszczane będą stosow-
ne komunikaty, ostrzeżenia oraz 
instrukcje; biuletyn „Radzyń” bę-
dzie również polecać stronę inter-
netową Urzędu Miasta, a zwłasz-
cza linki przekierowujące na stro-
ny z ostrzeżeniami o zagrożeniach 
dla miasta. Poleca się uwadze 
Państwa  także aplikację RSO słu-
żącą ostrzeganiu i alarmowaniu o 
zagrożeniach na terenie miasta jak 
również całego kraju. Prowadzona 
będzie też współpraca z mediami 
lokalnymi oraz elektronicznymi 
w tym zakresie w zależności od 
panującej sytuacji pogodowej. Za-
lecane jest też stosowanie się do 
alertów pogodowych przekazy-
wanych przez Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa (RCB) na telefony 
komórkowe.

3. Za kontrolę warunków 
bytowych osób objętych pomo-
cą społeczną (niepełnospraw-
ni, osoby niezaradne życiowo 
i samotne) odpowiada Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Radzyniu Podlaskim. Miasto 
jest podzielone na 9 rejonów, w 
których pracuje 9 pracowników 
socjalnych, którzy reagują na 
wszelkie sygnały doraźne zwią-
zane z sytuacjami zagrożenia dla 
mieszkańców. MOPS posiada li-
stę osób starszych, niedołężnych, 
chorych, wymagających stałej 
opieki, którym zapewnia wsparcie 
na bieżąco. Współpracuje także 
z Komendą Powiatową Policji w 
Radzyniu Podlaskim w zakresie 
pozyskiwania informacji o oso-
bach mogących potrzebować 
opieki na co dzień, a w szczegól-
ności w okresie zimowym. MOPS 
prowadzi również schronisko dla 
osób bezdomnych zlokalizowane 
przy ulicy Brzostówieckiej 2, któ-
re może udzielić pomocy maksy-
malnie 21 osobom (schronisko 
zapewnia noclegi dla tych osób 
oraz jeden posiłek ciepły w ciągu 
dnia dla każdej osoby w nim prze-
bywającej). 

4. W okresie utrzymywania 
się niskich temperatur działania 
prewencyjne w zakresie patrolo-
wania miejsc przebywania osób 
zagrożonych zamarznięciem re-
alizować będzie w głównej mierze 
Komenda Powiatowa Policji w Ra-
dzyniu Podlaskim, w porozumie-
niu i we współpracy z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
5. Informacje o lokalnych 

utrudnieniach na drogach i wy-
znaczonych objazdach w mieście 
do środków masowego przekazu 
przekazywać będzie Naczelnik 
Wydziału Zarządzania Mieniem 
Urzędu Miasta.

6. Monitorowanie aktualnej i 
prognozowanej sytuacji meteo-
rologicznej pod kątem wystę-
powania intensywnych opadów 
śniegu, które mogą spowodować 
nieprzejezdność dróg będzie re-
alizował Inspektor ds. obrony cy-
wilnej i zarządzania kryzysowego 
Urzędu Miasta poprzez analizę 
otrzymywanych z Wojewódzkie-
go Centrum Zarządzania Kry-
zysowego w Lublinie ostrzeżeń 
pogodowych jak również bieżącą 
obserwację prognoz pogodowych 
przekazywanych przez media. 

7. Placówki oświatowe są 
przygotowane do okresu zimowe-
go właściwie. Dowóz uprawnionej 
części dzieci i młodzieży reali-
zowany jest przez PKS Radzyń 
Podlaski (co roku przewoźnik 
otrzymuje z Urzędu Miasta pismo 
przypominające o zapewnieniu 
odpowiednich warunków prze-
wozu). Dzieci z orzeczeniami o 
potrzebie kształcenia specjalnego 
są dowożone również przez PKS. 
Ponadto dzieci z ulicy Budowla-
nych z klas I-IV z uwagi na dużą 
odległość od placówek szkolnych 
mają wykupione przez Miasto bi-
lety miesięczne. Placówki oświa-
towe zapewniają jeden ciepły 
posiłek dziennie (w razie sytuacji 
ekstremalnych będą zapewnione 
dodatkowe posiłki i ciepłe napo-
je). Obiekty są właściwie zabezpie-
czone pod względem ogrzewania.

8. Obowiązek egzekwowa-
nia odśnieżania chodników i 
usuwania śniegu z dachów od 
właścicieli i zarządców nieru-
chomości będzie nadzorowa-
ny przez Naczelnika Wydziału 

Zarządzania Mieniem Urzędu 
Miasta oraz pracowników przed-
miotowego wydziału. Sytuacja 
w tym zakresie będzie przez nie-
go na bieżąco monitorowana i w 
razie zaistnienia potrzeb w tym 
względzie będą wystosowywane 
odpowiednie pisma do zarząd-
ców obiektów, przypominające 
o przedmiotowym obowiązku i 
wskazujące zachowanie szczegól-
nej uwagi przy wykonywaniu tych 
czynności oraz stosowania się do 
przepisów BHP w tym zakresie. 
Na bieżąco podejmowane będą 
działania bezpośrednie w celu 
usunięcia pojawiających się za-
grożeń. Służby odpowiedzialne za 
odśnieżanie (właściwi pracownicy 
Przedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych oraz Urzędu Miasta Radzyń 
Podlaski) będą skrupulatnie wy-
konywać swoje zadania. 

9. W razie potrzeby zakwate-
rowania osób, które utknęły na 
terenie miasta z powodu nieprze-
jezdności dróg istnieje możliwość 
wykorzystania świetlicy Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej. 
Zabezpieczenie logistyczne dla 
osób potrzebujących pomocy z 
powyższego powodu zapewni 
również Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej /herbata, termo-
sy, jednorazowe kubki itp./; PEC  
jest całodobowo nadzorowanym 
przedsiębiorstwem, co ułatwi 
szybkie i skuteczne działanie w 
razie zaistnienia tego typu sytuacji 
kryzysowej.

Podsumowując należy podkre-
ślić, że miasto Radzyń Podlaski do 
okresu zimowego 2019/2020 przy-
gotowane jest właściwie. Instytu-
cje odpowiadające za utrzymanie 
zimowe (w szczególności Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych) 
są w pełnej gotowości do realizacji 
swoich zadań w tym zakresie.

 Waldemar Blicharz
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Posiedzenie MZZK
3 grudnia br. w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski odbyło się po-
siedzenie regulaminowe Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
poświęcone głownie przygotowaniu miasta do okresu zimowego (w tym 
szczegółowa analiza rekomendacji dotyczących przygotowań do okresu 
zimowego przekazanych samorządom przez Wojewodę Lubelskiego) 
oraz podsumowaniu działalności z zakresu spraw zarządzania kryzyso-
wego realizowanych w roku 2019. 

Firmy działające na terenie Radzynia 
Podlaskiego podlegają obowiązkowi 
rejestracji w Bazie Danych o produk-
tach i opakowaniach oraz o gospodar-
ce odpadami (BDO).

Obowiązkiem wpisu do Rejestru BDO 
objęte są nie tylko podmioty, które wy-
twarzają odpady oraz prowadzą ewiden-
cję tych odpadów, ale również wprowa-
dzający na terytorium kraju produkty w 
opakowaniach, opony, oleje smarowe, 

pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, producenci, 
importerzy i wewnątrzwspólnotowi na-
bywcy opakowań. W niektórych przy-
padkach może to dotyczyć nawet jedno-
osobowych działalności gospodarczych.
Poniżej przedstawiamy listę przykła-
dowych podmiotów, które w wyniku 
prowadzenia swojej działalności są zo-
bowiązane do uzyskania wpisu do Reje-
stru-BDO:
• sklepy spożywcze, 
• sklepy wielkopowierzchniowe, 

• firmy budowlane, remontowe, 
• gabinety lekarskie, 
• gabinety stomatologiczne, 
• gabinety kosmetyczne, 
• zakłady fryzjerskie, 
• producenci baterii i akumulatorów, 
• producenci pojazdów, 
• producenci opakowań, 
• producenci sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, 
• importerzy wprowadzający produk-

ty w opakowaniach, 
• rolnicy powyżej 75 ha ziemi, 

• warsztaty samochodowe, 
• warsztaty rzemieślnicze, 
• zakłady produkcyjne, 
• prowadzący profesjonalną działal-

ność w zakresie transportu odpa-
dów. 

Sprawdź czy jesteś zobowiązany do uzy-
skania wpisu do Rejestru BDO wypeł-
niając ankietę.

