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Oferty na rewitalizację pałacu
i centrum miasta
złożyło 11 firm
Otwarcie ofert na wykonanie projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w
Radzyniu Podlaskim” nastąpiło w
piątek 5 lutego. Oferty złożyło 11
firm. - Zaproponowane ceny nie
odbiegają od kwot, którymi dysponujemy na tę inwestycję – skomentował burmistrz Jerzy Rębek.
Dodał, że kolejnym etapem jest
proces wyboru ofert, na co Miasto
ma 30 dni.
ciąg dalszy na str.

JEDNI ZADOWOLENI, INNI ZATROSKANI
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Wnioski radnych
o poprawę infrastruktury miasta
Na styczniowej sesji Rady Miasta
radni zgłosili ponad 20 wniosków,
dotyczących głównie naprawy infrastruktury w mieście. W pierwszej kolejności wszystkie wnioski
radnych zostaną przeanalizowane
pod względem możliwości finansowych i technicznych ich realizacji.
ciąg dalszy na str.
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Zmiana dotycząca
500+. Oto jak nie
stracić świadczenia
Nowy rok przyniósł zmianę okresu
rozliczeniowego w rządowym programie Rodzina 500 plus. By nie
stracić ani jednego miesięcznego
świadczenia na dzieci, należy złożyć wniosek najpóźniej do końca
czerwca.
ciąg dalszy na str.
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Wyniki otwartego konkursu ofert
na realizację zadań w 2021 roku
Na tegoroczny konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
oraz sportu, krajoznawstwa i turystyki wpłynęło 28 ofert. Z tego 17 (od 14 podmiotów) dotyczyło realizacji zadań z zakresu sportu i turystyki, a 10 - z zakresu kultury. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 21
stycznia 2021 r.
Oferty złożone na realizację
zadań w 2021 roku od strony formalnej i merytorycznej oceniła komisja w składzie: Sławomir Lipski
– wiceburmistrz, Adam Adamski
– przewodniczący Rady Miasta,
Robert Targoński – sekretarz Miasta oraz Tomasz Młynarczyk – instruktor Radzyńskiego Ośrodka
Kultury.
Na realizacje 17 ofert z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej,
sportu, turystyki i krajoznawstwa
komisja rozdzieliła 259 000 zł (złożono oferty na 499 537,60 zł).
Największe dofinansowanie dostał tradycyjnie LKS Orlęta (łącznie
210 tys. zł na 2 zadania). Międzyszkolny Uczniowski LKS “Technik
Orion” otrzymał 8 tys. zł, Sporto-

we Centrum Taekwon-do - 6 tys.
zł, tyle samo przyznano Klubowi
Sportowemu Młodzieżówka (6 tys.
zł). Po 5 tys. zł otrzymali: Stowarzyszenie Jeździeckie Horsefly Team,
Stowarzyszenie LODOŁAMACZE
(na 2 zadania) oraz Szczep Harcerski. Wśród beneficjentów znaleźli
się również: Radzyński Klub Karate Kyokushin RAPORT (3 tys. zł),
Stowarzyszenie Sportowy Radzyń
(2,5 tys. zł), Koło Polskiego Związku Wędkarskiego AMUR (2,5 tys.
zł), Radzyńskie Towarzystwo Szachowe (2,5 tys. zł). Stowarzyszenie
Inicjatyw Lotniczych otrzymało
1500 zł, a po 1000 zł przyznano
Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów KORMORAN oraz Stowarzyszeniu Klub Seniora Radzyńskie

Wrzosy.
10 ofert wpłynęło na realizację
zadań z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego. Na ten cel rozdzielono 24 000 zł (złożono oferty na 44
300 zł).
Najwyższe
dofinansowanie
otrzymało RTM im. Karola Lipińskiego na organizację XXXVIII
Dni Karola Lipińskiego (5,5 tys.
zł), 5 tys. zł otrzymało Stowarzyszenie Melodia Art dla Kameralnej
Orkiestry Akordeonowej Arti Sentemo. Po 3 tys. zł Stowarzyszenie
Klub Seniora Radzyńskie Wrzosy
oraz Radzyńskie Stowarzyszenie
Podróżnik (na wydanie albumu
prezentującego napisy wyryte na
ścianach piwnic dawnego aresztu

Gestapo i UB w Radzyniu Podlaskim). 2 tys. zł przyznano Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów
KORMORAN. Po 1 500 zł otrzymają: Stowarzyszenie Przyjaciół
I LO, Stowarzyszenie Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów oraz Towarzystwo Nauki i Kultury LIBRA (na wydanie
Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego).
Radzyńskiemu Towarzystwu
Regionalnemu przyznano dofinansowanie w wysokości 1000 zł.
Bez dofinansowania została
oferta złożona przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne NDM
z Nowego Dworu Mazowieckiego.

gminy (np. centrum świadczeń),
która zajmuje się wypłatą 500 plus
na danym terenie.
Wniosek w lipcu to brak świadczenia za czerwiec
W sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie 500 plus,
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia
2021 r., ustalenie prawa do tego
dodatku oraz jego wypłata nastąpi
do 30 czerwca 2021 r. W przypadku złożenia dokumentów w maju,
wypłata świadczenia nastąpi do 31
lipca tego roku. Gdy dokumenty
złożymy w czerwcu, świadczenie
zostanie wypłacone do 31 sierpnia. W każdym z tych przypadków
otrzymamy wyrównanie za wcze-

śniejsze miesiące.
Inaczej będzie, gdy np. złożymy wniosek dopiero w lipcu tego
roku. Wtedy ustalenie prawa do
świadczenia i wypłata nastąpią do
30 września 2021 r., ale wnioskujący nie dostanie już kwoty 500 zł za
czerwiec.
W czerwcu minister rodziny i
polityki społecznej Marlena Maląg
poinformowała, że wypłaty świadczeń od początku obowiązywania
programu 500+ stanowiły koszt w
wysokości 114 mld zł. Świadczenie
to wypłacane jest na blisko 6,5 mln
dzieci.

Kierownik MOPS

Radzyń Podlaski

Andrzej Szczęch

AW

Zmiana dotycząca 500+.
Oto jak nie stracić świadczenia
Nowy rok przyniósł zmianę
okresu rozliczeniowego w rządowym programie Rodzina 500
plus. By nie stracić ani jednego
miesięcznego świadczenia na
dzieci, należy złożyć wniosek
najpóźniej do końca czerwca.
Jednak Kierownik MOPS Andrzej Szczęch zwraca się z prośbą
do zainteresowanych o jak najszybsze składanie wniosków, drogą
elektroniczną. - To przyspieszy weryfikację oraz wypłatę świadczenia,
usprawni pracę Działu Świadczeń
Rodzinnych.
Program 500 plus działa już od
pięciu lat. Filary programu pozostają niezmienne - 500 zł przyznawane będzie na każde dziecko do
18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Niebawem zmienia się jednak okres rozliczeniowy
programu. Obecny okres świadczeniowy, na który ustalane jest prawo

do 500 zł na dziecko, trwa do końca
maja tego roku. Od tego roku funkcjonować będzie docelowy, roczny
okres świadczeniowy trwający od 1
czerwca 2021 roku do 31 maja 2022
roku. Wnioski o ustalenie prawa do
świadczenia 500 plus na okres roku
od 1 czerwca 2021 r. będzie można
składać od 1 lutego 2021 r. drogą
elektroniczną.
Wnioski drogą elektroniczną
można złożyć:
- za pośrednictwem Portalu Informacyjno - Usługowego Empatia na
stronie empatia.mpips.gov.pl;
- w portalu PUE ZUS;
- przez bankowość elektroniczną.
Od kwietnia przyjmowane będą
też wnioski składane drogą tradycyjną - będzie je można złożyć
papierowo w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wnioski złożymy w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej
lub innej jednostce organizacyjnej
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Miasto
wspólnie
z powiatem
i gminami
opracuje
strategię
rozwoju
ponadlokalnego
Podczas sesji Rady Miasta,
która odbyła się 28 stycznia,
radni przyjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie
przez Miasto Radzyń Podlaski porozumienia w sprawie
przystąpienia do opracowania i wdrażania strategii rozwoju ponadlokalnego.
W porozumieniu znajdą się:
Miasto Radzyń Podlaski oraz
Powiat Radzyń, a także wszystkie gminy powiatu z wyjątkiem
Kąkolewnicy, a więc gminy:
Borki, Czemierniki, Komarówka
Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan
Majorat i Wohyń.
Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z roku 1990
gminy sąsiadujące, powiązane ze
sobą funkcjonalnie mogą opracować wspólną strategię rozwoju
ponadlokalnego. W celu jej przygotowania i realizacji mogą zawierać porozumie międzygminne.
- Zawarcie porozumienia i
opracowanie wspólnej strategii
rozwoju jest warunkiem uzyskania wyższej punktacji w ubieganiu się o dotacje na inwestycje,
które będą realizowane w latach
2021-27 z perspektywą 2035
roku. Kolejne ekipy sprawujące
władzę w mieście będą mogły
korzystać ze strategii dotyczącej
obszaru powiatu - wyjaśniał burmistrz Jerzy Rębek.
Radni wyrazili również zgodę
na pełnienie przez Miasto Radzyń Podlaski roli lidera porozumienia w zakresie koordynacji
opracowania i wdrażania strategii rozwoju.
AW
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Oferty na rewitalizację Pałacu
Potockich i centrum miasta otwarte
Otwarcie ofert na wykonanie projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim” nastąpiło w piątek 5 lutego. Oferty złożyło 11 firm. - Zgłosiły się do nas profesjonalne firmy, przedstawiły oferty
atrakcyjne cenowo. To daje nadzieję, że wykonamy inwestycję po umiarkowanych kosztach i w dobrej jakości oraz że nie będzie ona
wielkim obciążeniem dla miasta, jak to niektórzy twierdzili – skomentował burmistrz Jerzy Rębek. Dodał, że kolejnym etapem jest
proces wyboru ofert, na co Miasto ma miesiąc. Przypomnieć należy, że Miasto pozyskało 25,5 mln zł dotacji.
Zamówienie składa się z trzech
części.
Pierwsza obejmuje remont,
przebudowę wnętrz korpusu głównego Pałacu Potockich i przystosowanie go do pełnienia nowych
funkcji oraz przebudowę dziedzińca. Na tę część została przeznaczone kwota 23 452 893,23 zł.
Druga część inwestycji to rewitalizacja placu publicznego Rynek
(dawny PKS). Wartość tej części
zamówienia określono na 3 875
448,07 zł.
Na trzecią część zadania - przebudowę ulicy Jana Pawła II – przewidziano 123 135,94 zł.
Do 5 lutego wpłynęły oferty od
11 firm, z czego jedna oferta nie
dała się otworzyć, każda z pozosta-

łych 10 proponowała wykonanie
od 1 do 3 zadań.
Wykonanie 1. części inwestycji
(pałac i dziedziniec) zaoferowały 4
firmy za kwoty od 18 939 883,55 zł
do 23 177 385,31 zł.
Realizację 2. części inwestycji
(plac publiczny Rynek) zaoferowało 7 firm za kwoty od od 3 267 240.
zł do 5 451 361,18 zł.
Na realizację 3. części inwestycji
wpłynęły oferty 6 firm w kwotach
od 96 676,72 do 307 500 zł.
A oto oferty
poszczególnych firm:
1/ DOROTEX Firma Budowlana
ze Stasinowa złożyła ofertę na wykonanie cz. II inwestycji za 3 429
592,98 zł oraz cz. III – za 96 676,72

zł
2/ FURMANEK RENEWAL Sp. z
o.o. S.K.A z Daleszyc zaoferowała
wykonanie cz. I za 21 877 700 zł.
3/ Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Radzynia złożyło oferty na wykonanie cz. II (za 4 572
797,12 zł) i cz. III inwestycji (za 154
772,28 zł)
4/ Polskie Surowce Wtórne Spółka

z o.o. Grupa Budowlana z miejscowości Bielany Wrocławskie – oferta
na cz. II ( (4 988 200,89 zł) i na cz.
III (187 373,43 zł).
5/ LUBREN Sp. z o.o. z Lublina –
oferta na wykonanie cz. I za 18 939
883,55 zł
6/ Nie było możliwości otwarcia
oferty
7/ SORTED Sp. z o.o. z Piaseczna:

