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Informacja o szczepieniach
przeciw COVID-19
Osoby w wieku powyżej 70. roku życia oraz osoby niepełnosprawne, które będą chciały się zaszczepić przeciw
COVID-19, ale mają problemy z dotarciem do punktu
szczepień, mogą skorzystać ze specjalnie zorganizowanego transportu. Numery telefonów do pracowników odpowiedzialnych za transport: 500 063 108 oraz (83) 351 24
75.

Radzyńska premiera
spektaklu
„Randka w Bistro”
STR. 11
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W Radzyniu można
się zaszczepić w
dwóch miejscach:
1/ Laboratorium medyczne,
ul. Wisznicka 111 tel. 83 413
23 18.
2/Apteka Sieńska Joanna ul.
Sitkowskiego 1 tel. 83 352 03
97

facebook.com/UrzadMiastaRadzynPodlaski

Ograniczenia w bezpośrednim przyjmowaniu
interesantów w Urzędzie Miasta
W związku z sytuację epidemiczną w kraju w
okresie od 25 do 31 stycznia będzie ograniczona możliwość bezpośredniego przyjmowania interesantów w Urzędzie Miasta Radzyń do przypadków, kiedy jest to niezbędne
do zapewnienia pomocy obywatelom.
Dokumenty należy składać elektronicznie, za

pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej,
poprzez umieszczenie w pojemniku przy
wejściu do Urzędu na I piętrze lub podanie
pracownikowi przez okienko w drzwiach
wejściowych.
Zarządzenie nie dotyczy sporządzania aktów
zgonu oraz wydawania dowodów osobistych.

www.radzyn-podl.pl
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Zależy mi na tym, by miasto się rozwijało,
stawało się bardziej atrakcyjne
Wywiad z Burmistrzem Miasta Radzyń Podlaski Jerzym Rębkiem
W poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego Miasta
Radzyń opublikowana została
informacja o tym, że za Pana
włodarzowania Radzyniem
Miasto pozyskało 67,5 mln zł
dotacji. Nawet totalna opozycja przyznała, że to duża
kwota.
Przyznam, że sam byłem zaskoczony wysokością kwoty, jaka powstała z podsumowania pozyskanych dotacji. Myślę, że takiego wyniku nie powstydziłyby się większe
miasta. To efekt wytężonej pracy na
przestrzeni siedmiu lat całego zespołu pracowników, którym mam
zaszczyt kierować. Pracowaliśmy
w tym czasie na maksymalnych
obrotach i to zarówno w celu pozyskiwania środków jak i realizacji
inwestycji, na które zostały one
pozyskane. Ale jednocześnie, trzeba podkreślić, że przyspieszenie
pozyskiwania dotacji nastąpiło za
rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Wcześniej, za rządów PO i PSL
było pod tym względem bardzo
skromnie, można powiedzieć: totalna mizerota i brak perspektyw, nie
tylko dla naszego miasta, ale dotyczyło to wszystkich gmin w Polsce. Byłoby rzeczą niewybaczalną,
gdybyśmy nie robili wszystkiego,
by skorzystać z obecnej możliwości
pozyskiwania olbrzymich środków
rządowych i unijnych.
Dlatego cały potencjał intelektualny, jakim dysponujemy w Urzędzie
Miasta został zaangażowany w to,
by wnioski były prawidłowo i precyzyjnie opracowywane, ale także
korzystamy ze wsparcia wielu ekspertów. Istotne jest, by taki wniosek został precyzyjnie i skrupulatnie przygotowany, w odpowiednim
czasie i by te wnioski dotykały tych
elementów infrastruktury, a także
dziedzictwa historycznego oraz
kultury, które są istotne dla rozwoju miasta.
Szeroki wachlarz realizowanych w tym czasie inwestycji
również przypomnieliśmy w
poprzednim Biuletynie. Czy

mógłby Pan określić priorytety, cele, jakie były w tym czasie realizowane?
Najważniejszym celem naszych
działań było i jest nadal uczynienie
z Radzynia miasta bardziej atrakcyjnego dla mieszkańców, turystów
i inwestorów.
Priorytetem była dla mnie jednak
oświata, ponieważ dzieci i młodzież to nasza przyszłość. Oczywiście Miasto jako organ prowadzący nie ma wpływu na programy ani na sam proces nauczania,
ale może stworzyć do tego dobre
warunki. Zbudowaliśmy sale gimnastyczne przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr
2 przy ul. Chmielowskiego, ponieważ warunki, w jakich dzieci
odbywały zajęcia z wychowania
fizycznego były fatalne. Poprawiony został stan boisk. Przy okazji
powstały dodatkowe klasy.
Rzadko się mówi o pracach prowadzonych w przedszkolach,
gdzie wymienione zostały podłogi, okna, oświetlenie, odnowione
zostały kuchnie, łazienki. Te działania sprawiły, że obecnie dzieci
są kształcone czy jest sprawowana nad nimi opieka w zupełnie
innych warunkach. Oczywiście
poprawiły się w ten sposób także
warunki pracy nauczycieli.
Jeśli chodzi o poprawę kondycji fizycznej, to przypomnę, że oprócz
dwóch sal sportowych i boisk powstały bezpieczne i atrakcyjne
place zabaw dla dzieci, a dla młodzieży – skatepark. Dla dorosłych
mamy dwie siłownie na świeżym
powietrzu.
Spotyka się Pan z zarzutami,
że w mieście buduje się czy
remontuje się za mało ulic.
Jest to zarzut chybiony. Mimo iż
jeszcze kilka lat temu – za rządów
PO-PSL - mieliśmy bardzo ograniczone środki zewnętrzne, udało
się zbudować czy wyremontować
wiele ulic (ich imponująca lista
również została niedawno opublikowana w „Biuletynie Informacyjnym Miasta Radzyń”). Dzięki
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Polskiemu Ładowi i Funduszowi
Dróg Lokalnych pozyskaliśmy potężne dotacje, które już zmieniły i
zmienią w najbliższych latach infrastrukturę drogową naszego miasta. Jesteśmy w przededniu rozpoczęcia remontu 4 radzyńskich
magistrali. Chodzi o ulice Warszawską, Chomiczewskiego, Wyszyńskiego i Partyzantów. Dobiegają końca prace projektowe, zaraz
sięgamy po zezwolenia na budowę
i ruszamy z wykonawstwem.
Ich przebudowy rozpoczną się w
tym roku. Najbliższe dwa lata dowiodą, że dbamy o wygląd ulic i
bezpieczeństwo tych, którzy z nich
korzystają. Proszę o cierpliwość i
wyrozumiałość, bo będą czasowe
utrudnienia w ruchu miejskim.
Ponadto będziemy się starali o dotacje w drugim rozdaniu Polskiego
Ładu. Dzięki nim mamy nadzieję wyremontować kolejne drogi z
udziałem 95% środków zewnętrznych.
A należy jeszcze wziąć pod uwagę, że wkrótce obrzeżami Radzynia biec będzie Via Carpatia.
Infrastruktura w samym mieście
i kontakt ze światem zmienią się
diametralnie. Można powiedzieć,
że tymi drogami nasze miasto wjedzie w XXI wiek.

Niektórzy się bardzo niecierpliwią, że te procesy trwają tak
długo.
Niestety, jeśli chodzi o przedsięwzięcia drogowe w mieście są to
najbardziej skomplikowane inwestycje – bardzo złożone, kosztowne
i długotrwałe. Trudno je porównywać z budową dróg poza miastem.
Przyczyną jest miejska infrastruktura podziemna. Chodzi o sieć
wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną czy telekomunikacyjną.
Miasto jest innym organizmem
niż gmina wiejska. Nie można tak
po prostu położyć dywanika czy
ułożyć kostki na jezdniach i chodnikach, gdy pod ziemią kanalizacja
jest zdewastowana, wodociągi w
skorodowanych rurach azbestowych, jeszcze z zamierzchłych
czasów. Najpierw trzeba zadbać
o to, co znajduje się pod ziemią.
Byłoby skrajną nieodpowiedzialnością przykrywanie tego nową nawierzchnią, także z tego względu,
że awarie infrastruktury podziemnej wymagałyby licznych napraw
łączących się z koniecznością niszczenia tej nawierzchni, a np. brak
odwodnienia przyczyniałby się do
szybkiej jej dewastacji. Logiczne
jest, że trzeba najpierw zapewnić
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sprawną dostawę wody i odbiór
ścieków, odwodnienie. Jeśli my budujemy drogi, to robimy to tak, by
trwały kolejne dziesięciolecia, by
korzystały z nich kolejne pokolenia.
Dlatego od momentu zasygnalizowania, że trzeba jakąś ulicę wyremontować do wykonania wiedzie
długa droga.
Niestety, nie są to prace spektakularne, większości z nich nie widać z
zewnątrz. Nie widać także ciężkiej
pracy nad tworzeniem dokumentacji technicznej, uzyskaniu uzgodnień i zezwoleń na budowę. Trwa
to dłużej niż samo wykonanie inwestycji. Czasu wymaga również
– jeśli jest taka możliwość – pozyskania środków zewnętrznych.
A co z ulicą Lisowskiego, dlaczego jej realizacja została
przesunięta?
Mieliśmy w planach wykonanie
tej ulicy ze środków własnych, ale
pojawiła się możliwość ubiegania
o 95-procentowe dofinansowanie.
Chociaż ulica nie jest długa, bo ma
ok. 200 m, to chcąc to wykonać
według najnowszych technologii,
trzeba wydać na nią ok. 800 tys. zł.
Jeśli pozyskamy dofinansowanie, to
Miasto będzie musiało wyłożyć na
tę inwestycję jedynie ok. 40 tys. zł.
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Jakie działania podjęło Miasto
dla rozwoju przedsiębiorczości?
Miasto nie ma takiej możliwości,
by prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć miejsca pracy.
Naszym zadaniem jest stworzenie
warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości. Jesteśmy
na końcowym etapie opracowania
Planu zagospodarowania przestrzennego, który otwiera wrota
dla inwestycji osób prywatnych i
prawnych. To jest sprawa priorytetowa. Nie zdajemy sobie sprawy
z tego, jak ważną rolę dla miasta
odgrywa dobrze opracowany, precyzyjny Plan zagospodarowania
przestrzennego. To wstęp do wszelkich inwestycji. Jak jest dobrze
przygotowany, uruchamiane są inwestycje z zakresu budownictwa
mieszkaniowego i przemysłowego.
W nowym planie zabezpieczamy
ponad 150 ha pod budownictwo
przemysłowe i usługi. Te ogromne
tereny dają nam szansę na rozwój,
bo prawdziwy potencjał inwesty-

cyjny nie jest w Urzędzie Miasta,
ale w osobach, które zechcą zainwestować w Radzyniu.
Przypomnę tylko, że aby przystąpić do tworzenia Planu zagospodarowania przestrzennego, najpierw
– po 52 latach starań Miasta, mojej
ekipie udało się uzyskać decyzję o
ustalenie granic zabytku, bo wcześniej większość miasta znajdowała
się w strefie konserwatorskiej, co
utrudniało wszelkie przedsięwzięcia budowlane. Jednym z efektów
tego jest fakt, że mogło ruszyć
budownictwo mieszkaniowe. 300
mieszkań wkrótce zostanie oddanych do użytku. Nie ma problemu
z ich sprzedażą, więc widać jak
wielkie było na nie zapotrzebowanie.
Rozwojowi
przedsiębiorczości
sprzyjać będą ułatwienia drogowe. Oprócz tego, że w Radzyniu
już wkrótce ulice będą wyglądały
inaczej, to należy pamiętać, że Radzyń jest ważnym węzłem komunikacyjnym, w którym krzyżuje
się droga krajowa 63 prowadząca

AKTUALNOŚCI
z północno-wschodniej Polski (Giżycko, Łomża, przez m.in. Siedlce
i Łuków do przejścia granicznego
w Sławatyczach ) z S19 łącząca
Rzeszów z Białymstokiem, która
wkrótce zostanie zmodernizowana i jako droga ekspresowa nada
nową jakość komunikacji w Polsce
wschodniej, ale również jako Via
Carpatia stanie się drogą międzynarodową. Ruch międzynarodowy
będzie odgrywał ważną rolę w
rozwoju naszego miasta, także z
naszym wschodnim sąsiadem, bo
mam nadzieję, że zło przeminie i
nie zawsze będzie taka trudna sytuacja na naszej wschodniej granicy.
Bez wątpienia wyjątkowym
atutem naszego miasta jest
Pałac Potockich, który ma się
stać wielką atrakcją turystyczną. Od maja trwa renowacja
korpusu głównego i dziedzińca
Pałacu Potockich. Jak ocenia
Pan dotychczasowy przebieg
prac?
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Mimo perypetii, których się zresztą można było spodziewać przy
remoncie takiego obiektu, prace
przebiegają zgodnie z planem, a
nawet inwestor zapowiedział przyspieszenie zakończenia prac o pół
roku. Tak więc prawdopodobnie
korpus główny z dziedzińcem zostaną wyremontowane do końca
2022 roku. Na tym jednak nie poprzestaniemy. Mamy już pieniądze
na odnowienie elewacji północnej,
która była remontowana w 2008
roku. Jesteśmy na końcowym etapie przygotowań do renowacji
Oranżerii. Obiekt ten jest ważnym
elementem składowym całego zespołu pałacowo-parkowego, siedzibą Radzyńskiego Ośrodka Kultury
– miejscem spotkań o charakterze
kulturalnym i społecznym. Jednocześnie widać, jak bardzo jest
zniszczony, wymaga pilnej interwencji.

dzie czas od 2023, kiedy będziemy
mogli złożyć stosowny wniosek o
dotacje na jego rewitalizację. Wówczas też będziemy mogli też starać
się o dotacje na tzw. małą retencję.
Chodzi o uporządkowanie stawów
– zarówno tego w parku jak i przed
pałacem, a także na cegielni, gdzie
wokół zbiornika wodnego może powstać miejsce spacerów.

