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Przypomnieli
przeboje dawnej 
Warszawy

Ponad 6 tysięcy 
złotych dla Lenki!

Bogaty program przygotowała 
Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Zenona Przesmyckiego na 
Ogólnopolski  Tydzień Bibliotek, 
który odbył się w dniach od 8 do 
15 maja pod hasłem „Biblioteka 
inspiruje”. - Chcieliśmy nie tylko 
zachęcić do korzystania z książko-
wych zasobów, ale także pokazać, 
że biblioteka – wbrew stereotypo-
wym przekonaniom – to nie tylko  
książki - mówi dyrektor MBP 
Grażyna Kratiuk.

Ostatnim niedzielnym koncer-
tem (15 maja) Zespół Wokalny 
„Wrzos” zaskoczył swoich fanów: 
repertuarem pełnym humoru i 
werwy, momentami wręcz kaba-
retowym, elementami insceniza-
cji, w której nie brakło tańców i 
wychodzenia ze sceny do widzów, 
a także – strojami. 

To, co wydarzyło się w niedzielę 
15 maja, przerosło najśmielsze 
oczekiwania organizatorów oraz 
rodziców małej Lenki z powiatu 
radzyńskiego, która w wyniku 
wypadku straciła rączkę. Na Cha-
rytatywnym Festynie Rodzinnym 
zorganizowanym przez Parafialny 
Zespół Caritas przy parafii Trójcy 
Świętej oraz Parafię Trójcy Świętej 
przez niecałe 4 godziny zabrano 
dokładnie 6 148,47 zł.
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Minęły niespełna 2 miesiace od przeniesienia większości pracowników fizycznych z Urzędu 
Misata do PUK. Zmiany są pozytywne i widoczne dla mieszkańców Radzynia. Miasto zdecy-
dowanie wypiękniało. 

Tydzień Bibliotek
w Radzyniu



Bardzo bogaty program przygo-
towała Miejska Biblioteka Pub-
liczna im. Zenona Przesmyckiego 
na Ogólnopolski  Tydzień Biblio-
tek, który odbył się w dniach 
od 8 do 15 maja pod hasłem 
„Biblioteka inspiruje”. - Poprzez 
szereg atrakcji chcieliśmy nie 
tylko zachęcić do korzystania z 
książkowych zasobów, ale także 
pokazać, że biblioteka – wbrew 
stereotypowym przekonaniom 
– to nie tylko  książki - mówi dy-
rektor MBP Grażyna Kratiuk.

W bogatej ofercie znalazły się pro-
pozycje dla każdego bez względu 
na  wiek i zainteresowania. Było coś 
dla miłośników ambitnego filmu i 
historii, teatru, poezji; bibliotekarze 
mieli możność zaprezentowania 

zarówno zasobów swych bibliotek, 
jak i podejmowanych inicjatyw i 
działań. 
Tydzień rozpoczął się „Dniem Ot-
wartym” już w niedzielę 8 maja, 
gdy czytelnicy mogli poznać pracę 
biblioteki od kuchni, a dzieci  prze-
konać się, że biblioteka to miejsce 
przyjazne, w którym można nie 
tylko uczyć się, ale i bawić.
Z miłośnikami czworonogów  w 
poniedziałek  9 maja spotkała się 
Justyna Kossowska  - dogotera-
peutka z SOSW, która mówiła na 
temat: „Mieć psa czy nie mieć? – 
Wpływ zwierząt na rozwój emocjo-
nalny dzieci”. Prelegentka przedsta-
wiła szereg argumentów przeko-
nujących o zbawiennym wpływie 
obecności czworonoga w domu. 

Obecni na spotkaniu mogli się o 
tym przekonać podczas zabawy z 
Rufim – psem  rasy golden retrie-
ver . 
We wtorek 10 maja Adam Świć 
uczył, „jak napisać limeryk, haiku, 
moskalik”.
W kolejnym dniu odbyło się II 
Forum Bibliotekarzy Powiatu Ra-
dzyńskiego. Dyrektor MBP  Gra-
żyna Kratiuk podkreśliła, że celem 
spotkania jest ukazanie biblioteki 
jako miejsca inspiracji i potencja-
łu dla wszechstronnego rozwoju 
lokalnego społeczeństwa. Dlatego 
oprócz bibliotekarzy, którzy za-
prezentowali swoje najciekawsze 
działania i osiągnięcia w zakresie 
pracy kulturalno-oświatowej, na 
spotkanie przybyli przedstawiciele 

samorządów. Monika Gościk, pra-
cownik  Biblioteki PSW w Białej 
Podlaskiej mówiła na temat:„Kawa 
w bibliotece? Na świecie standard, 
w Polsce wyjątek. O roli biblioteki 
publicznej we współczesnym świe-
cie”. Spotkanie dało okazję do wy-
miany doświadczeń i dyskusji na 
bieżące tematy. 
 We wtorek 12 maja ze spektaklem 
„Pomidorowa” wystąpiło Szkol-
ne Koło Teatralne „Bez przerwy” 
działające przy SP nr 2.
 Kulminacyjnym dniem był pią-
tek 13 maja, gdy w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej gościł reżyser, 
scenarzysta i producent Wiesław 
Dąbrowski, który dwukrotnie spot-
kał się z mieszkańcami Radzynia i 
zaprezentował swoje dwa filmy. W 

południe wyświetlony został świę-
cący tryumfy na całym świecie, 
uhonorowany wieloma nagrodami 
film „Paderewski - człowiek czy-
nu, sukcesu i sławy”, a wieczorem 
na spotkaniu otwartym odbyła się  
przedpremierowa projekcja filmu 
„Kazimierz – unicestwiona idylla” 
- dokumentalna opowieść o feno-
menie  Kazimierza Dolnego, o jego 
minionej historii, a także współ-
czesnej, artystycznej, magicznej 
aurze.
Przez cały „Tydzień Bibliotek” w 
MBP w Radzyniu Podlaskim od-
bywały się zapisy i wydawane były 
bezpłatnie karty elektroniczne, 
odwiedzający otrzymywali oko-
licznościowe zakładki do książek. 
Można było oddać książki bez 
pobrania kary za nieterminowy 
zwrot.  
 AW
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W pierwszej części laureaci trzech 
i więcej konkursów przedmioto-
wych z gimnazjów i szkół pod-
stawowych otrzymali gratulacje i 
nagrody z rąk prof. Przemysława 
Czarnka - Wojewody Lubelskie-
go oraz Teresy Misiuk - Lubelskiej 
Kurator Oświaty. 

