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Spór sądowy 
z firmą ENSOL

Konsultacje w 
sprawie skateparku

Targowisko dla zwierząt 
żywych zamknięte 
z powodu ptasiej grypy

- Syndyk masy upadłości jako 
przedstawiciel Sądu zakazał Miastu 
przekazywania środków dostawcom 
materiałów, w tym przedsiębiorstwu 
Energetyka  Solarna ENSOL Sp. z 
o.o. w Raciborzu,  potwierdził to 
w swoich zeznaniach przed Sądem 
Okręgowym. Nie miałem więc wy-
boru – musiałem postąpić zgodnie z 
poleceniem syndyka masy upadłości 
firmy RAPID i przekazałem pieniądze 
syndykowi – wyjaśnia burmistrz Jerzy 
Rębek. Sąd Okręgowy w Lublinie 
wyrokiem z 3 stycznia zasądził Miastu 
powtórną zapłatę za materiały dostar-
czone do realizacji projektu „Czysta 
Energia w Powiecie Radzyńskim”.

Spotkanie z przedstawicielami 
środowiska osób jeżdżących na de-
skorolkach i bmx-ach z projektantem 
opracowującym projekt radzyńskiego 
skateparku odbyło się 13 stycznia  w 
Urzędzie Miasta. Zarówno projektant 
z firmy Fractal Skateboarding jak i 
władze miasta pragną, aby mający 
powstać w tym roku obiekt - na ile 
to możliwe - spełniał wymagania i 
odpowiadał na potrzeby miejscowej 
młodzieży, aktywnie spędzającej swój 
wolny czas na deskach, rolkach czy 
rowerach.

W związku z szerzącą się na terenie 
kraju ptasią grypą radzyńskie targo-
wisko dla zwierząt żywych przy ul. 
Brzostówieckiej 2 zostaje zamknięte z 
dn. 13 stycznia 2017 r. 
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Promocja radzyńskiego pałacu w teledysku Nowatora

- Dziękuję Wam, że zaprosiliście 
mnie na to jakże ważne wyda-
rzenie, które będzie zapamiętane 
przez Was na całe życie. Człowiek 
w późniejszym wieku wraca do 
tych pięknych chwil, które spędził 
w szkole w gronie przyjaciół i wy-
chowawców. Życzę Wam, przed 

wszystkim dobrej zabawy, ale pa-
trząc w przyszłość, życzę również 
pomyślności podczas egzaminów, 
bo są one przepustką do dalszych 
szkół, które sobie wybierzecie – 
mówił włodarz miasta.

 Karol Niewęgłowski

Nowy teledysk Nowatora (Pa-
wła Lipskiego) został zapre-
zentowany w środę 11. stycz-
nia na serwisie internetowym 
YouTube. Co jest szczególnego 
w tej informacji? To, że artysta 
klip nakręcił na terenie Pała-
cu Potockich, promując tym 
samym nasz piękny zabytek i 
nasze miasto.
Udział w nagrywaniu wzięli 
także radzyńscy aktorzy z 
teatru „Już kończymy” oraz 
uczniowie i absolwenci z I LO.

Teledysk w mgnieniu oka rozszedł 
się w sieci. Na chwilę obecną ma 

już blisko 400 tysięcy odsłon, a 
wskazania licznika wciąż rosną. 
Jak wyznaje artysta, pomysł na 
nagranie teledysku w Radzyniu 
przyszedł spontanicznie. - W wa-
kacje w 2016 roku grałem koncert 
w Radzyniu. Wtedy właśnie pałac 
zrobił na mnie ogromne wrażenie 
i powiedziałem managerowi, że 
może warto spróbować nakręcić 
tutaj teledysk. Sądziłem, że sprawa 
zostanie zapomniana, ale znalazł 
się pomysł na teledysk do numeru 
„Co Tu jest grane” i tak to powstało 
– mówi Paweł Lipski.
Nowator to kolejny artysta obok 
Rajmunda, który postanowił w 

swoim teledysku wykorzystać wi-
zerunek naszego pałacu.
Radzyńskie władze po obejrzeniu 
klipu bardzo optymistycznie od-
niosły się do produkcji artysty. 
- Producent teledysku zwrócił 
się do nas o zgodę na filmowanie 
na terenie kompleksu pałacowo-
-parkowego i taką zgodę otrzymał 
– wyjaśnia wiceburmistrz Tomasz 
Stephan. Efekt prac określa jako 
bardzo ciekawy: - Pałac prezentu-
je się naprawdę okazale! Pomijając 
samą muzykę - która jest kwestią 
gustu, ale z pewnością cieszy się za-
interesowaniem wielu osób - to na 
pewno jest to promocja dla nasze-

go miasta, a zarazem miły gest ze 
strony artysty, który podczas wy-
stępu na Dniach Radzynia zachwy-
cił się naszym pałacem – mówi T. 
Stephan. - Patrząc na liczbę odsłon 
tego materiału, można śmiało po-
wiedzieć, że trafił i jeszcze trafi do 
bardzo szerokiego kręgu widzów. 
Cieszylibyśmy się, gdyby chociaż 

część z tych ludzi przyjechała zoba-
czyć naszą perełkę na żywo – puen-
tuje z uśmiechem wiceburmistrz.

 Karol Niewęgłowski

https://www.youtube.com/
watch?v=yN_niQvDLgo
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W sobotnie popołudnie 14 stycznia w radzyń-
skich gimnazjach odbyły się bale kończące 
3-letnią edukację szkolną. Uroczystego otwar-
cia dokonały panie dyrektor: Bożena Płatek 
oraz Bożena Marcinkowska. W uroczystościach 
wziął także udział burmistrz miasta Jerzy Rę-
bek wraz z zastępcą  Tomaszem Stephanem.

Bale gimnazjalne w radzyńskich szkołach



Miasto Radzyń Podlaski jako lider 
projektu „Czysta Energia w Po-
wiecie Radzyńskim” z firmą EN-
SOL nie miało żadnej umowy. Na 
wykonanie całości, a więc usługę, 
czyli roboty budowlane związane 
z instalacją solarów, oraz materia-
ły miało umowę z firmą RAPID. 
Należności względem wykonawcy 
regulowało na bieżąco – najpierw 
firmie RAPID, a potem, gdy ona 
upadła – syndykowi masy upadło-
ści. - Za 315 instalacji solarnych za-
płaciliśmy co do grosza – wszystko, 
co należało zapłacić - i to w prze-
widzianych terminach – informuje 
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski 
Jerzy Rębek. Jest to odpowiedź na 
rozesłane do mediów pismo firmy 
ENSOL z informacją, że Miasto Ra-
dzyń Podlaski w I instancji - przed 
Sądem Okręgowym w   Lublinie 
Wydział IX Gospodarczy przegrało 
proces o zapłatę za zestawy solarne.
Firma ENSOL, która dostarczała 
materiały na tę budowę, po upadku 
RAPID-u powinna dostać pienią-
dze od syndyka, ale doszła do wnio-
sku, że łatwiej będzie je uzyskać od 
miasta, więc wystąpiła o zapłatę do 
nas. Warto dodać, że równocześ-
nie wystąpiła również do syndyka 
masy upadłościowej i oczekuje w 
kolejce za zapłatę z masy upadło-
ści – wyjaśnia burmistrz Jerzy Rę-
bek. - W świetle obowiązującego w 
Polsce prawa według nas nie mie-
liśmy obowiązku płacić dostawcy 
materiałów, z którym nie mieliśmy 
umowy, ale – wykonawcy całości, 
bo tak wynikało z umowy – dodaje 
włodarz Radzynia.
Wyrok zasądza od Miasta Radzyń 
Podlaski kwotę główną w wyso-
kości ponad 870 tys. zł wraz  z od-
setkami ustawowymi od dnia 11 
kwietnia 2015 r. (ok. 112 tys. zł) na 
rzecz dostawcy Energetyki Solarnej 
ENSOL sp. zo.o. z  siedzibą w Raci-
borzu. Dodatkowo Miasto Radzyń 
Podlaski zgodnie z wyrokiem sądu 
musi zapłacić koszty postępowania 
sądowego - 43.523 zł i koszty  za-
stępstwa procesowego.

