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Przedstawiłem realną ofertę budowy drogi w latach 2019-20 z udziałem środków 
pomocowych. Miasto nie jest w stanie wyłożyć na zjazd i drogę do B. Braun ok. 3,5 
mln zł, ponieważ  jest zaangażowane w realizację wielu wcześniej rozpoczętych in-
westycji – komentuje burmistrz Jerzy Rębek sprawę inwestycji. Temat powrócił na 
łamy lokalnej prasy z powodu podjęcia go na październikowej sesji Rady Powiatu.

Burmistrz Jerzy Rębek:

www.radzyn-podl.plfacebook.com/UrzadMiastaRadzynPodlaski

Radzyń nagrodzony 
za „Edukację 
recyklingową”

Przez Radzyń 
przeszedł Orszak 
Świętych

Nieprawdą jest 
jakobym...

Podczas Międzynarodowych Targów 
Poznańskich POL - ECO SYSTEM 
Kapituła Konkursu o Puchar Re-
cyklingu przyznała Miastu Radzyń 
Podlaski nagrodę specjalną   za 
osiągnięcia edukacyjne.

Tym razem w pochodzie, który wy-
ruszył z kościoła pw. Świętej Trójcy, 
uczestniczyła młodzież przebrana za 
ponad dwudziestu świętych, którzy 
ponieśli śmierć męczeńską za wiarę.

Tym zdaniem wiele wykładów 
rozpoczynał zasłużony radzynianin 
– ks. prof. Stanisław Kamiński. Idąc 
śladem wybitnego filozofa, posta-
nowiliśmy otworzyć nową rubrykę, 
w której będziemy odnosić się do 
manipulacji, przejawów  ignoran-
cji albo świadomych przekłamań 
dotyczących działalności Burmistrza 
i Urzędu Miasta.  

ciąg dalszy na str. 8
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W Radzyniu obchodzony 
był Wojewódzki Dzień 
Edukacji Narodowej



Nieprawdą jest, jakoby 
brzoza wyrosła na balko-
nie budynku, w którym ma 
powstać Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych. 

Dziennikarce „Słowa Podlasia” 
(nr 44, strona tytułowa, artykuł: 
„Zamiast muzeum... drzewo na 
balkonie”) wyjaśniałam, że ka-
townia UB z piwnicami, w któ-
rych znajdowało się więzienie, 
gdzie najpierw Gestapo, potem 
UB przetrzymywało m.in. żoł-
nierzy podziemia niepodległo-
ściowego, znajduje się na tyłach 
tej kamienicy, w osobnym, par-
terowym budynku, pod nume-
rem 5A. Jeśli ktoś nie zna miasta, 
nigdy tam nie był (choć te dwa 
obiekty  znajdują się w centrum 
i trudno obok nich nie przecho-
dzić), a chce o tym pisać, może 
sprawdzić w internecie – temat 
jest głośny, zdjęć ilustrujących 
obiekty – sporo. Dziennikarka 
nie zauważyła też, że nie o tę 
tablicę chodzi. „Oprócz tablicy 
prostującej zawiłości historii, 
którą wmurowano na frontonie 
kamienicy w 2016 roku...”  i „... 
kamienica, na której wiszą dwie 
tablice...”- czytamy ze zdziwie-
niem. Rzeczona tablica nie znaj-
duje się na frontonie  kamienicy, 
tylko na bocznej ścianie partero-
wego budynku, który na miano  

kamienicy nie bardzo zasługuje... 
Problem polega rzeczywiście 
na tym, że budynek na zapleczu 
(Warszawska 5A) należy do Mia-
sta i jest zajmowany przez loka-
torów, ale już kamienica przy ul. 
Warszawskiej 5 jest własnością 
prywatnego przedsiębiorcy, do 
którego zresztą kilka miesięcy 
temu został skierowany z Urzędu 
Miasta list z prośbą o uporząd-
kowanie tego miejsca. 
Burmistrz nie ma żadnego wpły-
wu na jego zagospodarowanie, 
wygląd, a ponieważ obecny stan 
budynku nie zagraża życiu i 
zdrowiu mieszkańców,  nie ma 
możliwości interwencji. 
A jaki wniosek z lektury? Sko-
ro rzeczywistość nie pasuje do 
założonej tezy (Burmistrz nie 
dba o wygląd miasta) czy tytułu 
artykułu, to należy oczywiście 
rzeczywistość dogiąć do tej tezy 
czy wymyślonego, chwytliwego, 
choć niemającego nic wspólnego 
z nią tytułu.   
 AW

Wymienione wodociągi
Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych wymieniło wodociąg na ko-
lejnych dwóch ulicach: Lipińskiego 
i Żeromskiego na Osiedlu 30-lecia. 
W ciągu kilku ostatnich miesięcy 
PUK Sp. z o.o. w Radzyniu Podla-
skim wymienił sieć wodociągową 
na następujących ulicach:
- Broniewskiego - 193 mb oraz 10 
(podwójnych) przyłączy wodocią-
gowych;

- Lipińskiego - 234 mb oraz 6 (po-
dwójnych) przyłączy wodociągo-
wych;
- Konopnickiej - 232 mb oraz 14 
(podwójnych) przyłączy wodocią-
gowych;
- Żeromskiego - 233 mb oraz 16 
(podwójnych) przyłączy wodocią-
gowych.
W 2016 roku została wymieniona 
sieć wodociągowa na Osiedlu Zgo-
da (ulice: Norwida, Przesmyckiego 
i Witkiewicza), w sumie 1168 mb 
wodociągu wraz z przyłączeniami 
oraz wodociąg na ulicy Sitkowskie-
go - 76 mb. 
 
Lendzinek I wreszcie 
z nową ulicą
Poprawa stanu radzyńskich ulic, 

zaniedbanych przez dziesięciolecia, 
stanowi jeden z priorytetów obec-
nych władz miasta. Prace prowa-
dzone są na różnych ulicach syste-
matycznie, w miarę posiadanych 
środków. Właśnie zakończona 
została budowa ulicy Lendzinek I. 
Prace wykonywało Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych. 

Na cmentarzu 
komunalnym 
- w godnych warunkach
Na cmentarzu Komunalnym 
Przedsiębiorstwo Usług Komunal-

nych wybudowało  budynek z zada-
szonym ołtarzem.  
Kilka dni przed Uroczystością 
Wszystkich Świętych budowa zo-
stała zakończona, dzięki temu Msze 
święte i nabożeństwa 1 i 2 listopada 
były sprawowane już w godnych 
warunkach. 

Święto Niepodległości 
przy oczyszczonym 
i zakonserwowanym 
pomniku
Trzy tygodnie przed Świętem Nie-
podległości PUK zajął się oczysz-

czeniem Pomnika Niepodległości, 
przy którym odbywa sie wiele 
uroczystości patriotycznych. Pra-
cownicy radzyńskiego Przedsię-
biorstwa Usług Komunalnych 17 
października oczyścili powierzch-
nię kamiennej rzeźby,  od kilku-
dziesięciu lat – prawdopodobnie 
od początku lat 70. niemytą i po-
krytą grubą warstwą zielonego 
nalotu. Następnie całość monu-
mentu zabezpieczyli preparatem 
grzybobójczym. 

 Red.

W związku z planami rewitaliza-
cji ul. Rynek pojawił się problem 
wolno stojącego budynku, który z 
racji swego wyglądu raczej prestiżu 
ani uroku miejscu nie przysporzy. 
Część budynku należy do prywat-
nych właścicieli, część do Miasta. 
Od lat podejmowane były przez 
władze Radzynia  próby wykupie-
nia prywatnej części obiektu. Nie-
stety, bezskutecznie. W związku z 
tym obecny burmistrz postanowił 
sprzedać miejską część budynku. 
Odpowiednią uchwałę Rada Miasta 
podjęła na sesji 29 sierpnia, 10 listo-
pada ma się odbyć przetarg. 
Temat był wyjaśniany na wrze-
śniowej sesji Rady Miasta. - Jeżeli 
chodzi o budynek przy ul. Rynek 
10, prowadziłem rozmowy, ale 
niestety, negocjacje nie zakończy-
ły się sukcesem, gdyż nie mogłem 
spełnić oczekiwań właścicieli tego 
budynku. Jako gospodarz miasta, 
odpowiedzialny za powierzone mi 
mienie wspólne, nie ośmieliłbym 
się zaproponować ceny dwukrot-
nie wyższej, niż ten obiekt jest wart, 
bo  prokurator mógłby zapytać 

mnie o to w zupełnie innych wa-
runkach. Na to sobie pozwolić nie 
mogę – tłumaczył włodarz Radzy-
nia. Pytany, czy nie było możliwości 
wywłaszczenia, odpowiedział, że 
proponował rekompensatę.  - Nie 
jest prawdą, że prezentowałem 
zła wolę, wręcz przeciwnie: chcia-
łem doprowadzić do  szczęśliwego 
zakończenia – podjęcia dobrych 
decyzji i rozwiązania korzystnego 
dla właścicieli oraz dla miasta. Nie 
mogę w sposób dowolny i nonsza-
lancki prowadzić negocjacji, czyli 
oferować cen, które mogą budzić 
podejrzenie kogokolwiek, że prze-
płacam za nieruchomość. To może 
się odbywać na zdrowych zasadach 
– jeśli  współwłaścicielka nie widzi 
możliwości prowadzenia dalszych 
negocjacji, to ja nie będę nalegał. 
Stąd decyzja o sprzedaży tego bu-
dynku, który jest własnością miasta. 
Fakt prowadzenia rozmów z wła-
ścicielami na temat odkupienia 
budynku przez Miasto potwierdził 
naczelnik Wydziału Rozwoju Go-
spodarczego Jan Gryczon, który był 
obecny przy rozmowie burmistrza 

Jerzego Rębka z właścicielami ka-
mienicy. Radny Jacek Piekutowski, 
który uczestniczył w poprzednich 
latach w negocjacjach potwierdzał, 
że wcześniej podejmowane roz-
mowy również były nieudane, nie 
skończyły się sukcesem. 
Tymczasem na łamach „Wspólno-
ty” (nr 44) cytowana jest wypowiedź  
właścicielki części kamienicy, która 
twierdzi: „Nie było negocjacji” oraz 
„Jeśli ktoś kręci, odwraca ogonem, 
to jego sprawa”, ponadto domaga się 
dokumentów rozmowy. 
- Ponieważ były to zwykłe rozmo-
wy, które miały prowadzić do poro-
zumienia, nie były  protokołowane. 
Nie dokumentujemy każdej rozmo-
wy, którą prowadzimy z interesan-
tami - powiedział burmistrz Jerzy 
Rębek.
Ciekawi też jesteśmy, których to 
urzędników Pani Redaktor „przy-
ciskała do muru”. Może niewłaści-
wych, bo nie wszyscy – z oczywi-
stych względów  - byli świadkami 
rozmów. Pozostaje pytanie: Kto tu 
kręci? 
 Anna Wasak
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Rynek 10, czyli kto tu kręci...
Nieprawdą jest, jakoby burmistrz nie prowadził rozmów z właścicielami części 
budynku przy ul. Rynek 10. - Ich świadkiem był naczelnik Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego – twierdzi Jerzy Rębek. Jan Gryczon ten fakt potwierdza.
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Nieprawdą jest...

