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Uwaga!!! 
Możemy łatwo 
uniknąć 
olbrzymich strat! 
Wystarczy 
prawidłowo 
segregować 
odpady
Od 1 stycznia 2018 r. w całym 
kraju ustawowo zmienione zostały 
zasady segregacji odpadów. Nie-
przestrzeganie prostej zasady, że 
do odrębnego pojemnika (worka) 
wrzucamy papier, a do odrębnego 
plastik i metal, może narazić 
miasto, a więc nas wszystkich,  na 
olbrzymie straty. 
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PAPIER
worek/pojemnik 

niebieski

METALE 
I TWORZYWA 

SZTUCZNE
worek/pojemnik

żółty

SZKŁO
worek/

pojemnik 
zielony

BIO
worek/pojemnik

brązowy

POZOSTAŁE ZBIERANE 
SELEKTYWNIE

worek/pojemnik
szary

n opakowania z papie-
ru i tektury
n gazety, czasopisma 
i ulotki
n zeszyty
n papier biurowy

n butelki plastikowe
n nakrętki, kapsle i 

zakrętki od słoików 
(plastikowe, alum-
iniowe i metalowe)

n plastikowe opa-
kowania, torebki 
foliowe

n kartony po mleku/
sokach

n puszki po żywności
n folia aluminiowa
n opakowania pod 

środkach czystości, 
kosmetykach

n butelki po 
napojach i 
żywności

n słoiki
n szklane opa-

kowania po 
kosmetykach

n nienadające się do spożycia warzywa i owoce
n obierki z owoców i warzyw
n przeterminowana żywność
n resztki niespożytych potraw
n fusy z kawy i herbaty wraz z saszetkami i filtrami do ich parzenia
n zamoczony lub zatłuszczony papier opakowaniowy np. po ma-

śle, wędlinach
n zawilgocone ręczniki papierowe
n drewniane opakowania np. łubianki po owocach
n olej jadalny
n odchody zwierząt domowych ze ściółką tj. odchody psa, kota, 

chomika itd.
n rośliny i ziemia
n skoszona trawa
n liście i gałęzie
n kwiaty i rośliny doniczkowe wraz z ziemią
n ociosane karpy
n trociny
n elementy drewniane niemalowane, nieimpregnowane środka-

mi chemicznymi i niezawierające elementów metalowych np. 
łubianki, kosze wiklinowe itd.

n obuwie i tekstylia
n odpady higieniczne (pampersy, kobiece arty-

kuły higieniczne, zużyte ręczniki papierowe i 
chusteczki higieniczne)

n jednorazowe maszynki do golenia
n opakowania po lakierach do paznokci
n opakowania po aerozolach
n zapełnione worki z odkurzaczy
n zabawki,
n porcelana, ceramika (np. talerze,doniczki, 

kubki)
n lustra, szkło kryształowe
n szklanki
n kaganki z cmentarzy
n niedopałki papierosów
n sznurki, wstążki, zużyta wata, waciki
n inne wyżej niewymienione z wyjątkiem od-

padów niebezpiecznych zbieranych w PSZOK 
oraz odpadów wchodzących w skład innych 
frakcji selektywnie zebranych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Kockiej 25 w Radzyniu Podlaskim:

- żarówki, świetlówki, lampy fluorescencyjne
- przeterminowane i zbędne leki oraz opakowania po 

nich, środki niezbędne do ich użycia, np. strzykawki i igły    
- chemikalia i opakowania po nich, zawierające niebez-

pieczne substancje
- środki ochrony roślin, nawozach i opakowania po nich

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  
- gruzy z rozbiórek i remontów (bez odpadów zawierają-

cych azbest)
- styropian
- szkło okienne
- zużyte oleje i smary

- resztki farb, rozpuszczalników i lakierów
- odpady wielkogabarytowe
- zużyte opony i dętki
- zużyte baterie i akumulatory
- tusze do drukarek i tonery
- papa   

Szersze informacje można uzyskać na stronie internetowej
Urzędu Miasta Radzyń Podlaski: www.radzyn-podl.pl

oraz pod nr telefonu (83) 351-24-67

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY w Radzyniu Podlaskim?
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Możemy łatwo zaoszczędzić duże pieniądze! Wystarczy papier i makulaturę 
wrzucać do oddzielnego pojemnika na odpady komunalne, 

a plastik i metal – do oddzielnego. 

Odbiór 1 tony papieru to koszt tylko 27 zł
Odbiór 1 tony  opakowań metalowych i z tworzyw sztucznych to też tylko 27 zł

Ale gdy papier wrzucimy do jednego pojemnika z opakowaniami plastikowymi i metalowymi 
odbiór 1 tony będzie kosztował aż 

356 zł!!!
Strata na jednej  tonie źle posegregowanych odpadów to zatem aż 329 zł!!!

Z powodu zwykłej nieuwagi czy niefrasobliwości możemy jako miasto ponieść kolosalne straty! 

Dlaczego? 
Od 1 stycznia 2018 r. w całym kraju ustawowo zmienione zostały zasady segregacji odpadów. 

Przed 1 stycznia 2018  mieliśmy frakcję opakowań suchych, do której  zaliczane były: 
papier, plastik  i metal. Obecnie te same odpady powinny być segregowane 

na dwie osobne frakcje: 

1. papier; 2. metale i tworzywa sztuczne

Mamy więc teraz w sumie 5 frakcji odpadów:
PAPIER

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
SZKŁO

ODPADY BIODEGRADOWALNE
POZOSTAŁE ZBIERANE SELEKTYWNIE

ŹLE POSEGREGOWANE FRAKCJE ODPADÓW SEGREGOWANYCH SĄ ODBIERANE JAKO ODPADY NIESEGREGOWANE, 
CO WIĄŻE SIĘ Z WIĘKSZYMI KOSZTAMI DLA MIASTA. 

TONA ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH KOSZTUJE 356,40 ZŁ
DLA PORÓWNANIA NP. TONA ODPADÓW FRAKCJI METALE I TWORZYWA SZTUCZNE TO KOSZT 27 ZŁ ZA TONĘ

PROSIMY MIESZKAŃCÓW RADZYNIA  O  PRAWIDŁOWĄ SEGREGACJĘ ODPADÓW 
-  TO LEŻY W INTERESIE NAS WSZYSTKICH!!!!

UWAGA!!!



l Rozstrzygnięty został przetarg na 
remont wieży bramnej w zachod-
nim skrzydle Pałacu Potockich. Na 
ten cel Miasto pozyskało dofinan-
sowanie w wysokości 150 tys zł z 
Ministerstwa Kultury. Łączna kwo-
ta remontu to 630 tys. zł.
l 9 maja został rozstrzygnięty 
przetarg na wykonanie prac reno-
wacyjnych całego zachodniego 
skrzydła, na co zostanie przezna-
czona kwota 1,6 mln zł pozyskana 
z budżetu państwa staraniem sena-
tora Grzegorza Biereckiego i posła 
Janusza Szewczaka. Pieniądze będą 
przekazywane w transzach w trak-
cie realizacji. Inwestycję wykona 
JAR-BUD Firma Remontowo-Bu-
dowlana z Łukowa, która przed-
stawiła ofertę w wysokości brutto 2 

018 000 zł. Różnica zostanie pokry-
ta z budżetu Miasta.
l Tego lata będzie kontynuowa-
na renowacja rzeźb Redlera. Tym 
razem w ręce konserwatorów trafi 
grupa z jeleniem znajdująca się nad 
ryzalitem zachodniego skrzydła 
pałacu (dawne wejście do biblio-
teki). Otwarcie ofert odbyło się 10 
maja, termin realizacji to 15 paź-
dziernika br.
l Przygotowywany jest projekt 
zagospodarowania i rewitalizacji 
oranżerii, w okresie jesiennym 
rozpoczną się zabiegi o środki po-
mocowe.
l Dyrektor Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. Zbigniew Czury-
ło uzyskał informację z Departa-
mentu Kształcenia Muzycznego, że 

szkole zostanie przekazana kwota 
80 tys. zł na zagospodarowanie po-
mieszczeń po bibliotece. Oprócz 
tego Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego zabezpieczy-
ło środki na zwiększony o 3 tys. zł 
czynsz za wynajem pomieszczeń. 
Trwają prace studyjne związane 
z wydzierżawieniem wschodnie-
go skrzydła pałacu dla Archiwum 
Państwowego.
l Trwają przygotowania do podję-
cia prac związanych z zagospodaro-
waniem dziedzińca pałacowego, 
włącznie z renowacją murów opo-
rowych, które wymagają w pierw-
szym rzędzie odwodnienia. Jesz-
cze w roku 1994 Miasto zamówiło 
koncepcję zagospodarowania tego 
miejsca, którą stworzyli specjaliści 

z Białegostoku. - Skoro Miasto już 
raz wydało pieniądze na ten cel, a 
konserwator zabytków zaakcepto-
wał koncepcję, pójdźmy tą drogą 
wyznaczoną przez znawców tema-
tu – mówił burmistrz Jerzy Rębek, 
dodając, że wszyscy jej twórcy są 
dostępni, możliwe są konsultacje. 
Koncepcja zagospodarowania dzie-
dzińca przewiduje m.in. wyłożenie 
części powierzchni płytami grani-
towymi, a na obszary zielone mają 
być dostępne dla wszystkich do ce-
lów rekreacyjnych.
l Dobiegają końca starania o wy-
najem zachodniego skrzydła dla 
Archiwum Państwowego. Umowa 
wynajmu zostanie niebawem pod-
pisana.
 AW

Burmistrz Jerzy Rębek poinformował na ostatniej sesji Rady Miasta o działaniach związanych z 
renowacją i zagospodarowaniem Pałacu Potockich.

Od 7 maja do 31 lipca w 
Urzędzie Miasta można skła-
dać propozycje do Budżetu 
Obywatelskiego na 2019 r. W 
drugiej edycji BO na realizację 
pomysłów mieszkańców mia-
sta zarezerwowanych będzie 
100 tys. zł. Maksymalna war-
tość jednego projektu to 50 
tys. zł, co umożliwi wykonanie 
kilku zadań zaproponowanych 
przez radzynian.

Propozycje zadań może zgłaszać 
każdy mieszkaniec miasta, który 

najpóźniej w dniu zgłoszenia wnio-
sku ukończył 16. rok życia. Projekt 
musi mieć poparcie minimum 
50 mieszkańców, którzy również 
ukończyli 16 roku życia. 
Formularze są dostępne na miej-
skiej stronie www.radzyn-podl.pl 
oraz w Urzędzie Miasta (sekretariat 
na I pietrze lub pokój 306 III pię-
trze).

Jaki jest kalendarz działań 
związanych z Budżetem Oby-
watelskim?
Do 14 września zostaną zaopinio-
wane zgłoszone projekty, do 18 

września zostanie sporządzona 
ostateczna lista zadań, 20 września 
nastąpi jej zatwierdzenie, następne-
go dnia - 21 września lista projek-
tów zostanie opublikowana.
Przewidywany termin głosowania 
na zaproponowane przez miesz-
kańców i zweryfikowane przez od-
powiednie komórki Urzędu Miasta 
projekty to 1-5 października br. 
Każdy mieszkaniec, który ukoń-
czył 16 rok życia, będzie mógł za-
głosować na dwie propozycje. Tym 
razem będzie to głosowanie tajne – 
karta do do głosowania nie będzie 
zawierała danych osobowych: imie-

nia, nazwiska ani numeru PESEL.
Główne cele realizacji BO to włą-
czenie mieszkańców w proces 
zarządzania Miastem Radzyń 
Podlaski, pozyskanie społecznego 
zrozumienia i akceptacji dla pro-
jektowanych rozwiązań, budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego.

 AW

Prace związane z adaptacją bu-
dynku przy ul. Budowlanych na 
mieszkania socjalne przebiega-
ją zgodnie z harmonogramem, 
nawet je wyprzedzają. Zakoń-
czenie inwestycji planowane 
jest na 20 sierpnia.  Obecnie 
gotowa jest elewacja, są wy-
konane przyłącza, trwają prace 
wykończeniowe wewnątrz 
budynku. 

Jakość prac sprawdzają na bieżąco 
trzej inspektorzy (robót budowla-
nych, sanitarnych i elektrycznych), 
prowadzone są próby instalacji i 
niezbędne pomiary. Inspektor Wy-
działu Rozwoju Gospodarczego 
odbywa regularne wizyty na budo-
wie. 

Zgodnie z zapowiedzią Burmi-
strza Jerzego Rębka, w odpo-
wiedzi na potrzeby zarówno 
najmłodszych mieszkańców 
miasta jak i ich rodziców, in-
formujemy, że place zabaw 
przy budynkach Przedszkola 
Miejskiego, tj. na ulicach 
Chmielowskiego, Armii Krajo-
wej i Reja, od końca kwietnia 
są dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych  również 
poza dniami i godzinami pracy 
przedszkola.

Jednocześnie informujemy, że 
miejsca te są objęte monitorin-
giem a dzieci, które z nich korzy-
stają, muszą zostawać pod opieką 
osób dorosłych!
Plac zabaw na Bulwarach został 
wpisany w plan inwestycyjny na 
2018 rok. Plac zostanie zbudo-
wany od nowa. Pieniądze ten cel 
zostały zarezerwowane w tego-
rocznym budżecie. W związku z 
tym jednak, że pojawiły się plany 
budowy placu zabaw na ul. War-
szawskiej i remontu placu przy 
Szkole Podstawowej nr 1, wszyst-
kie te trzy inwestycje będą ujęte w 
jednym zamówieniu, na które zo-
stanie ogłoszony przetarg nieogra-
niczony. To pozwoli zmniejszyć 
koszty. Poza tym wszystkie place 
będą oświetlone i monitorowane. 

 KN
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Działania Miasta związane z renowacją 
i zagospodarowaniem Pałacu Potockich 

Budżet Obywatelski 2019

Budynek 
na ul. Budowlanych

Place zabaw przy 
przedszkolach 
dostępne 
dla wszystkich 
zainteresowanych!



Dlaczego Pan podjął decyzję 
o zrezygnowaniu z mandatu 
poselskiego na rzecz funkcji 
samorządowej? Czy to była 
trudna decyzja?
Dla mnie była to decyzja natural-
na. Z samorządem związany je-
stem od jego początków w Polsce, 
czyli od 27 lat. To szmat czasu. 
Moja piękna przygoda samorzą-
dowa rozpoczęła się w roku 1990, 
kiedy 12 czerwca objąłem funkcję 
wójta Gminy Radzyń Podlaski i 
przez 3 kadencje – do roku 2002 
pełniłem tę zaszczytną funkcję, 
którą traktowałem jako misję 
na rzecz społeczności lokalnej. 
W 2002 roku zostałem radnym 
Rady Powiatu Radzyńskiego, 
sprawowałem mandat przez 5 
lat, jednocześnie prowadziłem 
Wydział Oświaty w Gminie Ra-

dzyń Podlaski. Gdy sprawowa-
łem mandat Posła na Sejm RP w 
VI i VII kadencji (2007-2014), 
również zajmowałem się samo-
rządem, pracując m.in. w Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Poli-
tyki Regionalnej, włączając się w 
najważniejsze sprawy związane z 
funkcjonowaniem samorządu w 
Polsce.