Remonty
w Urzędzie
Miasta

Pada śnieg – i co dalej, czyli o zimowym
utrzymaniu dróg w mieście
Takiej zimy jak tegoroczna –
śnieżna i mroźna - nie było od
kilkunastu lat. Wiele osób na
taką pogodę z utęsknieniem
czekało. Jednak „prawdziwa,
zimowa” aura, oprócz pięknego
krajobrazu, możliwości uprawiania sportów zimowych czy
innych korzyści, o których tu
się nie będziemy rozwodzić,
przynosi utrudnienia i koszty.
W związku z wieloma zapytaniami kierowanymi do Urzędu
Miasta, pragniemy wyjaśnić kilka
kwestii związanych z zimowym
utrzymaniem dróg w mieście.
l W Radzyniu mamy 56 km dróg,
do odśnieżania są nie tylko ciągi
jezdne, ale i piesze, ścieżka rowerowa, zatoki, parkingi, place, uliczki na osiedlach itd. Jeśli chodzi o
utrzymanie chodników przy prywatnych posesjach, to za ich stan
odpowiedzialni są ich właściciele. Przypominamy, że należy do
nich również dbanie o odśnieżanie dachów i strącanie sopli,
które mogłyby być niebezpieczne

dla przechodniów. Zdarza się, że
właściciele takich posesji zlecają to
zadanie PUK-owi, wówczas prace
te wykonują pracownicy przedsiębiorstwa.
Utrzymaniem chodników w
miejscach będących w zarządzie
Miasta zajmuje się PUK, wyłączone z jego zadań są ścieżka rowerowa i zespół pałacowo-parkowy,
który obsługują pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta.
l Nie odśnieża się ulic w czasie
intensywnych opadów śniegu,
ale 3 godziny po ustaniu opadów. Maszyny na ulicach pracują
po zakończeniu opadów oraz poza
godzinami, gdy na drodze panuje
zwiększony ruch, aby nie utrudniać dodatkowo ruchu w mieście
np. ok. godz. 8 rano czy 15. Niemożliwe jest jednoczesne odśnieżenie wszystkich ulic, drogi są podzielone są na I, II i III (szutrowe,
nieutwardzone) kolejności zimowego utrzymania.
l Ulice w Radzyniu są przejezdne, nie było sygnałów od policji
czy pogotowia o zablokowanych

ulicach, również urzędnicy z UM
systematycznie objeżdżają miasto,
sprawdzając stan ulic.
Nie jest możliwe stworzenie
warunków na drogach i ulicach
takich, jakie są latem, dlatego należy to wziąć pod uwagę i np. nieco
wcześniej wyruszyć do pracy, zachować ostrożność, korzystając z
ulic.
l Przy niskich temperaturach –
poniżej -10°C sól drogowa (NaCl)
jest nieskuteczna, jej właściwości
chemiczne ulegają osłabieniu lub
całkowitemu zniwelowaniu, nie
rozpuszcza śniegu, lodu. W tych
temperaturach należałoby używać
środków, które są bardzo drogie.
l Należy też wziąć pod uwagę, że
te środki są szkodliwe dla środowiska. Dlatego też śnieg z ulic, zmieszany ze środkami chemicznymi,
traktowany jest jako odpad szkodliwy. Gdyby miał być wywożony z
miasta – to do ZZOK w Adamkach
lub oczyszczalni ścieków. Łączyłoby się to z ogromnymi kosztami,
na które miasto nie stać.
Już teraz wiadomo, że kwota,

cz. II - 3 267 240 zł i cz. III – 147
600 zł.
8/ RESTAURO Sp. z o.o. z Torunia
cz. I 22 498 800,03 zł
9/ Konsorcjum Firm BUDIR SYSTEM Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjne - HandlowoUsługowe z Warszawy: cz. I 23 177
385,31 zł, cz. II – 5 451 361,18 i cz.
III – 307 500 zł
10/ Firma Handlowo-Usługowa
MARS Ewa Mikołajczuk z Międzyrzeca Podlaskiego zaoferowała
wykonanie cz. II za 5 085 276,47 zł.
11/ STRABAG Sp. Z o.o. z Pruszkowa cz. II – 3673 742,63 oraz cz. III
za 149 181,39 zł.
Wszystkie firmy zapewniły
72-miesięczny okres gwarancji.

Anna Wasak

W Urzędzie Miasta trwają
remonty. Po odnowieniu,
wymianie umeblowania sali
konferencyjnej i wykonaniu
termomodernizacji budynku,
rozpoczął się remont sekretariatu. Na czas remontu sekretariat został przeniesiony na 3.
piętro. Gruntowną przebudowę
przejdzie również sala ślubów.

jaką Miasto w tym roku zapłaci za
zimowe utrzymanie dróg będzie
wielokrotnie wyższa niż w ubiegłych latach. Pełne koszty będą
znane po rozliczeniu zadań. Warto zaznaczyć, że roczny budżet na
utrzymanie dróg obejmuje również takie zadania jak: bieżące remonty, budowa cięgów pieszych,
oznakowania dróg. 
AW

Śluby będą udzielane w sali
konferencyjnej, a była sala ślubów
zostanie zaadaptowana na 2 pomieszczenia biurowe, co znacznie
usprawni pracę Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich, ułatwi dotarcie do urzędników interesantom, którzy często są
osobami starszymi, mniej sprawnymi fizycznie.
AW
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Wnioski radnych o poprawę infrastruktury miasta
Na styczniowej sesji Rady Miasta radni zgłosili ponad 20 wniosków, dotyczących głównie naprawy infrastruktury w mieście.
Wnioski radnych będą analizowane pod względem technicznych i finansowych możliwości ich zrealizowania. Już rozpoczęliśmy przygotowanie projektów. W tym i następnym roku będą realizowane – mówi burmistrz Jerzy Rębek.
Radna Paulina Pachała
zgłosiła wniosek
o dokończenie budowy
ul. Lisowskiego

cję budowlaną, aby w przyszłym
roku móc wszcząć procedurę
przetargową na wykonanie drogi
– mówił mieszkaniec Radzynia
Michał Nowacki.

Wniosek radnego Piotra
Skowrona o powiększenie
parkingu przy blokach
nauczycielskich

Radna Paulina Pachała złożyła wniosek o dokończenie budowy ul. Lisowskiego, który na jej
ręce z prośbą o poparcie, złożyli mieszkańcy. Pod wnioskiem
podpisali się również radni Bartłomiej Miłosz i Karol Wiater.
- Mieszkańcy martwią się stanem drogi, która jest w fatalnym
stanie. Byłam, oglądałam, wiem,
że może utrudniać mieszkańcom
dostęp do posesji, stwarza niebezpieczeństwo w ruchu drogowym – mówiła radna.
Treść wniosku odczytał Michał Nowacki. - Obecny zły stan
pogarsza się z miesiąca na miesiąc, występujące tam w ogromnej ilości doły, ubytki, dziury
stwarzają wyzwanie dla poruszających się tą drogą. W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych sytuacja się drastycznie pogarsza z powodu braku
odwodnienia. Zalegające błoto
uniemożliwia dojazd do posesji
mieszkańcom ul. Lisowskiego, a
liczne próby zniwelowania nierówności za pomocą równarki
przynoszą krótkotrwałe efekty
– mówił Michał Nowacki i podkreślił, że jest to droga pełniąca
istotną rolę w ruchu tego fragmentu miasta. Łączy ul. Wisznicką ze Zbulitowską, która prowadzi do drogi krajowej nr 19,
a także prowadzi do cmentarza
parafialnego, kościoła, zakładów
przemysłowych przy ul. Partyzantów oraz jedynej w tej części
miasta stacji paliw.
- Rozumiem, że budżet na ten
rok jest uchwalony, może uda się
przynajmniej zrobić dokumenta-

oraz wykonanie w połowie tego
chodnika zatoki postojowej. Po
opadach deszczu w tym miejscu
tworzy się duże zastoisko wody.
Dla samochodów oraz demontaż
słupów oświetleniowych z placu
zieleni przylegającego do ulicy.
2. Wykonania odwodnienia na
skrzyżowaniu ulic Zabielskiej i
Spółdzielczej przez zamontowanie kratki burzowej I wpięcie jej
do kanalizacji odwadniającej.

Radny Karol
Wiater - wniosek o
remont fragmentów
Ostrowieckiej i
Warszawskiej

Z wnioskiem o powiększenie parkingu przy tzw. blokach
nauczycielskich (ul. Jana Pawła
II nr 6 i 8) wystąpił radny Piotr
Skowron. - W blokach mieszka
35 rodzin, zatrzymują się tam
także m.in. pracownicy i Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
oraz uczniowie I LO. Wystarczy wyciąć 4 drzewa owocowe i
usunąć krawężnik, by zwiększyć
parking o 10 miejsc postojowych
- motywował wniosek radny P.
Skowron.

Radny Waldemar
Panasiuk – wniosek
o remont chodnika
na ul. Witkiewicza

Waldemar Panasiuk złożył
dwa wnioski. Dotyczą one:
1. Remontu chodnika na ul.
Witkiewicza – ułożenie tam
nowej kostki brukowej w miejsce starych płyt chodnikowych

O remont fragmentów ul.
Ostrowieckiej i Warszawskiej
oraz wjazdu na osiedle Bulwary
wnioskował na styczniowej sesji
Rady Miasta radny Karol Wiater.
- Na odcinku ul. Warszawskiej przylegającym bezpośrednio do parkingu przy dzwonnicy kościoła pw. Trójcy Świętej
oraz odcinka ul. Ostrowieckiej,
na którym zlokalizowany jest
parking płatny, wytworzyły się
koleiny, w których powstają zastoiny wody, a te z kolei degradują nawierzchnię - motywował
K. Wiater.
Radny wnioskował również o
poprawę nawierzchni wjazdu na
osiedle Bulwary i utwardzenie
pobocza. Jest to droga o długości ok. 200 m, usytuowana bezpośrednio przy byłej Komendzie
Policji. Działania te są potrzebne
nie tylko mieszkańcom osiedla,
ale - już wkrótce, gdy powstanie
Muzeum Żołnierzy Wyklętych
- również gościom pragnącym
zwiedzać to miejsce.

Radny Bogdan Fijałek
wnioskuje o remont ulic
oraz naprawy budynków
na os. Koszary

Radny Bogdan Fijałek wraz z
Waldemarem Panasiukiem złożyli
pięć wniosków dotyczących remontu ciągów pieszych i jezdnych
oraz napraw i orynnowania dachów na os. Koszary.
1. Zaprojektowanie i wykonanie
dachu na budynku komunalnym
przy ulicy Koszary nr 3.
2. Uzupełnienie orynnowania na
pozostałych budynkach komunalnych na tym osiedlu.
3. Naprawa nawierzchni łącznika
między ulicą Sienkiewicza i ulicą
Cichą - jest to niewielki odcinek
mniej niż 50 m - ale bardzo zdewastowany.
4. Wykonanie utwardzenia ciągu
pieszego łączącego osiedle Satuń
z ul. Wisznicką (między blokiem
107 przy ul. Wisznickiej a Stacją
Pogotowia Ratunkowego). Przejście długości ok. 200 m istnieje jako
nieutwardzony trakt, a ze względu
na bardzo duże zainteresowanie
mieszkańców osiedla wymaga natychmiastowej interwencji.