Wymaga jej również park...
Najpierw musimy się zająć tym,
co jest pod dachem. Na park przyj-

Dziękuję za rozmowę.

Zadań jest wiele i chyba nie
wszystkie będą zrealizowane
w tej kadencji?
Myślę perspektywicznie o rozwoju Radzynia. Staramy się już
o dziesiątki milionów dotacji dla
Radzynia w kolejnej perspektywy
finansowej (2024-2026). Zależy
mi na tym, by miasto się rozwijało,
stawało się bardziej atrakcyjne dla
mieszkańców i przyciągało turystów. Bez względu na to, kto będzie
sprawował w nim władzę.



Anna Wasak

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania
Strategii Rozwoju Ponadlokalnego
Przed rokiem podczas sesji
Rady Miasta, która odbyła
się 28 stycznia 2021 roku,
radni przyjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie
przez Miasto Radzyń Podlaski
porozumienia w sprawie przystąpienia do opracowania i
wdrażania Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego Gmin i Powiatu
Radzyńskiego na lata 20212027 z perspektywą do 2035
. Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z roku 1990
gminy sąsiadujące, powiązane
ze sobą funkcjonalnie mogą
opracować wspólną strategię
rozwoju ponadlokalnego. W
celu jej przygotowania i realizacji mogą zawierać porozumie
międzygminne.
- Zawarcie porozumienia i opracowanie wspólnej strategii rozwoju
jest warunkiem uzyskania wyższej
punktacji w ubieganiu się o dotacje
na inwestycje, które będą realizowane w latach 2021-27 z perspektywą
2035. Kolejne ekipy sprawujące
władzę w mieście będą mogły korzystać ze strategii dotyczącej obszaru powiatu - wyjaśniał burmistrz
Jerzy Rębek.
Radni wyrazili wówczas również
zgodę na pełnienie przez Miasto
Radzyń Podlaski roli lidera poro-

zumienia w zakresie koordynacji
opracowania i wdrażania strategii
rozwoju.
W porozumieniu znalazły się:
Miasto Radzyń Podlaski oraz Powiat Radzyń, a także wszystkie gminy powiatu z wyjątkiem Kąkolewnicy, a więc gminy: Borki, Czemierniki, Komarówka Podlaska, Radzyń
Podlaski, Ulan Majorat, Wohyń.
Taką Strategię opracowano.
Zgodnie z wymogami ustawowymi
proces konsultacji trwał 35 dni od
dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji o rozpoczęciu
konsultacji. Konsultacje odbywały
się w terminie od dnia 22 października 2021 r. do dnia 26 listopada
2021 r. w formie pisemnej. W tym
czasie każdy mieszkaniec i interesariusz mógł przesłać (za pośrednictwem formularza do zgłaszania
uwag dostępnego na stronach internetowych lub w formie papierowej) swoje uwagi do dokumentu.
od dnia 22 października 2021 r. do
dnia 26 listopada 2021 r. odbywały
się konsultacje społeczne w sprawie
dokumentu.
Konsultacje prowadzono w
szczególności z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin oraz z
właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Pań-

stwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie. Konsultacje stanowiły otwarty proces dialogu władz
samorządowych z mieszkańcami i
innymi interesariuszami, mający na
celu podjęcie optymalnych decyzji
w zakresie rozwoju obszaru funkcjonalnego. Projekt Strategii Ponadlokalnej był również przekazany
drogą pisemną i elektroniczną podmiotom, które ze względu na zakres
tematyczny lub terytorialny mogły
być zainteresowane jego treścią.
Otwarte spotkanie
konsultacyjne
W dniu 15.12.2021 r. o godzinie
10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski (ul.
Warszawska 32, Radzyń Podlaski)
zorganizowano otwarte spotkanie
konsultacyjne dla mieszkańców i
wszystkich interesariuszy Obszaru Funkcjonalnego. W ten sposób
mieli oni możliwość nie tylko zapoznania się z koncepcją rozwoju obszaru funkcjonalnego, ale również
zgłoszenia swoich propozycji w
formie dyskusji. Podczas spotkania
przedstawiciel Fundacji Inicjatyw
Menedżerskich jako podmiotu eksperckiego opracowującego projekt
Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego
przedstawił prezentację dotyczącą
zakresu rzeczowego dokumentu

strategicznego oraz procesu przygotowania. W trakcie spotkania
konsultacyjnego nie zgłoszono
uwag ani sugestii dotyczących treści
dokumentu. Zadane przez uczestników pytania dotyczyły: dalszego
procesu uchwalania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego oraz potencjalnych źródeł finansowania projektów i przedsięwzięć przedstawionych w dokumencie. Ekspert FIM
rzeczowo odpowiedział na zadane
przez uczestników pytania.
W ramach prowadzonego procesu zbierania uwag mieszkańców
i interesariuszy w formie pisemnej, do poszczególnych jednostek
samorządu terytorialnego wpłynęły uwagi do Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego Gmin i Powiatu

Radzyńskiego. Uwagi takie miały:
Gmina Wohyń i Miasto Radzyń
Podlaski. Pozostałe samorządy
przyjęły dokument bez uwag.
Cały proces pozwolił na zaangażowanie różnych grup społecznych
w przygotowanie Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego Gmin i Powiatu
Radzyńskiego na lata 2021-2027 z
perspektywą do 2035, co jest również zapowiedzią pełnej współpracy z mieszkańcami na etapie wdrażania strategii i realizacji poszczególnych inwestycji.
Red. na podstawie opracowania
Krzysztofa Brachy
zastępcy Naczelnika Wydziału
Rozwoju Gospodarczego
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KALENDARIUM

Wydarzenia roku 2021 w Radzyniu Podlaskim
STYCZEŃ

4 – Podpisanie umowy na wykonanie windy
dla Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych z
Zaburzeniami Psychicznymi
22 - Święto patrona Szkoły Podstawowej nr
1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego w
158 rocznicę zrywu narodowego.

parking przy skrzyżowaniu Grobli Kasztanowej z ul. Parkową.

KWIECIEŃ

20 - Podpisanie umów na rewitalizację ul.
Rynek i fragmentu ulicy Jana Pawła II.
27 - Podpisanie umowy Miasta Radzyń Podlaski z firmą LUBREN z Lublina na wykonanie rewitalizacji korpusu głównego Pałacu
Potockich wraz z dziedzińcem honorowym.

8 - Jürg Burri - ambasador Szwajcarii przebywał w Radzyniu. Wizyta miała charakter
turystyczny.

LIPIEC

9 - Rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją ul. Rynek.

28 - Radni przyjęli uchwałę o wyrażeniu
zgody na zawarcie przez Miasto Radzyń
Podlaski porozumienia w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Strategii
rozwoju ponadlokalnego.

MAJ

3 - Obchody Narodowego Święta Trzeciego
Maja w Radzyniu, w 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości były
skromniejsze ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią.
16 - Kaplica Aniołów Stróżów udostępniona
dla zwiedzających

LUTY

5 - Otwarcie ofert na wykonanie projektu
pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu
pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego
w Radzyniu Podlaskim”
15 - Radni przyjęli Wieloletni Plan Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Urządzeń Kanalizacyjnych 2021-2025,
przedstawiony przez Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych.
Od końca lutego Miasto przystąpiło do porządkowania zasobu drzew w zespole pałacowo-parkowym. W przypadku kolejnych
51 drzew zastosowano zabiegi pielęgnacyjne.

Tej zimy dzięki długo utrzymującej się grubej pokrywie lodu udało się usunąć trzcinę z
południowych stawów przy Grobli Paradnej,
od południowej strony Pałacu Potockich.

MARZEC

1 - Zwieńczeniem tegorocznych bogatych w
wydarzenia obchodów Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Radzyniu
Podlaskim była Msza św. sprawowana w kościele pw. Świętej Trójcy. Po zakończeniu liturgii delegacje samorządów miasta i powiatu złożyły wieńce pod ścianą byłej katowni
Gestapo i UB przy ul. Warszawskiej 5a.

9 - Zakończyła się prowadzona od 11 maja
kontrola gospodarki finansowej Miasta Radzyń Podlaski. Gospodarkę finansową Radzynia oceniono bardzo wysoko.

SIERPIEŃ
4 - Po weekendzie majowym w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 został otwarty
Punkt Szczepień Powszechnych.
Rozpoczęła się rewitalizacja Pałacu Potockich.

25 - Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy powiatowi radzyńskiemu na
przebudowę drogi prowadzącej przez Zabiele i Paszki, łączącej drogę nr 63 z drogą
krajową nr 19.

Rozpoczęła się renowacja wnętrza kościoła
pw. Świętej Trójcy

CZERWIEC

7 - Gala finałowa wojewódzkiego konkursu
„Echa Konstytucji 3 maja w moim regionie”
z udziałem Ministra Edukacji i Nauki prof.
Przemysława Czarnka, Poseł do Parlamentu
Europejskiego Beaty Mazurek oraz Teresy
Misiuk - Lubelskiego Kuratora Oświaty pod
Honorowym Patronatem Jarosława Stawiarskiego.

30 – Podpisanie porozumienia w sprawie
organizacji zbiorowych pochówków w obrządku rzymskokatolickim dzieci martwo
urodzonych.
31 - Początek odbioru odpadów zielonych
przez pracowników Urzędu Miasta i kompostowania w przez Miasto we własnym
kompostowniku.
W związku z rewitalizacją Rynku i koniecznością zamknięcia terenu byłego dworca
PKS jako placu budowy, utworzony został

1 – obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
14 - Ukończony został remont części ul.
Ostrowieckiej (miejsca parkowania samochodów) i fragmentu ul. Warszawskiej - od
strony kościoła Świętej Trójcy.

18 - Radzyński szpital wzbogacił się o
nową karetkę. Wszystko to za sprawą
Spółdzielczej Mleczarni Spomlek oraz samorządów powiatu radzyńskiego, w tym
Miasta Radzyń Podlaski. Koszt zakupu
ambulansu to blisko 400 tysięcy złotych.
23 - W Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski odbyło się spotkanie konsultacyjne w
sprawie projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
27 - Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
opublikował oficjalne podziękowania
Funkcjonariuszom Straży Granicznej,
Żołnierzy Wojska Polskiego, Funkcjona-
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riuszy Policji za strzeżenie granic Państwa

WRZESIEŃ

1 - obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny
światowej.
7 -W dwóch miejscach przy ścieżce pieszo
- rowerowej biegnącej wzdłuż rzeki Białki
postawiono „Ptasi bufet”. Inicjatorem przedsięwzięcia był radny Piotr Skowron.