Wniosek o depozyt
sądowy został złożony
W związku z powyższym wyro-
kiem pojawił się zarzut wobec Mia-
sta, że niesłusznie zapłacono syn-
dykowi masy upadłości firmy RA-
PID, zamiast złożyć należną kwotę 
do depozytu sądowego i czekać na 
wyrok sądu. 
Tymczasem wniosek o zezwolenie 
na depozyt sądowy w wysokości 
870 448,71 zł  został złożony do 
Sądu Rejonowego w Radzyniu 
Podlaskim w dn.  4 sierpnia 2015 
r. Kwota ta stanowiła wysokość 
wynagrodzenia należnego   pod-
wykonawcy – Energetyce Solarnej 
Ensol sp. z o.o. We wniosku zawar-
ta była prośba o jak najszybsze 
rozpatrzenie wniosku. „Jest to 
niezwykle istotne dla wnioskodaw-
cy z uwagi na jego sytuację finan-
sową oraz związanie wymogami 
otrzymania środków z funduszy 
unijnych. Wnioskodawca, aby 
otrzymać ustalone dofinansowa-
nie do projektu „Czysta energia 
w powiecie radzyńskim – instala-
cje solarne”, zobowiązany jest do 
rozliczenia się z wykonawcą, a w 
niniejszym przypadku musi także 
ustosunkować się do roszczeń pod-
wykonawcy. Dlatego możliwość jak 
najszybszego złożenia przedmio-
towego świadczenia do depozytu 
sądowego, jest dla wnioskodawcy 
tak istotna” - czytamy we wniosku 
Miasta Radzyń Podlaski do Sądu 
Rejonowego w Radzyniu Podla-
skim. 
Chodziło o to, że aby otrzymać z 
Urzędu Marszałkowskiego usta-
lone dofinansowanie do projektu 
„Czysta energia w powiecie radzyń-
skim”, wnioskodawca był zobowią-
zany już we wrześniu rozliczyć się  
z wykonawcą – a w tym przypadku 
musiał także ustosunkować się do 
roszczeń podwykonawcy.  Niestety, 
Sąd Rejonowy wydał postanowie-
nie o zezwoleniu na złożenie de-
pozytu dopiero 2 listopada 2015 
r. Dlatego we wrześniu, nie mając 
jeszcze postanowienia Sądu i znając 

stanowisko syndyka w tym zakre-
sie (który zabronił nam rozliczać 
się z bezpośrednio z ENSOL-em), 
Miasto dokonało rozliczenia z syn-
dykiem. 

Historia problemu 
Umowa na instalację tysiąca sola-
rów została zawarta w maju 2014 
roku przez urzędującego wówczas 
burmistrza Witolda Kowalczyka 
jako lidera programu obejmujące-
go cały powiat. Ostateczny termin 
wykonania całości przewidziano 
pierwotnie na 15 czerwca 2015 
roku.
Sytuacja zastana w grudniu 2014 
roku przez nowe władze Radzynia 
była dramatyczna:  przez 9 mie-
sięcy  projekt został zrealizowany 
w zaledwie 12,3%. W ciągu pozo-
stałych czterech miesięcy, w tym 
dwóch zimowych, trzeba było wy-
konać resztę (87,7%) z 1000 zapla-
nowanych instalacji. Tymczasem 
okazało się, że wykonawca – firma 
RAPID ma poważne problemy fi-
nansowe: w lutym komornik sądo-
wy przy Sądzie Okręgowym War-
szawa-Żoliborz przesłał do Urzędu 
Miasta pismo o zajęciu wierzytel-
ności firmy.

Odstąpienie od umowy 
z RAPID-em
Jednocześnie nowe władze miasta 
miały związane ręce. W listopadzie 
2014 r., w sytuacji, gdy realizacja 
projektu była ewidentnie zagrożo-
na, były burmistrz Witold Kowal-
czyk podpisał aneks do umowy, 
uniemożliwiający jakąkolwiek in-
terwencję do końca stycznia 2015 
roku. 
Po rozeznaniu okoliczności i upły-
nięciu tego terminu, 18 lutego 
burmistrz podjął dramatyczną de-
cyzję odstąpienia od umowy z RA-
PID-em (podobne decyzje w tym 
czasie podjęły samorządy Biłgoraja 
i Terespola współpracujące z tą fir-
mą) i wraz z pracownikami Urzędu 
Miasta rozpoczął walkę z czasem.
Tymczasem rozpętała się burza 

medialna, kwestionowano po-
sunięcie burmistrza, dążono do 
skonfliktowania uczestników pro-
gramu.

Droga do nowego 
otwarcia
Na początku marca odbyły spotka-
nia w Urzędzie Marszałkowskim z 
Marszałkiem Województwa Lubel-
skiego Sławomirem Sosnowskim 
oraz Dariuszem Królem - Dyrek-
torem Departamentu Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. W wyniku ustaleń 
termin realizacji programu został 
przedłużony do końca październi-
ka. 
Na początku kwietnia ogłoszony 
został przetarg na wykonanie II 
etapu projektu. 6 maja został wy-
łoniony nowy wykonawca. Prze-
targ na wykonanie instalacji 685 
kolektorów słonecznych wygrała 
firma ANTINUS Sp. z o.o. ze Skier-
niewic, która przedstawiła ofertę w 
najniższej cenie (6 602 557,53 zł) i 
jednocześnie zobowiązała się do 
wykonania zadania w terminie do 
2 października. 
Tym razem prace poszły jak burza. 
Prace instalacyjne wszystkich sola-
rów w ramach II i III etapu reali-
zacji projektu zakończone zostały 4 
września. 
Warto podkreślić, że całość pro-
jektu była realizowana wyłącznie 
przez burmistrza i pracowników 
Urzędu Miasta i wyłącznie na nich 
spoczywał ciężar odpowiedzialno-
ści za całość. Żadna z gmin uczest-
niczących w programie nie oddele-
gowała do projektu żadnej osoby.