Szczegółowe informacje znajdziecie 
Państwo na stronie https://bdo.mos.gov.
pl/

Obowiązek przedsiębiorców rejestracji w BDO



W uroczystości wzięli udział 
m.in. burmistrz Radzynia Jerzy Rę-

bek i przewodniczący Rady Miasta 
Adam Adamski oraz wójt gminy 
Radzyń Wiesław Mazurek, wice-
wójt Anna Grochoła i przewodni-
cząca Rady Gminy Barbara Palica. 

Celebracji Mszy św. przewodni-
czył i homilię wygłosił proboszcz 
parafii - ks. kan. Henryk Och. - 
„Bóg nie jest Bogiem umarłych, 
lecz żywych; wszyscy bowiem dla 

Niego żyją”. W te wielkie tajemnice 
zbawienia wpisana jest Polska - to 
przedziwna teologia dziejów - złą-
czona z Chrystusem na krzyżu, 
Matką Bożą i orszakiem świętych, 
którzy przewodniczą nam w tych 
dziejach. To przedziwna teologia 
dziejów - mówił kaznodzieja. - I 
kontynuował: - Wspominamy na-
szą historię, która jest pieczętowana 

morzem wylanej krwi i milionami 
istnień naszych rodaków. Jednak 
dzieło budowy wolności trwa. - 
Żyjemy w wolnej Polsce, mamy 
powody do radości, lecz czy mamy 
dość wewnętrznej siły, potęgi du-
chowej i materialnej, by wytrzymać 
próby, które nas jeszcze czekają? 
- pytał ks. Henryk Och. - W cza-
sach, w których przyszło nam żyć, 

gdy się cieszymy wolnością, nie 
możemy stracić czujności. Bądźcie 
wolni, niepodlegli, wierni Bogu i 
Ojczyźnie. 

Po Mszy świętej z koncertem 
patriotycznym wystąpiła radzyńska 
Kameralna Orkiestra Akordeono-
wa ARTI SENTEMO pod dyrekcją 
Zbigniewa Czuryły. 

 Anna Wasak
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W przeddzień Na-
rodowego Święta 
Niepodległości i jak 
każdego 10. dnia mie-
siąca w kościele pw. 
Błogosławionych Mę-
czenników Podlaskich 
w Radzyniu Podlaskim 
modlono się w inten-
cji Ojczyzny. Po Mszy 
św. z poruszającym 
koncertem patrio-
tycznym wystąpiła 
Kameralna Orkiestra 
Akordeonowa ARTI 
SENTEMO. 

Modlitwa za Ojczyznę w kościele 
pw. Błogosławionych Męczenników Podlaskich 

Stanisław Wroński: „… dla mnie i w niebie musi być Polska...”
- o tajemniczym nagrobku na radzyńskim cmentarzu
Wśród dawnych nagrobków, 
jakie zachowały się w najstar-
szej części cmentarza para-
fialnego w Radzyniu Podla-
skim, znajduje się zagadkowy 
pomnik nagrobny Stanisława 
Wrońskiego. Widnieje na nim 
napis „artysta malarz”. 

Zaintrygowana tym faktem Do-
minika Leszczyńska (radzynianka, 
historyk sztuki, obecnie pracow-
nik Stacji Muzeum w Warszawie) 
zbadała jego biografię, a efekty 
poszukiwań zawarła w artykule 
„Stanisław Wroński – artysta, po-
wstaniec, sybirak”. Materiał uka-
zał się w 17. tomie Radzyńskiego 
Rocznika Humanistycznego, który 
został zaprezentowany przez prof. 
Dariusza Magiera w ramach IV 
edycji „Spotkań u Hrabiego”. 

Kim był Stanisław Wroński? Jak 
potoczyły się jego losy? Dlaczego 
jest mało znany w Polsce? 

Na te i inne pytania odpowie-
działa autorka artykułu, podczas 
wspomnianego spotkania w Pała-
cu Potockich 

Stanisław Wroński (1840-1898) 

urodził się na Lubelszczyźnie, w 
prawdopodobnie dobrze sytu-
owanej rodzinie zamieszkałej na 
lubelskiej, bliżej nieokreślonej wsi. 
Studiował w Szkole Sztuk Pięk-
nych od 1857 r. Był zdolnym, obie-
cującym malarzem pejzażystą. W 
dodatku wielkim patriotą: „Nie 
jestem kosmopolitą. Dla mnie i w 
niebie musi być Polska, musi być 
Warszawa”- mawiał. W okresie 
przedpowstaniowym zaangażował 
się w działalność patriotyczną, a w 
1863 r. dołączył do oddziałów po-
wstańczych w Lubelskiem. Aresz-
towany został na początku mar-
ca 1863 r. Po kilkumiesięcznym 

śledztwie pozbawiono go praw 
stanu i skazano na 10 lat ciężkich 
robót w twierdzach syberyjskich.  
Wroński był towarzyszem około 
bajkalskich ekspedycji innego ze-
słańca, wybitnego badacza Syberii 
– Benedykta Dybowskiego, wyko-
nywał m.in. rysunki z natury do 
jego prac naukowych. I to właśnie 
Dybowskiemu zawdzięczamy in-
formacje o Stanisławie Wrońskim, 
które zawarł w swoim dziele „O 
Syberii i Kamczatce”. Przedstawia 
go tam jako mężczyznę przystoj-
nego, towarzyskiego, z dużym 
poczuciem humoru, wielbiciela 
tańca, eleganckiego, trzymające-

go fason nawet w nieeleganckich 
sytuacjach zesłańca, „szczerego i 
wymownego apostoła trzeźwości”. 

Swoje obrazy wysyłał m.in. do 
Warszawy, ale także Petersburga, 
Irkucka. Niektóre pozostały na 
Syberii (np. w Irkucku), nieliczne 
trafiły do kraju. Talentem plastycz-
nym służył nauce – wykonywał ry-
sunki do prac Dybowskiego oraz 
mapy na potrzeby Jana Czerskie-
go. Od 1869 roku współpracował 
z Dybowskim, który prowadził 
kilkuletnie badania fauny Bajkału 
– „świętego morza” Buriatów: ry-
sował z natury ryby i skorupiaki; 
wyprawiał się też w Góry Bajkal-
skie, skąd przywoził rysunki pta-
ków i ssaków. 

„Wroński osiągnął niezwykłą 
biegłość w dziedzinie rysunku. 
Z wirtuozerią uwieczniał cedry 
syberyjskie, modrzewie, pichty i 
inne drzewa kraju Daurskiego” – 
charakteryzuje malarza Dominika 
Leszczyńska. Przytacza również 
opinię Antoniego Kuczyńskiego, 
autora książki „Syberia. 400 lat 
polskiej diaspory...”, gdzie autor 
określa go jako osobę o „niepo-

spolitym talencie malarskim”. Nie-
stety, nie stać go było na powrót do 
kraju, dlatego jeszcze lata po am-
nestii przebywał w Rosji. 

W 1892 r. osiadł w Warszawie. 
Zmarł 5 stycznia 1898 r. Śmierć 
zastała go w Zbulitowie koło Ra-
dzynia, który należał do parafii pw. 
Świętej Trójcy w Radzyniu.

Prelegentka zwróciła również 
uwagę na radzyński nagrobek, 
który wywodzi się z warsztatu 
kamieniarskiego Andrzeja Pru-
szyńskiego – jednego z najwybit-
niejszych rzeźbiarzy warszawskich 
II poł. XIX w., autora m.in. figury 
Chrystusa sprzed bazyliki Święte-
go Krzyża w Warszawie.

 Anna Wasak



Do udziału zaproszono szkoły 
podstawowe i ponadpodstawo-
we, domy kultury i biblioteki z 
województwa lubelskiego. Celem 
konkursu było kształtowanie po-
staw i świadomości obywatelskiej 
w zakresie ochrony środowiska; 
aktywna i kreatywna promocja 
idei proekologicznych, zarówno 
w środowisku osób zaangażowa-
nych w ochronę środowiska jak i 
poza nim; wdrażanie idei ochro-
ny środowiska na szczeblu lokal-
nym, w tym także wsparcie już 
wcześniej prowadzonych dzia-
łań. Na konkurs wpłynęło wiele 
projektów, spośród których jury 
wybrało i nagrodziło 12 najlep-
szych - jak stwierdzono: realnych, 
świetnie zaplanowanych i dobrze 
udokumentowanych. Wśród nich 
znalazł się również projekt edu-
kacyjny Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Bohaterów Powstania Stycz-
niowego w Radzyniu Podlaskim: 
„JESTEŚMY EKO – WIEM, RO-
ZUMIEM, TWORZĘ” napisany 
przez Agnieszkę Kot i Elżbietę 
Zając.

