
Gmina Miejska Radzyń Podlaski 
znalazła się na 20 miejscu w Ran-
kingu Gmin Lubelszczyzny 2018. 

To sukces, biorąc pod uwagę, że w 
ocenie poddano 213 samorządów. 
Ranking przeprowadziła Fundacja 

Rozwoju Demokracji Lokalnej Re-
gionalny Ośrodek w Lublinie we 
współpracy z Urzędem Statystycz-

nym w Lublinie.

Sławomir Lipski 
nowym 
wiceburmistrzem!

Miasto 
przygotowane 
do zimy

Radzyń wśród najlepszych gmin województwa lubelskiego

Burmistrz Jerzy Rębek z dniem 
11. grudnia na stanowisko wice-
burmistrza Miasta Radzyń Podla-
ski powołał Sławomira Lipskiego 
– dotychczasowego inspektora 
w Wydziale Rozwoju Gospodar-
czego radzyńskiego magistratu. 
Poprzedni wiceburmistrz Tomasz 
Stephan został odwołany ze sta-
nowiska z dniem 22. listopada w 
związku z uzyskaniem mandatu 
radnego powiatowego.  

Tematy związane z przygotowa-
niem Radzynia do problemów 
związanych z trudnościami okresu 
zimowego poruszono na spotkaniu 
Miejskiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, które odbyło się 26 
listopada. Urząd Miasta Radzyń 
Podlaski przypomina właścicie-
lom i zarządcom nieruchomości 
o obowiązku odśnieżania chodni-
ków bezpośrednio przylegających 
do ich posesji oraz dbania o to, by 
nie było nawisów śnieżnych i sopli 
zwisających z dachów, które stano-
wią zagrożenie dla życia i zdrowia 
przechodniów. Niedopuszczalne 
jest wysypywanie sprzątanego śnie-
gu z chodników na jezdnię. 
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Pierwszą część sesji poprowadził 
radny - senior Włodzimierz Sie-
romski.

Przewodniczący Miejskiej Komi-
sji Wyborczej Stefan Góra wręczył 
nowo wybranym radnym zaświad-
czenia o wyborze, następnie radni 
złożyli ślubowanie.

Po przyjęciu porządku obrad na-
stąpił wybór przewodniczącego i 
wiceprzewodniczących Rady Mia-
sta. Na przewodniczącego zgłoszo-
ne zostały dwie kandydatury: Ada-
ma Adamskiego i Marka Zawady. 
Stosunkiem głosów 9 do 6 zwycię-
żył Adam Adamski i jemu powie-
rzona została ponownie funkcja 
przewodniczącego Rady Miasta. 
Na wiceprzewodniczących zgło-
szeni zostali: Bożena Lecyk, Piotr 
Skowron, Bogdan Fijałek i Marek 
Zawada. Wiceprzewodniczącymi 
zostali: Piotr Skowron (10 głosów) 
i Bogdan Fijałek (9 głosów). Boże-
na Lecyk zdobyła 6 głosów, a Ma-
rek Zawada – 5.

- Dołożę wszelkich starań, aby 
pełnienie funkcji przewodniczące-
go było wyzwaniem i zaszczytną 
służbą. Będę starał się być prze-
wodniczącym wszystkich radnych 
i mieszkańców, będę swą funkcję 
wypełniał najlepiej, jak potrafię, 
będę się starał wykorzystywać do-
świadczenie samorządowe, jakie 
posiadam, dla dobra naszego mia-
sta i mieszkańców – deklarował 
Adam Adamski. Gratulował rad-
nym wyboru i wyraził nadzieje, 
że będą podejmować jak najlepsze 

decyzje dla dobra wspólnego. - Nie 
mam wątpliwości, że każdy z Pań-
stwa tutaj jest, by takie decyzje po-
dejmować – podkreślił przewodni-
czący Rady Miasta.

Również wiceprzewodniczący 
dziękowali za wybór i deklarowali 
dobrą pracę.

Następnie przewodniczący 
Miejskiej Komisji Wyborczej Ste-
fan Góra wręczył zaświadczenie 
o wyborze na Burmistrza Miasta 
Radzyń Podlaski Jerzemu Ręb-
kowi, po czym złożył on ślubo-
wanie: „Obejmując urząd Burmi-
strza Miasta, uroczyście ślubuję, 
że dochowam wierności prawu, a 
powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego i 
pomyślności mieszkańców miasta. 
Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.”

Burmistrz dziękował za zaufanie 
okazane mu przez wyborców, ale 
także za wsparcie ze strony rodzi-
ny – obecnych na sesji żony i syna. 
- Urząd burmistrza to służba i 
misja, którą człowiek decyduje 
się przyjąć i realizować dla do-
bra wspólnego – nas wszystkich. 
Nie ma już znaczenia, jakie kto ma 
poglądy czy sympatie polityczne, 
jestem burmistrzem wszystkich 
mieszkańców Radzynia i dla 
wszystkich pragnę realizować 
powierzone mi zadania jako do-
bro wspólne – mówił burmistrz 
Jerzy Rębek. Wyraził też zadowo-
lenie, że w obecnej Radzie Miasta 
zasiada wielu ludzi młodych, peł-
nych entuzjazmu. Zadeklarował, 

że w rozpoczynającej się 5-letniej 
kadencji będzie realizował nakre-
ślony w kampanii program, w tym 
– kontynuował realizację zadań 
nakreślonych jeszcze w 2014 roku. 
Na koniec zwrócił się ponownie do 
radnych: - Wszyscy pragniemy do-
bra wspólnego, pragnę byście byli 
ze mną i uczestniczyli w procesie 
tworzenia nowej rzeczywistości. 
Liczę na dobrą współpracę – może 
być trudna, wymagająca, ale jest 
potrzebna. Wspólnym wysiłkiem 
jesteśmy w stanie osiągnąć wiele na 
chwałę Bożą i pożytek mieszkań-
ców.

Oficjalne gratulacje i życzenia 
złożył Wójt Gminy Radzyń Pod-
laski Wiesław Mazurek. - Gdy 

patrzymy na to, co jest przed nami, 
myślę, że jesteśmy w stanie połą-
czyć siły i wspólnie zrobić wiele 
dobrego. Nie chodzi o osobiste 
więzi, ale o wspólne inwestycje, 
wiele przedsięwzięć, które będą 
służyły wspólnie Miastu i Gminie 
Radzyń Podlaski – mówił wójt. 
- Mam nadzieję że ta kadencja 
będzie wyjątkowa. Przy sprzyjają-
cych warunkach ogólnych będzie-
my mogli zrealizować wszystko, o 
czym mówiliśmy w kampanii, ale 
też co będzie potrzebne, by wszyst-
kim nam żyło się nie tylko lepiej, 
wygodniej, ale i bezpieczniej. Ży-
czę rozwoju miasta, żebyśmy nie 
rywalizowali, ale pomagali sobie, 
tworzyli wspólne plany, zamierze-

nia, wspólnie je realizowali, byśmy 
na koniec długiej kadencji mogli 
z radością powiedzieć, że zadanie 
wykonaliśmy.

Radni VIII kadencji:
Adam Adamski – przewodniczący 
Bogdan Fijałek - wiceprzewodni-
czący
Piotr Skowron - wiceprzewodni-
czący
Dariusz Bilski, Bożena Lecyk, Piotr 
Mackiewicz, Bartłomiej Miłosz, 
Paulina Pachała, Waldemar Pa-
nasiuk, Włodzimierz Sieromski, 
Mariusz Szczygieł, Karol Wiater, 
Elżbieta Zając, Jarosław Zaprzalski,  
Marek Zawada.

 Anna Wasak

Podczas sesji Rady Miasta, 
która odbyła się 10 grudnia, 
powołanych zostało pięć 
stałych komisji Rady Miasta 
Radzyń Podlaski oraz dokonano 
wyboru ich przewodniczących. 

Komisja Rewizyjna: Karol Wiater 
(przewodniczący), Jarosław Za-

przalski, Włodzimierz Sieromski, 
Bożena Lecyk.
Komisja Skarg, Wniosków i Pety-
cji: Bartłomiej Miłosz (przewodni-
czący), Waldemar Panasiuk, Pauli-
na Pachała, Elżbieta Zając, Bożena 
Lecyk.  
Komisja Rozwoju Gospodarcze-
go Miasta: Waldemar Panasiuk 
(przewodniczący), Włodzimierz 

Sieromski , Adam Adamski,  Ma-
riusz Szczygieł, Karol Wiater. 
Komisja Oświaty i Kultury: Pau-
lina Pachała (przewodnicząca), 
Piotr Skowron, Dariusz Bilski, 

Bogdan Fijałek, Piotr Mackiewicz, 
Marek Zawada.
Komisja Zdrowia i Kultury Fi-
zycznej: Jarosław Zaprzalski 
(przewodniczący), Bogdan Fijałek, 

Dariusz Bilski, Bartłomiej Miłosz, 
Piotr Skowron, Elżbieta Zając, Ma-
rek Zawada.

 AW
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Kadencja 2018-23 zainaugurowana

Komisje stałe Rady Miasta

Na pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miasta 20 listopada radni oraz burmistrz Miasta Radzyń Podlaski złożyli ślubowanie 
oraz wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta. Przewodniczącym na kolejną, VIII kadencję został 
Adam Adamski, na funkcję wiceprzewodniczącego radni wybrali Piotra Skowrona i Bogdana Fijałka.



Od wyborów minął ponad mie-
siąc, opadły już chyba emocje 
związane z kampanią wybor-
czą. Pora na refleksję...
Rzeczywiście emocje opadły, zaczę-
ła się wytężona praca. Pozostaje też 
refleksja – chyba pozytywna. Oka-
zało się, że mieszkańców Radzynia 
bardziej przekonała kampania po-
zytywna, polegająca na prezenta-
cji dokonań, które udało się mojej 
ekipie osiągnąć mimo wielu trud-
ności i przeciwności, niż deprecjo-
nowanie przeciwnika, obrzucanie 
zarzutami, także tymi sfabrykowa-
nymi.  A taką strategię w minionej 
kampanii przyjęli moi przeciwnicy. 
Mam też satysfakcję, że ani ja, ani 
moi współpracownicy nie daliśmy 
się wciągnąć w taki ton debaty, któ-
ry by kontrkandydata poniżał czy 
w sposób nieuczciwy  prezentował 
jego działania na arenie społecznej.  

Na sesji Rady Miasta inau-
gurującej kadencję 2018-23 
deklarował Pan, że będzie 
burmistrzem wszystkich 
mieszkańców Radzynia. Czy to 
znaczy, że da się zapomnieć 
postawy i wypowiedzi nie-
których osób wypowiadane w 
kampanii?
Pamięci – tak normalnie - nie da 
się wykasować. Mogę natomiast  
zapewnić, że nie pielęgnuję w ser-
cu urazy ani nie planuję odwetu, 
minione doświadczenia nie będą 
rzucać cienia na dalsze moje dzia-
łania ani relacje z ludźmi. W tej 
chwili nie ma już znaczenia, jakie 
kto ma poglądy czy sympatie po-
lityczne, bo jestem burmistrzem 
wszystkich mieszkańców Radzynia 
i dla wszystkich pragnę realizować 
powierzone mi zadania jako dobro 
wspólne. Mam nadzieję, że i vice 
versa: wszyscy mieszkańcy Radzy-
nia zechcą się włączyć w budowę 
wspólnego dobra – naszej małej 
ojczyzny.

Niespodzianką wyborów jest 
to, że w Radzie Miasta zabra-
kło radnych, którzy od wielu lat 
sprawowali mandat, a pojawiło 
się kilkoro nie tylko nowych, 
ale i młodych radnych. Jak 
widzi Pan współpracę z nimi? 
Bardzo mnie cieszy, że w obecnej 
Radzie Miasta zasiada wielu ludzi 
młodych ludzi, w dodatku pełnych 
entuzjazmu, pozytywnej energii, 
mający świeże spojrzenie na nasze 
miasto, jego potrzeby i problemy. 
Mam nadzieję, że ta zmiana po-

koleniowa pokaże młodym, że w 
naszym mieście warto zostać, bo 
można i warto je zmieniać. 