Radny Piotr Mackiewicz
– wnioski ws. oświetlenia
ul. Orzeszkowej i
naprawę łącznika ul.
Zbulitowskiej z kościołem

Radny Piotr Mackiewicz przekazał prośby od mieszkańców ws.
oświetlenia ul. Orzeszkowej i naprawę łącznika ul. Zbulitowskiej
z kościołem pw. Błogosławionych
Męczenników Podlaskich
- Jeśli chodzi o ul. Orzeszkowej,
to po wymianie lamp na ledowe
nie funkcjonują prawidłowo: jednego dnia świecą wszystkie, innego dnia nie świeci żadna, czasem
świeci część – mówił radny.
Drugi wniosek: o naprawę
zapadlisk na łączniku ul. Zbulitowskiej w stronę kościoła Błogosławionych Męczenników Podlaskich. Tam kostki się pozapadały
niebezpiecznie jest tamtędy wychodzić.
Radny wnioskował też o zabezpieczenie materiałów, co pozwoliłoby sukcesywnie naprawiać ulice
w momencie, kiedy pozwolą na to
warunki atmosferyczne.

Radny Bartłomiej Miłosz
złożył wnioski: w sprawie
parkingu przy Szkole
Podstawowej nr 2 oraz
ronda przy Urzędzie
Skarbowym

Radny Bartłomiej Miłosz podczas styczniowej sesji Rady Miasta
złożył dwa wnioski: w sprawie parkingu przy Szkole Podstawowej nr
2 oraz ronda przy Urzędzie Skarbowym.
Pierwszy wniosek dotyczy
opracowania projektu i wykonania
parkingu przy SP 2. Jest to działka
o powierzchni 404 m2 przekazana
na ten cel przez Starostę Radzyńskiego. Jest pilna potrzeba zwiększenia powierzchni parkingowej
w tym miejscu, ponieważ obok SP
2 znajduje się Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego.
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Drugi wniosek dotyczy podjęcia starań o uzyskanie zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie ronda u zbiegu
ulic: Sitkowskiego, Jana Pawła II i
Lubelskiej - przy Urzędzie Skarbowym.
- Wykonanie tego elementu infrastruktury drogowej umożliwi
upłynnienie ruchu drogowego w
tej części miasta. Podobne rozwiązanie komunikacyjne jest na rondzie „Solidarności”, dlatego mamy
nadzieję, że tak się stanie również
w tym przypadku – mówił radny
Bartłomiej Miłosz. Pod wnioskiem podpisali się również radni:
Waldemar Panasiuk, Karol Wiater,
Adam Adamski, Bogdan Fijałek i
Piotr Skowron.
Trzeci wniosek - wykonanie
oświetlenia ulicznego ciągu pieszego łączącego osiedle Zgoda 1 z
ul. Wisznicką,co jest konieczne ze
względu na potrzebę podniesienia
bezpieczeństwa pieszych.

Włodzimierz Sieromski:
wniosek o remont
ul. Gwardii

Radny Włodzimierz Sieromski
złożył na sesji Rady Miasta (28.01)
wniosek o remont nawierzchni ul.
Gwardii poprzez położenie nowej

wania nowego budynku mieszkalnego.

Wnioski radnego
Jarosława Zaprzalskiego
związane z osiedlem
Zabielska i doświetleniem
przejść dla pieszych

nawierzchni bitumicznej.
- Szczególnie na odcinku od ul.
Kościuszki do ul. Pomiarowej jest
zdegradowana. To utrudnia korzystanie z drogi zarówno mieszkańcom jak i przyjeżdżającym na
targowisko – mówił radny.
Włodzimierz Sieromski podjął
też temat mieszkalnego budynku
komunalnego przy ul. Brzostówieckiej. W związku z zapowiedzią budowy drogi szybkiego ruchu S19 przebudowana zostanie
prawdopodobnie skrzyżowanie
drogi nr 19 z ul. Brzostówiecką i
nastąpi przy tym rozbiórka mieszkalnego budynku komunalnego.
Myślę, że już teraz należy przystąpić do rozmów ze Wspólnotą
Gruntową i porozumieć się co do
odszkodowania za ten budynek
oraz podjąć działania zmierzające
do wykonania projektu i wybudo-

Przetarg na fotowoltaikę
unieważniony
Przetarg na montaż instalacji
fotowoltaicznych w ramach
projektu „Słoneczny Radzyń”
został unieważniony, ponieważ
żadna z 6 firm, które zgłosiły
się do przetargu, nie spełniła
kryteriów, jakie zostały postawione w przetargu.
- Jest to przetarg publiczny, z
udziałem środków pomocowych,

nie możemy sobie pozwolić na
żaden błąd. Przetarg będzie ponowiony zgodnie z nową ustawą
o zamówieniach publicznych, aby
w okresie wczesnowiosennym inwestycja została przeprowadzona – informował burmistrz Jerzy
Rębek na styczniowej sesji Rady
Miasta (28.01.).
AW

Oleiste plamy na Białce
Duże, oleiste plamy na Białce pojawiły się 3 lutego w
pobliżu mostu na ul. Chomiczewskiego, na wysokości
przejściówki na Manhattan.
Zauważyli je mieszkańcy
Radzynia i zaalarmowali odpowiednie służby. Na miejscu
pojawiła się policja, straż
oraz przedstawiciel Urzędu
Miasta.
- Istnieje podejrzenie, że ktoś
wlał nieokreśloną substancję ole-

AKTUALNOŚCI

istą do studzienki deszczowej,
która znajduje się na ścieżce rowerowej - mówi Radosław Mazur, naczelnik Wydziału Zarządzania Mieniem Komunalnym.
Miejsce wylotu do Białki zostało
zabezpieczone belkami słomy,
które pełnią rolę filtra. Miejsce
było sprawdzane w kolejnych
dniach, słoma została zutylizowana. Problem się nie powtórzył.
AW


Radny Jarosław Zaprzalski
złożył cztery wnioski, dotyczące
remontu ulicy Wyszyńskiego i
doświetlenia przejść dla pieszych
oraz budowy boiska ze sztuczną
nawierzchnią na osiedlu Zabielska
i opracowania projektu przedłużenia ul. Chmielowskiego.
W porozumieniu z radnymi
rady miasta: Pauliną Pachałą, Waldemarem Panasiukiem, Bogdanem Fijałkiem Piotrem Skowronem i Bartłomiejem Miłoszem Ja-

Informacja
o szczepieniach
COVID-19
Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Radzynia
Informuję, iż osoby w wieku powyżej 70 roku życia
oraz osoby niepełnosprawne,
które będą chciały zaszczepić
się przeciw COVID-19, ale
mają problemy z dotarciem do
punktu szczepień, będą mogły
skorzystać ze specjalnie zorganizowanego transportu.
Podaję numery telefonów
do pracowników urzędu odpowiedzialnych za transport:
500 063 108 lub (83) 351 24
75.
Zapisy prowadzone są w
dni powszednie w godzinach
8.00 – 15.30.



/-/ Jerzy Rębek
Burmistrz Miasta

rosław Zaprzalski zawnioskował o:
1. Remont ul. Wyszyńskiego na
całej jej długości, szczególnie
wymianę fragmentów chodników, wykonanych jeszcze z płytek chodnikowych - obecnie już
mocno wyeksploatowanych - i dokończenie budowy parkingu przy
Sanktuarium MBNP.
2. Budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią na osiedlu Zabielska.
3. Przygotowanie systemu doświetlenia przejść dla pieszych w szczególnie niebezpiecznych miejscach.
4. Opracowanie projektu drugiej części ul. Chmielowskiego na
długości ok. 500 m, co umożliwi
skomunikowanie terenów przeznaczonych pod budownictwo
wielorodzinne z resztą miasta.

Przewodniczący RM
Adam Adamski: Wniosek
o przegląd oznakowania
ulic i oświetlenie ul.
Czereśniowej

W mieście wiele tabliczek informacyjnych z nazwami ulic,
placów jest zniszczonych, wręcz
nieczytelnych. W związku z tym
Adam Adamski złożył wniosek o
przeprowadzenie przeglądu oznakowania ulic i wymianę zniszczonych tabliczek.

5

- Jest to ważne nie tylko dla
mieszkańców, ale często zdarza
się, że kurierzy czy służby medyczne mają trudności z dotarciem
pod konkretny adres. Chodzi też
szacunek do patronów ulic. Dotyczy to również niektórych znaków
drogowych – mówił przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski.
Radny zgłosił również wniosek
o oświetlenie ul. Czereśniowej: Ustawienie tam 3-4 latarni ulicznych załatwi problem kompletnego niedoświetlenia. Jest to druga
ulica w naszym mieście, która
nie ma ani jednej lampy ulicznej.
Obecnie budowane są tam nowe
domy, przybywa mieszkańców,
niezbędne jest zapewnienie im
bezpieczeństwa.
AW
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INFORMACJE

Inwestycje Miasta
W latach 2015 - 2019 wykonano w Radzyniu inwestycje wartości ok. 38 mln zł, z czego ponad 25,8 mln to pozyskane
przez Miasto środki zewnętrzne.
Szkoły, przedszkola,
obiekty sportowe:

- hala sportowa przy Szkole
Podstawowej nr 1, przebudowa
boiska zewnętrznego. Koszt inwestycji wyniósł blisko 6 mln zł
(5 956 227,02 zł).

Mieszkania socjalne:

- blok z 32 mieszkaniami ul. Budowlanych 1 984 766 zł

- termomodernizacja budynku ul.
Brzostówiecka 2 - 88 600 zł
- sala gimnastyczna przy Szkole
Podstawowej nr 2 (ul. Chmielowskiego) - 2 735 684 zł
- przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego przy ul.
Chmielowskiego 8 - 79 943 zł
- modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Armii
Krajowej 12 - 82 798 zł
- modernizacja budynku przedszkola przy ul. Reja - 38 755 zł
- trybuny dla kibiców na stadionie miejskim - 109 600 zł
- skatepark - zbudowany na placu zabaw na os. Bulwary przy ul.
Jana Pawła II; prace przy skateparku zostały wykonane zgodnie
z umową zawartą z firmą INŻ
WOD BUD z Lublina. Wartość
zamówienia wyniosła 289 000,00
zł.

- siłownie na świeżym powietrzu - siłownie plenerowe usytuowane zostały przy ścieżce
rowerowej w dwóch miejscach:
obok kościoła MBNP oraz przy
zalewie. Ich łączny koszt to 25
479,42 zł.

Ulice:

- ul. Płudzińska - 274 574 zł
- ul. Nadwitnie - 128 958 zł
- ul. Łąkowa - 799420 zł + III etap
- 79 981 zł
- ul. Lendzinek I - 342 849 zł

postojową - 31 538 zł
- ul. Warszawska - 102 664 zł
- ciąg pieszy ul. Słowackiego Wisznicka - 19 998 zł
- ul. Wisznicka (ciąg pieszo jezdny) - 207 570 zł
- przejście od ul. Wyszyńskiego
do ul. Jagiellończyka z parkingiem - 152 858 zł
- ul. Chełmońskiego - 10 035 zł
- ul. Wieniawskiego - 35 618 zł
- ciąg pieszy ul. Zabielska - Wisznicka - 25 tys. zł

Kanalizacja:

- ul. Polna - 501 196 zł
- Łąkowa - 354 123 zł
- Budowlanych - 71 051 zł
- Brzostówiecka - 352 806 zł
- Męczenników Podlaskich - 63
548 zł
- Lisowskiego - 124 245 zł
- Jagiellończyka - 326 890 zł
- Płudzińska (kanalizacja deszczowa) - 57 114 zł
- separator na kolektorze deszczowym ul. Krysińskiego - 75
663 zł
- odwodnienie os. Zgoda - 7 380
zł

Wodociągi (PUK):
- ul. Podlaska (w ramach BO) 101
380 zł
- ul. Bulwary 10 - 93 199 zł

- przebudowa drogi powiatowej
Sitkowskiego - 52 336 zł + dotacja dla powiatu - 965 241 zł
- utwardzenie ul. Kamińskiego i
ul. Jarmuła - 50 000 zł

Chodniki:

- ul. Powstania Styczniowego 45 142 zł
- ul. Baczyńskiego Lisowskiego 34 708 zł
- ul. Matejki - 14 387 zł
- ul. Truskawkowa - 40 733 zł
- ul. Wybickiego - 56 118 zł
- dojście do Gimnazjum nr 2 ul.
Sitkowskiego - 17 487 zł
- ul. Parkowa - 100 947 zł
- ul. Partyzantów - 49 980 zł
- ul. Chmielowskiego z zatoką