Gimnazjum nr 1
W drugiej części spotkania Miko-
łaj Korulczyk – uczeń klasy III, 
laureat szczebla wojewódzkiego w 
konkursie chemicznym, odebrał z 
rąk kurator oraz dyrektora LSCDN 
dyplom i nagrodę. Słowa uznania 
wraz z gratulacjami otrzymała też 
Maria Błażewicz, nauczycielka 
chemii oraz Bożena Płatek, dyrek-
tor szkoły. Znaczącym osiągnię-
ciem jest tytuł finalistki wojewódz-
kiej w konkursie języka polskiego 
dla Mai Bober uczennicy klasy I, 
którą przygotowała Ewa Soczyń-
ska. 
- W ten sposób „Księga motywacji 
Jedynki ”, którą prowadzi szkoła, 

zapełnia się kolejnymi zdjęciami, 
tytułami i wspomnieniami – z sa-
tysfakcją mówi dyr. Bożena Płatek. 
Poza chemią są to zdobywcy lau-
rów z matematyki, fizyki, geografii, 
biologii, języka polskiego, historii, 
języka angielskiego, języka niemie-
ckiego, informatyki. Od początku 
organizacji tzw. olimpiad gimna-
zjaliści zdobyli do tego roku 45 
tytułów laureatów i 52 tytuły fina-
listów. Uczniowski tytuł laureata z 
chemii zdobyty został po raz dzie-
wiąty. Pierwszy wielokrotny laure-
at z 2002 roku (język polski i język 
niemiecki) jest obecnie pracowni-
kiem naukowym Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Gimnazjum nr 2
Podczas gali podsumowującej kon-
kursy przedmiotowe i tematyczne 
Gimnazjum nr 2 w Radzyniu re-
prezentowali:  Magdalena Krasu-
ska - laureatka konkursu kurato-
ryjnego z matematyki oraz Adam 
Matysiak - laureat konkursu kura-

toryjnego z języka niemieckiego. 
Wraz z  uczniami  obecni byli: dy-
rektor Bożena Marcinkowska oraz 
nauczycielki, przygotowujące ich 
do konkursów: Agnieszka Cieślak i 
Beata Matysiak.  Wszyscy  odebrali 
podziękowania i nagrody książ-
kowe z rąk Lubelskiego Kuratora 
Oświaty - Teresy Misiuk.
Tytuł finalisty konkursu kuratoryj-
nego z języka angielskiego otrzy-
mał Jakub Jędrys - przygotowany 
przez Annę Furman.
Teresa Misiuk za ogromny trud 
podziękowała uczniom, nauczycie-
lom, dyrektorom szkół, rodzicom, 
organom prowadzącym. Nagrody 
dla radzyńskich gimnazjalistów są 
tym bardziej cenne, że do zmagań 
konkursowych stanęło ponad 22 
tysiące gimnazjalistów z całego 
województwa. Laureatami zostało 
492 uczniów. 
Ogromny trud zaowocował sukce-
sem, gratulujemy serdecznie ucz-
niom i ich nauczycielom.
 Red.

Gala podsumowująca konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane 
przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Lubelskim Samorzą-
dowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyła się 12 maja w Auli Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na uro-
czystości była obecna  reprezentacja Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich 
oraz Gimnazjum nr 2.

Radzyńscy gimnazjaliści na Gali Laureatów KUL-u

Tydzień Bibliotek w Radzyniu: Dla każdego coś ciekawego



To, co wydarzyło się w nie-
dzielę 15 maja, przerosło 
najśmielsze oczekiwania 
organizatorów oraz rodziców 
małej Lenki z powiatu ra-
dzyńskiego, która w wyniku 
wypadku straciła rączkę. Na 
Charytatywnym Festynie 
Rodzinnym zorganizowanym 
przez Parafialny Zespół Cari-
tas przy parafii Trójcy Świętej 
oraz Parafię Trójcy Świętej 
przez niecałe 4 godziny za-
brano dokładnie 6 148,47 zł.

Poniedziałek przyniósł kolejną 
niespodziankę. Anonimowy dar-

czyńca do zebranej puli dołożył 
jeszcze 1000 zł! Mała Lenka bę-
dzie miała nową protezę! - Ra-
dzyniacy mają jednak wielkie ser-
ca! Nie spodziewaliśmy się, że na 
nasze zaproszenie odpowie tyle 
osób i że uda się w tak krótkim 
czasie zgromadzić taką kwotę. 
Cieszę się, że nie jesteśmy obojęt-
ni na cierpienie innych i że potra-
fimy pomagać – mówił Krzysztof 
Gajdzicki, prezes radzyńskiego 
Caritasu.
Podczas kilku godzin na dzie-
dzińcu pałacowym działo się na-
prawdę dużo. Koncerty, licytacje 
przedmiotów, wata cukrowa i 

popcorn, malowanie twarzy, gry 
i zabawy dla dzieci, pokazy sztuk 
walki w wykonaniu Radzyńskie-
go Klubu Karate Kyokushin oraz 
pokaz taneczny w wykonaniu 
dziewczyn z Show Dance pod 
opieką Joanny Pastuszewskiej. Oj, 
za dużo tego, aby wszystko wyli-
czyć!
W imieniu rodziców 4-letniej 
dziewczynki oraz organizatorów, 
wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób włączyli się w pomoc oraz 
organizację festynu – serdeczne 
dzięki!

 Karol Niewęgłowski
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Specjalny Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy w Radzyniu 
Podlaskim jest miejscem 
szczególnym nie tylko po-
przez charakter pracy, jaka 
jest tam prowadzona, ale 
także dzięki uczniom, którzy 
tam uczęszczają. Tradycją 
stało się już, że w placówce 
co roku organizowany jest 
Dzień Otwarty, podczas któ-
rego rodzice oraz wszyscy 
zainteresowani mogą z bliska 
przyjrzeć się trudnej, ale nio-
sącej wiele dobrego pracy.