Czy liczy Pan na to, że wyniki 
wyborów samorządowych w 
powiecie i województwie w 
tym pomogą w realizacji pro-
gramu wyborczego? 
Oczywiście, nie kryję satysfakcji z 
tego, że zarówno w powiecie jak i 
województwie wygrała moja for-
macja polityczna. Ale w związku z 
tym nie liczę na jakieś preferencje, 
taryfę ulgową. Oczekuję normal-
ności:  tego, że nasza praca, wysił-
ki zostaną rzetelnie, obiektywnie 
ocenione, że będzie profesjonalne, 
sprawiedliwe traktowanie wszyst-
kich samorządów. Niestety, na 
elementarną uczciwość w ocenie 
naszych wniosków nie mogliśmy 
liczyć w minionej kadencji. Szcze-
gólnie jaskrawe różnicowanie było 
odniesieniu do Miasta Radzyń 
Podlaski i Powiatu Radzyńskie-
go: jeden samorząd był poniżany, 
upokarzany, drugi preferowany. 
Obecnie – powtarzam - oczekuję 
normalności. Chciałbym przypo-
mnieć też, że na I sesji Rady Miasta 
również Wójt Gminy Radzyń Pod-
laski zadeklarował ścisłą współpra-
cę z Miastem, co odebrałem bardzo 
pozytywnie. 

W kampanii wyborczej składa 
się wiele obietnic. Często na 
zapas. 
Niejednokrotnie podkreślałam, że 
program wyborczy nakreślony zo-
stał nie na pierwsze miesiące czy 
nawet pierwszy rok kadencji, ale na 
pięć lat. Z jednej strony trzeba mieć 
na uwadze całą procedurę realizacji 
inwestycji: od stworzenia planów, 
uzyskania niezbędnych zezwoleń, 
złożenie wniosków o dotacje i ich 
pozyskanie. Jest też drugi aspekt: 
ograniczony budżet Miasta i ko-
nieczność zachowania odpowie-
dzialności w dziedzinie finansowej. 
Niezwykle istotne jest utrzymanie 
płynności budżetowej, stabilności 
finansów, co oznacza równowagę 
między wydatkami i dochodami.  
Ta równowaga jest podstawą roz-
woju miasta. 

Jest też ważna w przypadku ko-
nieczności zaciągania kredytów. Są 
one koniecznością dla zapewnienia 
rozwoju miasta, jednak warunkiem 
jest zachowanie pełnej stabilizacji: 
kredyty można zaciągać, jeśli ma 
się możliwość ich spłaty, a według 
instytucji kontrolujących finanse 

miasta, takie możliwości mamy - 
mamy zdolności kredytowe. Nie 
ma w tej dziedzinie niebezpieczeń-
stwa – jesteśmy pod stałą kontrolą 
RIO. 

Zamierzam kontynuować działa-
nia i prace, które określiliśmy już w 
2014 roku, a których realizacja zo-
stała rozpoczęta.

I myślę, że w czasie rozpoczętej 
kadencji obietnice wyborcze zdo-
łam zrealizować.  Sprzyjać temu 
na pewno będą nie tylko  wspo-
mniana sytuacja w samorządach 
województwa i powiatu, ale rów-
nież programy rządowe takie jak 
programy budowy dróg lokalnych, 
projekt międzynarodowej trasy  
Via Carpatia, która będzie przebie-
gać przez Radzyń, czy przedłużenia 
autostrady A2,  co wprost wychodzi 
naprzeciw naszym potrzebom do-
brego skomunikowania Radzynia z 
innymi częściami kraju czy nawet z 
zagranicą. To na pewno spowoduje 
rozwój naszego miasta. Musimy się 
do tego przygotować. 

Co uznaje Pan za priorytety 
rozpoczętej kadencji?
Głównym zadaniem jest realizacja 
planu rewitalizacji centrum miasta: 
ulicy Rynek, korpusu głównego 
Pałacu Potockich, jego dziedzińca, 
a także Oranżerii i parku. Na reali-
zację tych inwestycji zabiegamy o 
środki pomocowe z Urzędu Mar-
szałkowskiego oraz z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. 

To jest ważne nie tylko z powo-
du poprawy estetyki, zachowania 
w dobrej kondycji niezwykłych 
zabytków, jakimi może się szczy-
cić Radzyń. Rewitalizacja ważna 
jest również dla rozwoju turystyki 
w naszym mieście. Ściągnięcie do 
nas turystów i zatrzymanie ich na 
co najmniej kilka godzin, aby w 
Radzyniu zjedli obiad, zrobili zaku-
py, może przenocowali to również 
bodziec do rozwoju miasta.  

Dla mieszkańców podstawową 
sprawą są miejsca pracy i to 
przyzwoicie płatne. Co będzie 
robione w tym kierunku?
Zadaniem miasta nie jest tworze-
nie miejsc pracy, ale warunków 
sprzyjających do ich powstawania. 
Jednym z nich jest dobre skomu-
nikowanie z resztą kraju, czemu 
naprzeciw wychodzą wspomniane 
programy rządowe (Via Carpatia, 
przedłużenie autostrady A2), dru-
gim przygotowanie terenów inwe-

stycyjnych. 
Równolegle będą realizowane 

działania związane z budownic-
twem drogowym na terenie miasta. 

Chodzi tu o wykorzystanie moż-
liwości, jakie daje realizowany 
przez polski rząd  fundusz wsparcia 
budownictwa dróg lokalnych. Już 
dzisiaj wiemy, że będą to ogromne 
środki. Dla województwa lubel-
skiego przeznaczone jest ok. 400 
mln zł. Możemy więc śmiało pla-
nować wydatki drogowe na terenie 
miasta. Mam na myśli ulicę pod 
roboczą nazwą Przemysłowa, która 
skomunikuje firmę B.Braun z dro-
gą krajową nr 19, ale i otworzy kil-
kunastohektarową przestrzeń przy 
ul. Międzyrzeckiej oraz obwodnicy 
Radzynia dla budownictwa prze-
mysłowego. Na marginesie warto 
zaznaczyć, że poprawie komuni-
kacji i bezpieczeństwa na drogach, 
a także rozszerzeniu oferty rekre-
acyjnej służyć będzie budowa sieci 
ścieżek rowerowych. Planujemy je: 
w kierunku tzw. Opraw, od ul. Mię-
dzyrzeckiej do stacji kolejowej w 
Bedlnie i dalej do Turowa. Gdy to 
zostanie zrealizowane, uruchomio-
ny zostanie kilkunastokilometrowy 
ciąg ścieżek.

Drugą sprawą, zależną od Mia-
sta jest pozyskiwanie terenów 
inwestycyjnych. Co będzie się 
działo w rozpoczętej kadencji 
w tej dziedzinie? 
Przypomnę, że w ubiegłej kadencji 
udało się rozwiązać problem, z któ-
rym Miasto borykało się od 50 lat: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego podjęło decyzję 
o określeniu granicy zabytku w Ra-
dzyniu. To z kolei otworzyło moż-
liwość opracowania Studium uwa-
runkowań i kierunków rozwoju 
Miasta. Uchwalenie Studium  po-
zwoli nam na opracowanie nowych 
planów zagospodarowania prze-
strzennego. Zostało one przygoto-
wane w poprzedniej kadencji i choć 
nie jest działaniem spektakularnym 
– widocznym przez mieszkańców, 
to jak fundament stanowi podsta-
wę dla kolejnych działań. Chodzi tu 
o wprowadzenie nowych terenów 
pod budownictwo przemysłowe. 
Oprócz wspomnianych terenów 
przy DK 19, miasto ma do dyspo-
zycji powierzchnię ok. 52 hektarów 
gruntu w Maryninie (na tzw. lotni-
sku), ale w Studium uwarunkowań 
wskazane są również tereny przy ul. 
Wisznickiej. 

Oprócz tych dwóch bardzo waż-
nych kierunków rozwoju miasta, 
wprowadzamy dziesiątki innych 
zmian w dziedzinie zagospodaro-
wania przestrzennego, aby ułatwić 
mieszkańcom Radzynia budowę  
obiektów mieszkalnych, usługo-
wo-handlowych czy niewielkich 
przemysłowych. To sprawa nie-
zwykle istotna, najważniejsza w 
tym okresie, aby były wyzwalane 
inicjatywy społeczne i biznesowe, 
umożliwiające tworzenie nowych 
miejsc pracy, nie tylko mieszkań-
com Radzynia. 

Dziękuję za rozmowę.

 Anna Wasak
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Zaczęła się wytężona praca
Wywiad z Burmistrzem Miasta Radzyń Podlaski Jerzym Rębkiem
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Kameralna Orkiestra Akorde-
onowa Arti Sentemo z Radzy-
nia Podlaskiego uświetniła spo-
tkanie w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie, podczas którego 
młodzież z Liceum Plastyczne-
go z Nałęczowa wraz z Pierw-
szą Damą dekorowała choinkę 
zabawkami o charakterze 
patriotycznym i niepodległo-
ściowym. Wydarzenie odbyło 
się 5 grudnia.

Liceum Plastyczne im. Józefa 
Chełmońskiego w Nałęczowie jako 
jedyna szkoła w Polsce uczy pro-
jektowania zabawek. Na spotkanie 
w Pałacu Prezydenckim uczniowie 
przygotowali ozdoby choinkowe, 
inspirowane zabawkami, jakimi 
dzieci bawiły się przez sto lat od od-
zyskania niepodległości.

- Myślę, że efekt finalny jest 
wspaniały - mówiła Agata Korn-

hauser-Duda o bożonarodzeniowej 
choince, którą udekorowała wspól-
nie z młodzieżą. - Udało się wam 
dokonać dialogu historycznego: z 
jednej strony wasze ozdoby łączą 
tradycyjne materiały i tworzywa, z 
drugiej strony motywy historyczne 
i kompozycje w biało-czerwonej 
kolorystyce naszych narodowych 
barw sprawiły, że dzisiejsze spo-
tkanie ma charakter patriotyczny 
i oddaje narodowowyzwoleńczy 
wymiar ubierania choinki – dodała 
Małżonka Prezydenta. 

Radzyńska Kameralna Orkiestra 
Akordeonowa, jak przyznawali 
uczestnicy spotkania, wprowadzi-
ła do Pałacu Prezydenckiego ma-
giczną atmosferę Świąt i porwała 
wszystkich do wspólnego kolędo-
wania.
 AW
 Fot. Kancelaria Prezydenta

Na podstawie: http://www.prezydent.pl/
pierwsza-dama/aktywnosc/art,488,ubiera-
nie-niepodleglosciowej-choinki-z-pierwsza-
dama.html

- Pan Sławomir jest osobą kom-
petentną, doświadczoną w kie-
rowaniu zespołami ludzkimi jak 
i administracją, z dużym zaple-
czem zawodowym – skomentował 
krótko swoją decyzję Jerzy Rębek.

Sławomir Lipski w Urzędzie 
Miasta na stanowisku inspektora 
pracował od listopada 2017 roku. 
Wcześniej pełnił funkcję dyrekto-
ra radzyńskiego Oddziału BGŻ, 
a jeszcze wcześniej piastował po-
sadę w biurze maklerskim. Posia-
da wykształcenie ekonomiczne,  
zwieńczone pracą podyplomową 
z zakresu finansów i rachunkowo-
ści.

Poprzedni wiceburmistrz To-

masz Stephan został odwołany ze 
stanowiska z dniem 22. listopada 
w związku z uzyskaniem mandatu 
radnego powiatowego i powierze-

niem mu funkcji wiceprzewodni-
czącego Rady Powiatu. 

 Karol Niewęgłowski

Radzyń wśród najlepszych gmin 
województwa lubelskiego

Izabela Śledź z TVP Lublin wyróżniona 
przez Burmistrza Jerzego Rębka 
medalem jubileuszowym

Sławomir Lipski nowym 
wiceburmistrzem!