Syndyk zabronił 
wypłacania ENSOL-owi
Program został ocalony, mieszkań-
cy Radzynia i gmin uczestniczą-
cych w programie mają zainstalo-
wane solary, korzystają z ich do-
brodziejstwa. Miasto nie dopłaciło 
do nich bajońskich sum.
Jednak pozostał problem: pod-
wykonawcy wystąpili do Miasta 

Radzyń Podlaski z roszczeniami 
bezpośredniej zapłaty wynagro-
dzenia. Pieniądze na zaspokojenie 
roszczeń podwykonawców były za-
rezerwowane, ale działania musiały 
być podejmowane w uzgodnieniu z 
syndykiem masy upadłości.
Syndyk masy upadłości jako przed-
stawiciel Sądu 30 lipca 2015 r. 
podczas spotkania przedstawicieli 
Miasta Radzyń Podlaski z przed-
stawicielami firmy Rapid, która 
była wówczas w stanie upadłości, 
zakazał Miastu przekazywania 
środków dostawcom materiałów. 
Potwierdził to w swoich zezna-
niach przed Sądem Okręgowym  
IX Wydział Gospodarczy w Lub-
linie w dn. 21.06.2016 r. Syndyk 
stwierdził wówczas, że inwestor jest 
zobowiązany do zapłaty wynagro-
dzenia podwykonawcom robót na 
zasadzie solidarnej odpowiedzial-
ności, ale dostawcy materiałów 
(m.in. Ensol) nie są objęci przepi-
sami o solidarnej odpowiedzialno-
ści, ujętymi w Kodeksie Cywilnym 
i Prawie Zamówień Publicznych 
(w praktyce to oznacza, że gdyby 
Miasto zapłaciło dostawcom ma-
teriałów, to i tak musiałoby po-
nownie zapłacić syndykowi). Jest 
to zawarte w protokole z rozprawy. 
Nie miałem więc wyboru – musia-
łem postąpić zgodnie z poleceniem 
syndyka masy upadłości firmy RA-
PID i przekazałem pieniądze syn-
dykowi – wyjaśnia burmistrz Jerzy 
Rębek. - Sąd Okręgowy w Lublinie 
miał inne zdanie w tej kwestii: wy-
rokiem w I instancji nakazuje nam 
zapłacenie za materiały po raz dru-
gi. Nie dyskutuję z wyrokiem sądu, 
ale też nie będę bierny.  Czekamy 
na uzasadnienie, przygotowujemy 
się do złożenia apelacji w tej spra-
wie – dodaje włodarz Radzynia.
- Dopiero Sąd Apelacyjny roz-
strzygnie tę sprawę. Obecny wy-
rok nie jest prawomocny, dlatego 
w tym momencie nie mamy obo-
wiązku płacić – po raz drugi – za 
materiały. 
 Anna Wasak

- Syndyk masy upadłości jako przedstawiciel Sądu zakazał Miastu przekazywania środków dostawcom materiałów, w tym 
przedsiębiorstwu Energetyka  Solarna ENSOL Sp. z o.o. w Raciborzu,  potwierdził to w swoich zeznaniach przed Sądem 
Okręgowym. Nie miałem więc wyboru – musiałem postąpić zgodnie z poleceniem syndyka masy upadłości firmy RAPID i 
przekazałem pieniądze syndykowi – wyjaśnia burmistrz Jerzy Rębek. Sąd Okręgowy w Lublinie wyrokiem z 3 stycznia zasą-
dził Miastu powtórną zapłatę za materiały dostarczone do realizacji projektu „Czysta Energia w Powiecie Radzyńskim”.
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Burmistrz Radzynia: Syndyk 
zabronił Miastu płacenia ENSOL-owi

Spór sądowy z firmą ENSOL



We wprowadzeniu do Mszy św. 
ks. kan. Andrzej Kieliszek wyra-
ził radość z faktu, że uroczystości 
rozpoczynają się w historycznym 
kościele pw. Świętej Trójcy, „w 
którym powstańcy się gromadzili, 
modlili się, powierzali swe życie 
Bogu, mając przystąpić do walki”. 
- Byli zaprzysiężani na krzyż, który 
do dziś przechowywany jest w ka-
plicy Pana Jezusa – wskazał ksiądz 
proboszcz.
Przypomniał również, że Radzyń 
odegrał ważną rolę na mapie walk 
powstańczych oraz że pamięć o 
tym wydarzeniu jest w naszym 
mieście żywa, o czym świadczą na-
zwy kilku ulic, przede wszystkim 
imię Szkoły Podstawowej nr 1.

Nawiązując do Ewangelii o 
uzdrowieniu paralityka, ks. To-
masz Bielecki - prefekt w Szko-
le Podstawowej nr 1 powiedział 
w homilii: - Kiedy patrzymy na 
historię Ojczyzny oraz własne-
go życia, mamy świadomość, że 
bez Boga cuda się nie będą do-
konywać. To waśnie wiara po-
zwala nam patrzeć z nadzieją w 
przyszłość, uśmiechać się nawet 
wtedy, gdy jest ciężko. Człowiek 
zawsze może klęknąć przed Pa-
nem Bogiem i zawołać: „Ratuj!”. 
Jestem przekonany, że każdy z 
nas klęka do modlitwy i robi to z 
czystym sercem przepełnionym 
wiarą. I wstaje silniejszy.
W kontekście wydarzeń sprzed 

154 lat przypomniał słowa św. 
Jana Pawła II: „Naród, który nie 
zna swojej przeszłości, umiera 
i nie buduje przyszłości”. - Pa-
trzymy w historię, dziękujemy za 
wszystkich, którzy oddali życie 
za Ojczyznę, walczyli, by Polska 
była Polską a Polak Polakiem, by-
śmy mogli po polsku rozmawiać, 
uczyć się, poznawać piękną histo-
rię naszej Ojczyzny. Wskazał, że 
dziś patriotyzm realizujemy przez 
dobrze wykorzystany czas, naukę, 
uczciwą pracę, modlitwę. - To są 
podstawy, które na nowo budują 
naszą Ojczyznę – stwierdził ks. 
Tomasz Bielecki.
Tuż po Eucharystii burmistrz 
miasta Jerzy Rębek wraz z dy-
rektor szkoły Danutą Bukryj – 
Pałką oraz delegacją uczniowską 
złożyli kwiaty pod Krzyżem Po-
wstańczym znajdującym się przy 
ulicy Powstańców Styczniowych. 
Dalsze uroczystości przeniosły się 
do szkoły, gdzie uczniowie pod 

kierunkiem swoich pań nauczy-
cielek zaprezentowali akademię o 
tematyce powstańczej.
- „Takie będą Rzeczypospolite, 
jakie ich młodzieży chowanie”… 
te słowa, wypowiedziane przez 
kanclerza Jana Zamoyskiego, są 
pewnego rodzaju zobowiązaniem 
dla wszystkich pokoleń. Pomimo 
że od zapisania  tych słów minęło 
ponad 400 lat, to nadal są aktual-

ne. Dziękuję nauczycielom, wy-
chowawcom i rodzicom za to, że 
wpajacie im te wartości, za które 
kiedyś ginęli nasi przodkowie. To 
właśnie dzieci są naszą przyszłoś-
cią i to w ich rękach będzie leżała 
przyszłość naszego kraju – mówił 
na zakończenie akademii bur-
mistrz.
 Anna Wasak,
 Karol Niewęgłowski
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Dzień Patrona Szkoły Podstawowej nr 1

Od wczesnych godzin poran-
nych w niedzielę 15 stycznia 
na ulice Radzynia Podlaskiego 
wyszli wolontariusze WOŚP 
aby jak co roku zebrać od 
mieszkańców miasta datki, 
które podczas jubileuszowego 
bo już 25 finału przeznaczone 
są dla ratowania życia i zdrowia 
dzieci na oddziałach ogólnope-
diatrycznych oraz dla zapew-
nienia godnej opieki medycznej 
seniorom.