Tu zaszła zmiana

Potrzebna wizja lokalna, czyli komu 
wyrosło drzewo na balkonie



Kampania za drogą czy 
przeciw burmistrzowi? 
To, co dzieje się wokół zjazdu do 
zakładu B.Braun, jest ewidentnie 
walką polityczną w ramach roz-
poczynającej się kampanii wy-
borczej. Powiedział o tym wprost 
jeden z radnych powiatowych 
podczas ostatniej sesji, kończąc 
swoją kłamliwą tyradę skierowaną 
przeciwko burmistrzowi Jerzemu 
Rębkowi słowami: „Ale jest świa-
tełko w tunelu. Wybory.” Sytuację 
tę bardziej czy mniej świadomie 
podgrzewają lokalne media. 
Sprawa dotyczy budowy zjazdu z 
drogi krajowej nr 19 za zakładem 
B.Braun i budowy drogi otwiera-
jącej tamtejsze tereny dla inwesto-
rów – oraz łączącej DK 19 z wy-
budowanym wcześniej na terenie 
zakładu parkingiem dla pracow-
ników. 
Temat był kilkakrotnie porusza-
ny na łamach naszego Biuletynu. 
Przypomnijmy w wielkim skrócie, 
że według władz firmy, korzystanie 
z nowego parkingu przez pracow-
ników zakładu B.Braun jest wa-
runkiem rozwoju zakładu. Władze 
fabryki oczekują, że do wybudo-
wanego wcześniej parkingu Miasto 

dobuduje drogę łączącą parking z 
drogą krajową nr 19. Podjęte zo-
stały działania ze strony Miasta, by 
zjazd i droga powstały, ale okaza-
ło się, że warunki inwestycji, jakie 
wydała Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w 
Lublinie, wymagają 10-krotnie (!) 
wyższych nakładów, niż wstępnie 
zakładano, stąd realizacja budowy 
drogi – ze względu na procedury i 
koszty – możliwa będzie w latach 
2019-20. 
Przy okazji warto zwrócić uwagę 
na fakt, że dojazd do wewnętrz-
nego parkingu usytuowanego od 
strony drogi krajowej nr 19 jest 
możliwy drogą wewnętrzną od 
ul. Budowlanych. Takie rozwią-
zanie i taki warunek wskazany 
został w zezwoleniu na budowę 
zakładu, wydanym przez Sta-
rostwo Powiatowe w Radzyniu 
Podlaskim. - Wystarczyłoby uru-
chomić dobrą wolę i wyobraźnię, 
by zastosować takie rozwiązanie – 
komentuje burmistrz Jerzy Rębek.
Tymczasem na sesji Rady Powia-
tu 26 października jeden z rad-
nych – jednocześnie pracownik B. 
Brauna w ostrych słowach zarzucił 
burmistrzowi bezczynność w tej 

sprawie i oskarżył go o hamowa-
nie rozwoju firmy. Przy okazji, 
nie podając żadnych konkretnych 
faktów, przykładów nazwał nasze 
pismo – „Biuletyn Informacyjny 
Miasta Radzyń” - bulwersującym 
określeniem „gadzinówka”, które 
bez wątpienia (jeśli się zna znacze-
nie tego słowa!) kwalifikuje się do 
mowy nienawiści. 

Co naprawdę powiedział 
Burmistrz
Aby się przekonać, co naprawdę 
mówił burmistrz na temat budowy 
zjazdu i drogi, wystarczy sięgnąć 
do archiwum oficjalnych mediów 
Miasta Radzyń Podlaski. Arty-
kuł zatytułowany „Droga i zjazd 
powstaną, ale trzeba zapewnić 
bezpieczeństwo użytkowników 
i trwałość inwestycji” (3 sierpnia 
na www.radzyn-podl.pl oraz w 
„Biuletynie Informacyjnym Mia-
sta Radzyń” nr 13(42) z dn. 4 wrze-
śnia 2017 r.) zawiera m.in. autory-
zowane słowa Burmistrza Jerzego 
Rębka: „Inwestycja ta jest ko-
nieczna i zostanie zrealizowana 
najszybciej, jak to możliwe”. A na 
sierpniowej sesji padły z ust burmi-
strza słowa (całość wypowiedzi z 

protokołu z sesji można znaleźć na 
stronie www.radzyn-podl.pl oraz 
na BIP-ie): - Ulica Przemysłowa – 
ta droga jest w naszych planach, 
przy czym koszty jakie są związane 
z budową tej drogi - a szczególnie 
wraz ze skrzyżowaniem, przewyż-
szają nasze możliwości, którymi 
obecnie dysponujemy. Jest to pro-
blem, z którym będziemy musieli 
sobie poradzić... Jaka będzie de-
cyzja, to będzie zależało m. in. od 
firmy Braun. Propozycja, którą 
skieruję do firmy Braun, będzie 
taka: jeśli firma Braun zechce się 
uzbroić w cierpliwość i poczekać 
do lat 2019–2020, to jest możliwa 
realizacja tego przedsięwzięcia.” 
Jest tam więc podana konkretna, 
nie tak znowu odległa, biorąc pod 
uwagę złożoność problemu, data 
realizacji inwestycji: 2019-2020. 
Czy to rzeczywiście – cytując sło-
wa radnego „nie wiadomo jaka 
przyszłość”? 

Barierą są ogromne 
koszty
Takie stwierdzenia i propozycje, 
włącznie z datą realizacji inwe-
stycji, znalazły się w piśmie Bur-
mistrza skierowanym do Zarządu 

Aesculap Chifa Sp. z o.o. w No-
wym Tomyślu z dn. 31 sierpnia 
2017 r. 
Udokumentowane fakty wyraźnie 
świadczą o tym, że od roku Bur-
mistrz prowadzi intensywne dzia-
łania, by powstał zjazd z drogi kra-
jowej 19. Barierą są jedynie olbrzy-
mie koszty inwestycji, jakie będą 
się łączyły z realizacją warunków 
– nie wymyślonych przez władze 
miasta, ale narzuconych przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i Autostrad! Okazały się one 
10-krotnie wyższe niż na począt-
ku zakładano. Według warunków 
GDDKiA Oddział w Lublinie musi 
tu powstać duży węzeł komuni-
kacyjny, uwzględniający również 
skrzyżowanie z drogą gminną oraz 
mającą powstać ścieżką pieszo-ro-
werową Radzyń Podlaski-Turów. 
- Osoby tak doświadczone – me-
nadżerowie i radni - powinny wie-
dzieć, że przy realizacji miliono-
wych inwestycji samorządowych 
obowiązują ściśle określone pro-
cedury, których przebieg i długo-
trwałość zależy od wielu instytu-
cji zewnętrznych – podsumowuje 
włodarz Radzynia.
 Anna Wasak
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- Przedstawiłem realną ofertę budowy drogi w latach 2019-20 z udzia-
łem środków pomocowych. Miasto nie jest w stanie wyłożyć na zjazd i 
drogę do B. Braun ok. 3,5 mln zł, ponieważ  jest zaangażowane w reali-
zację wielu wcześniej rozpoczętych inwestycji – komentuje burmistrz 
Jerzy Rębek. Temat powrócił na łamy lokalnej prasy z powodu podjęcia 
go na październikowej sesji Rady Powiatu. 

Burmistrz o zjeździe do B.Braun:

Przedstawiłem realną ofertę budowy drogi

Historia problemu - działania Burmistrza w sprawie budowy zjazdu do zakładu B.Braun 
Starania dyrekcji B.Braun o zbudo-
wanie drogi dojazdowej do wybu-
dowanego wcześniej parkingu roz-
poczęły się w październiku 2016 
roku. Miasto podjęło intensywne i 
energiczne działania, by droga po-
wstała.  
l 19. 12. 2016  r. została wydana 
decyzja B. Braun, na podstawie 
której trzy działki, należące do fa-
bryki zostały wydzielone pod ma-
jącą powstać drogę. 13. 01. 2017 
r. decyzja ta się uprawomocniła 
– teren stał się własnością Miasta. 
l Uchwałą Rady Miasta nr 
VIII/102/2016 z 20. 03. 2017 r. 
zmieniono plan zagospodarowa-
nia przestrzennego. Uchwała we-
szła w życie w maju 2016 roku. 
l 24. 04. 2017 r. Miasto Ra-
dzyń Podlaski podpisało z Firmą 

B.Braun protokół uzgodnień do-
tyczący nabycia przez Miasto Ra-
dzyń Podlaski nieruchomości z 
przeznaczeniem na wybudowanie 
drogi miejskiej wraz ze zjazdem na 
DK19, pod warunkiem, że Miasto 
zbuduje zjazd w 2017 roku. 
l Uchwałą nr XXXII/211/2017 
Rady Miasta  z dnia 19. 05. 2017 r. 
wprowadzono zmiany do budże-
tu Miasta w kwocie 161 205,00 zł, 
które umożliwiły rozpoczęcie  prac 
związanych z budową.
l 1. 06. 2017 r. Miasto skierowało 
do Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad Oddział w Lu-
blinie pismo dotyczące określenia 
warunków technicznych włącze-
nia projektowanej drogi do drogi 
krajowej nr 19. 20 czerwca wy-
dano wstępne warunki włączenia 

drogi gminnej oraz przebudowy 
skrzyżowania. Termin wykonania 
opracowania został określony na 
23. 11. 2017 r. Wcześniej Miasto 
dokonało zakupu dodatkowych 
niezbędnych do wykonania drogi 
nieruchomości od osób prywat-
nych. 
l Decyzja o warunkach inwestycji 
dotarła do UM 22 czerwca, a już 
następnego dnia – 23 czerwca Bur-
mistrz podpisał umowę z wyko-
nawcą na opracowanie  koncepcji 
realizacyjnej budowy drogi gmin-
nej oraz przebudowy skrzyżowa-
nia w oparciu o  warunki wydane 
przez GDDKiA. Od końca czerwca 
powstaje projekt skrzyżowania i 
drogi. 
Okazało się, że wstępny kosztorys 
inwestycji opiewa na ok. 3,6 mln 

zł.
l 31 lipca włodarz skierował 
wniosek o dofinansowanie in-
westycji do Ministerstwa Infra-
struktury.
l 23 sierpnia 2017 r wpłynęło do 
Urzędu Miasta pismo z Minister-
stwa Infrastruktury, w którym 
Dyrektor Departamentu Dróg 
Publicznych  zwrócił uwagę na 
planowane na rok 2019 rozpoczę-
cie budowy na odcinku Radzyń 
Podlaski - Turów ciągu pieszo-ro-
werowego. Wskazał również  na 
możliwość ubiegania się  o wspar-
cie na budowę drogi w ramach 
Programu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019. Złożenie wnio-
sku do ww. programu z uwagi 
na  konieczność przygotowania 

dokumentacji projektowej było-
by możliwe we wrześniu 2018, a 
realizacja w latach 2019-20.
l W związku z tym w piśmie z dn. 
31 sierpnia 2017 r. Burmistrz za-
proponował, aby z realizacją zapi-
sów protokołu uzgodnień z dn. 24 
kwietnia 2017 r. tj. z budową drogi 
wstrzymać się do czasu uzyskania 
możliwości dofinansowania inwe-
stycji z Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury dro-
gowej. W razie braku akceptacji 
ze strony zadeklarował zwrot 
działek o nr 2943/2, 2944/2 oraz 
2945/1, które Miasto otrzymało 
od B. Braun z przeznaczeniem na 
budowę drogi miejskiej. 
l Obecnie, jak było wspomniane, 
powstaje projekt drogi (wyznaczo-
ny termin- 23 listopada). 