Orkiestra Arti Sentemo kolędowała 
w Pałacu Prezydenckim

Burmistrz Jerzy Rębek z dniem 11. grudnia na stanowisko wiceburmistrza 
Miasta Radzyń Podlaski powołał Sławomira Lipskiego – dotychczasowego 
inspektora w Wydziale Rozwoju Gospodarczego radzyńskiego magistratu.

Gmina Miejska Radzyń Podla-
ski znalazła się na 20 miejscu 
w Rankingu Gmin Lubelsz-
czyzny 2018. To sukces, bio-
rąc pod uwagę, że w ocenie 
poddano 213 samorządów. 
Ranking przeprowadziła Fun-
dacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej Regionalny Ośrodek 
w Lublinie we współpracy z 
Urzędem Statystycznym w 
Lublinie.

Wyniki opracowania Ranking 
Gmin Lubelszczyzny 2018 są 
oparte o dane statystyki publicz-
nej za rok 2017. Ocenie podda-
wane są wszystkie gminy woje-
wództwa lubelskiego z wyłącze-
niem miast na prawach powiatu.

Uroczystość wręczenia wy-
różnienia zwycięzcom oraz lau-
reatom z pierwszej dwudziestki 
spośród wszystkich gmin woj. 
lubelskiego oraz oficjalne ogło-

szenie wyników odbyło się 6 
grudnia w In Between hotelu w 
Jastkowie k. Lublina. Wydarze-
nie jest objęte patronatem hono-
rowym Marszałka Województwa 
Lubelskiego, Dyrektora Urzędu 
Statystycznego w Lublinie oraz 
Stowarzyszenia Samorządów Eu-
roregionu Bug.

Ideą Rankingu Gmin jest wy-
łonienie i promowanie gmin wy-
różniających się pod względem 
rozwoju społeczno-gospodar-
czego na terenie woj. lubelskie-
go. Metodą oceny poziomu roz-
woju gminy w woj. lubelskim jest 
syntetyczny wskaźnik rankingo-
wy wyliczony w oparciu o 12 
wskaźników mierzących m.in. 
potencjał, aktywność i wyniki 
osiągane przez gminę w sferze 
gospodarczej i społecznej.

 AW

Izabela Śledź – dziennikarka 
TVP Lublin otrzymała z rąk 
Burmistrza Miasta Radzyń 
Podlaski podziękowanie za 
promowanie naszego miasta, 
w szczególności w jubileuszo-
wym roku 550-lecia nadania 
Radzyniowi praw miejskich. 
Dyplom wraz z pamiątkowym 
medalem Jerzy Rębek wręczył 
Pani Redaktor 29 listopada.

Przypomnijmy, że przedstawicie-
le naszego Miasta w 2018 roku byli 
częstymi gośćmi programów pro-
wadzonych przez Izabelę Śledź, co 
dawało okazję do prezentacji histo-
rii miasta, wydarzeń kulturalnych i 
inicjatyw podejmowanych w roku 
jubileuszowym, a przygotowywane 
w Radzyniu relacje odznaczały się 
obiektywizmem i rzetelnością.

Mieszkańcy Radzynia i ziemi ra-
dzyńskiej mają dodatkowy powód 
do dumy: lubiana i ceniona przez 
widzów dziennikarka związana jest 
z Radzyniem, w Radzyniu narodzi-
ła się jej pasja dziennikarska.

Jest absolwentka wydziału po-
litologii UMCS w Lublinie, ale jak 
przyznaje, dziennikarską pasją za-
raziła się w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Radzyniu Podlaskim, gdzie 
współtworzyła szkolną gazetę. Ga-
zeta upadła, ale miłość do dzien-
nikarstwa została. Do TVP Lublin 
trafiła na staż w 2007 roku. Obecnie 
jest reporterką i prezenterką pro-
gramu informacyjnego „Panorama 
Lubelska”. Współpracuje z redakcją 
magazynu reporterów „Zdarzenia”. 
Jest prezenterką programu „Polska 
Samorządna” oraz „Poranka z Pa-
noramą”.
 AW

podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzyń Podlaski na 
okres 21 dni tj. od dnia  3 grudnia 2018 r. do dnia 24 grudnia 2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do wydzierżawienia na okres do 3 lat  - na podstawie art. 35 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018.994).
Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 139  Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 listopada 2018 r.

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



Śnieg należy pryzmować na 
krawędzi chodnika. Rozrzuca-
nie go na jezdnię niweczy wy-
siłki dbających o bezpieczną 
nawierzchnię drogi. Może to po-
wodować niebezpieczne sytuacje 
na ośnieżonych czy oblodzonych 
fragmentach jezdni.

Takie sytuacje były obser-
wowane w ubiegłym roku, gdy 
tuż po przejechaniu ulicy przez 
sprzęt odśnieżający, na drodze 
pojawiał się śnieg wyrzucony 
przez właścicieli posesji. Zwra-
cali na to uwagę oburzeni miesz-
kańcy miasta.

Pracownicy Urzędu Miasta 
będą monitorować w tym aspek-
cie sytuację na ulicach Radzynia. 
Gdy zwracanie uwagi nie będzie 
skuteczne, o interwencję będzie 
proszona Policja.

- Obowiązek egzekwowa-
nia odśnieżania chodników i 
usuwania śniegu z dachów od 
właścicieli i zarządców nieru-
chomości będzie nadzorowany 

przez Naczelnika Wydziału Za-
rządzania Mieniem Urzędu Mia-
sta oraz pracowników wydziału. 
Sytuacja w tym zakresie będzie 
przez niego monitorowana i w 
razie zaistnienia potrzeb w tym 
względzie będą wystosowywane 
odpowiednie pisma do zarząd-
ców, przypominające o przed-
miotowym obowiązku i wska-
zujące zachowanie szczególnej 
uwagi przy wykonywaniu tych 
czynności oraz stosowania się do 

przepisów BHP w tym zakresie, 
a także podejmowane działania 
bezpośrednie w celu usunię-
cia pojawiających się zagrożeń. 
Służby odpowiedzialne za od-
śnieżanie (właściwi pracownicy 
PUK Radzyń Podlaski oraz UM 
Radzyń Podlaski) mają skrupu-
latnie wykonywać swoje zadania  
– wyjaśnia Inspektor ds. Obrony 
Cywilnej i Zarządzania Kryzyso-
wego Waldemar Blicharz. 

 Anna Wasak

Podczas spotkania Miejskiego 
Sztabu Zarządzania Kryzy-
sowego, które odbyło się 26 
listopada, omówiono m.in. pro-
blem kontrolowania warunków 
bytowych osób objętych 
pomocą społeczną (niepełno-
sprawnych, niezaradnych czy 
samotnych) oraz patrolowania 
miejsc, gdzie przebywają oso-
by zagrożone niskimi tempe-
raturami. 

Informacje na ten temat przeka-
zał kierownik Miejskiego Ośrod-
ka  Pomocy Społecznej Andrzej 
Szczęch.

Radzyń Podzielony na 9 rejonów, 
każdy z nich jest monitorowany 
przez jedną pracownicę MOPS
-u.  Ośrodek pozostaje w stałym 
kontakcie z Działem Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji. - 
Gdy  dostaniemy sygnał od dziel-
nicowego o niepokojącej sytuacji, 
pracownice udają się na miejsce 
i  proponują osobom zagrożonym 
przeniesienie się do schroniska 
miejskiego. Niektórzy robią to nie-
chętnie ze względu na panujące 
tam zasady (zakaz spożywania al-
koholu). 

Schronisko miejskie funkcjonuje 
przy ulicy Brzostówieckiej. Obec-
nie zajętych jest 10 miejsc. Maksy-
malna liczba osób mogących tam 
przebywać wynosi 21. Mają one 
zapewniony dach nad głową, cie-
płe, bezpieczne miejsce do spania, 
jeden ciepły posiłek dziennie, jest 
możliwość przygotowywania posił-
ków na miejscu.

- Największym problemem jest 
alkohol, jednak zgodnie z zarzą-
dzeniem Wojewody Lubelskiego 
w  okresie zimowym, gdy niskie 
temperatury stwarzają zagroże-
nie życia, schronisko jest otwarte 
dla  wszystkich potrzebujących – 

informuje Andrzej Szczęch. 
Jeśli jest informacja o samotnej 

osobie potrzebującej pomocy, pra-
cownica socjalna przeprowadza 
wywiad środowiskowy i na podsta-
wie uzyskanych  informacji podej-
mowana jest decyzja o formach po-
mocy - mówi kierownik MOPS. W 
skrajnych przypadkach przydziela-
na jest opiekunka, która przycho-
dzi do osoby potrzebującej na 2 
godziny dziennie, pomaga w pod-
stawowej egzystencji (higiena, leki, 
zakupy, sprzątanie, przygotowanie 
posiłków).

Osoby potrzebujące opieki ca-
łodobowej, w tym lekarskiej, przy 
tym samotne, bez rodziny, kiero-
wane  są do Domu Pomocy Spo-
łecznej. Obecny koszt pobytu jed-
nej osoby w DPS to ok. 3,5 tys. zł. 
Z emerytury pensjonariusza pobie-
ranych jest 70% ( to 700-1000 zł), 
resztę opłaca samorząd.

Obecnie pod doraźną opieką 
opiekunek osób starszych zatrud-
nionych w MOPS (4 opiekunki i 
1  pielęgniarka zajmująca się oso-
bami chorymi psychicznie) pozo-
stają 22 osoby w Radzyniu (4 oso-
by chore psychicznie, 18 starszych 
i niedołężne). W Domach Pomocy 
Społecznej przebywa obecnie 19 
osób z terenu Radzynia.  

W okresie zimowym podopiecz-
ni MOPS otrzymują opał. Otrzy-
mują również bony żywnościowe. 
W tym sezonie każde z 60 gospo-
darstw otrzymało 200-300 kg wę-
gla, druga transza dostarczona bę-
dzie w lutym już z nowego budżetu.

Telefon do pracowników socjal-
nych, pod który można dzwonić i 
informować MOPS o osobach sa-
motnych, potrzebujących pomocy 
83 413 17 54. W nagłych przypad-
kach, gdy widzimy, że istnieje za-
grożenie życia, należy dzwonić pod 
numer ratunkowy 112.

 Anna Wasak

Jak informuje wiceprezes Przed-
siębiorstwa Usług Komunalnych 
w Radzyniu Piotr Kopeć, PUK jest 
przygotowany do zimy. - W maga-
zynie mamy zabezpieczonych 205 
ton soli oraz 53 tony mieszanki pia-
sku z solą do skrzyń. W gotowości 

jest również 13 jednostek sprzętu, 
który posłuży do odśnieżania dróg.

Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych wygrało przetarg na zimo-
we utrzymanie dróg. 

 AW
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Urząd Miasta Radzyń Podlaski przypomina właścicielom i zarządcom nierucho-
mości o obowiązku odśnieżania chodników bezpośrednio przylegających do 
ich posesji oraz dbania o to, by nie było nawisów śnieżnych i sopli zwisających 
z dachów, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia przechodniów. Nie-
dopuszczalne jest wysypywanie sprzątanego śniegu z chodników na jezdnię. 
Temat  poruszono na spotkaniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
które odbyło się 26 listopada.

Zimowe obowiązki właścicieli 
zarządców nieruchomości

Pomoc osobom zagrożonym
niskimi temperaturami

Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju –
- do wglądu mieszkańców Radzynia

Radzyński PUK przygotowany do zimy 

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miasta Burmistrz Jerzy Rę-
bek zachęcał mieszkańców 
Radzynia do zapoznanie się 
ze Studium uwarunkowań i 
kierunków rozwoju miasta 
oraz wnoszenie uwag i i 
kierowanie wniosków w tej 
sprawie. Dokumenty są wy-
łożone w Urzędzie Miasta do 
28 grudnia. Do 11 stycznia 
będą przyjmowane uwagi, 
postulaty i wnioski. 