Wolontariusze byli wszędzie: na 
głównych ulicach Radzynia, w wą-

skich i ciasnych uliczkach osiedli, 
przy kościołach oraz sklepach, do-
tarli chyba wszędzie, gdzie było to 
możliwe.
Sala kina „Oranżeria” od godzi-
ny 17.00 wypełniła się po brzegi. 
Wszyscy podziwiali występy: ra-
dzyńskich przedszkolaków, Ra-
dzyńskiego Sportowego Centrum 
Taekwon-do oraz grupy Show Dan-
ce. Nie zabrakło także i muzyki o 
którą zadbali: Brydżyt i Księska, 
zespół A.R.D, No Problem oraz Błę-
kitny Nosorożec. 
W przerwach pomiędzy występa-
mi zespołów odbywały się licytacje, 
podczas których można było wyli-

cytować wiele gadżetów oraz cen-
nych przedmiotów. Podziękowania 
należą się także o tym, którzy bez-

interesownie ofiarowywali cenne i 
ważne dla siebie przedmioty, a było 
tego sporo.

Podczas niedzielnej zbiórki zebrano 
30 001,64 zł. 
 Karol Niewęgłowski

25. finał WOŚP w Radzyniu

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”
Uroczystą Mszą św. odprawioną w piątek 
13 stycznia w kościele pw. Świętej Trójcy 
rozpoczęto obchody święta Szkoły Pod-
stawowej nr 1, przypadające w rocznicę 
wybuchu Powstania Styczniowego. W 
programie znalazło się złożenie kwiatów 
pod Krzyżem Powstańców oraz uroczysta 
akademia.



Gościem 19. edycji „Ra-
dzyńskich Spotkań z Po-
dróżnikami” będzie Marek 
Kamiński. W poniedziałek 
6 lutego o godz. 17.30 na 
Skwerze Podróżników w 
Radzyniu odsłoni on swoją 
tabliczkę. 

Następnie o godz. 18.30 w sali 
konferencyjnej Sanktuarium 
Matki Boskiej Nieustającej Po-
mocy (ul. Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego 6) opowie o wędrówce 
szlakiem św. Jakuba z Kaliningra-
du do Santiago de Compostela. 
Przed spotkaniem odbędzie się 
projekcja filmu dokumentalne-
go „Pielgrzym” w reżyserii Jana 
Czarlewskiego. Marek Kamiń-

ski zaprezentuje również książkę 
„Trzeci biegun”, która opowiada 
o poszukiwaniu własnej tożsa-
mości, własnego duchowego bie-
guna, na szlaku, wokół którego 
rodziła się tożsamość dzisiejszej 
Europy. Udział w wydarzeniu jest 
bezpłatny.
– Chociaż Marek Kamiński 
wcześniej zdobył już oba polar-
ne bieguny Ziemi, wspiął się na 
Mont Blanc, Kilimandżaro, dwa 
razy przepłynął jachtem Ocean 
Atlantycki i przeszedł Pustynię 
Gibsona w Australii, dopiero wę-
drówka drogami i bezdrożami 
Europy okazała się jego najtrud-
niejszym przedsięwzięciem – po-
wiedział nam Robert Mazurek, 
na zaproszenie którego podróż-
nik odwiedzi Radzyń. Była to 

nie tylko wyniszczająca, licząca 
4 tys. kilometrów trasa, ale rów-
nież podróż w głąb siebie. Marek 
Kamiński podczas swojej wę-
drówki spotkał się z mieszkańca-
mi i rozmawiał o tym, co według 
nich jest w życiu najważniejsze. 
Poznanych ludzi pytał o to, jakie 
znaczenie współcześnie mają ta-
kie pojęcia jak: prawda, dobro, 
szczerość, uczciwość, duchowość, 
miłość czy szacunek. – To była 
dla niego wyprawa między dwo-
ma biegunami: rozumu i wiary. 
Kaliningrad jest bowiem miej-
scem urodzenia znanego filozofa 
Immanuela Kanta, a Santiago de 
Compostela to trzecie – po Jero-
zolimie i Rzymie – miejsce święte 
chrześcijaństwa i jedno z najważ-
niejszych miejsc pielgrzymko-

wych Europy i świata. Po powro-
cie z tej podróży zmieniło się jego 
spojrzenie na życie, Boga i siebie 
samego – dodaje Mazurek.
Na 19. edycję „Radzyńskich Spot-
kań z Podróżnikami” zaprasza 
Burmistrz Radzynia Podlaskiego 
Jerzy Rębek i Wójt Gminy Ra-
dzyń Podlaski Wiesław Mazurek, 
a także organizatorzy: Radzyń-

skie Stowarzyszenie „Podróżnik”, 
Radzyński Ośrodek Kultury oraz 
Szkolne Koło Krajoznawczo-Tu-
rystyczne PTTK nr 21 przy I LO 
w Radzyniu Podlaskim. Sponso-
rem wydarzenia jest firma „Dr 
Gerard”. Więcej o spotkaniach 
można przeczytać na www.fa-
cebook.com/radzyn.spotkania.
 Red.

Spotkanie z przedstawi-
cielami środowiska osób 
jeżdżących na deskorol-
kach i bmx-ach z projek-
tantem opracowującym 
projekt radzyńskiego 
skateparku odbyło się 
13 stycznia  w Urzędzie 
Miasta.

Zarówno projektant z firmy 
Fractal Skateboarding jak i wła-
dze miasta pragną, aby mający 
powstać w tym roku obiekt - na 
ile to możliwe - spełniał wyma-
gania i odpowiadał na potrzeby 
miejscowej młodzieży, aktywnie 
spędzającej swój wolny czas na 
deskach, rolkach czy rowerach.
- Budżet przedsięwzięcia jest 
ograniczony, tym bardziej chce-
my jak najlepiej wykorzystać 
środki na ten cel i wybudować 
ciekawy obiekt, który będzie mia-
ła możliwość współtworzyć mło-
dzież.  Chcemy, by to było miej-

sce, które ci młodzi ludzie traktu-
ją jako w pewnym sensie własne, 
gdyż wspólnie brali udział w jego 
tworzeniu - skomentował zastęp-
ca burmistrza Tomasz Stephan, 
reprezentujący burmistrza Jerze-
go Rębka na tym spotkaniu.
- Ja tę sprawę traktuję bardzo po-
ważnie - to ma być coś, co wyglą-
da tak, jak chcecie, ale ponosicie 
też odpowiedzialność za to od te-
raz. Jeśli powstanie coś świetnego, 
to będziecie mogli powiedzieć, że 
to wy zaproponowaliście właśnie 
taki kształt tego skateparku. Ale 
jeśli ktoś przyjedzie i  stwierdzi, 
że to kiepskie miejsce do jazdy - 
to też jest wtedy częściowo wasza 
wina. Razem ponosimy odpo-
wiedzialność i ja podchodzę do 
tego bardzo serio - powiedział do 
przedstawicieli młodzieży Boniek 
Falicki - projektant radzyńskiego 
skateparku podczas spotkania.

 Red. 
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Konsultacje w sprawie
skateparku

Podróżnik Marek Kamiński przyjedzie do Radzynia!