Był Pan posłem, teraz jest 
burmistrzem Radzynia Pod-
laskiego. To inny zakres 
obowiązków, inna specyfika. 
Trudno było się odnaleźć Panu 
w nowej rzeczywistości?
W rzeczywistości samorządowej 
nie musiałem się odnajdować, 
bo to dziedzina, którą doskonale 
znałem, zanim zostałem burmi-
strzem Radzynia Podlaskiego. Z 
wykształcenia jestem administra-
tywistą, studiowałem na Wydzia-
le Prawa I Administracji UMCS 
w Lublinie. Jak wskazałem, moja 
wcześniejsza praca zawodowa była 
związana z samorządem, przez 
pracę w parlamencie mogłem po-
znać tę dziedzinę z perspektywy 
ogólnopolskiej.

Jak Pan ocenia dzisiejszy 
rząd? Nie żałuje Pan, że nie 
współtworzy Pan obecnej 
polskiej rzeczywistości jako 
parlamentarzysta?
Nawet przez chwilę nie żałowałem 

decyzji, jaką podjąłem, ubiegając 
się o funkcję burmistrza Radzynia 
Podlaskiego. Jak wspomniałem, 
zawsze chciałem pracować w sa-
morządzie, bo samorząd to moja 
pasja. Pracę swoją traktuję i staram 
się pełnić jako misję – działalność 
dla dobra wspólnego, ponieważ 
najważniejszym aspektem jest od-
powiedzialność za wspólne dobro. 
Nieodpowiedzialność w pełnieniu 
funkcji skutkuje stratami material-
nymi, ale też często cierpieniem 
ludzi. Taka świadomość bardzo 
mobilizuje do pracy. To, co w 
pracy samorządowej jest najpięk-
niejsze, to dobra, konstruktywna 
współpraca z przedstawicielami 
różnych środowisk, grup społecz-
nych, nawiązywanie dialog spo-
łecznego.
Okres 7 lat spędzony w Sejmie RP 
oceniam jako czas intensywnej na-
uki i zdobywania doświadczenia w 
prowadzeniu spraw publicznych. 
Choć obecnie PiS jest u steru wła-
dzy i wielu moich przyjaciół pełni 
kierownicze funkcje w państwie, 
ja pragnę pracować tu, na miejscu 
dla doba całej społeczności naszej 
Małej Ojczyzny.
Byłem samorządowcem również 
w latach 90 - od 90 do  2002 - mam 
skale porównawczą. Chcę powie-
dzieć, że rząd spisuje się na piątkę, 
jeśli chodzi o relacje z samorząda-
mi. Nareszcie mamy w parlamen-
cie i rządzie partnera do rozwią-

zywania problemów społecznych, 
samorządowych i gospodarczych. 
Najlepszym przykładem jest 
wsparcie w budowie dróg lokal-
nych – to niepowtarzalna okazja, 
by wiele samorządów zrealizowało 
plany związane z budownictwem 
drogowym. Czegoś podobnego 
jeszcze nie było, a mówię to z per-
spektywy mego 27-letniego do-
świadczenia samorządowego.

Gdzie Pan widzi swoją przy-
szłość - dalej w samorządzie, 
czy jednak - nazwijmy to - 
gdzieś wyżej?
Za mną ponad 3,5 roku pracy na 
stanowisku burmistrza Radzynia 
Podlaskiego. Był to czas wytężonej 
pracy nad porządkowaniem finan-
sów miasta – co nam się udało, re-
alizacji inwestycji niezbędnych dla 
mieszkańców miasta oraz starań o 
uzyskanie dotacji na ważne przed-
sięwzięcia, w tym środków na re-
waloryzację naszego skarbu – Pa-
łacu Potockich, europejskiej klasy 
zabytku. Swoją przyszłość widzę 
w Radzyniu. Przede wszystkim – 
pragnę dokończyć realizację roz-
poczętych w tej kadencji planów i 
zamierzeń, gdyż jedna kadencja to 
za mało, biorąc pod uwagę, że pro-
cedury administracyjne związane 
z inwestycjami są czasochłonne.

Dziękuję za rozmowę.

Pierwszy przetarg na dokoń-
czenie sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 1 
został unieważniony z powodu 
zbyt wysokiej ceny zawartej w 
ofercie złożonej do przetargu.

W wyznaczonym terminie – do 8 
maja złożono jedną ofertę. Przed-
stawiła ją firma ROSA-BUD Spółka 
Akcyjna w Radomiu. Jednak cena 
ofertowa przedstawiona przez wy-
konawcę (5 308 644,54 zł) znacznie 
przewyższała kwotę, jaką Miasto 
zamierzało przeznaczyć na sfinan-
sowanie zamówienia (3 415 461,92 
zł).
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 usta-
wy – Prawo zamówień publicznych 
zamawiający unieważnia postępo-
wanie udzielenie zamówienia pu-
blicznego, jeśli cena najkorzystniej-
szej oferty przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia i nie 
może zwiększyć tej kwoty do ceny 
najkorzystniejszej oferty. 
 AW

W związku z brakami oświetle-
nia ścieżki rowerowej, podczas 
kwietniowej sesji Rady Miasta 
burmistrz Jerzy Rębek wyja-
śniał, że trwają prace nad zmia-
ną sposobu zasilania latarni.

Braki oświetleniowe występują z 
powodu zużycia się modułów prze-
twarzających energię słoneczną na 
elektryczną. Problemy są spowodo-
wane zastosowaniem takiego roz-
wiązania, że te moduły szybko nisz-
czeją, a ponieważ obecnie na rynku 
są praktycznie nieosiągalne, zdecy-
dowano się na rozwiązanie trwałe: 
poprowadzenie kabla elektrycznego
- Projekt oświetlenia ścieżki rowe-
rowej prądem zmiennym, czyli bu-
dowy sieci kablowej, został złożony 
w Zespole Uzgodnienia Dokumen-
tacji, następnie zgłoszenie zostanie 
przekazane do Starostwa. Po uzy-
skaniu zgody na budowę oraz po-
znaniu kosztorysu inwestorskiego, 
przystąpimy do realizacji inwestycji 
i wykonamy oświetlenie przy ścież-
ce rowerowej. AW
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Za mną ponad 3,5 roku pracy nad porządkowaniem finansów miasta – co nam się udało, realizacji 
inwestycji niezbędnych dla mieszkańców miasta oraz starań o uzyskanie dotacji na ważne przed-
sięwzięcia, w tym środków na rewaloryzację Pałacu Potockich. Swoją przyszłość widzę w Radzy-
niu. Przede wszystkim – pragnę dokończyć realizację rozpoczętych w tej kadencji planów i zamie-
rzeń, gdyż jedna kadencja to za mało, biorąc pod uwagę, że procedury administracyjne związane z 
inwestycjami są czasochłonne - mówi Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek.

Samorząd to moja pasja
- wywiad z Burmistrzem Jerzym Rębkiem dla Portalu Samorządowego

Pierwszy przetarg 
na dokończenie 
hali sportowej 
przy SP 1 
unieważniony 

Poprawi się 
oświetlenie na 
ścieżce 
rowerowej

Radzyńskie Towarzystwo Mu-
zyczne im. Karola Lipińskiego 
skierowało do Rady Miasta 
pismo z postulatem nazwania 
jednej z ulic Radzynia imie-
niem Zygmunta Pietrzaka. 
Celem inicjatywy jest uczcze-
nie pamięci osoby niezwykle 
zasłużonej dla miasta i regio-
nu.

Zygmunt Pietrzak to pedagog, 
animator kultury muzycznej, ini-
cjator i wieloletni dyrektor Pań-

stwowej Szkoły Muzycznej I st. im. 
Karola Lipińskiego, muzyk, melo-
man, założyciel i prezes Radzyń-
skiego Towarzystwa Muzycznego, 
który przez 32 lata organizował 
Dni Karola Lipińskiego, propa-
gował twórczość urodzonego w 
Radzyniu kompozytora i wirtuoza 
skrzypiec.
Pismo RTM odczytał na sesji prze-
wodniczący Rady Miasta Adam 
Adamski. - Zwracam się do Pań-
stwa Radnych, aby ten wniosek 
nie umknął uwadze Rady Miasta i 

gdy będzie taka sposobność, war-
to o nim pamiętać - zaapelował A. 
Adamski, wyjaśniwszy wcześniej, 
że obecnie nie ma w Radzyniu ulic 
nienazwanych, a zmiana nazwy 
spowodowałaby konflikty, których 
na pewno Pan Zygmunt Pietrzak 
by sobie nie życzył. 
Do wniosku dołączona została 
uchwała Radzyńskiego Towarzy-
stwa Muzycznego oraz biogram 
Zygmunta Pietrzaka.
 AW

Jak uczcić pamięć  Zygmunta Pietrzaka?



Już wkrótce zainicjowane zosta-
nie Muzeum Żołnierzy Wyklę-
tych, w wakacje ROK zaprasza na 
Kino pod Chmurką oraz Letnią 
Scenę Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury. Odwołując się do pro-
gramu premiera Mateusza Mora-
wieckiego, inicjatywy te dyrektor 
ROK  nazwał „Piątką Mazurka”. 
- Na pewno wniosą powiew świe-
żości do naszego miasta – mówił 
Robert Mazurek. Zapewniał też, 
że za jego kierownictwa w ROK  
bardzo dużo się zmieni: - Kultura 
nie może chować się w podzie-
miu i nie może być sprowadzana 
przede wszystkim do „grania do 
kotleta”. Musi wyjść do mieszkań-
ców Radzynia Podlaskiego!

Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych
19 maja, w ramach Nocy Muzeów 
2018, zainaugurowany zostanie 
proces tworzenia w Radzyniu 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych. 
Całe przedsięwzięcie odbywa się z 
inicjatywy Pana Burmistrza, przy 
nieocenionym wsparciu Senatora 
Grzegorza Biereckiego i Posła na 
Sejm RP Janusza Szewczaka.
- W związku z tym, że zwolnił się 
lokal w budynku przy ul. War-
szawskiej 5a, do którego przy-
pisana jest piwnica zawierająca 
najwięcej z zachowanych napisów 
na ścianach, pragniemy udostęp-
nić ją do zwiedzania wszystkim 
zainteresowanym – mówił Robert 
Mazurek. Radzyński Ośrodek 
Kultury przejął już tę piwnicę. 
- W chwili obecnej jesteśmy w 
trakcie przygotowywania pierw-
szej ekspozycji. Rozpoczynamy 
też gromadzenie zbiorów i pa-
miątek.
Dyrektor ROK zwraca się z ape-
lem do wszystkich, którzy w swo-
ich archiwach posiadają zdjęcia 
osób tam przetrzymywanych. 19 
maja podczas otwarcia muzeum 
utworzony zostanie punkt, w któ-
rym od ręki zdjęcia będą skano-
wane. - Bardzo chętnie też przyj-
miemy różnego rodzaju pamiątki 
i przedmioty, które pozwolą nam 
w pełni ukazać losy więzionych 

tam polskich patriotów – dodał 
Robert Mazurek. - Tworzenie 
muzeum jest procesem długim i 
skomplikowanym, co szczegóło-
wo reguluje Ustawa o muzeach z 
dnia 21 listopada 1996 r. Rozpo-
czynamy ten proces – od tego, że 
cela nr 6 przy ul. Warszawskiej 5a, 
zawierająca pierwszą ekspozycję, 
od tej chwili będzie udostępniona 
wszystkim zainteresowanym. W 
tym celu chęć zwiedzania należy 
wcześniej uzgodnić w Radzyń-
skim Ośrodku Kultury.

Obchody 550-lecia 
Radzynia Podlaskiego
Wszystkie imprezy organizowane 
w 2018 r. podporządkowane są 
tym obchodom. Ponadto Radzyń-
ski Ośrodek Kultury  przygotował 
dwa punkty kulminacyjne tego 
jubileuszu: Dni Radzynia, które 
odbędą się od 10 do 17 czerwca 
(szczegółowy program – obok) 
oraz Festyn Miejski  21 lipca.
W ramach festynu odbędą się 
koncerty trzech zespołów: Extazy 
(disco-polo), Redlin (folk) oraz 
Varius Manx i Kasi Stankiewicz 
(pop), którzy wystąpią ze specjal-
nym programem z okazji 25-lecia 
zespołu. Ponadto przewidujemy 
zabawę z DJ.

Kino pod Chmurką
Począwszy od 28 czerwca przez 
10 kolejnych czwartków ROK 
zaproponuje mieszkańcom Ra-
dzynia Kino pod Chmurką (teren 
trawiasty od strony północnej pa-
łacu Potockich). W połowie maja 
przedstawi listę tytułów (w pięciu 
kategoriach) i  przeprowadzi gło-
sowanie na filmy, które zostaną 
ostatecznie wyświetlone. Projek-
cje będą darmowe, a jedynie - dla 
podniesienia komfortu oglądania 
filmów – ci, którzy nie przyniosą 
ze sobą krzesełka lub koca, będą 
mogli wypożyczyć sobie leżak. 

Letnia Scena Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury
Począwszy od 24 czerwca przez 
10 kolejnych niedziel urucho-
miona zostanie Letnia Scena Ra-

dzyńskiego Ośrodka Kultury. W 
godz. od 15.00 do 20.00 na tara-
sie Oranżerii będą miały miejsce 
różnego rodzaju imprezy kultu-
ralne: koncerty, spektakle, wy-
stawy, spotkania – wszystko dla 
uatrakcyjnienia mieszkańcom 
Radzynia niedzielnych spacerów. 
Szczegółowy program Letniej 
Sceny Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury zostanie zaprezentowany 
w połowie czerwca.