- Mocne strony naszych uczniów 
są punktem wyjścia do dalszej 
pracy nad każdym z wychowan-
ków. W 2011 roku nasza placów-
ka  jako jedna z 31 w wojewódz-
twie lubelskim otrzymała status 
„Miejsca odkrywania talentów”. 
Bardzo pielęgnujemy tę nazwę 
i jest ona wyznacznikiem cało-
rocznej pracy z uczniami. Każdy 
nasz wychowanek ma rozpozna-
ny talent, swoją mocną stronę, 
na której bazuje – wyjaśniała ze-
branym gościom dyrektor Mał-
gorzata Popek.
Lekcje otwarte, prezentacja 
zaplecza dydaktycznego oraz 
osiągnięć wychowanków wszyst-
kich typów szkół, spektakl tea-
tralny, VI edycja Gali Talentów, 
wystawy i kiermasz prac, tera-
pie, jakie stosuje się w pracy z 
podopiecznymi - to tylko część 
tego, czym na co dzień zajmują 
się uczniowie, jak i nauczyciele 
ośrodka.

 Karol Niewęgłowski

Mimo trudności spowodowanych 
takimi czynnikami jak niż demo-
graficzny, większa liczba przewoź-
ników i co się z tym wiąże – więk-
sza konkurencja, PKS w Radzyniu 
daje sobie radę. Spółka w minio-
nym roku (2015) wypracowała 
zysk w kwocie ponad 100 tys. 
Mniejsze dochody z podstawowej 
działalności, jaką jest transport 
osób, rekompensuje rozwijaniem 
usług około transportowych: 
prowadzi stację kontroli pojaz-
dów, stację paliw, stację obsługi 
autokarów oraz pracownię badań 
psychologicznych. Spółka była 
aktywna w zdobywaniu nowych 
klientów: stawała do przetargów 
na dowóz dzieci do szkół, prze-
wozu pracowników i przewozów 
turystycznych, co zaowocowało 
m.in. licznymi zleceniami biur 
turystycznych (1527). Autokary 
spółki przejechały łącznie ponad 

2,5 mln km, z czego w turystyce 
789,5 tys km. To dało radzyńskiej 
spółce najlepszy wynik na Lubel-
szczyźnie. 
Prowadzone są też działania 
oszczędnościowe: ograniczono 
koszty pracownicze (w nowym 
regulaminie wynagradzania nie 
przewidziano nagród jubile-
uszowych i dodatków za staż, 
zmniejszono odpis na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych), 
zlikwidowano nierentowne kursy, 
dokonano zakupu kilku autoka-
rów typowo pod najem, przejęto 
dworzec autobusowy. 
Spółka dbała o reklamę wszyst-
kich rodzajów działalności. Sy-
stematycznie wymienia tabor. W 
2015 roku zostało zlikwidowa-
nych 16 pojazdów, które nie na-
dawały się dłużej do eksploatacji 
(w tym 14 autobusów), zakupiono 
3 autokary marki Scania za 1,43 

mln zł w systemie leasingowym 
oraz jedno auto osobowe za 32 
tys. zł. Inwestowano również w 
modernizację pojazdów: w 9 au-
tokarach zamontowano systemy 
GPS oraz sondy paliwowe popra-
wiające gospodarkę paliwową. 
W omawianym okresie udało się 
spłacić 48 tys. zł kredytu w linii 
hipotecznej, zaciągniętego w roku 
2010 w kwocie 400 tys. zł. Obec-
nie do spłaty pozostało 80 tys. 
zł.- Mamy płynność finansową, 
zobowiązania płacimy na bieżąco 
- dodał prezes Adam Frączek. 
- Chciałem podziękować prezeso-
wi i pogratulować dobrego zarzą-
dzania – powiedział po wysłucha-
niu sprawozdania radny Marek 
Zawada. - Od kilku lat obserwuję 
poprawę sytuacji finansowej PKS. 
Pamiętamy, że jeszcze niedawno 
firma generowała straty, obec-
nie jest zysk, rozwój, ratowane są 

miejsca pracy. 
Radny Jacek Piekutowski przypo-
mniał obawy, jakie towarzyszyły 
przejmowaniu firmy przez miasto 
w 2011 r. – Początki były bardzo 
trudne, mieliśmy wątpliwości, czy 
zakład ma szansę rozwoju – mó-
wił i zadał pytanie, czy radzyński 
PKS ma szansę na rozwój. 
- Jesteśmy najlepsi na Lubel-
szczyźnie, nasz dodatni wynik 
finansowy wypracowany został 
działalnością transportową. Inni 
jeśli osiągnęli zysk, to ze sprze-
daży. My nic nie sprzedaliśmy. 
Myślę, że mamy szansę rozwoju, 
to jest kwestia wymiany taboru - 
odpowiedział prezes A. Frączek. 
- I tego się trzymajmy – podsu-
mował dyskusję przewodniczący 
Rady Miasta Adam Adamski.

  Anna Wasak

- Chciałem podziękować prezesowi i pogratulować dobrego zarządzania – 
powiedział po wysłuchaniu sprawozdania prezesa radzyńskiego PKS Ada-
ma Frączka radny Marek Zawada. - Jeszcze niedawno firma generowała 
straty, obecnie jest zysk, rozwój, ratowane są miejsca pracy. Na ostatniej 
sesji Rady Miasta (14 maja) radni wysłuchali informacji Zarządu PKS w 
Radzyniu Podlaskim S.A. za 2015 rok. Powiało optymizmem. Okazuje się, 
że nasz PKS jest najlepszy na Lubelszczyźnie. 

Radzyński PKS
najlepszy
na Lubelszczyźnie

Dzień Otwarty 
w SOSW

Ponad 6 tysięcy złotych dla Lenki!



To wszystko było też treścią po-
wiatowych obchodów Dnia Stra-
żaka, które odbyły się w Radzyniu 
w sobotę 14 maja. Szczególnym 
wydarzeniem było otwarcie w sie-
dzibie Komendy Powiatowej PSP 
sali edukacyjnej Ognik.