Sprzyjały temu na pewno różne 
elementy przedstawienia: wspa-
niałe kostiumy, ciekawa sceno-
grafia, piękne wykonanie kolęd i 
pastorałek, także współczesnych. 
Ciekawym aspektem przedstawień 
teatru jest umiejętna integracja: ta-
kie połączenie sił podopiecznych i 

pracowników SOSW, że każdy jest 
„na swoim miejscu” i świetnie od-
najduje się w swojej roli. Nie widać 
tu żadnych niepełnosprawności, 
bo przedstawienia eksponują to, co 
jest atutem każdego młodego akto-
ra: urodę, wdzięk, uśmiech, radość 
z występowania na scenie, sponta-

niczność.
Jestem wzruszony i pełen uznania 
dla naszych kochanych artystów i 
dla tych, którzy ich przygotowali 
– mówił na zakończenie spotkania 
ks. Henryk Och.

 Anna Wasak

Jasełka SOSW
Radzyński Ośrodek Kultury 11. stycznia gościł teatr Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego „Hokus -Pokus”, który na scenie Oranżerii 
wystawił jasełka. Licznie przybyli widzowie mogli zanurzyć się ponownie 
w świąteczną, bożonarodzeniową atmosferę. - Dzisiejsze jasełka to do-
wód na to, że Chrystusa trzeba odkryć i przeżywać jego życie w swoim 
życiu- podsumował na zakończenie spotkania ks. Henryk Och.



Targowisko dla zwierząt żywych zamknięte z powodu 
ptasiej grypy

Informacja o opłatach za odpady
Miasto Radzyń Podlaski 
informuje wszystkich 
mieszkańców, że w związ-
ku z brakiem zmian w 
cenniku za gospodarowa-
nie odpadami komunal-
nymi oraz numerów kont 
bankowych do wpłat tut. 
Urząd nie będzie wysyłał 
harmonogramów opłat za 
gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.

Wpłat „za śmieci” można doko-
nywać jak dotychczas tj. przele-
wem na indywidualny numer ra-
chunku bankowego lub w kasie 
Urzędu Miasta Radzyń Podlaski 
do piątego każdego następnego 
miesiąca („płatność z dołu”).

Ponadto Burmistrz Miasta Ra-
dzyń Podlaski zachęca miesz-
kańców do zmiany deklaracji na 
zbiórkę segregowanych odpa-
dów komunalnych.
Co można przez to zyskać?
1. Niższe opłaty np. dla cztero-
osobowej rodziny koszt odpa-
dów segregowanych to TYLKO 
28 zł, a niesegregowanych aż 56 
zł! Zmieniając na segregowane 
oszczędzasz aż 336 zł rocznie!!!
2. Każde przejście na segrego-
wane nagradzane jest gadże-
tem z logo „Radzyń segreguje!” 
np. koszulki, kubki, odblaski dla 

dzieci, nowoczesne zakreślacze, 
pendrive, super modne ekolo-
giczne torby, organizery na dłu-
gopisy i temperówki w kształcie 
pojemników na odpady itd. 
3. Zmniejszenie ilości odpadów 
i czystość wokół nas, odpady 
segregowane nie wydzielają ta-
kich zapachów jak odpady nie-
segregowane;
4. Więcej odpadów segregowa-
nych = mniejsze koszty systemu 
gospodarki odpadów = więcej 
środków na edukację ekologicz-
ną Twoich dzieci!

Segregacja odpadów jest łatwa, 
prosta i przyjemna! Czego masz 
najwięcej? Opakowań i odpa-
dów z jedzenia tak?! 
1. Opakowania wrzucasz do 
„odpadów opakowaniowych 
tzw. „suchych”
2. Pozostałości z jedzenia do 
BIO- proste!
3. Szkło do szkła bo to logiczne
4. Pozostałe odpady do „Pozo-
stałych odpadów zbieranych se-
lektywnie”
 
Wszystkie odpady, z którymi jest 
problem: stare meble, puszki po 
farbach, olejach, sprzęt elektro-
niczny lub elektryczny, gruz itd. 
wywozisz na PSZOK - proste! 
(Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych przy ul. Ko-
ckiej obok Miejskiej Oczyszczalni 
Ścieków i bazy PUK).

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

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski.

Na podstawie art. 17 pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 
2016 r. poz. 778, z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miasta Radzyń Podla-
ski uchwały Nr XXVI/158/2016 
z dnia 28 listopada 2016 r. w 
sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta Radzyń Pod-
laski, zatwierdzonego uchwałą 
Rady Miasta Radzyń Podlaski Nr 
XL/240/2006 z dnia 26 stycznia 
2006 r., (Dz. Urz. Woj. Lubel-
skiego Nr 82, poz. 1509 z dnia 
12 maja 2006 r., z późn. zm.), w 
zakresie obejmującym zmiany 

przeznaczenia terenu oznaczo-
nego symbolem B3 UK,UT,ZP i w 
części terenu oznaczonego sym-
bolem 011 KD-Z (DP).
Zainteresowani mogą zgłaszać 
wnioski do wyżej wymienionego 
zakresu zmiany planu.
Wnioski na piśmie należy skła-
dać w sekretariacie Urzędu 
Miasta Radzyń Podlaski, ul. War-
szawska 32, w terminie do dnia 
14 lutego 2017 r.
Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.
                                                                                                   
                             /-/
               Jerzy Rębek

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

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski”.

Rada Miasta Radzyń Pod-
laski podjęła uchwałę Nr 
XXXIV/187/09 z dnia  28 maja 
2009 r. o przystąpieniu do spo-
rządzenia zmiany „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Mia-
sta Radzyń Podlaski”, uchwalo-
nym uchwałą Nr XVIII/144/2000 
Rady Miejskiej w Radzyniu Pod-
laskim z dnia 29 czerwca 2000 r., 
w granicach administracyjnych 
Miasta Radzyń Podlaski.
Po podjęciu przedmiotowej  
uchwały postępowanie w zakre-
sie opracowania projektu zmia-
ny „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Radzyń Pod-
laski” było prowadzone zgodnie 
z procedurami określonymi 
ustawą z dnia  27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2016 
r. poz. 778, z późn. zm.). W 2010 
r. kontynuacja postępowania był 
niemożliwa ze względu na fakt 
wszczętego postępowania 
w zakresie zmiany strefy ochro-
ny konserwatorskiej powiązanej 
z zespołem  rezydencyjno - ur-
banistycznym wpisanym do re-
jestru zabytków.

W sprawie ustalenia strefy 
ochrony konserwatorskiej zosta-
ła wydana przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego decy-
zja z dnia 14 września 2016 r., 
znak: DOZ-OaiK.660.234.2015.
ML[24/15].
W związku z powyższym po-
dejmuje się postępowanie w 
zakresie opracowania projektu 
zmiany „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Radzyń 
Podlaski”. 
Zainteresowani mogą zgłaszać 
wnioski do projektu zmiany 
„Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Radzyń Pod-
laski”.
Wnioski na piśmie należy skła-
dać w sekretariacie Urzędu 
Miasta Radzyń Podlaski, ul. War-
szawska 32, w terminie do dnia 
14 lutego 2017 r.
Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.
                                                                                                   
                               /-/   
                Jerzy Rębek

„Orange 
  Recykling”
- przyłącz się do akcji!
Pracownia Orange przy Filii nr 
2 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Z. Przesmyckiego w Radzyniu 
Podlaskim włączyła się do akcji 
zbiórki używanych telefonów ko-
mórkowych. Dzięki temu mamy 
szansę na otrzymanie nagrody.
Akcja organizowana jest na zle-
cenie Orange Polska – firmy, któ-
ra podejmuje temat recyklingu i 
ponownego wykorzystania nie-
używanych telefonów komór-
kowych w celu minimalizacji ich 
uciążliwości dla środowiska oraz 
ograniczania ilości powstających 
odpadów.