- Lipińskiego
- Broniewskiego
- Konopnickiej
- Żeromskiego
- Tysiąclecia
- os. Zgoda: Norwida, Przesmyckiego, Witkiewicza
- os. Bulwary
- ul. Budowlanych- połączenie
ulic: Podlaskiej i Lisowskiego 40
mb
- ul. Lisowskiego - 240 mb
- ul. Lendzinek II - 320 mb
- ul. Jana Pawła II - 245 mb
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (PUK, 3,5 mln zł środków zewnętrznych)
- Montaż czwartego pieca w
Przedsiębiorstwie
Energetyki
Cieplnej
- Ciągi komunikacyjne zbudowane i przebudowane

Zatoki postojowe,
parkingi:

- ul. Wyszyńskiego - 33 290 zł
- ul. Warszawskiej - 29 996 zł
- ul. Wybickiego - 32 419 zł
- ul. Gwardii - przystosowanie
na parking części powierzchni
ryneczku

Pałac:

- konserwacja kamiennych kompozycji (na bramie wschodniej i
zachodniej, na skrzydle wschodnim, na skrzydle zachodnim,
znad alkierza w części zachodniej korpusu głównego) - 496
865 zł
- remont elewacji skrzydła zachodniego - 2 024 765 zł
- remont wieży bramnej skrzydła
zachodniego - 639 666 zł
- remont elewacji pawilonu południowego w skrzydle wschodnim Pałacu - 321 494 zł

- wymiana części okien w pałacu
- konserwacja Żelaznej Bramy
oraz dwóch kamiennych kompozycji rzeźbiarskich - 77 490 zł
- remont wieży bramnej skrzydła
wschodniego - 658 050 zł brutto,
z czego 240 000 zł pochodzi ze
środków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

Opracowane projekty
dotyczące pałacu i jego
otoczenia:

- „Rokoko na Nowo - rewitalizacja centrum Radzynia Podlaskiego” - w tym korpusu głównego
Pałacu Potockich 214 844 zł
- oraz rewitalizacji dziedzińca
honorowego Pałacu Potockich
- rewaloryzacji parku w zespole
pałacowo - parkowym - 64 990 zł
- rewitalizacji Oranżerii

Grzegorza Biereckiego „Kocham
Podlasie”, następne 100 000,00
zł pochodzi z Fundacji Fundusz
Rewitalizacji, gdzie senator G.
Bierecki jest członkiem zarządu
oraz 105 000,00 - ze środków
MKiDN. Środki Miasta to 45
000 zł.

Wykup gruntów:

- od SM “SPOMLEK” - drogi
bocznej od Zabielskiej - 78 243 zł
- od Wspólnoty Gruntowej: pod
ul. Lendzinek I i Lendzinek II,
część Truskawkowej - 228 931 zł
- od Lasów Państwowych: pod
Porzeczkową i poszerzenie Morelowej - 83 443 zł
pod ulice: Łąkową - 20 100 zł
- przy DK 19 pod ulicę Przemysłową - 125 456 zł
- ul. Polna - 1 220 zł
- drogi dojazdowe przy ul. Warszawskiej - 82 287 zł
- nabycie nieruchomości od powiatu przy ul. Dąbrowskiego - 19
136 zł
- pod ulicę boczną ul. Chmielowskiego 84 210 zł

Monitoring:

- ul. Warszawska i pl. Potockiego
- 24 800 zł
- Pałacu Potockich - 42 900 zł
- przebudowa monitoringu przy
ścieżce rowerowej - 24 871 zł

Place zabaw:

- Bulwary - 90 331 zł
- ul. Warszawska - 143 628 zł
- modernizacja przy Szkole Podstawowej nr 1 - 31 322 zł
- modernizacja przy Szkole Podstawowej nr 2 - ul. Chmielowskiego - 109 470 zł

Solary i fotowoltaika:

- „Czysta Energia w Powiecie
Radzyńskim” - 150 solarów w
Radzyniu

Muzeum Żołnierzy
Wyklętych

W 2019 r. przeprowadzono szereg prac remontowych m.in.
wymianę pokrycia dachowego,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, prace związane
z zabezpieczeniem ścian fundamentowych przed zawilgoceniem. Na te działania Miasto
pozyskało 305 000,00 zł dofinansowania, z czego 100 000,00
zł pochodzi z fundacji senatora

- Słoneczna Alternatywa dla Radzynia Podlaskiego 381 solarów i
78 instalacji fotowoltaicznych - 6
163 998 zł
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Najważniejsze
inwestycje zrealizowane
w 2020 roku

(szczegóły zostaną podane w
kwietniu, po ostatecznym rozliczeniu).

Drogi

1/Budowa ul. Przemysłowej ze
zjazdem z DK 19 – ok. 3 mln 29
tys. zł
2/ Budowa ronda przy Pałacu Potockich – ok. 60 tys. zł
3/ Modernizacja drogi miejskiej
(dojazd do szpitala) – ok. 69 tys. zł
4/ Utwardzenia dróg gminnych-ulic Lisowskiego, Toczyńskiego,
Prejznera, Deskura, Kamińskiego,
Jarmuła, Stagrowskiego – ok. 236
tys. zł.

Zabytki

1/ Remont elewacji części skrzydła wschodniego Pałacu Potockich – ok. 320 tys. zł
2/ Zabezpieczenie miejsca pamięci – budynek dawnego aresztu
Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego ul. Warszawska 5Aok. 143 tys. zł
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Obchody Święta Patrona w SP 1

Inne:

- Uzyskanie decyzji Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (po ponad 50 latach starań) w kwestii określenia granicy zabytku
- Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
- Zrealizowane 2 edycje Budżetu Obywatelskiego po 100 tys.
zł (2017 r. - ul. Podlaska, 2018 „Miejska Biblioteka Publiczna modernizacja budynku” oraz zakup specjalistycznego wyposażenia dla Radzyńskiego Sportowego
Centrum Taekwon-do).
- Otwarcie Punktu Informacji
Turystycznej w nowej siedzibie
i jego reorganizacja, aby turyści
mogli korzystać z niego w weekendy
- Uruchomienie całodobowego
WC (ryneczek)
- Uruchomienie parkingu na 50
pojazdów (obok ryneczku)
- Pozyskanie 50 tys. na rozwój
elektromobilności
- Ulepszenie Targowiska miejskiego (Targowa 2) - 89 986 zł
- Urządzenie targowiska zwierząt - 95 134 zł, w związku z ASF
przestrzeń jest wykorzystywana
na parking
- Przebudowa oświetlenia ścieżki
rowerowej
- Skwer 1050-lecia Chrztu Polski
- 89 369 zł
- Parkometr - 19 434 zł- zakup
sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta
- 30 000 zł

AKTUALNOŚCI

Święto patrona Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów
Powstania Styczniowego
odbyło się 22 stycznia w 158
rocznicę zrywu narodowego. Z
powodu obostrzeń związanych
z pandemią koronawirusa miało
skromniejszą formę.

Inwestycje w Urzędzie
Miasta

1/ Termomodernizacja budynku
konferencyjnego – 739,2 tys. zł
2/ Modernizacja budynku administracyjno-biurowego – 88,3
tys. zł
3/ Wyposażenie sali konferencyjnej – 27,1 tys. zł
4/ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta – 39,5 tys. zł

Inne

1/ Rozbudowa monitoringu
miejskiego – 15 tys. zł
2/ Modernizacja ścieżki rowerowej – 71,69 tys. zł
3/ Modernizacja kotłowni w
Przedszkolu Miejskim nr 2 (ul.
Reja) – ok. 110 tys. zł
4/ Przebudowa wewnętrznej
instalacji gazowej z montażem
kotła gazowego dla potrzeb centralnego ogrzewania i ogrzewania wody w budynku miejskim
ul. Parkowa 4 - ok. 27 tys. zł.
5/ Zakup maszyny do dezynfekcji pomieszczeń – 20 tys. zł
6/ Wykup gruntów i nieruchomości – 4,4 tys. Zł

Inwestycje rozpoczęte i
koszty poniesione
w 2020 roku:

1/ Modernizacja infrastruktury
oświetlenia ulicznego w Radzyniu Podlaskim – ok. 18,5 tys. zł
2/ Poprawa infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego –
198,8 tys. zł
3/ Budowa windy w Dziennym
Środowiskowym Domu Samopomocy – 615 zł
4/ Słoneczny Radzyń – 6 tys. zł
AW

Dyrekcja szkoły, przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz
delegacja uczniów i nauczycieli
wzięli udział w Mszy Świętej sprawowanej w intencji społeczności
szkolnej.
Sprawujący Eucharystię ks.
Wojciech Stefaniuk na wstępie
zaznaczył, jak ważną rolę pełni
pamięć o tych, którzy swoje życie
oddali za naszą wolność: - Dzisiaj wspominamy Bohaterów Powstania Styczniowego - patronów
szkoły. To oni walczyli w obronie
naszej Ojczyzny, o naszą wolność.
Chcemy o nich pamiętać i modlić
się za nich, zaś przez wstawiennictwo świętych prosić o łaski dla
szkoły, dyrekcji, pracowników i

uczniów.
Tuż po Eucharystii delegacje
złożyły wieńce i zapaliły znicze na
mogile powstańczej. Nie zabrakło też modlitwy poprowadzonej
przez obecnych tam księży oraz
informacji o patronach, które
przekazała dyrektor szkoły Bożena Płatek.

Ostatnia część uroczystości
odbyła się w szkole, gdzie uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar, a
dyrekcja dokonała symbolicznego pasowania pierwszoklasistów
na pełnoprawnych uczniów.


Karol Niewęgłowski

Pomóżmy Antosi
Na prośbę Grażyny Kratiuk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu, publikujemy
apel o wsparcie leczenia Antosi. Cierpi ona na Zespół Ebsteina - bardzo rzadką wrodzoną
wadę serca. Jej istotą jest
nieprawidłowa budowa zastawki trójdzielnej. Spektrum
wady jest szerokie, w opinii
badaczy Zespołu Ebsteina, nie
istnieją dwa identyczne obrazy
choroby. Im wcześniej pojawią
się objawy kliniczne tym trudniejsze i cięższe rokowania dla
pacjenta, zaś zdiagnozowanie
wady u płodu cechuje wysoka
śmiertelność okołoporodowa.
Rodzice Antosi na stronie siepomaga.pl/antosia -bober piszą
m.in.:
“Szukaliśmy pomocy wszędzie
- w Polsce, w Europie. Niestety,
bezskutecznie... Jedyna możliwość pomocy to skomplikowana
operacja w USA przeprowadzona przez profesora Jose’a DaSilva
w UPMC Children`s Hospital
w Pittsburghu. Zabieg gwarantujący naszemu dziecku życie i
bezpieczeństwo kosztuje ponad
milion złotych. Jeśli doliczyć do
tego koszty towarzyszące oraz

transport medyczny, który w naszym przypadku może okazać
się niezbędny to koszty dramatycznie rosną do ogromnej kwoty. Takiej, której samodzielnie nie
jesteśmy w stanie zdobyć - ani
teraz, ani w ciągu najbliższych
miesięcy. By ratować Antosię potrzebujemy pomocy! Im szybciej
zbierzemy środki na leczenie, tym
większe szanse na powodzenie
operacji. Profesor nie pozostawił
wątpliwości - w klinice powinniśmy rejestrować się niemalże
natychmiast. Właśnie dlatego
prosimy Cię o pełną mobilizację i
przekazanie naszego wołania o
pomoc dla naszej małej córeczki!