Realizacja projektu ekologicz-
nego odbyła się w dniach 6.11 

– 25.11 br. Miała na celu zwięk-
szenie świadomości ekologicznej 
naszych uczniów, a poprzez ich 
działania również mieszkańców 
naszego miasta. Oparta została 
na innowacji pedagogicznej pro-
wadzonej w grupie świetlicowej: 
„WIEM, ROZUMIEM, TWO-
RZĘ”. W programie przewidziano 
różnego rodzaju akcje, które zre-
alizowano zgodnie z harmono-
gramem.

1. Zajęcia świetlicowe pt. 
„Działalność człowieka źle wpły-
wa na środowisko”. Aktywizująca 
metoda pracy w postaci „drzewka 
decyzyjnego” pozwoliła uczniom 
samodzielnie, twórczo anali-
zować postawiony przed nimi 
problem i świadomie wyciągnąć 
wnioski. Dzieci podjęły decy-
zję: BĘDZIEMY  DBAĆ O ŚRO-
DOWISKO I NAMAWIAĆ DO 
TEGO INNYCH! Przygotowano 
gazetkę o tematyce zdrowotnej i 
ekologicznej „Jesteśmy EKO”.

2. Stragan owocowo – warzyw-
ny. W Dniu Zdrowego Śniadania 
(8.11) zorganizowano zajęcia o 
tematyce zdrowotnej. Przeprowa-
dzone je w klasach I. Miały one 

na celu przygotowanie uczniów 
do zabawy. Na stoisku przygoto-
wano zioła, warzywa i owoce z 
całego świata. Każde dziecko roz-
poznawało  je po smaku, zapachu, 
dotyku lub poprzez zagadkę. Na 
zakończenie uczniowie otrzymali 
jabłka i banany na drugie śniada-
nie. 

3. Warsztaty kulinarne. 14 li-
stopada odbyła się nietypowa lek-
cja w stołówce szkolnej. Uczest-
niczyli w niej uczniowie klas II. 
Podczas warsztatów dzieci obej-
rzały prezentację przygotowaną 
przez dietetyka Justynę Wójto-
wicz (Nature Hause), którą zapre-
zentowała jej asystentka – Okta-
wia Bloch. Panie przeprowadziły 
mini quiz z nagrodami od firmy. 
Następnie uczniowie samodziel-
nie przygotowali pyszne i zdrowe 
kanapki, które spożyli wspólnie z 
klasą podczas przerwy śniadanio-
wej. Od sponsorów otrzymali do-
datkowo jogurty i soczki. Zapro-
szony kucharz – Michał Kiewel 
z Gryzli Bar, zaproponował dzie-
ciom wykonanie zdrowych sło-
dyczy. Były to tzw. „energetyczne 
kulki mocy” z różnego rodzaju 

bakalii, daktyli, kakao i mleka 
w proszku. Wszyscy uczniowie 
z radością wykonywali zadania 
kulinarne i z satysfakcją opowia-
dali rodzicom o przygotowanych 
kanapkach i kulkach. Na koniec 
dzieci otrzymały dyplomy super-
kucharzy - specjalistów od zdro-
wych dań.

4. Ulotki. Uczniowie klas III 
i V wykonali plakaty o tematyce 
ekologicznej i zdrowotnej, które 
zostały wykorzystane do przy-
gotowania ulotek propagujących 
ekologiczne postawy. Na koniec 
akcji ubrani na zielono wolon-
tariusze rozdawali społeczności 
szkolnej ulotki zachęcające do 
„bycia eko”. Wszystkie prace zo-
stały zaprezentowane  rodzicom 
i uczniom jako gazetka na holu 
głównym szkoły.

- Cieszymy się, że mogliśmy 
wziąć udział w tym konkursie. 
Warto było zachęcić uczniów do 

działania, by mogli przekonać się, 
że ich głos tak bardzo się liczy. 
Mamy nadzieję, że projekt spodo-
bał się nie tylko im, ale także ro-
dzicom i innym nauczycielom. 
Jesteśmy świadomi, że kosztowa-
ło nas to wiele pracy i zaangażo-
wania, ale efekty przerosły nasze 
oczekiwania – podsumowuje pro-
jekt Elżbieta Zając.

Za wszelką pomoc i współpra-
cę w realizacji projektu organiza-
torzy dziękują zaproszonym go-
ściom, nauczycielom: Alicji Kłos, 
Ilonie Oworuszko – Litwiniec, 
Patrykowi Śmiecińskiemu oraz 
sponsorom: Spółdzielczej Mle-
czarni SPOMLEK, Firmie Bako-
ma, Piekarnii Stary Piekarz Wola 
Osowińska, Hurtowni Owoców i 
Warzyw Grzegorza Fryca, firmie 
UZIMEX Zbigniewa Załeskiego 
oraz Gryzli Bar.

 Szkoła Podstawowa nr 1
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Komenda Powiatowa Policji 
w Radzyniu Podlaskim otrzy-
mała nowy alkomat. Jest to 
urządzenie samoobsługowe, 
które będzie znajdowało się 
na recepcji jednostki. Teraz 
każdy kierowca, który ma 
wątpliwości, czy może wsiąść 
za kierownicę, może przyjść 
do komendy i sprawdzić swój 
stan trzeźwości. Przekazane 
urządzenia sfinansowane 
zostało przez Urząd Miasta w 
Radzyniu Podlaskim.

Jednym z elementów poprawy 
bezpieczeństwa na drogach jest 
uniemożliwienie prowadzenia 
pojazdów pijanym kierowcom, 
którzy zagrażają nie tylko swo-
jemu życiu i zdrowiu, ale także 
innym uczestnikom ruchu dro-
gowego.

Od 4 listopada radzyńska ko-
menda Policji posiada samoob-
sługowe urządzenie do badania 
stanu trzeźwości. To wynik starań 
i rozmów, jakie w ostatnim czasie 
podjęło kierownictwo komendy 
z przedstawicielami lokalnego 
samorządu. Dzięki dobrej współ-
pracy policji z władzami Miasta 
Radzyń Podlaski, cel ten został 
osiągnięty.

W radzyńskiej jednostce odby-
ło się uroczyste spotkanie, w trak-
cie którego Burmistrz Miasta Ra-
dzyń Podlaski Pan Jerzy Rębek na 
ręce Komendanta Powiatowego 
Policji przekazał samoobsługowy 
alkomat.

Urządzenie do pomiaru alko-
holu w wydychanym powietrzu 
zostanie umieszczone w budyn-
ku komendy na recepcji tak, aby 
każdy kto chce z niego skorzystać, 

miał taką możliwość. Urządzenie 
będzie do dyspozycji mieszkań-
ców przez całą dobę. Obsługa al-
komatu jest bardzo prosta. Trzeba 
wyjąć z zasobnika ustnik w kształ-
cie słomki, zdjąć osłonkę, ustnik 

umieścić w otworze urządzenia, 
a następnie postępować zgodnie 
ze wskazówkami wyświetlanymi 
na ekranie. Po kilku sekundach 
na wyświetlaczu pojawi się wynik 
badania określony w promilach.

W ten sposób wychodząc na-
przeciw społeczeństwu, każdy 
samodzielnie będzie w stanie 
upewnić się, czy może wsiąść za 
kierownicę pojazdu. Samoobsłu-
gowe urządzenie daje kierowcom 
możliwość szybkiego i dyskretne-
go sprawdzenia stanu trzeźwości, 
a także nie odrywa policjantów 
od ich bieżących obowiązków.

Policjanci przypominają - jeże-
li ktoś ma wątpliwości, co do sta-
nu swojej trzeźwości, powinien 
przybyć do jednostki policji pie-
szo lub jako pasażer.

Przekazanie do użytku alko-
matu jest to kolejny krok, który 
ma wpłynąć na poprawę bezpie-
czeństwa na radzyńskich dro-
gach.

 KPP
 Radzyń Podlaski

W październiku br. został ogłoszony konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym: „Zielony wolontariat. Poczuj chemię do bycia eko” zorganizowany 
przez Dziennik Wschodni i Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Or-
ganizacyjnym i merytorycznym wsparciem naboru zajęły się Teresa Misiuk, 
Lubelski Kurator Oświaty oraz Ewa Piasecka zastępca dyrektora Poleskiego 
Parku Narodowego. 