5 - Radzyń po raz kolejny, odpowiadając na
zaproszenie Pary Prezydenckiej, włączył się
do akcji Narodowe Czytanie. Lekturą jubileuszowej, 10. edycji, była „Moralność pani
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

KALENDARIUM

upominki uczniom, którzy zdobyli szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych.

radzyńskiego trafi łącznie 62 869 437 zł. Najwięcej, bo aż 10,5 mln zł otrzymało miasto
Radzyń.

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

Zakończona została wymiana oświetlenia
ulicznego z sodowego na ledowe.
6 - uroczyste odsłonięcie muralu patriotycznego powstałego na wschodniej budynku
byłego aresztu Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa przy ul. Warszawskiej 5a

3 - Miejski Klub Seniora w Radzyniu Podlaskim wygrał bezpłatne wdrożenie programu
Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska
Karta Seniora.
11 – obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
13 - uroczyste wręczenie promes pierwszej
edycji Rządowego Programu Polski Ład. Do
samorządów powiatu radzyńskiego trafią 63
miliony zł z Polskiego Ładu, Radzyń otrzyma 10,5 mln zł

9 - Koncert finałowy XXXVIII Dni Karola
Lipińskiego w 160. rocznicę śmierci wybitnego radzynianina.

24 - Uroczystość poświęcenia i oddania do
użytku windy w Dziennym Środowiskowym
Domu Samopomocy w Radzyniu Podlaskim.
24 - Na terenie Nadleśnictwa Radzyń Podlaski przyległym do ul. Warszawskiej, uroczyście otwarto Park Edukacyjny.
29 - Na sesji Rady Miasta Burmistrz Jerzy
Rębek oraz Przewodniczący Rady Miasta
Adam Adamski wręczyli dyplomy uznania i

24 - Rada Miasta Radzyń Podlaski nie wyraziła zgody, aby Gmina Radzyń Podlaski
odprowadzała ze swego terenu dodatkowe
ścieki komunalne do oczyszczalni będącej
własnością Miasta Radzyń Podlaski. Radni
byli w tej sprawie jednogłośni.
30 - Radni przyjęli uchwałę rozszerzającą
strefę płatnego parkowania na terenie Radzynia. Dotychczas obejmowała ona odcinek ul. Ostrowieckiej (od skrzyżowania z ul.
Warszawską do placu Potockiego), uchwałą
radnych pojawiły się jeszcze dwa takie miejsca: na ul. Dąbrowskiego (po prawej stronie
sąsiadujący z targowiskiem miejskim) oraz
przy ul. Warszawskiej (przed dzwonnicą).

GRUDZIEŃ
15 - Obowiązki dyrektora Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji obejmuje Beata
Sposób.
17 - Podpisanie porozumienia dotyczącego
budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Radzynia do Turowa

17 – obchody 82. rocznicy agresji sowieckiej
na Polskę.
21 - 22 - podczas VIII Lubelskiego Forum
NGO Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik” uhonorowane tytułem „Mały Ambasador” Województwa Lubelskiego
22 - W Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego rozstrzygnięto
Konkurs Powiatowy dla Dzieci i Młodzieży
Stefan Kardynał Wyszyński -Strażnik Wartości.
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9 - Otwarcie zmodernizowanego boiska
sportowego na osiedlu Zabielska przy Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Chmielowskiego).
11 - Otwarcie nowego placu zabaw w przedszkolu miejskim dzięki Fundacji PGE
15 – W ramach obchodów Dnia Komisji
Edukacji Narodowej otwarcie wystawy ku
czci radzyńskich nauczycieli pomordowanych i poległych w czasie II wojny światowej.
17 - Po raz pierwszy w Radzyniu odbył się
zbiorowy pochówek dzieci martwo urodzonych z powiatu radzyńskiego. Ich szczątki
zostały złożone na Cmentarzu Komunalnym w grobie na powstającym specjalnym
miejscu pochówku.

28 - W Przedszkolu Miejskim nr 1 zakończyła się rozbudowa placu zabaw, który głosami
mieszkańców został sfinansowany w ramach
Budżetu Obywatelskiego z 2019 roku.
25 - Ogłoszone zostały wyniki naboru w
ramach Rządowego Programu Polski Ład
25. października. Do samorządów powiatu

15 - Miasto otrzymało prawie 463 tys. zł na
cyfryzację w ramach pierwszej rundy konkursu „Cyfrowa Gmina”.

17 – Radzyń laureatem konkursu „Samorząd przyjazny energii, miasto znalazło
się wśród 6 samorządów w Polsce „przyjaznych energii”, Burmistrz otrzymał grant w
wysokości 15 tys. zł na dalsze inwestycje.
25 - Inauguracja projektu „Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora”
28- W TVP1 premiera programu pt. „Zakochaj się w Polsce”,który w całości został
poświęcony Radzyniowi Podlaskiemu.

9 – Radzyńskie szkoły podstawowe z dofinansowaniem z rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. Szkoła Podstawowa
nr 1 dostała 121 tys. zł, Szkoła Podstawowa
nr 2 – 248 tys. zł.
12 - Instalacja relikwii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

13 – obchody 40. rocznicy ogłoszenia stanu
wojennego.
15 - W ramach przygotowania do utworzenia muzeum w budynku dawnej katowni Gestapo i UB przy ul. Warszawskiej 5a
przedstawiciele Miasta odwiedzili Izbę Pamięci poświęconą więźniom aresztu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie.

Kalendarz najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Radzyński Ośrodek
Kultury opublikujemy w kolejnym numerze
„Biuletynu”.
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Starosta Radzyński na sesji
Rady Miasta z podziękowaniami
za współpracę
Na ostatnią w minionym roku sesję Rady Miasta, która odbyła się 29 grudnia,
przybył Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski ze swym zastępcą Michałem Zającem. Głównym celem było podziękowanie samorządowi Miasta Radzyń
Podlaski za owocną współpracę i złożenie życzeń świąteczno-noworocznych.
- Życzę sobie i Państwu, by nic się nie zmieniło w relacjach między Miastem a
Powiatem – powiedział Starosta.
- Jestem bardzo zadowolony ze
współpracy z Panem Burmistrzem
i całym samorządem Miasta Radzyń Podlaski. Za tę współpracę w realizacji wspólnego dobra
mieszkańców Miasta i Powiatu
chciałbym podziękować – mówił
Szczepan Niebrzegowski. Starosta wymienił główne dziedziny,
których ta współpraca dotyczy.
Wspomniał o wkładzie Miasta w
zakup ambulansu dla radzyńskiego szpitala i samochodu bojowego
dla Powiatowej Straży Pożarnej, o
współpracy w działalności kulturalnej i sportowej, zapowiedział
wspólne wsparcie dla LKS „Orlęta”.
Bardzo ważną dziedziną współpracy jest poprawa stanu dróg.
Przez miasto przebiega szereg
dróg powiatowych – we wspólnym interesie Miasta i Powiatu
jest polepszenie ich stanu. Starosta wymienił wyremontowaną w
2020 roku ulicę Gwardii - ważną
dla mieszkańców powiatu, którzy
korzystają co tydzień z targowiska
miejskiego. Dziękował za zgłoszenie do Nowego Ładu wniosków na
ulice, które są ulicami powiatowymi (Warszawska, Wyszyńskiego).
- Nie będziecie sami przy realizacji – zapewnił. - Tam, gdzie będzie
wykonywany chodnik, nawierzchnia jezdni, ścieżka rowerowa, będziemy partycypowali zgodnie z
zasadą 50/50. Wspólnych przed-

sięwzięć i planów jest bardzo wiele. Wierzę, że stolica powiatu po
inwestycjach związanych z kluczowymi drogami Warszawską i
Wyszyńskiego będzie wyglądała
jeszcze piękniej.
- W ciągu minionych trzech
lat obecnej kadencji nie było żadnej poważnej sprawy, która by nas
poróżniła. W tym wszystkim najważniejsze jest, by samorządy się
nawzajem słuchały, rozumiały i
szanowały – podkreślił Starosta i
dziękował także za wspieranie Powiatu na zewnątrz. - To jest odczuwalne - zaznaczył. Wśród życzeń,
jakie składał było i to „by nic się
nie zmieniło we współpracy Miasta i Powiatu”.
W imieniu Miasta podziękowa-

nia za współpracę złożył Staroście
Radzyńskiemu
Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski.
- Cieszę się, że kilka inwestycji
mogliśmy wspólnie wykonać,
niektóre są w tracie realizacji, co
świadczy o złożoności zadań –
mówił Przewodniczący. Wymienił
tu ulicę Zabielską, na której przebudowę mieszkańcy długo czekali.
Zachęcił do porozmawiania o ul.
Armii Krajowej, przy której leży
Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
służący mieszkańcom powiatu.
Wskazał, że przejawem współpracy jest choćby to, że sesje Rady
Powiatu odbywają się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.
AW

Konsultacje ws. Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
W związku ze sporządzeniem
projektu Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski w
dniach od 25 listopada 2021 r.
do 30 grudnia 2021 r. w siedzibie
Urzędu Miasta Radzyń Podlaski
został wyłożony do publicznego

wglądu projekt dla obszaru w granicach administracyjnych Miasta
Radzyń Podlaski wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
Ponadto w dniu 30 grudnia
2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski odbyła się
dyskusja publiczna nad rozwią-

zaniami przyjętymi w projekcie
planu, zgodnie z art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 741, z późn. zm.).


Red.

Środki z MEiN na uruchomienie
filii szkoły wyższej w Radzyniu
przekazane!
- Uczelnia otwiera swoje
podwoje dla studentów z
Radzynia Podlaskiego, gdzie
tworzy filię i powraca do
swoich historycznych korzeni
– znowu jest Akademią Bialską
- poinformował o tym podczas
sobotniej wizyty (22.01) w
murach Państwowej Szkoły
Wyższej im. Jana Pawła II w
Białej Podlaskiej Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław
Czarnek.
W spotkaniu oprócz Ministra
uczestniczyli również: senator
Grzegorz Bierecki, poseł Dariusz
Stefaniuk, starosta radzyński
Szczepan Niebrzegowski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim Grażyna Dzida
oraz władze uczelni na czele z
rektorem profesorem Jerzym Nitychorukiem.
– Uczelnia nasza staje się ośrodkiem o poważnym znaczeniu regionalnym, wychodzimy poza Białą Podlaską do okolicznych miejscowości, do Radzynia to ogromny
impuls do rozwoju za co pragnę
podziękować władzom uczelni i
panu ministrowi – powiedział se-

nator Grzegorz Bierecki.
Minister Czarnek przypomniał,
że nie byłoby tego sukcesu, gdyby
nie ciężka praca lokalnych parlamentarzystów Grzegorza Biereckiego i Dariusza Stefaniuka, który
jeszcze jako prezydent Białej Podlaskiej starał się o podniesienie
rangi naszej uczelni.
– Radzyń ma szanse stać się
miastem akademickim, a absolwenci filii akademii z pewnością
znajdą pracę w naszym szpitalu,
gdzie kadra często już jest w wieku
emerytalnym. Cieszę się, bo to dla
naszego miasta ogromna szansa –
powiedział starosta Szczepan Niebrzegowski.
Parlamentarzyści
podkreślili, że nie byłoby rozwoju bialskiej
szkoły, gdyby nie ogromne zaangażowanie rządu. Na ręce ministra
Czarnka złożyli podziękowania za
środki, które uczelnia otrzymuje
na inwestycje. O jednej z takich
inwestycji poinformował dzisiaj
sam minister, który przekazał czek
o wartości 1 303 800 zł na uruchomienie w Radzyniu kierunku pielęgniarstwa.
Starostwo Powiatowe
fot. Kamil Paszkowski
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60 LAT DZIAŁALNOŚCI

Radzyńskiego Ośrodka Kultury
(1962-2022)