…Nie tracę wiary w to, że moje
dziecko wygra tę walkę. Razem
możemy ją uratować. Błagam cię,
bo wiem, że to nie pora na pożegnanie. Proszę, podaruj Antosi
szansę na życie…”
Antosi można pomóc, wpłacając 1% podatku (inf. przy zdjęciu), także na konto https://www.
siepomaga.pl/antosia-bober, czy
biorąc udział w aukcji – informacje na stronie Miejskiej Biblioteki
Publicznej (facebook: Licytacje
dla Antosi-Antosia Bober-Małe
serduszko, wielka nadzieje na życie).
Red.
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OGŁOSZENIA

Nowa usługa w MBP
Od stycznia 2021 r. miłośnicy literatury mogą korzystać z nowej usługi oferowanej przez MBP w Radzyniu
Podlaskim. Dla wszystkich posiadaczy aktywnej karty
bibliotecznej bezpłatnie umożliwiamy dostęp do aplikacji Legimi - największej bazy e-booków i audiobooków w Polsce.
Czytelnicy mogą korzystać za pośrednictwem Legimi z 63
000 tytułów książek, w tym z bestselerów i nowości wydawniczych. Czytać można na każdym urządzeniu – zapraszamy
więc do biblioteki po kod, który pozwoli znaleźć się w książkowym raju.

Jak zalogować się do Legimi?
Czytelnik posiadający aktywną kartę zakłada bezpłatne
konto na stronie http://www.legimi.pl/wbp_lublin podając
otrzymany w Bibliotece kod aktywacyjny.
W celu otrzymania kodu prosimy o kontakt telefoniczny
(83/3527001), e-mailowy (wypozyczalnia@mbpradzyn.pl) lub
osobisty w Wypożyczalni w godzinach otwarcia Biblioteki.
Kod ważny jest przez 30 dni od chwili jego aktywacji.
Po upływie tego czasu można zwrócić się do Biblioteki po
nowy.
Zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną
zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa za pośrednictwem Wojewódzkiej Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
Red.

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!
Urząd Miasta w Radzyniu Podlaskim informuje o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na bezpłatne
usuwanie wyrobów zawierających azbest (eternitu)
od osób fizycznych, w ramach realizacji projektu pn.
„System gospodarowania odpadami azbestowymi na
terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia
01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r. Realizacja projektu
obejmować będzie działania związane z demontażem,
odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpa-

dów azbestowych.
Druki dokumentów, oraz wszelkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń i realizacji ww. projektu, można uzyskać w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski tel. 83
3512488, oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl
Druki dokumentów niezbędnych do naboru można
także pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl –
zakładka Aktualności.
Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane
w niniejszym naborze, uzyskają wsparcie po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji, złożonych przez osoby fizyczne
w trakcie poprzednich naborów.

Jerzy Kaczan

Nie spalaj PLASTIKÓW!
Miasto Radzyń Podlaski przypomina, że palenie w piecu plastikiem jest bardzo groźne dla Twojego zdrowia.
Co więcej? Przeczytaj.
Czy wiesz, że:
Odpady tworzyw to wartościowy materiał, który poprzez
recykling mechaniczny można ponownie wykorzystać do wyprodukowania nowych wyrobów. W ten sposób, realizowana
jest podstawowa zasada Gospodarki Obiegu Zamkniętego –
efektywne wykorzystanie zasobów, poprzez zawracanie ich do
obiegu gospodarczego.
l W Polsce, mimo licznych legislacyjnych zmian w ostatnich
latach, nie widać zdecydowanych postępów w zagospodarowaniu odpadów. Wg raportu GUS** w 2018 roku selektywna
zbiórka wszystkich odpadów komunalnych wyniosła tylko
ok. 29%. To zdecydowanie za mało, by osiągnąć cele wyznaczone w pakiecie GOZ, takie jak np. recykling 50% odpadów
komunalnych w roku 2025. Kluczem do sukcesu jest poprawa
systemów selektywnej zbiórki i technologii sortowania. Jedna
z najnowszych analiz dotyczących odpadów tworzyw sztucznych*** wykazała, że dla odpadów zbieranych selektywnie
poziom recyklingu może być nawet 10 razy większy niż dla
odzyskanych ze strumienia odpadów zmieszanych.
l Poziom selektywnej zbiórki odpadów tworzyw sztucznych
w Polsce wzrasta bardzo powoli. Wg GUS w 2018 roku zebrano tylko 331 tys. ton (to mniej niż 18% wytworzonych w tym
czasie odpadów tworzyw sztucznych) i w porównaniu do 301
tys. ton w roku 2015 jest to wynik bardzo niezadowalający. Bez
istotnych zmian systemowych, w tym zaangażowania organizacji handlowych i konsumentów, oraz nieustannego zwiększania świadomości ekologicznej konsumentów osiągnięcie
poziomu 50% recyklingu odpadów opakowań z tworzyw
l

sztucznych w roku 2025 jest niewykonalne.
W dalszym ciągu podstawowym sposobem zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych w naszym kraju pozostaje niestety składowanie - na składowiska ciągle trafia ok. 43%
tych odpadów. Z pozostałej ilości ok. 27% poddawane jest recyklingowi, a ponad 30% odzyskowi energii w przemysłowych
instalacjach, spełniających wyśrubowane normy sprawności
energetycznej i emisji do środowiska.
l Praktyka niekontrolowanego spalania odpadów jest w
Polsce niestety ciągle powszechna. Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2019” wynika m.in., że ze spalania
w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i
transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się
nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie
odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu.
Co więcej, ci mieszkańcy, którzy spalają odpady, nie widzą w
tym żadnego problemu („dziadkowie i rodzice zawsze spalali
śmieci”). Nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że obecnie odpadów jest dużo więcej i są to materiały o znacznie bardziej
złożonym i różnorodnym składzie niż kilkadziesiąt lat temu.
W związku z tym produkty ich spalania mogą równie różnorodne, nieprzewidywalne i często - bardzo szkodliwe.
l Szkodliwość spalania odpadów w gospodarstwach domowych, zarówno w piecach i kotłach centralnego ogrzewania,
czy kominkach, jak w przydomowych paleniskach na otwartej
przestrzeni wynika z trzech głównych przyczyn: proces spalania przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C), czas
spalania jest krótki oraz cały proces prowadzony bez dostatecznego nadmiaru powietrza. Skutkiem takiego spalania są
liczne szkodliwe produkty, np. tlenek węgla (czad), dioksyny,
uważane za jedne z najbardziej toksycznych substancji chel

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Radzyń Podlaski został wywieszony na okres 21 dni tj. od
dnia 20 stycznia 2021 r. do dnia 10 lutego 2021 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej w części do wynajmu na okres do 3 lat - na
podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.:Dz.U.2020.1990 ze zm.).
Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 3 Burmistrza Miasta
Radzyń Podlaski z dnia 20 stycznia 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E
Urząd Miasta w Radzyniu Podlaskim informuje, że posiada część
nieruchomości o powierzchni 54 m2, oznaczoną numerem działki do
celów dzierżawy 749/9, położoną w Radzyniu Podlaskim przy ulicy
11 Listopada do wydzierżawienia pod tymczasowy przenośny garaż.
Szczegółowe informacje pod numerem tel: 83 351 24 75.

Stawki za odpady
od 1 stycznia 2021 r.
Miasto Radzyń Podlaski informuje, że stawka za odpady w 2021 r. nie uległa zmianie.
Informujemy, że nie trzeba składać nowej deklaracji, jeśli nie doszło do żadnej zmiany mającej wpływ na
stawkę za opłatę. Jeżeli jednak zmienił się stan osobowy w
gospodarstwie domowym Twoim obowiązkiem jest złożenie do tut. Urzędu deklaracji zmieniającej ilość osób.
Stawka miesięczna za 1 osobę zamieszkałą nieruchomość
wynosi 20 zł.
micznych, tzw. związki WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) o silnych właściwościach rakotwórczych,
czy inne niebezpieczne dla zdrowia i środowiska gazy, jak tlenki siarki i azotu oraz chlorowodór. W wyniku niecałkowitego
spalania odpadów w niskich temperaturach powstaje również
duża ilość drobnych pyłów, które są niezmiernie szkodliwe
dla układu oddechowego człowieka z uwagi na bardzo małe
wymiary cząstek (na poziomie mikronowym i submikronowym), ponadto są one nośnikami zawartych w odpadach metali ciężkich.
l Wysoką wartość kaloryczną odpadów tworzyw sztucznych
- ponad 40 MJ/kg - można odzyskać w sposób bezpieczny dla
zdrowia jedynie w profesjonalnych instalacjach do odzysku
energii z odpadów. W tych ściśle kontrolowanych i monitorowanych instalacjach przemysłowych, gdzie temperatura
przekracza 1000°C, a odpady przebywają w tej temperaturze
odpowiednio długo, aby reakcja spalania mogła przebiec do
końca, głównymi produktami spalania są dwutlenek węgla i
woda, a niewielkie ilości pozostałych substancji ubocznych są
wychwytywane i dezaktywowane w zaawansowanych systemach oczyszczania spalin. W efekcie spaliny opuszczające taki
profesjonalny piec spełniają najostrzejsze wymogi emisyjne i
nie stanowią zagrożenia ani dla zdrowia ludzi, ani dla środowiska. Przykładami takich instalacji są piece do współspalania,
jak np. piece cementowe (odpady częściowo zastępują tu typowe paliwo, takie jak koks czy węgiel), a także zakłady termicznego przekształcania odpadów popularnie zwane spalarniami.
Jeśli posiadasz stary, nieefektywny kocioł na węgiel/
drewno, a chcesz go wymienić, ocieplić swój dom, wymienić okna, drzwi zgłoś się do Urzędu Miasta juz w najbliższą
środę i dowiedz się ile możesz uzyskać dotacji z Programu
„Czyste Powietrze” na te cele.

Piotr Tarnowski
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Radzyński ślub Cecylii Urszuli Potockiej
Bohaterka radzyńskiej legendy, związanej z parkowym kamieniem z odbitym kopytem, jest postacią jak
najbardziej historyczną. Cecylia Urszula była córką Eustachego i Marianny Potockich.
2 lutego 1767 odbył się w Radzyniu jej ślub z księciem Januszem Hieronimem Sanguszką.
Było to wydarzenie o dużej randze. I to zarówno ze względu na
wysoką pozycję zajmowaną przez
Potockich w ówczesnym życiu
politycznym, intelektualnym i kulturalnym Rzeczypospolitej, jak i z
powodu zakończenia przebudowy
pałacu, który stał się perłą architektury rokokowej na skalę europejską.
Ślub i wesele, na które zjechały najznamienitsze polskie rody,
stał się znamienitą okazją do prezentacji wspaniałej rezydencji.
Wydarzenie to związane jest też z
radzyńską legendą, osnutą wokół
tajemniczego kamienia. Wiele w
niej fantazji, ale też ziarno prawdy.
Córka Potockich Cecylia Urszula stanęła na ślubnym kobiercu
z godnym jej ręki starostą czerkaskim księciem Hieronimem Januszem Sanguszką.
Młodą parę w pobliskim kościele pw. Świętej Trójcy połączył

węzłem małżeńskim 2 lutego 1767
r. sam Ignacy Krasicki „Książę Poetów” epoki oświecenia, przyjaciel
rodziny, wówczas nowo mianowany biskup warmiński. Ponieważ
dzień przed weselem obchodził
urodziny, oddano na jego cześć sto
salw z armat.
Jeszcze w Radzyniu Cecylia Urszula urodziła syna - 26 października 1768 r. przyszedł na świat Eustachy Erazm, potem wyjechała z
mężem do jego włości na Wołyniu.
Tam urodziła córkę Teklę. Zmarła
w 1772 roku, niespełna 5 lat po ślubie, w wieku zaledwie 29 lat.
Syn Cecylii Urszuli był posłem
na Sejm Czteroletni z województwa lubelskiego w 1788 roku. W
kwietniu roku 1790 został członkiem „deputacji do ułożenia regulaminu służbowego”. Walczył i
odznaczył się pod Zieleńcami (23
czerwca otrzymał Virtuti Militari).
26 lipca 1792 w ostatniej potyczce
pod Markuszowem ocalił ks. Józefa Poniatowskiego z poważnej
opresji.