20 lat Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy

Nowy rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku

- Wasze święto, przypadające aku-
rat na ten rok, nie jest przypadkiem. 
Ten rok w kalendarzu liturgicznym 
poświęcony jest Świętemu bra-
tu Albertowi, a dokładnie dzisiaj 
wspominamy Świętego Jana Kan-
tego. Patrząc na tych dwóch wiel-
kich świętych, możemy dostrzec 
to, co jest celem czy misją istnienia 
i działania Domu Samopomocy w 
Radzyniu. Obaj wybitnie uzdol-
nieni i obaj postanowili swoje życie 
poświęcić drugiemu człowiekowi. 
Pomagali porzuconym, bezdom-
nym, chorym, tym, którzy tej po-
mocy potrzebowali. Wy, drodzy 
pracownicy tego domu, jesteście 
jak ci święci... Wasza praca nie jest 
zwykłą pracą, jest misją, do której 
nie każdy się nadaje – mówił pod-
czas homilii ks. Andrzej Kieliszek.
Następnie uroczystość przenio-
sła się do Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury, gdzie nie brakowało cie-
płych słów kierowanych w stronę 

ośrodka przez zaproszonych gości. 
Jako pierwsza głos zabrała kierow-
nik DŚDS Beata Ratajczyk, która 
z wielkim wzruszeniem zwracała 
się do swoich współpracowników 
jak i sponsorów. - Praca w naszym 
domu nie jest na chwilę, na jeden 
dzień czy miesiąc. Często to ko-
nieczność bycia dyspozycyjnym 
przez całą dobę, przez cały rok. 
Dziękuję wam i chylę czoła przed 
wami – moi kochani współpra-
cownicy, pełni miłości, cierpliwo-
ści. Dziękuję rodzicom naszych 
podopiecznych za poświęcenie 
czasu, sił i zdrowia. Za pełną goto-
wość wtedy, kiedy tego tylko trze-
ba. Dziękuję wszystkim ludziom 
dobrego serca, naszym sponsorom, 
dobroczyńcom... Często wydaje 
się, że w dzisiejszym świecie zapo-
minamy o innych, o tych, którzy 
sami sobie nie poradzą, a przecież 
tak jak i my mają pełne prawo do 
godnego życia. Na szczęście tak nie 

jest. To dzięki Wam Drodzy Spon-
sorzy i Darczyńcy jesteśmy, działa-
my i godnie żyjemy.
Głos zabierali także zaproszeni go-
ście. Poseł RP Marcin Duszek mó-
wił: - Dziękuję za te 20 lat i za to, 
jak wspaniałe miejsce tworzycie i o 
nie dbacie - jak o swój własny dom. 
Przez wiele lat potrzeby osób nie-
pełnosprawnych nie były dostrze-
gane. Jako parlamentarzysta mogę 
zapewnić, że rząd od 2018 roku 
wprowadzi znaczące podwyżki na 
funkcjonowanie ośrodków takich 
jak wasz. Dziękuję za waszą pracę 
na rzecz ludzi potrzebujących, ale 
i za wasze pomysły i sugestie, któ-
re pozwalają nam parlamentarzy-
stom jeszcze dokładniej dostrzec 
potrzeby tych ludzi.
Burmistrz Jerzy Rębek w swojej 
wypowiedzi podkreślił, jak ważną 
rolę pełnią w domu terapeuci, a 
ich pracę, bardziej można nazwać 
misją. - Dziękuję wam za to, co ro-

bicie dla drugiego człowieka, który 
bardzo często bez waszej pomocy 
nie dałby sobie rady. Wasza praca 
to oddawanie cząstki siebie, to czę-
sto praca po godzinach lub praca 
wykraczająca za zakres obowiąz-
ków. Wielkie podziękowania nale-
żą się sponsorom, bez których jak 
wyjaśniała pani kierownik, dom by 
tak wspaniale nie funkcjonował. 
Chciałbym w tym miejscu podzię-
kować także gorąco panu prezeso-
wi spółdzielni Zbigniewowi Osta-
powiczowi – prezesowi Spółdzielni 
Mieszkaniowej, na terenie której 
znajduje się Dzienny Środowisko-
wy Dom Samopomocy. Wiem, że z 
wielkim sercem i zaangażowaniem 
działa na rzecz domu i bardzo czę-

sto w pierwszej kolejności zajmuje 
się zgłaszanymi stąd problemami. 
Dziękuję byłym jak i obecnym pra-
cownikom ośrodka za serce, które 
pozostawili i zostawiają. Pamiętaj-
cie państwo, dobro wraca i to za-
wsze z podwójną siłą, więc warto 
pomagać!
Po przemówieniach na scenie za-
prezentowali się uczniowie z Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej pod 
kierownictwem dyrektora Zbi-
gniewa Czuryły. Tuż po nich, w au-
torskim występie pod kierunkiem 
instruktora terapii Aleksandry Sa-
łaty, zaprezentowali się podopiecz-
ni Dziennego Środowiskowego 
Domu Samopomocy.
 Karol Niewęgłowski

Tradycyjnym „Gaudeamus” w 
wykonaniu Zespołu Wokalne-
go „Wrzos” zainaugurowany 
został kolejny rok działalności 
radzyńskiej Filii Lubelskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. W zastępstwie rektora 
Dariusza Gałana uroczystość 
poprowadziła przewodnicząca 
Rady Samorządu Słuchaczy 
Maria Oworuszko.

- Seniorzy stowarzyszeni w UTW 
nie skończyli swej aktywności po 
zakończeniu pracy zawodowej. 
Emerytura przestała być momen-
tem krytycznym w naszym życiu. 
Jest okresem, w którym możemy 
w sposób dowolny i swobodny 
planować formy spędzania czasu 
wolnego. To okres, kiedy może-
my realizować swoje niespełnio-
ne marzenia i potrzeby – mówiła 
wicerektor radzyńskiej Filii UTW. 
- Mimo wielkich i szybkich zmian 
kulturowych, technicznych i cy-

wilizacyjnych seniorzy nie czują 
się zagubieni w nowej rzeczy-
wistości, coraz śmielej stawiają 
czoła nowym wyzwaniom … nie 
chcą biernie odpoczywać na eme-
ryturze, chcą nadawać nowy sens 
i wartości temu okresowi życia.
Przypomniała, że powołanie rady 
senioralnej przy starostwie oraz 
miejskiego Senioralnego Zespo-
łu Inicjatywno-Doradczego da-
dzą możliwość wykorzystania 
doświadczeń ludzi, którzy wie-
le zrobili dla Radzynia.   Maria 
Oworuszko przypomniała, że w 
ramach integracji międzypoko-
leniowej UTW współpracuje z 
radzyńskimi szkołami, spotyka 
się ze zrozumieniem władz samo-
rządowych, otrzymując dofinan-
sowanie działalności z Urzędu 
Miasta i Starostwa oraz GFN.
Gratulacje i życzenia z okazji in-
auguracji roku akademickiego 
złożyli słuchaczom radzyńskiego 
UTW starosta Lucjan Kotwica 

oraz wiceburmistrz Tomasz Ste-
phan.
Wykład inauguracyjny „Tade-
usz Kościuszko jako wojskowy i 
polityk, bohater dwóch, a nawet 
więcej narodów” wygłosił Tade-
usz Pietras. Prelegent podkreślił, 
że w 2017 roku przypada 200. 
rocznica śmierci Tadeusza Ko-
ściuszki, jej obchody znalazły się 
na liście rocznic pod patronatem 
UNESCO, w Polsce uchwałą Sej-
mu 2017 rok jest świętowany jako 
Rok Tadeusza Kościuszki.
- Przywódca narodowego powsta-
nia, które przeszło do historii pod 
nazwą Insurekcja Kościuszkow-
ska, polski i amerykański generał, 
niezłomny bojownik w walkach o 
niepodległość, zajmuje szczegól-
ne miejsce w panteonie narodo-
wych bohaterów, jest symbolem 
wolności i wzorem patrioty nie 
tylko dla obywateli Rzeczypospo-
litej, uosabiał najlepsze wartości: 
tolerancję i wolność – podkreślił 

Tadeusz Pietras.
Po części oficjalnej zaprezento-
wany został program artystyczny. 
Grupa młodzieży ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowaw-
czego wystąpiła we wzruszającym 
montażu słowno - muzycznym, 
przygotowanym pod kierunkiem 
Ewy Gawlik, a na zakończenie 
Zespół Wokalny „Wrzos” zaśpie-
wał kilka piosenek z nowego re-
pertuaru.
Jak przypomina rektor radzyń-
skiej filii Lubelskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku Dariusz Ga-

łan, podstawowym celem UTW 
jest „organizowanie edukacji i sa-
moedukacji ustawicznej seniorów 
oraz aktywnego uczestnictwa w 
kulturze osób starszych. Radzyń-
scy słuchacze realizują ten cel po-
przez uczestnictwo w wykładach 
i prezentacjach, organizują i od-
bywają wycieczki edukacyjne do 
miejscowości związanych z kultu-
rą narodową”. W tym roku oprócz 
inauguracyjnego, zapowiedziano 
wygłoszenie 19 wykładów.

 Anna Wasak

Uroczystą mszą świętą w kościele Świętej Trójcy Dzienny Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Radzyniu Podlaskim rozpoczął świętowa-
nie 20-lecia swojego istnienia, bo jak podkreślała podczas wprowa-
dzenia do eucharystii kierownik Beata Ratajczyk, wszystko w naszym 
życiu zaczyna się od Boga.

„Dobro wraca i to zawsze z podwójną siłą”

Chcą nadawać życiu nowy sens i wartości
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Uroczystość zorganizowała Delega-
tura Kuratorium Oświaty w Białej 
Podlaskiej we współpracy ze Szkołą 
Podstawową nr 2 i Gimnazjum nr 
2 oraz Miastem Radzyń Podlaski. 
Honory gospodarzy pełniły: Teresa 
Misiuk - Lubelska Kurator Oświaty 
oraz Małgorzata Kiec - Dyrektor 
Delegatury Kuratorium Oświaty w 
Białej Podlaskiej.
Na uroczystość stawili się nauczy-
ciele, którym przyznano: Krzyże 
Zasługi, Medale za Długoletnią 

Służbę, Medale Komisji Eduka-
cji Narodowej, Ministra Edukacji 
Narodowej i Lubelskiego Kuratora 
Oświaty. W święcie wzięli udział 
przedstawiciele władz państwo-
wych, samorządów, duchowień-
stwa, nauczycielskich zawiązków 
zawodowych, służb munduro-
wych, przedsiębiorstw, instytucji 
współpracujących ze szkołami na 
różnych płaszczyznach. 
Zebranych przywitała kurator 
Teresa Misiuk. - Święto Komisji 
Edukacji Narodowej to jeden dzień 
w roku, kiedy możemy oddać na-
leżyty szacunek nauczycielom i 
pracownikom oświaty. Oświata to 
dziedzina życia społecznego nie-
zwykle ważna, bo ma na względzie 
rozwój życia każdego człowieka, 
społeczeństw i narodów – mówiła 
Kurator, która przekazała też bar-
dzo dobre informacje o osiągnię-
ciach nauczycieli województwa 
lubelskiego: – Na uroczystości w 
Warszawie troje nauczycieli z wo-
jewództwa lubelskiego otrzymało 
honorowy tytuł profesora oświaty. 
Minister Anna Zalewska uhonoro-
wała swoją nagrodą 32 nauczycieli 
z naszego województwa. Wzro-
sła wysokość nagrody Kuratora 
Oświaty – wyliczała Teresa Misiuk.
Wicewojewoda Robert Gmitru-
czuk gratulował wszystkim, któ-
rzy „za pracę, poświęcenie i pasję” 
zostali nagrodzeni odznaczeniami 
państwowymi, prezydenckimi, 
resortowymi, złożył życzenia sa-
tysfakcji z pracy: - Największym 
darem, podziękowaniem dla tego, 
kto kształtuje umysł i ducha pod-
opiecznego jest to, że jako osoba 