Ogłoszenia w tej sprawie za-
mieszczone zostały w Biuletynie 
Informacyjnym Miasta Radzyń 
nr 18 (65) z dn. 19 listopada 
2018 r., załącznik graficzny za-
mieszczony został na stronie in-
ternetowej https://radzyn-podl.
pl/9-informacje/2176-obwiesz-

czenie-o-wylozeniu-do-publicz-
nego-wgladu-projektu-zmia-
ny-studium-uwarunkowan-i
-kierunkow-zagospodarowania
-przestrzennego-miasta-radzyn
-podlaski.html. 

- To bardzo ważny dokument. 
Jego przyjęcie pozwoli nam na 
rozpoznanie działań prowadzą-
cych do wszechstronnego roz-
woju miasta – podkreślał bur-
mistrz Jerzy Rębek.

Podjęcie tematu przygotowa-
nia Studium rozwoju było możli-
we po tym, jak w ubiegłej kaden-
cji udało się rozwiązać problem, 
z którym Miasto borykało się od 
50 lat: Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego pod-
jęło decyzję o określeniu granicy 
zabytku w Radzyniu. To z kolei 
otworzyło możliwość opraco-

wania Studium uwarunkowań 
i kierunków rozwoju Miasta. 
Uchwalenie Studium pozwoli 
nam na opracowanie nowych 
planów zagospodarowania prze-
strzennego. Zostało one przygo-
towane w poprzedniej kadencji 
i choć nie jest działaniem spek-
takularnym – widocznym przez 
mieszkańców, to jak fundament 
stanowi podstawę dla kolejnych 
działań. Chodzi tu o wprowadze-
nie nowych terenów pod budow-
nictwo przemysłowe. Oprócz 
wspomnianych terenów przy 
DK 19, miasto ma do dyspozycji 
powierzchnię ok. 52 hektarów 
gruntu w Maryninie (na tzw. lot-
nisku), w Studium uwarunkowań 
wskazane są również tereny przy 
ul. Wisznickiej.

 AW 



W stulecie odzyskania niepod-
ległości przez Polskę człon-
kowie Legionu Maryi  diecezji 
siedleckiej modlili się o pomyśl-
ność Ojczyzny. 

Spotkanie odbyło się w sobotę 
17 listopada w parafii pw. Świę-
tej Trójcy w Radzyniu w ramach 
comiesięcznego spotkania Rady 
Wyższej LM. Uczestniczyli w nim 
przedstawiciele Kurii z Leśnej Pod-
laskiej, Łukowa, Międzyrzeca oraz 
prezydiów z Kocka, Ulana,Wohy-
nia, Czemiernik oraz trzech parafii 
radzyńskich.

Legioniści wzięli udział we Mszy 
św., dziękując za dar Ojczyzny i 
prosząc o jej pomyślność. Następ-
nie odbyła się adoracja Najświęt-
szego Sakramentu z modlitwą ró-
żańcową. Liturgii przewodniczył 
ks. Wojciech Stefaniuk. Po nabo-
żeństwie członkowie Legionu Ma-
ryi modlili się  przed pomnikiem 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie 
złożyli wiązankę kwiatów od Ko-
micjum Legionu Maryi pw. Matki 
Bożej Królowej Wszechświata.

- Legionistom droga jest Ojczy-
zna, modlą się za nią codziennie, 
uczestnicząc w Krucjacie Różań-
cowej za Ojczyznę i podejmując 

wiele inicjatyw modlitewnych w 
jej intencji – podkreśliła Pelagia 
Kublicka - Prezydent Komicjum. 
Wśród tych inicjatyw patriotycz-
no-religinych znalazło się Jerycho 
Różańcowe (1-8 maja 2018 r.), 
zorganizowane przez Radę Wyższą  
Legionu Maryi Diecezji Siedleckiej 
oraz przy zaangażowaniu wszyst-
kich Legionistów z poszczególnych 
Kurii i Prezydiów diecezji siedlec-
kiej oraz  legionistów z  Czemiernik 
– archidiecezja lubelska, Adoracja 
o trzeźwość Narodu na zakończe-
nie  miesiąca trzeźwości w parafii 
Trójcy Świętej  oraz 4-godzinna 
adoracja  za Ojczyznę planowana 
w Sejmie w Warszawie, a ostatecz-
nie przeniesiona do warszawskiego 
szpitala  na ul. Banacha , prowadzo-

na przez legionistów z parafii Trój-
cy Świętej.

Zasadą Legionu Maryi jest po-
dejmowanie duchowej służby 
społeczeństwu zgodnie z hasłem: 
Wierna służba dla narodu.  - Chce-
my jako Legion Maryi bardziej za-
akcentować konieczność modlitwy 
za Ojczyznę, postawę patriotyczną, 
do czego zachęcamy wszystkich 

wiernych – mówi  Pelagia Kublic-
ka, zaznaczając, że wzorem umiło-
wania Ojczyzny są dla legionistów 
Jezus i Maryja, którzy kochali swe 
rodzinne miasto - Nazaret  oraz 
cały swój kraj miłością nacechowa-
ną religijnie. 

 Anna Wasak
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Święta tuż, tuż. Z tej okazji 
mamy dla Państwa bardzo 
dobrą wiadomość. W IV edy-
cji Konkursu Grantowego 
„Tu mieszkam, tu zmieniam” 
Fundacji Santander Bank 
Polska (dawniej Fundacja 
Banku Zachodniego WBK) 
Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Zenona Przesmyckiego 
w Radzyniu Podlaskim po raz 
drugi została laureatem.  

Po sukcesie zeszłorocznego 
grantu, otrzymanego na pro-
jekt „Tu mieszkam, tu czytam, 
tu zmieniam” zakładającego 

umieszczenie w przestrzeni pu-
blicznej naszego miasta mini 
bibliotek, propagujących book-
crossing, powstały „Radzyńskie 
Książniczki”, które zagościły na 
stałe w dziewięciu punktach na-
szego miasta.

LETNIA CZYTELNIA, bo 
taką nazwę nosi projekt, znalazł 
się pośród 774 wniosków zgło-
szonych do konkursu. Szczęśli-
wie dla nas, inicjatywa znalazła 
uznanie komisji konkursowej, 
skutkiem czego trafiliśmy do 
grona 121 laureatów i jako jed-
ni z 20, otrzymaliśmy najwyż-
szy grant w kwocie 10 000 zł. 10 

grudnia 2018 roku odbyła się 
tegoroczna Gala Fundacji San-
tander, na której dokonano ofi-
cjalnego wręczenia grantu oraz 
podpisania umowy na projekt 
propagujący czytelnictwo w na-
szym mieście.

Wszystkie etapy prac nad pro-
jektem będzie można śledzić na 
stronie biblioteki: www.mbpra-
dzyn.pl, Facebooku www.face-
book.com/mbpradzyn i Insta-
gramie.

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zenona Przesmyckiego 

w Radzyniu Podlaskim

Projekt „Akcja? Aktywizacja!” 
skierowany jest do osób, które 
stały się bierne na rynku pracy, 
a jego celem jest wsparcie ich w 
zdobyciu kwalifikacji, które po-
zwolą na znalezienie zatrudnie-
nia. Wsparcie przeznaczone jest 
dla osób z terenów miasta podle-
gających rewitalizacji.

Na początku wykwalifikowani 
doradcy przygotowali dla każ-
dego zakwalifikowanego uczest-
nika tzw. Indywidualny Plan 
Działania. Następnie uczestnik 
miał możliwość skorzystania z 
zajęć z psychologiem, a po nich 

- udziału w warsztatach kom-
petencji i umiejętności społecz-
nych. Te dwa etapy mają pomóc 
w ubieganiu się o nowe miejsce 
pracy, ale też w zidentyfikowa-
niu predyspozycji zawodowych 
danej osoby. Następnym kro-
kiem są spotkania z doradcami 
zawodowymi, którzy pomogą 
wybrać odpowiedni profil szko-
lenia danej osoby. Uczestnicy w 
dalszym etapie będą szkoleni w 
wybranym zawodzie, zdobyte 
kwalifikacje będą potwierdzane 
odpowiednimi dyplomami, a na-
stępnie każdy uczestnik będzie 

odbywał półroczny, płatny staż. 
Wszystkie etapy udziału w pro-
jekcie są dla uczestników zupeł-
nie bezpłatne, w dodatku będą 
oni otrzymywali stypendium. 
Również pracodawcy zatrud-
niający pracowników na staże 
będą mieli z tego korzyści, gdyż 
wynagrodzenie pracownika za 
staż pokrywane będzie w cało-
ści ze środków EFS. Cały projekt 
opiewa na kwotę 1 812 775,87 zł 
z czego 1 540 859,48 zł to kwota 
dofinansowania z EFS.

 AW

Klub Seniora zaprasza!

Łukasz Włoszek p.o. dyrektora MOSiR

AKCJA? AKTyWACJA! 
- trwa szkolenie uczestników

„Tu mieszkam, tu zmieniam” w MBP po raz drugi

Legioniści modlili się za Ojczyznę

Trwają szkolenia dla pierwszej 18-osobowej grupy uczestników projektu „Ak-
cja? Aktywacja!”. Przypomnijmy, że jest to jeden z trzech projektów, na które  
Miasto Radzyń Podlaski zdobyło dofinansowanie ze środków unijnych.

Jeszcze w grudniu zostanie 
otwarty Klub Seniora, który 
będzie działał w ramach pro-
jektu  „Czas dla seniorów”. 

Do 12 bm komplet dokumen-
tów rekrutacyjnych złożyło18 osób. 
Nominalnie, zgodnie z wymaga-
niami projektu, w pierwszym roku 
do Klubu zapisać się może 30 osób. 

Organizatorzy zapewniają, że 
większość zajęć będzie miała cha-
rakter otwarty, z wyposażenia  Klu-
bu będą mogły korzystać osoby 
niebędące na liście. Przynależność 
do stowarzyszenia czy organizacji 
seniorskiej nie jest przeszkodą do 
zapisania się do projektu ani nie 
będzie kolidować z zajęciami w ra-
mach programu.  

W ramach projektu „Czas dla 
seniorów” przewidziane są zajęcia 
prozdrowotne, edukacyjne, kultu-
ralne, rozwijające zainteresowania 
i z zakresu poradnictwa psycholo-
gicznego, a także imprezy okolicz-
nościowe i wycieczki.

Przypomnijmy, że Klub Seniora 

będzie działał w budynku po ZSZ 
przy ul. Armii Krajowej 2. Pomiesz-
czenia są już wyremontowane. Do 
30 listopada wpłynęły oferty na za-
kup i dostawę wyposażenia, sprzętu 
elektronicznego, mebli,  produktów 
na przerwę kawową i wyposażenia 
Klubu Seniora. 7 grudnia wybrani 
zostali dostawcy. 

Ponieważ obecnie salę gimna-
styczną użytkuje Szkoła Podstawo-
wa nr 1, do chwili ukończenia hali 
sportowej przy SP 1 (do kwietnia 
2019 r.) zajęcia sportowe seniorów 
będą odbywały się w czasie, gdy 
z sali gimnastycznej nie korzysta  
Szkoła Podstawowa nr 1.  

Projekt realizuje Miasto Radzyń 
Podlaski w partnerstwie z firmą 
ALGIRTAS z Lublina. Na projekt 
partnerzy pozyskali 833 212,50 zł z 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. 
Szczegółowe informacje dotyczą-
ce rekrutacji: tel. 500 063 108 oraz 
Urząd Miasta pok. 15 na III piętrze. 

 AW

W związku z tym, że dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji Agnieszka Włoszek 
przebywa na zwolnieniu lekar-
skim, pełniącym obowiązki dy-
rektora MOSiR na czas jej ab-
sencji został Łukasz Włoszek. 

Łukasz Włoszek jest absolwentem 
Akademii Wychowania Fizycznego 
w Białej Podlaskiej na kierunku wy-
chowanie fizyczne, które ukończył 
ze stopniem magistra. Dodatkowo 
ukończył studia podyplomowe na 
kierunku technika z elementami 

informatyki. Po studiach pracował 
w kilku szkołach na terenie powia-
tu radzyńskiego, prowadził drużynę 
juniorów młodszych w Orlętach 
Radzyń oraz drużyny juniorów i 
seniorów w Unii Żabików. Jest in-
struktorem piłki nożnej, pływania 
oraz turystyki kajakowej. W Miej-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
pracuje od 2015 r. jako ratownik 
wodny pływalni.   