„Zielony wolontariat. Poczuj chemię do bycia eko”
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- To był spontaniczny odruch, 
nie nastawialiśmy się na jakiś 
ogromny sukces, ale uważamy, że 
jak na pierwszy raz i tak było su-
per – mówi Kacper Szczeszek, je-
den z inicjatorów akcji. - O 11.30 
spod basenu wspólnie wyruszy-
liśmy do centrum miasta, aby 
kupić coś dla dzieciaków. Pragnę 
podkreślić, że większość rzeczy 
kupiliśmy za nasze ofiarowane z 
serca oszczędności. Miłym ge-
stem wykazali się przechodzący 
obok nas ludzie. Jak opowiedzie-
liśmy, co my tutaj robimy i gdzie 
jedziemy, to bez żadnego nacisku 
sami biegli szybko i coś kupowali, 
abyśmy w ich imieniu przekazali 
to dalej. I przekazaliśmy… by-
liśmy w radzyńskim szpitalu na 
oddziale dziecięcym, byliśmy na 

Radzyńskim Kiermaszu Bożo-
narodzeniowym i rozdawaliśmy 
ofiarowane cukierki, byliśmy w 
Domu Dziecka na ulicy Zielonej. 
Wszędzie ciepłe i życzliwe przyję-
cie, to miłe – mówi Kacper.

Słowa podziękowania moto-
cykliści chcieliby skierować na-
stępującym osobom: dyrektorowi 
szpitala Markowi Zawadzie za 
zgodę na wejście na oddział dzie-
cięcy, staroście Szczepanowi Nie-
brzegowskiemu za „serdeczne” 
krówki, pracownikom starostwa, 
kierownikowi i pracownikom 
Powiatowego Nadzoru Budow-
lanego za cukierki, burmistrzowi 
Jerzemu Rębkowi za cukierki i 
pamiątkowe naklejki, księgarni 
„Hermes” za mega rabat na książ-
ki, kolorowanki i kredki dla dzieci 

oraz mieszkańcom miasta za cie-
płe słowo i dobry gest w postaci 
przekazanych motocyklistom za-
kupów.

Jak to się mówi - „pierwsze 
koty za płoty”. Z informacji, ja-
kie otrzymaliśmy, motocykliści 
za rok również planują tego typu 
akcję, tylko zrobioną już z więk-
szym rozmachem. Już dzisiaj za-
chęcamy wszystkich do wzięcia 
udziału w tej akcji, bo będzie taka 
możliwość. 

Warto pomagać, bo przecież 
„kiedy pomagamy innym, po-
magamy sobie, a wszelkie dobro, 
które dajemy, zatacza koło i wraca 
do nas”.

 Karol Niewęgłowski

W ramach XVII Ogólnopol-
skiej Zbiórki Żywności Caritas 
TAK POMAGAM 6 i 7 grudnia 
w Radzyniu Podlaskim zebra-
no  2 147 kg żywności!

Dary zostaną przekazane 155 
rodzinom, podopiecznym Pa-
rafialnego Zespołu Caritas przy 
Parafii Świętej Trójcy w Radzy-
niu Podlaskim dnia 14.12.2019 r.

Wyrazy największego uzna-
nia organizatorzy- wolontariu-
sze Parafialnego Zespołu Caritas 
Parafii Świętej Trójcy-  składają 
darczyńcom, właścicielom skle-
pów i wolontariuszom z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Radzyniu 
Podlaskim za pomoc w organiza-
cji zbiórki.

 Red. 

Spontaniczna akcja grupki młodych zapaleńców dwóch kółek wspar-
ta obecnością starszych kolegów z Bikers Radzyń, okazała się dobrym 
pomysłem i wielkim sukcesem. Mowa tutaj o Motomikołajkach, które 
odbyły się w sobotę 7 grudnia w Radzyniu. Pomysł zrodził się w głowach 
Mateusza Próchniewicza i Kacpra Szczeszka, którzy nakręcili całe wyda-
rzenie, a reszta poszła już sama. Post na Facebooku, kilka telefonów i 15 
Mikołajów na motorach zorganizowało się, by dać trochę uśmiechu naj-
młodszym, ale - jak było widać - dorośli również nie szczędzili uśmiechu i 
ciepłych słów. 

Spontaniczny gest - wielkim sukcesem

Zbiórka Żywności Caritas 
TAK POMAGAM
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Spotkanie otworzyli opiekuno-
wie Klubu:  Anna Kaźmieruk po-
witała przybyłych klubowiczów  i 
gości,  a Stanisław Wachnik dzię-
kował uczestnikom - szczególnie 
za stworzenie miłej, rodzinnej 
atmosfery. 

W imieniu burmistrza Jerze-
go Rębka słowa podziękowań i 
uznania opiekunom i uczestni-
kom złożyła Anna Wasak – rzecz-
nik prasowy Urzędu Miasta.  

W imieniu klubowiczów głos 
zabrali Celina Babicz i Jerzy So-
kołowski.  - Chcemy podziękować 
wszystkim, którzy wspierali nas w 
tym projekcie:  Panu Burmistrzo-
wi Jerzemu Rębkowi i pracowni-
kom firmy Algirtas  – partnerom 
projektu „Czas dla Seniorów”, 
Panu Staroście Radzyńskiemu 
Szczepanowi Niebrzegowskiem, 
opiekunom: pani Annie Kaźmie-
ruk i panu Stanisławowi Wachni-
kowi, dzięki którym było tu swoj-
sko, miło, domowo, mogliśmy 
zawsze liczyć na pomoc i wspar-
cie, a także instruktorom prowa-
dzącym zajęcia. Dziękujemy so-
bie nawzajem: poznaliśmy się tu, 
dużo  czasu spędzaliśmy ze sobą 
w serdecznej atmosferze. 

Panie z projektu wręczyły go-
ściom upominki wykonane pod-
czas zajęć plastycznych: anioły 
oraz róże. 

Resztę wieczoru wypełniła za-
bawa taneczna. 

Od grudnia realizowana jest 
druga – również przewidziana 
na rok – edycja Klubu Senio-
ra.  Uczestniczy w niej – jak w 

poprzedniej 30 osób „projekto-
wych”, ale , jak zapewniają opie-
kunowie, drzwi otwarte są dla 
innych chętnych, 

W Klubie Seniora 
wiele się działo

Klub czynny jest od ponie-
działku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 16.00. W każdym 
tygodniu odbywają się zajęcia   
prozdrowotne, z zakresu kultu-
ry fizycznej (gimnastyka, pilates, 
fitness, zumba, nordic walking, 
zajęcia z samoobrony), rozwija-
jące zainteresowania z rękodzieła 
artystycznego, artystyczne, wo-
kalne,  seniorzy mogli uczyć się 
obsługi komputera, poznawać 
historię, korzystać z poradnictwa 
psychologicznego w ramach zajęć 
grupowych i na życzenie - z roz-
mów indywidualnych. Wszystkie 
prowadzone były przez profesjo-
nalistów, dostosowane do potrzeb 
i możliwości seniorów. Odbyły się 
też  4 okolicznościowe imprezy 
towarzyskie. Były to: Dzień Babci 
i Dziadka, zabawa karnawałowa, 
Dzień Seniora, andrzejki, przed 
uczestnikami I i II edycji jeszcze  
zabawa sylwestrowa.  - W zaję-
ciach uczestniczyła różna liczba 
osób –   zależnie to od rodzaju, 
tematyki zajęć i zainteresowań 
seniorzy wybierali sobie zajęcia, 
które najbardziej ich interesowa-
ły, a czasem przychodzili po pro-
stu na kawę, by posiedzieć z nami 
i porozmawiać, miło spędzić czas 
– mówi Anna Kaźmieruk.  

W ciągu roku projektowego 

odbyły się 4 wycieczki po Lubel-
szczyźnie. Klubowicze zwiedzali 
szczególnie atrakcyjne miejsca 
w Lublinie, Włodawie, Chełmie, 
Krasnobrodzie, Zamościu.  Byli 
na seansie filmowym i spektaklu 
operowym, korzystali ze zdro-
wotnych walorów groty solnej …

Powód, by wyjść z domu, 
spotkać się z ludźmi

- Początki projektu były trud-
ne ze względu na problemy loka-
lowe: trwał remont głównego po-
mieszczenia Klubu, jego dosto-
sowanie do potrzeb seniorów – 
wspominają opiekunowie  Anna 
Kaźmieruk i Stanisław Wachnik. 
Pierwsze zajęcia odbywały się w 
Urzędzie Miasta, potem w Pa-
łacu Potockich. - Po zakończo-
nym remoncie przenieśliśmy się 
do właściwej siedziby Klubu na 
ul. Armii Krajowej 2. Przez rok 
trwania projektu warunki lokalo-
we bardzo się poprawiły.  Otrzy-
maliśmy do dyspozycji kilka do-
datkowych pomieszczeń, włącz-
nie z salą gimnastyczną, na której 
prowadzone są zajęcia sportowe, 

a także organizowane są zabawy 
dla członków projektu – podsu-
mowuje Anna Kaźmieruk.