Uroczyste obchody 100. 
rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości
Obchody tej ważnej dla naszego 
kraju rocznicy są organizowane 
przez cały rok. - Każdego 11 dnia 
miesiąca (i w okolicy tej daty) 
wychodzimy do mieszkańców 
Radzynia z patriotyczną ofertą 
kulturalną – mówił Robert Ma-
zurek. Przypomniał dotychcza-
sowe imprezy. 11 marca odbył się 
wernisaż wystawy „Nowy poczet 
władców Polski”. W kwietniu od-
były się: Koncert dla Niepodle-
głej (7.04), przygotowany przez 
Gimnazjum nr 1 we współpracy 
z ROK. Ponadto odbył się wie-
czór promocyjny poezji Teresy 
Tętnik (11 kwietnia) oraz koncert 
Zespołu Wokalnego „Wrzos” pt. 
„Niepodległa… Niepokorna…” 
(15 kwietnia). 
Na 11 maja zaplanowana zosta-
ła inauguracja „Galerii na Świe-
żym Powietrzu” – na ogrodzeniu 
stadionu miejskiego (od strony 
ścieżki rowerowej). Na początek 
zostanie zaprezentowana wy-
stawa pt. „Radzyń Podlaski w 
100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości”. Z kolei 11 czerw-
ca odbędzie się wystawa grafik 
starego Radzynia autorstwa An-
toniny Bożym-Rotari połączona 
z promocją albumu pt. „Radzyń 
Podlaski. Nowy jest piękny, a sta-
ry – pełen tajemnic”. Szczegóły 
kolejnych inicjatyw podamy w 
odpowiednim czasie.

 AW

6 AKTUALNOŚCI BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 14 maja 2018 r.

Program Dni Radzynia
W ramach Dni Radzynia Radzyński Ośrodek Kultury  wspól-
nie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Miejską 
Biblioteką Publiczną im. Zenona Przesmyckiego, przygoto-
wał następujące wydarzenia:

10 czerwca 2018 r. (niedziela)
11.00 – Otwarte Mistrzostwa Radzynia w Pływaniu (pływalnia 
„Aqua-Miś”) 

11 czerwca 2018 r. (poniedziałek)
18.00 – Promocja albumu pt. „Radzyń Podlaski. Nowy jest piękny, 
a stary – pełen tajemnic” połączona z wystawą grafik starego Ra-
dzynia autorstwa Antoniny Bożym-Rotari (korpus główny pałacu 
Potockich) 

12 czerwca 2018 r. (wtorek)
10.00 – Finał Konkursu Wiedzy o Radzyniu Podlaskim (sala wido-
wiskowo-kinowa ROK)

13 czerwca 2018 r. (środa)
17.00 – Senioriada 2018 (boisko trawiaste w parku miejskim)
18.00 – promocja książki pt. „Radzyń Podlaski. Wielka historia ma-
łego miasta” autorstwa Anny Wasak 

14 czerwca 2018 r. (czwartek)
10.00-15.00 – Wielkie Radzyńskie Warsztaty Fotograficzne (Ra-
dzyński Ośrodek Kultury)
21.00 – Spotkanie „Radzyńskie Modrzewie – historia i legenda”
(teren trawiasty od strony północnej pałacu Potockich) 

15 czerwca 2018 r. (piątek)
8.00-19.00 – Radzyńskie Dni Fotografii (Radzyński Ośrodek Kul-
tury)
11.00 – Uroczysta Sesja Rady Miasta z okazji 550-lecia Radzynia 
Podlaskiego (sala widowiskowo-kinowa ROK )
18.00 – Wernisaż wystawy upamiętniającej mieszkańców Radzynia, 
którzy przeszli przez obóz na Majdanku (galeria „Oranżeria” ROK) 

16 czerwca 2018 r. (sobota)
8.00-19.00 – Radzyńskie Dni Fotografii (Radzyński Ośrodek Kul-
tury)
10.00 – Dziecięcy Rajd Rowerowy (rozpoczęcie: pływalnia „Aqua-
Miś”)

17 czerwca 2018 r. (niedziela)
12.00 – uroczysta Msza Święta w Kościele Trójcy Świętej
13.30 – odsłonięcie tablicy poświęconej 550-leciu Radzynia Podla-
skiego
14.00 – część oficjalna uroczystości w Radzyńskim Ośrodku Kultury
17.00 – koncert „Zakochani w Radzyniu”
19.00 – tort 550 cm na 550 Lat Radzynia Podlaskiego
20.00 – koncert Roberta Janowskiego
22.00 – fajerwerki

Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta (26.04) dyrektor Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury Robert Mazurek zaprezentował szczegółowy program 
obchodów 550-lecia uzyskania przez Radzyń praw miejskich i 100-lecia 
Niepodległości oraz nowe inicjatywy, których realizacja rozpocznie się 
w tym roku.

„PIĄTKA MAZURKA”, czyli co 
nowego w radzyńskiej kulturze?
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Miasto jako Lider projektu „Czy-
sta energia w Powiecie Radzyń-
skim” dotychczas pokryło z bu-
dżetu Miasta koszty w wysokości 
łącznej 1 287 777,49 zł. Na konto 
Miasta TUZ Towarzystwo Ubez-
pieczeń Wzajemnych w Warsza-
wie przekazało w ramach udzie-
lonej gwarancji ubezpieczenia 
należytego wykonania umowy 
(zawartej z PPHU RAPID Spół-
ka z o.o.) kwotę 339  220,00 zł 
oraz zasądzone odsetki w kwo-

cie 60  762,20 zł i zwrot kosztów 
w kwocie 11  601,00 zł – łącznie 
411 583,20 zł.
Wszyscy Partnerzy projektu, bę-
dący stronami umowy partner-
skiej z dnia 3 września 2013 r., 
powinni partycypować w ponie-
sionych kosztach:
1/ solidarnie w zakresie kwoty 
44  935,34 zł (koszty związane z 
postępowaniami sądowymi)
2/ proporcjonalnie do liczby in-
stalacji solarnych wykonanych 

na terenie Gmin Partnerów przed 
odstąpieniem od umowy; łączna 
ich wartość to kwota 1 232 842,15 
zł, pomniejszona o 411 583,20 zł 
wypłacone Miastu przez Towa-
rzystwo Ubezpieczeń Wzajem-
nych, czyli 821 258,95 zł.
Uwzględniając powyższe, ponie-
sione przez Lidera koszty powin-
ny być zrefundowane:
1/ w zakresie kwoty 44 935,34 zł 
przez każdego z Partnerów w wy-
sokości 5 616,92 zł;

2/ w zakresie kwoty 821 258,95 zł 
zgodnie z poniższym:
Gmina Borki (18 instalacji) – 
46 929,08 zł,
Gmina Czemierniki (26 instala-
cji) – 67 786,45 zł,
Gmina Kąkolewnica (21 instala-
cji) – 54 750,60 zł,
Gmina Komarówka Podlaska (13 
instalacji) – 33 893,23 zł,
Miasto Radzyń Podlaski (67 in-
stalacji) – 174 680,47 zł,
Gmina Radzyń Podlaski (81 in-

stalacji) – 211 180,87 zł,
Gmina Ulan-Majorat (69 instala-
cji) – 179 894,82 zł,
Gmina Wohyń (20 instalacji) – 
52 143,43 zł.
Wójtowie Gmin Partnerskich po-
proszeni zostali o zajęcie stano-
wiska na piśmie i przesłanie do 
Urzędu Miasta Radzyń Podlaski 
do dnia 18 maja 2018 r.
 Red. 

W dniach 27 - 28 kwietnia w 
Siedlcach odbył się Diecezjalny 
Kongres Trzeźwości, adreso-
wany do osób, zajmujących się 
problematyką rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 
Udział w nim wzięli pracownicy 
socjalni Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Radzyniu 
Podlaskim.

W piątek 27 kwietnia 2018 r. do 
Centrum Duszpastersko - Chary-
tatywnego w Siedlcach zaproszono 

przedstawicieli samorządów oraz 
pracowników ośrodków pomo-
cy społecznej i członków komisji 
rozwiązywania problemów alko-
holowych. Słowo wstępne wygłosił 
ks. Andrzej Kieliszek- diecezjalny 
duszpasterz trzeźwości, a prelegen-
tami tego dnia byli m.in. dr Jerzy 
Kamiński - ordynator Oddziału 
Terapii Uzależnień w Łukowie, mgr 
Małgorzata Widyńska - zastępca 
kierownika OTU w Radzyniu Pod-
laskim oraz mgr Ewa Orzechowska 
- zastępca kierownika OTU w Su-
chowoli. Specjaliści, odwołując się 

do swojego wieloletniego doświad-
czenia, mówili m.in. o diagnozo-
waniu alkoholizmu i jego fazach, 
motywowaniu do leczenia oraz 
wsparciu najbliższego otoczenia 
osób nadużywających alkoholu,.
W samo południe w Katedrze Sie-
dleckiej została odprawiona Eucha-
rystia, której przewodniczył Biskup 
Siedlecki Kazimierz Gurda. W cza-
sie kazania przypomniał, że jesienią 
2017 r. w Warszawie pod hasłem 
„Ku trzeźwości Narodu” odbył się 
Narodowy Kongres Trzeźwości, 
czego konsekwencją było sporzą-

dzenie dokumentu „Narodowy 
program trzeźwości”. Jego głównym 
przesłaniem jest wychowanie dzieci 
i młodzieży w kulturze trzeźwości 
oraz całkowita abstynencja kobiet w 
ciąży. Postulaty te wynikają z troski 
o życie osobiste, rodzinne, społecz-
ne, tak aby każdy człowiek mógł żyć 
w wolności dziecka Bożego.
Po zakończonej Mszy św., głos za-
brała wspólnota AA. Jej członko-
wie przypomnieli historię ruchu, 
program „12 kroków” oraz przed-
stawili swoje świadectwa, a ks. An-
drzej Kieliszek w podsumowaniu 
podkreślił wielką rolę tego ruchu. 
Stwierdził, że AA to zarówno al-
ternatywa w stosunku do terapii 
profesjonalnej, jak i możliwość sko-
rzystania z szerokiego wsparcia w 

ramach ruchu AA dla osób kończą-
cych terapię profesjonalną.
Osoby pracujące z osobami uza-
leżnionymi i współuzależnionymi 
dzięki kongresowi mogły pogłębić i 
usystematyzować swoją wiedzę, aby 
w pracy zawodowej i społecznej le-
piej pomagać osobom zagrożonym 
uzależnieniem oraz uzależnionym, 
wspierać je i motywować do działań 
protrzeźwościowych.
Każdy z uczestników kongresu 
otrzymał certyfikat uczestnictwa w 
konferencji.

 Agnieszka Biernacka-Kiewel
 Magdalena Brygoła
 Agnieszka Wiszniewska

Oponenci obwiniają burmistrza, 
że niesłusznie zapłacono syn-
dykowi masy upadłości firmy 
RAPID, zamiast złożyć należną 
kwotę do depozytu sądowego 
i czekać na wyrok sądu. Czy 
było to możliwe? Do zarzutów 
w związku z tym problemem 
ustosunkował się burmistrz 
Jerzy Rębek na sesji Rady Mia-
sta 26 kwietnia. 

Przypomnijmy, że wniosek o ze-
zwolenie na depozyt sądowy w wy-
sokości 870 448,71 zł został złożony 
do Sądu Rejonowego w Radzyniu 
Podlaskim w dn. 4 sierpnia 2015 r. 

Kwota ta stanowiła wysokość wyna-
grodzenia należnego podwykonaw-
cy – Energetyce Solarnej Ensol sp. z 
o.o. 
Aby otrzymać z Urzędu Marszał-
kowskiego ustalone dofinansowanie 
do projektu „Czysta energia w po-
wiecie radzyńskim”, wnioskodawca 
był zobowiązany już we wrześniu 
rozliczyć się z wykonawcą – a w tym 
przypadku musiał także ustosunko-
wać się do roszczeń podwykonaw-
cy. Niestety, Sąd Rejonowy wydał 
postanowienie o zezwoleniu na zło-
żenie depozytu dopiero 2 listopada 
2015 r. Dlatego we wrześniu, nie 
mając jeszcze postanowienia Sądu 
i znając stanowisko syndyka w tym 

zakresie (który zabronił nam roz-
liczać się z bezpośrednio z ENSOL
-em), Miasto dokonało rozliczenia z 
syndykiem.
Czy były błędy formalne na etapie 
składania wniosku o ustanowienie 
depozytu sądowego? 
- Zostaliśmy wezwani do uzupeł-
nienia formalnych braków,  zostało 
to dopełnione w ciągu kilku dni. 
Takie działanie nie miało żadnego 
wpływu na termin wydania posta-
nowienia o ustanowieniu depozytu 
sądowego – wyjaśniał Jerzy Rebek. 
Ustosunkował się też do zarzuty, że 
nie złożono kwoty depozytu łącznie 
z wnioskiem. - Składanie do depo-
zytów kwot łącznie z wnioskiem 

mija się zupełnie z celem, ponieważ 
nie tylko musi być wydane postano-
wienie sądu, ale musi się ono upra-
womocnić. Dopiero od momentu 
uprawomocnienia można uznać, 
że depozyt sądowy został złożony w 
sposób skuteczny. Nie wystarczyło 
nawet samo postanowienie I instan-
cji, ale musiało być prawomocne i 
w niektórych  gminach trwało to 
nawet kilka miesięcy. Takie było sta-
nowisko w innych gminach, co po-
twierdzał menedżer projektu - wy-
magany był dokument, zawierający   
prawomocne sądowe postanowie-
nie o możliwości złożenia depozytu 
i dopiero wtedy te środki mogłyby 
być złożone jako kwalifikowane 

- wyjaśniał Burmistrz. - Takie są 
wytyczne Urzędu Marszałkowskie-
go  i Ministerstwa Finansów, które 
mówią, że można rozliczyć dotację, 
jeśli depozyt sądowy został złożony 
skutecznie.
Ostatecznym terminem rozliczenia 
dotacji z Urzędem Marszałkow-
skim, nawet po jego przesunięciu 
– to był 30 września 2016 r. Posta-
nowienie o  ustanowieniu depozytu 
sądowego zostało wydane 3 listopa-
da – i to nieprawomocne, więc  nie 
było żadnych szans na skuteczne 
uzyskanie postanowienia o złożeniu 
depozytu w związku z rozliczeniem 
z Urzędem Marszałkowskim – pod-
sumował burmistrz Jerzy Rębek. 

Rozliczenia z gminami-partnerami projektu 
„Czysta energia w Powiecie Radzyńskim” 
W ostatnim dniu kwietnia wójtowie gmin uczestniczących w projekcie „Czy-
sta energia w Powiecie Radzyńskim – instalacje solarne” otrzymali pismo 
Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski zawierające zestawienie wydatków po-
niesionych przez Miasto Radzyń Podlaski po odstąpieniu od umowy z Przed-
siębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym RAPID Spółka z o.o. . Taki 
był wniosek po spotkaniu uczestników projektu, które odbyło się w Urzędzie 
Miasta 11 kwietnia br.