Eustachy Erazm Sanguszko
był uczestnikiem Powstania Kościuszkowskiego (1794) jako generał major i dowódca dywizji.
Pod Szczekocinami uratował życie
Tadeuszowi Kościuszce. Walczył w
obronie Warszawy, w trakcie czego
został ranny 26 sierpnia 1794 r.
W 1812 r. był generałem brygady w sztabie Napoleona Bonaparte
i tytularnym adiutantem cesarza,
wice regimentarzem pospolitego
ruszenia Księstwa Warszawskiego.
Brał udział w wyprawie na Moskwę.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Virtuti Militari, Krzyżem
Kawalerskim Legii Honorowej.
Jest autorem „Pamiętników” adresowanych do własnych dzieci.
Przywołuje w nich sceny wojny
roku 1792, rozegrane po części na
jego włościach. Zmarł w 1844 r. w
Sławucie na Wołyniu.
Miał troje dzieci, starszy syn
Roman zwany „Sybirakiem” za
udział w powstaniu listopadowym
pieszo i w kajdanach powędrował
na Sybir. Zesłany następnie na
Kaukaz, odznaczył się w walkach
z tubylczymi plemionami. W 1838
roku odzyskał prawa cywilne i
przywileje szlacheckie. Dopiero w
1845 uzyskał formalnie zwolnienie
z carskiej służby i pozwolenie na
powrót do swoich dóbr. Osiadłszy
w rodzinnej Sławucie zrobił wiele
dla uprzemysłowienia miasteczka,
opiekował się literaturą i sztuką,
zgromadził słynne zbiory książek
i obrazów. Urządził też wzorowo
swoje gospodarstwo, gdzie założył fabrykę sukna i hodował konie
arabskie. Jego jedyna córka Maria
Klementyna wyszła za mąż za Alfreda Józefa Potockiego, ordynata
łańcuckiego.

Legenda
Cecylia Urszula Potocka (według innych źródeł Urszula Cecylia) przeszła do radzyńskiej legendy pod swym drugim imieniem
jako bohaterka romansu z ubogim
szlachcicem Stanisławem Paszkowskim, a pamiątką tego ma być
kamień o kształcie walca leżący w
parku obok pałacu z odciśniętym
końskim (według legendy - czarcim) kopytem. Świadkiem wesela
są rosnące do dziś w parku, nieopodal pałacu – modrzewie. Dendrolodzy w 2017 roku ocenili ich
wiek na 300 - 330 lat, więc mogły
więc zostać zasadzone (wysiane)
ok. roku 1680–1720 za czasów
Stanisława Antoniego Szczuki i
jego żony Konstancji pradziadków
Cecylii Urszuli.
Prasa warszawska
na temat wesela
„Wiadomości Warszawskie” z
dnia 11 II 1767 r. Tak opisywały
uroczystość:
“Naznaczony dzień wesela Jejmości panny Cecylii Potockiej –
córki Jchmć Państwa Generalstwa
Artylerii Litewskiej, na dzień 2
miesiąca tegoż [lutego] zaczęli się
zjeżdżać różni Jchmć, chociaż ten
akt prywatnie chciano odprawić.
Dnia 1 lutego, jako w dzień
rodzin Księcia Jmci Biskupa Warmińskiego, 100 razy z armat dano.
Po tym ok. godz. 11. w zamkowej
kaplicy było błogosławieństwo
Jchmości Państwa Młodych. Po
obiedzie tańce się zaczęły i nowych dystyngowanych gości wiele
przybyło.
Dnia 2. o godzinie 7. wieczór
Książę Jmć Biskup Warmiński
Jchmć Państwu Młodym dawał
szlub, do którego Jejmć Panna

Młoda prowadzona była przez
Księcia Jmci Sanguszka – Marszałka Wielkiego Ks. Lit [ojca
pana młodego], brata swego starszego Kajetana, młodzi zaś trzej
bracia ogon od roby za nią nieśli.
Od szlubu taż prowadzona przez
Ojca swego Jmci Pana generała i
Jmci Pana Wojewodę Brzyskiego.
Przez całą benedykcję [uroczystość] szlubną nieustannie z armat
dawano.”
Po niemal stu latach ślub ten
wspominano w „Tygodniku Ilustrowanym” z 27 października
1860 r. (str. 537) i tak opisywano
uroczystości: „Kiedy Państwo
Eustachostwo Potoccy wydawali
córkę najstarszą Urszulę za księcia
Sanguszkę, starostę czerkaskiego,
Radzyń był świadkiem wspaniałych uroczystości i znakomitego
zjazdu.” ….. i dodano: „Było to r.
1767. Pan Generał (Eustachy Potocki – przyp. aut.) sam prowadził
córkę do ołtarza, i wyglądał jakby
odmłodniony wśród tej atmosfery
radości rodzinnej. Żona jego także
wkrótce zdrowszą się czuła, tak iż
mogła...., udać się z nim razem do
Warszawy…”
AW

Uzyskaj dotację na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje, że od 1
lutego 2021 r. można składać wnioski w wersji elektronicznej na
nowy instrument wsparcia w formie dotacji na pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność w
określonych branżach.
Warunkiem uzyskania dotacji
przez mikroprzedsiębiorcę lub

małego przedsiębiorcę jest:
- prowadzenie na dzień 30 li-

stopada 2020 r. działalności gospodarczej, o której mowa w § 7
ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii
COVID-19 (Dz.U. poz.152).
- niezawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na

okres obejmujący 30 listopada
2020 r.,
- uzyskanie przychodu z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku
o dotację niższego co najmniej o
40% w stosunku do przychodu
uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesią-

cu roku poprzedniego.
Szczegółowe zasady udzielania dotacji znajdziesz na stronie www.radzynpodlaski.praca.
gov.pl
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Ferie z łamigłówkami
„Moja dusza”
i Radzyńskim Ośrodkiem Kultury w Telewizji Radzyń
Tegoroczne ferie, z racji narodowej kwarantanny, były inne niż zwykle. Wychodząc naprzeciwko zaistniałej sytuacji Radzyński Ośrodek Kultury zaproponował wspólne rozwiązywanie łamigłówek. Przez dwa tygodnie, na portalu Kocham Radzyń Podlaski, publikowane były konkursowe zadania, za rozwiązanie
których można było zdobyć cenne nagrody.
Do zabawy przygotowanych
zostało 10 zabaw i gier logicznych.
Były to m.in. rebusy, wykreślanki
i krzyżówki. Należało też złamać
szyfr Cezara oraz odnaleźć różnice w publikowanych zdjęciach.
Rozwiązując je każdy miał okazję
poszerzyć swoją wiedzę o naszym
mieście.
– W sumie otrzymaliśmy 628
maili z odpowiedziami na opublikowane zadania. Po ich analizie postanowiliśmy nagrodzić 25
osób, które najszybciej przesyłały
odpowiedzi, a także wykazały się
systematycznością – powiedział
nam Robert Mazurek, dyrektor
ROK. Laureatami ferii z Radzyńskim Ośrodkiem Kultury zostali:
Laura Bieniek, Katarzyna Buda,
Anna Chmielarz, Dominika Demianiuk, Kinga Grabowska, Patrycja Grabowska, Maciej Kasperuk, Kacper Kurowski, Karolina
Kurowska, Mateusz Kurowski,
Artur Maciuk, Anna Marczuk,
Karol Mazurek, Kamil Mroczek,
Dominika Nowicka, Weronika
Nowicka, Michał Nowacki, Kinga

QDJUREHN PQLVCFKRZ
Z NRVFLHOH PQLVCHFK
URCORCRQB
VSL Z WRZDUCBVWZLH
VZRMHM CRQB.
MD NOHFCH,
DOH VLH QLH EXUCH,
ER RQ
ZBUBWB MHVW
Z PDUPXUCH...

Palica, Izabela Sałaj, Aneta Sidorczuk, Natalia Skwarek, Katarzyna
Szkoła, Maciej Szram, Anna Wasil i Artur Zieliński. Każdy z laureatów konkursu otrzymał album
„Przyroda w mieście Radzyń Podlaski” oraz podwójną wejściówkę
na występ Artura Barcisia, który
odbędzie się w ROK 6 marca 2021
r. (początek o godz. 18.00).
Na zakończenie ferii ROK przygotował też zagadkę dla czytelni-

ków naszego Biuletynu: złamcie
poniższy szyfr Cezara i poznajcie
fraszkę Anny Wasak o nagrobku
Mniszchów znajdującym się w radzyńskim kościele Świetej Trójcy.
Dla pierwszych pięciu osób, które
na adres radzyn@op.pl prześlą prawidłowe odpowiedzi, mamy albumy o Radzyniu. Powodzenia!


Red.
Fot. Karol Niewęgłowski

Koncert Życzeń z okazji Dnia Babci i Dziadka

Telewizja Radzyń zaprosiła
na koncert życzeń z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Powstał on z nagrań, które nadesłane zostały do
Radzyńskiego Ośrodka Kultury.

Dzieci słowem i piosenką dziękowały swoim dziadkom za ich
miłość, troskę i mądrość życiową.
Tym samym pokazały, jak bardzo
ich kochają. Koncert dostarczył

wielu wzruszeń oraz niezapomnianych wrażeń.
Zapraszamy do oglądania:
https://www.youtube.com/
watch?v=CbMw8h5ehV4

17 stycznia br. odbył się koncert promujący tomik poezji
Mariana Kwasowca pt. „Moja
dusza”. Wydawcą publikacji,
która ukazała się w ramach
10. edycji „Radzyńskich Wędrówek Literackich”, jest
Radzyńskie Stowarzyszenie
„Podróżnik” działające przy
Radzyńskim Ośrodku Kultury.
Ze względu na obostrzenia
związane z pandemią koronawirusa koncert był transmitowany na kanale YouTube
Telewizji Radzyń.
Podczas mini recitalu publiczność zgromadzona przed
ekranami wysłuchała piosenek,
których teksty znajdują się w
tomiku, a także kilka premierowych utworów. Były to kolejno: „Moja dusza”, „Dziękuję Ci
Królowo”, „Mój czas, Twój czas”,
„Jak będzie luźniej”, „Plaga” oraz
„Lepszy”.
Tomik „Moja dusza” autorstwa Mariana Kwasowca stanowi
zapis jego koncertu, który odbył
się 25 sierpnia 2019 r. w ramach
Letniej Sceny Radzyńskiego
Ośrodka Kultury (teren trawiasty od strony północnej pałacu
Potockich). Podczas niego autor
– w towarzystwie Wojciecha Gila
(gitara), Roberta Bosko (gitara
basowa) i Marcina Melchiora
(perkusja) – wykonał dziesięć
utworów. – Ich teksty zainspirowały nas do powstania tego
wydawnictwa i udostępnienia
szerszej publiczności. Postanowiliśmy też wzbogacić je zdję-

ciami, zapisem nutowym, a także
odnośnikami (kody QR) do powstałych podczas wspomnianego koncertu nagrań – powiedział
nam Robert Mazurek, dyrektor
ROK. – Dziękuję wszystkim,
którzy dołożyli swoją cegiełkę do
powstania tej publikacji: Przemysławowi Krupskiemu, Tomaszowi Młynarczykowi, Markowi
Chromikowi i Markowi Miturze.
To dzięki nim osoby, które nie
uczestniczyły w koncercie będą
mogły w każdej chwili nadrobić
zaległości – dodaje Mazurek.
Marian Kwasowiec urodził się
w 1952 r. w Radzyniu Podlaskim.
Perkusista, gitarzysta, wokalista, autor tekstów i kompozytor.
Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w 1968 r. od zespołu „Rybałci”. Następnie współtworzył
zespoły ,,Bardowie” i „Konkret”,
z którymi z powodzeniem brał
udział w różnych konkursach
i przeglądach muzycznych. W
1995 r. zaczął współpracę z orkiestrą dętą, z którą dwukrotnie
wyjeżdżał na Węgry odnosząc
tam duże sukcesy. Przez cały
czas mieszka i tworzy w Radzyniu Podlaskim.
Partnerami tomiku oraz koncertu są: Miasto Radzyń Podlaski,
Powiat Radzyński, firma drGerard, Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych, Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w Radzyniu
Podlaskim oraz Klubokawiarnia
Ursa.
Red.
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Cudze chwalicie, swoje poznajcie... (cz. 24)