Uchwałą nr 7/62 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radzyniu Podlaskim
z dnia 29 stycznia 1962 r. utworzony został Powiatowy Dom Kultury Poradnia
Pracy Kulturalno-Oświatowej. Wnioskodawcą uchwały, która obowiązywała od
1 stycznia, był Kierownik Wydziału Kultury PPRN Bolesław Szuciłło. Pierwszym
dyrektorem została Zofia Mitura, która miała do dyspozycji dwóch instruktorów oraz księgowego na pół etatu. Początkowo jednostka funkcjonowała przy
Wydziale Kultury.
Na przestrzeni sześćdziesięciu
lat placówka funkcjonowała pod
różnymi nazwami: od powstania
do 1975 r. jako Powiatowy Dom
Kultury (PDK), w latach 19751994 jako Radzyński Dom Kultury (RDK), w latach 1994-2001
jako Radzyński Ośrodek Kultury
(ROK), w latach 2001-2012 jako
Radzyński Ośrodek Kultury i Rekreacji (ROKiR), od 2012 r. ponownie jako Radzyński Ośrodek
Kultury.
Kolejnymi dyrektorami Radzyńskiego Ośrodka Kultury byli: Zofia
Mitura (1962-1965), Bronisław
Maksymiuk (1965-1971), Stanisław Chromik (1971-1974), Ka-

zimierz Domański (1974-1977),
Ryszard Kanar (1977-1980),
Bogdan Kotowski (1981-1986),
Andrzej Tetlak (1986-1991), Ewa
Nestoruk (1991-1995), Bogdan
Sozoniuk (1995-1999), Adam
Świć (1999-2006), Zbigniew Wojtaś (2007-2015), Paweł Żochowski (2015-2018) i Robert Mazurek
(od 5 stycznia 2018 r.).
W początkowych latach funkcjonowania Powiatowego Domu
Kultury obowiązywała pionowa
struktura merytoryczna. Wojewódzkie Domy Kultury pełniły
nadzór nad Powiatowymi Domami
Kultury, te z kolei skupiały Gromadzkie Kluby i świetlice. Podle-

gały one władzy lokalnej, co miało
odzwierciedlenie w dokumentach
regulujących ich działalność. W
pierwszym statucie PDK czytamy:
„Powiatowy Dom Kultury jest państwową placówką upowszechniania kultury i oświaty. Działalność
PDK służy realizacji polityki kulturalnej Państwa, socjalistycznemu
wychowaniu społeczeństwa, aktywizacji procesów rozwojowych w
życiu kulturalnym miasta i powiatu
i zaspokajaniu społecznych i indywidualnych potrzeb kulturalnych
środowiska.”
Przy takich treściach prawnych ówcześni pracownicy PDK
organizowali życie kulturalne na

Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Lublinie, Oddział w Radzyniu
Podlaskim, zespołu archiwalnego nr 85 - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
i Urząd Powiatowy w Radzyniu Podlaskim z lat 1950-1975, sygn. 432, s. 12.
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AKTUALNOŚCI
60 LAT ROK

terenie miasta i powiatu. Lata 60.
XX w. niosły ze sobą duży rozkwit
młodzieżowych zespołów big bitowych. Powstał m.in. zespół „Bardowie”, który cieszył się znaczną popularnością oraz odnosił sukcesy
w przeglądach i konkursach arty-

stycznych. PDK znalazł swoją siedzibę w pałacowej Oranżerii, gdzie
w początkowych latach istnienia
funkcjonowała m.in. Restauracja
„Radzynianka” oraz Kino „Jelonek”.
Lata 70. w działalności PDK
stanowiły kontynuację polityki

Państwa. W planie pracy jednostki umieszczony został m.in. zapis:
„Działalność PDK będzie dalszą
kontynuacją wytycznych i uchwał
VI Zjazdu Partii i VII Plenum KC
PZPR w sprawach wychowania
młodzieży i oświaty dorosłych, w

oparciu o aktualne potrzeby naszego powiatu, wytyczne władz
politycznych i administracyjnych i
aktualną politykę kulturalną Państwa.” W tym okresie przy jednostce funkcjonowała już Orkiestra
Dęta, Młodzieżowy Zespół Wokalno-Instrumentalny, Młodzieżowy
Zespół Teatralny, Zespół Akordeonistów, Dziecięcy Teatr Lalek,
Dziecięca Sekcja Rytmiki. Obok
licznych imprez dla mieszkańców
miasta i powiatu odbywały się cotygodniowe dyskoteki.
Lata 80. charakteryzowały się
bogatą działalnością w ramach
sekcji fotograficzno-filmowej, plastycznej, szachowej, muzycznej,
taneczno-wokalnej i recytatorsko-teatralnej. Prowadzone były kursy
języków obcych i tańca towarzyskiego, funkcjonowały kluby kolekcjonera i dobrej płyty, prowadzono
także usługi w zakresie plastyki
oraz organizacji zabaw i uroczystości rodzinnych. Radzyński Dom
Kultury regularnie przeprowadzał
eliminacje Przeglądu Piosenki Polskiej, Przeglądu Piosenki Radzieckiej, konkursów „Barwy Przyjaźni”

czy konkursów recytatorskich. W
tym okresie na radzyńskiej scenie
wystąpili m.in.: Jerzy Ostapiuk,
Jerzy Nalepa, Piotr Bakal, Rudar
Zlatowski, Sława Przybylska, Irena
Santor oraz zespoły „Tercet Egzotyczny” i „Wesoła Ferajna”.
Przełom lat 80. i 90. przyniósł
ze sobą zmiany ustrojowe, które
miały duży wpływ na funkcjonowanie jednostki. Ówczesny dyrektor Andrzej Tetlak tak to opisywał:
„Rok 1990 był dla RDK okresem
trudnym. Z jednej strony uległy
praktycznie rozkładowi dawne
struktury zarządzania placówkami
upowszechniania kultury, z drugiej
zaś funkcjonowały one w oparciu
o anachroniczne przepisy prawne, pozostające w sprzeczności do
zmian ustrojowych jakie dokonały
się w Polsce... Systematyczny wzrost
kosztów eksploatacji placówki powodował konieczność ograniczania wydatków na działalność merytoryczną. Kryzys gospodarczy, a co
za tym idzie, zubożenie ludności,
spowodowały ograniczenie wydatków na kulturę. Pomimo tych ogólnych trudności, wspartych przy
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tym nieprzychylnością zarówno ze
strony poprzednich jak i obecnych
samorządowych już władz miasta,
mam pełne podstawy do stwierdzenia, że RDK przeszedł przez rok
1990 jako jedna z lepszych placówek upowszechniania kultury w
województwie bialskopodlaskim.
Choć mimo trudności nie zostaliśmy wsparci ani jedną złotówką z
kasy miejskiej.”
Od lat 90. Radzyński Ośrodek
Kultury osiągnął stabilizacje finansową wynikającą z bezpośredniej
podległości lokalnemu samorządowi. Ponadto miał możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych,
co miało duży wpływ na rozwój
działalności wolnej od partyjnych

wytycznych.
W okresie od 1 stycznia 1994
r. do 30 czerwca 1995 r. ROK połączony został z inną miejską jednostką kulturalną – Osiedlowym
Domem Kultury. Od lipca 1995 r.
ODK wszedł w struktury Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
gdzie funkcjonował do początku
XXI w.
W 1994 r. Radzyński Ośrodek
Kultury przejmuje prowadzenie kina, które w jego strukturze
funkcjonowało kilkanaście lat. Powodem zaprzestania działalności
była cyfryzacja i wysokie koszty
z tym związane. Po przerwie, od
2017 r. prowadzeniem kina zajmuje się firma Elżbiety Jaskólskiej
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z Lublina, która na ten cel wynajmuje pomieszczenia. W jego ofercie znajdują się wszystkie nowości
grane premierowo. Od 2018 r.
ROK organizuje wakacyjne „Kino
pod chmurką”. We wszystkie letnie czwartki, na łączce od strony
północnej pałacu Potockich, mają
miejsce plenerowe projekcje filmowe. Za każdym razem, w wyniku głosowania, wyboru repertuaru
dokonują mieszkańcy Radzynia.
Inicjatywa cieszy się bardzo dużą
popularnością, skupiając każdorazowo kilkaset osób.
W 1996 r. w podziemiach budynku zajmowanego przez ROK
powstała Galeria „Oranżeria”.
Co roku organizowanych jest w

niej kilkanaście wystaw, głównie
malarstwa, fotografii i rzeźby. Do
2015 r. opiekunem galerii była
Grażyna Regulska, obecnie funkcję tą pełni Arkadiusz Kulpa. Swoje prace w podziemiach Oranżerii
mieli możliwość zaprezentować
m.in.: Eugeniusz Markowski, Stanisław Baj, Edward Gałustow (Białoruś), Krzysztof Trzaska, Ulrich
Schonberg, Krzysztof Bartnik, Witold Śliwiński (rzeźba), Zofia i Marek Leszczyńscy, Marian Korczyk,
Ewa Pazyna, Maria Bereźnicka
Przyłęcka, Zbigniew Strzyżyński
czy Peter Foldessy (Węgry).
W 1996 r. z inicjatywy Jacka
Musiatowicza odbyła się pierwsza
edycja Ogólnopolskich Spotkań

3

z Piosenką Autorską „Oranżeria” (OSzPA). Przez wiele lat impreza stanowiła nie tylko konkurs
dla młodych autorów i kompozytorów, którzy sami wykonują
swoje utwory, ale odbywały się też
warsztaty artystyczne i koncerty
mistrzów gatunku. Przez scenę
radzyńskiej „Oranżerii” przewinęło się wielu artystów reprezentujących nurt piosenki autorskiej m.in.: Jan Kondrak, Marek
Andrzejewski, Jolanta Sip, Igor
Jaszczuk, Jarosław Wasik, Mirosław Czyżykiewicz z akompaniamentem Zbigniewa Łapińskiego.
Wystąpił Robert Kasprzycki, koncertował Jacek Kaczmarski, zespoły „Czerwony Tulipan”, „Stare Do-

4
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bre Małżeństwo”, „Raz Dwa Trzy”,
„Lubelska Federacja Bardów”,
Aleksander Grotowski i Małgorzata Zwierzchowska, Marek Gałązka
z grupą „Po Drodze”, Sambor Dudziński, Alosza Awdiejew, Wojciech Młynarski, Maciej Zembaty,
Stanisław Sojka, Anna Chodakowska, Andrzej Poniedzielski, Antonina Krzysztoń, Tadeusz Woźniak,
a także Ania Karwan, Katarzyna
Groniec, Marek Dyjak, Kuba Sienkiewicz, Renata Przemyk, Halina
Frąckowiak, Stanisława Celińska,
Alicja Majewska i inni. W latach
2019-2020 na imprezę składały się
tylko koncerty gwiazd, by od 2021
r. „Oranżeria” zmieniła formułę
na wzór konkursu KFPP w Opolu. Przygotowywany jest „Anielski
Koncert” o nagrodę Agaty Budzyńskiej, do którego Rada Programowa zaprasza wykonawców
o rozpoznanym już, wysokim poziomie artystycznym.
W okresie od 1 listopada 1996
r. do 31 grudnia 2006 r. ROKiR zarządzał stadionem miejskim. Tym
samym obok działalności kulturalnej realizował liczne inicjatywy
sportowo-rekreacyjne. Taki stan
rzeczy utrzymywał się do 1 września 2012 r., kiedy to w Radzyniu
powstał Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji. Wtedy też ROK wrócił

do nazwy funkcjonującej w latach
1994-2001.
W latach 1996-2018 ROK był
organizatorem
Międzynarodowych Warsztatów Ekspresji
Twórczej „Dialogi”. Impreza
odbywająca się w okresie wakacyjnym adresowana była do
młodzieży w wieku 18-30 lat. Jej
celem było doskonalenie warsztatu aktorskiego i tworzenie spektaklu, który prezentowano na
zakończenie warsztatów. Zajęcia
prowadził Janusz Szymański przy
współudziale profesjonalistów z
Wrocławia, Warszawy, a także z
zagranicy. W ramach warsztatów
gościli m.in.: Jarosław Paczkowski,
Jacek Zuzański, Tomasz Marszałek, Paweł Pawlik, Joanna Brodzik,
Iwona Olszowska, Józef Markocki,
Witalij Lubosa.
Od 1997 r. organizowany jest
przegląd dziecięcych, młodzieżowych i senioralnych zespołów
śpiewających kolędy i pastorałki
pod nazwą „Kolędobranie”. W
2022 r. odbyła się 26. edycja imprezy, której towarzyszyło wydanie „Radzyńskiego Śpiewnika Kolęd i Pastorałek”.
W kwietniu 1997 r. ukazał się
pierwszy numer Radzyńskiego
Magazynu Społeczno-Kulturalnego „Grot”. Gazeta miała cha-