W strażakach jest
imperatyw miłości
Uroczystości rozpoczęły się w 
kościele pw. Błogosławionych 
Męczenników Podlaskich, które-
go gospodarzem jest powiatowy 
kapelan strażaków – ks. Henryk 
Och. Mszę św. koncelebrowało 8 
kapłanów pod przewodnictwem 
diecezjalnego duszpasterza stra-
żaków ks. prał. Romana Sawczu-
ka, który też wygłosił homilię do 
zgromadzonych.
- W strażakach jest jakiś nie-
spotykany imperatyw miłości, 
który sprawia, że nie patrząc na 
porę dnia gotowi są nieść pomoc 
potrzebującym – stwierdził ka-
znodzieja w nawiązaniu do od-
czytanej Ewangelii. Ks. Sawczuk 
podkreślił potrzebę współdziała-
nia, tworzenia wspólnoty przez 
jednostki państwowych i ochot-
niczych straży pożarnych. Wska-
zał na rolę kapelanów, niosących 
duchową pomoc nie tylko straża-
kom, ale też ofiarom wypadków, 
w których istnieje zagrożenia ży-
cia.

Dobra kondycja OSP i 
PSP w powiecie
radzyńskim
Druga część uroczystości odbyła 
się na terenie Komendy Powia-

towej PSP. W spotkaniu wzięli 
udział m.in. wicewojewoda lubel-
ski Robert Gmitruczuk, zastępca 
Lubelskiego Komendanta Woje-
wódzkiego PSP st. bryg. Szczepan 
Goławski, przedstawiciel Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego - Marcin Czyżak, 
przedstawiciele samorządów, 
służb mundurowych, instytucji, 
przybyła też delegacja jedynej w 
Polsce zakonnej OSP w Niepo-
kalanowie. W spotkaniu uczest-
niczyli członkowie Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej z Zespołu 
Szkół im. Unitów Podlaskich w 
Wohyniu.
W ramach przemówienia okolicz-
nościowego prezes Zarządu Po-
wiatowego OSP Tadeusz Sławecki 
złożył raport o stanie jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
powiecie radzyńskim, a Komen-
dant Powiatowy PSP w Radzyniu 
mł. bryg. Mirosław Walicki pod-
sumował działania strażaków po-
wiatu radzyńskiego. 
Kolejnym punktem uroczystości 
było wręczenie odznaczeń, awan-
sów i nagród pieniężnych. W 
imieniu Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy odznaczonych udekorował 
wicewojewoda lubelski Robert 
Gmitruczuk.

Otwarcie sali 
edukacyjnej Ognik
Ważnym punktem programu ob-
chodów Dnia Strażaka w Radzy-
niu było otwarcie sali edukacyjnej 
Ognik zrealizowanej w ramach 
programu rządowego „Bezpiecz-
na +”, który ma na celu poprawę 

bezpieczeństwa uczniów w szkole 
i poza nią. Jedną z form działania 
jest tworzenie warunków do pro-
wadzenia przez powiatowe i miej-
skie jednostki Państwowej Straży 
Pożarnej praktycznych zajęć dla 
dzieci z zakresu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego.
Radzyński Ognik – to jedna z 
dwóch w województwie sal edu-
kacyjnych. - Realizacja tej inicja-
tywy była możliwa dzięki nasze-
mu zgłoszeniu, akceptacji działań 
przez Lubelskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej i uzyskanej dzię-
ki Wojewodzie Lubelskiemu do-
tacji w kwocie ponad 21 tysięcy 
złotych plus środki własne – wy-
jaśniał komendant PSP mł. bryg. 
Mirosław Walicki.
Radzyński Ognik to nie tylko sala 
edukacyjna. W jej skład wchodzą 
trzy pomieszczenia: salon, kuch-
nia i łazienka, tworzące namiast-
kę mieszkania. – W trakcie zajęć 
uczniowie będą tu nabywać wie-
dzę teoretyczną oraz praktyczną 
dotyczącą zagrożeń oraz zacho-
wań w sytuacjach kryzysowych 
– wyjaśniał komendant Walicki. 
Program jest przewidziany dla 
dzieci w wieku 5-8 lat. Zajęcia 
będą trwały dwie godziny lekcyj-
ne i będą podzielone na dwie czę-
ści: teoretyczną i praktyczną. Ten 
drugi, niezwykle istotny aspekt, 
będzie możliwy do realizacji dzię-
ki temu, że sale wyposażone są 
w typowe sprzęty gospodarstwa 
domowego. – Chcemy tu poka-
zywać, skąd mogą pojawić się 
zagrożenia pożarowe w normal-

nym życiu – wyjaśniał rzecznik 
Komendy kpt. Krzysztof Gomół-
ka. W pomieszczeniu kuchennym 
będzie się odbywać symulacja 
pożaru, w łazience znajduje się 
imitacja piecyka gazowego i czuj-
ka tlenku węgla. Jedne drzwi tzw. 
ciepłe symulują, że w pomiesz-
czeniu za nimi wybuchł pożar. W 

sali będzie prezentowany sprzęt 
pożarowy, znaki ewakuacyjne, ty-
powe przypadki zagrożeń pożaro-
wych występujących w domu zi-
lustrowane zostały na wiszących 
na ścianach obrazach.

 Anna Wasak

Na terenie powiatu radzyńskiego funkcjonuje 160 jednostek 
OSP, w tym 10 należy do krajowego systemu ratownictwa gaśni-
czego. Obecnie w powiecie jest 2203 członków zwyczajnych (o 
137 więcej niż w roku ubiegłym) oraz 237 honorowych. Wśród 
strażaków jest 105 kobiet. 662 członków OSP to osoby w prze-
dziale wiekowym 18-35 lat. W sumie 700 jest osób przygotowa-
nych do bezpośredniej likwidacji zagrożeń.
W 2015 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu ra-
dzyńskiego uczestniczyły w 691 działaniach ratowniczych, w 
tym 641 na terenie powiatu radzyńskiego. Wartość uratowane-
go mienia została oszacowana na prawie 10 mln złotych. W tym 
roku odnotowano 135 zdarzeń, a wartość uratowanego mienia 
oszacowano na ponad 3,7 mln zł.
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Strażacy to grupa zawodowa ciesząca się w Polsce i na świecie największym zaufaniem społecznym. Obecni w sytua-
cjach kryzysowych: przy pożarach, wypadkach, katastrofach – pierwsi ratują zdrowie, życie, mienie innych, narażając się 
przy tym na niebezpieczeństwo. Dlatego przypadające na początku maja obchody Dnia Strażaka mają zawsze szczególną 
wymowę i oprawę, są okazją do wyrażenia słów uznania i wdzięczności.