dorosła za kilkanaście lat powie 
„Dziękuję za trud, poświęcenie, 
serce...”
List senatora Grzegorza Bierec-
kiego i posła Janusza Szewczaka 
odczytał reprezentujący parlamen-
tarzystów Kamil Paszkowski. 
Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek 
dziękował władzom oświatowym 
za wybranie Radzynia na miejsce 
podniosłej uroczystości. Zwrócił 
się też do nauczycieli: - Pragniemy 
wszystkim nauczycielom, pedago-
gom i pracownikom oświaty po-
dziękować za codzienną, mozolną 
pracę nad kształtowaniem umy-
słów i charakterów dzieci i mło-
dzieży. Państwo ten skarb macie 
w swoich rękach i trudzicie się, by 
przygotować ich jak najlepiej do 
odpowiedzialnej służby drugiemu 
człowiekowi i Ojczyźnie - za to 
dziękujemy serdecznie.
- Jesteśmy mistrzami dla młodego 
pokolenia – podkreślała Ewa Ta-
tarczak - przewodnicząca Związku 
Zawodowego ”Rada Poradnictwa”, 
która życzyła nauczycielom satys-

fakcji i szacunku za kwalifikacje i 
codzienny trud.
Kolejny punkt uroczystości to wrę-
czenie odznaczeń wyróżniającym 
się nauczycielom. W gronie 141 
odznaczonych i nagrodzonych 
było 9 nauczycieli z Radzynia. 
Srebrny Medal Zasługi za Długo-
letnią Służbę otrzymały Dorota 
Baran - ze Szkoły Podstawowej nr 
2 oraz Renata Wierzchowska z I 
LO, Brązowy Medal otrzymały na-
uczycielki I LO: Monika Nowicka, 
Monika Ostasiewicz oraz Anna 
Warwas, Medal KEN: Mariola 
Kubaczyńska wicedyrektor SP 2 i 
Izabela Świć z I LO. Nagrodą Ku-
ratora Oświaty zostali wyróżnieni: 
Ewa Grodzka – dyrektor I LO i 
Wojciech Mackiewicz (ZSP). 
Nagrodę Burmistrza Miasta Ra-
dzyń Podlaski otrzymali następu-
jący nauczyciele: Jolanta Król - na-
uczyciel wychowania wczesnosz-

kolnego i kierownik w Przedszkolu 
Miejskim filia nr 1, Mirosława 
Pałasz - nauczyciel języka polskie-
go i historii w Szkole Podstawowej 
Nr 1, Marta Jaroszyńska - nauczy-
ciel języka angielskiego w SP 1, Li-
dia Radlińska - nauczyciel języka 
polskiego w Szkole Podstawowej, 
Piotr Jarmosiewicz - nauczyciel 
matematyki i informatyki w SP 2, 
Krzysztof Grzeszyk - nauczyciel 
wychowania fizycznego w Gim-
nazjum Nr 2, Marzena Sawicka 
- nauczyciel biologii, geografii i 
wychowania do życia w rodzinie 
w Gimnazjum nr 2, Ewa Duszak - 
nauczyciel wychowania fizycznego 
w Gimnazjum Nr 1, Cezary Czar-
niak – dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 2 oraz Bożena Marcinkow-
ska – dyrektor Gimnazjum nr 2.
Święto stało się okazją do zapre-
zentowania osiągnięć radzyńskich 
uczniów. Gorącymi brawami obec-
ni na uroczystości dziękowali za 
wspaniałe występy: 75-osobowe-
go chóru Szkoły Podstawowej nr 
2 i Gimnazjum nr 2 kierowanego 
przez Dorotę Baran i Tomasza 
Dzidę, pokaz dziewcząt z Sekcji 
Gimnastyki Artystycznej kierowa-
nej przez Natalię Pawluk, taniec z 
flagami zaprezentowanymi przez 
uczennice z Gimnazjum nr 2, a tak-
że mini koncert uczniów Państwo-
wej Szkoły Muzycznej przygotowa-
nych przez dyrektora Zbigniewa 
Czuryłę.
 Anna Wasak

Przywykliśmy, że takie uro-
czystości odbywają się w du-
żych ośrodkach. Wystąpiłam 
z propozycją, by tym razem 
zorganizować ją w Radzyniu, 
ponieważ nasza współpraca 
zarówno z samorządem jak 
i dyrektorami szkół radzyń-
skich układa się bardzo do-
brze; cieszę się, że propozycja 
została przyjęta. 
Poza tym miałam okazję prze-
konać się, że piękna praca z 

wielkim oddaniem wykony-
wana jest w mniejszych ośrod-
kach. Mogliśmy to dzisiaj zo-
baczyć podczas fantastycznie, 
wręcz perfekcyjnie przygoto-
wanej uroczystości. Była ona 
skierowana nie do burmistrza, 
kuratora, ale do pracowników 
oświaty - tych, których pracę 
uhonorowaliśmy. Oni też do-
świadczyli, że ich praca jest
ważna, skoro tak wiele osób za-
dbało o to, żeby dzisiejsze świę-

to miało taki właśnie przebieg - 
przygotowana została prawdzi-
wa uczta wrażeń artystycznych. 
Ale był to nie tylko popis talen-
tów i umiejętności uczniów, bo 
zanim odnajdzie się i rozwinie 
talent w młodym człowieku, 
najpierw to wszystko musi być 
w nauczycielu. To, co zoba-
czyliśmy dzisiaj: gimnastykę 
artystyczną i fantastyczny, im-
ponujący chór, orkiestrę mło-
dych ludzi i piękną dekorację 

- pokazuje, w jak różnych dzie-
dzinach jest realizowana praca 
z uczniem. Gdybym miała się 
posłużyć ocenami szkolnymi, 
to myślę, że środowisku oświa-
towemu Radzynia Podlaskiego 
dzisiaj z wielką satysfakcją trze-
ba przyznać ocenę celującą.

W kolejnym numerze – wy-
wiad z Teresą Misiuk na 
temat reformy oświaty w wo-
jewództwie lubelskim.

Wojewódzkie Obchody 
Dnia Edukacji 
Narodowej w Radzyniu
W ramach wojewódz-
kich obchodów Dnia 
Edukacji Narodowej 
uroczystości dla po-
wiatów: Biała Podla-
ska, Parczew i Radzyń 
odbyły się w Radzyniu 
Podlaskim 17 paź-
dziernika. Nauczyciele 
świętowali w odno-
wionej hali sportowej 
Szkoły Podstawowej 
nr 2 i Gimnazjum nr 
2. - Środowisku oświa-
towemu Radzynia 
Podlaskiego dzisiaj 
z wielką satysfakcją 
trzeba przyznać oce-
nę celującą - oceniła 
uroczystość Lubelska 
Kurator Oświaty Tere-
sa Misiuk. 
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Lubelska Kurator Oświaty o obchodach Dnia Edukacji



Wśród gości znaleźli się m.in. 
burmistrz Jerzy Rębek, prze-
wodniczący Rady Miasta Adam 
Adamski, wicestarosta Jan Gil, 
prezes LGD „Zapiecek” Katarzy-
na Krupska-Grudzień i członko-
wie Klubu AA „Podaj Dłoń”.
Zgromadzonych na obszernej sali 
konferencyjnej Pałacu Potockich, 
powitała Teresa Szczepaniuk.  - 
Jesteśmy jedyną grupą seniorów 
w Radzyniu, która pracuje spo-
łecznie, nikt nie zarabia na uczest-
nikach imprez. Oddajemy serce 
drugiemu człowiekowi – to jest 
motto i cel naszej pracy – podkre-
ślała Prezes Stowarzyszenia.
Anna Zawada przedstawiła refe-
rat prezentujący dotychczasową 
działalność „Radzyńskich Wrzo-
sów”. Stowarzyszenie powstało w 

maju 2016 r. i prowadzi działal-
ność kulturalno-oświatową, so-
cjalną, rekreacyjną, turystyczną i 
integracyjną. Organizuje czynny 
wypoczynek, imprezy kulturalno
-oświatowe, tworzy warunki do 
rozwijania zainteresowań, inte-
gracji środowiska seniorów i mię-
dzypokoleniowej, współpracuje z 
innymi organizacjami senioral-
nymi, troszczy się o warunki by-
towe i zdrowotne ludzi starszych, 
organizuje pomoc chorym i sa-
motnym.
Następnie głos zabrali zaproszeni 
goście. 
- Przebywanie tu razem z Pań-
stwem jest czymś wyjątkowym. 
Chciałbym podziękować za to 
całe wielkie dobro, które jest Pań-
stwa dziełem – od działalności 

artystycznej po działalność spo-
łeczną, gdy wyciągacie pomocną 
dłoń do osób osamotnionych, 
zagubionych. Bóg zapłać - mówił 
burmistrz Jerzy Rębek. Włodarz 
miasta podkreślił, że sprawy se-
niorów są dla władz ważną kwe-
stią, o czym świadczy powołanie 
Senioralnego Zespołu Inicjatyw-
no-Doradczego. Zapowiedział, że 
po rewitalizacji Pałacu Potockich, 
o co obecnie Miasto zabiega, znaj-
dą tam siedziby instytucje kultury 
i stowarzyszenia.- Zamierzamy 
dołożyć wszelkich starań, byście 
mogli nadal prowadzić tę piękną 
działalność w godnych warun-
kach – zapewniał burmistrz Ra-
dzynia.
O wsparciu działalności „Radzyń-
skich Wrzosów” przez samorząd 

zapewniał także przewodniczący 
Rady Miasta Adam Adamski. - 
Chylę przed wami czoła, że potra-
ficie być jedni dla drugich, że do-
strzegacie osoby, które pozostają 
same, docieracie do nich. 
Słowa podziękowania za zapro-
szenie i współpracę złożył przed-
stawiciel grupy AA „Podaj Dłoń” 
oraz wicestarosta Jan Gil, który 
odczytał list gratulacyjny oraz za-
pewnił, że będzie wspierał senio-
rów z własnej kieszeni. 
Za tę deklarację dziękowała Te-
resa Szczepaniuk, gdyż Starostwo 
odmówiło wsparcia Stowarzy-
szenia „Radzyńskie Wrzosy”, po-
nieważ – jak uzasadniało - nie 
dysponuje funduszami dla senio-

rów. - Jestem tu, by z głębokim 
szacunkiem pochylić się przed 
państwem – mówiła Katarzyna 
Krupska-Grudzień – prezes Lo-
kalnej Grupy Działania „Zapie-
cek”. 
Na spotkanie przygotowanych 
zostało wiele atrakcji. Okazję 
do poznania wielorakich talen-
tów radzyńskich seniorów dały 
występy Zespołu Wokalnego 
„Wrzos”, a także zaproszonych 
gości - „Jutrzenki” z Rogoźnicy 
oraz wystawa rękodzieła. Spotka-
nie zakończyła zakończyła zaba-
wa taneczna. Całości spotkania 
towarzyszyła przemiła atmosfera.

 Anna Wasak

Ważny moment w swoim życiu 
przeżyły dzieci z klas pierw-
szych w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Radzyniu Podlaskim, bo-
wiem w piątek 27 października 
złożyły uroczyste ślubowanie 
na sztandar szkoły.

Dzieci podczas specjalnie przy-
gotowanej na ten dzień akademii, 
wykazały się przed rodzicami, 
wychowawcami, nauczycielami 
oraz dyrekcją ogromnym poten-
cjałem, który jak zaznaczyła pod-

czas swojego wystąpienia dyrektor 
Danuta Bukryj - Pałka, będzie sys-
tematycznie rozwijany i za kilka lat 
przyniesie ogromny rezultat.
Na ślubowaniu obecny był tak-
że burmistrz Jerzy Rębek, który 
podczas swojego przemówienia 
nie szczędził ciepłych słów kiero-
wanych do dzieci. - To dzisiejsze 
wydarzenie, jest czymś na pewno 
wyjątkowym dla was i waszych 
rodziców. Życzę, aby ten czas, któ-
ry spędzicie w szkole, był czasem 
pełnym nowych przyjaźni, ale też 
aby wiedza, którą będziecie tutaj 

zdobywać, dała wam szanse na 
wymarzoną przyszłość. Rodzicom 
zaś, aby codziennie mieli powody 
do dumy ze swoich pociech.
Po przemówieniach dyrektor pla-
cówki dokonała uroczystego aktu 
pasowania nowo przyjętych adep-
tów, zaś panie wychowawczynie 
rozdały legitymacje szkolne, pa-
miątkowy dyplom, drobne upo-
minki od rodziców, a całość zakoń-
czyła wspólna klasowa fotografia 
oraz skromny poczęstunek.