Błędy na tabliczce z mogiły
powstańców styczniowych
w Radzyniu poprawione
W 2021 r. obchodzimy 158. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Ten
największy i najdłużej trwający zryw niepodległościowy rozpoczął się w nocy z
22 na 23 stycznia 1863 r. krwawymi starciami w 33 miejscowościach. Jedną z
nich był Radzyń, gdzie doszło do nieudanego ataku na miasto.
Przy ulicy Powstańców Styczniowych, w miejscu, gdzie władze
carskie przeprowadzały egzekucje
skazanych na śmierć, znajduje się
ziemna mogiła. Usypana została z
inicjatywy ks. dziekana Tadeusza
Osińskiego i rodziny Prejznerów.
Pierwotnie składała się z czworokątnego nasypu, w którym od frontu znajdowała się furtka. Wewnątrz
umieszczony został drewniany
krzyż z tabliczką. Z czasem mogiła
uległa zniszczeniu. Obecnie nasyp
jest znacznie mniejszy, w jego narożnikach widoczne są słupki-znicze. Po bokach rosną dwie okazałe
lipy, a całość jest ogrodzona metalowym płotkiem z furtką od przodu. Wymieniony został też krzyż,
przymocowana jest na nim nowa
tabliczka.
Zachowała się dokumentacja
fotograficzna, dzięki której znamy
sentencję umieszczoną na oryginalnej tabliczce z okresu międzywojennego. Podczas odbudowy
zniszczonej mogiły tabliczka została odwzorowana, jednak do tekstu
wdarły się dwa błędy – chodzi o
daty śmierci Stefana Drewnowskiego i Rajmunda Krasowskiego:
napisano 6 I 1863 r., a powinno być
6 II 1863 r. Obaj mieli brać udział w

„Kolędowy czas”
w Telewizji Radzyń
W 2021 r. z powodu pandemii nie odbyło się tradycyjne
„Kolędobranie” Radzyńskiego
Ośrodka Kultury. Podtrzymując
jednak piękną polską tradycję
wspólnego śpiewania kolęd
i pastorałek ROK zaprosił
do obejrzenia i wysłuchania
koncertu pt. „Kolędowy czas”.
Jego emisja odbyła się 22
stycznia, o godz. 18.00, na kanale YouTube Telewizji Radzyń.
Koncert „Kolędowy czas” miał
charakter wielopokoleniowy. „Witajcie ludkowie, radujcie się mili.
Bóg wam się narodził, byście lepsi
byli” – tymi słowami wprowadziła
do niego Marlena Stefaniak. Następnie usłyszeliśmy najpiękniejsze
kolędy i pastorałki w wykonaniu:
Żanety Bieli, Gabrieli Ciemnej,
Zenobii Kani, Bożeny Karwowskiej, Ewy Karwowskiej, Marioli
Król, Marianny Ligęzy, Malwiny
i Magdaleny Ostasz, Marleny Ste-

ataku na Parczew. Jednak z powodu małej liczebności wojsk i braku
szans powodzenia tej akcji dołączyli do radzyńskich powstańców. Niestety, zostali schwytani i trafili do
więzienia mieszczącego się w piwnicach radzyńskiego pałacu. W wyniku przeprowadzonego śledztwa 6
lutego 1863 r. zostali rozstrzelani w
miejscu lokalizacji mogiły.
22 stycznia 2021 r., z inicjatywy
władz miasta, na krzyżu zawisła
nowa tabliczka. Odwzorowuje ona
oryginał z okresu międzywojennego. Zobaczymy na niej krzyż,
po bokach którego znajduje się
inskrypcja „Ś. P.”. Ponadto przeczytamy następujący napis: „POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ / BO-

HATEROM POWSTANIA / 1863
r. / NA MIEJSCU STRACENIA /
I TU POCHOWANYM / 1. PYRKOSZ MARCIN, LAT 37, DN. 23
I 1863 r. / 2. MOTYCZYŃSKI KAROL, LAT 38, DN. 23 I 1863 r. / 3.
DREWNOWSKI STEFAN, LAT
27, DN. 6 II 1863 r. / 4. KRASOWSKI RAJMUND, LAT 25, DN. 6 II
1863 r. / I INNI NIEZNANI /”.
Mogiła jest pod opieką Szkoły
Podstawowej nr 1 w Radzyniu noszącej imię Bohaterów Powstania
Styczniowego. Wraz z zadrzewieniem wpisana została do rejestru
zabytków województwa lubelskiego.

Tekst i zdjęcia:

Robert Mazurek

Oryginalna tabliczka z okresu międzywojennego, tabliczka z błędnie odwzorowanymi datami śmierci Stefana Drewnowskiego i Rajmunda Krasowskiego oraz poprawiona tabliczka umieszczona na krzyżu 22 stycznia 2021 r.
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faniak, Igi Uss, Marka Chromika,
Lecha Mazura, Łucji Sadowskiej
oraz Jarosława Stefaniaka. Wystąpiły też dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 (Zuzanna Sokołowska,
Hanna Belniak, Weronika Bujek,
Amalia Drapała i Zuzanna Sokołowska) pod opieką Marty Skowron, a także grupa „Kolektyw” w
składzie: Szymon Gmur, Michał
Łobacz, Przemysław Hałas, Jakub
Gadamski i Jakub Obuchowski.
Koncert został zrealizowany z
wielkim rozmachem, o co zatroszczyła się Aldona Sadowska. Jego
klimat, wywołany wielobarwnym
oświetleniem, był zasługą Andrzeja
Króla, natomiast o dźwięk zatroszczył się Tomasz Domański. Rejestracją koncertu i jego montażem
zajął się Michał Maliszewski.
Zapraszamy do oglądania:
https://www.youtube.com/
watch?v=CbMw8h5ehV4
Red.
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TOP 10 Radzyńskiego Ośrodka Kultury
- Z wielką satysfakcją przyjmuję sprawozdanie z rocznej działalności Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Za to, że ta działalność prowadzona jest właśnie w taki sposób, pragnę Panu i Pańskiemu Zespołowi serdecznie podziękować w imieniu swoim i - myślę - w imieniu
zdecydowanej większości mieszkańców Radzynia – podsumował sprawozdanie dyrektora Roberta Mazurka z rocznej działalności
Radzyńskiego Ośrodka Kultury burmistrz Jerzy Rębek na sesji Rady Miasta 28 stycznia.
rodowego Święta Niepodległości.
W związku z tym ROK zaprosił do
akcji „Radzyń dla Niepodległej!”.
W ramach przedsięwzięcia odbyła
się wystawa „1920 wojna światów”,
koncert Macieja Miecznikowskiego pt. „Wyśpiewać 100 lat niepodległości” oraz wspólne odśpiewanie hymnu. Każdy chętny mógł to
zrobić we własnym domu, nagrać
ten występ i przesłać do ROK. Z
nagrań powstał film, na którym
Radzynianie wspólnie śpiewają
Mazurka Dąbrowskiego. Nagranie, bijące rekordy wyświetleń,
można obejrzeć na kanale YouTube Telewizji Radzyń.
- Z dumą słucham moich kolegów samorządowców: burmistrzów i wójtów, którzy zazdroszczą nam ożywienia kulturalnego
w Radzyniu w Radzyniu – dodał
włodarz. – Dziękuję serdecznie i
proszę tylko: niech Pan dalej tak
działalność ROK prowadzi.
Z grona 126 imprez, jakie w
omawianym okresie zostały przygotowane dla mieszkańców naszego miasta, Robert Mazurek
wspólnie z pracownikami wybrał
i przedstawił TOP 10 – tj. dziesięć
imprez, które cieszyły się największą popularnością wśród Radzyniaków. Oto one...

Kultury. Z kolei w części popołudniowej znalazły się pozostałe
zrealizowane programy. Były to
m.in. rozmowy z ludźmi kultury,
artystami, pasjonatami z naszego
regionu, transmitowane na żywo
wydarzenia kulturalne (koncerty, spektakle teatralne, programy
typu stand-up), programy poświęcone zdrowemu stylowi życia,
zabytkom naszego miasta, galerie
sztuki oraz bajki na dobranoc. W
sumie zrealizowanych zostało ponad 250 programów. Kontynuacją
tego projektu jest wprowadzenie
już w lutym br. Telewizji Radzyń
do sieci kablowej.

1. Telewizja Radzyń

2. Projekt „Przyroda
w mieście
Radzyń Podlaski”

Telewizja Radzyń została utworzona w ramach dofinansowania
kwotą 90 tys. zł z Narodowego
Centrum Kultury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W ramach projektu powstała strona internetowa
www.telewizjaradzyn.com, kanał
na YouTubie oraz aplikacja PWA.
W ciężkim czasie pandemii koronawirusa było to medium, dzięki któremu ROK krzewił kulturę
wśród mieszkańców Radzynia i
nie tylko. Przez 12 tygodni realizacji projektu, każdego dnia przewidziane były trzy bloki programowe. W pierwszym emitowana
była Radzyńska Kronika Filmowa,
która przypominała wcześniej zarejestrowane, ciekawe wydarzenia
z miasta i powiatu. Wieczorem
było można posłuchać wierszy autorstwa lokalnych poetów, których
tomiki wydał Radzyński Ośrodek

W 2021 r. ROK realizował projekt „Przyroda w mieście Radzyń
Podlaski” dofinansowany kwotą 50
tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie. Skierowany był
on do dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Radzynia i powiatu
radzyńskiego. Jego celem było podniesienie świadomości ekologicznej
uczestników, propagowanie wiedzy
przyrodniczej, a także inspirowanie
do praktycznych działań na rzecz
ochrony środowiska. Kilkunastu
pasjonatów fotografii szkoliło się
pod okiem zawodowego filmowca,
przyrodnika i fotografa Rafała Sieka. Podczas zajęć wykonane zostały
fotografie, które znalazły się w albumie „Przyroda w mieście Radzyń
Podlaski”, a także na wystawie „4

pory roku. Przyroda w mieście Radzyń Podlaski” wyeksponowanej w
„Galerii na Płocie” ROK. Powstała
też diaporama podsumowująca
projekt, a najaktywniejsi uczestnicy zajęć otrzymali cenne nagrody
rzeczowe.

3. „Kolorowanki
z Radzynia”

„Kolorowanki z Radzynia” są
wynikiem akcji przeprowadzonej
przez ROK oraz portal internetowy
Kocham Radzyń Podlaski. W czasie epidemii koronawirusa, przez
20 kolejnych dni (od 15 kwietnia
do 4 maja), publikowane były obrazki zachęcające dzieci do ich kolorowania. Osoby biorące udział
w zabawie przesyłały zdjęcia ze
swoimi pracami, dzięki czemu powstała okładka publikacji. Inicjatywa cieszyła się tak ogromną popularnością, że dostrzegły ją media
regionalne i ogólnopolskie. O „Kolorowankach z Radzynia” mówiła

m.in. „Panorama Lubelska” TVP3
Lublin, a także poinformował „Teleexpress Extra” TVP INFO.

4. Radzyń
dla Niepodległej!

Ze względu na szalejącą pandemię koronawirusa nie mogliśmy
jak co roku spotkać się z okazji Na-

5. Letnia Scena ROK

Cykl plenerowych inicjatyw
kulturalnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, które
odbywały się w radzyńskim parku
przez wszystkie niedziele lata. W
tym roku, przed radzyńską publicznością wystąpili m.in. Gabriel
Fleszar, Piotr Selim, Magdalena
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Steczkowska, Jan Kondrak, Jacek
Musiatowicz oraz zespoły „Chłopcy z Placu Broni” i „Kolektyw”.

6. Wakacyjne
„Kino pod Chmurką”

Cykl plenerowych projekcji, w
ramach których wyświetlonych
zostało pięć produkcji podzielonych na trzy kategorie: „Kino
dla każdego”, „Kino dla najmłodszych” i „Kino dla smakoszy”.
Każdy z seansów, odbywający się
na polanie od strony trawiastej
pałacu Potockich, gromadził setki
mieszkańców naszego miasta.