rakter miesięcznika, z wyjątkiem
krótkich okresów kiedy to wychodziła jako dwutygodnik, a nawet
tygodnik. W sumie wyszły 274 numery, a ostatni ukazał się 27 maja
2015 r. Powodem zaprzestania
wydawania „Grota” była zmiana
charakteru gazety, znacznie odbiegająca od początkowych założeń.
Od 2007 r., z inicjatywy Wojciecha Gila, ROKiR organizuje
Warsztaty Gitarowe „RO(C)KOWISKO”, które za każdym razem
prowadzą doświadczeni i uznani
instrumentaliści. Uczestnicy mają
możliwość doskonalenia swoich umiejętności gry na gitarze.
Warsztatom towarzyszą koncerty gitarowe, które skupiają liczną
grupę mieszkańców miasta, powiatu oraz przyjezdnych gości. Do
chwili obecnej odbyło się 13 edycji
imprezy, a na radzyńskiej scenie
wystąpili m.in. Jennifer Batten,
Neil Zaza, Leszek Cichoński, Turbo czy Mech oraz zespoły „Clostelkeller”, „The Analogs”, „Farben
Lehre”, „Akurat”, „Kobranocka” i
„Róże Europy”. Organizacja imprezy, ze względu na pandemię
koronawirusa została zawieszona.
22 maja 2002 r., z inicjatywy
Tomasza Młynarczyka, przy ROK
powołany został Radzyński Klub
Fotograficzny „Klatka”. W 2017

r. przeszedł on pod skrzydła RaSIL, by od 2015 r. ponownie działać w strukturze ROK. Przez 20
lat działalności klubu przewinęło
się ponad 150 osób. W tym czasie zorganizowane zostały liczne
wystawy fotograficzne, warsztaty,
spotkania autorskie i plenery. Do
kalendarza imprez już na stałe
wpisały się tematyczne sesje fotograficzne, warsztaty fotograficzne
oraz „Wielkie Radzyńskie Fotografowanie” i „Radzyńskie Dni
Fotografii”. Klatkowicze regularnie
biorą udział w konkursach i przeglądach fotograficznych, niejednokrotnie zdobywając najwyższe
nagrody. Niektórzy zdecydowali
się na kontynuację przygody z
fotografią wybierając studia artystyczne i branżowe, a nawet doktoranckie. W roku 20-lecia istnienia
klub zrzesza 30 pasjonatów, a jego
spotkania odbywają się regularnie
w ROK.
W 2005 r. ROKiR w skrzydle zachodnim pałacu Potockich utworzył Radzyńską Izbę Regionalną,
której opiekunem został Tomasz
Pietrzela. Izba, funkcjonująca do
2017 r. była miejscem organizacji
głównie wystaw fotograficznych.
Od 2019 r. w pomieszczeniach
zlokalizowany został Punkt Informacji Turystyczno-Kulturowej,

który ROK prowadzi wspólnie z
Powiatem Radzyńskim. W sezonie
od maja do października otwarty
jest on dla turystów przez 7 dni w
tygodniu. Dzięki dobrej współpracy z samorządem powiatowym od
2021 r. punkt w swojej ofercie ma
zwiedzanie znajdującej się nieopodal Kaplicy Aniołów Stróżów.
W latach 2008-2015 ROKiR
organizował Ogólnopolski Konkurs Satyryczny „Biały Miś”.
Miał on charakter otwarty i w naszym mieście odbywał się nieprzypadkowo – Radzyń jest bowiem
miejscem, gdzie Biskup Ignacy
Krasicki gościł wszystkich polskich satyryków. Rywalizowano
w dwóch kategoriach: rysunkowej
i literackiej. Każda edycja miała
swój motyw przewodni, np. „Biała Dama w Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim”, „Suchy staw”.
Co roku ROK organizuje konkursy na najpiękniejsze ozdoby
świąteczne oraz pisankę i palmę
wielkanocną. Uzupełnieniem tej
pięknej tradycji (sięgającej 1975
r.) są kiermasze, które do 2019 r.
w pałacu Potockich organizowała
Iwona Pawelec Burczaniuk. Obecnie każdego roku na pl. Wolności
odbywa się Radzyński Kiermasz
Wielkanocny oraz Radzyński
Kiermasz Bożonarodzeniowy.
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Uczestniczy w nim kilkudziesięciu wystawców, którzy oferują rękodzieło artystyczne oraz wyroby
tradycyjne, m.in. chleby, wędliny,
sery, miody. Impreza odbywa się
na centralnym placu miasta, przez
co każdorazowo uczestniczą w niej
tysiące mieszkańców Radzynia.
W ostatnich latach ważnym elementem działalności ROK są ini-

cjatywy związane z utworzeniem
placówki muzealnej w budynku
przy ul. Warszawskiej 5a. Mieścił się w nim areszt śledczy niemieckiego Gestapo (1939-1944), a
później Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (19441956). W piwnicach, w których
znajdowały się cele, zachowały się
oryginalne drzwi z judaszami, a na
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ścianach do dziś widnieją inskrypcje pozostawione przez więzionych tam polskich patriotów. Od
2018 r. ROK jest koordynatorem
i głównym organizatorem Dni
Żołnierzy Wyklętych. W ramach
obchodów, które odbywają się w
okolicach 1 marca, organizowane
są m.in. konkursy, projekcje filmów, apele poległych, wystawy,

zbiórki krwi. W ramach „Nocy
Muzeów 2018”, po raz pierwszy do
zwiedzania udostępniona została
cela nr 6. Od tego momentu ROK
systematycznie ukazuje historię
tego miejsca młodzieży szkolnej
organizując m.in. wycieczki i lekcje historyczne. W 2021 r., na ścianie wschodniej aresztu (od strony
osiedla Bulwary), powstał pierw-

5

szy w Radzyniu mural patriotyczny. Jego uroczyste odsłonięcie odbyło się 6 października.
W 2018 r. Radzyński Ośrodek
Kultury zorganizował obchody
550-lecia uzyskania przez Radzyń praw miejskich. Składał się
na nie cykl imprez odbywających
się przez cały rok, których punktem kulminacyjnym były Dni
Radzynia (11-17 czerwca). Z tej
okazji wydana została książka
Anny Wasak pt. „Radzyń Podlaski. Wielka historia małego miasta” oraz album Antoniny Bożym-Rotari i Tomasza Młynarczyka
pt. „Radzyń Podlaski. Nowy jest
piękny, a stary – pełen tajemnic”.
Odbył się też koncert „Zakochani
w Radzyniu” przygotowany przez
radzynianina Piotra Bogutyna
oraz recital Roberta Janowskiego.
Niewątpliwą atrakcją był też tort
liczący 550 cm. W tym samym
roku ROK zorganizował festyn
miejski, którego główną gwiazdą
była Kasia Stankiewicz i zespół
Varius Manx.
Od 2018 r. organizowana jest
cyklicznie „Letnia Scena ROK”.

6
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Na łączce od strony północnej
pałacu Potockich, w każdą wakacyjną niedzielą, odbywają się tam
liczne wydarzenia kulturalne. Są
to spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, teatrzyki dla dzieci,

występy kabaretowe, kiermasze
rękodzieła, warsztaty, pokazy,
animacje dla dzieci. Na „Letniej
Scenie ROK” wystąpili m.in. Jan
Kondrak, Łukasz Jemioła, Jacek
i Michał Musiatowiczowie, Piotr

Selim, Marek Andrzejewski, Paweł Błędowski i Piotr Bogutyn,
Marian Kwasowiec, Gabriel Fleszar, Olga Szomańska oraz zespoły „Frames”, „Kolektyw”, „Luz
Band”, „Taaka Paka”, „Desire” i

„Kemah”.
Od 2019 r., na bazie ogromnej popularności organizowanych
przez ROK kiermaszów, odbywa
się Radzyński Jarmark Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek”. Wydarzenie organizowane jest na ul. Ostrowieckiej w Radzyniu, która na czas
trwania zamienia się w deptak ze
straganami. Ustawiana jest też scena, na której odbywa się Przegląd
Piosenki i Przyśpiewki Ludowej.
Podczas imprezy, obok lokalnych
zespołów, wystąpiły już m.in. „Rokiczanka”, zespół Pieśni i Tańca
„Podlasie” oraz „BRAThANKI”.
Radzyński Ośrodek Kultury
prowadzi swoją działalność we
współpracy z radzyńskimi przedszkolami, szkołami oraz organizacjami działającymi na terenie
miasta i powiatu (skupiającymi
dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów). Przy ROK zarejestrowane są
4 stowarzyszenia, które w bardzo
znaczący sposób wspomagają jego
działalność. Są to: Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik” (2016),
Stowarzyszenie
„Radzyniacy”
(2017), Radzyński Uniwersytet
Trzeciego Wieku (2018 r.) oraz
Stowarzyszenie „Przyjazne Nuty”
(2019).
We współpracy z Radzyńskim
Stowarzyszeniem
„Podróżnik”
ROK organizuje 3 cykle: „Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami”,
„Radzyńskie Podróże Teatralne”
i „Radzyńskie Wędrówki Literackie”. W ramach pierwszego z nich
zapraszani są do Radzynia globtroterzy, którzy opowiadają o swoich
podróżach – odległych nie tylko
geograficznie, ale również i kulturowo. Do chwili obecnej odbyło się
38 spotkań, a Radzyń odwiedzili
m.in.: Wojciech Cejrowski, Aleksander Doba, Elżbieta Dzikowska,

Arkady Radosław Fiedler, Marek
Kamiński, Jacek Pałkiewicz i Robert Makłowicz. W ramach drugiego cyklu oferowane są mieszkańcom Radzynia spektakle teatralne,
z udziałem znanych z telewizji i
kina aktorów. Z kolei trzecia propozycja ma na celu promowanie
lokalnych poetów poprzez wydawanie im tomików poezji. W biblioteczce „Radzyńskich Wędrówek Literackich” znajduje się już
13 pozycji autorstwa: Teresy Tętnik,
Mariusza Bobera, Haliny Adamczuk, Bronisławy Niebrzegowskiej,
Elżbiety Kalarus, Hanny Guz, Jacka
Musiatowicza, Marty Świć, Mariana Kwasowca, Anny Wasak i Jana
Kondraka.
Działalność
Stowarzyszenia
„Radzyniacy” w głównej mierze
opiera się na prowadzeniu zespołu wokalnego o tej samej nazwie.
Powstał on w 2007 r. Jego liderką
jest Marianna Ligęza natomiast
instruktorem Lech Mazur. Zespół
przez 15 lat działalności dał przeszło 150 występów z okazji imprez
kulturalnych na terenie miasta,
gminy, powiatu, województwa, a
nawet całej Polski. „Radzyniacy”
na swoim koncie mają też liczne
nagrody i wyróżnienia. Skład zespołu obecnie tworzą: Jerzy Beń,
Adam Bielewski, Jadwiga Bujek,
Zenobia Kania, Janina Klimiuk,
Ryszard Koślacz, Janina Krupska,
Mieczysław Kwasowiec, Jan Maliszewski, Janina Musiatowicz, Halina Osak, Elżbieta Piekarska i Alina
Staszczuk.
Radzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2005 r. jako
filia Lubelskiego UTW. Jego rektorem od początku istnienia jest Dariusz Gałan. W 2018 r. przekształcił
się on w stowarzyszenie, zyskując
tym samym autonomię. Podsta-
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wowym celem UTW jest organizowanie edukacji i samoedukacji
ustawicznej seniorów oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze osób
starszych. Radzyńscy słuchacze
realizują ten cel poprzez uczestnictwo w wykładach i prezentacjach,
organizują i odbywają wycieczki
edukacyjne do miejscowości związanych z kulturą narodową.
Stowarzyszenie
„Przyjazne
Nuty” jest najmłodszą organizacją
działającą przy ROK. Formalnie
powstało w 2019 r. i skupia się na
prowadzeniu zespołu wokalnego.