Akcja trwa do 12 maja 2017 r. 
Szczegółowe informacje: Pra-
cownia Orange Filia nr 2 MBP, ul. 
Spółdzielcza 8, MBP im. Z. Prze-
smyckiego, ul. Armii Krajowej 5. 
Masz stary, niepotrzebny tele-
fon komórkowy – przynieś go do 
nas! Zapraszamy!

 Red.

W związku z szerzącą się na tere-
nie kraju ptasią grypą radzyńskie 
targowisko dla zwierząt żywych 
przy ul. Brzostówieckiej 2 zosta-
je zamknięte z dn. 13 stycznia 
2017 r. Decyzja ta jest wynikiem 
wynikiem rozporządzenia Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie zarządzania środków 
związanych z wystąpieniem wy-
soce zjadliwej grypy ptaków (Dz. 

U. 2016 r. poz. 2091) z dn. 20 
grudnia 2016 r.
Zgodnie z § 1.1 1) lit. a) w/w roz-
porządzenia;
„W związku z wystąpieniem 
wysoce zjadliwej grypy ptaków 
wywołanej wirusem grypy A 
podtypu H5 i H7, na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zaka-
zuje się organizowania targów, 
wystaw, pokazów lub konkur-

sów z udziałem żywych kur, ka-
czek, gęsi, indyków, przepiórek, 
perlic, strusi oraz innych bez-
grzebieniowców, gołębi, bażan-
tów i kuropatw, z wyłączeniem 
lotów treningowych lub lotów 
konkursowych gołębi”.
W/w rozporządzenie weszło w 
życie z dniem 27 grudnia 2016 r.

 Red.
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Nie zważając na siarczysty mróz, 
miłośnicy muzyki akordeonowej 
oraz naszego zespołu przybyli nie 
tylko z Radzynia i najbliższych 
okolic – były też osoby z Lublina, 
Białegostoku, Białej Podlaskiej, 
Trzebieszowa, Łukowa, Konstanty-
nowa. Swoją obecnością spotkanie 
uświetnił Krzysztof Naklicki, na-
uczyciel akordeonu w PSM I stop-
nia w Świnoujściu, kompozytor, 
którego utwory weszły do reper-
tuaru już na początku działalności 
orkiestry założonej i kierowanej 
przez Zbigniewa Czuryłę. W gro-
nie szczególnych gości znaleźli się 
m.in. przedstawiciele radzyńskich 
samorządów: burmistrz Jerzy Rę-
bek, wójt Wiesław Mazurek, sta-
rosta Lucjan Kotwica oraz spon-
sorzy.
Koncert został zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Melodia 
Art zrzeszające rodziców człon-
ków orkiestry oraz Państwową 
Szkołę Muzyczną I stopnia im. 
Karola Lipińskiego w Radzyniu.
Spotkanie rozpoczęło się od pre-
zentacji obszernego fragmentu 
wydanej w minionym roku płyty 
„Radzyń Podlaski – Arti Sentemo 
2016 zobaczyć, usłyszeć, poko-
chać”, ukazującej nie tylko doro-
bek orkiestry, ale także promującej 
Radzyń - jego walory historyczne, 
architektoniczne, turystyczne...

Koncert poprowadziła pełna 
wdzięku Karolina Buziak. 

2016 - rok koncertów 
i sukcesów
Dyrektor Zbigniew Czuryło 
w kilku zdaniach podsumował 
działalność Arti Sentemo w 2016 
roku: - Orkiestra występowała i 
promowała Radzyń na ponad 25 
koncertach, zachwycała swą grą 
publiczność w Ustroniu Morskim, 
inaugurując Ogólnopolski Festiwal 
Karykatury i Satyry, w Sierakowie 
Wielkopolskim na Festiwalu Akor-
deonowym, w Nowym Tomyślu, 3 
razy Lublinie, a także w Łukowie, 
Międzyrzecu,w Świnoujściu, w 
Stralsundzie w Niemczech. Dawała 
koncerty wielu świątyniach powia-
tu, m.in. w Wohyniu i Suchowoli, 
uświetniała jubileusze – mówił 
Zbigniew Czuryło. Przypomniał 
również pamiętny, wspaniały wy-
stęp na dziedzińcu pałacowym w 
Radzyniu podczas historycznej 
wizyty prezydenta Andrzeja Dudy.
W 2016 roku nagrana została 
druga płyta zespołu – tym razem 
DVD, promująca nie tylko orkie-
strę, ale także miasto, gminę, po-
wiat. Wraz z wcześniej nagraną 
płytą CD „Arti Sentemo 2015 
LIVE” została przekazana mło-
dzieży przebywającej w naszym 
mieście w ramach Światowych 
Dni Młodzieży – w tym gościom 

z Francji, Portugalii i Białorusi. 
Uczniowie prezentowali się i zdo-
bywali laury na konkursach akor-
deonowych o zasięgu regionalnym, 
ogólnopolskim i międzynarodo-
wym. - Realizacja projektu wycho-
wawczo-edukacyjnego owocuje 
tym, że absolwenci kończą szkołę z 
wyróżnieniem, ale pomyślnie zda-
ją egzaminy, kontynuują edukację 
w średnich szkołach muzycznych. 
Orkiestra powiększyła skład, do 
zespołu został przyjęty przyjęty – 
najmłodszy akordeonista - Stasio 
Krupa – mówił Zbigniew Czuryło.

Pod batuta Krzysztofa 
Naklickiego
W nastrój okresu świąteczno-no-
worocznego Arti Sentemo wpro-
wadziła słuchaczy pięknymi kolę-
dami. W drugiej części koncertu 
batutę przejął Krzysztof Naklicki. 
- Wspaniały pedagog, akordeoni-
sta, kompozytor, którego utwory 
stanowią dla nas wielką bazę dy-
daktyczną, a my wykonujemy je z 
wielką radością – mówił o znako-
mitym gościu Zbigniew Czuryło. 
Nie zabrakło oczywiście wspania-
łego wykonania „Trzech bajeczek” 
autorstwa kompozytora ze Świ-
noujścia, ale publiczność usłysza-
ła też nowe utwory, m.in. „Bicie 
serca” - tym razem nie o miłości, 
ale o problemach zdrowotnych i 
życiu rekonwalescenta - czy „Suitę 

kaszubską” w 6 częściach. W prze-
rwach Krzysztof Naklicki opowia-
dał m.in. o historii swojej przyjaźni 
z Arti Sentemo
Kompozytor wspominał rok 2013, 
gdy radzyńska orkiestra zwyciężyła 
w Lubelskim Przeglądzie Akordeo-
nowym i zachwycony nią zaprosił 
młodych akordeonistów do Kosza-
lina na Międzynarodowy Festiwal 
Zespołów Muzyki Akordeonowej. 
- Tam nie zdobywa się nagród, 
ale gdy słuchałem, jak grają moje 
utwory, czułem się, jakbym wygrał 
ten festiwal – mówił K. Naklicki. 
Kompozytor wspominał pobyt or-
kiestry w Świnoujściu i wyznał, że 
zazdrościł, gdy obejrzał w interne-
cie ubiegłoroczną – III Noworocz-
ną Galę Arti Sentemo. 