Radzyński Ognik drugi w województwie

Mieszkańcy Radzynia pytają, 
dlaczego miejskie WC znaj-
dujące się w parku zostało 
zasypane. 

Szalet miejski nie był użytkowany 
od kilkunastu lat, a pozostałości 
po nim to  jedynie szpecąca oto-
czenie ruina. Z gruntu wystawał 
koszmarny daszek, dla którego 

tłem była przepiękna północna 
elewacja Pałacu Potockich. Ca-
łość w ocenie wielu mieszkańców 
Radzynia, oczywiście także kon-
serwatora zabytków, robiła bardzo 
niekorzystne wrażenie. 
Miejsce to zostało czasowo upo-
rządkowane w ten sposób, że zde-
montowano daszek, zasypano zie-
mią. Jest to rozwiązanie czasowe. 
Szalet, włącznie z fundamentami, 

zostanie rozebrany w procesie re-
nowacji parku. Obecnie Miasto 
ubiega się o środki na ten cel, uzy-
ska je prawdopodobnie w przy-
szłym roku.
Działania te mają związek rów-
nież z wielkim wydarzeniem, jakie 
odbędzie się w parku 24 lipca, na 
błoniach przed pałacem, kiedy w 
ramach Światowych Dni Młodzie-
ży zgromadzą się setki pielgrzy-

mów z siedmiu krajów oraz wielu 
mieszkańców powiatu radzyńskie-
go i innych gości.  Dziwne byłoby, 
gdyby wspomniany przybytek w 
stanie ruiny był pokazywany przy-
byszom z obcych krajów.  Dlatego 
to miejsce, i tak od wielu lat nie-
używane, a tylko szpecące otocze-
nie, zostało w ten sposób uporząd-
kowane.  
Miasto zamierza w przyszłości - 

gdzieś w pobliżu pałacu, za zgodą 
konserwatora zabytków, ustawić 
nowoczesne WC, żeby rzeczywi-
ście zabezpieczać potrzeby miesz-
kańców Radzynia jak również od-
wiedzających nasze miasto.  
Obecnie na terenie miasta czynne 
są dwa szalety – jeden na ryneczku 
przy ul. Dąbrowskiego, drugi na 
dworcu PKS. 
 Red.

W sprawie miejskiego WC



Nowe porządki
w mieście
Wiele osób zwraca uwagę na miej-
sca w Radzyniu, które zmieniły na 
wiosnę swój wygląd: wyszorowany 
pomnik Konstytucji 3 Maja i upo-
rządkowany teren wokół, estetycz-
ne miejsce po miejskim szalecie w 
parku, odkryte chodniki, m.in. na 
ulicy Budowlanych, ronda, które 
zyskały nowe aranżacje. - Widać 
oko gospodarza - podsumowuje 
jeden z mieszkańców miasta.
Pracownicy, których spotkaliśmy  
na ulicach miasta, są również 
zadowoleni ze zmiany. - Pracy 
mamy wprawdzie więcej, ale jest 
lepiej zorganizowana i chyba wi-
dać tego efekty. To daje dużą sa-
tysfakcję, gdy słyszymy od radzy-
niaków, że  miasto jest bardziej 
zadbane, pięknieje – mówi Zofia 
Grzejdak, zajmująca się ukwiece-
niem miasta.  - Lepsza organizacja 
sprawia, że nie tracimy czasu. Dla 
tego, kto chce pracować, a takich 
jest zdecydowana większość, to 
pozytywna miana – dodaje pra-
cownik, którego zastaliśmy przy 
malowaniu pasów na jezdni.  - 
Jako Urząd Miasta nie byliśmy w 
stanie zapewnić frontu robót dla 
44 pracowników fizycznych, a tylu 
poprzednio było zatrudnionych w 
UM. To stanowiło ewenement w 

skali kraju, ponieważ analogiczne 
miasta zatrudniają 5-10 pracow-
ników fizycznych – tłumaczył bur-
mistrz Jerzy Rębek. - Nie chodziło 
o pozbawienie pracy tych ludzi, 
ale o zapewnienie im współpracy 
na nowych zasadach, które po-
zwalałyby na lepsze wykorzysta-
nie ich potencjału, ponieważ PUK 
prowadzi wielowątkową działal-
ność gospodarczą, może zarabiać, 
wykonywać usługi dla podmio-
tów (osób prywatnych i firm) nie 
tylko w Radzyniu, ale i poza na-
szym miastem – dodaje włodarz 
miasta. Przypomnijmy, że Miasto 
zobowiązało się w umowie zlecać 
wszystkie dotychczasowe prace 
związane z utrzymaniem czystości 
i porządku w mieście.

Zadowoleni
z pracowników
- Na dzień dzisiejszy mogę z pełną 
odpowiedzialnością powiedzieć, 
że jesteśmy zadowoleni z pracy 
osób, które zasiliły nasze szeregi. 
Nowi pracownicy wykonują su-
miennie swoje obowiązki. Stwo-
rzyliśmy dla nich odpowiednie 
warunki, wytyczyliśmy konkretne 
zadania i wszystko funkcjonuje w 
sposób należyty – mówi zastępca 
prezesa PUK Piotr Kopeć. Oprócz 
standardowych działań, takich jak 
utrzymanie czystości na ulicach i 