7. Wydanie tomiku poezji
Jacka Musiatowicza pt.
„Wróżyczka”

Tomik Jacka Musiatowicza
„Wróżyczka” został wydany w
ramach 8. edycji „Radzyńskich
Wędrówek Literackich”. Rekomendację do niego napisał sam
Ernest Bryll. 7 marca odbyła się
jego promocja. Autor, wspólnie z
synem Michałem, zagrał koncert,
który zadedykowany był wszystkim paniom z okazji Dnia Kobiet.
Podczas niego gościnnie wystąpiła też żona artysty – Wiola.

8. Zwiedzanie z przewodnikiem aresztu Gestapo
i UB w ramach
Dni Żołnierzy Wyklętych

2 marca, w ramach Dni Żołnierzy Wyklętych w Radzyniu, ROK
udostępnił do zwiedzania, młodzieży i zainteresowanym mieszkańcom miasta oraz powiatu
radzyńskiego, piwnice dawnego
aresztu Gestapo i UB. Pod opieką
przewodników każdy mógł poznać krwawą tajemnicę budynku
przy ul. Warszawskiej 5a. Inicjatywa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – z propozycji
skorzystało blisko 500 osób w 20
grupach wycieczkowych.

9. Wystawa Elżbiety Dzikowskiej pt. „Różne oblicza piękna. Co robią kobiety żeby się podobać?”

W dniach 7-25 sierpnia, w „Galerii na Płocie” ROK (ogrodzenie
stadionu miejskiego na wysokości
ścieżki rowerowej „Bulwar nad
Białką”) zaprezentowana została
wystawa podróżniczki Elżbiety
Dzikowskiej pt. „Różne oblicza
piękna. Co robią kobiety, żeby się
podobać?”. Fotografie ukazywały
jak odmienne są pojęcia piękna

KULTURA

na różnych kontynentach, w różnych krajach, w różnych cywilizacjach i klimatach.

10. Zlot Foodtrucków Uczta Uliczna
w Radzyniu

W samym środku wakacji
(24-26 lipca) polana od strony
północnej pałacu Potockich w
Radzyniu stała się najsmaczniejszym miejscem na całym Podlasiu. Przez trzy dni trwał tam
festiwal dobrego jedzenia. Na
chętnych nowych smaków czekały Food Trucki oferujące dania
reprezentujące kuchnię z całego
świata. Była też bezpieczna strefa
z ławostołami, gdzie każdy mógł
bez przeszkód zajadać pyszności
z busów. Wszystko odbywało się
przy wyśmienitej pogodzie i dobrej muzyce.
Dodajmy, że działaniami ROK
były zainteresowane media regionalne i ogólnopolskie. Robert Mazurek zaprezentował informacje z
Teleexpressu Extra i TVP3 Lublin,
gdzie działania ROK na bieżąco
były omawiane zarówno w Panoramie Lubelskiej jak i programie
„Poranek między Wisłą i Bugiem”.
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Pomimo pandemii radzyński finał WOŚP wyrównał rekord!
31 stycznia 2021 r. dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy zagrał 29. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczna zbiórka na terenie
Radzynia i powiatu radzyńskiego odbywała się
jedynie przez wolontariuszy oraz licytacje fantów ofiarowanych przez darczyńców.
29. Finał WOŚP w Radzyniu i powiecie radzyńskim,
pomimo trudnego czasu
pandemii, wyrównał dotychczasowy rekord. Łącznie
udało się zebrać kwotę 51
981,99 zł. Złożyło się na nią
kilka działań. Blisko 14 tys.
zł, w ramach wewnętrznej
licytacji, uzbierała Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek” w
Radzyniu Podlaskim. Pieniądze te, wraz z innymi indywidualnymi wpłatami, zasiliły
eSkarbonkę utworzoną przez
radzyński sztab. Ponadto do
zbiórki aktywnie włączył się
Gminny Ośrodek Kultury i
Sportu w Borkach z/s w Woli
Osowińskiej, który uzbierał
5 245,06 zł. Z kolei licytacje
zorganizowane w ROK po-

zwoliły zgromadzić kwotę 5
214,15 zł.
Wyrównania rekordu nie
byłoby bez hojności ludzi
dobrej woli. W tym miejscu
dziękujemy wszystkim tym,
którzy wrzucili do puszek nawet najmniejszą kwotę. Podziękowania należą się również wolontariuszom – młodzieży szkolnej z I Liceum
Ogólnokształcącego (opiekun Aleksandra Kowalczyk),
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (opiekun Justyna
Mitura), Szkoły Podstawowej
nr 1 (opiekun Bożena Płatek)
i nr 2 w Radzyniu Podlaskim
(opiekun Katarzyna Czarniak) oraz GOKiS w Borkach
z/s w Woli Osowińskiej (opiekun Małgorzata Kulikowska).

Kwestę uliczną na terenie
Radzynia i powiatu radzyńskiego prowadziło 52. wolontariuszy. Najwięcej udało zebrać się następującym
osobom: Lena Dadasiewicz
(1555,11 zł), Mateusz Szałkowski (1471,63 zł), Agnieszka Kałuska (1305,93 zł),
Szymon Walczyna (1294,56
zł), Dominika Demianiuk
(1262,01 zł), Marta Fajnas
(1209,38 zł), Wiktoria Bobrek
(1194,54 zł) i Igor Kamela
(1149,87 zł).

Dziękujmy również wszystkim, którzy przekazali przedmioty na licytacje
zorganizowane w Radzyńskim Ośrodku Kultury. Byli
to: Kameralna Orkiestra
Akordeonowa „Arti Sentemo”, Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w
Radzyniu Podlaskim, Klub
Żeglarski „Korab” w Radzyniu Podlaskim, Spółdzielcza
Mleczarnia „Spomlek” w
Radzyniu Podlaskim, Przedszkole Miejskie nr 1 w Ra-

dzyniu Podlaskim oraz Koło
Gospodyń Wiejskich „Kąkolewianki” (Marianna Grudzińska, Zdzisława Bogucka i
Agnieszka Zalewska), a także
Ewa Grodzka, Jan Kondrak,
Arkadiusz Kulpa, Jacek i Michał Musiatowiczowie, Marta
i Dariusz Niewęgłowscy oraz
Magdalena Szwed.







Robert Mazurek
Szef Sztabu 29. Finału
WOŚP w Radzyniu
i powiecie radzyńskim

Dziewczyna i fascynujący świat wielkich ciężarówek
10 lutego br., na kanele YouTube Telewizji Radzyń w ramach
„Radzyńskich Spotkań z
Podróżnikami”, odbyła się rozmowa on-line z Iwoną Blecharczyk. Jest ona jedną z niewielu
w Polsce „Trucking Girl”. Od
10 lat poznaje świat zza szyby
swojego wozu, który prowadzi
po europejskich, amerykańskich i kanadyjskich drogach.
W mediach społecznościowych
jej relacje z podróży śledzi kilka
milionów osób. Zapis rozmowy
dostępny jest na www.youtube.com/watch?v=N9CMMP4ztJw

Iwona Blecharczyk urodziła się w 1987 r. i pochodzi z
podkarpackiej wsi Kosztowa.
Startowała z sukcesami w
konkursie Miss Polonia, my-

ślała o karierze weterynarza,
przez moment została nauczycielką, w końcu od 2011
r. pracuje jako kierowca zawodowy. Najczęściej przewozi ładunki ponadgabarytowe,
o długości dochodzącej nawet
do siedemdziesięciu metrów.
W ten sposób realizuje pasję
poznawania świata. Najchętniej podróżuje do Hiszpanii,
w której jest bezgranicznie
zakochana. Poprzez swoją działalność w mediach
społecznościowych stara się
wpłynąć na pozytywną zmianę wizerunku branży transportowej. W 2019 r. otrzymała wyjątkowy tytuł „Barbie
Shero” – ambasadorki akcji

pomagającej dziewczynkom
uwierzyć, że mogą zostać,
kim tylko chcą. Miłośniczka
dobrej kuchni i uzdolniona
projektantka ubrań. Autorka wydanej w 2020 r. książki
„Trucking Girl. 70-metrową
ciężarówka przez świat”. Na
YouTube prowadzi jeden z
najpopularniejszych kanałów
w Polsce zatytułowany „Trucking Girl”.
Na 35. edycję „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami” zaprosił Burmistrz
Radzynia Podlaskiego Jerzy
Rębek oraz Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, a także organizatorzy:
Radzyńskie Stowarzyszenie

„Podróżnik” działające przy
Radzyńskim Ośrodku Kultury. Sponsorami wydarzenia
byli: firma drGerard, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w Radzyniu Podlaskim oraz Klubokawiarnia Ursa. Patronat

nad spotkaniem objął ogólnopolski miesięcznik „Poznaj
Świat” oraz portal Kocham
Radzyń Podlaski i Telewizja
Radzyń. Więcej informacji o
wydarzeniu dostępnych jest
na www.podroznik-radzyn.
pl

Robert Mazurek
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Zimowa galeria Radzynia i powiatu radzyńskiego
W ostatnich latach zima nie rozpieszczała nas pod względem ilości śniegu. Stąd też krajobrazy, jakich doświadczyliśmy w styczniu i lutym 2021 r., dały nam wiele radości i były pięknym urozmaiceniem naszej codzienności. Radzyński
Ośrodek Kultury zachęcał do przesyłania zdjęć pokazujących uroki zimy w Radzyniu i powiecie radzyńskim. Powstała z
nich „Zimowa galeria”, której dwie części można oglądać na kanale YouTube Telewizji Radzyń.

Burmistrz
Radzynia Podlaskiego
Jerzy Rębek

Wójt Gminy
Radzyń Podlaski
Wiesław Mazurek

Wójt Gminy
Borki
Radosław Sałata

Starosta
Radzyński
Szczepan
Niebrzegowski

Zrzeszenie
„Wolność
i Niezawisłość”

ZAPRASZAJĄ NA

W RADZYNIU PODLASKIM I POWIECIE RADZYŃSKIM

19 lutego (PIATEK)
18.00 – promocja on-line książki pt. „Tajemnice katowni w Radzyniu Podlaskim”
połączona z dyskusją o miejscu pamięci dwóch totalitaryzmów
(https://meet.google.com/pgm-nqzw-htx)

25 LUTEGO (CZWARTEK)
8.30-12.00 – Akcja Honorowego Krwiodawstwa (pl. Wolności w Radzyniu Podlaskim)

26 lutego (PIATEK)
10.00 – plenerowa wystawa pt. „Bóg jest wszendzie”
(„Galeria na Płocie” ROK – ogrodzenie stadionu miejskiego przy ścieżce rowerowej „Bulwar nad Białką”)
18.00 – promocja albumu Roberta Mazurka
pt. „Cela więzienna to żywy grób”
(sala kameralna
Radzyńskiego
Ośrodka Kultury)

1 marca (PONIEDZIALEK)
10.00 – czytanie książki „Rycerze lasu” autorstwa Joanny Gajewskiej i Weroniki Zaguły
(Zespół Placówek Oświatowych w Borkach)
11.00 – projekcja ﬁlmu „Generał Nil” (sala widowiskowo-kinowa Radzyńskiego Ośrodka Kultury)
10.00-14.00 – Namiot Wyklętych z wystawą
pt. „Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944-1963”
(pl. Wolności w Radzyniu Podlaskim)
11.00 - Msza Święta w kaplicy w Krasewie
12.00 – Gminne Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych połączone z Dniem Patrona Szkoły
(Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Wyklętych w Krasewie)
17.00 – Msza Święta za Ojczyznę w Kościele Świetej Trójcy
(po mszy złożenie kwiatów oraz apel poległych i zamordowanych przez komunistów Żołnierzy Wyklętych
pod budynkiem dawnego aresztu Gestapo i UB przy ul. Warszawskiej 5a)

16 maJa (NIEDZIELA)
10.00-14.00 – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”
(dziedziniec pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim)
PATRONAT
MEDIALNY