„Pojedziecie do Chin”
W trzeciej części batutę przejął 
ponownie Zbigniew Czuryło i 
publiczność usłyszała brawurowe 
wykonanie „Salto mortale”, „So-
natinę” oraz wzruszające „Ave 
Maryja” - w interpretacji Justyny 
Czuryło (flet). Była również muzy-
ka filmowa: „Polonez” Wojciecha 

Kilara z „Pana Tadeusza”, melodie 
z filmu „Piraci z Karaibów”, była 
klasyka („Nad pięknym, modrym 
Dunajem” J. Straussa), usłyszeli-
śmy „Remedium”. Na zakończenie 
nie mogło zabraknąć „Barki” - ulu-
bionej piosenki Patrona ZSP – św. 
Jana Pawła II.
Wśród dziękujących za wspaniałe 
przeżycia koncertowe był przed-
stawiciel sponsorów - prezes GFN 
Jan Brożek. Nawiązując do wypo-
wiedzi Krzysztofa Naklickiego o 
podróżach muzycznych znanych 
mu zespołów akordeonowych, 
obiecał Arti Sentemo podróż do... 
Chin, gdzie buduje drogę. - Moim 
marzeniem jest zabrać zespół do 
Chin. I to się stanie – deklarował 
Jan Brożek. Tymczasem obiecał 
również autokar do Koszalina, a 
Krzysztofowi Naklickiemu nową, 
porządną batutę. - W GFN robi 
się nie tylko sękacze – podkreślił 
prezes, który ofiarował zespołowi 
kilkanaście tych wyborowych ciast.
Publiczność opuszczała salę z na-
dzieją na kolejny koncert Arti Sen-
temo.
 Anna Wasak

Tradycyjnie już z początkiem 
Nowego Roku Państwowa 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. 
Karola Lipińskiego w Radzyniu 
Podlaskim zorganizowała Kon-
cert Noworoczny, podsumowu-
jący cały dorobek i umiejętno-
ści swoich podopiecznych.

- Dzisiejsze wydarzenie zamyka 
semestr pierwszy roku szkolne-
go 2016/2017. Koncert wypełnią 
soliści, zespoły oraz chór szkolny. 
Wystąpią ci, którzy zostali zakwa-
lifikowani w ramach przesłuchań 
kończących semestr. Są to wyróż-
niający się uczniowie oraz ci, którzy 
będą grali podczas naszych koncer-
tów po raz ostatni, bo w tym roku 

kończą edukację w naszej szkole. 
Taki koncert, to pewnego rodzaju 
sprawdzian, popis umiejętności, 
ale i ciężka, trudna sztuka wyko-
nawcza. Szkoła Muzyczna I stop-
nia jest szkołą mistrzowską. Nikt 
nie przychodzi tu z przypadku. Z 
testów jakie zostały przeprowa-
dzone w całym kraju w szkołach 
artystycznych prowadzonych przez 
Ministra Kultury, średnia w regio-
nie lubelskim sięgała koło 70%. Są 
w naszym regionie takie szkoły, 
które osiągnęły najwyższy pułap. 
Na pierwszym miejscu uplasował 
się Radzyń, o czym z dumą infor-
muję – powiedział dyrektor PSM 
Zbigniew Czuryło.
Przed wypełnioną po brzegi wi-

downią wystąpiło 26 solistów i ze-
społów muzycznych, zaprezento-
wanych zostało 40 utworów. Były 
wśród nich kompozycje zaliczane 
do klasyki, melodie ludowe, roz-
rywkowe, nie zabrakło także kolęd 
i pastorałek. Każde wykonanie na-
gradzane było – w pełni zasłużenie 
- gorącymi brawami. 
 Karol Niewęgłowski

„Ostro” - pod takim tytułem 
odbyła się pierwsza w tym 
roku wystawa w Galerii „Oran-
żeria” działającej przy Radzyń-
skim Ośrodku Kultury. Autora-
mi prezentowanych fotografii 
byli członkowie Łódzkiego 
Towarzystwa Fotograficzne-
go, którzy za namową radzy-
nianina Dariusza Hankiewicza 
odwiedzili Radzyń.

Skąd wzięli się łodzianie w na-
szym mieście? - Zdarza się cza-
sem tak, że dochodzi do spotkania 
członków dwóch klubów fotogra-
ficznych i zaczyna się myślenie, co 
zrobić, aby nawiązać pewnego ro-

dzaju współpracę. Z reguły kończy 
się na słowach, lecz ten przypadek 
jest inny. Słowa przerodziliśmy w 
czyny i tak za sprawą Darka Han-
kiewicza jesteśmy - mówił jeden z 
autorów zdjęć. A skąd pomysł na 
wystawę?... - Od wielu lat, specjal-
nie na czas trwania łódzkiego Fo-
tofestiwalu, organizowane są wy-
stawy tematyczne. W 2016 roku 
„rzucone” zostało hasło „Ostro” i 
oto przed państwem tego rezultat, 
który był prezentowany w czerw-
cu 2016 roku na wspomnianym 
już Fotofestiwalu – wyjaśniał ło-
dzianin.
Wystawa jest czynna do 27 stycz-
nia.
 Karol Niewęgłowski

7

IV Gala Akordeonowa Arti Sentemo
Po raz kolejny fani Kameralnej Orkiestry Akordeonowej Arti Sentemo 
wypełnili po brzegi obszerną halę widowiskowo-sportową ZSP – tym 
razem podczas IV Gali Noworocznej, która odbyła się w sobotę 7 stycz-
nia. Nie zawiedli się – jak zwykle – i za ponad dwugodzinny koncert dzię-
kowali długą owacją na stojąco.
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Koncert Noworoczny PSM Na „Ostro” w galerii Oranżeria
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W minionym roku szkoleniowym 
podopieczni Łukasza Ciężkiego 
zdobyli aż 61 medali, w tym te naj-
cenniejsze wywalczone na:
Pucharze Świata: Kamil Chud - 
Srebrny medal w walkach do 57 
kg, Martyna Zielnik -  brązowy 
medal w walkach do 50kg,
Mistrzostwach Europy: Patrycja 
Chud - wicemistrzostwo Europy w 
walkach drużynowych,
brązowy medal w walkach indywi-
dualnych do 55 kg.
Jak również medale i tytuły na Mi-
strzostwach Polski, które zdobyli: 
Natalia Olszak - Mistrzyni Pol-
ski Seniorek w testach siły, Kamil 
Chud - Wicemistrz Polski Senio-
rów w walkach do 57kg, Patrycja 
Chud - II Wicemistrzyni Polski Ju-

niorów Młodszych w walkach do 
55kg, Martyna Zielnik -  II Wice-
mistrzyni Polski Juniorów Młod-
szych w walkach do 50kg, Eryk 
Niewęgłowski - Wicemistrz Polski 
Seniorów w walkach do 78kg, Mi-
chał Łobacz - Wicemistrz Polski 
Juniorów Młodszych w układach 
stopni mistrzowskich, Karolina 
Świć - Wicemistrzyni Polski Junio-
rów Młodszych w układach stopni 
uczniowskich.
Oprócz wyżej wymienionych za-
wodników medale dla Radzynia 
na zawodach wojewódzkich i 
ogólnopolskich zdobywali: Jolanta 
Szczepaniuk, Martyna Ciarkow-
ska, Damian Ładny, Wiktor Mro-
czek, Piotr Mazur, Maciej Świć, 
Radosław Gołębiowski.
W minionym roku radzyński klub 
odnotował również bardzo wyso-
kie i historyczne 3 miejsce podczas 
Ogólnopolskiego Turnieju Grand 
Prix w Taekwon-do jak i 4 miejsce 
na Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych a w trakcie rywalizacji 
na Międzywojewódzkich zawo-

dach dwukrotnie zdobył tytuł Naj-
lepszego Klubu turniejów.
Podczas współzawodnictwa zali-
czanego do ministerialnego ran-
kingu klubów, gmin i powiatów, 
radzyński klub z dorobkiem 66   
punktów uplasował się na bardzo 
wysokim 597 miejscu z pośród 
3474 wszystkich sklasyfikowanych 
klubów i dyscyplin sportowych w 
całej Polsce!