Jego liderką jest Bożena Karwowska, natomiast instruktorem Jarosław Stefaniak. Skład zespołu obecnie tworzą: Mirosława Beń, Danuta
Bober, Henryk Buś, Barbara Izdebska, Ewa Karwowska, Bożena
Ligęza, Wiesław Mateusiak, Urszula Olszak, Tadeusz Orkisiewicz,
Wioletta Skarżycka i Stanisława
Tokendorf. Zespół powstał na bazie członków Zespołu Wokalnego
„Wrzos”, który przez wiele lat prowadziła Teresa Szczepaniuk.
ROK, wychodząc do mieszkańców Radzynia, organizuje liczne

AKTUALNOŚCI
60 LAT ROK

wystawy w przestrzeni miejskiej.
Od 2018 r. prowadzi „Galerię na
Płocie” znajdującą się na ogrodzeniu stadionu miejskiego (od strony ścieżki rowerowej „Bulwar nad
Białką”). Ponadto organizuje wystawy tematyczne na pl. Wolności
i pl. Ignacego Potockiego, a także
w holu Urzędu Miasta.
W 2019 r. ROK we współpracy
z Radzyńskim Stowarzyszeniem
„Podróżnik” utworzył portal internetowy Kocham Radzyń Podlaski – www.kochamradzyn.pl.
Witryna bardzo szybko stała się

najpopularniejsza w Radzyniu i
powiecie radzyńskim, dzięki czemu Radzyński Ośrodek Kultury
może bardzo szybko i skutecznie
docierać ze swoją ofertą do szerokiego grona odbiorców. Dzięki
dobrej współpracy z TVP3 Lublin,
działalność ROK obecna jest regularnie na łamach programów:
„Poranek między Wisłą i Bugiem”,
„Afisz kulturalny” i „Panorama
Lubelska”. Ponadto „Kolorowanki
z Radzynia” pojawiły się na antenie
„Teleexpressu Extra”. Z inicjatywy
ROK w Radzyniu nakręcony został

7

też program TVP1 „Zakochaj się
w Polsce”, w którym prowadzący
Tomasz Bednarek zaprezentował
największe atrakcje turystyczne naszego miasta.
Rok 2020 przyniósł ze sobą
pandemię koronawirusa, co miało
duży wpływ na zmianę charakteru
działalności. Radzyński Ośrodek
Kultury dzięki dotacji Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura
w sieci” utworzył Telewizję Radzyń. Powstała strona internetowa
– www.telewizjaradzyn.com oraz

8
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kanał na YouTube, dzięki którym
od tej pory większość organizowanych wydarzeń można tam
obejrzeć. Tym samym znacząco
zwiększyła się liczba odbiorców
imprez kulturalnych organizowanych przez ROK. Do 2022 r. kanał
Telewizji Radzyń subskrybuje 780
osób, powstało ponad 600 filmów,
które obejrzało w sumie 250 tys.
osób. Redaktorem prowadzącym
Telewizję Radzyń jest Mirosław
Piasko.
Obok organizacji życia kulturalnego dla mieszkańców miasta i
powiatu Radzyński Ośrodek Kultury oferuje szereg zajęć pozalekcyjnych. W ostatnim roku były
to zajęcia: szachowe (prowadzący
Adam Pękała), plastyczne (prowadzący Antonina Bożym Rotari

i Karolina Łuciuk), teatralne (prowadząca Aldona Sadowska), gry
na gitarze (prowadzący Michał
Musiatowicz i Marcin Łuciuk),
gry na perkusji (prowadzący Maciej Firlej), taneczne (prowadząca
Anna Łobacz), tanga argentyńskiego (prowadzący Piotr Woźniak),
fotograficzne (prowadzący Tomasz
Młynarczyk) oraz warsztaty artystyczne (prowadząca Magdalena
Szwed).
Radzyński Ośrodek Kultury
to nie tylko instytucja, ale przede
wszystkim ludzie w nim pracujący. Przez 60 lat w sumie 146 osób
działało na rzecz rozwoju i propagowania kultury w Radzyniu
i powiecie radzyńskim. W roku
jubileuszowym jest mi niezmiernie miło współpracować z Beatą

Piekutowską, Agnieszką Próchniewicz, Aldoną Sadowską, Robertem
Blicharzem, Arkadiuszem Kulpą i
Tomaszem Młynarczykiem. Specjalne słowa podziękowań kieruję
też do Małgorzaty Brzozowskiej,
Tomasza Domańskiego, Andrzeja
Króla, Przemysława Krupskiego,
Zbigniewa Krupskiego, Karola
Niewęgłowskiego, Mirosława Piaski. i Jarosława Szelecha Wspólnie
tworzymy zgrany zespół, dla którego praca jest czymś więcej niż tylko
pracą. To misja krzewienia kultury,
za wypełnianie której jestem Wam
bardzo wdzięczny.
29 stycznia 2022 r., dokładnie
60 lat po utworzeniu Powiatowego
Dom Kultury Poradni Pracy Kulturalno-Oświatowej, odbędzie się
jubileuszowa gala. Poprowadzi ją

znany dziennikarz i prezenter telewizyjny Tomasz Kammel, natomiast w koncercie „Najpiękniejsza
muzyka filmowa” zaśpiewa Ewa
Szlachcic przy akompaniamencie
Piotra Bogutyna. W ten sposób

Radzyński Ośrodek Kultury podsumuje 60 lat, które są dziełem ludzi zasiadających tego dnia w sali
kina „Oranżeria”.
Robert Mazurek
Zdjęcia pochodzą z archiwum ROK
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Do wszystkich ludzi dobrej woli...
Pani Maria z Radzynia
potrzebuje pomocy!

Od 1 stycznia w Radzyniu
funkcjonuje całodobowa apteka

W ostatnim czasie dotarła
do nas smutna wiadomość
o postępującej chorobie
nowotworowej mieszkanki i
dobrego ducha Radzynia, wieloletniej pątniczki radzyńskiej
grupy 15 A na Jasną Górę,
pani Marii Koczkodaj.

Przypominamy, że podczas
sesji Rady Powiatu Radzyńskiego
30 listopada 2021 r. radni podjęli uchwałę w sprawie nocnych
i świątecznych dyżurów, które
od 3 stycznia br. pełni wyłącznie
Apteka Centrum, zlokalizowana
przy Samodzielnym Publicznym

Pani Maria jest „legendą” tej
grupy. Aktywnie uczestniczyła w
Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej od
1983 r., nieprzerwanie przez 28 lat,
do czasu, kiedy zdrowie i siły jej na
to pozwoliły. Na co dzień pogodna
życzliwa, póki mogła, sama chętnie
spieszyła z pomocą potrzebującym.
Pani Maria od kilku lat zmaga
się z nowotworem. Koszty leczenia
i częste wyjazdy na chemioterapię
znacznie przekraczają jej możliwości finansowe. Dlatego zwraca się z

prośbą o wsparcie. Nie pozostańmy
obojętni. W imieniu Pani Marii za
okazaną pomoc z góry dziękujemy.
Nr konta, na które można prze-

Od początku 2022 r. mieszkańcy Radzynia i Powiatu Radzyńskiego mogą korzystać z
całodobowej apteki.

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Radzyniu Podlaskim, przy ulicy
Wisznickiej 111.
Jest to pozytywny skutek podpisanego porozumienia między
SP ZOZ a apteką.
Dzięki temu osoby potrzebujące medykamentów w późnych
porach nocnych nie będą musiały
błądzić po mieście w poszukiwaniu czynnej apteki.
Michał Maliszewski
Powiat Radzyński

lać środki:
Pani Maria Koczkodaj
PKO SA 41 1240 2180 1111 0010
9443 4690

Odpady komunalne w firmach na terenie
Radzynia Podlaskiego - WAŻNE
Miasto Radzyń Podlaski przypomina, że każdy podmiot
prowadzący działalność gospodarczą na terenie Radzynia Podlaskiego obowiązany
jest do posiadania umowy na
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt.
2, ust. 5a, 5b, 5 c, 6 i 7 ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2021 r., poz.

mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zawarł umowy, Burmistrz
wydaje decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności, w której
określa wysokość należnej opłaty.

888 t. j.) Burmistrz Miasta zobligowany jest do kontroli w/w
podmiotów pod kątem posiadania umowy na odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jeśli przedsiębiorca,

Informujemy, że tut. Urząd
przygotowuje się do kontroli
każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w
Radzyniu Podlaskim. Jeśli nie
zawarłeś jeszcze umowy z firmą
wywozową nie czekaj, zrób to
niezwłocznie!

Całodobowe pogotowie elektryczne
oraz hydrauliczno-kanalizacyjne w PUK
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim
informuje o wprowadzeniu dla
mieszkańców miasta nowej
oferty usług pełnionych w formie całodobowego pogotowia
elektrycznego i hydrauliczno
- kanalizacyjnego.
Oferta ma na celu zapobiec powstaniu szkód na życiu i mieniu,

natomiast ich zakres obejmuje
doraźne usunięcia przyczyn awarii, np. usunięcie przyczyn zwarcia
instalacji elektrycznej, udrożnienie
wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej czy usunięcie przecieku wewnętrznej instalacji wodociągowej.
Usługa jest dostępna przez całą
dobę, 7 dni w tygodniu.
Awarie należy zgłaszać pod nr
tel. (83) 352 61 03 oraz 605 251 955.

Informacja o szczepieniach
przeciw COVID-19
Szanowni Państwo!
Informuję, że osoby w wieku
powyżej 70. roku życia oraz osoby niepełnosprawne, które będą
chciały się zaszczepić przeciw
COVID-19, ale mają problemy z
dotarciem do punktu szczepień,
mogą skorzystać ze specjalnie
zorganizowanego transportu. Numery telefonów do pracowników
odpowiedzialnych za transport:
500 063 108 oraz (83) 351 24 75.

Zapisy przyjmowane są w dni
powszednie w godzinach 8.0015.30.
/-/ Jerzy Rębek
Burmistrz Miasta
W Radzyniu można się zaszczepić w dwóch miejscach. Są
to:
1/ Laboratorium medyczne, ul.
Wisznicka 111 tel. 83 413 23 18.
2/Apteka Sieńska Joanna ul. Sitkowskiego 1 tel. 83 352 03 97
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Czynić Pana Boga Wielkim Obecnym to zadanie,
którego uczą nas Męczennicy Podlascy
Ordynariusz radomski ks. bp Henryk Tomasik przewodniczył 23 stycznia uroczystościom odpustowym w kościele pw. Błogosławionych Męczenników
Podlaskich. Tego dnia przypada wspomnienie Patronów parafii, a 24 stycznia 148. rocznica męczeńskiej śmierci unitów broniących swego kościoła w Pratulinie. W koncelebrze uczestniczyli również proboszcz parafii ks. kan. Henryk
Och oraz ks. kan. Janusz Sałaj – proboszcz parafii w Kąkolewnicy.
W homilii Ksiądz Biskup nakreślił kontekst historyczny męczeństwa Unitów Podlaskich. Mówił
o okrutnych prześladowaniach
dotykających całe społeczności ze
strony władz carskich i o ich heroicznym trwaniu w wierze i wierności Kościołowi. Wspominał beatyfikację Męczenników Podlaskich,
której 6 października 1996 roku
dokonał św. Jan Paweł II.
- Czego nas uczą dziś Męczennicy Podlascy? - zadał pytanie
Ordynariusz Radomski i wskazał:
- Błogosławieni Męczennicy Podla-

scy przez swą głęboką wiarę i przywiązanie do Chrystusa są prawdziwymi strażnikami Kościoła,
strażnikami wiary. Uczą nas troski
o życie sakramentalne, współpracy
z duszpasterzami. Dziś potrzebni
są prawdziwi strażnicy wiary w sercach, rodzinach, w Ojczyźnie.
Kaznodzieja przypomniał słowa
św. Jana Pawła II wypowiedziane
na Krakowskich Błoniach podczas
ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny
w 2002 roku: „Na wiele sposobów
usiłuje się zagłuszyć głos Boga w
ludzkich sercach, a Jego samego

uczynić „wielkim nieobecnym” w
kulturze i społecznej świadomości
narodów. „ - Chrześcijanin to człowiek, który czyni Boga Wielkim
Obecnym przez odważne wyznawanie wiary w każdej sytuacji. Potrzebni są strażnicy Kościoła. Gdy
teraz mówi się o Kościele źle albo
wcale się nie mówi, potrzebni są ci,
co przyznają się do Chrystusa, odważnie zareagują na kłamstwo, na
atak – mówił Ksiądz Biskup. - Co
się z nami stało? - pytał dalej – Kraj,
który wydał Papieża, ma wątpliwości, czy można w życiu publicznym

mówić o Bogu? W kraju, który ma
piękną kulturę opartą o chrześcijaństwo - od pierwszego hymnu
„Bogurodzicy” przez wspaniałe
pomniki kultury, architektury, literatury, poezji - dziś czyni Boga
Wielkim Nieobecnym. Jak bardzo
potrzebni są strażnicy Kościoła, którzy będą czynić Pana Boga
Wielkim Obecnym w sercu, ale
także w życiu społecznym, publicznym. To zadanie każdego z nas.
Ordynariusz Radomski w szczególności apelował o troskę o wiarę
dzieci i młodzieży. - To wielkie zadanie dla rodziców, którzy podczas
chrztu dzieci zobowiązali się do ich
religijnego wychowania - przypominał. - Czynić Pana Boga Wielkim Obecnym to zadanie, którego
uczą nas Męczennicy Podlascy.
Panu Bogu dziękujemy za ich wielka wiarę i za lekcję, jaką nam zostawili – mówił ks. bp Henryk Tomasik.