Pracownicy socjalni MOPS na Diecezjalnym 
Kongresie Trzeźwości 

Kwoty należnej Ensolowi nie można było skutecznie złożyć w depozycie sądowym



Ważkim argumentem za takim wy-
borem był również fakt, że drzewa 
zostały zasadzone w czasach, gdy 
byli oni właścicielami Radzynia 
(według ekspertyzy dendrologicz-
nej 300-330 lat temu). Dyrektor 
Radzyńskiego Ośrodka Kultury 
Robert Mazurek zapowiedział na 
14 czerwca wieczorne spotkanie 
na temat „Radzyńskie modrzewie 
– historia i legenda”. Początek o go-
dzinie 21.00.
Poniżej zamieszczamy artykuł 
poświęcony Szczukom. Jego lek-
tura – mam nadzieję – przekona 
Państwa, że Szczukowie godni są 
upamiętnienia w naszym mieście. 
Tabliczka informacyjna, jaka zosta-
nie umieszczona w pobliżu drzew, 
będzie informowała mieszkańców 
Radzynia i przybywających do nas 
gości o ich pięknych postaciach i 
wielkich zasługach.

Stanisław Antoni Szczuka 
- „chodząca cnota”
Stanisław Antoni Szczuka zapisał w 
dziejach Radzynia wspaniałą kar-
tę. Podniósł miasto z ruiny, w jaką 
popadło w okresie potopu szwedz-
kiego, mało tego: rozbudował je 
i otoczył murami obronnymi. Za 
jego czasów powstał nowy rynek. 
Założył parafię unicką. Wreszcie 
– przebudował istniejący zamek 
Mniszchów, tworząc z niego baro-
kową rezydencję, godną króla.
Poza tym powinniśmy być dumni 
z właściciela miasta, który stano-
wił wzór cnót dla współczesnych, 
był postacią wybitną i szlachetną. I 
przy takim nazwisku pojawiała się 
nazwa Radzynia! „...mąż w swo-
im czasie znakomity, staropolskiej 
cnoty, pan na Szczuczynie i Ra-
dzyniu” - pisał o nim Orgelbrand. 
Można powiedzieć, że ponad 300 
lat przed „Ranczem” wspaniale 
promował nasze miasto.
W szczególnych superlatywach pi-
sał o nim bp. Andrzej Chryzostom 
Załuski na kartach czterotomo-
wego dzieła „Epistolae historico 
– familiares”: „Szczuka był wyjąt-
kowym w swoich czasach czło-
wiekiem ... co od stu innych wię-
cej był wart zacnością charakteru, 
wykształceniem umysłu, miłością 
ojczyzny. Szczuka - była to prawość 

chodząca: oddałby wszystko w po-
trzebie dla Rzeczypospolitej”, (t. 2 
str. 76). Ocena ta przetrwała próbę 
czasu. Paweł Jasienica – autor m.in. 
„Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów” nazwał go najmądrzejszym 
i najlepszym człowiekiem swojej 
epoki.

Kreator życia 
politycznego. Wybitny 
mówca sejmowy i pisarz 
polityczny. 
Reformator oświaty
Stanisław Antoni Szczuka herbu 
Grabie urodził się w 1654 roku w 
średniozamożnej rodzinie szla-
checkiej, pochodzącej z Mazowsza, 
ale od trzech pokoleń osiadłej na 
Litwie. Wczesną młodość spędził w 
Wilnie. Naukę kontynuował w Kra-
kowie (1671-72), gdzie studiował 
filozofię i retorykę. Młody Szczuka 
praktykował siedemnaście miesię-
cy w Trybunale Lubelskim, gdzie 
uczył się praw koronnych. Oprócz 
polskiego i litewskiego znał języki 
francuski, niemiecki i łacinę. Wiele 
lat później opozycja zarzucała mu 
zbyt dobre wykształcenie - że mu 
„rozum nauka skaziła”.
Stanisław Antoni zrobił na kró-
lewskim dworze wspaniałą karierę 

i cieszył się uznaniem władcy. Do-
radcą Jana III Sobieskiego został w 
wieku zaledwie 21 lat (1675). „Jan 
III ... widząc w nim wielkie przy-
mioty, do publicznych go intere-
sów aplikować począł” – napisał w 
swoim „Herbarzu polskim” Kasper 
Niesiecki. Jako rotmistrz chorągwi 
husarskiej wziął udział w odsieczy 
Wiednia (1683). Wiernie, z odda-
niem służył Janowi III aż do jego 
śmierci (1697).
To on w imieniu króla przeprowa-
dzał rozmowy, wydawał decyzje 
oraz prowadził korespondencję, a 
także bronił interesów familii kró-
lewskiej. Król wyniósł go do rangi 
referendarza koronnego (1688) i 
nadał mu starostwa lubelskie oraz 
warszawskie.
Przez wiele lat był posłem ziemi 
wiskiej, kilkakrotnie pełnił funkcję 
marszałka sejmu. W 1690 był wy-
słannikiem i posłem Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów w Prusach 
Książęcych.
Ceniona była jego szlachetność, 
prawość charakteru i roztropność, 
a także niezwykłe umiejętności 
mediacyjne, które kilkakrotnie do-
prowadziły do uspokojenia kraju, 
pomogły zapobiec tragediom.
W 1689 i 1690 roku, marszałkował 
sejmom „kędy gładkość wymowy 

jego, głęboki rozsądek, nie skorum-
powana ku Rzeczypospolitej miłość 
w nim się wydawały” („Herbarz 
polski Kaspra Niesieckiego S.J.”). 
Było to ważne, bo ostatnie lata pa-
nowania Jana III upłynęły na wal-
ce z potężną opozycją magnacką, 
która zrywała sejmy, występowała 
przeciwko królowi i jego planom 
reformatorskim, mającym na celu 
m.in. wzmocnienie władzy central-
nej i zniesienie liberum veto.
Po śmierci Jana III (1697) Szczuka 
opowiedział się za Augustem II, 
za którego panowania dosłużył się 
urzędu podkanclerzego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego (1699). Cie-
kawe są okoliczności awansu. Tak 
to wydarzenie opisuje wspomniany 
bp Andrzej Załuski (t. II str. 518): 
„W obozie pod Glinianami na po-
łudnie od Lwowa, gdzie przebywał 
król August wraz z wojskiem swo-
im i pospolitym ruszeniem przeciw 
Turkom, doszło do zatargu między 
królem a szlachtą. Rozgniewany 
August powziął zamysł ścięcia głów 
panom polskim w obozie i od tego 
rozpocząć reformę w kraju. Tak się 
przy tym August uparł, że nie moż-
na było nic poradzić. Jeden Szczuka 
ugłaskał króla i przeszkodził krwa-
wej i okropnej, a nie bywałej u nas 
tragedii.” (Załuski t. 2 str. 635—7).
Stanisław Antoni Szczuka był nie 
tylko kreatorem życia politycznego, 
ale też wybitnym mówcą sejmo-
wym oraz pisarzem politycznym. 
W 1709 roku opublikowany został 
jego traktat, gdzie przedstawił swój 
program reform skarbowo-woj-
skowych. Domagał się on w nich 
między innymi odebrania ma-
gnatom królewszczyzn w celu po-
większenia dochodu państwa oraz 
zwiększenia stanu armii do 36 tys. 
żołnierzy, przez opodatkowanie 
dóbr szlacheckich i kościelnych. 
Postulował też reformę szkolnic-
twa, m.in. poprzez założenie w 
Polsce publicznych szkół utrzymy-
wanych przez skarb państwa. Sam 
dał dobry przykład: do założonego 
przez siebie Szczuczyna sprowadził 
pijarów w 1696 roku i finansował z 
własnych dóbr utrzymanie szkoły 
powstałej przy klasztorze. Dokonał 
też zapisu wieczystego fundacji na 
kształcenie chłopów. To właśnie 

w Szczuczynie istniał pierwszy w 
Polsce instytut dla głuchoniemych, 
który w 1816 r. przeniesiony został 
do Warszawy w czasach, gdy mini-
strem edukacji był prawnuk Szczu-
ki - Stanisław Kostka Potocki.

Energiczny gospodarz. 
Mecenas nauki i sztuki
Jednocześnie Szczuka był zapobie-
gliwym gospodarzem, stopniowo 
powiększał swoje włości, zakładał 
i budował miasta. Po rodzicach 
odziedziczył dobra Rady w powie-
cie upickim. Na miejsce głównej 
rezydencji rodu wybrał ziemię wi-
ską (Wizna leży na płn.- wsch. od 
Łomży). Założył tam miasto Szczu-
czyn (1689 – 1692).
Na początku lat osiemdziesiątych 
Szczuka otrzymał od króla Jana 
Sobieskiego Radzyń w wieczystą 
dzierżawę. Ale nie były to jego je-
dyne włości - były one ogromne, 
leżały na terenie kilkunastu woje-
wództw. Największe znajdowały 
się w województwie mazowieckim, 
lubelskim, podlaskim, trockim 
oraz na Żmudzi. Swoim włościom 
zapewniał rozwój gospodarczy. 
Szczuka ze swych dóbr eksporto-
wał zboża dzięki rozwojowi gospo-
darki rolnej. Rozwinął przemysł 
tkacki, zapoczątkował również roz-
wój handlu.
Na tym jednak nie koniec. Był 
znawcą literatury, malarstwa i 
muzyki, sprawował mecenat ar-
tystyczny, miał na swoim dworze 
orkiestrę. Szczuka przyjaźnił się z 
Augustynem Loccim architektem 
– projektantem dworu w Winia-
rach nad Pilicą i Wilanowa, którego 
zatrudnił także przy rozbudowie 
radzyńskiego pałacu.

Wielka miłość 
z dramatem w tle
W dniu 6 lutego 1695 roku St. A. 
Szczuka wziął ślub z damą dworu 
królowej Marysieńki Konstancją 
Marią Anną Potocką - wychowan-
ką Anny Stanisławskiej - wojewo-
dziny kijowskiej i wielkiej przyja-
ciółki królowej Marii Kazimiery 
- „Marysieńki”.
Małżeństwo okazało się szczęśli-
we, małżonków połączyła wierna, 
czuła, oddana miłość. O relacjach 
między małżonkami świadczą li-
sty podkanclerzego przesyłane do 
żony, które rozpoczynały się za-
zwyczaj czułym zwrotem: „Jedynie 
z Serca Kochana Duszo”. W pisma 
kierowanych do małżonki przebi-
ja troska o członków rodziny, ich 
zdrowie i zadowolenie. Stanisław 
Antoni informował w nich rów-
nież żonę o budowie rezydencji w 
Radzyniu i Szczuczynie. Stąd zna-
my szczegóły przebiegu prac. Ale 
także na ich podstawie wiemy, że 
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Na sesji Rady Miasta 26. kwietna radni przyjęli jednogłośnie uchwałę o nadaniu imion modrze-
wiom rosnącym w parku miejskim przed fasadą północną Pałacu Potockich.  Drzewa zostały 
nazwane Stanisław i Konstancja dla upamiętnienia olbrzymich zasług  Stanisława Antoniego 
Szczuki i jego żony Konstancji Marii z Potockich dla rozwoju Radzynia.

Konstancja i Stanisław. 
Radzyńskie modrzewie mają imiona! 



W sobotę 19 maja od godz. 
16.00 do 20.00 w ramach Nocy 
Muzeów 2018 w Radzyniu 
Podlaskim zostanie udostęp-
niona do zwiedzania cela nr 6 
znajdująca się w budynku przy 
ul. Warszawskiej 5a.

W czasie II wojny światowej mieścił 
się tutaj areszt śledczy Gestapo, a od 
roku 1944 do 1956 - siedziba Urzę-
du Bezpieczeństwa Publicznego. 
W piwnicach budynku znajdują się 
oryginalne cele i drzwi z judaszami, 
natomiast na ścianach zachowały 
się oryginalne inskrypcje więźniów, 
m.in. Żołnierzy Wyklętych z  AK, 

WiN i NSZ.
– 17 maja, podczas Nadzwyczajnej 
Sesji Rady Miasta przedstawię rad-
nym uchwałę w sprawie utworze-
nia Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
– Miejsca Pamięci Ofiar Gestapo i 
Urzędu Bezpieczeństwa w Radzy-
niu Podlaskim oraz nadania mu 
regulaminu. Placówka będzie funk-
cjonowała w strukturze Radzyń-
skiego Ośrodka Kultury – powie-
dział Jerzy Rębek, burmistrz Radzy-
nia. Budynek przy ul. Warszawskiej 
5a należy do Zakładu Gospodarki 
Lokalowej i jest zamieszkały, w 
związku z czym w dawnych celach 
więziennych znajdują się piwnice 
lokatorów. – Utworzenie muzeum 

stało się możliwe dzięki temu, że 
w ostatnim czasie zwolnił się lokal, 
któremu przypisana jest piwnica za-
wierająca najwięcej z zachowanych 
inskrypcji. Są to nazwiska, czasami 
tylko inicjały, daty, kreski odliczają-
ce dni pobytu, rysunki, sentencje – 
dodaje Rębek.
Radzyński Ośrodek Kultury zwraca 
się z prośbą o przynoszenie ze sobą 
pamiątek i zdjęć osób przetrzymy-
wanych w celach więziennych. – 
Na miejscu zostanie uruchomiony 
punkt, gdzie od ręki będą skano-
wane zdjęcia. Zostaną one wyko-
rzystane do tworzenia ekspozycji 
w ramach muzeum – mówi Robert 
Mazurek, dyrektor ROK.

Na Noc Muzeów 2018 zapraszają 
Burmistrz Jerzy Rębek, a także Se-
nator RP Grzegorz Bierecki i Poseł 

na Sejm RP Jan Szewczak. red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk
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to Konstancji zawdzięczamy roz-
budowę Radzynia i przebudowę 
pałacu, ponieważ to ona wybrała 
Radzyń, wolała przebywać w na-
szym mieście, nie lubiła Szczu-
czyna, który jej mąż zbudował na 
siedzibę rodu. Może obawiała się 
bliskości Szwedów…
Szczęście małżeńskie trwało jed-
nak tylko 15 lat, bo Stanisław 
Antoni zmarł 19 maja 1710 r. w 
Warszawie - przedwcześnie, w 
wieku 56 lat na zapalenie płuc. 
Ciało podkanclerzego przewiezio-
no do rodowego Szczuczyna, gdzie 
zgodnie z testamentem zostało po-
chowane w podziemiach kościoła. 
Konstancja przeżyła męża dwa-
dzieścia trzy lata, zmarła w 1733 r.
Szczukowie doczekali się czwor-
ga dzieci: trzech synów i córki. 
Synowie zmarli bezpotomnie w 
młodości. Wszyscy zostali pocho-
wani w Szczuczynie. Jedyna córka 
Stanisława Antoniego i Konstan-
cji, Wiktoria wyszła za mąż za Jana 
Stanisława Kątskiego, generała ar-
tylerii koronnej, a po jego śmierci, 
ok. 1731 r., za Jana Cetnera, kuch-
mistrza koronnego. Z  pierwszego 
małżeństwa pozostawiła córkę 
Mariannę, jedyną dziedziczkę ca-
łej fortuny Szczuków i Kątskich,  

która wyszła za mąż za Eustachego 
Potockiego w roku 1741.