Na czas pełnienia obowiązków 
dyrektora MOSiR  przebywa na 
urlopie bezpłatnym na tym stano-
wisku.  Red. 



Start znajdował się tradycyjnie 
pod pomnikiem Niepodległości, 
gdzie zameldowały się 4 zespoły. 
Każdy otrzymał mapkę trasy oraz 
kartę uczestnictwa. Na trasie bie-
gnącej ul. Ostrowiecką, Chomi-
czewskiego i ścieżką rowerową do 
Pałacu Potockich znajdowało się 
pięć wyznaczonych punktów, gdzie 
każdy zespół odpowiadał na wylo-
sowane przez siebie pytania.

Po ukończeniu gry jej podsu-

mowanie odbyło się jak zwykle w 
sali koncertowej Pałacu Potockich. 
Nagrodą za zdobycie największej 
liczby punktów był Puchar Niepod-
ległości – tym razem zdobyła go 
rodzina Państwa Pękałów, drugie 
miejsce zdobyła rodzina Opolskich, 
a puchar za zdobycie trzeciego miej-
sca trafił do Konrada Adamowicza 
(ZSP).

Łukasz Opolski odebrał również 
Puchar Orląt Lwowskich za wykaza-

nie się największą wiedzą dotyczącą 
obrony Lwowa. Upominek książko-
wy dla najmłodszego uczestnika tra-
fił do 5-klasisty Wojtka Pękały.

Tym razem impreza została sfi-
nansowana ze środków Minister-
stwa Edukacji Narodowej w ramach 
Programu Wieloletniego NIEPOD-
LEGŁA na lata 2017-2021. Projekt 
„Orlęta dla Niepodległej 1918-2018” 
przygotowało Gimnazjum nr 1 im. 
Orląt Lwowskich. Anna Wasak

W setną rocznicę obrony Lwo-
wa – 22 listopada Radzyński 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
zorganizował specjalne spo-
tkanie poświęcone temu wy-
darzeniu. Głównym punktem 
programu była prelekcja, którą 
wygłosiła Bożena Płatek – była 
dyrektor Gimnazjum nr 1 im. 
Orląt Lwowskich, inicjatorka 
nadania szkole tego imienia 
oraz nawiązania kontaktów ze 
Lwowem, a także rozlicznych 
form współpracy Radzynia ze 
środowiskami kresowymi w 
Polsce.

Na spotkanie przybyli nie tylko 
słuchacze RUTW, ale także człon-
kowie innych stowarzyszeń senior-
skich i młodzież szkolna. W temat 
wprowadziła Elżbieta Twarowska – 
nauczycielka historii, która mówiła 
o dążeniach Polaków do odzyskania 
niepodległości od czasów Powstania 
Styczniowego i zaprezentowała syl-
wetki Ojców Niepodległości: Józefa 
Piłsudskiego, Romana Dmowskie-
go, Ignacego Paderewskiego, Win-
centego Witosa, Wojciecha Korfan-
tego i Ignacego Daszyńskiego. Na 
zakończenie zacytowała słowa Igna-
cego Mościckiego, które odniosła do 
omówionych wcześniej postaci: „...
dali Polsce granice, moc i szacunek, 
wydobyli kraj z wiekowej historii 
poniżenia i upadku, odbudowali go 
wbrew woli wielkich sąsiadów, zin-

tegrowali społeczeństwo...”
Na tle pokazu multimedialnego 

Bożena Płatek – dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1mówiła o walkach 
o Lwów w latach 1918-19-20. Prele-
gentka nakreśliła sytuację demogra-
ficzną Lwowa na początku XX wie-
ku, podkreślając, że było to miasto 
wielokulturowe, jednak 85% osób 
uznawało język polski za ojczysty. 
Stanowiło centrum polskiej kultury 
i nauki.

Kim były Orlęta Lwowskie? - to 
uczniowie i studenci, chłopcy i 
dziewczęta, którzy „mieli w sobie 
gorący patriotyzm, dziecięcą pew-
ność siebie i bezbronność” – wska-
zywała Bożena Płatek.

Od 1 listopada, gdy Ukraińcy 
opanowali większości gmachów 
publicznych we Lwowie do 22 listo-
pada 1918 r. po stronie polskiej w 
walkach uczestniczyło ponad 6 tys. 
osób, w tym 1374 uczniów i studen-
tów, ponad 2000 nie przekroczyło 
25. roku życia, zginęło i zmarło od 
ran 439 osób, z czego 120 poległych 
było uczniami, a 76 – studentami.

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 wymieniła nazwiska najmłod-
szych i najbardziej bohaterskich 
Orląt: Jasia Kukawskiego, Antosia 
Petrykiewicza oraz Jurka Bitschana, 
opowiedziała m.in. Grobie Niezna-
nego Żołnierza w Warszawie, dokąd 
zostały przeniesione szczątki Orlęcia 
wskazane przez matkę Konstantego 
Zarugiewicza.

Wspomniała o kontaktach Gim-
nazjum nr 1 z potomkami Orląt 
Lwowskich, szczególnie tych sku-
pionych w Towarzystwie Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Wschodnich. 
Przypomniała o czerwcowym poby-
cie w tym mieście m.in. społeczno-
ści Gimnazjum nr 1. Przywieziona 
ziemia z Cmentarza Orląt Lwow-
skich wraz z tablicą pamiątkową 
zostanie wmurowana w ogrodzenie 
kościoła Świętej Trójcy.

Spotkanie w sali widowiskowo
-kinowej zakończyła krótka część 
artystyczna. Wiersz lwowianina 
Mariana Hemara zaprezentowa-
ła Amelia Korulczyk, a pieśń „Jest 
takie miasto, co zwie się Lwów” 
wykonał chór pod kierunkiem Be-
aty Jastrzębskiej. W sali kameralnej 
zaprezentowała została wystawa 
„Lwów dla Niepodległej”, zawiera-
jąca pamiątki rodzinne, autentyczne 
dokumenty związane ze Lwowem i 
obroną miasta.

 Anna Wasak
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III Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski 
„Kresowi Piewcy Ojczyzny”

W 100. rocznicę obrony Lwowa

AKTUALNOŚCI

Trzecia edycja gry ulicznej organizowanej przez Gimnazjum nr 1 im. Orląt 
Lwowskich pod nazwą Spacer Rodzinny „Zorientuj się na Polskę” odbyła 
się 25 listopada. Jej uczestnicy wykazywali się znajomością historii Pol-
ski, szczególnie wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości, a 
także wiedzą o Kresach i Orlętach Lwowskich - patronie szkoły.

Spacer Rodzinny 
„Zorientuj się na Polskę” 
w stulecie Niepodległości 

30 listopada br. Gimnazjum 
nr 1 im. Orląt Lwowskich 
w Radzyniu Podlaskim we 
współpracy ze Szkołą Pod-
stawową nr 1 im. Bohaterów 
Powstania Styczniowego i 
Miejską Biblioteką Publiczną 
im. Zenona Przesmyckiego 
zorganizowało III Międzysz-
kolny Konkurs Recytatorski 
Kresowi Piewcy Ojczyzny. 

Ideą konkursu jest popularyzo-
wanie piękna języka polskiego, ale 
też twórczości pisarzy związanych 
ze Lwowem: Marii Konopnickiej, 
Mariana Hemara, Zbigniewa Her-
berta, Kornela Makuszyńskiego, 
Władysława Bełzy.

Tegoroczny konkurs był ele-
mentem edukacji patriotycznej 
w 100-lecie odzyskania niepod-
ległości i  został zorganizowany 
dzięki środkom pochodzącym 
z programu wieloletniego pod 
nazwą Niepodległa na lata 2017-
2021.

W konkursie wzięło udział 22 re-
cytatorów z pięciu szkół. Uczniowie 
prezentowali piękno żywego słowa 
przed publicznością, wśród której 
znaleźli się goście: pan wiceprezes 
Henryk Zięba, pani Teresa Zięci-
na, pani Krystyna Chruszczewska, 
lwowianka z urodzenia, jej dziadek
-Stanisław Platowski - doktor praw, 
walczył o Lwów w 1918r., pani 
Helena Piwowarska i pan Tomasz 
Zięcina - wszyscy reprezentowali 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i 
Kresów Południowo-Wschodnich 
Oddział w Lublinie.

Do jury zostali zaproszeni: pan 
Adam Świć - przewodniczący, pan 
Dariusz Gałan, pani Jolanta Saw-
czuk-Kapica oraz pani Krystyna 
Chruszczewska i pani Teresa Zię-
cina.

Jury oceniło recytatorów:
I miejsce w kategorii klas III zdo-

byli ex aequo: Laura Och i Adrian 
Szczygłowski ze Szkoły Podstawo-
wej  nr 1 w Radzyniu Podlaskim. I 

miejsce w kategorii klas IV-VI zdo-
była Małgorzata Sałaga ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Radzyniu 
Podlaskim. 

II miejsce: Zofia Niewęgłowska 
i Eryk Niewęgłowski (SP nr 1), III 
miejsce Flawia Sajdłowska (SP nr 
2). 

I miejsce w kategorii klas VI-VIII 
ex aequo: Amelia Korulczyk i Mo-
nika Pawlina, III miejsce - Joanna 
Jesionek (SP nr 1).

Kategoria gimnazja: I i II nagro-
dy nie przyznano, III miejsce zajęła 
Julia Piątkowska z Gimnazjum nr 
1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu 
Podlaskim

W kategorii szkoły ponadgim-
nazjalne werdykt jury był następu-
jący: I miejsce Kinga Sposób z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Jana Pawła II, II miejsce Korne-
lia Mańko (również ZSP), III miej-
sce Joanna Grudzień z I Liceum 
Ogólnokształcącego. Wyróżnienie 
otrzymał Jan Kosek (I LO).

Laureaci otrzymali dyplomy i 
cenne nagrody książkowe, które 
wręczył Adam Adamski, przewod-
niczący Rady Miasta, Barbara Du-
dzińska p.o. dyrektora Gimnazjum 
nr 1 oraz Bożena Płatek.

Nagrodę specjalną za najlepsze 
wykonanie poezji Zbigniewa Her-
berta w Roku Zbigniewa Herberta 
otrzymała Kinga Sposób za recy-
tację wiersza „Domysły na temat 
Barabasza”.

Nagrodę wręczyła Bożena Płatek, 
inicjatorka i współorganizatorka 
konkursu.

Krystyna Chruszczewska i Tere-
sa Zięcina obdarowały laureatów 
książkami autorstwa  prof.  Jana Bu-
raczyńskiego, prezesa TMLiKPW. 
Każda książka opatrzona autogra-
fem autora.

W budynku szkoły Podstawowej 
nr 1 i Gimnazjum nr 1 można było 
obejrzeć wystawę Orlęta dla Nie-
podległej.

 Red.



Szkolenie Zespołu Interdy-
scyplinarnego ds. Przeciw-
działania Przemocy w Rodzi-
nie odbyło się 06 grudnia. 

Spotkanie prowadził prawnik 
Michał Czerwonka, długoletni 
członek Zespołu Interdyscypli-
narnego w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Lublinie. Te-
mat szkolenia to: „Przemoc-Nie-
bieskie Karty, doradztwo prawne 
dla Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Radzyniu Podlaskim”.

Radzyniu Zespół funkcjonuje 
przy Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej. W skład zespołu 
wchodzi 25 osób: pracownicy 
socjalni MOPS, kuratorzy sądo-
wi, pracownik socjalny PCPR, 
pedagodzy szkolni, przedstawi-
ciele MKRPA, dzielnicowi KPP 

w Radzyniu. Przewodniczącym 
Zespołu jest Kierownik MOPS 
w Radzyniu Podlaskim Andrzej 
Szczęch.