 Karol Niewęgłowski
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Najmłodsza organizacja seniorska „Radzyńskie Wrzosy” po raz drugi 
zorganizowała Dzień Seniora. Spotkanie odbyło się w sobotę 14 paź-
dziernika. Stało się one okazją do integracji seniorów, ale także do 
zaprezentowania ich wielorakich talentów artystycznych i organiza-
cyjnych, a także – do wspanialej zabawy.

Ślubowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej nr 1

Oddajemy serce drugiemu człowiekowi 
Dzień Seniora Stowarzyszenia „Radzyńskie Wrzosy”

W wigilię Uroczystości 
Wszystkich Świętych po 
raz czwarty przez centrum 
Radzynia przeszedł Orszak 
Świętych. 

Tym razem w pochodzie, który 
wyruszył z kościoła pw. Świętej 
Trójcy, przeszedł ulicami Ostro-
wiecką i Warszawską, uczestni-
czyła młodzież przebrana za po-
nad dwudziestu świętych, którzy 
ponieśli śmierć męczeńską za 

wiarę.
W tym gronie byli przedstawi-
ciele różnych epok, kontynentów, 
kobiety i mężczyźni w różnym 
wieku – od młodzieńców po star-
ców. Wśród nich nie zabrakło 
Polaków. Orszak rozpoczął św. 
Szczepan – pierwszy męczennik, 
zakończyli go dwaj polscy misjo-
narze, którzy ponieśli śmierć mę-
czeńską w 1991 roku - błogosła-
wieni o. Zbigniew Strzałkowski i 
o. Michał Tomaszek. 

W świętych męczenników wcieli-
ła się młodzież, która w tym roku 
przygotowuje się do sakramentu 
bierzmowania. 
Nad całością przygotowań i prze-
biegiem uroczystości czuwali ks. 
Michał Burdach oraz Piotr Skow-
ron.
W homilii ks. Michał podkreślił, 
że radosny korowód świętych jest 
alternatywą dla obchodów demo-
nicznego Halloween.
 AW

Orszak Świętych przeszedł przez Radzyń



W czwartkowe popołudnie, 19 
października w Filii nr 2 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. 
Z. Przesmyckiego w Radzyniu 
Podlaskim gościliśmy Lucynę 
Olejniczak, pisarkę urodzoną 
i mieszkającą w Krakowie. 

Zadebiutowała dość późno, bo do-
piero na emeryturze, ale jak sama 
twierdzi dzięki temu jej książki, są 
bardziej dojrzałe i przemyślane. 
Opowieść rozpoczęła, mówiąc o 
swojej pierwszej książce Wypadek 
na ulicy Starowiślnej, której inspi-
racją była postać jej dziadka, sier-
żanta krakowskiej straży ogniowej. 
Utwór Opiekunka, czyli Ameryka 
widziana z fotela jest najbardziej 
bliski autorce, ponieważ opisuje w 
nim własne przeżycia związane z 
podróżą za ocean w celach zarob-
kowych. Za tę książkę otrzymała 
nagrodę na Festiwalu Literatury 
Kobiecej w Siedlcach w 2014 roku. 
Powieść już w niedługim czasie zo-
stanie zekranizowana. Dagerotyp. 
Tajemnica Chopina to powieść, wy-
magająca wielkiego zaangażowania 
ze strony pisarki, która przestu-
diowała wiele opracowań na temat 
kompozytora, opierając się głównie 
na korespondencji ze Słowackim. 

Początkowo książka nie cieszyła się 
popularnością, jednak już w tym 
roku zostanie powtórnie wydana i 
jest tłumaczona na kilka języków. 
Saga Kobiety z ulicy Grodzkiej jest 
niezwykle popularna wśród czytel-
ników naszej biblioteki. Akcja roz-
grywa się w dziewiętnastowiecz-
nym Krakowie i opisane są w niej 
losy „przeklętej” rodziny krakow-
skiego aptekarza. Saga opowiada 
o silnych, radzących sobie z prze-
ciwnościami życiowymi kobietach. 
Podczas spotkania dowiedzieliśmy 
się, że zostanie wydana kolejna pią-
ta jej część.
Pani Lucyna Olejniczak jest osobą 
niezwykle ciepłą i w takim właśnie 

klimacie przebiegało spotkanie au-
torskie. Opowiadała o swoich pla-
nach i o swoim pierwszym recen-
zencie, którym jest jej syn Tomasz. 
Sprawdza się w tej roli znakomicie 
i jak mówi autorka, dopóki ma 
takiego doradcę, może spokojnie 
dalej pisać. Uczestnicy mieli okazję 
porozmawiać o twórczości i o jej 
najbliższych planach, padały pyta-
nia, na które pisarka z chęcią odpo-
wiadała.
Spotkanie zostało zorganizowane 
przez Instytut Książki w ramach 
akcji Dyskusyjne Kluby Książki.

 Red.

18 października w Czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
odbyło się spotkanie autorskie 
z Alicją Twardowską autorką 
książki „W partyturze życia”. 
Licznie zgromadzonych gości 
przywitała dyrektor MBP, 
Grażyna Kratiuk. Rozmowę z 
autorką moderowała Rena-
ta Sieromska. 

Niespodzianką wieczoru był wy-
stęp młodzieży z Państwowej 
Szkoły Muzycznej I Stopnia im. 
Karola Lipińskiego w Radzyniu 
Podlaskim, pod kierownictwem 
Jacka Nestoruka.
Alicja Twardowska – teoretyk mu-
zyki, redaktor, wydawca, a także 
autorka podręczników dla dzieci: 
„Wesołe instrumenty”, „Wieczoryn-
ki z Fryderykiem”, „Fortepian babu-
ni”. Współautorka książki napisanej 
z mężem - kompozytorem Romu-
aldem Twardowskim – „Wilno, 
moje miasto”. Organizatorka wielu 
koncertów, promocji młodych ta-
lentów, pomysłodawczyni statuetki 
„Bursztynowe Nutki”, wręczanej od 
2015 roku osobom wyróżniającym 
się w dziedzinie edukacji muzycz-

nej. Rodowita radzynianka miesz-
kająca w Warszawie.
Fragment książki „W partyturze 
życia”
…Przez co najmniej 30 lat mojego 
aktywnego życia zawodowego nie 
miałam czasu pomyśleć o swojej 
przeszłości, o moim rodzinnym 
mieście, Radzyniu Podlaskim, w 
którym się urodziłam i wychowa-
łam. Nawet się nad tym nie zasta-
nawiałam, bo tempo mojego doro-
słego życia było szalone, a poza tym 
przecież znalazłam się w wielkim 
mieście, oderwana całkowicie od 
moich korzeni…
 Red.

Spotkanie autorskie 
z Alicją Twardowską

Spotkanie autorskie z Lucyną Olejniczak

Sam fakt podjęcia tematu miał dla 
autora aspekt osobisty, ponieważ 
jego ojciec Marian Woźniak, któ-
remu m.in. zadedykował książkę, 
był pracownikiem „Podlasianki”. 
Stąd autor czerpał wiedzę do opra-
cowania nie tylko z książek (nie-
licznych), dokumentów, ale także 
rodzinnych wspomnień i opowie-
ści.
Opracowanie jest merytoryczne, 
ukazuje rozwój spółdzielczości i 
działalności w branży owocowo
-warzywnej w regionie praktycz-
nie od pierwszych lat XX wieku i 
omawia szczegółowo działalność 
produkcyjną „Podlasianki” w ko-

lejnych przedziałach czasowych: 
1957-74, 1975-1980, przemiany po 
1981 roku i po 1989, które dopro-
wadziły do rozwiązania spółdziel-
ni w 1994 roku. Jednak nie zniknę-
ła zupełnie z pamięci, krajobrazu i 
nie została zniweczona działalność 
produkcyjna. Stąd na pewno war-
to sięgnąć do opracowania, a prze-
miany można potraktować jako 
znaki czasu: na ul. Ostrowieckiej 
stoi blok dawnej „Ogrodniczej”, w 
miejscu sklepu owocowo-warzyw-
nego jest apteka, bank, kwiaciar-
nia, po bazie transportowej – par-
king i ryneczek, a na bazie zakładu 
przetwórstwa działa prywatne 

przedsiębiorstwo Bimiz Food sp. z 
o.o., produkujące mrożonki.
Opowieść o 37 latach istnienia 
„Podlasianki” (1957-94) to rów-
nież przypomnienie ludzi, którzy 
ją tworzyli. We wspomnieniach 
osób związanych zw Spółdzielnią 
Ogrodniczą szczególne miejsce za-
jął Paweł Drawert -postać niezwy-
kle barwna. Wilnianin, zaangażo-
wany w czasie wojny w działalność 
konspiracyjną w AK, absolwent 
wileńskiej Państwowej Szkoły 
Technicznej, świetny organizator, 
który zbudował kilka spółdzielni 
ogrodniczych w Polsce, zdecydo-
wał o powstaniu „Podlasianki” 

w Radzyniu. Prywatnie był za-
palonym turystą, organizatorem 
wycieczek, a także człowiekiem o 
wielkim poczuciu humoru, kawa-
larzem, który niejednemu spłatał 
mocnego figla – o czym barwnie 
opowiadał Jerzy Woźniak. Na 
zdjęciach, którymi zostało ubo-
gacone wydawnictwo, widać uli-
ce Radzynia sprzed lat, członków 
spółdzielni, pracowników, nie tyl-
ko przy pracy, ale na wycieczkach 
czy zabawach organizowanych dla 
dzieci.
Książka wydana została staraniem 
Radzyńskiego Stowarzyszenia 
Inicjatyw Lokalnych, dochód ze 

sprzedaży autor przeznaczył na 
działalność radzyńskich harcerzy. 
Przypomnijmy, że Jerzy Woźniak 
ma już w swoim dorobku książkę 
„Druh Stagrowski i jego >>Wę-
zeł<<” oraz „Syberyjskie wspo-
mnienia Wandy Woźniak”

 Anna Wasak

Wieczór autorski Jerzego Woźniaka 
o 60-leciu „Podlasianki”
Promocja książki Jerzego Woźniaka „Rys historyczny Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo
-Pszczelarskiej >>Podlasianka<< w Radzyniu Podlaskim” była okazją nie tylko do przypomnie-
nia ważnego okresu przemian powojennych, miejsca pracy, z którym związanych było wiele 
rodzin, ale również do ciekawej, ubogaconej osobistymi wspomnieniami opowieści o miesz-
kańcach, wyglądzie Radzynia sprzed lat. Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej 11 października.
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17 października 2017 r. podczas 
trwających Międzynarodowych Targów 
Poznańskich POL - ECO SYSTEM odbył 
się Finał XVIII edycji Konkursu o Puchar 
Recyklingu i gala wręczenia nagród.