Uczestnicy pierwszej edycji 
projektu podkreślają, że uczest-
nictwo w zajęciach Klubu Se-
niora daje okazję do spotkań w 
życzliwym gronie, codziennego 
kontaktu z ludźmi, rozmów o 
problemach, podzielenia się do-
świadczeniami. - Czas nam upły-
nął bardzo miło, wiele się działo.  
Po roku lepiej się czuję i to zarów-
no fizycznie jak i psychicznie. Za-
warłam nowe znajomości, pogłę-
biłam wcześniejsze, mam większe 
grono znajomych – podsumowu-
je Elżbieta Wieprow. Podkreśla, 
że zajęcia były zaprojektowane 
dla osób starszych, uwzględniały 
indywidualne tempo ćwiczeń i 
przewidywały wsparcie, co było 
szczególnie ważne np. na wy-
cieczkach. -

Zbigniew Przyborowski jest 
uczestnikiem drugiej edycji, ale 
jako „rezerwowy” odwiedzał klub 
i uczestniczył w niektórych zaję-
ciach;  mimo początkowej rezer-

wy, przekonała go miła atmosfera 
i szeroka oferta zajęć, wśród któ-
rych były pomagające zachować 
sprawność fizyczną, ale i rozwi-
jające zainteresowania i talenty– 
np. wokalne. 

Anna Komar i Urszula Bro-
żek zwracają uwagę na zajęcia 
usprawniające. Atrakcyjne formy 
(kijki, pilates, zumba), pokaza-
ły, że ćwiczenia fizyczne można 
uprawiać w przyjemniej formie, 
a prowadzący uwzględniali różną 
sprawność uczestników. - Każdy 
ćwiczył w swoim tempie,  z cza-
sem widać efekty w postaci więk-
szej sprawności, ale i pewności 
siebie.  

Drzwi otwarte 
dla seniorów

W listopadzie zakończyła się 
pierwsza edycja projektu, ruszy-
ła druga. - Ten rok pozwolił nam 
wszystkim lepiej się poznać, po-
wstały nowe znajomości, a nawet 
przyjaźnie. Dlatego bardzo nas 
cieszy, że osoby które uczestni-
czyły w pierwszej turze projektu 
„Czas dla Seniorów” wciąż nas 
odwiedzają i uczestniczą w zaję-
ciach. Teraz dołączyły również 
osoby, które dostały się do drugiej 
tury projektu oraz ci, którzy zwy-
czajnie chcą spędzać z nami czas, 
powiększając grono naszej pro-
jektowej rodziny - mówi Anna 
Kaźmieruk.

- Przed nikim nie zamykamy 
drzwi, każdy może przyjść – czy 
to po to, by uczestniczyć w zaję-
ciach, czy by wypić kawę i po pro-
stu porozmawiać – dodaje Stani-
sław Wachnik sprawujący opiekę 
nad Klubem. 

 Anna Wasak

Zabawą andrzejkową, która odbyła się 30 listopa-
da, zakończyła się pierwsza roczna edycja Klubu 
Seniora działającego  w ramach projektu Czas dla 
Seniorów, który jest realizowany przez Miasto 
Radzyń Podlaski w partnerstwie z firmą Algirdas z 
Lublina. 

Andrzejki w miejskim Klubie Seniora



Tomasz Młynarczyk, radzyński 
fotografik, prezes Zarządu Okrę-
gu Lubelskiego  Związku Polskich 
Artystów Fotografików, założyciel 
i wieloletni prezes Radzyńskiego 
Klubu Fotograficznego “Klatka”, 
współzałożyciel Grupy Twórczej 
Motycz obchodzi w tym roku jubi-
leusz 20-lecia pracy twórczej. Dzię-
ki Poczcie Polskiej udało się uczcić 
jubileusz Radzynianina bloczkiem 
znaczków z jego fotografiami.

Tomasz Młynarczyk mieszka, 
pracuje, tworzy w Radzyniu Pod-
laskim. Zawodowo od 2017 roku 
związany jest z Radzyńskim Ośrod-
kiem Kultury. Członek Związku 
Polskich Artystów Fotografików 
oraz Radzyńskiego Klubu Fotogra-
ficznego Klatka, mieszka w Radzy-
niu Podlaskim. Od 2017 roku pełni 
funkcję prezesa Zarządu Okręgu 
Lubelskiego ZPAF (kadencja na lata 
2017–2020). W 2019 został stypen-
dystą Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w dziedzinie 
sztuk wizualnych.  

Zajmuje się fotografią koncep-
cyjną i eksperymentalną oraz szero-
ko rozumianą fotografią społeczną. 
Dokumentuje i analizuje przenika-
nie się kultur, tradycji i wiary tere-
nów Polski Wschodniej.

Autor wystaw indywidualnych: 
„Gdzie jest pałac”, „Struktury, fak-
tury, formy”, „Radzyń 7.00”, „Świa-
tło-wody”, „Prawosławie”, „Archi-
wum – forma i światłocień”, „Bal”, 
„Trzepak”, „Ostatni seans”, „Żebro 
Adama” oraz „Trisomia 21”. Udział 
w ponad 150 wystawach zbioro-
wych w kraju i za granicą (Węgry, 
Francja).

Publikował w dziennikach, tygo-
dnikach, albumach fotograficznych 
i książkach np.: „Kraina Bugu”, „Ko-
zirynek – kwartalnik kulturalny”. 
Współpracuje z Katolicką Agencją 
Informacyjną.

 Red.
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Tym razem uczestnicy spotkań 
fotograficznych mieli możliwość 
zwiedzenia naszego miasteczka 
w towarzystwie Pani przewodnik 
Anny Wasak. Mogliśmy się dowie-
dzieć, jaką rolę pełni przyroda w 
kompleksie pałacowo-parkowym 

i dlaczego głównym elementem 
rzeźb i sztukaterii pałacowych jest 
motyw roślinny. Dyskusje o zagad-
kach związanych ze skarbem scho-
wanym w Radzyniu i niewyjaśnio-
nych śladach pozostawionych w 
parku dowodzą ,że młodzi miesz-

kańcy naszego miasta to prawdziwi 
poszukiwacze przygód. 

Projekt został sfinansowany 
przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Lublinie. 

 Tomasz Młynarczyk 

„Odkrywamy uroki Radzynia” to kolejna odsłona warsztatów Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury. 

Okolicznościowe znaczki na jubileusz 
pracy twórczej Tomasza MłynarczykaRola przyrody w kompleksie 

pałacowo-parkowym

Warsztaty Radzyńskiego Ośrodka Kultury

Promocja tomiku wierszy 
Hanny Guz zatytułowanego 
„Sen o poezji” odbyła się 8 li-
stopada w sali kameralnej Ra-
dzyńskiego Ośrodka Kultury. 
– Jest to już siódma pozycja 
wydana w ramach „Radzyń-
skich Wędrówek Literackich”, 
cyklu prowadzonego przez 
Radzyńskie Stowarzyszenie 
„Podróżnik” działającego przy 
ROK – poinformował Robert 
Mazurek.

Spotkanie z autorką miało for-
mę wywiadu, który prowadziła 
Renata Sieromska. Jako wokalista 
uświetniający wydarzenie, wy-
stąpił Marian Kwasowiec. Wpro-
wadził on słuchaczy w poetycki 
nastrój wspaniałym wykonaniem 
swoich piosenek. Pani Hanna 
mówiła, że inspiracją dla niej były 
wiersze Konopnickiej, Tuwima,   
Brzechwy, Lenartowicza czytane 
przez mamę przed snem. Sama 
jest wobec siebie krytyczna, a 
pierwszą recenzentką jej wierszy 
jest siostra. Tomik wierszy „Sen 
o poezji” został wzbogacony pa-

stelami, które wykonała Urszula 
Pietras. Na zakończenie spotka-
nia Aldona Sadowska, Mirosława 
Piasko oraz Dariusz Gałan, we 
własnej interpretacji, odczytali 
wiersze autorki.

Hanna Guz urodziła się 19 
czerwca 1958 r. w Międzyrzecu 
Podlaskim. Jej rodzice byli rolni-
kami. Wraz z siostrą wychowała 
się w niezamożnej, ale bogatej 

uczuciowo i religijnej rodzinie. 
Rodzice już od wczesnego dzie-
ciństwa zaszczepili w niej miłość 
do poezji. Ukończyła Szkołę Pod-
stawową w Olszewnicy, a następ-
nie Liceum Ogólnokształcące 
w Międzyrzecu Podlaskim. Na 
krótko podjęła pracę w przed-
szkolu w Łukowie. Od 1982 r. 
wraz z mężem prowadziła dzia-
łalność gospodarczą. W Radzy-
niu Podlaskim mieszka od 2010 r. 
i właśnie nasze miasto jest dla jej 
największą inspiracją w twórczo-
ści. To tutaj powstało najwięcej jej 
wierszy.