Rozkwit Radzynia
Przekazanie Radzynia Stanisławo-
wi Antoniemu Szczuce było dla 
miasta błogosławieństwem. Przy-
jaciel i sekretarz Jana III Sobieskie-
go doprowadził do jego rozkwitu, 
uczynił z Radzynia centrum roz-
ległych dóbr, rozbudował radzyń-
ski pałac, uczynił z niego ważny 
ośrodek administracyjny, ale także 
kulturalny i intelektualny. Warto 
podkreślić, że może nie byłoby tego 
wszystkiego, gdyby naszego miasta 
nie upodobała sobie Konstancja. 
Radzyń był jej ulubionym miej-
scem pobytu. Tu wolała przebywać 
z dziećmi, a Stanisław Antoni to 
uszanował. Świadczy o tym kore-
spondencja między małżonkami. 
„(…) wyrzekam się zaś tey woli 
mojey, lubo nigdy nie była wyra-
żona, żebyś miała w Szczuczynie 
mieszkać. Niedlatego, żebym tam 
miał widzieć jakie niebezpieczeń-
stwo (…) nie tylko pozwalam, ale 
proszę, mieszkay tam gdzie sama 
sobie osądzisz naylepiey (…)” (Jo-
anna Kowalik „Pałac w Radzyniu 
Podlaskim i jego mieszkańcy, w: 
Radzyń miasto i rezydencja, s.73-

74).
Dla zaznaczenia pozycji rodu po-
trzebna była godna siedziba, do 
której sekretarz i powiernik Jana 
III Sobieskiego przeniósł wzorce 
zaczerpnięte z dworu królewskie-
go. Wprawdzie za główną siedzi-
bę rodową wybrał Szczuczyn, ale 
Radzyń zawdzięcza mu bardzo 
wiele: otoczył miasto półpierście-
niem zewnętrznych fortyfikacji 
bastionowych, których fragmenty 
przetrwały do dziś), założył nowe 
centrum Radzynia (obecnie mię-
dzy Ostrowiecką a Armii Krajowej 
oraz Międzyrzecką a Traugutta). 
Za jego czasów powstała kaplica 
Aniołów Stróżów. Szczuka założył 
parafię unicką. Przebudował zamek 
Mniszchów na pałac barokowy we-
dług planów Augusta Locciego, bo-
gato go wyposażył.
Rozwój Radzynia przerwał zgon 
Szczuki. Marianna przeżyła go o 
23 lata. Do końca życia mieszkała 
w Radzyniu, zarządzała dobrami 
radzyńskimi.
Była to inteligentna i wykształcona 
kobieta, interesowała się literaturą. 
Dbała pieczołowicie o archiwum 
męża. To jej i synowi Szczuka za-
wdzięczał uporządkowanie i za-
bezpieczenie źródeł króla Jana III 

Sobieskiego, a następnie Augusta 
II Mocnego. A była to wielka praca, 
ponieważ korespondencja męża li-
czyła ok. 9,5 tys. pozycji.
Być może jej jedyna wnuczka Ma-
rianna, która urodziła się ok. roku 
1720, więc miała 13 lat, gdy zmarła 
jej babka – Konstancja, bywała w 
radzyńskim pałacu. Może zrobił 
na niej szczególne wrażenie, bu-
dził tak dobre wspomnienia, że gdy 
1741 roku wyszła za Eustachego 
Potockiego, z czasem małżonkowie 
postanowili tu zbudować gniazdo 
rodowe.

Szczątki Konstancji 
Szczuczyny odnalezione 
w krypcie radzyńskiego 
kościoła
Konstancja Szczuka ulubiła Ra-
dzyń. Do tego stopnia, że chciała tu 
zostać na zawsze. Choć jej mąż i sy-
nowie zostali pochowani w Szczu-
czynie, ona zastrzegła sobie w testa-
mencie, że che być pochowana w 
Radzyniu i… przygotowała dla sie-
bie miejsce spoczynku. Wybrała na 
nie kryptę południową w kościele 
pod wezwaniem Świętej Trójcy.
To, że jej ostatnia wola została wy-
pełniona, potwierdziły badania 
archeologiczne przeprowadzone w 

kwietniu 2017 i w lutym 2018 roku 
przez ekipę Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu pod kierun-
kiem prof. dr hab. Małgorzaty Gru-
py.
Po wejściu do krypty archeologo-
wie ocenili, że odbył się tu szczegól-
ny pochówek, gdyż miejsce zostało 
specjalnie przygotowane. Są w niej 
otynkowane ściany z malowidłami 
przedstawiającymi charaktery-
styczny dla baroku taniec śmierci 
(danse macabre). Po obu stronach 
otworu wentylacyjnego namalo-
wane zostały dwa czarne szkielety, 
trzymające insygnia śmierci: szpa-
del i kosę oraz klepsydrę i siekierę. 
Na dole widnieje data 1733 – rok 
śmierci Konstancji. 
- Krypta została zaprojektowana 
jako komnata, w której odbywa się 
taniec śmierci. To jest rewelacja! 
Takie malowidła to perełka. Jest to 
jedyna chyba krypta grobowa w 
Polsce i jedna z nielicznych zacho-
wanych w Europie o tak rozbudo-
wanym programie fresków, wpi-
sujących się w barokowy program 
memento mori – skomentowała 
prof. Małgorzata Grupa.

 Anna Wasak

W Radzyniu powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych

Uzasadnienie do uchwały w 
sprawie utworzenia Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych – Miejsca 
Pamięci Ofiar Gestapo i Urzędu 
Bezpieczeństwa w Radzyniu 
Podlaskim oraz nadania mu 
regulaminu.

W Radzyniu Podlaskim przy uli-
cy Warszawskiej 5A znajduje się 
budynek komunalny, w którym 
w latach 1939-1944 funkcjonował 
areszt Gestapo, zaś w latach 1944-
1956 areszt Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego. W 

ciągu 16 lat działania tej katowni 
reprezentującej oba dwudziesto-
wieczne totalitaryzmy: niemiec-
ki nazizm i sowiecki komunizm, 
przez jej cele przeszły tysiące 
mieszkańców miasta Radzynia i 
powiatu radzyńskiego. Setki z nich 
spędziły tu ostatnie chwile swego 
życia.
Utworzenie Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych – Miejsca Pamięci Ofiar 
Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa 
w Radzyniu Podlaskim z jednej 
strony daje możliwość należytego 
upamiętnienia ofiar niemieckiego 

i komunistycznego terroru, z dru-
giej pozwoli na zabezpieczenie tego 
unikatowego w skali regionu miej-
sca oraz prowadzenie działalności 
muzealnej, badawczej i kultural-
nej z nim związanej. Utworzenie 
Muzeum to okazanie należytego 
szacunku patriotom radzyńskim, 
którzy stracili w tym miejscu swoje 
życie i zdrowie, by następne poko-
lenia mogły cieszyć się wolnością, 
a także nowa jakość na naukowo
-kulturalnej mapie naszego miasta 
i nowe możliwości z niej wynika-
jące.

Utworzenie Muzeum stanowi po-
zytywny odzew na aktywność wie-
lu środowisk od lat upominających 
się o to, by przypomnieć choćby 
wniosek Zrzeszenia Wolność i 
Niezawisłość Inspektorat Radzyń 
z 13 stycznia 2015 r. oraz społecz-
ność grupy Tak dla Muzeum w 
katowni Gestapo/UB w Radzyniu 
Podlaskim, która zrzesza ponad 
1020 osób. Poparcie dla utworze-
nia Muzeum wyraziły m.in.: Urząd 
ds. Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych, Rada Ochrony Pamię-
ci Walk i Męczeństwa, Światowy 

Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
oraz Wojskowa Komenda Uzupeł-
nień w Siedlcach.
Utworzenie Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych – Miejsca Pamięci 
Ofiar Gestapo i Urzędu Bezpie-
czeństwa w Radzyniu Podlaskim w 
strukturze Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury jest krokiem do powstania 
samodzielnej placówki muzealnej 
w naszym mieście. Bogata histo-
ria Radzynia Podlaskiego jest tego 
warta, zwłaszcza w roku jubileuszu 
jego 550-lecia.
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W imieniu zebranych o odprawie-
nie Mszy św. w intencji Ojczyzny 
oraz „tych, którzy tworzyli Kon-
stytucję i dla których ona powsta-
ła”, prosił Wójt Gminy Radzyń 
Podlaski Wiesław Mazurek. Ze-
branych powitał gospodarz miej-
sca – proboszcz parafii pw. Świętej 
Trójcy ks. kan. Andrzej Kieliszek. 
Słowo wprowadzające wygłosił ks. 
prał. Roman Wiszniewski. -”Racz 
wysłuchać wołania Narodu” – na 
wstępie dziekan radzyński za-
cytował pieśń, która rozpoczęła 
Liturgię. – Przed Królową Naro-
du stajemy z nadzieją, modlitwą. 
Usłysz głos wołających o to, co tak 
potrzebne, a co jest naszym dzie-
dzictwem, co było testamentem 
tych, którzy podjęli trud uchwale-
nia i obrony Konstytucji, składając 
niekiedy na ołtarzu ojczyzny swoje 
życie.
Ks. kan Andrzej Kieliszek w ho-
milii podkreślił, że 3 maja obcho-
dzimy podwójne święto: religijne 
– Najświętszej Maryi Panny Kró-
lowej Polski oraz narodowe – w 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 maja. Wskazał na ewangeliczne 
i historyczne źródła obchodów 
święta Matki Bożej . – Pod krzy-
żem Jezus przekazał Matkę całe-
mu Kościołowi. Maryja gromadzi 
apostołów, skupia pierwotny Ko-
ściół, który doceniał Jej obecność, 
wierzył w Jej pośrednictwo, wsta-
wiennictwo. Polacy roszczą sobie 

szczególne prawo do pośrednic-
twa Maryi, co ma źródła w ślubach 
Jana Kazimierza w 1656 roku, 
które złożył jako król Narodu Pol-
skiego, reprezentant wszystkich 
stanów – mówił kaznodzieja.

Okazja do rachunku 
sumienia
- Konstytucja 3 maja to wielkie 
dzieło, z którego byliśmy i jeste-
śmy dumni, świadczące, że Polska 
zdolna jest do odrodzenia i samo-
stanowienia.  „Polska padła nie 
dlatego, że żyć nie mogła, ale że 
żyć chciała”. O jej upadku zadecy-
dowały nie tylko grzechy własne, 
ale zaborczość sąsiadów: agresyw-
ne działania Rosji, zdrada Prus 
i niewdzięczność Austrii, którą 
przed wiekiem obronił Sobieski – 
kontynuował ks. A. Kieliszek.
Przypomniał, że w preambule 
odwołuje się do Boga w Trójcy Je-
dynego. Z tego faktu wyprowadza 
i zabezpiecza godność każdego 
człowieka, jego prawo do wolności 
we wszystkich sferach życia.
Kaznodzieja mówił również o 
obchodach rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja. - Obchodzona 
rocznica to okazja do tego, by każ-
dy postawił sobie pytanie o własny 
patriotyzm: W czym się przejawia? 
Na ile jestem wierny temu dzie-
dzictwu, któremu na imię Polska? 
Na ile jestem za nie odpowiedzial-
ny? Czy nie jest tak, że prywata 

bierze górę, ambicja zwycięża nad 
dobrem wspólnym? - wzywał do 
rachunku sumienia kaznodzieja. 
- Dlatego chcemy troską otaczać 
Ojczyznę, stosownie do zajmowa-
nych stanowisk, ale i modlić się o 
łaskę naszej roztropności i troski o 
dobro wspólne.

Dzień jedności narodowej
Po zakończonej Mszy św. uczest-
nicy uroczystości w pochodzie 
przeszli ulicą Ostrowiecką na 
plac Ignacego Potockiego, gdzie 
wysłuchali przemówień i części 
artystycznej, a delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów i wieńce.
Uroczystość poprowadził dyrektor 
Radzyńskiego Ośrodka Kultury 
Robert Mazurek. Po podniesieniu 
na maszt flagi państwowej i od-
śpiewaniu Hymnu Państwowego, 
okolicznościowe przemówienie 
wygłosili: starosta radzyński Lu-
cjan Kotwica, poseł na Sejm RP 
Marcin Duszek, wicewojewoda 
lubelski Robert Gmitruczuk oraz 
marszałek Województwa Lubel-
skiego Sławomir Sosnowski.
Po przemówieniach nastąpił pod-
niosły moment wręczenia Krzyża 
Niepodległości Radzyńskiemu 
Stowarzyszeniu Kawaleryjskiemu 
im. rtm. Wincentego Zawadzkie-
go.
Następnie część artystyczną – 
montaż słowno-muzyczny, łą-
czący pieśni związane z 3 Maja z 

poezją i informacją - przedstawili 
uczniowie Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum nr 2 w Radzyniu.
Kolejnym punktem uroczystości 
było złożenie wiązanek kwiatów i 
wieńców przez delegacje szkół, sa-
morządów, służb mundurowych, 
partii politycznych, zakładów pra-
cy, instytucji stowarzyszeń z Ra-
dzynia i powiatu radzyńskiego.
Po krótkim występie Miejskiej 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
pod batutą Jacka Nestoruka, któ-
ra odegrała „Mazurka Trzecie-
go Maja” głos zabrał Burmistrz 
Miasta Radzyń Podlaski Jerzy 
Rębek. Włodarz Miasta dzięko-
wał wszystkim uczestnikom uro-
czystości: gościom, delegacjom, 
organizatorom. Podkreślił, że od-
bywała się we wspaniałej atmosfe-
rze. – Obchody świąt narodowych 
mają piękny przebieg, ponieważ 

podczas nich stanowimy jedność - 
bez względu na opcje polityczne i 
światopogląd – zaznaczył włodarz 
miasta. Zauważył też, że uroczy-
stości uświetniły liczne delegacje 
z dwudziestoma pocztami sztan-
darowymi, co świadczy o randze, 
jakie nadajemy świętu 3 Maja. 
Gratulował odznaczenia Stowa-
rzyszeniu Kawaleryjskiemu, wy-
raził nadzieję że w dalszym ciągu 
będą uświetniać i uatrakcyjniać 
uroczystości państwowe.
Słowa wdzięczności burmistrz Je-
rzy Rębek skierował także do dy-
rekcji, wychowawców i uczniów 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
nr 2 za przygotowanie części arty-
stycznej oraz dziękował za Asystę 
Honorową Sił Zbrojnych RP Skład 
Bezwola II Regionalnej Bazy Logi-
stycznej.
 Anna Wasak

Racz wysłuchać wołania Narodu, 
którego imię Polska
Obchody Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja zgromadziły licz-
nych mieszkańców Radzynia i ziemi radzyńskiej, którzy wzięli udział w Mszy 
św. sprawowanej w historycznym kościele pw. Świętej Trójcy oraz w uroczy-
stości na placu Ignacego Potockiego pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja.