Zespół zajmuje się osobami do-
tkniętymi przemocą w rodzinie 
oraz realizuje procedury zwią-

zane z NIEBIESKĄ KARTĄ. W 
roku 2018 do Zespołu wpłynęły 
42 Niebieskie Karty, 39 kart z po-
licji i 3 karty założyli pracownicy 
socjalni MOPS.

 MOPS

Odzież została zatrzymana w li-
stopadzie przez funkcjonariuszy 
Oddziału Celnego w Tomaszowie 
Lubelskim, a następnie - przeka-
zana przez Krajową Administrację 
Skarbową na rzecz podopiecznych 
jednostek pomocy społecznej z wo-
jewództwa lubelskiego.

Przekazanie odzieży na cele cha-

rytatywne możliwe było dzięki 
zgodzie i uprzejmości spółki 3M 
Company - właściciela znaku to-
warowego THINSULATE, którym 
bezprawnie opatrzone były kurtki i 
bezrękawniki.  Uroczyste przekaza-

nie odzieży odbyło się w środę, 28 
listopada br. w siedzibie Lubelskie-
go Urzędu Celno-Skarbowego w 
Białej Podlaskiej.

 AW

- Przekazuję wyrazy szacunku i 
uznania za trudną oraz niezwykle 
potrzebną pracę na rzecz osób po-
trzebujących pomocy – mówił Jerzy 
Rebek i zaznaczył, że zawód, który 

wykonują pracownicy MOPS, wy-
maga nie tylko fachowej wiedzy i 
umiejętności, ale także zrozumie-
nia dla ludzkiej słabości. - Pełniona 
przez pracowników służba spo-

łeczna jest szlachetną misją, która 
prowadzi do poprawy jakości życia 
wielu ludzi osób, daje im poczucie 
bezpieczeństwa.

Za te wszystkie działania Bur-
mistrz Radzynia Jerzy Rębek złożył 
serdeczne podziękowania.

 Andrzej Szczęch 
 Kierownik MOPS 
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Szkolenie Zespołu ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie

Pracownice MOPS 
uhonorowane przez Wojewodę

Oświetlenie w Radzyniu zostanie 
wymienione na ledowe

Dzień Pracownika Socjalnego

Radzyński MOPS przekazał 
100 kurtek osobom potrzebującym Na wniosek kierownika Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Radzyniu Podlaskim Andrze-
ja Szczecha, Wojewoda Lubelski 
Przemysław Czarnek uhonorował 
dyplomami uznania dwie pracow-

nice socjalne MOPS: Beatę Żyłkę i 
Katarzynę Wołosowicz-Obroślak za 
zaangażowanie i pracę socjalną pro-
wadzoną z osobami korzystającymi 
z pomocy tutejszego ośrodka.
 KN

Wymianę oświetlenia ulicznego 
w Radzyniu  z sodowego na ledo-
we  zapowiedział burmistrz Jerzy 
Rębek podczas grudniowej sesji 
Rady Miasta. Oświetlenie ledowe 
jest energooszczędne, lampy mają 
dłuższą żywotność, daje równo-
mierne, mocniejsze  światło.  
- Jest to paląca potrzeba, ponieważ 
dotychczasowe oświetlenie jest 
awaryjne, lampy często nie świecą, 

wiele miejsc, szczególnie przejść dla 
pieszych jest niedoświetlonych, co 
jest przyczyną wypadków -tłuma-
czył włodarz miasta. Temat braków 
w oświetleniu podjął radny Ma-
riusz Szczygieł. 
Inwestycja zostanie zrealizowana 
w przyszłym roku z udziałem fun-
duszy pozyskanych w ramach po-
życzki w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska. AW

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej na począt-
ku grudnia przekazał 
100 kurtek zimowych i 
bezrękawników osobom 
potrzebującym, wyty-
powanym przez pra-
cowników socjalnych.

21 listopada, w Dzień Pracownika Socjalnego, pracowników 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu w ich sie-
dzibie odwiedzili: burmistrz Jerzy Rębek oraz sekretarz Miasta 
Robert Targoński.



W konkursie wzięli udział 
uczniowie z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnego im. Jana Pawła 
II oraz Szkoły Podstawowej nr 3 
w Radzyniu Podlaskim, w dwóch 
kategoriach: klasy VII i VIII szkoły 
podstawowej oraz szkoły średnie. 
Uczestnicy wykazali się kreatyw-
nością i dokładnością. Wykonane 
prace cechuje maksymalne wyko-
rzystanie odpadów, praktyczność i 
użyteczność w codziennym życiu.

Spośród wszystkich prac komisja 
konkursowa zdecydowała nagro-
dzić następujące osoby i ich prace:
Miejsce 1 - Jakub Ciemny z kl. III 
s Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
w zawodzie mechanik pojazdów 
samochodowych
Praca: stolik z silnika 
Miejsce 2 - Mateusz Kaźmieruk 
z kl. III s Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej w zawodzie mechanik 
pojazdów samochodowych
Praca: lampka nocna

Miejsce 3 - Daria Stanisławska z 
kl. III te Technikum ekonomicz-
nego
Praca: Zestaw dwóch puf

Nagrody rzeczowe wręczył Sła-
womir Lipski - z-ca Burmistrza 
Miasta Radzyń Podlaski i Piotr 
Tarnowski - pomysłodawca i koor-
dynator konkursu. Ponadto nagro-
dzone prace będą tworzyły niepo-
wtarzalny, praktyczny, ekologiczny 

kącik odpoczynku w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw-
ła II w Radzyniu Podlaskim, jako 
kolejna forma edukacji młodzieży.

Zwycięzcom gratulujemy, a 
wszystkim uczestnikom dziękuje-
my za udział i zapraszamy do kolej-
nych edycji konkursu pn. „Radzyń 
segreguje!”.
 Piotr Tarnowski

W sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta odbyło się oficjalne za-
kończenie i wręczenie nagród 
laureatom IV edycji konkursu 
plastycznego pn. „Radzyń se-
greguje!”.

W ramach prowadzonej edukacji 
ekologicznej przez Miasto Radzyń 
Podlaski wśród mieszkańców już 
po raz IV zorganizowano konkurs 
plastyczny pn.: „Radzyń Podlaski!”.

W konkursie wzięło udział po-
nad 80 uczniów z trzech radzyń-
skich szkół podstawowych, w 
dwóch kategoriach. Mali ekolo-
dzy wykazali się pomysłowością, 
tworząc swoje plakaty użyli wielu 
technik plastycznych. Każda pra-
ca posiada hasło motywujące do 
segregacji, jest kolorowa i ciekawa. 
Spośród wszystkich prac komisja 
konkursowa zdecydowała nagro-
dzić łącznie 11 osób.

Trzy nagrody główne w dwóch 
kategoriach: klasy I - III i IV - VI 
oraz pięć wyróżnień laureatom 

wręczył Sławomir Lipski - z- ca 
Burmistrza Miasta Radzyń Pod-
laski i Piotr Tarnowski - pomy-
słodawca i koordynator konkur-
su. Ponadto wszyscy nauczyciele, 
którzy przygotowywali uczniów 
do konkursu otrzymali z rąk Pana 
z-cy Burmistrza podziękowania i 
symboliczną nagrodę w postaci fo-
tokalendarza, wykonanego z prac 
laureatów konkursu.

Zwycięzcom gratulujemy, a 
wszystkim uczestnikom dziękuje-
my za udział i zapraszamy do kolej-
nych edycji konkursu pn. „Radzyń 
segreguje!”.

Zakup nagród dofinansowano 
ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska w Lu-
blinie. 

 Piotr Tarnowski
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III edycja konkursu „Segreguję, 
nie marnuję - TWORZĘ!” 

Eko konkurs 
pt. „Czy znasz nasze lasy?” 

Hala sportowa będzie oddana 
w kwietniu 2019 r.

Wręczenie nagród laureatom IV edycji konkursu 
plastycznego pn. „Radzyń segreguje!”

Nadleśnictwo Radzyń Podla-
ski, Zespół Szkół w Wohyniu 
oraz m.in. Miasto Radzyń Pod-
laski ma przyjemność zaprosić 
szkoły podstawowe oraz 
gimnazjalne z powiatu radzyń-
skiego do udziału w kolejnej 
edycji konkursu z wiedzy leśno 
– ekologicznej pt. „Czy znasz 
nasze lasy?”.

Celem konkursu jest promowanie 
i rozpowszechnianie wiedzy oraz 
wartości przyrodniczej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zagad-
nień związanych z wielofunkcyj-
nym znaczeniem lasów. W tej edy-
cji konkursu współorganizatorem 
jest również Miasto Radzyń Pod-
laski. Jedna z konkurencji będzie 
poświęcona gospodarce odpada-

mi, segregacji odpadów, niskiej 
emisji i recyklingowi, w ramach 
IV Radzyńskiego Testu Wiedzy 
Ekologicznej.
Zgłoszenia należy kierować do 
Zespołu Szkół im. Unitów Podla-
skich w Wohyniu do 2 marca 2019 
roku (szczegóły w regulaminie 
konkursu).
Konkurs rozpocznie się 20 marca 
2019 roku o godz. 9:00 w Zespo-
le Szkół im. Unitów Podlaskich w 
Wohyniu.
Szczegóły konkursu dostępne na 
stronie internetowej Nadleśnic-
twa: http://www.radzynpodlaski.
lublin.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/
asset_publisher/1M8a/content/
konkurs-pt-czy-znasz-nasze-lasy-.

 Piotr Tarnowski

Oddanie hali sportowej – zgod-
nie z umową z Przedsiębior-
stwem Usług Komunalnych 
– nastąpi do 30 kwietnia 2019 
roku. Udało się już ukończyć 
elewację i budowę dachu. Pla-
nowane pierwotnie pokrycie 
blachą zostało zamienione 
na pokrycie aluminiowe, co 
zapewni trwałość „na sto lat” 
- jak zapewniał na grudniowej 
sesji burmistrz Jerzy Rębek.

Obecnie wykonane są też tynki 
zewnętrzne oraz znaczna część 
utwardzenia terenów przyle-
głych do hali, dojazdów. 

Wewnątrz położone są tynki, 
podłączono węzeł cieplny zasi-
lany z miejskiej sieci ciepłowni-
czej.

Obecnie - w miarę sprzyjającej 
pogody - prowadzone są roboty 
przy przebudowie boisk, co rów-
nież znalazło się w projekcie, we-
wnątrz układane są kolejne war-
stwy posadzek.

Wymiary wewnętrzne hali 
wynoszą 18mx36m, co pozwoli 
na wykorzystanie jej jako: bo-
isko główne do siatkówki lub 3 
boiska treningowe do siatkówki, 
boisko główne do koszykówki 
lub 3 boiska treningowe do mini 
koszykówki albo boisko do piłki 
ręcznej lub nożnej halowej.

W ramach inwestycji powstaje 
nie tylko hala sportowa, ale i to-
warzyszące jej zaplecze: szatnie, 

sanitariaty, w tym jeden dostęp-
ny od zewnątrz dla ćwiczących 
na boisku, poza tym magazynek 
sprzętu sportowego, pomiesz-
czenie dla trenerów, siłownia, 2 
małe sale gimnastyki korekcyj-
nej. Powierzchnia całości wynie-
sie 1360 m2, kubatura - 9945 m3. 
Również w ramach inwestycji 
powstanie nowa nawierzchnia 
boiska na zewnątrz hali.

Planowana łączna wartość in-
westycji brutto to 5 mln 485 tys. 
Część tej kwoty (ok. 33%) będzie 
pochodzi z dotacji Ministerstwa 
Sportu.

Jest to inwestycja oczekiwana 
przez radzyńskie środowisko. Z 
jednej strony jest ona niezbędna 
dla dzieci i młodzieży uczącej się 
w szkole, z drugiej zaś – z po-
mieszczeń obiektu będą mogli 
korzystać mieszkańcy z różnych 
grup wiekowych.