Partnerami tomiku oraz wie-
czoru promocyjnego tomiku 
Hanny Guz „Sen o poezji” byli: 
Miasto Radzyń Podlaski, Po-
wiat Radzyński, firma drGerard, 
Spółdzielcza Mleczarnia „Spo-
mlek”, Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych, Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Radzyniu 
Podlaskim oraz hurtownia hy-
drauliczna WODMAR.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Adam Pańczuk, jeden z najważniejszych współczesnych artystów 
fotografików w Polsce, przyjechał 10 listopada do Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury. 

Gość podzielił się ze wszystki-
mi wrażeniami na temat roli jaką 
odgrywa dokument w jego twór-
czości i czym jest kreacja w sztu-
ce. Ponadto uczestnicy spotkania 

mogli posłuchać o kulisach pracy 
nad długoterminowymi projekta-
mi.

Tekst i foto Tomasz Młynarczyk

Inspiracją były wiersze czytane przez mamę Adam Pańczuk w ROK



11 listopada w sali widowi-
skowo-kinowej Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury, odbył się 
spektakl teatralny pt. „Błę-
kitny Express”. Wydarzenie 
stanowiło jeden z elementów 
miejskich obchodów Narodo-
wego Święta Niepodległości.

Widzowie przenieśli się do 
Ameryki lat 60. W spektaklu poja-

wiły się dwie kobiety (zagrane przez 
Marzannę Graff), które łączyło jed-
no - pobyt na Syberii. Jedna poje-
chała tam jako dorosła kobieta, a 
druga jako małe dziecko. Chociaż 
były w tych samych miejscach, ich 
relacje były skrajnie różne. Inaczej 
widziało to dziecko, a inaczej doro-
sła kobieta. Jedna i druga kochała 
Hankę Ordonównę, która ratowała 
dzieci z Syberii. W tym wszystkim 

znalazł się amerykański dzienni-
karz (w tej roli wystąpił Aleksander 
Mikołajczak), który początkowo za 
bardzo nie wiedział, o co chodzi. 
Dopiero z czasem zaczął pojmować 
swoje błędy i brak wiedzy na temat 
zsyłek na Sybir.

 Robert Mazurek
 Fot. Tomasz Młynarczyk
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31 października, przy komplecie publiczności, w 
Radzyńskim Ośrodku Kultury zagrał Jack Mo-
ore. Gitarzysta, kompozytor i syn legendarnego 
Gary’ego Moore’a podczas koncertu zaprezen-
tował repertuar bliski temu, co robił jego oj-
ciec. Artyście na scenie towarzyszył wokalista 
Szymon Pejski, a także Łukasz Gorczyca (bas), 
Tomasz Dominik (perkusja) i Kuba Szturm (gita-
ra).

8 listopada w Galerii „Oran-
żeria” Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury odbył się wernisaż 
zdjęć członków Radzyńskiego 
Klubu Fotograficznego „Klat-
ka”. Na wystawę złożyły się 
prace wykonane przez klat-
kowiczów w trakcie licznych 
warsztatów fotograficznych.

Na wystawie swoje zdjęcia za-
prezentowało 15 osób. Byli to: 
Magdalena Dworniak, Monika Go-
łoś, Grażyna Hankiewicz, Dariusz 
Hankiewicz, Tomasz Młynarczyk, 

Marta Nowakowska, Adam Osak, 
Zbigniew Samólnik, Michał Sier-
pień, Radosław Szelech, Weronika 
Śmiecińska, Krzysztof Walecki, 
Marcin Walecki, Łukasz Wawrzysz-
czuk oraz Karolina Wons.

Radzyński Klub Fotograficzny 
„Klatka” działa nieprzerwanie od 
2002 r. i skupia pasjonatów fotogra-
fii z Radzynia i okolic. Wszystkich, 
którzy interesują się fotografią i 
sztukami pokrewnymi, zapraszamy 
na spotkania klubu do Radzyńskie-
go Ośrodka Kultury.

 Tekst i foto Tomasz Młynarczyk

Klatkowicze zaprezentowali 
swoje zdjęcia na wystawie 
w ROK

Każdy człowiek nosi w sobie 
własną historię

– Radzyński koncert Jacka Mo-
ore był pełen emocji, wspaniałych 
melodii i pięknych piosenek, a 
jednocześnie przybliżył wszyst-
kim wspaniały dorobek Gary’ego 
Moore’a. Jack nie udawał ojca, tyl-
ko zaprezentował swój indywidu-
alny styl. Jednak gdy zaczął grać 

„Still Got The Blues” przypominał 
wszystkim o tym, co budowało 
wielką blues-rockową historię – 
powiedział Robert Mazurek, dy-
rektor ROK.

 red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

„Tribute to Gary Moore”.
  Jack Moore zagrał na scenie ROK w hołdzie ojcu
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Na początku podróżnik zapro-
ponował wędrówkę po mapie. Iran 
to kraj położony między zimnym 
Morzem Kaspijskim od północy 
a ciepłą Zatoką Perską i Omańską 
na południu. Dużą powierzchnię 
państwa wypełniają góry, w tym 
wulkaniczne, z najwyższym szczy-
tem Iranu – wulkanem Dema-
went o wysokości 5671 m n.p.m. 
Wnętrze kraju zajmują pustynne 
równiny. Tylko przy wybrzeżach 
znajdują się wąskie pasy nizin.

Gdy spytał, z czym kojarzy się 
kształt państwa, z widowni padło 
wiele odpowiedzi: smok, żółw, na-
wet ślimak, a także kot. I ta ostat-
nia podpowiedź okazała się naj-
bardziej celna. – Kot leży między 
ciepłymi wodami Zatoki Perskiej 
a zimnymi Morza Kaspijskiego 
– mówił Albert Kwiatkowski. Za-
prosił też na małą wysepkę, zwaną 
kolorową lub tęczową, bo wystę-
puje na niej piasek w 86 kolorach. 
Raz w roku mieszkańcy wykonują 
wielkie, wzorzyste dywany, wyko-
rzystując do tego różne rodzaje 
piasku.

Podróżnik opowiadał też o 
skarbach, z jakich słynie Iran. Są to 
perły pozyskiwane od małżów w 
ciepłych wodach Zatoki Perskiej. 
Palmy rosnące na jej wybrzeżu 
dostarczają daktyli (nawet 100 kg 
z jednego drzewa), a także mate-
riału budowlanego (z liści robi się 
sufity, z gałęzi – filary domów). 
Wytłumaczył, dlaczego kobiety 
widoczne na zdjęciach mają maski 
na twarzach, także z wąsami – tak 
że widać jedynie ich oczy. – To nie 
tylko ochrona przed słońcem, ale 
głównie – przed porwaniami, któ-
re im niegdyś groziły – wyjaśniał 
Albert Kwiatkowski .

Następnie podróżnik „przesko-
czył” na północ kraju, gdzie znaj-
duje się „głowa” perskiego kota. 
– Północne wybrzeża Libii oblewa 
zimne Może Kaspijskie, klimat jest 
wilgotny, dlatego uprawia się tam 
herbatę – wyjaśniał. Pokazał foto-
grafie domów budowanych na pa-
lach, by uchronić je przed zalewa-
niem. Inne ciekawostki północ-
nego wybrzeża Iranu to  hodowle 

jedwabników i połowy jesiotrów. 
– Ryby są wielkie jak małe słonie, 
a pozyskiwana od nich ikra to jed-
na z najdroższych przekąsek na 
świecie – 1 kg kosztuje tyle, co sa-
mochód – mówił A. Kwiatkowski.

Wulkaniczne góry na północy 
Iranu to obszar, gdzie w namio-
tach mieszka ludność koczowni-
cza, zajmująca się m.in. tkaniem 
dywanów. Ale nie tylko: mężczyź-
ni słyną jako wojownicy, dlatego 
na ich grobach widnieją kamien-
ne figury lwów. Opowiedział też, 
dlaczego z wulkanów niosą się 
pomruki: – To odgłosy wydawane 
przez złego króla, który został tam 
kiedyś uwięziony po tym, jak po-
konał go bohaterski wojownik. Je-
śli chodzi o skojarzenia z kotem – 
to nie tylko kontury państwa, koty 
perskie, ale także gepardy, których 
ostatnia grupa żyje na terenie Ira-
nu. Jest ich już niewiele – ponad 
200, dlatego Iran objął je ścisłą 
ochroną, którą propaguje np. na 
samolotach.