Kapituła XVIII edycji Konkursu o Puchar Re-
cyklingu, zorganizowanego przez ABRYS Sp. 
z o.o. w Poznaniu, przyznała Miastu Radzyń 
Podlaski nagrodę specjalną  od Fundacji 
PlasticsEurope Polska w kategorii „Eduka-
cja recyklingowa” za osiągnięcia edukacyj-
ne. Nagrodę finansową tj. 5 000,00 zł na dzia-
łania edukacyjno-ekologiczne odebrał Piotr 
Tarnowski - Inspektor WZM Urzędu Miasta 
Radzyń Podlaski, który prowadzi zadania z 
zakresu edukacji ekologicznej w naszym mie-
ście, a wręczył prezes PlasticsEurope Polska.
Przypomnijmy: Miasto Radzyń Podlaski, 
zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, przez cały rok kalendarzo-
wy prowadzi edukację ekologiczną. Zadania 
realizowane przez tutejszy urząd obejmują 
wszystkich mieszkańców, szczególnie tych 
najmłodszych. Poprzez liczne akcje jak kon-
kursy, testy wiedzy, pikniki ekologiczne, spek-

takle teatralne, loterie, publikacje w prasie, 
internecie, wydawanie różnych broszur, ulo-
tek, spotkania, prelekcje w szkołach i przed-
szkolach, a także dystrybucję eko gadżetów, 
mieszkańcy naszego miasta przyswajają, po-
szerzają i utrwalają wiedzę z zakresu ekologii. 
Działania Miasta poczynione w 2016 r., ma-
jące na celu edukację ekologiczną mieszkań-
ców dostrzegła kapituła Konkursu o Puchar 
Recyklingu, przyznając nagrodę specjalną od 
Fundacji PlasticsEurope Polska w kategorii 
„Edukacja recyklingowa”. 
To już drugie wyróżnienie na ogólnopolskiej 
arenie dla naszego miasta w zakresie eduka-
cji ekologicznej. Przypomnijmy, że w 2015 r. 
Miasto Radzyń zdobyło nagrodę główną w 
XVI edycji Konkursu o Puchar Recyklin-
gu w kategorii edukacji recyklingowej, za 
działania edukacyjne w 2014 r. Otrzymane 
wyróżnienie w 2017 r. tym bardziej cieszy, 
że jest przyznane po raz drugi. Stanowi nie-
podważalne świadectwo słuszności działań 
edukacyjnych, jakie prowadzi Miasto Radzyń. 
Efekty tych działań widoczne są każdego dnia 
w szkołach, domach, pracy. Takie wyróżnienie 
bez wątpienia napędza nas do dalszych dzia-
łań, które z pewnością będziemy wykonywać.
 Piotr Tarnowski

III edycja konkursu plastycznego pn. 
„Radzyń segreguje!” została zakończo-
na, a zwycięzcy wyłonieni. W konkursie 
wzięło udział 67 prac uczniów klas I 
- VII trzech radzyńskich szkół podsta-
wowych.

Uczniowie wykazali się dobrą znajomością 
szczegółowego podziału na frakcje odpa-
dowe, dużą pomysłowością i zdolnościami 
plastycznymi. Stworzyli szereg prac, które w 
formie plakatów będą wykorzystane przez 
Miasto Radzyń Podlaski do edukacji infor-
macyjno-ekologicznej mieszkańców.
W kategorii klas I - III komisja konkursowa 
wyłoniła następujących zwycięzców:
I miejsce - Martyna Wyrwisz z kl. II a Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Powstania 
Styczniowego,
II miejsce - Julia Jałtuszewska z II b Szkoły 
Podstawowej nr 2 przy ul. Chmielowskiego,
III miejsce - Magdalena Struczyk z III f 
Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkow-
skiego.

W kategorii klas IV - VII komisja konkurso-
wa wyłoniła następujących zwycięzców:
I miejsce - Jakub Kędzierski z kl. V Szkoły 
Podstawowej nr 3 przy SOSW im. Zofii Sę-
kowskiej,
II miejsce - Monika Pawlina z kl. VII c Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Powsta-
nia Styczniowego (zdjęcie nr 3),
III miejsce - Maria Szram z kl. VI b Szkoły 
Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego.

Komisja konkursowa przyznała również wy-
różnienia. Otrzymali je:

1. Zuzanna Czaplińska z kl. IV a Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Powstania 
Styczniowego,
2. Marta Kowalik z kl. VI a Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Bohaterów Powstania Stycz-
niowego,
3. Marta Zalewska z kl. VI c Szkoły Podsta-
wowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego,
4. Kacper Łukaszczuk z kl. VI d Szkoły Pod-
stawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego,
5. Julia Sochal z kl. V c Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowe-
go,
6. Anna Zając z kl. IV a Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowe-
go.

Ponadto, zgodnie z regulaminem konkursu, 
wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace 
zostaną dodatkowo nagrodzone poprzez 
umieszczenie ich w eko kalendarzu na 2018 
r. Wręczenie nagród zwycięzcom oraz wy-
różnionym odbędzie się w pierwszej połowie 
listopada 2017 r. O dokładnej dacie uczest-
nicy zostaną poinformowani indywidualnie.

 Piotr Tarnowski

podaje do publicznej wiadomości, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzyń Pod-
laski został wywieszony na okres 21 dni tj. 
od dnia 20 października 2017 r. do dnia 10 
listopada 2017 r. wykaz nieruchomości prze-
znaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego, wymienionej w 
wykazie stanowiącym załącznik do zarzą-
dzenia.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 
1 i 2 pkt. 1 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 
2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), w terminie 
6 tygodni od daty wywieszenia wykazów 
tj. od 2 czerwca 2017 r. mogą być składane 
wnioski przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.
        Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia 
Nr 86 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z 
dnia 20 października 2017 roku.

podaje do publicznej wiadomości, że został 
wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Radzyń Podlaski na okres 21 dni tj. 
od dnia 24.10.2017 r. do dnia 14.11.2017r. 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
sprzedaży na rzecz użytkownika wieczyste-
go wymienionego w wykazie stanowiącym 
załącznik do  zarządzenia.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 
ust. 1 i 2 pkt. 1 i 5 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-

mi (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), 
w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia 
wykazu tj. od 24.10.2017 r. mogą być skła-
dane wnioski przez osoby, którym przysłu-
guje pierwszeństwo w nabyciu nierucho-
mości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 
2.
        Wykaz jest załącznikiem do Zarządze-
nia Nr 90 Burmistrza Miasta Radzyń Pod-
laski z dnia 24 października 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E 
BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI 

O G Ł O S Z E N I E 
BURMISTRZ MIASTA RADZYŃ PODLASKI 

Zaproszenie na bezpłatne badania w kierunku profilaktyki raka skóry

Konkurs plastyczny pn. „Radzyń 
segreguje!” rozstrzygnięty

Nagroda specjalna w XVIII edycji 
Konkursu o Puchar Recyklingu w kategorii 
„Edukacja recyklingowa” odebrana

Urząd Miasta Radzyń Podlaski informuje, że 
przystąpił do udziału w realizacji „Programu 
profilaktyki raka skóry”, w ramach którego 
mieszkańcy miasta i okolic będą mieli możli-
wość skorzystania z bezpłatnych badań, które 
będzie wykonywał dr n. med. Jakub Chodo-

rowski, wskazany przez Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – 
Lecznicze w Lublinie.
Badanie jest nieinwazyjne, niebolesne, nie 
trzeba być do niego przygotowanym i polega 
na obejrzeniu dermatoskopem niepokojących 

znamion. Osoby, u których zajdzie taka po-
trzeba, dostaną pisemną informację o charak-
terze zmiany skórnej oraz zalecenie konsulta-
cji u konkretnego specjalisty w ramach NFZ.
l Data badania: 9.11.2017 r. - w godzinach 
8.00 – 11.00

l Miejsce badania: Radzyński Ośrodek Kul-
tury ul. Jana Pawła II 2; 21-300 Radzyń Pod-
laski
l Zapisy będą prowadzone przez Panią Annę 
Bogutyn pod numerem telefonu: 83 351 24 
89
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Stanisław Karpiński przeszedł na emeryturę
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Na uroczystość przybyli przedstawi-
ciele różnych szczebli władzy. Obec-
ni byli m.in. wicewojewoda lubelski 
Robert Gmitruczuk, burmistrz 
Radzynia Jerzy Rębek, przewodni-
czący Rady Miasta Adam Adam-
ski, wójt Gminy Radzyń Wiesław 
Mazurek, przewodnicząca Rady 
Gminy Anna Grochoła, przewod-
niczący Oddziału Radzyń Podlaski 
NSZZ „Solidarność” Jerzy Bednar-
czyk, prezes RaSiL Józef Korulczyk. 
Mszę św. sprawowali proboszczowie 
trzech radzyńskich parafii: ks. prał. 
Roman Wiszniewski, ks. kan. An-
drzej Kieliszek i ks. kan. Henryk 
Och oraz ks. Wojciech Stefaniuk. 

W homilii ks. kan. Andrzej Kieliszek 
wskazał na bł. ks. Jerzego Popie-
łuszkę jako na tego, który ofiarował 
Ojczyźnie najwięcej, bo życie. Przy-
pomniał słowa abp Angelo Amato 
z beatyfikacji ks. Jerzego Popiełusz-
ki: „Co było powodem tak wielkiej 
zbrodni? ... Ks. Popiełuszko ...za po-
mocą jedynie duchowych środków, 
takich jak prawda, sprawiedliwość 
oraz miłość, domagał się wolności 
sumienia obywatela i kapłana. Lecz 
zgubna ideologia nie znosiła światła 
prawdy i sprawiedliwości. Dlatego 
ten bezbronny kapłan był śledzony, 
prześladowany, aresztowany, tor-
turowany a ostatecznie brutalnie 

związany i, choć jeszcze żył, został 
wrzucony do wody.” -- Taką cenę 
zapłacił ks. Jerzy za wierność war-
tościom prawdzie, sprawiedliwości. 
Dziś chcemy na nowo odczytywać 
to, co do nas mówił - skomentował 
kaznodzieja  i przytoczył fragmen-
ty ostatniej homilii wygłoszonej w 
parafii Braci Męczenników w Byd-
goszczy: - „Nadzieje sierpnia 1980 
roku żyją, a my mamy moralny 
obowiązek pielęgnować je w sobie... 
Trzeba wreszcie zasiąść do stołu 
i w szczerym dialogu, mając na 
uwadze dobro Ojczyzny, szukać 
właściwego rozwiązania wszyst-
kich problemów”. Ile tych słów bł. 

ks. Jerzego jest aktualnych – do reali-
zacji na różnych szczeblach naszego 
życia – politycznego, społecznego? 
- pytał ks. Andrzej Kieliszek, który 
przytoczył słowa św. Jana Pawła II 
z listu do Polaków w 25 rocznicę I 
pielgrzymki do Ojczyzny: „Potrze-
ba nieustannej odnowy umysłów 
i serc, aby przepełniała je miłość i 

sprawiedliwość, uczciwość i ofiar-
ność, szacunek dla innych i troska 
o dobro wspólne, szczególnie o to 
dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.”
Po Mszy św. uczestnicy liturgii udali 
się pod pomnik bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki, by złożyć wieńce i wią-
zanki kwiatów.
 Anna Wasak

Po 39 latach pracy, w tym 
prawie 19 w Urzędzie Miasta 
Radzyń Podlaski na emeryturę 
przeszedł Stanisław Karpiński 
– zastępca naczelnika Wydzia-
łu Rozwoju Gospodarczego. 