chodnikach naszego miasta, ko-
szenie trawników, poboczy tere-
nów zielonych będących w zarzą-
dzie UM, przycinka oraz pielęg-
nacja drzew i krzewów na ulicach 
miasta, podjętych zostało szereg 
prac w miejscach dotychczas za-
niedbanych. Przed Narodowym 
Świętem Trzeciego Maja, oprócz 
zagospodarowania Placu Poto-
ckiego z modernizacją, ukwiece-
niem rabat kwiatowych przy po-
mniku Konstytucji 3 Maja wyko-
nana została kosmetyka pomnika, 
co nie było wykonywane chyba od 
dziesięciu lat. Zlikwidowano szalet 
miejski w parku, a w jego miejscu 
utworzony został zieleniec. Szalet 
nie był używany od kilkunastu lat, 
a jego ruina odstraszała. Było to 
szczególnie rażące, gdyż szpeciła 
bliskie otoczenie pięknej północ-
nej elewacji Pałacu Potockich. 
- Okazuje się jednak, że nie wszy-
scy mieszkańcy doceniają pracę 
i koszty ponoszone w celu po-
prawienia wyglądu naszych ulic 
i skwerów – zwraca uwagę Piotr 
Kopeć. - Od początku maja zgi-
nęło prawie 100 sadzonek kwia-
tów, które miały służyć wszystkim 
mieszkańcom, a służą tym, którzy 
te sadzonki posadzili w swoich 
ogródkach lub balkonach. Szkoda, 
że tak się dzieje. 

Odkrycia
i nowe zadania
W kwietniu wykonane zostało 
czyszczenie chodników, parkin-
gów oraz ulic w ramach pozimo-
wego czyszczenia naszego miasta. 
- Podczas mechanicznego oczysz-
czania zaniedbanego od wielu lat 
i zarośniętego trawą terenu przy 
cmentarzu parafialnym i ul. Bu-
dowlanych dokonaliśmy odkry-
cia! Okazało się, że znajdował się 
tam chodnik - przykry warstwą 
ziemi i zarośnięty zielenią. Spot-
kaliśmy się ze zdziwieniem wielu 
mieszkańców, którzy nie wiedzieli, 
że w naszym mieście jest tak wiele 
chodników – opowiada Piotr Ko-
peć. 
Od początku maja pracowni-
cy PUK budują kilka odcinków 
chodników na ulicach miasta. - Są 
to krótkie odcinki, ale tak bardzo 
potrzebne naszym mieszkańcom 
dla prawidłowego funkcjonowa-
nia komunikacji pieszej – mówi 
Piotr Kopeć. Roboty te zostały zle-
cone przez Burmistrza Miasta w 
ramach zadań statutowych Przed-
siębiorstwa. 
Przy wykonywaniu chodnika na 
ul. Powstania Styczniowego po-
wstał problem. W chodniku ros-
ną dwa stare drzewa, które chylą 
się w stronę ulicy, gdyż ich koro-
ny są systematycznie „strzyżone” 

ze względu na przebiegającą w 
ich pobliżu linię energetyczną. 
Jedno drzewo jest spróchniałe, 
a korzenie drugiego deformują 
fundament ogrodzenia przyległej 
posesji. Tam, gdzie drzewa rosną, 
szerokość użytkowa chodnika to 
zaledwie kilkadziesiąt centyme-
trów. - Uznaliśmy, że jest to niepo-
rozumienie i wystąpiliśmy do Bur-
mistrza z prośbą o usunięcie tych 
drzew, co spotkało się z akceptacją 
naszego Włodarza. Będziemy rea-
lizowali nasze prace tak daleko, jak 
będzie to możliwe, a po uzyskaniu 
zgody na usunięcie drzew, zakoń-
czymy budowę chodnika – wyjaś-
nia Piotr Kopeć.
PUK jest przedsiębiorstwem miej-
skim i koncentruje się na zada-
niach związanych z naszym mia-
stem, ale oprócz prac zlecanych 
przez UM, podejmuje zadania 
spoza Radzynia, zlecane przez 
inne niż radzyńskie podmioty. Na 
zlecenie firmy Gerard w Bedlnie 
pracownicy PUK wykonali od 
podstaw trawnik o powierzchni 
ok. 1 500 m2.
Okazuje się, że PUK zapewnia 
lepszą organizację pracy, bardziej 
fachowy nadzór nad pracownika-
mi, co daje wymierne, widoczne 
dla mieszkańców Radzynia efekty. 
 
 Anna Wasak
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Minęły prawie 2 miesiące od reorganizacji Wydziału Zarządzania Mie-
niem Komunalnym Urzędu Miasta. Od 1 kwietnia dwudziestu dzie-
więciu pracowników fizycznych zatrudnionych tam wcześniej zostało 
przeniesionych do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Czy udało się 
bardziej racjonalnie wykorzystać pracowników, czy miasto zmienia się 
na plus, czy nowi pracownicy PUK są racjonalnie wykorzystywani pod 
nowym nadzorem?

Jesteśmy zadowoleni
z nowych pracowników

Półtora miesiąca po reorganizacji PUK

W związku z powtarzającymi 
się skargami mieszkańców 
Miasta na pozbawione opieki 
psy, Straż Miejska w Radzyniu 
Podlaskim przypomina właś-
cicielom oraz tymczasowym 
opiekunom psów o obowiązku 
należytego nadzoru nad zwie-
rzętami.

Należy pamiętać, że oprócz odpo-
wiedzialności karnej, tj. mandatu 
do 250 zł lub skierowania wniosku 
o ukaranie do sądu, właściciel po-
nosi także odpowiedzialność od-
szkodowawczą za szkody wyrzą-
dzone przez zwierzę, np. w przy-
padku pogryzienia i wytoczenia 
procesu cywilnego jest to zwrot 

kosztów leczenia i zadośćuczynie-
nie za doznaną krzywdę. 
Przypominamy również o ko-
nieczności szczepienia psów prze-
ciwko wściekliźnie, co musi być 
powtarzane co roku. Za niedopeł-
nienie tego obowiązku  właściciel 
może zostać ukarany mandatem 
sięgającym nawet 500 zł lub skie-

rowaniem wniosku o ukaranie do 
sądu.
Podczas wyprowadzania psa na 
spacer  powinny być zachowane 
środki ostrożności dostosowane 
do cech osobniczych pupila – jeśli 
pies jest niebezpieczny, powinien 
być trzymany na smyczy i mieć 
nałożony kaganiec, także należy 

go dopilnować.
Osoby mające zwierzęta muszą 
pamiętać, by ich pupile nie stwa-
rzały zagrożenia dla ludzi i innych 
zwierząt.