Jak zachęcić do czytania
W dniach 8-15 maja 2018 r., Sto-
warzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich po raz piętnasty zorganizo-
wało Tydzień Bibliotek. Z tej oka-
zji pragniemy przybliżyć Państwu 
działalność Miejskiej Bibliotek 
Publicznej im. Zenona Przesmyc-
kiego w Radzyniu Podlaskim - na 
podstawie prezentacji przedsta-
wionej na kwietniowej sesji Rady 
Miasta przed dyrektor Grażynę 
Kratiuk. 
- Głównym zadaniem biblioteki 
pozostaje gromadzenie i udostęp-
nianie zbiorów. Jednak zachęcając 
do korzystania i usług,  prowadzi 
działalność o różnorakim cha-
rakterze, wprowadza nowe formy 
pracy z czytelnikiem – mówiła w 
podsumowaniu obszernej prezen-
tacji Grażyna Kratiuk. Nowych 
użytkowników przyciągają zarów-
no różnorodny księgozbiór z dużą 
ilością nowości wydawniczych, 
jak i szeroki wachlarz zajęć dla 
różnych grup wiekowych. Jedno-
cześnie Biblioteka nie zaniedbuje 
tworzenia warsztatu informacyjno 
– bibliograficznego w postaci baz 
danych.

Rosną zbiory, coraz więcej 
czytelników i udostępnień 
Jak informowała dyrektor MBP, na 
31 grudnia 2017 księgozbiór liczył 
89 313 pozycji, w 2017 r. przyby-
ło 2 224 jednostek. W zbiorach 
biblioteki znajduje się 69 tytułów 
czasopism  w bieżącym dostępie 
oraz 171 tytułów archiwalnych. 
Ale nie tyko wydania papierowe 
są udostępniane w bibliotece: stan 
zbiorów audiowizualnych wynosił 
895 jednostek inwentarzowych, w 
tym są 202 audiobooki. W 2017 r. 
zbiory audiowizualne powiększyły 
się o 51 jednostek.
Stale rośnie też liczba osób korzy-
stających z różnych form działal-
ności biblioteki. 
Liczba czytelników zarejestro-
wanych w 2017 r. wyniosła 4 748 
(wzrosła o 5,46%). Wypożyczal-
nie w 2017 r. odwiedzano 41 285 
razy (wzrost o 15,85% w stosunku 
do roku 2016), liczba wypoży-
czonych książek wyniosła 99 925 
(wzrost o 20,47%), zmalała liczba 

wypożyczonych czasopism 1016 
(o 13,39%), a zbiorów audiowizu-
alnych -o 32,22% - do 429.
W sumie w 2017 r. wypożyczono 
na zewnątrz 101 957  pozycji, a na 
miejscu udostępniono 21 549.
MBP pomoże tym, którzy chcą 
poznać bliżej swe miasto i region 
– temu służy wyodrębniony w czy-
telni zbiór regionaliów. Na koniec 
ubiegłego roku liczył on  813 wo-
luminów książek i 32 tytuły czaso-
pism oraz na bieżąco gromadzone 
DŻS (Dokumenty Życia Społecz-
nego).
Jeśli chodzi o zbiory specjalne, w 
2017 r. wypożyczono 429 jedno-
stek, w tym 156 audiobooków, a 
na miejscu udostępniono 2 231 
jednostek inwentarzowych. Inne 
zbiory (gry planszowe, puzzle) 
udostępniane były na miejscu 
2732 razy.
W czytelni udostępniano czaso-
pisma  oraz książki z księgozbio-
ru podręcznego. Uzupełnieniem 
tej oferty był bezpłatny dostęp do 
Internetu na komputerach i ta-
bletach. Na życzenie czytelników 
wykonywane były kopie zamówio-
nych materiałów, wydruki z kom-
putera, skanowanie i nagrywanie 
na dowolne nośniki. Pomocą słu-
żyli bibliotekarze.
Choć liczba odwiedzin w czytelni 
zmalała o 6,24%, to odwiedziny 
te były bardzo treściwe – bo aż o 
73% wzrosła liczba udostępnio-
nych książek, o 69,14% – zbiorów 
audiowizualnych i aż o 131,31% 
- liczba udzielonych informa-
cji. Tylko bardzo nieznacznie – o 
1,43% zmalała liczba czasopism. 

Można wypożyczyć książki 
z innych bibliotek w Polsce, 
skorzystać z internetu, 
uzyskać informacje 
W radzyńskiej bibliotece można 
wypożyczyć nie tylko pozycje, któ-
re znajdują się aktualnie w zbio-
rach, ale również skorzystać z Wy-
pożyczalni Międzybibliotecznej. 
W 2017 r. złożono  64 zamówie-
nia, z czego  zrealizowano 51, w 
tym z Biblioteki UMCS, Biblioteki 
KUL, Biblioteki Pedagogicznej w 
Siedlcach i Białej Podlaskiej, MBP 
w Olsztynie, Biblioteki Jagielloń-

skiej. Z kolei MBP udostępniła ze 
swoich zasobów w ramach wy-
pożyczalni międzybibliotecznej 2 
książki oraz 2 skany (fragmentów 
książek) dla innych bibliotek.
 Z bezpłatnego dostępu do Inter-
netu można korzystać na 13 sta-
nowiskach komputerowych i 3 
tabletach, zlokalizowanych w Czy-
telni Głównej MBP, Filii nr 1 i Filii 
nr 2. Głównymi użytkownikami 
tej usługi są dzieci i młodzież, a 
podstawowym celem korzystania: 
edukacja i rozrywka. W omawia-
nym okresie z bezpłatnego dostę-
pu do Internetu skorzystało 15 223  
osób.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
sukcesywnie była tworzona  elek-
troniczna baza  zbiorów  na bie-
żąco były opracowywane nowości 
biblioteczne; udzielono 25  076 
informacji bibliotecznych, biblio-
graficznych, rzeczowych i innych.

Działalność kulturalno
-oświatowa i edukacyjna
MBP realizuje szereg działań kul-
turalno-oświatowych i edukacyj-
nych. O ich różnorodności świad-
czy zestawienie, które obejmuje 
aż 34 formy. Tymi działaniami 
obejmowane są różne grupy wie-
kowe – od wieku „żłobkowego” po 
seniorów. W sumie – trudno uwie-
rzyć, ale w 2017 r. odbyły się 462 
imprezy kulturalno–edukacyjne, 
literackie oraz lekcje i wycieczki 
biblioteczne! Wzięło w nich udział  
8 791 osób (w roku poprzednim 7 
639). Jeśli wziąć pod uwagę, że w 
roku jest ok. 300 dni roboczych, to 

oznacza, że w bibliotece – łącznie z 
2 filiami – na jeden dzień wypada 
średnio 1,5 imprezy, czyli każde-
go dnia działo się coś ciekawego, 
często równolegle w kilku placów-
kach. 
Trudno wymienić wszystkie dzia-
łania, ale można podkreślić te 
najbardziej popularne: Biblioteka 
Miejsce Nauki i Zabawy – (zajęcia 
edukacyjne  dla dzieci w wieku 5-9 
lat, w 97 edycjach wzięło udział 
1784 dzieci), Klub Biblioteka Ma-
lucha (dla dzieci 2 – 4 lata, 88 edy-
cji 843 uczestników), Dyskusyjne 
Kluby Książki dla dzieci i doro-
słych, zajęcia edukacyjne – lekcje 
i wycieczki biblioteczne, kursy 
komputerowe – także dla senio-
rów, wśród zajęć dla tej grupy wie-
kowej była współpraca z Klubem 
Aktywnego Seniora i Uniwersyte-
tem III Wieku. Biblioteka aktyw-
nie włączała się w takie ogólno-
polskie takie jak Cała Polska Czyta 
Dzieciom, Narodowe Czytanie, 
Noc Bibliotek i inne. MBP ma też 
swój teatrzyk - „Fruwadełka”.

Potrafią zdobywać pienią-
dze, współpracują ze 
środowiskiem, dokształcają 
się i doskonalą 
W ramach udziału w projektach, 
programach i grantach w 2017 
roku pozyskano pond 47 000 zł 
na zakup książek, organizację za-
jęć oraz  realizację projektu „Tu 
mieszkam, tu czytam, tu zmie-
niam” który zakłada budowę 6 
mini bibliotek w plenerze. 
W okresie sprawozdawczym ak-

tywnie współpracowano z placów-
kami oświatowymi, instytucjami 
i przedsiębiorstwami, innymi 
bibliotekami (organizując szko-
lenia dla bibliotekarzy z własnej 
jednostki zapraszała do udziału 
bibliotekarzy z powiatu radzyń-
skiego. Natomiast z bibliotekami 
krajowymi (publicznymi, nauko-
wymi) współpracowano w ramach 
Wypożyczalni Międzybibliotecz-
nej,
W 2017 r. bibliotekarze pracujący 
w MBP uczestniczyli w różnych 
formach doskonalenia zawodo-
wego – warsztatach, seminariach, 
szkoleniach, forach, studiach po-
dyplomowych  (uczestniczono 
w 93 spotkaniach - 1123 godzin 
szkoleniowych).

Promocja biblioteki. 
Usługi specjalne 
Bibliotekę - jej działalność i usługi 
promowano  w mediach społecz-
nościowych (strona internetowa 
www.mbpradzyn.pl zanotowała 
pawie 51 tysięcy odsłon), biblio-
teka była obecna na Facebooku i 
Instagramie. Promocja odbywa-
ła się również poprzez realizację 
różnorodnych form pracy, udział 
w wydarzeniach lokalnych i re-
gionalnych, obecność w mediach, 
bezpośrednie rozmowy z użyt-
kownikami placówki i mieszkań-
cami Radzynia Podl. 
Biblioteka wychodziła naprzeciw 
potrzebom osób starszych i cho-
rych, dostarczając im książki do 
domu. Ma również ofertę dla osób 
niewidomych i niedowidzących: 
udostępnianie czytaków i zbio-
rów mówionych pozyskanych od 
stowarzyszenia LARIX. Obecnie 
Miejska Biblioteka Publiczna po-
siada 5 takich urządzeń. 
Olbrzymią popularnością cieszy 
się Wypożyczalnia Strojów i Ko-
stiumów dla Dzieci, która rozpo-
częła działalność pod koniec grud-
nia. Wiele osób, przychodzących 
do biblioteki w celu pożyczenia 
stroju, zaczyna korzystać z innych 
usług bibliotecznych – staje się 
czytelnikami Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.

 Oprac. AW

Od dwóch lat Miejska Biblioteka Publiczna w Radzyniu rejestruje  wzrost liczby czytelników, wzrost wypożyczeń, a także  osób 
korzystających z wydarzeń, imprez i zajęć organizowanych przez bibliotekę. O tym, że jest to instytucja znacząca, prężna, roz-
wijająca się, wychodząca naprzeciw zapotrzebowaniom mieszkańców i współczesnym wyzwaniom, świadczy wysokie miejsce, 
jakie zajęła w 2017 r. w Rankingu Rzeczpospolitej. Na 800  bibliotek biorących udział w konkursie radzyńska MBP  zajęła 64 
miejsce w kraju (w 2016 r. było to miejsce 82.) i a w województwie lubelskim stanęła nawet na podium, zajmując 3 miejsce (w 
2016r. - 4.).
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Miejska Biblioteka Publiczna w Radzyniu



W piątek 20 kwietnia 2018 r., już 
po raz szesnasty młodzi pianiści 
mieli okazję zaprezentować swo-
ją ekspresję wykonawczą przed 
czujnym okiem jurorów oraz pu-
bliczności. 
W bieżącej edycji Konkursu 
wzięło udział 31 uczniów ze 
szkół muzycznych województwa 
lubelskiego - Białej Podlaskiej, 
Bełżyc, Chełma, Krasnegosta-
wu, Lubartowa, Lublina, Łuko-
wa, Międzyrzeca Podlaskiego, 
Parczewa, Puław oraz Radzynia 
Podlaskiego.
Uczestnicy przesłuchań konkur-
sowych wystąpili w trzech kate-
goriach wiekowych.
Popisy uczestników Konkursu 
oceniało jury, któremu prze-
wodniczył dr hab. Mariusz 
Drzewicki, pianista i pedagog 
prowadzący klasę fortepianu na 
Akademii Muzycznej im. G. i K. 
Bacewiczów w Łodzi, juror wielu 
ogólnopolskich i międzynarodo-
wych konkursów pianistycznych. 
Pozostali członkowie komisji to: 
dr hab. Jolanta Skorek-Münch 
z Uniwersytetu Rzeszowskiego 
oraz dr hab. Witold Holtz z Aka-
demii Muzycznej im. G. i K. Ba-
cewiczów w Łodzi. Sekretarzem 
Jury była mgr Agnieszka Jeż z 
Państwowej Szkoły Muzycznej I 
st. im. K. Lipińskiego w Radzy-
niu Podlaskim.
Po wysłuchaniu wszystkich 
uzdolnionych adeptów szkoły 
pianistycznej jury wyłoniło lau-
reatów: 

w kategorii I 
(uczniowie kl. I - II cyklu 
sześcioletniego oraz kl. I cyklu 
czteroletniego):
I miejsce - KATARZYNA SPO-
SÓB (Państwowa Szkoła Mu-
zyczna I st. im. K. Lipińskiego 
w Radzyniu Podlaskim, naucz. 
Agnieszka Jeż)
II miejsce - PIOTR KOPIEJEK 
(Państwowa Szkoła Muzyczna I 
st. im. K. Lipińskiego w Radzy-
niu Podlaskim, naucz. Ewa Łań-
cut –Nestoruk)
III miejsce ex aequo - BORYS 
CUCH (Państwowa Szkoła Mu-
zyczna I st. im . R. Twardowskie-
go w Puławach, naucz. Magda-
lena Strońska) oraz FRYDERYK 
KULIGOWSKI (Zespół Szkół 