Pożegnanie – jak podkreślił bur-
mistrz Jerzy Rębek - zasłużonego 
i bardzo cenionego pracownika, a 
także lubianego, szanowanego ko-

legi - odbyło się 27 października.
- Chciałbym wyrazić w imieniu 
wszystkich pracowników Urzędu 
Miasta podziękowania, że mieliśmy 
szczęście i przyjemność pracować 
z Panem – mówił włodarz Miasta, 
który podkreślił, że Stanisław Kar-
piński zajmował się trudnymi pro-
blemami dotyczącymi inwestycji 
miejskich. - Pana spokój, takt, roz-
sądek był nam bardzo potrzebny, 
pomagał zapanować nad różnymi, 

zawikłanymi sytuacjami. Myślę, że 
zapamiętamy Pana postawę jako 
wzór do naśladowania – kontynu-
ował Jerzy Rębek. - Dziękujemy za 
dotychczasową współpracę, odda-
nie dla sprawy wspólnego dobra 
mieszkańców Radzynia.
Głos zabrał również Jan Gryczon 
– naczelnik Wydziału Rozwoju Go-
spodarczego. - Jest to jeden z naj-
trudniejszych dni w moim życiu – 
wyznał. - Takiego przyjaciela, jakie-

go miałem w pracy, trudno będzie 
znaleźć. Dziękuję za wszystko, co 
wniosłeś dla całego Wydziału, dla 
miasta; za wytężoną pracę i wielkie 
doświadczenie - mówił J. Gryczon.
Stanisław Karpiński dziękował pra-
cownikom UM, szczególnie Wy-
działu Rozwoju Gospodarczego za 
współpracę i miłą atmosferę.
Panie Stanisławie! Życzymy dużo 
zdrowia i samych słonecznych dni 
na emeryturze. I proszę nie zapo-

minać o przyjaciołach i kolegach z 
UM – a jak trzeba – wspierać ich 
radą i doświadczeniem. 
 AW

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc”
W 33. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki i w 3. 
rocznicę poświęcenia pomnika patrona „Solidarności” w kościele pw. 
Świętej Trójcy 19. października odprawiona została Msza św. w inten-
cji Ojczyzny.

33. rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki



Spektal profilaktyczny „Raz się żyje”

We wprowadzeniu do spektaklu 
przewodniczący Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych Robert Mazurek – ini-
cjator przedsięwzięcia zaznaczył, 
że przedstawienie powstało przed 
wakacjami, pierwszy pokaz odbył 
się w I LO; zostało już zarejestro-
wane i na płytach DVD trafi do 
szkół, gdzie może być wykorzysty-
wane do pracy wychowawczej. 
Reżyserem inscenizacji, powsta-
łej na podstawie scenariusza na-
pisanego przez psycholog Edytę 
Zając jest Elżbieta Żukiewicz, 
prowadząca Teatr „Feniks” przy 
Gimnazjum nr 2.
W spektaklu widzimy teatralny ob-
raz rodziny dotkniętej chorobą al-
koholową. Osobą uzależnioną oka-
zuje się matka – pochłonięta pracą 
zawodową, z której utrzymuje się 
rodzina, przeciążona obowiązka-
mi domowymi, których nie dzieli z 
nią małżonek, niedająca sobie rady 
z trójką dzieci, przeżywających 
trudny okres dojrzewania, łagodzi 
napięcia, sięgając po alkohol. Nie-
stety, w ten sposób nie rozwiązuje 
żadnego problemu, wręcz prze-
ciwnie – popada w nałóg, który ją 

degeneruje, prowadzi do kolejnych 
problemów. Konsekwencje takiego 
wyboru rzutują na całą rodzinę.
Zakończenie jest otwarte: koleżan-
ka z pracy, która wyszła z proble-
mu alkoholizmu, namawia główną 
bohaterkę Ewę, by podjęła terapię. 
Czy skorzysta z przyjacielskiej 
rady, czy terapia się powiedzie? - na 
te pytania odpowiedzi ze sceny nie 
padają... Za to po przedstawieniu, 
świetnie zagranym przez młodych 
aktorów, zapadła głęboka cisza, 
wypełniona zadumą, w niejednym 
oku zakręciła się łza wzruszenia...
W postaci bohaterów spektaklu 
wcielili się: Anastazja Bąk, Woj-
ciech Zając, Iza Koślacz, Alicja 
Zając, Igor Terlikowski, Marta 
Zielińska, Gabriela Warwas, We-
ronika Niewiadomska i Michał 
Żukiewicz.
W komentarzu autorki scenariusza 
Edyty Zając odczytany przez Elż-
bietę Żukiewicz widzowie usłysze-
li: - Spektakl bazuje na ugruntowa-
nych i zweryfikowanych teoriach 
psychologicznych dotyczących 
uzależnienia od alkoholu. W toku 
akcji można zaobserwować fazy 
uzależnienia, mechanizmy obron-

ne, jakie stosuje alkoholik, jak rów-
nież elementy obronnych wzorców 
funkcjonowania dzieci w rodzi-
nach z problemem alkoholowym. 
Rodzina alkoholowa nie boryka się 
ze swymi chorobami w oderwaniu 
od systemu, w którym żyje, ale cały 
system czyni współuzależnionym. 
Postępujący proces degeneracji za-
tacza coraz szersze kręgi, dotykając 
wszystkich, którzy żyją w otocze-
niu alkoholika. Alkoholizm jest 
chorobą, która przebiega według 
określony faz. Podobnie jak nowo-
twór, który rozsiewa spustoszenie 
w organizmie chorego, ma swo-
je momenty regresu i wznowień. 
Nie jest możliwe wyjście z nałogu 
bez podjęcia terapii, każdy z nas 
zna kogoś, kto prowadzi nierów-
ną walkę z alkoholem. Nie znaczy 
to, że jest skazany na przegraną, 
istnieją drogi ratunku. Pomóżmy 
mu je odnaleźć. Jeśli dziś myślisz, 
że jesteś mocny, wiedz, że niewiele 
brakuje, byś stracił czujność. Nie 
zaprzestańmy troszczyć się o sie-
bie, swoje rodziny, nasze dzieci. Tu 
nie ma kompromisów.
Po zakończeniu spektaklu za pra-
cę włożoną w jego przygotowanie, 

promowanie trzeźwości i postaw 
prozdrowotnym dziękował w 
imieniu własnym i burmistrza 
Jerzego Rębka Przewodniczący 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Robert 
Mazurek. - Jestem przekonany, że 
przygotowany spektakl pozwoli 
zwiększyć w naszym środowisku 
świadomość w zakresie profilak-
tyki rozwiązywania problemów 
alkoholowych, a także umożli-
wi przekazanie szerszemu gronu 
odbiorców ważnych informacji 
o konieczności zachowania abs-
tynencji. Mam nadzieję, że dzięki 
takim inicjatywom zmniejszy się 
liczba osób nadużywających napo-
jów alkoholowych i świadomych 
tego zagrożenia – napisał w liście 
do twórców spektaklu Burmistrz 
Miasta Radzyń Podlaski.
Do podziękowań dołączyli się 
obecni na spektaklu kapłani: ks. 
kan. Henryk Och – proboszcz 
parafii pw. św. Anny oraz ks. kan. 
Andrzej Kieliszek – proboszcz 
parafii Świętej Trójcy, diecezjalny 
duszpasterz trzeźwości. - Kościół 
jest wdzięczny za tę waszą misję, 
bo sprawa trzeźwości jest ważna 

– to kwestia walki o ciało i duszę 
człowieka – podkreślił ks. H. Och. 
- Bardzo cenne jest, że spektakl zo-
stał przedstawiony przez radzyń-
ską młodzież, w dodatku jej gra 
aktorska to majstersztyk. Przed-
stawienie bardzo profesjonalnie 
ukazuje problematykę alkoholową: 
fazy uzależnienia, rolę alkoholika 
w rodzinie – podsumowywał ks. 
A. Kieliszek. - W dodatku spektakl 
przełamuje stereotypy: alkoholizm 
kojarzy się z mężczyzną z rynsz-
toku, tu widzimy, że nałóg może 
się przydarzyć komuś z „wyższych 
sfer”, komu się wydaje, że mu to nie 
grozi, w dodatku - kobiecie. Na do-
miar nie kończy się happy endem. 
To jest prawdą: tylko niewielki 
procent alkoholików wychodzi 
z uzależnienia, skłonność do pi-
cia niekontrolowanego zostaje do 
końca życia, jedyną szansa jest 
abstynencja. Widzimy ponadto, że 
cała struktura rodziny jest znisz-
czona. Jak doprowadzić ją do nor-
malności? Spektakl daje świetny 
materiał do przemyśleń, rozmów. 
Ale rada jest jedna: nie sięgać po 
to, co jest niebezpieczne.
 Anna Wasak

Po raz kolejny przekonaliśmy 
się, że jurorzy Ogólnopolskich 
Spotkań z Piosenką Autorską 
„Oranżeria” naprawdę znają się 
na swojej robocie.

To już nie pierwszy raz laureat 
„Oranżerii” odnosi sukces również 
na Studenckim Festiwalu Piosenki 
w Krakowie. Najlepszym przykła-
dem może tutaj być Piotr Rogucki 
z zespołu Coma, który w 2000 roku 
został laureatem „Oranżerii”. W 
tym roku jurorzy też „mieli nosa”. 

Olga Szaltis (zespół Nic Wielkiego), 
Jan Kondrak (Lubelska Federacja 
Bardów) i Wojciech „Molas” Gil 
wytypowało do Krakowa na festi-
wal m.in. Gabrielę Kundziewicz 
i Justynę Sieniuć oraz przyznało 
Gabrieli Kundziewicz trzecie miej-
sce, a Justynie Sieniuć i Dawidowi 
Gębali ex aequo drugie miejsce. Ta 
trójka: Gabriela Kundziewicz, Ju-
styna Sieniuć i Dawid Gębala, 21 
października 2017 roku wystąpiła 
na przeglądzie 53 Studenckiego Fe-
stiwalu Piosenki w Krakowie. Jury 

Festiwalu w składzie: Jan Kanty 
Pawluśkiewicz (przewodniczący), 
Jan Młynarski i Jan Poprawa przy-
znało Gabrieli Kundziewicz trzecią 
nagrodę, jedno z sześciu honoro-
wych wyróżnień otrzymał Dawid 
Gębala, a nagrodę specjalną Festi-
walu, przyznawaną przez Fundację 
im. Wojciecha Młynarskiego otrzy-
mała Justyna Sieniuć. Całej trójce 
serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych artystycznych sukcesów.

 ROK

Spektakl profilaktyczny „Raz się żyje” został 
zaprezentowany w niedzielny wieczór 22 
października w Radzyńskim Ośrodku Kultury. 
- Przedstawienie bardzo profesjonalnie uka-
zuje problematykę alkoholową, przełamuje 
stereotypy, nie kończy się happy endem - tak 
jak często dzieje się w życiu – podsumował ks. 
kan. Andrzej Kieliszek, diecezjalny duszpasterz 
trzeźwości, podkreślając, że najważniejsza jest 
profilaktyka.
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Nie sięgać po to, co jest niebezpieczne

Krakowski sukces laureatów „Oranżerii 2017” Grupy instruktorskie w R.O.K.
1. Warsztaty gitarowe – instruktor Wojciech Gil
2. Zajęcia szachowe – instruktor Adam Pękała
3. Warsztaty ekspresji twórczej – instruktor Janusz Szymański
4. Warsztaty plastyczne – instruktor Iwona Pawelec-Burczaniuk
5. Zajęcia teatralne – instruktor Elżbieta Żukiewicz
6. Zajęcia wokalne – Mateusz Obroślak
7. Warsztaty fotograficzne - instruktor Tomasz Młynarczyk

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



Radzyńscy melomani wysłuchali 
Mazurków op. 17, Ballady f-moll 
op. 52, Walca as-dur op. 34 nr 1 oraz 
Sonaty h-moll op. 58 w mistrzow-
skim wykonaniu. W interpretacji 
młodego, ale mającego w swoim 
dorobku wiele ogólnopolskich i 
międzynarodowych nagród piani-
stycznych, refleksyjność i drama-
tyzm, zaduma i dynamizm, emo-
cjonalność i wirtuozeria utworów 
Chopina znalazły swój wspaniały 

wyraz. Widownia była zachwyca-
na, nagradzała pianistę gorącymi 
brawami i oczywiście prosiła o bisy.
Koncert poprowadziła prezes 
Radzyńskiego Towarzystwa Mu-
zycznego im. Karola Lipińskiego 
Agnieszka Jeż, która przedstawiła 
wykonawcę i repertuar koncertu, 
zaprosiła na kolejne, jubileuszowe 
Dni Karola Lipińskiego - za rok.
 AW

Wyjątkowym widowiskiem 
zatytułowanym „Wypłyń na 
głębię” uczczono w Radzyniu 
39 rocznicę wyboru Karola 
Wojtyły na Papieża i wspo-
mnienie św. Jana Pawła II w 
rocznicę inauguracji wielkiego 
pontyfikatu.