- Obiekt ten ma żyć wiele go-
dzin po zakończeniu lekcji. W 
salach do gimnastyki korekcyj-
nej będą prowadzone zajęcia re-
habilitacyjne, siłownie. Chcemy, 
by w czasie, gdy nie odbywają się 
lekcje, cały obiekt był dostępny 
dla wszystkich, szczególnie dla 
seniorów, którzy zechcą uczest-
niczyć w zorganizowanych for-
mach rekreacji, sportu i rehabili-
tacji.

 AW

W ramach prowadzonej edukacji ekologicznej przez Miasto Radzyń Podlaski 
wśród mieszkańców już po raz III zorganizowano eko konkurs pn.: „Segreguję, 
nie marnuję- TWORZĘ!”, którego rozstrzygnięcie odbyło się 13 grudnia w sali 
konferencyjnej urzędu.



Na płycie Czesława Mozila 
„Kiedyś to były święta” znalazł 
się utwór „Kaloryfer, który gra” 
(nr 10) nagrany wspólnie z Ka-
meralną Orkiestrą Młodzieżo-
wą ARTI SENTEMO. Płyta jest 
już dostępna w sklepach mu-
zycznych, a utwór z udziałem 
młodych radzyńskich muzyków 
jest dostępny w sieci. 

„Czesław Mozil i Grajkowie Przy-
szłości” to projekt, w którym dzie-
ci ze szkół muzycznych z całego 
kraju, akompaniują muzykowi - 
Czesławowi Mozilowi. W ramach 
akcji rejestrowane są piosenki w 
wykonaniu dzieci z udziałem pro-
fesjonalnych muzyków, a także te-
ledyski, wywiady oraz relacje video 
z planu zdjęciowego.
Oprócz radzyńskiej Orkiestry 
Czesław Mozil do wspólnego mu-
zykowania zaprosił dzieci m.in. z 
Krakowa, Zielonej Góry, Bydgosz-
czy, Pszczyny, Nowego Dworu Ma-
zowieckiego, Kutna, Piły, Lublina, 
Poznania i Warszawy. Na płycie 

usłyszymy różne składy: od chóru, 
przez orkiestrę akordeonową, klasę 
harf, flety poprzeczne, saksofony, 
klasy perkusji do orkiestr dętych i 
symfonicznych.
„Kiedyś To Były Święta” to 24 
piosenki - jedna na każdy dzień 
adwentu (od 1 do 24 grudnia). 
Muzykującym dzieciom wokalnie 
towarzyszą m.in. Kuba „Quebona-
fide” Grabowski, Czesław Mozil, 
czy Zuza Jabłońska. Do każdego 

utworu został nagrany teledysk, 
prezentujący młodych bohaterów, 
w różnych sytuacjach muzycznych.
Utwór z udziałem Kameralnej Or-
kiestry Akordeonowej Arti Sen-
temo  pod dyrekcją Zbigniewa 
Czuryło i przy współpracy z Pań-
stwową szkołą Muzyczną I stopnia 
zrealizowany został w Radzyńskim 
Domu Kultury. 

 Źródło: https://www.empik.com

– Głównym celem kiermaszu było 
promowanie produktów lokalnych, 
podtrzymywanie oraz upowszech-
nianie tradycji i zwyczajów bożo-
narodzeniowych wśród lokalnej 
społeczności, a także propagowanie 
i ukazanie dorobku artystycznego i 
kulinarnego stowarzyszeń działają-
cych na terenie powiatu radzyńskie-
go, podopiecznych placówek oświa-
towych oraz twórczości osób zajmu-
jących się rękodziełem – powiedział 
Robert Mazurek, dyrektor ROK. W 
ten sobotni dzień do Radzynia przy-
jechało wielu wystawców z całego 
powiatu, a nawet z miejscowości 
woj. lubelskiego. Na stoiskach poja-
wiły się wszelkiej maści wytwarza-
ne ręcznie cudeńka: szopki z kory, 
szyszek i makaronu, ozdoby cho-
inkowe, piękne ażurowe bombki, 
kartki świąteczne, stroiki, biżuteria, 
maskotki, zabawki, akwarelowe ob-
razki, a nawet ręcznie wytwarzane 
naturalne mydełka oraz wielogatun-

kowe miody z ekologicznej pasieki. 
Można też było nabyć radzyńskie 
pamiątki w postaci książek, magne-
sów i pocztówek. Z pewnością każ-
dy odwiedzający Kiermasz znalazł 
tam coś dla siebie. Wystawcy byli 
również bardzo zadowoleni. Twier-
dzili, że Kiermasze przedświątecz-

ne to bardzo ciekawa i potrzebna 
inicjatywa, która pomaga się twór-
com wypromować, nawiązać cieka-
we znajomości, spędzić fajnie czas 
i zbyć swoje produkty. Wszyscy 
zgodnie zapowiedzieli swój udział w 
Kiermaszach planowanych na 2019 
rok. Arkadiusz Kulpa
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Radzyński Kiermasz Bożonarodzeniowy
Burmistrz Radzynia Podlaskiego oraz Radzyński Ośrodek Kultury zaprosili 8 
grudnia na Radzyński Kiermasz Bożonarodzeniowy. Impreza ta już od wielu lat 
stanowi w naszym mieście wyraźny znak, że zbliżają się najpiękniejsze w roku 
święta. W pierwotnym założeniu miała odbyć się ona na Placu Wolności, lecz 
deszczowa i zupełnie nie grudniowa aura zmusiła wystawców do przeniesienia 
się w gościnne i przytulne mury Pałacu Potockich, gdzie wytworzyła się iście 
rodzinna atmosfera.

Radzyńskie Stowarzyszenie 
„Podróżnik”, działające przy 
Radzyńskim Ośrodkiem Kul-
tury, zaprasza na spektakl 
teatralny pt. „Andropauza 
3” z udziałem piątki znanych 
aktorów: Agaty Załęckiej, 
Artura Dziurmana, Dariusza 
Gnatowskiego, Tadeusza 
Rossa i Jacka Kawalca. Wy-
darzenie, organizowane w 
ramach 6. edycji „Radzyń-
skich Podróży Teatralnych”, 
odbędzie się 16 lutego 2019 
r. (sobota) w sali kina „Oran-
żeria” w Radzyniu Podlaskim. 
Początek o godz. 18:00.

Zapraszamy Państwa na wie-
czór pełen śmiechu, przygód, 
sytuacji absurdalnych! Wieczór 
pełen wzruszeń, zaskoczeń i 
niespodzianek! Zapraszamy na 
arcyzabawną opowieść o tym, 
że prawdziwe życie zaczyna się 
po sześćdziesiątce! Że nie ważna 
jest ilość zer przy liczbie two-
ich lat przeżytych, ale radosne i 
otwarte serce!

Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Czterech dziarskich studentów 
w wieku emerytalnym: Hrabia, 
Behemot, Sławek komandos i 
Miernota, brutalnie wyrzuceni 
z klasy przez złą nauczycielkę, 
podejmują ryzykowną decy-
zję walki z reżimem szkoły. 
Zakładają teatr. Aby naprawić 
rzeczywistość tej, ich zdaniem 
doszczętnie zepsutej szkoły, po-
stanawiają wystawić „Dziady” 
Mickiewicza. Jednak Miernota 
reżyser teatralny, który chwilę 
wcześniej zostaje przez Mini-

sterstwo Kultury pozbawiony 
prawa wykonywania zawodu, 
wymyśla potworną inscenizację, 
której nie sposób zaakceptować. 
Aktorzy się buntują i postana-
wiają znaleźć naprawdę dobre-
go reżysera. Ich wybór pada na 
Stevena Spielberga. Chcą zapro-
ponować mu kontrakt osobiście. 
Cudem zdobywają pieniądze i 
płyną do Hollywood jachtem 
pożyczonym od samego barona 
Munchausena. Jesteśmy świad-
kami rejsu pełnego przygód, 
niebezpieczeństw i sytuacji ab-
surdalnych. Na pełnym morzu 
bowiem, okazuje się, że żaden z 
naszych bohaterów nie ma naj-
mniejszego pojęcia jak się taką 
jednostką żegluje. Ruszają w 
świat w poszukiwaniu przygód, 
barwnego życia i sensu istnie-
nia, niczym czterej muszkiete-
rowie Alexandra Dumas: „Jeden 
za wszystkich, wszyscy za jedne-
go!”

Sponsorami spektaklu są: fir-
ma dr Gerard, Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych i Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej w 
Radzyniu Podlaskim. Więcej o 
wydarzeniu można dowiedzieć 
się na  www.facebook.com/ra-
dzyn.teatr

Bilety w cenie 50, 60 i 70 zł 
można nabyć w Radzyńskim 
Ośrodku Kultury (ul. Jana Pawła 
II 4) w godz. od 10:00 do 15:00. 
Grupowe zamówienia biletów 
przyjmuje Robert Mazurek, tel. 
606-234-320.

 Red.

„Kiedyś to były święta” z udziałem ARTI SENTEMO

„Andropauza 3” w Radzyniu



W czwartek 6 grudnia,  w 
ramach Radzyńskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, 
odbył się wykład pt. „Radzyń 
Podlaski miejscem światowych 
spotkań”. Prelegentem był 
Robert Mazurek, pomysłodaw-
ca organizowanych w naszym 
mieście „Radzyńskich Spotkań 
z Podróżnikami”.

Spotkanie otworzył rektor RUTW 
Dariusz Gałan, który dokonał krót-
kiego wprowadzenia do tematu. Na-
stępnie głos zabrał prelegent, który 
przez ponad godzinę opowiadał o 
organizacji „Radzyńskich Spotkań 
z Podróżnikami” od kuchni. Rozpo-
czął od wyjaśnienia tego, jak zaczął 
zapraszać podróżników do Radzy-
nia. – Wszystkiemu winna jest moja 
żona Małgorzata, która na 30. uro-
dziny kupiła mi książkę Wojciecha 
Cejrowskiego pt. „Gringo wśród 
dzikich plemion”. Po jej przeczyta-
niu zafascynowałem się literaturą 
podróżniczą – mówił prelegent. W 
2012 r. narodził się pomysł organi-
zacji spotkań autorskich, na których 
zapraszani goście opowiadają o od-
ległych nie tylko geograficznie, ale 
również kulturowo miejscach na 
świecie. Dzielą się swoimi wrażenia-
mi z podroży, przywożą pamiątki, 
pokazują zdjęcia.

„Radzyńskie Spotkania z Podróż-
nikami” od samego początku cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem, dla-
tego z powodzeniem organizowane 
są już ponad 6 lat. – W tym czasie 
nasze miasto odwiedziło 26. po-
dróżników, zostały zorganizowane 
warsztaty podróżnicze, projekcje fil-
mów. Odbył się też „Afrykański Ty-

dzień w Radzyniu Podlaskim”, pod-
czas którego gościliśmy dziecięcy 
zespół Freespirit z Ghany – opowia-
dał Mazurek. Mówił też o podróż-
nikach, niejednokrotnie znanych 
z pierwszych stron gazet, których 
miał przyjemność poznać bardzo 
blisko. Co im się podobało w na-
szym mieście, a także o zabawnych 
sytuacjach których doświadczyli 
goszcząc w Radzyniu. Podkreślał, 
że cały cykl jest ogromną promocją 
naszej społeczności lokalnej. Dzię-
ki tym wizytom niejednokrotnie 
Radzyń pozytywnie był przedsta-
wiany w ogólnopolskich mediach. 
A Skwer Podróżników, jaki w 2015 
r. powstał w naszym mieście, może 
być powodem do dumy.

Wykład zakończył konkurs. Ro-
bert Mazurek prezentował kary-
katury podróżników – wręczane 
gościom na pamiątkę ich wizyty w 
Radzyniu – a zadaniem słuchaczy 
Radzyńskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku było rozpoznawanie 
kogo przedstawiają. Najaktywniejsi 
otrzymali książkę prelegenta, któ-
ra nosi taki sam tytuł jak wykład – 
„Radzyń Podlaski miejscem świato-
wych spotkań”.
 Red.

Burmistrz Radzynia Podlaskie-
go Jerzy Rębek oraz Radzyński 
Ośrodek Kultury zapraszają 
na Powitanie Nowego Roku 
2019. Impreza rozpocznie się 
31 grudnia o godzinie 23:00 na 
dziedzińcu Pałacu Potockich.