 Komendant SM
 Jerzy Karwowski 

Uwaga właściciele psów!
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podaje do publicznej wiadomości, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Radzyń Podlaski na okres 21 dni tj. od dnia 9 maja 2016 r. do dnia 30 maja 2016 r. wykazy:           
1) nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieogra-
niczonego, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia,
2) nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych wy-
mienionych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 2 do  zarządzenia,
3) lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części grun-
tu pod budynkiem na okres 99 lat przeznaczonego do sprzedaży na rzecz głównych najem-
ców wymienionego w wykazie stanowiącym załącznik Nr 3 do  zarządzenia.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), w terminie 6 tygo-
dni od daty wywieszenia wykazów tj. od 9 maja 2016 r. mogą być składane wnioski przez 
osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt 1 i pkt 2.
        Wykazy są załącznikiem do Zarządzenia Nr 48 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z 
dnia 9 maja 2016 roku.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski 
działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 
8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, w ramach prowadzonej edukacji 
ekologicznej organizuje konkurs pt. „Se-
greguję, nie marnuję- TWORZĘ!”

Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów na terenie Ra-
dzynia Podlaskiego. Głównym założeniem 
konkursu jest stworzenie pracy wykorzy-
stując ponownie odpady komunalne tj. 
plastik, metal, aluminium, tektura, papier, 
szkło itd. Stworzona praca winna stanowić 
rzecz codziennego użytku. Prace należy 

złożyć do Urzędu Miasta Radzyń Podla-
ski (pokój 103) najpóźniej do 10 czerwca 
2016 r. Spośród wszystkich złożonych prac 
komisja konkursowa wybierze najlepsze 
w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa 
oraz gimnazjum.
Zwycięscy i wyróżnieni zostaną nagrodze-
ni podczas uroczystej wystawy, o terminie 
której zostaną poinformowani listownie 
lub telefonicznie.
Regulamin konkursu „Segreguję, nie 
marnuję- TWORZĘ!” dostępny na stronie 
www.radzyn-podl.pl

 red.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na okazjonalne wydzierżawienie na okres od 22 lipca do 26 lipca 2016 r.
części nieruchomości położonej przy ul. Sitkowskiego w Radzyniu Podlaskim, pod lokalizację stoisk handlowych, 

zgodnie z poniższym:

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski – sala konferencyjna (parter) 
w dniu 15 czerwca 2016 r. i rozpocznie się o godz. 13.00.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300 zł. 
Wadium w wysokości 300 zł upoważnia do wylicytowania jednej części nieruchomo-
ści – stoiska handlowego. 
W przypadku ubiegania się o wylicytowanie więcej niż jednego stoiska handlowego oso-
ba uczestnicząca w przetargu powinna wpłacić wadium w wysokości po 300 zł za każde 
stoisko.
Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski lub przelewem 
na konto Nr 56 8046 0002 2001 0000 0446 0001 w Banku Spółdzielczym w Radzyniu 
Podlaskim, do godz. 12.00 w dniu 15 czerwca 2016 r.
Dowód wniesienia wadium uczestnik przetargu jest zobowiązany przedłożyć komisji 
przetargowej w czasie otwarcia przetargu.
Osoby, które wygrają przetarg, będą zobowiązane do wpłacenia czynszu dzierżawnego i 
podpisania umowy dzierżawy, zgodnej ze wzorem zatwierdzonym przez Burmistrza Mia-
sta, najpóźniej do dnia 24 czerwca  2016 r. do godz. 14.45. 
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy bez usprawiedliwienia wa-
dium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Radzyń Podlaski. 
Stoiska handlowe, które były sprzedane podczas przetargu, a na dzierżawę których nie 
podpisano umowy dzierżawy bez usprawiedliwienia, nie będą sprzedawane osobom 

krewnym i bliskim w stosunku do osób, które odstąpiły od podpisania umowy dzierżawy 
i utraciły wadium.
Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia 
odpowiednio:
1) odwołania przetargu,
2) zamknięcia przetargu,
3) unieważnienia przetargu,
4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, 
z zastrzeżeniem, że uczestnikom, którzy przetarg wygrali, wadium zostanie zaliczone na 
poczet czynszu dzierżawnego.  
Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
Jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu na dane stoisko handlowe lub żaden z uczestników 
nie zaoferuje postąpienia ponad stawkę wywoławczą czynszu dzierżawnego, przetarg w 
zakresie tegoż stoiska uzna się za zakończony z wynikiem negatywnym.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu 
do Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski.
Stoiska handlowe, które nie zostaną wydzierżawione w wyniku przetargu będą wydzier-
żawiane bez przetargu od godz. 8.00 w dniu 18 lipca 2016 r. w Urzędzie Miasta Radzyń 
Podlaski – pokój nr 112 (I piętro). Czynsz dzierżawny w tym przypadku będzie ustalony 
według stawek określonych w niniejszym ogłoszeniu.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski

„Segreguję, nie marnuję - TWORZĘ!”
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Zasłużone brawa zebrały również 
zespoły, które wystąpiły na nie-
dzielnym koncercie: znane już ra-
dzyńskiej publiczności „Świerżan-
ki” oraz debiutujący na radzyń-
skiej scenie zespół „Zorza” z Pol-
skowoli. A debiut był tak udany, że 
publiczność domagała się bisów.
Słuchacze, którzy jak zwykle na 
występach „Wrzosu” wypełnili 
salę widowiskową Oranżerii po 
brzegi, mogli przypomnieć sobie 
wiele warszawskich szlagierów 
– niezwykle melodyjnych, prze-
pełnionych humorem i będących 
odzwierciedleniem specyficznego 
folkloru międzywojennej Warsza-
wy. Były one dawniej znane i nie-
zwykle popularne w całej Polsce: 
„U cioci na imieninach”, „Bal na 
Gnojnej”, „Tango andrusowskie”, 
„Dziś panna Andzia ma wychod-
ne”, „Ach Franka, Franka”, „Felek 
Stankiewicz”... Wiele osób wygrze-
bywało melodię z zakamarków pa-
mięci i podśpiewywało wspólnie z 

zespołami.
Prowadząca koncert Teresa Szcze-
paniuk przypomniała, że war-
szawski folklor to nie tylko pio-
senki, wykonywane najczęściej 
na zabawach tanecznych organi-
zowanych na świeżym powietrzu, 
ale także specyficzny humor, prze-
pojony erotyką, strój i gwara. Tego 
wszystkiego nie brakowało pod-

czas niedzielnego występu.
Oczywiście nie zabrakło też 
gwiazdy wieczoru – był nią sam ... 
Eugeniusz Bodo, w którego wcielił 
się kierownik muzyczny „Wrzo-
su” Jarosław Stefaniak, wykonując 
niezapomniany przebój „Już taki 
jestem zimny drań”.
 Anna Wasak

Wiosna 2016 upływa Kameral-
nej Orkiestrze Akordeonowej 
Arti Sentemo bardzo aktywnie. 
Młodzi akordeoniści podbijają 
serca słuchaczy w kolejnych 
miejscowościach Polski - i nie 
tylko.