Muzycznych I i II st. im. F. Cho-
pina w Białej Podlaskiej, naucz. 
Violeta Druliak);

w kategorii II 
(uczniowie kl. III - IV cyklu 
sześcioletniego oraz kl. II cyklu 
czteroletniego):
I miejsce - ALEKSANDRA BO-
LIBOK (Ogólnokształcąca Szko-
ła Muzyczna I i II st. im. K. Li-
pińskiego w Lublinie, naucz. Re-
nata Kołodyńska – Pyda)
II miejsce ex aequo - ADRIANA 
DRULIAK (Zespół Szkół Mu-
zycznych I i II st. im. F. Chopina 
w Białej Podlaskiej, naucz. Viole-
ta Druliak) oraz HANNA GAR-
WOLIŃSKIA (Ogólnokształcąca 
Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. 
Lipińskiego w Lublinie, naucz. 
Renata Gadaj) - 
wyróżnienia - URSZULA GEP-
NER (Państwowa Szkoła Mu-
zyczna I st. im. K. Lipińskiego 
w Radzyniu Podlaskim, naucz. 
Agnieszka Jeż), MARTA KO-
WALCZYK (Ogólnokształcąca 
Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. 
Lipińskiego w Lublinie, naucz. 
Karol Garwoliński), KLAUDIA 
KOZAK (Państwowa Szkoła 
Muzyczna I st. im. R. Twardow-
skiego w Puławach, naucz. Anna 
Okulska – Resiak), MATEUSZ 
MŁYNARCZYK (Państwowa 
Szkoła Muzyczna I i II st. im. I. 
J. Paderewskiego w Chełmie, na-
ucz. Agnieszka Schulz – Brzyska) 

w kategorii III 
(uczniowie kl. V - VI cyklu 
sześcioletniego oraz kl. III - IV 
cyklu czteroletniego):
I miejsce - WIKTOR DANILUK 

(Szkoła Muzyczna I st. im. K. 
Kurpińskiego w Międzyrzecu 
Podlaskim, naucz. Małgorzata 
Okułowicz – Żyła)
II miejsce - ELIZAVETA BURIA-
KOVSKAIA (Szkoła Muzyczna I 
i II st. im. T. Szeligowskiego w 
Lublinie, naucz. Anna Kajdzik) 
III miejsce - PIOTR MUSIATO-
WICZ (Państwowa Szkoła Mu-
zyczna I st. im. R. Twardowskie-
go w Puławach, naucz. Elżbieta 
Sokół).

Wszyscy uczestnicy Konkursu 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
natomiast laureaci - nagrody 
rzeczowe. Konkurs Pianistycz-
ny zakończył się koncertem w 
wykonaniu zdobywców I miejsc 
z poszczególnych kategorii wie-
kowych, wytypowanych przez 
Jury. 
Organizatorzy XVI Regional-
nego Konkursu Pianistycznego 
(Państwowa Szkoła Muzyczna I 
st. im. K. Lipińskiego w Radzy-
niu Podlaskim, Rada Rodziców 
przy Państwowej Szkole Mu-
zycznej I st. im. K. Lipińskie-
go w Radzyniu Podlaskim oraz 
Stowarzyszenie MELODIA ART 
na rzecz Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. im. K. Lipiń-
skiego w Radzyniu Podlaskim), 
serdecznie dziękują sponsorom 
wydarzenia: Spółdzielczej Mle-
czarni „SPOMLEK” w Radzyniu 
Podlaskim, Górniczej Fabryce 
Narzędzi Sp. z o.o. w Radzyniu 
Podlaskim oraz firmie Dr Ge-
rard Sp. z o.o. w Radzyniu Pod-
laskim.

 Red.

Czym była i jakie miała zna-
czenie Konstytucja 3 maja? 
Na te pytania starali się od-
powiedzieć uczniowie biorący 
udział w przedstawieniu z 
okazji rocznicy jej uchwalenia. 

Inscenizacja odbyła się 27 kwiet-
nia 2018 roku w Szkole Podstawo-
wej nr 1 im. Bohaterów Powsta-
nia Styczniowego. Była to lekcja 
historii dotycząca wydarzeń z 
3 maja 1791 roku, kiedy to król 
Stanisław August Poniatowski, 
wielki zwolennik reform, wraz z 
obozem patriotycznym doprowa-
dzili do uchwalenia najważniej-
szego dla funkcjonowania pań-
stwa dokumentu – konstytucji. 
Zawierała ona postanowienia m. 
in. o trójpodziale władzy, zniesie-
niu liberum veto, przywróceniu 
dziedziczności tronu oraz nada-
niu pewnych praw mieszczanom. 
Polska konstytucja była pierwszą 

taką ustawą zasadniczą w Europie 
i drugą na świecie.
Te istotne fakty z historii Polski 
występujący w przedstawieniu 
uczniowie przekazali, wcielając 
się w postaci historyczne oraz 
odgrywając sceny z sali sejmowej. 
Nie zabrakło również refleksyj-
nych wierszy i pięknych piosenek 
patriotycznych. Aktorzy z kla-
sy VIa i Ib zostali przygotowani 
przez p. Martę Krakowiak, nato-
miast chórzystkami zajęła się p. 
Barbara Ejsmont, która wykonała 
również dekoracje.
Uroczystość z okazji uchwalenia 
Konstytucji 3 maja po raz kolejny 
przypomniała społeczności szkol-
nej o bardzo ważnym wydarzeniu 
z dziejów naszego państwa.
Po apelu zostały wręczone 
uczniom nagrody i wyróżnienia 
za udział w konkursach.

 Marta Krakowiak

24 kwietnia br. w Przedszkolu 
Miejskim Filia nr1 odbył się 
festiwal piosenki ekologicznej 
pod hasłem „Tańczymy, śpie-
wamy, bo przyrodę kochamy”. 

Celem festiwalu było upowszech-
nianie idei ekologicznych w celu 
wypracowania właściwej posta-
wy, umożliwienie zaprezento-
wania własnej twórczości, wy-
zwalanie artystycznych emocji i 
inspiracji twórczych naturalnym 
pięknem otaczającego świata. Na 
tę okazję dzieci z grupy Krasnale 
przygotowały również krótką in-
scenizację pt „Żyj z przyrodą w 
zgodzie”. Było to podsumowanie 
całego tygodnia pracy z dziećmi, 
który przebiegał pod kątem tema-
tyki ekologicznej. Przedszkolaki 
pod okiem swoich wychowaw-
czyń wykonały następujące utwo-
ry; Motylki „Maszeruje wiosna”, 
Dinozaury „Moja planeta”, Kra-
snale „Żyj z przyrodą w zgodzie”, 

Misie „Ziemia dbajmy o nią”, 
„Po co nam przyroda”, Słoneczka 
„Ochroń ziemię”, „Ziemia zielo-
na wyspa”. Każdy występ został 
nagrodzony gromkimi brawa-
mi i dyplomami dla wszystkich 
uczestników.

 Małgorzata Kępa
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Apel w SP 1 z okazji 227. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja

Festiwal piosenki ekologicznej

Konkurs pianistyczny rozstrzygnięty!
Regionalny Konkurs Pianistyczny dla uczniów szkół muzycznych I stop-
nia, odbywający się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Ka-
rola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim, ma wieloletnią tradycję – po raz 
pierwszy miał miejsce w 1992 roku.



Spotkanie „Porozmawiajmy o 
jakości życia, czyli 5 kroków 
do dobrostanu” odbyło się 19 
kwietnia w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej im. Zenona 
Przesmyckiego. 

Zgromadzonych gości przywitała 
dyrektor MBP Grażyna Kratiuk. 
Wykład poprowadziły Panie Do-
rota Kotowska i Agnieszka Bogu-
tyn-Szymańska ze Strefy Dobro-
stanu. 
Panie podzieliły się swoimi prze-
myśleniami na temat poprawy ja-
kości życia, a także opowiedziały 
w skrócie swoje historie. 
„…Jestem przekonana, że nasze 

życie jest drogą, wędrówką i że 
każdy z nas osobiście ma najwięk-
szy wpływ na jego jakość. Dlatego 
stworzyłam “Strefę Dobrostanu”- 
miejsce, gdzie mogą spotkać się 
osoby, dla których ważna jest ja-
kość życia. Misją „Strefy Dobro-
stanu” jest inspirowanie moich 
pacjentów do świadomego po-
dążania ścieżką życia i dbanie o 
jego jakość, w aspekcie zdrowia 
fizycznego jak i dobrego wyglądu, 
i samopoczucia…” - tak na swoim 
blogu Dorota Kotowska opisuje 
Strefę Dobrostanu.
Według prelegentek droga do do-
brostanu składa się z 5 kroków:  
1. Szczerość, 2. Docenienie tego, 
co tu i teraz, 3. Świadomość wła-

snych emocji, 4. Znajomość wła-
snych potrzeb, 5. Działanie.
- Zadawałam sobie często py-
tanie: co powoduje, że niektóre 
związki są pełne harmonii i ra-
dości, a inne mniej? Szczególnie 
ciekawią mnie relacje między 
dorosłymi i dziećmi. I choć moje 
losy zawodowe związałam z ro-
dzinną firmą (sklep internetowy 
ze zdrową żywnością), to bycie 
mamą trójki dzieci (23, 13 i 9 lat) 
wciąż dostarcza mi wielu okazji 
do pogłębiania moich zaintere-
sowań -  powiedziała Agnieszka 
Bogutyn-Szymańska. - Od ponad 
roku organizuję i prowadzę spo-
tkania dla młodzieży, rodziców 
i wychowawców, współtworzę 

kobiecą grupę empatii i rozwoju. 
Teraz, dzięki gościnności „Strefy 
Dobrostanu”, pragnę dzielić się 
z Państwem moimi inspiracjami 
i doświadczeniami, bo marzę o 
takim świecie, w którym wszyscy 
cieszymy się dobrymi i satysfak-
cjonującymi związkami i relacja-
mi
W trakcie spotkania słuchacze 
dowiedzieli się, jakie działania 
należy wprowadzić do własnego 
życia, aby cieszyć się dobrym sta-
nem zdrowia i ducha. Dr Kotow-
ska podkreślała, że równowagę 
zapewnimy poprzez utrzymanie 
w zdrowiu ciała, sprawny umysł, 
czyste emocje i dojrzałą ducho-
wość. Prelegentki podały sposo-

by, co robić, aby zachować rów-
nowagę w życiu. 
Oprócz wykładu przeprowadzo-
no ćwiczenia pozwalające na od-
prężenie do stosowania indywi-
dualnie. 
Spotkanie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem uczestników, 
więc planujemy kontynuację te-
matu. Niedosyt wiedzy z tej dzie-
dziny można zaspokoić poprzez 
lekturę. 
Zapraszamy do korzystania ze 
zbiorów Miejskiej Biblioteki i 
strony Strefy Dobrostanu.

 Miejska Biblioteka Publiczna

Informujemy, że  pomiędzy Wojewódz-
twem Lubelskim a Miastem Radzyń Pod-
laski została zawarta umowa o współpracy 
w zakresie realizacji projektu pt. System 
gospodarowania odpadami azbestowymi 
na terenie województwa lubelskiego.

W związku z powyższym, w dniach od 21 
maja do 8 czerwca 2018 r. Urząd Miasta 
Radzyń Podlaski będzie przyjmował zgło-
szenia lokalizacji materiałów zawierających 
azbest, celem jego bezpłatnego demonta-
żu z dachów i utylizacji, lub utylizacji mate-

riałów zgromadzonych na gruncie posesji.
Projekt dotyczy wyłącznie osób fizycznych 
posiadających tytuł własności lub współ-
własności gruntów na których znajdują się 
materiały zawierające azbest. O szczegó-
łach akcji będziemy wkrótce informować 

na stronach internetowych Urzędu Miasta 
Radzyń Podlaski.
Informacji udziela Gminny Koordynator 
Projektu Pan Jerzy Kaczan w pok. Nr 104 
Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, tel. 83 
351-24-88
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Usuwanie azbestu z terenu Miasta Radzyń Podlaski

„STREFA DOBROSTANU” w Miejskiej Bibliotece Publicznej

podaje do publicznej wiadomości, że na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzyń Pod-
laski został wywieszony na okres 21 dni tj. 
od dnia 27 kwietnia 2018 r. do dnia 18 maja 
2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczo-
nej do sprzedaży na rzecz użytkowników 
wieczystych, wymienionych w wykazie 
stanowiącym załącznik do  zarządzenia.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 
ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (j.t.: 

Dz.U. z 2018 r. poz. 121) w terminie 6 ty-
godni od daty opublikowania niniejszego 
wykazu tj. do dnia 8 czerwca 2018 r. mogą 
być składane wnioski przez osoby, którym 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nie-
ruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 
1 i pkt 2.        
Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia 
Nr 39 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski 
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Rodzice i opiekunowie prawni uczniów 
zamieszkałych na terenie miasta Radzyń 
Podlaski, którym przyznano pomoc ma-
terialną w formie stypendium szkolnego 
na rok szkolny 2017/2018 proszeni są o 
złożenie oświadczeń o sytuacji materialnej 
rodziny. Oświadczenia można pobrać i na-
leży składać w pokoju 306 (III piętro) w 
Urzędzie Miasta w Radzyniu Podlaskim ul. 
Warszawska 32 do dnia 18.05.2018 r.
Celem pomocy jest wyrównanie szans 
edukacyjnych uczniów z najsłabiej uposa-
żonych rodzin. Ta forma pomocy material-
nej dla uczniów zamieszkałych na terenie 
naszego miasta stanowi zadanie własne 
gminy i jest dofinansowywana przez bu-

dżet państwa jako dotacja celowa kwotą 
do 80% środków wydatkowanych na ten 
cel z budżetu gminy. Stypendium szkol-
ne jest przyznawane na czas oznaczony. 
Zgodnie z art. 90 d ust. 10 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 2198 z poźn. zm.) może być 
to okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuż-
szy niż 10 miesięcy w danym roku szkol-
nym. W naszym mieście pomoc materialna 
jako stypendium szkolne na ucznia świad-
czona jest przez maksymalny okres 10-ciu 
miesięcy w roku szkolnym.
W razie pytań lub wątpliwości proszę 
dzwonić pod numer telefonu   (83) 351-
24-89. Red.

O G Ł O S Z E N I E 
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski

Informacja dla osób korzystających
ze stypendium szkolnego



W czwartek 10 maja, w sali 
widowiskowo-kinowej Ra-
dzyńskiego Ośrodka Kultury 
odbyły się eliminacje powia-
towe Konkursu Piosenki Dzie-
cięcej i Młodzieżowej „Śpie-
wający Słowik”. W konkursie 
wzięło udział 28 uczestników 
w trzech kategoriach wieko-
wych: dzieci w wieku 6-10 lat, 
11-13 oraz 14-16 lat.