Albert Kwiatkowski mówił też 
o najbardziej gorącej pustyni, któ-
ra znajduje się na terenie Iranu, na 
której  temperatura sięga 70 stop-
ni, więc można tam smażyć jajka 
bez użycia ognia.

Ciekawie wyglądają obrzeża 
miast. Wąskie uliczki, osłonięte 
sufitami, tworzą labirynty ze ścian 
bez okien. Do domostw prowa-
dzą jedynie drzwi z kołatkami 
– osobnymi dla mężczyzn i dla 

kobiet. – Jednak gdy przekroczy 
się próg – okazuje się, że nie jeste-
śmy w domu, ale na wewnętrznym 
dziedzińcu domostwa. Tam rosną 
drzewa, znajduje się studnia – mó-
wił podróżnik.

Charakterystycznym drzewem 
rosnącym wokół pustyni jest drze-
wo pistacjowe, o „śmiejących się” 
orzechach, na polach rosną kwia-
ty – fioletowe krokusy, z których 
czerwonych pręcików ręcznie po-
zyskuje się szafran – bardzo drogą 
przyprawę. – Z jednego hektara 
można pozyskać 20 kg szafranu. 
Jeden kilogram szafranu kosztuje 
tyle, ile samochód – mówił Albert 
Kwiatkowski.

Innym skarbem tego regionu 
Iranu są turkusy, o których mówi 
się „kawałki nieba pod ziemią”.

Podróżnik zaprosił następnie 
do dawnej stolicy Iranu – miasta 
Isfahan, które leży w oazie na Wy-
żynie Irańskiej, w samym środku 
pustyni. W XVI wieku było jed-
nym z największych miast świata, 
siedzibą królów irańskich. Obec-
nie to piękne, zabytkowe miasto 
liczy ok. 2 mln mieszkańców. 
– Dla nas jest o tyle ważne, że tu 
przebywały polskie dzieci, wywie-
zione w czasie II wojny światowej 
przez Sowietów na Syberię – a 
które udało się ocalić i wywieźć z 
Rosji z armią Andersa – informo-
wał podróżnik.

Z tym właśnie miastem zwią-
zana jest baśń „Zard Pari” – le-

genda, którą Albert Kwiatkowski 
zamieścił w swojej książce „Złoty 
ptak. Baśnie perskie”. W sposób 
niezwykle żywy i obrazowy opo-
wiedział obecnym na widowni 
dzieciom fantastyczną historię o 
królewskim synu, któremu przy-
śniła się piękna dziewczyna. Aby 
ją odnaleźć i poślubić, musiał 
wykazać się wielkim męstwem, 
walecznością, ale także siłą woli, 
wytrwałością i posłuszeństwem, 
pokonując wszelkie trudności sta-
jące na jego drodze, w tym własne 
słabości. Oczywiście po długiej, 
pełnej niebezpieczeństw wypra-
wie udało mu się zdobyć ukocha-
ną kobietę. Niezwykłej – bardzo 
żywo i barwnie przedstawionej 
opowieści dzieci słuchały z zainte-
resowaniem i w wielkim napięciu.

Szczęśliwe jej zakończenie – 
zakończyło też opowieść Alberta 
Kwiatkowskiego o Iranie.

W spotkaniu z podróżnikiem 
uczestniczyło ponad 250 osób 
(dzieci z klas I-III), z sześciu szkół 
– w Czemiernikach, Suchowoli, 
Branicy Radzyńskiej, Krasewie, 
Zabielu i nr 1 w Radzyniu Pod-
laskim. Wydarzenie odbyło się w 
ramach „Radzyńskich Spotkań z 
Podróżnikami”. W podziękowa-
niu gość otrzymał pamiątkowy 
medal, który wręczył mu Robert 
Mazurek – inicjator i organizator 
spotkań.

Na wydarzenie zaprosił Bur-
mistrz Radzynia Podlaskiego Je-
rzy Rębek oraz Starosta Radzyń-
ski Szczepan Niebrzegowski, a 
także organizatorzy: Radzyńskie 
Stowarzyszenie „Podróżnik” i Ra-
dzyński Ośrodek Kultury. Spon-
sorami wydarzenia byli: firma 
drGerard, Spółdzielcza Mleczar-
nia „Spomlek”, Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych i Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej w 
Radzyniu Podlaskim. Patronat 
nad spotkaniem objął ogólnopol-
ski miesięcznik „Poznaj Świat” 
oraz portal „Kocham Radzyń 
Podlaski”.

 Anna Wasak
 Fot. Tomasz Młynarczyk

29 listopada, w Galerii „Oran-
żeria” Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury, odbył się wernisaż 
wystawy prac Pawła Brodzi-
sza. 

Jej tematem był Linoryt - tra-
dycyjna technika grafiki, która 
polega na tym, że rysunek wy-
cina się w matrycy, którą jest 
linoleum. Jest to żmudna i cza-
sochłonna praca, która wymaga 
skupienia, ponieważ nie ma tutaj 
miejsca na pomyłki. Do wycina-
nia używa się małych dłutek o 
różnych kształtach. Gotowa ma-
tryca przedstawia grafikę w lu-
strzanym odbiciu. Linoryt należy 
do technik druku wypukłego. 
Oznacza to, że wyżłobione miej-
sca po odbiciu pozostaną białe, 
a wypukłe będą czarne. Odbitki 
wykonuje się na prasie ręcznej 
używając farby drukarskiej. W 
obecnych czasach ta technika jest 
rzadko używana, lecz daje orygi-
nalny i niesamowity efekt.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

20 listopada w Radzyńskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z Albertem Kwiatkowskim – 
redaktorem, tłumaczem i podróżnikiem. Gość zabrał widownię w daleką podróż do Iranu – kraju 
dla nas egzotycznego, odległego nie tylko geograficznie, ale i kulturowo. A także w fantastyczną 
krainę baśni perskich. Podróżnik wyjaśnił, że Persja to dawna nazwa Iranu, używana w Europie, w 
języku polskim zadomowiły się wyrażenia kot perski, perski dywan. Czy rzeczywiście są to istotne 
znaki rozpoznawcze Persji?

Baśniowy świat OrientuWystawa 
grafik Pawła 
Brodzisza 
w Galerii 
„Oranżeria”  
  ROK



W sobotę 9 listopada Ra-
dzyń Podlaski był „Twoim 
Miastem” w ogólnopolskiej 
rozgłośni radiowej RMF FM. 
Radiowe miasteczko gościło 
na placu Wolności, skąd na 
żywo prezentowane były 
całej Polsce uroki naszego 
miasta.

Wizyta RMF FM w Radzyniu to 
wynik plebiscytu, który miał miej-
sce w czerwcu br., kiedy to  gło-
sami mieszkańców pokonaliśmy 
pozostałe miasta biorące udział w 
akcji. Dzięki temu zyskaliśmy dar-
mową, ogólnopolska promocję.

Podczas sześciu wejść na żywo 
słuchacze w całej Polsce mogli 
dowiedzieć się o zabytkach Ra-
dzynia (pałacu i oranżerii), miło-
ści Urszuli Potockiej i Stanisława 
Paszkowskiego, Skwerze Podróż-
ników, tradycyjnych pierogach 
podlaskich a także posłuchać mu-

zyki w wykonaniu „Arti Sentemo”. 
Redaktor Krzysztof Kot rozmawiał 
m.in. z Anną Wasak, Tomaszem 
Pietrzelą, Robertem Mazurkiem, 
Marleną Kępą i Zbigniewem Czu-
ryło.

Czas poszczególnych wejść na 
żywo na antenę był bardzo krótki 
i nie dało się w kilkadziesiąt  se-
kund opowiedzieć wszystkiego o 
naszym pięknym mieście. Jednak 
dzięki uprzejmości rozgłośni, na 
stronie internetowej www.rmf24.
pl ukazał się obszerny materiał 
promujący nasze miasto. Na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta 
(www.radzyn-podl.pl) można 
obejrzeć obszerną fotorelację z 
tego wydarzenia oraz... odsłuchać 
materiał audio z FAKTÓW RMF 
FM, jeśli nie mieliście możliwości 
wysłuchać go na żywo w sobotę.

Zapraszamy!