Pięć osób brało udział w zgru-
powaniach kadry wojewódzkiej: 
Mikołaj Janasz, Karolina Ludian, 
Zuzanna Mierkiewicz, Bartek Nie-
brzegowski i Maciej Świć.
Również pięcioro zawodników 
uczestniczyło w zgrupowaniach 
Kadry Polski:
Martyna Zielnik, Patrycja Chud, 
Martyna Ciarkowska, Katarzyna 
Ciężka i Eryk Niewęgłowski.

Podsumowaniem całego roku 
szkoleniowego był kolejny VII Mi-
kołajkowy Turniej Taekwon-do, 
który na hali widowiskowo – spor-
towej przy Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych im. Jana Pawła II, 
zgromadził ponad 250 uczestni-
ków biorących udział w szkoleniu 
prowadzonym przez Katarzynę 
Ciężką i Łukasza Ciężkiego.
 Red.

18 stycznia w Radzyniu Pod-
laskim odbyła się „XIII Zima 
w Mieście 2017” ...śladami Po-
wstania Styczniowego. Celem 
tegorocznej imprezy, organi-
zowanej przez Szkolne Koło 
Krajoznawczo-Turystyczne 
PTTK nr 21 przy I LO, było 
m.in. uczczenie 154. rocznicy 
wybuchu Powstania Stycznio-
wego i jego bohaterów oraz 
uatrakcyjnienie czasu wolnego 
osobom pozostającym w domu 
w okresie ferii zimowych. W 
imprezie wzięło udział 200 
uczestników z 17 szkół.

Patronat honorowy nad wydarze-
niem sprawowali: Burmistrz Ra-
dzynia Podlaskiego Jerzy Rębek 
oraz Wójt Gminy Radzyń Podla-
ski Wiesław Mazurek, natomiast 
patronatem medialnym imprezę 
objął ogólnopolski miesięcznik 
krajoznawczo-turystyczny „Poznaj 
Swój Kraj”.
Uroczyste rozpoczęcie imprezy 
odbyło się w Szkole Podstawowej 

nr 1 w Radzyniu Podlaskim. 
- Nie przypadkowo naszą impre-
zę rozpoczynamy w tym miejscu. 
Szkoła, w której właśnie się znaj-
dujemy nosi imię Bohaterów Po-
wstania Styczniowego – rozpoczął 
Robert Mazurek, opiekun koła 
turystycznego w liceum, a zarazem 
koordynator przedsięwzięcia. Na-
stępnie powitał uczestników im-
prezy wraz z opiekunami, a także 
przybyłych gości: Wiceburmistrza 
Radzynia Podlaskiego Tomasza 
Stephana, Przewodniczącego 
Rady Miasta Radzyń Podlaski 
Adama Adamskiego, Prezesa Od-
działu PTTK w Radzyniu Podla-
skim Bogdana Fijałka, Dyrektor 
SP nr 1 Danutę Bukryj-Pałkę, a 
także Dyrektor I LO Ewę Grodz-
ką.
- Bardzo cieszę się, że chcecie ak-
tywnie i ciekawie spędzać ferie 
zimowe. Podziękujcie swoim opie-
kunom, za to, że poświęcają swój 
wolny czas, byście mogli tutaj się 
spotkać  – zwrócił się do młodzie-
ży wiceburmistrz T. Stephan.

- Jestem pod ogromnym wraże-
niem liczby osób biorących udział 
w tej imprezie. Obecni są przed-
stawiciele wszystkich radzyńskich 
szkół, ale też wielu miejscowości 
z okolic naszego miasta. Dowodzi 
to tylko tego, że Radzyń Podlaski 
łączy nas wszystkich – powiedział 
przewodniczący Rady Miasta Ra-
dzyń Podlaski Adam Adamski.
Następnie głos zabrała dyrektor SP 
nr 1. - Witam Was w tym żywym 
pomniku Powstania Styczniowe-
go. Wszystkim życzę powodzenia, 
zarówno w konkursie jak i pod-
chodach turystycznych. Bawcie się 
dobrze – mówiła Danuta Bukryj-
-Pałka. 
Do życzeń przyłączyła się również 
dyrektor I LO Ewa Grodzka, która 
następnie dodała: - Jesteście grupą 
ludzi, która nie kupuje bierności, 
tylko wybiera aktywność. Jako or-

ganizatorzy cieszymy się, że przyj-
mujecie naszą ofertę. Cieszymy się, 
że na hasło „XIII Zima w Mieście 
2017” odpowiedziało ponad 200 
osób reprezentujących 17 szkół. 
Bardzo za to dziękujemy!
Po oficjalnym rozpoczęciu impre-
zy przeprowadzony został konkurs 
wiedzy o Powstaniu Styczniowym. 
Następnie młodzież wzięła udział 
w turystycznym podchodach śla-
dami Powstania Styczniowego w 
Radzyniu Podlaskim. Głównym 
zadaniem uczestników było, na 
podstawie specjalnie przygotowa-
nej mapki, odnalezienie 16. miejsc 
na terenie miasta i wykonania 
przygotowanych zadań. Meta mar-
szu została zlokalizowana w I LO.
W najmłodszej kategorii zwy-
ciężyła Kinga Ochnio ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Radzyniu 
Podlaskim, wśród gimnazjalistów 

pierwsze miejsce zajęła Karolina 
Kowalska z Gimnazjum nr 2 w 
Radzyniu Podlaskim, natomiast w 
gronie szkół ponadgimnazjalnych 
bezkonkurencyjna okazała się Ka-
rolina Deninis z I LO Radzyniu 
Podlaskim. W rywalizacji szkół 
najlepsze były: Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Radzyniu Podlaskim (opie-
kunowie Regina Mróz i Sławomir 
Endraszko), Gimnazjum nr 2 w 
Radzyniu Podlaskim (opiekun 
Dorota Staroń) i Zasadnicza Szko-
ła Zawodowa w Borowiu (opiekun 
Tomasz Majczyna). Najlepsi w 
każdej kategorii wiekowej zdobyli 
nagrody rzeczowe oraz puchary 
ufundowane przez burmistrza Je-
rzego Rębka i wójta Wiesława Ma-
zurka. Ponadto zwycięskie szkoły 
otrzymały roczne prenumeraty 
miesięcznika „Poznaj Swój Kraj”.
 Karol Niewęgłowski

RSC Taekwon-do 4 klubem w Polsce

„Jesteście grupą ludzi, która 
  nie kupuje bierności”

Kolejny udany sezon 
mają za sobą zawod-
nicy Radzyńskiego 
Sportowego Centrum 
Taekwon-do. 

61 medali w 2016 roku!

XIII Zima w Mieście