Na zakończenie Eucharystii
Celebrans pobłogosławił obecnych w kościele relikwiami Błogosławionych Męczenników.
Po Mszy św. delegacje parafian złożyły życzenia imieninowe
solenizantom: ks. bp. Henrykowi
Tomasikowi i proboszczowi ks.
kan. Henrykowi Ochowi. Gospodarz miejsca dziękował Księdzu
Biskupowi za udział w uroczystości – pierwszym odpuście po
konsekracji kościoła i podkreślił,
że jeszcze jako sufragan diecezji
siedleckiej ks. bp. Henryk Tomasik był bardzo zaangażowany w
proces przygotowania do beatyfikacji Męczenników Podlaskich,
ponadto 17.10.1999 r. dokonał
pierwszego poświęcenia obecnego
kościoła pw. Błogosławionych Męczenników Podlaskich.

szczędzili dla naszej wolności. To
dzięki nim możemy być dzisiaj
tutaj, wyznawać naszą wiarę, możemy mówić w naszym ojczystym
języku – mówił kaznodzieja.
Po eucharystii dyrekcja i przed-

stawiciele szkoły wraz z władzami
miasta i duchowieństwa udali się
pod mogiłę powstańczą, aby tam
w ciszy i modlitwie złożyć wieńce i
zapalić znicze.

Karol Niewęgłowski



Anna Wasak

Święto Patrona Szkoły.
„Jesteśmy winni powstańcom pamięć”
W tym roku Święto Patrona
Szkoły, radzyńska „Jedynka”
ze względu na rozwijającą się
falę zachorowań na covid-19
obchodziła bardzo skromnie.
21 stycznia przedstawiciele
klas wraz z dyrekcją, nauczycielami i władzami miasta
wzięli udział we Mszy Świętej
sprawowanej w intencji społeczności szkolnej w kościele
Trójcy Świętej.
- Witam was bardzo serdecznie
i cieszę się, że pomimo tych trudnych warunków, w jakich przyszło
nam dzisiaj żyć, pamiętaliście i

chcieliście się pomodlić się patronów waszej szkoły. Pamiętajmy w
modlitwie nie tylko o powstańcach,
ale i tych, którzy przez wiele lat tworzyli i tworzą waszą społeczność
szkolną – mówił na wstępie ksiądz
proboszcz Krzysztof Pawelec.
W wygłoszonej homilii, ksiądz
Wojciech Stefaniuk mówił: - Dzisiaj wspominamy naszych patronów, uczestników Powstania Styczniowego. W ten szczególny dzień
przyzywamy ich wstawiennictwa.
Modlimy się za tych, którzy odeszli w walce, ofiarowali swe życie,
abyśmy mogli żyć w wolnym kraju.
Ofiarujmy za nich tę Mszę Świętą,

ale także dziękujmy tym, którzy są
święci i wypraszają dla nas potrzebne łaski.
Podczas kazania padło wiele
słów odnoszących się do tamtych
lat i do tego, jak wielką wartość
miała wówczas wiara i wolność. Za to, co zrobili powstańcy, jesteśmy winni im pamięć. Dziękuję, że
pomimo ciężkich czasów jesteśmy
tutaj razem i się modlimy. Szkoła
nie bez powodu nosi imię Bohaterów Powstania Styczniowego, bo
Ci, którzy oddali życie za wolność
naszej Ojczyzny, są godni tego,
aby o nich pamiętać, wspominać
ich bohaterskie życie, którego nie
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Ulgi dla osób po 60-ce
dzięki Ogólnopolskiej
Karcie Seniora!
Pod koniec 2021 r. w Radzyniu zainaugurowany został Program Ogólnopolska
Karta Seniora. Podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Miasta podpisana
została m.in. umowa o bezpłatnym wdrożeniu w naszym mieście karty. Wręczone zostały też pierwsze certyfikaty przedsiębiorcom, którzy zadeklarowali
udział w projekcie, a także pierwsze Ogólnopolskie Karty Seniora.
Program Ogólnopolska Karta
Seniora jest programem autorskim Stowarzyszenia MANKO,
które od 20 lat podejmuje wiele inicjatyw, mających na celu
poprawę jakości życia, zdrowia
i bezpieczeństwa seniorów. Zaadresowany jest on do osób, które
ukończyły 60 lat. Karta upoważnia do zniżek w wielu punktach w
całej Polsce, w tym m.in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji,
instytucjach zdrowia i kultury.
Posiadaczami
Ogólnopolskiej
Karty Seniora jest już 400 tys.
seniorów w całym kraju. Mieszkańcy Radzynia, po wypełnieniu
wniosku, mogą otrzymać ją bezpłatnie w Miejskim Klubie Seniora. Poniżej przedstawiamy listę
miejsc w Radzyniu, gdzie karta
jest honorowana:
l KSIĘGARNIA EDUCO, ul.
Plac Wolności 11, 5% zniżki,
l BUTIK DORA, ul. Rynek 2,
10% zniżki,
l MĘSKI STYL, ul. Dąbrowskie-

go 12, 10-15% zniżki na cały asortyment sklepu,
l RADZYŃSKI OŚRODEK
KULTURY, ul. Jana Pawła II 4,
50% zniżki na wydarzenia kulturalne (nie dotyczy imprez organizowanych na obiektach ROK
przez podmioty zewnętrzne).
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z Radzynia do oferowania zniżek w ramach Progra-

mu Ogólnopolska Karta Seniora.
Wystarczy wypełnić formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie
https://glosseniora.pl/informacje-dla-przedsiebiorcow/
Lista wszystkich punktów honorujących kartę znajduje się na
stronie
https://glosseniora.pl/
gdzie-skorzystac-z-karty/
Red.
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Radzyniacy wyruszyli śladami „Władcy Pierścieni”
14 stycznia 2022 r., w ramach 38. edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zenona
Przesmyckiego w Radzyniu odbyło się spotkanie z Tomaszem Gorazdowskim. Tematem była wyprawa do Nowej Zelandii i na wyspy
Pacyfiku śladami trylogii J.R.R. Tolkiena „Władca Pierścieni”.
Na antypodach
Nowa Zelandia leży prawie na
antypodach Polski – po przeciwnej
stronie kuli ziemskiej. Tomasz Gorazdowski odwiedził ją 2 lata temu,
a jednym z głównych motywów
podjęcia wyprawy było zwiedzenie miejsc, gdzie był kręcony film
„Władca Pierścieni”. Dziennikarz
wyznał, że już w dzieciństwie zafascynował się powieścią Tolkiena.
Filmowe adaptacje kolejnych tomów realizowane w Nowej Zelandii
przez pochodzącego z tego kraju
reżysera Petera Jacksona sprawiły,
że „Władca Pierścieni” zrobił się
modny, a Nowa Zelandia stała się
celem wycieczek organizowanych
dla turystów pragnących zwiedzić
miejsca związane z realizacją filmu.
Nowa Zelandia to kraj położony na dwóch wyspach: północnej
i południowej, których łączna powierzchnia (prawie 269 tys. km2)
jest porównywalna z powierzchnią
Polski, tymczasem żyje w niej ok. 4
mln ludzi, w tym połowa w trzech
miastach, z których największe jest
Auckland (1,5 mln). Sieć dróg nie
jest rozbudowana – na całej Nowej
Zelandii jest 150 km autostrad. Na
innych panuje niewielki ruch. Jednak nie można szaleć z prędkością
– obowiązuje ograniczenie do 90
km/h, a za przekroczenie grożą bardzo surowe kary. Ponadto w kraju,
gdzie większość powierzchni zajmują góry, drogi są bardzo kręte i
nie da się nimi zbyt szybko jeździć.
Rajska kraina na wulkanie
Olbrzymie odległości wysp od
najbliższych lądów, a nawet innych
wysp spowodowały, że mają one
specyficzną faunę, większość zwierząt to gatunki endemiczne, żyją
tylko w Nowej Zelandii. Jednym z
nich jest kiwi – ptak nielot będący
jednym z symboli Nowej Zelandii.
Poza tym – co podkreślił podróżnik
– nie ma tam ani jednego gatunku
niebezpiecznego dla człowieka. W
trakcie opowieści wspomniał jednak o zagrożeniach. Największe
niebezpieczeństwo dla człowieka
to spadające z 7-metrowych palm
4-5-kilogramowe kokosy, szczególnie gdy wieją silne wiatry.
Stosunkowo niewielu stałych
mieszkańców, wielkie, niemal bezludne przestrzenie ze wspaniałą
przyrodą i urozmaicone krajobrazy,
zielone wzgórza porośnięte trawą
lub drzewami, górskie szczyty po-

kryte lodowcami, rajskie, piaszczyste plaże, czysta, przejrzysta woda,
urokliwe zatoczki, bujna zielona
roślinność, skaliste zatoki z malowniczymi fiordami – to wszystko czyni Nową Zelandię rajem dla
turystów. – Nowa Zelandia to kraj
nieprawdopodobnie
obdarowany przez naturę. Widoki w każdym momencie obłędne! Żyć, nie
umierać! – ekscytował się Tomasz
Gorazdowski. W trakcie opowieści
zwracał uwagę na wielki pietyzm,
z jakim Nowozelandczycy traktują
bogactwo przyrody swego kraju i
o udogodnienia dla turystów – począwszy od odprawy paszportowej,
w trakcie której celnicy wydłubywali z podeszew butów pozostałe
na nich resztki z „cudzego” kraju,
pokazywał ścieżki w parku narodowym (jest ich w Nowej Zelandii 14)
wyłożone deskami, a te dodatkowo
pokryte metalową siatką, mówił o
trasach turystycznych, campingach,
bezpłatnych schroniskach, wielu
kamperach, które można bez problemu wypożyczyć.
W ojczyźnie Hobbitów
Reżyser „Władcy Pierścieni”
Peter Jackson bez wielkiego trudu znalazł tu miejsca do realizacji
filmu. Na owczej farmie Russella
Alexandra w pobliżu miasteczka
Matamata znalazł wszystko, co było
potrzebne do zbudowania Hobbitonu – ojczyzny i domu Hobbitów:
łagodne pagórki pokryte rozległymi
łąkami i porośnięte drzewami, jezioro i rosnące nad nim olbrzymie
drzewo. W dodatku – jak okiem
sięgnąć żadnych śladów cywilizacji
– dróg, linii energetycznych, wysokich budynków zakłócających pierwotny krajobraz.
O powstaniu Hobbitonu opowiadał Tomasz Gorazdowski i zaprezentował krótki reportaż radiowy przygotowany na ten temat.
Przygotowania trwały 2 lata,
ekipie filmowej pomogła armia nowozelandzka, dzięki poparciu premier Nowej Zelandii – wielbicielki
twórczości Tolkiena. W pierwszej
wersji wioska zbudowana była prowizorycznie. Okazało się, że zaczęły
tam pielgrzymować tłumy, żeby zobaczyć miejsce, gdzie kręcono film.
Do realizacji drugiej części (2009)
zbudowano Hobbiton z trwałych
materiałów: kamieni, cegły, drewna,
stali. I tak już zostało. W wiosce zna-