 Karol Niewęgłowski
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W 2019 r. Lubelska Federacja Bardów obchodzi 20. rocznicę istnienia. Z tej okazji w Radzyniu, przy komplecie publiczności, zaprezen-
towała autorski program pt. „Nasze najlepsze”. Były to utwory najczęściej bisowane przez publiczność. Trwający ponad trzy godziny 
koncert składał się z dwóch części, a w każdej z nich wybrzmiało 14 utworów. Ponadto LFB zagrała 5 bisów. W przerwie koncertu 
muzycy spotkali się z publicznością podpisując swoje płyty i robiąc sobie ze wszystkimi zdjęcia.

Radzyń w Faktach RMF FM!

Lubelska Federacja Bardów świętowała 
w Radzyniu swoje 20-lecie



Dorota Wójcikowska i Witold 
Palak początkowo zamierzali prze-
żyć przygodę. Dorota – całe życie 
przy motocyklach i Witold – neofi-
ta, który rozpoczął swoją przygodę 
z motocyklami dopiero w 2012 r., 
postanowili początkowo przeje-
chać klasyczną trasę himalajską – 
Ladakh. Półroczna podróż w 2014 
r. na jednym motocyklu nie tylko 
zweryfikowała ich wzajemne rela-
cje, ale pokazała, jak ma wyglądać 
ich dalsze życie. Od tego momentu 
więcej czasu spędzają w Indiach, na 
motocyklu, niż w Polsce. Ich fascy-
nacja Indiami, nawiązane przyjaź-
nie a także atmosfera, jaką otaczani 
są tam motocykliści dosiadający 
legendarnej marki Royal Enfield – 
zaowocowała projektem objecha-
nia motocyklem całych Indii.

Na 30. edycję „Radzyńskich 
Spotkań z Podróżnikami” zaprasza 
Burmistrz Radzynia Podlaskie-

go Jerzy Rębek oraz Starosta Ra-
dzyński Szczepan Niebrzegowski, 
a także organizatorzy: Radzyń-
skie Stowarzyszenie „Podróżnik” 
i Radzyński Ośrodek Kultury. 
Sponsorami wydarzenia są: firma 
drGerard, Spółdzielcza Mleczarnia 
„Spomlek”, Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych i Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Radzyniu 
Podlaskim. Patronat nad wydarze-
niem objął ogólnopolski miesięcz-
nik „Poznaj Świat” oraz portal „Ko-
cham Radzyń Podlaski”.

 
 Robert Mazurek

Dorota Wójcikowska i Witold Palak – pierwsi Polacy, którzy objechali całe 
Indie dookoła na jednym motocyklu, będą gośćmi 30. edycji „Radzyńskich 
Spotkań z Podróżnikami”. Tym razem obok opowieści i pokazu slajdów pt. „Wi-
gilia wśród łowców głów” uczestnicy będą mogli obejrzeć wystawę zdjęć pt. 
„Motocyklem przez Indie”. Wydarzenie odbędzie się 12 grudnia (czwartek) w 
Galerii „Oranżeria” Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Początek o godz. 18.00.

Motocyklem przez Indie
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Zdjęcia miesiąca RKF Klatka – listopad 2019

Fot. Tomasz Młynarczyk

Fot. Radosław Szelech

Fot. Karolina Wons

RADZYŃSKI KLUB
FOTOGRAFICZNY „KLATKA”

Książka o 
zbrodniarzu

Nakładem Instytutu Bronisawa 
Szlubowskiego ukazała się publika-
cja autorstwa Damiana Sitkiewicza 
pt. “Zbrodnicza działalność Adolfa 
Dykowa” (1907-1943) – funkcjo-
nariusza gestapo w Radzyniu Pod-
laskim.  Książkę można nabyć w 
Ksiągarni Zaborek oraz Archiwum 
Państwowym w Radzyniu Podla-
skim.

Adolf Dykow był mieszkańcem 
Wohynia, Niemcem z pocho-
dzenia, który w czasie okupacji 
niemieckiej został folksdojczem 
i funkcjonariuszem gestapo. Spo-
śród radzyńskich gestapowców 
okrył się najgorszą sławą. Dzięki 
swym krwawym poczynaniom 
wśród mieszkańców regionu zyskał 
niechlubne przezwisko „Kata Pod-
lasia”. Publikacja Zbrodnicza dzia-
łalność Adolfa Dykowa… szcze-
gółowo opisuje wszystkie zbrodnie 
Dykowa oraz przebieg zamachu na 
niego ze strony Armii Krajowej.

 Instytut 
 Bronisława Szlubowskiego
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Do udziału w turnieju, po eli-
minacjach gminnych, zakwali-
fikowało się 5 drużyn z powiatu 
radzyńskiego: SP Kąkolewnica, 
SP Borki, SP nr 1 Radzyń Podla-
ski, SP Białka, oraz SP Komarów-
ka Podlaska.

Radzyńscy piłkarze swoje 
zmagania rozpoczęli meczem z  
SP Białka, zwyciężając pewnie 
6:2. Kolejny mecz to zmagania 
z zawodnikami ze szkoły w Bor-
kach i tutaj padł wynik 3:0 dla 
naszych małych wojowników. Po 
dwóch zwycięstwach nadszedł 
czas na mecz z gospodarzem za-
wodów czyli Kąkolewnicą – dru-
żyną, która również wygrywała 
swoje mecze. W tej potyczce padł 
wynik 6:1 dla Radzynia i w tym 
miejscu radzyńska drużyna była 
już prawie pewna awansu do fi-
nału wojewódzkiego. Ostatni 
mecz rozegrała z drużyną Koma-
rówki Podlaskiej, w którym rów-
nież pewnie wygrali 5:0. 

Jak relacjonuje trener Patryk 

Śmieciński, cała drużyna zo-
stawiła dużo zdrowia i serca na 
boisku i godnie reprezentowała 
swoją wspaniałą „Jedynkę”. 

Wiosną kolejny etap przed na-
szymi zawodnikami, a mianowi-
cie finał wojewódzki. Trzymajmy 
za nich mocno kciuki i życzmy 
powodzenia!

Skład drużyny: Szymon Nie-
węgłowski, Aleksander Targoń-
ski, Bartosz Muniowski, Szymon 
Hałajko, Jakub Wagner, Cezary 
Frankowski, Aleksander Skubisz, 
Borys Belniak, Sebastian Proko-
piuk oraz Michał Szczebelski.

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - SP nr 1 Radzyń Pod-
laski
II miejsce - SP Kąkolewnica
III miejsce - SP Borki
IV miejsce - SP Białka
V miejsce - SP Komarówka Pod-
laska.

Tegoroczne Wojewódzkie 
Igrzyska Dzieci w Szachach 
odbyły się 5 XII 2019 r. w 
Zamościu. 

Radzyń Podlaski reprezento-
wała drużyna, która zwyciężyła 
zawody powiatowe. 

To uczniowie Szkoły Podsta-

wowej nr 1 im. Bohaterów Po-
wstania Styczniowego w Radzy-
niu Podl. w składzie: Zuzanna 
Siemionek, Karol Jeruzalski, Ja-
kub Piskur, Wojciech Pękała.

Uczniowie zajęli II miejsce 
zdobywając wicemistrzostwo. 
Startowało 18 drużyn.

Zawodników przygotował pan 

Adam Pękała. Sponsorzy wyjaz-
du: Bank Spółdzielczy 

w Radzyniu Podl. i Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej w 
Radzyniu Podl.

Gratulujemy uczniom, in-
struktorowi, rodzicom i szkole!

 Red.

29 października br. drużyna uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim pod 
opieką Patryka Śmiecińskiego rozgrywała 
turniej finału powiatowego „Z podwórka 
na stadion o Puchar Tymbarku” w kat. U-10 
chłopców w Zespole Oświatowym w Kąko-
lewnicy. 

Wielki sukces małej drużyny!

Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w Szachach
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7 grudnia odbył się Radzyński Kiermasz Bożonarodzeniowy, podczas którego na pl. Wolności zaprezentowało się 67. wystawców z 
całej Polski. Na stoiskach pojawiły się wszelkiej maści wytwarzane ręcznie cudeńka: szopki z kory, szyszek i makaronu, ozdoby choin-
kowe, piękne ażurowe bombki, kartki świąteczne, stroiki, biżuteria, maskotki, zabawki, akwarelowe obrazki, a nawet ręcznie wytwa-
rzane naturalne mydełka oraz wielogatunkowe miody z ekologicznej pasieki. Można było też nabyć produkty lokalne – sery, chleby 
pieczone na zakwasie, wędliny. Wielką atrakcją okazała się wizyta kilkunastu św. Mikołajów, którzy przybyli na kiermasz motocyklami. 

Fot. Tomasz Młynarczyk