Występujących uczestników oce-
niało jury w składzie: Kamil Żuraw-
ski, doktorant Instytutu Muzykolo-
gii KUL, Antonina Bożym-Rotari, 
magister sztuki i Wojciech Gil, 
instruktor muzyczny w Radzyń-
skim Ośrodku Kultury. Jury po 
zakończeniu przesłuchań miało nie 
lada problem w wytypowaniu naj-
lepszych wykonawców, ponieważ 
poziom uczestników był bardzo 
wysoki i wyrównany. Po burzliwych 
obradach komisja konkursowa po-
stanowiła nominować do udziału 

w finale wojewódzkim następujące 
osoby: Amelię Mackiewicz, Izabelę 
Buczek i Łucję Sadowską oraz Oli-
wię Wierzchowską i Paulinę Łubę.

 Arkadiusz Kulpa
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Zapraszamy na wystawę 
fotografii oraz slajdowisko 
Dariusza Czerniaka pt. „Tybet. 
Wokół Świętej Góry Kajlas”. 
Wydarzenie, które odbędzie 
się w ramach „Radzyńskich 
Spotkań z Podróżnikami”, 
zaplanowano na 16 maja na 
godz. 18.00 w sali kameralnej 
Radzyńskiego Ośrodka Kultury 
(ul. Jana Pawła II 4). Wstęp 
wolny.

Wystawa i slajdowisko Dariusza 
Czerniaka będą okazją, aby każdy 
mógł odczuć magię Świętej Góry 
Kajlas. Autor przedstawi relację z 
fascynującej podróży do Tybetu. 
Opowie, jak przemierzał koleją, bu-
sem oraz pieszo ponad pięć tysięcy 
kilometrów, przez niezwykły i barw-
ny kraj na Dachu Świata.
Według wierzeń, Góra Kajlas jest 
siedzibą boga Śiwy oraz jego mał-
żonki, bogini Parwati. Jako wielki 
jogin, Śiwa siedzi na szczycie góry 

na tygrysiej skórze, półnagi, posma-
rowany popiołem, pogrążony w bło-
giej medytacji. Z tej pozycji, swoim 
trzecim okiem obserwuje radości i 
smutki, zwycięstwa i tragedie, czyli 
grę iluzji, która ogarnęła całe docze-
sne życie na dole. Potęga jego medy-
tacji niszczy świat iluzji.
Na wydarzenie zaprasza Burmistrz 
Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek, 
a także organizatorzy: Radzyńskie 
Stowarzyszenie „Podróżnik”, Ra-
dzyński Ośrodek Kultury oraz Szkol-

ne Koło Krajoznawczo-Turystyczne 
PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu 
Podlaskim. Sponsorami wydarzenia 
są: firma drGerard, Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych i Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej w 
Radzyniu Podlaskim. Patronat nad 
wydarzeniem objął ogólnopolski 
miesięcznik „Poznaj Świat”. Więcej 
informacji dostępnych jest na www.
podroznik-radzyn.pl i www.facebo-
ok.com/radzyn.spotkania
 Robert Mazurek

Jak poinformował nas dyrektor 
ROK, Robert Mazurek – Remont 
przebiegał zgodnie z założenia-
mi. W pierwszej kolejności odbył 
się demontaż starych foteli, któ-
re następnie zostały wystawione 
na sprzedaż. Jak się okazało wielu 
mieszkańców naszego miasta, ale 
również i osób z całego kraju było 
zainteresowanych ich nabyciem. 
– Podejrzewam, że w wielu przy-
padkach znaczącą rolę odegrał tutaj 

sentyment. Tym samym udało się 
uniknąć kosztów wywozu foteli, a 
także opłat związanych z ich utyli-
zacją – mówi Mazurek. W drugiej 
kolejności przeprowadzono kom-
pleksowe malowanie sali oraz kon-
serwację parkietu – wyczyszczenie 
i zabejcowanie. Następnie zamon-
towano nowe fotele oraz położona 
została wykładzina dywanowa na 
schodach, w przejściach i pod sce-
ną. Wykonany został również oko-

licznościowy baner, który zawisł tuż 
pod sceną.
W efekcie wszystkich przeprowa-
dzonych prac sala uzyskała nowy 
wygląd. – Największym atutem 
remontu była wymiana foteli, a co 
za tym idzie poprawienie wygody 
dla odbiorców imprez kulturalnych 
Radzyńskiego Ośrodka Kultury. 
Sala zyskała również dodatkowe 
miejsca, których w tym momencie 
jest 216 – mówi Robert Mazurek, 

po czym dodaje, że – Wielkie po-
dziękowania należą się prezesowi 
Sławomirowi Sałacie oraz pracow-
nikom Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych, dzięki którym przede 

wszystkim bardzo fachowo i szyb-
ko udało przeprowadzić się ten re-
mont. red. 
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Radzyńskie Stowarzyszenie 
„Podróżnik”, Radzyński Ośro-
dek Kultury oraz Szkolne Koło 
Krajoznawczo-Turystyczne 
PTTK nr 21 przy I LO w Radzy-
niu Podlaskim zapraszają dzieci 
i młodzież ze szkół podstawo-
wych do udziału w konkursie 
plastycznym. 

Konkurs jest organizowanych w 
ramach 24. edycji „Radzyńskich 
Spotkań z Podróżnikami”, której 
gościem będzie 11-letni podróżnik 
i bloger, Szymon Radzimierski.
Celem konkursu jest wyłonienie 
najlepszej pracy plastycznej pre-
zentującej podróż marzeń. Nie-
ważne czy będzie to pokazanie 
wycieczki za miasto, wyjazdu do 
babci na wieś, objazdowej podró-
ży po Polsce czy wielkiej wyprawy 
w egzotyczne kraje. Najważniejsze, 
aby w ciekawy sposób pokazać wy-
marzoną podróż.
Konkurs skierowany jest do 

uczniów szkół podstawowych, w 
dwóch kategoriach wiekowych: 
dzieci w wieku 6-9 lat (I-III klasa) 
oraz dzieci w wieku 10-14 lat (IV
-VII klasa). Prace konkursowe w 
formacie A3 mogą być wykonane 
w dowolnej technice rysunkowej, 
malarskiej lub graficznej.
Prace należy przesłać lub dostar-
czyć osobiście do Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury (ul. Jana Pawła II 
4, 21-300 Radzyń Podlaski) w nie-
przekraczalnym terminie do piątku 
25 maja 2018 r. Dodatkowe infor-
macje związane z konkursem moż-
na uzyskać w Radzyńskim Ośrod-

ku Kultury, na stronie internetowej 
www.podroznik-radzyn.pl bądź 
pod nr tel. 606-234-320 – Robert 
Mazurek.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręcze-
nie nagród odbędzie się w niedzielę 
3 czerwca o godz. 15.00 w SP nr 1 w 
Radzyniu Podlaskim (ul. Jana Paw-
ła II 25) po spotkaniu z 11-letnim 
podróżnikiem Szymonem Radzi-
mierskim. Podsumowaniu konkur-
su będzie towarzyszyła pokonkur-
sowa wystawa prac.

 red.

Konkurs plastyczny „Podróż moich marzeń”
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Pod koniec kwietnia w sali widowiskowo-kinowej Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury przeprowadzony został duży remont. Jego głównym elementem 
była wymiana starych, ponad 30-letnich foteli. Przy tej okazji udało się 
wyremontować i odświeżyć kilka dodatkowych elementów.

Nowe fotele w Radzyńskim Ośrodku Kultury

Śpiewający Słowik w ROK

Tybetańska podróż wokół Świętej Góry Kajlas



Koncert zorganizował Komitet 
Społeczny „Ratujmy Renię Tar-
nowską” w składzie : Piotr Tarnow-
ski, Wojciech Gil i Michał Mali-
szewski. Wydarzenie to zapisze się 
w pamięci mieszkańców Radzy-
nia jako wyjątkowe pod wieloma 
względami. Po pierwsze – koncert 
był częścią wielkiej charytatywnej 
akcji społecznej powołanej w celu 
pomocy Renacie, która zaanga-
żowała wielką część społeczności 
miasta i wiele osób spoza niego, Po 
drugie – był to największy koncert 
charytatywny w historii miasta i w 
ogóle jeden z większych koncertów 
w Radzyńskim Ośrodku Kultury. 
Wydarzenie przyciągnęło tłumy 
ludzi o wielkim sercu. Na salę kina 
nie dało się wejść. Śmiało moż-
na powiedzieć, że tego dnia przez 

widownię Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury przewinęło się ponad ty-
siąc osób. Po trzecie – tego dnia zo-
stała zebrana kwota – 25000 zł i 110 
euro. Wszystko to razem pozwala 
wierzyć w dobroć ludzi i mieć na-
dzieję, że w razie nieszczęścia czło-
wiek nie zostanie całkiem sam.
Cały ten wyjątkowy, słoneczny i 
ciepły dzień obfitował w przeróżne 
atrakcje. Na scenie wystąpiło mnó-
stwo artystów: dzieciaczki z przed-
szkoli radzyńskich, grupy taneczne, 
wokaliści, zespoły z Lubelską Fede-
racja Bardów na czele. Pomiędzy 
występami odbywały się licytacje 
przeróżnych przedmiotów, gadże-
tów itp. Wokół koncertu można 
było znaleźć również wiele innych 
atrakcji towarzyszących. Można 
było przejechać się milicyjną nyską, 

zobaczyć wystawę Zoomików, zro-
bić sobie fotkę lustrzaną foto bud-
ką, pomierzyć własne ciało, wziąć 
udział w konkursach, kupić dobrą 
książkę, skosztować przepysznych 
potraw i ciast.
Koncert ten zjednoczył mieszkań-
ców Radzynia i pokazał, że jakie-
kolwiek podziały są śmieszne i nic 
nie znaczące w starciu z czymś 
takim jak poważna choroba. Tego 
dnia wszyscy przyszli do Radzyń-
skiego Ośrodka Kultury tylko dla 
Renaty Tarnowskiej z nadzieją, że 
ta choroba już niedługo pozosta-
nie tylko złym wspomnieniem i 
że wszyscy będziemy cieszyć się jej 
towarzystwem jeszcze przez długie, 
długie lata.
 Arkadiusz Kulpa
 Fot. Tomasz Młynarczyk
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W niedzielę 29 kwietnia, w sali widowiskowo-kinowej Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury, odbył się wyjątkowy koncert pt. „Ratujmy Renię Tarnowską”. Miał 
on na celu zebranie funduszy na leczenie Renaty Tarnowskiej, uwielbianej 
przez dzieci przedszkolanki, a przede wszystkim matki, żony, córki, siostry, 
przyjaciółki, która zapadła na złośliwą i wyniszczającą chorobę. Choroba ta 
próbuje odebrać Renatę najbliższym na co nikt, kto zna znaczenie słowa 
kochać, nie może się zgodzić.

Koncert dla Renaty

Zdjęcia miesiąca RKF Klatka – kwiecień 2018

 Konkurs wewnętrzny Klatki wygrała Grażyna Hankiewicz

Fot. Grażyna Hankiewicz

Fot. Grażyna Hankiewicz

Fot. Radosław Szelech

RADZYŃSKI KLUB
FOTOGRAFICZNY „KLATKA”



Najlepsi zawodnicy:
Dziewczęta klasa IV i młodsze 
szkoły podstawowej
1. Natalia Krupska SP Komarówka
2. Anna Kot SP 2 Radzyń
3. Aleksandra Grzywaczewska SP 
Wohyń

Chłopcy IV klasa i młodsi 
szkoły podstawowej
1. Jakub Kopraniuk SP 2 Radzyń
2. Adam Łobejko SP Komarówka
3. Bartosz Konarski SP 2 Radzyń

Dziewczęta V – VI klasa 
szkoły podstawowej
1. Roksana Wapa SP Komarówka

2. Weronika Korszeń SP Komarów-
ka
3. Alicja Kuzko SP Komarówka

Chłopcy V – VI klasa 
szkoły podstawowej
1. Bartosz Szczebelski SP 1 Radzyń
2. Jakub Rycaj SP 1 Radzyń
3. Mikołaj Trykacz SP 1 Radzyń

Dziewczęta VII klasa 
szkoły podstawowej
1. Oliwia Łobińska SP Komarówka
2. Anna Adamska SP 1 Radzyń 
3. Julita Grzeszczuk SP Ostrówki

Chłopcy klasa VII 
szkoły podstawowej
1. Marek Gil SP Wohyń
2. Aleksander Kępa SP Wohyń
3. Michał Osipacz SP Komarówka

Dziewczęta II – III klasa 
gimnazjum
1. Julita Olesiewicz G Komarówka
2. Kornelia Krupska G Komarówka
3. Daria Hołownia G 2 Radzyń

Chłopcy II – III klasa 
gimnazjum
1. Przemysław Ładniak G Wohyń
2. Bartosz Idzikowski G 2 Radzyń
3. Rafał Musiatowicz

Dziewczęta szkoły 
ponadgimnazjalne
1. Natalia Górna I LO Radzyń
2. Wiktoria Sałata I LO Radzyń
3. Natalia Bernacka I LO Radzyń

Chłopcy szkoły 
ponadgimnazjalne
1. Michał Klimiuk I LO Radzyń
2. Karol Zbaracki I LO Radzyń
3. Adam Kulik Technikum Wola 
Osowińska

Kobiety open
1. Grażyna Głowacka
2. Alicja Trykacz
3. Małgorzata Szczepaniuk

Mężczyźni open
1. Michał Piróg
2. Piotr Adamski
3. Jacek Woźniak

Klasyfikacja szkół/szkoły 
podstawowe
1. SP Komarówka
2. SP 2 Radzyń 
3. SP Wohyń

Klasyfikacja szkół/szkoły 
gimnazjalne
1. Gimnazjum Komarówka
2. Gimnazjum 2 Radzyń
3. Gimnazjum Wohyń

Klasyfikacja szkół/szkoły 
ponadgimnazjalne
1. I LO Radzyń
2. Technikum Wola Osowińska
3. LO Komarówka
 Marek Topyła
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Biegi 3-majowe w 
Radzyniu
XVIII Biegi Uliczne, upamiętniające uchwalenie 
Konstytucji 3 maja, odbyły się tuż po oficjalnych 
obchodach. Było gorąco, wietrznie, ale impreza się 
udała. Podziękowania dla Grupy drGerard i wszyst-
kich, którzy pomogli przy sprawnym przeprowadze-
niu zawodów.