lazły się 44 hobbickie nory, których
drzwi skrzypią jak w filmie (niestety, wejść można tylko do jednej, a i
ta wewnątrz jest pusta), ale i młyn,
Gospoda pod Zielonym Smokiem,
w której działa pub, zielone ogrody.
– Wykonanie jest fantastyczne zgodnie z opisem w powieści,
wszystko jest prawdziwe, nawet z
chatek unosi się dym – zachwycał
się podróżnik. Zachwycają się również turyści. Co 10 minut podjeżdża
autobus, z którego wysiada 40-50
turystów. Jeden bilet kosztuje 75
dolarów nowozelandzkich. Dziennikarz wyliczył, że miesięczny przychód prywatnego przedsiębiorstwa
właściciela terenu i reżysera filmu
wynosi 250 tys. dolarów. W ten
sposób plan filmowy stał się kolejną
atrakcją turystyczną Nowej Zelandii.
W trakcie relacji z podróży,
wskazywał inne miejsca, gdzie były
realizowane poszczególne fragmenty filmu, szczególnie szerokie plenery – miejsca rozgrywanych bitew.
W świecie żeglarzy
i ośrodku kultury Maorysów
Hobbiton to oczywiście nie jest
jedyne miejsce, do którego Tomasz
Gorazdowski zabrał radzyńskich
miłośników podróży. Po wylądowaniu na nowozelandzkiej ziemi na
Wyspie Północnej pierwsze kroki
stawiał w Auckland.
To największe miasto Nowej
Zelandii (1,5 mln mieszkańców),
nowoczesne, z zachwycającymi turystów widokami na piękną zatokę
i mnóstwem klimatycznych knajpek i restauracji. Wiele tu się dzieje,
szczególnie w dziedzinie sportów
wodnych, a najwięcej – żeglarstwa.
„Witamy w świecie żeglarzy!” – gło-

szą napisy.
Następnym przystankiem w podróży było Rotorua – ważny ośrodek kultury pierwotnych mieszkańców – Maorysów, znajduje się tam
jedyny maoryski teatr, a na obrzeżach miasta – prawdziwa wioska
Maorysów – Ohinemutu. Podróżnik pokazywał fotografie maoryskich rzeźb, tatuaży i tańców.
Na Wyspie Południowej,
czyli na końcu świata
Wyspa Południowa o podobnej
powierzchni jak Północna jest bardziej dzika (tu żyje zaledwie 800
tys. mieszkańców, w tym 390 tys. w
mieście Christchurch), ale też bardziej zróżnicowana – z pięknymi
plażami, fiordami, lodowcami. Miłośnicy turystyki mogą skorzystać
z taksówek wodnych – popłynąć
wzdłuż wybrzeża dowolnie długą
trasą, a potem wracać kilka dni wybrzeżem. Z noclegami nie ma problemu. Po drodze są schroniska –
dobrze utrzymane i w dodatku bezpłatne, na parkingach stoi mnóstwo
gotowych do wypożyczenia kamperów. Taki szlak turystyczny biegnie
przez całą Nową Zelandię (ma ok. 3
tys. km długości). Można też przejechać trasę samochodem. Drogi są
mało uczęszczane, wybrzeże puste,
wszędzie można się zatrzymać, wykąpać. Jadąc na południe mijał niewielkie miasteczka. – Jakby się czas
w nich zatrzymał, wyglądają jak w
latach 50. w Europie – komentował.
Wyspa ma ok. 200 km szerokości. Można ją przejechać wszerz, ale
trzeba się liczyć z tym, że faktyczna
droga jest 3-4 razy dłuższa niż odległość na mapie. Wnętrze wysp
nowozelandzkich zajmują góry.
Wzdłuż Wyspy Południowej ciągną

się Alpy Południowe. Drogi są kręte, z wieloma zakrętami, jazda jest
powolna. Można też góry przelecieć samolotem. Można i warto dla
niesamowitych widoków. Tomasz
Gorazdowski zaprezentował kilka
filmików z przelotu nad Alpami Południowymi.
Dziennikarz dotarł na południowy kraniec Wyspy Południowej.
Mówił o pobycie w Queenstown
– miejscowości o charakterze kurortu narciarskiego, mającej ok. 15
tys. mieszkańców, do której w sezonie narciarskim przybywa ok. 1
mln turystów. Jest to również baza
wypadowa dla wycieczek do fiordu
Milford Sound – jednej z najpiękniejszych atrakcji Nowej Zelandii.
Ten cud natury, „nieziemskie miejsce” zostało wyrzeźbione wskutek
spływania lodowca do morza. Milford Sound to jedno z najbardziej
deszczowych miejsc na Ziemi. Opady powodują powstanie olbrzymiej
liczby wodospadów.
Jadąc jeszcze bardziej na południe dotarł do Glenorchy (500
mieszkańców), gdzie stwierdził, że
jest na końcu świata. – Tam droga się kończy, dalej zmienia się w
szutrową. W niedalekiej odległości
znajduje się kraina Paradise. Tu także, na tle wspaniałych, dzikich krajobrazów, kręcone były plenerowe
sceny „Władcy Pierścieni”.
Tomasz Gorazdowski odwiedził
także „przy okazji” wyspy polinezyjskie, był na Tahiti, atolu Mururoa,
Bora-Bora, Samoa – choć każde z
tych miejsc ma swą specyfikę, wszędzie są wspaniałe plaże ze złotym
piaskiem i z krystalicznie czystą
wodą. A turyście towarzyszy poczucie, że jest „pośrodku niczego” – w
oddaleniu kilku tysięcy kilometrów
od najbliższego stałego lądu.
Na „Radzyńskie Spotkania z
Podróżnikami” zaprosił Burmistrz
Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek
oraz Starosta Radzyński Szczepan
Niebrzegowski, a także organizatorzy: Radzyński Ośrodek Kultury
i działające przy nim Radzyńskie
Stowarzyszenie „Podróżnik”. Sponsorami wydarzenia byli: firma
drGerard, Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Radzyniu Podlaskim.
Anna Wasak
Fot. Tomasz Młynarczyk
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Radzyńska premiera
spektaklu „Randka w Bistro”
15 stycznia odbyła się w Radzyniu premiera spektaklu „Randka w Bistro”. W
rolach głównych wystąpili: Marzanna Graff i Aleksander Mikołajczak z gościnnym udziałem 12-letniej Kasi Winczy. Podczas premiery obecny był też reżyser spektaklu Karol Stępkowski oraz autorka tekstów piosenek w nim wykorzystanych – Aleksandra Potrykus.

Zebraną publiczność w sali-widowiskowo-kinowej ROK powitali Monika Grzeszuk oraz Robert
Mazurek. Wśród gości przybyłych
na spektakl znaleźli się: Edward
Bajko – prezes Spółdzielczej Mleczarni „Spomlek”, Paweł Gaca
– wiceprezes, Agnieszka Kamela
– wiceprezes Zarządu oraz Michał
Rozkwitalski – menadżer „Bistra
Bursztynowa” w Warszawie. Następnie głos zabrał Edward Bajko,
który zaprosił wszystkich do miejsca rozgrywania się akcji spektaklu. Jest nim „Bistro Bursztynowa”, lokal znajdujący się na Nowym Świecie w Warszawie, który
prowadzony jest przez radzyński
„Spomlek”. Jego specjalnością są
dania na bazie serów długo doj-

rzewających powstających w Radzyniu. W związku z tym każdy
uczestnik spektaklu otrzymał serowy upominek oraz 10% zniżkę
do lokalu.
„Bistro Bursztynowa” to miejsce, które upodobał sobie Tadeusz
na randki w ciemno z kolejnymi
kobietami. Uwielbia takie życie tak
samo jak apetyczną i mądrą Wandę – właścicielkę Bistro. Każda
kolejna randka Tadeusza to prawdziwa niespodzianka, bo i kobiety
na nią przychodzące były skrajnie
różne. Jedyną krytykującą zachowanie Tadeusza była kelnerka
Lucynka, która pracując w Bistro
przygotowuje się jednocześnie do
kariery na scenie. Jej piosenki doskonale komentowały zdarzenia w

Bistro u Wandy.
– Spektakl był bardzo wciągający, a grający w nim aktorzy
wyczerpująco wcielili się w swoje role. Ponadto niósł on ze sobą
przesłanie, że bez przyjaźni nie ma
udanego małżeństwa – powiedział
nam Robert Mazurek, dyrektor
ROK.
Sponsorem spektaklu, odbywającego się w ramach 12. edycji
„Radzyńskich Podróży Teatralnych”, była Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek”. Natomiast za jego
organizację odpowiadał Radzyński Ośrodek Kultury i działające
przy nim Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik”.
Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk
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Wystawa
Zofii Leszczyńskiej
„Malowane na jedwabiu”

Radzyński Ośrodek Kultury
zaprosił na wystawę Zofii
Leszczyńskiej pt. „Malowane
na jedwabiu”. Wernisaż, który
skupił liczną grupę mieszkańców naszego miasta i powiatu, odbył się 21 stycznia w
Galerii „Oranżeria”.
Na wystawie można było obejrzeć prace wykonane w ciągu
ostatnich trzech lat. Przedstawiały różnorodne ptaki, zarówno
podwórkowe jak i te dziko żyjące.
Wyjątkiem był portret ukazujący
motyla. Wszystkie obrazki łączyła technika wykonania – namalowane zostały, jak wskazuje temat
wystawy, na jedwabiu. Niestety
ze względów zdrowotnych na
wernisażu zabrakło Zofii Leszczyńskiej, którą reprezentował
mąż Marek i córka Dominika.
Zofia Leszczyńska urodziła się
w 1949 r. w Woli Chomejowej
(powiat radzyński). Ukończy-

ła Liceum Ogólnokształcące w
Radzyniu Podlaskim. W latach
1967-1975 studiowała Wychowanie Plastyczne w Studium
Nauczycielskim w Radomiu
oraz Wychowanie Techniczne na
Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Uczyła w
szkole podstawowej w Kwasówce, a następnie w radzyńskim Liceum Ogólnokształcącym. Brała
udział w wielu ogólnopolskich
i międzynarodowych plenerach
malarskich oraz wystawach indywidualnych i zbiorowych. W
2018 r. zdobyła wyróżnienie w
Ogólnopolskim Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli w
Lublinie, a w 2020 r. – nagrodę
specjalną na tym samym Biennale. Zajmuje się malarstwem na
jedwabiu.
Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk
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„Kolędobranie 2022”

16 stycznia w sali widowiskowo-kinowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury, odbył się Koncert Kolęd i
Pastorałek „Kolędobranie 2022”. Każdy uczestnik
wydarzenia, w prezencie od PGE Dystrybucja S.A.,
otrzymał „Radzyński Śpiewnik Kolęd i Pastorałek”.
W ten sposób publiczność aktywnie uczestniczyła
w koncercie.

Podczas wydarzenia rozbrzmiały
najpiękniejsze kolędy i pastorałki,
zarówno te tradycyjne doskonale
wszystkim znane, jak i też nowe,
napisane przez lokalnych artystów.
Koncert poprowadziła Monika
Pawlina wspólnie z Dariuszem Gałanem, którzy zaprezentowali m.in.
wiersze radzyńskich poetek – Haliny
Adamczuk, Hanny Guz, Bronisławy
Niebrzegowskiej i Teresy Tętnik.

Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili: Gabriela Ciemna,
Marta, Maciej i Piotr Skowronowie
wraz z Karolem Spozowskim, zespół
wokalny „Przyjazne Nuty”, Marlena i Jarosław Stefaniakowie, grupy
pielgrzymkowe 15A i 15B, dzieci z
przedszkoli miejskich (nr 1, 2 i 3),
zespół wokalny „Radzyniacy”, Iga
Uss, zespół „Radzyńskie Wrzosy”
oraz zespół wokalny SOSW w Ra-

dzyniu Podlaskim.
Organizatorem koncertu był
Radzyński Ośrodek Kultury oraz
działające przy nim Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik”. Patronatem honorowym wydarzenie objęli:
Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek i
Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski.
Red.
Fot. Tomasz Młynarczyk