Sylwester miejski to propozycja 
przygotowana dla wszystkich 
osób, które chcą powitać nowy 
rok na świeżym powietrzu. Od 
godz. 23:00 będziemy bawić się 

przy muzyce na dziedzińcu Pała-
cu Potockich. Tradycyjnie przed 
północą przedstawiciele władz 
miasta złożą uczestnikom impre-
zy i mieszkańcom Radzynia ży-
czenia noworoczne. Wydarzenie 
uświetni widowiskowy pokaz fa-
jerwerków. Zakończenie imprezy 
planowane jest na godzinę 01.00.
Widzimy się w szampańskich 
nastrojach o godz. 23:00 na dzie-
dzińcu Pałacu Potockich!
 Organizatorzy

Powodem tego jest fakt, że kiedy-
kolwiek by nie odwiedzili Radzy-
nia – a odwiedzają dosyć często – i 
obojętnie czy całą Federacją, czy z 
solowymi występami, to zawsze za-
pełniają salę widowiskowo-kinową 
Radzyńskiego Ośrodka Kultury do 
ostatniego miejsca. Najprawdopo-
dobniej przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest to, że radzyniacy przy-
chodzą zobaczyć urodzonego w 
naszym mieście Piotra Bogutyna.

Faktem jest, że 7 grudnia pod-
czas koncertu Lubelskiej Federacji 
Bardów sala widowiskowa ROK-u 
pękała w szwach. Był to koncert 
wyjątkowy, ponieważ zespół pre-
zentował swoją najnowsza płytę 
pt. „Bardziej”. Znalazło się na niej 
szesnaście utworów zaaranżowa-
nych przez wspomnianego Piotra 
Bogutyna.

Podczas koncertu mogliśmy 

usłyszeć nowe i stare utwory Fe-
deracji, a wszystko to przerywa-
ne barwnymi komentarzami Jana 
Kondraka. Występ zespołu został 
bardzo entuzjastycznie przyjęty 
przez widownię, a muzycy zostali 

nagrodzeni gromkimi brawami. 
Nie obyło się też bez bisów. Na ko-
niec każdy mógł nabyć płytę zespo-
łu i uzyskać dedykację artystów.

 Arkadiusz Kulpa
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„Bardziej” Lubelskiej
  Federacji Bardów
Chyba nie ma w Radzyniu melomana, który by przynajmniej nie słyszał o 
Lubelskiej Federacji Bardów. Grupa ta w naszym mieście stanowi praw-
dziwy ewenement.

Miasto Radzyń Podlaski wspól-
nie z Radzyńskim Ośrodkiem 
Kultury zapraszają na Powiato-
wy Przegląd Kolęd i Pastorałek 
„Kolędobranie 2019”. 

Wydarzenie odbędzie się w nie-
dzielę 20 stycznia w sali Kina Oran-
żeria. Początek o godz. 15.00.

– Celem  Przeglądu jest kulty-
wowanie wśród dzieci, młodzie-
ży i dorosłych tradycji wspólnego 
śpiewania staropolskich kolęd i 
pastorałek. Ponadto pragniemy 
ożywić amatorski ruch artystycz-
ny, promować alternatywne formy 
spędzania czasu wolnego, integro-
wać mieszkańców Radzynia Podla-
skiego i powiatu radzyńskiego oraz 
promować młode talenty – powie-
dział nam Robert Mazurek, dyrek-
tor ROK. W Przeglądzie mogą brać 
udział soliści, duety, chóry oraz 
zespoły z Radzynia Podlaskiego i 
powiatu radzyńskiego. Uczestnicy 
zobowiązani są do zaprezentowa-
nia kolędy, pastorałki lub dowol-
nych tradycyjnych kolęd dobierając 
je tak, by czas występu nie przekro-
czył 7 minut. Organizatorzy zapew-

niają nagłośnienie i oświetlenie, 
odtwarzacz CD/mp3, pianino oraz 
praktykable dla chórów. Podczas 
imprezy zostanie przyznana nagro-
da publiczności, natomiast wszyscy 
otrzymają okolicznościowe podzię-
kowania. Uczestnictwo w Przeglą-

dzie jest bezpłatne.
Zgłoszenia na Przegląd przyj-

mowane będą do 11 stycznia 2019 
r. pod numerem telefonu 606-234-
320 lub adresem e-mail: radzyn@
op.pl

 Red.

Zapraszamy na Powiatowy 
Przegląd Kolęd i Pastorałek

Powitanie Nowego Roku 2019

„Radzyńskie Spotkania
 z Podróżnikami”
na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku



Mszę św. sprawowali probosz-
czowie trzech radzyńskich pa-
rafii: ks. kan. Krzysztof Pawelec, 
ks. prał. Roman Wiszniewski, ks. 
Henryk Och, a także ks. płk. Sła-
womir Niewęgłowski. 

Przybyłych powitał gospodarz 
miejsca, proboszcz parafii pw. 
Świętej Trójcy ks. kan. Krzysztof 
Pawelec. W uroczystości wzięli 
udział: wicewojewoda lubelski Ro-
bert Gmitruczuk, przedstawiciele 
trzech radzyńskich samorządów 
-  miasta, gminy i powiatu z bur-
mistrzem Jerzym Rębkiem, staro-
stą Szczepanem Niebrzegowskim 
i wójtem Wiesławem Mazurkiem 
oraz członkowie radzyńskiego 
Oddziału NSZZ „Solidarność” z 

przewodniczącym Jerzym Bed-
narczykiem, 

Homilię wygłosił ks. płk. Sławo-
mir Niewęgłowski. Kaznodzieja 
nawiązał do obchodzonego w tym 
roku jubileuszu 100-lecia odzy-
skania Niepodległości przez Pol-
skę, a następnie przypomniał, że 
minione stulecie również nazna-
czone było koniecznością walki o 
wolność. Toczyła się ona począw-
szy od inwazji Sowietów w 1920 
roku, poprzez II wojnę światową, 
walkę Żołnierzy Niezłomnych ze 
zniewoleniem komunistycznym, 
zrywy antykomunistyczne z lat 
1956, 1968, 1970, 1976. W tej hi-
storii jako przełomowe wydarze-
nie wskazał wybór Polaka – kard. 

Karola Wojtyły na Stolicę Piotro-
wą i jego pierwszą pielgrzymkę do 
Polski (1979). Po roku nastąpiła 
„piękna, niezwykła w dziejach 
świata rewolucja” - pokojowa, któ-
ra zjednoczyła Polaków. Ks. płk. 
Sławomir Niewęgłowski podkre-
ślił wielką rolę Kościoła w czasach 
zrywu „Solidarności” - protestują-
cy  zapraszali kapłanów do spra-
wowania Mszy w miejscach straj-
ków, gromadzili się wokół ołtarzy, 
przystępowali do spowiedzi. - To 
był piękny naród. Musieli się tego 
wrogowie bać – podkreślił kazno-
dzieja. - 13 grudnia  1981 roku 
piękne marzenia o niepodległości 
zostały stłumione   - mówił dalej 
ks. płk. Sławomir Niewęgłowski. 
Wskazał również na wielkie ofiary 
narodu polskiego: wiele osób stra-
ciło życie i zdrowie, wielu miało 
złamane kariery zawodowe, setki 
tysięcy najbardziej wartościowych 
Polaków wyemigrowało. Przypo-
mniał skrytobójcze mordy, dotąd 
niewyjaśnione, w tym będące dzie-
łem IV Departamentu MSWiA, 
zajmującego się  inwigilacją ka-
płanów. Kaznodzieja przypomniał 
księży mordowanych skrytobójczo 
jeszcze do maja 1989 roku, a wśród 
nich: bł. ks. Jerzego Popiełuszkę  
ks. Sylwestra Zycha, ks. Stanisława 
Suchowolca, ks. Stefana Niedzie-

laka, o. Honoriusza Kowalczyka.  
-  Pan Bóg daje nam ludzi, którzy 
w mroku stanu wojennego pod-
trzymują ducha Narodu - zazna-
czył kapłan, wskazując na postać 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który 
swą niezłomną postawę przypła-
cił męczeńską śmiercią oraz św. 
Jana Pawła II, który w ciemnych 
czasach stanu wojennego był dla 
Polaków „gwiazdą nadziei”.

- Dzisiaj przychodzimy tutaj, 
by Panu Bogu dziękować za naszą 
Matkę-Ojczyznę i za ludzi, którzy 
w tym trudnym czasie nie tracili 
ducha i pokazywali światło na-
dziei; podziękować za ich ofiary, 
które złożyli na ołtarzu Ojczyzny, 
byśmy mogli  żyć w wolnej Pol-
sce, byśmy pamiętali, że „wolność 
krzyżami się mierzy”. A ich trud 
jest dla nas wyzwaniem i zada-
niem, byśmy tę wolność mądrze 
zagospodarowywali. … Zamiast 
walczyć między sobą, zacznijmy 
służyć Matce-Ojczyźnie, zamiast 

nienawiści okazujmy jej miłość, 
zamiast zdrady – wierność – wzy-
wał ks. Sławomir Niewęgłowski. - 
„Nie smuć się Polsko, bo są w two-
jej mowie/ ziarna nadziei i prawdy 
odpowiedź./ I będą wiersze, które 
wzbudzą ducha/ i takie pieśni, któ-
rych Bóg wysłucha” - zakończył 
homilię kaznodzieja. 

Po Mszy św. uczestnicy uroczy-
stości zgromadzili się pod pomni-
kiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 
gdzie zostały złożone wieńce 
przez: delegację „Solidarności”, 
wicewojewodę Roberta Gmitru-
czuka oraz trzech włodarzy - bur-
mistrza Jerzego Rębka, starostę 
Szczepana Niebrzegowskiego i 
wójta Wiesława Mazurka. 

Uroczystość została zorganizo-
wana przez Radzyński Oddział 
NSZZ „Solidarność” we współpra-
cy z samorządami Miasta, Powiatu 
i Gminy. 

 Anna Wasak
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„…abyśmy wolność mądrze zagospodarowywali...”
W 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – w czwartek 13 grudnia w ko-
ściele pw. Świętej Trójcy odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny i ofiar 
stanu wojennego.  - Przyszliśmy podziękować za ich trud i ofiary, które złożyli 
na ołtarzu Ojczyzny, byśmy mogli  żyć w wolnej Polsce.  A ich trud jest dla nas 
wyzwaniem i zadaniem, byśmy tę wolność mądrze zagospodarowywali – mówił 
w homilii ks. płk. Sławomir Niewęgłowski. 

Tegoroczne Wielkie Radzyń-
skie Fotografowanie odbyło 
się (25 listopada) w nowej 
formule. Tym razem do realiza-
cji projektów fotograficznych 
uczestnicy spotkania mogli 
wykorzystać  przestrzeń Pała-
cu Potockich.

Uczestnikami spotkania byli 
pasjonaci fotografii, filmu z Ra-
dzynia, Warszawy, Lublina, Sie-
dlec, Łosic, Białej Podlaskiej i 
innych miejscowości. Wielkie 
Radzyńskie Fotografowanie w 
nowej formule okazało się bar-
dzo udaną imprezą. Podczas se-

sji: mody, baśniowej, „upiornej” 
czy baletowej każdy indywidu-
alnie lub w grupie pracował z 
modelkami, modelami. Styliści, 
makijażyści i projektanci czuwali 
nad każdą sesją zdjęciową. Orga-
nizatorzy, czyli Radzyński Ośro-
dek Kultury, Radzyński Klub Fo-
tograficzny Klatka, Wschodnie 
Projekty Fotograficzne oraz De-
scartes zapowiadają podsumo-
wanie projektu wielką wystawą, 
która zostanie zaprezentowana 
wiosną w kilku miastach Polski 
poczynając od Radzynia. 

 Tomasz Młynarczyk

Wielkie Fotografowanie w nowej odsłonie

37. rocznica ogłoszenia stanu wojennego