Wydarzenie odbyło się 15 paź-
dziernika w hali sportowo-widowi-
skowej ZSP. Dostarczyło nie tylko 
wzruszeń i wrażeń artystycznych, 
ale również głębokich refleksji nad 
przypomnianymi słowami Ojca 
świętego.
Przedstawienie składało się z sze-
regu scen, które w symbolicznym 
skrócie ukazały misję Jana Pawła 
II jako spadkobiercy św. Piotra – 
Skały, na której został zbudowany 
Kościół oraz jako wielkiego Syna 
Polskiego Narodu, wskazywały na 

wpływ jego nauczania na dzieci, 
młodzież, rodziny.
Widowisko było niezwykle sta-
rannie przygotowane pod każdym 
względem. Na ogólny wyraz arty-
styczny składała się i piękna sceno-
grafia, i dobra gra aktorów, a także 
choreografia; niezwykłe wrażenie 
wywarła strona muzyczna spekta-
klu. W każdej ze scen można było 
usłyszeć znamienne słowa Papieża
-Polaka.
Jak podkreślił twórca spektaklu Jó-
zef Obroślak, kierujący zespołem 
Nadzieja, działającym przy  Domu 
Kultury w Kocku, widowisko po-
wstawało i było ubogacane przez 
szereg lat. Jest dziełem rodziny: 
animatorów kultury Barbary i Jó-
zefa Obroślaków oraz ich synów: 
Sebastiana (informatyk czuwający 
nad światłem i dźwiękiem), Mate-
usza (wokalista, prowadzi chór i so-

listów) oraz Jana ( śpiewa w zespole 
partie solowe).
W radzyńskiej edycji spektaklu na 
scenie pojawiło się w kulminacyjnej 
scenie ponad 300 osób. Uczestni-
czyły w przedstawieniu grupy śpie-
wacze z całego powiatu radzyńskie-
go (gminy: Czemierniki, Kąkolew-
nica, Borki, Ulan, Biała i Zabiele), 
Grupa Baletowa Klubu Fity, Grupa 
Taneczna SHOCKWAVE, Cze-
miernicko-Ulańska Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta, grupy Artystyczne 
z Drelowa, uczniowie Lubelskiej 
Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywko-
wej w Lublinie oraz dziecięca scho-
la i ministranci Sanktuarium Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy. 
Organizatorami wydarzenia był 
Wojewódzki Ośrodek Kultury, Sta-
rostwo Powiatowe, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych oraz parafia 
MBNP. AW
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Recitalem Chopinowskim w wykonaniu Mi-
chała Szymanowskiego - jednego z najbar-
dziej obiecujących polskich pianistów mło-
dego pokolenia - zakończyły się XXXIV Dni 
Karola Lipińskiego.

Recital Chopinowski 
na zakończenie XXXIV 
Dni Karola Lipińskiego

13 października  w galerii 
„Oranżeria” odbyła się kolejna 
wystawa zorganizowana przez 
Radzyński Ośrodek Kultury. 
Tym razem gościem galerii 
był Krzysztof Trzaska, który 
zaprezentował obrazy zatytu-
łowane „Obława c.d.n.”.
 
Jak wyjaśniał na wstępie autor, pra-
ce  były inspirowane poezją Jacka 
Kaczmarskiego. - Projekt został 
rozpoczęty w 2013 roku pod ty-
tułem „Autoportret z poetą”, ale 
jego początków należy dopatry-
wać się jeszcze w latach 90-tych, 
gdy razem z Kaczmarskim Trza-
ska planował wystawę tego cyklu 
przy okazji tras koncertowych oraz 
wydania albumu z poezją barda.  
Niestety, wyjazd Kaczmarskiego 
do Australii, a później jego śmierć 
przekreśliły ten projekt, ale obrazy 
cały czas powstają. Cykl się rozra-
sta,  dlatego nasza wystawa nosi ty-
tuł „Obława c.d.n.” - mówił kustosz 
galerii, Arkadiusz Kulpa.
- Większość prac odnosi się do 
czterech części „Obław”, które na-
pisał Kaczmarski. Jest to luźna in-
terpretacja i jak większość moich 
prac, odnosi się do czasów współ-
czesnych, choć ten impuls wywo-

dził się z poezji. Obrazy osadzone 
są w rzeczywistości nam współcze-
snej - w polityce, religii czy dzia-
łaniach społecznych. W pewnym 
momencie zauważyłem, że dosyć 
często występuje w tych pracach 
motyw kruka, wrony i w związku 
z tym w naturalny sposób przesze-
dłem do malowania tych ptaków – 
mówił artysta.
Krzysztof Trzaska jest absolwen-
tem Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu. Oprócz malarstwa zaj-
muje się też grafiką, instalacjami, 
filmami. Otrzymał szereg nagród i 
wyróżnień na krajowych i między-
narodowych konkursach malar-
skich. Od października 2013 roku 
realizuje projekt „Autoportret z 
Poetą”, którego wystawa w naszym 
mieście jest kontynuacją.

  Karol Niewęgłowski

„Wypłyń na głębię”

„Obława” w ROK



12

Piotr Pustelnik – alpinista i 
himalaista, zdobywca Korony 
Himalajów i Karakorum przyje-
dzie do Radzynia w ramach 22. 
edycji „Radzyńskich Spotkań z 
Podróżnikami”. 
W piątek 17 listopada o godz. 17.30 
odsłoni swoją tabliczkę na Skwerze 
Podróżników. Następnie o godz. 
18.00 w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Zenona Przesmyckie-
go (ul. Armii Krajowej 5) opowie 
o swojej autobiografii zatytułowa-
nej  „Ja, pustelnik”.  To porywająca 
historia życia i kariery – szcze-
ra opowieść o drodze na szczyty 
wszystkich ośmiotysięczników i o 
cenie, jaką przyszło za nie zapłacić. 
Wstęp wolny.
Piotr Pustelnik urodził się 12 lipca 
1951 r. w Łodzi. Alpinista i hima-
laista, zdobywca Korony Himala-
jów i Karakorum. Wychowanek, 
wieloletni członek i kilkukrotny 
prezes Akademickiego Klubu Gór-
skiego w Łodzi. Doktor inżynierii 
chemicznej, pracownik naukowy 
Wydziału Inżynierii Procesowej i 
Ochrony Środowiska Politechniki 
Łódzkiej. Od 2016 r. pełni funk-
cję Prezesa Polskiego Związku 
Alpinizmu. Piotr Pustelnik zaczął 

wspinać się w 1975 r., najpierw w 
Tatrach, potem w Dolomitach i 
Alpach lodowcowych. Na swoje 
pierwsze wyprawy wysokogórskie 
wyjeżdżał w Himalaje Kaszmiru. 
W latach 1985-1986 wszedł w tych 
górach na kilka szczytów sześcio-
tysięcznych. W latach 1987-1988 
uczestniczył w centralnych wy-
jazdach Polskiego Związku Alpi-
nizmu w Pamir, podczas których 
wszedł m.in. na Pik Korżeniew-
skiej (7105 m n.p.m.). Tak zaczęła 
się jego droga ku Koronie Himala-
jów i Karakorum.
19 VII 1990 r. zdobył swój pierwszy 
ośmiotysięcznik – Gaszerbrum II 
(8035 m n.p.m.). Koronę zamknę-
ło wejście na Annapurnę (8091 m 
n.p.m.) 27 IV 2010 r. Tym samym 
Piotr Pustelnik stał się trzecim z 
polskich himalaistów (po Jerzym 
Kukuczce i Krzysztofie Wielickim) 
i dwudziestym na świecie, który 
zdobył wszystkie 14 szczytów liczą-
cych powyżej 8000 m n.p.m.
Piotr Pustelnik jest twórcą projek-
tu „Trzy Korony”, czyli pomysłu na 
zdobycie Korony Ziemi, Koronki 
Ziemi (drugie co do wysokości 
szczyty kontynentów) oraz Korony 
Himalajów i Karakorum.
W 2006 r. wraz z Piotrem Mo-

rawskim został finalistą Nagrody 
Środowisk Wspinaczkowych „Je-
dynka” za Tryptyk Himalajski.  W 
2007 r. został nagrodzony nagrodą 
Explorera, przyznawaną co roku, 
podczas Explorers Festival w Łodzi 
światowym indywidualnościom 
w dziedzinie eksploracji. W mar-
cu 2011 r. dostał nagrodę „Super 
Kolosa 2010” za zdobycie Korony 
Himalajów i Karakorum. 
W 2017 r. ukazała się jego auto-
biografia pt. „Ja, pustelnik”, której 
współautorem jest dziennikarz i 
fotograf Piotr Trybalski.
Na 22. edycję „Radzyńskich Spo-
tkań z Podróżnikami” zaprasza 
Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek, 
a także organizatorzy: Radzyń-
skie Stowarzyszenie „Podróżnik”, 
Radzyński Ośrodek Kultury oraz 
Szkolne Koło Krajoznawczo-Tu-
rystyczne PTTK nr 21 przy I LO w 
Radzyniu. Sponsorami wydarzenia 
są: firma dr Gerard, Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych i Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej w 
Radzyniu Podlaskim. Patronat nad 
wydarzeniem objął miesięcznik 
„Poznaj Świat”. Więcej o spotkaniu 
można przeczytać na www.facebo-
ok.com/radzyn.spotkania.
 Robert Mazurek

Pomysł na rozgrywanie meczu poja-
wił się kilka lat temu podczas jednej 
z godzin wychowawczych i do chwili 
obecnej z wielką radością jest realizo-
wany i podtrzymywany. 
- Inicjatywa rozgrywania meczów 
wyszła kilka lat temu od uczniów. 
My, jako szkoła bardzo chętnie po-
dejmujemy różnego rodzaju działa-
nia, mające na celu pomoc potrze-
bującym, więc i ten pomysł od razu 
nam się spodobał. Z Dziennym Śro-

dowiskowym Domem Samopomocy 
współpracujemy bardzo długo. Sam 
mecz to prosty sposób na integrację 
i zwrócenie uwagi na potrzeby osób 
niepełnosprawnych – wyjaśnia Boże-
na Płatek, dyrektor gimnazjum.
Zachwytu z akcji nie kryła obecna 
na meczu Beata Ratajczyk, kierow-
nik DŚDS. - Mecz... wrażenia... nie 
do opisania. Dziękuję społeczności 
szkolnej za ten gest. Zawsze podkre-
ślam, że wspólne działanie jest bar-

dzo potrzebne, bo pokazuje, że nie 
pozostajemy sami i jesteśmy zauwa-
żalni przez inne środowiska.
Choć rywalizacja na boisku nie raz 
była zacięta (np. mecz pomiędzy 
uczniami a nauczycielami), to nikt 
nie zwracał uwagi na wynik. Jak pod-
kreślał na zakończenie sędzia Grze-
gorz Szram, nie wynik się tutaj liczył, 
a wspólne działanie i chęć niesienia 
pomocy.
 Karol Niewęgłowski

Siódmy raz w szczytnym celu
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Po raz siódmy Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich zorganizowało cha-
rytatywny turniej w siatkówkę na rzecz Dziennego Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Radzyniu Podlaskim, w którym udział biorą na-
uczyciele, uczniowie, rodzice oraz podopieczni ośrodka.

Spotkaj się z legendarnym himalaistą Piotrem Pustelnikiem