 Najmłodszy akordeonista – Mate-
usz Głowniak zdobył wyróżnienie 
na XIX Międzynarodowych Spot-
kaniach Akordeonowych  „SA-
NOK 2016” odbywających się pod 
patronatem Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Ka-
lendarz na kolejne miesiące też 
się już zapełnia: w kolejce czekają 
sceny Nałęczowa i Sierakowa, No-
wego Tomyśla, Serpelic, Ustronia 
Morskiego.  Wszędzie, gdzie się 
pojawią, budzą podziw i sympatię, 
promują Radzyń. 
Wielkim wydarzeniem dla orkie-
stry były koncerty, z jakimi wystą-

piła  w niemieckim Stralsundzie  
(1.04) i Świnoujściu (2.04), gdzie 
przebywała na zaproszenie od 
Krzysztofa Naklickiego – nauczy-
ciela akordeonu, kompozytora, 
autora „Bajek”, które znalazły się 
w repertuarze orkiestry. No  i wiel-
kiego jej przyjaciela.
Koncert w Stralsundzie – histo-
rycznym, portowym mieście nie-
mieckim, odległym o 120 km od 
Świnoujścia  odbył się na przy 
pełnej sali, również wzbudził en-
tuzjazm publiczności.
W Świnoujściu Arti Sentemo 
koncertowało z okazji   jubileuszu 
30-lecia istnienia tamtejszej Szko-
ły Muzycznej. Publiczność bardzo 
ciepło przyjęła naszych akordeo-
nistów i zapewne będzie pamięta-
ła o Radzyniu, ponieważ koncert 
zbiegł się z wydaniem  DVD pt.: 
„Radzyń Podlaski - Arti Sentemo 
2016 zobaczyć, usłyszeć, poko-

chać”, będącej dokumentem pracy 
orkiestry jak również promocją 
naszego miasta i regionu.   
Oczywiście był też czas na zwie-
dzanie miast, krótkie plażowanie. 
- W trakcie pobytu w Świnoujściu 
zwiedzaliśmy  szkołę muzyczną, 
na nabrzeżu portowym mogli-
śmy wejść na pokład trzeciego na 
świecie co do wielkości żaglowca 
Kruzensztern pływającego pod 
rosyjską banderą – wspominają 
uczestnicy wyjazdu. 
17 kwietnia orkiestra wystąpiła w 
kościele parafialnym w Wohyniu. 
Zaproszenie było efektem Nowo-
rocznej Gali Akordeonowej. Pro-
boszcz wohyńskiej parafii – ks. 
Roman Banasiewicz, zauroczony 
koncertem zaprosił zespół do sie-
bie. W piątkowe popołudnie 6 
maja Arti Sentemo koncertowało 
w Szkole Muzycznej I stopnia w 
Międzyrzecu Podlaskim w ramach 

inauguracji VI Międzyrzeckiego 
Festiwalu Akordeonowego. Orkie-
stra po raz kolejny pokazała swój 
kunszt wykonawczy, co zostało 
docenione przez przybyłą publicz-
ność. 
Już 20 maja 2016 r. na zaprosze-
nie Grupy Muzycznej MIKANO z 
Sierakowa, Arti Sentemo weźmie 
udział w Festiwalu Akordeono-
wym w Sierakowie. Szczególnie 

czekamy na czerwcowy radzyń-
ski koncert, połączony z promo-
cją płyty „Radzyń Podlaski - Arti 
Sentemo 2016 zobaczyć, usłyszeć, 
pokochać”. 
Zbigniew Czuryło dodaje, że płyty 
zostały przekazane do Włoch, do 
firmy produkującej  instrumenty, 
na których grają nasi akordeoniści.

 Anna Wasak

„Zaszroniona historia” - pod 
takim tytułem 12 maja  w 
Radzyńskiej Izbie Regional-
nej odbył się wernisaż prac 
Janusza Wlizło oraz wycho-
wanków Klubu Miłośników 
Fotografii „Zoomik”.

Jak wyjaśniał opiekun grupy, te-
matyka wystawy zrodziła się w 
jego głowie po obejrzeniu prac 
wychowanki - Dominiki Matu-
szewskiej. - Teraz nie ma takich 
zim jak kiedyś i żeby zrobić takie 
zdjęcia trzeba naprawdę trzymać 
aparat przy sobie i w dniu, kiedy 
coś się dzieje, rzucić wszystko i 
działać. Tak właśnie powstały te 
zdjęcia. Dominika zrobiła świetną, 
wręcz życiową sesję. Jestem z niej 
bardzo dumny, jak i z reszty moich 
podopiecznych.

Janusz Wlizło oraz jego pod-
opieczni: Dominika Matuszewska, 
Oliwia Wlizło, Inga Górna, Moni-
ka Pawlina, Natalia Klimiuk i Kac-
per Głos prezentowali swoje kadry 
z tegorocznej zimy. I choć nie było 
jej zbyt wiele, to ujęcia zapierały 
dech w piersi. Druga część prac 
została poświęcona procesowi 
oczyszczania rzeźb pałacowych.
Podczas wystawy można było 
również nabyć unikalną kolekcję 
pocztówek z Pałacem Potockich. 
Piękne, barwne, nastrojowe zdję-
cia  staną się na pewno pamiątką, 
którą warto posiadać w swojej do-
mowej kolekcji.
Wystawa jest czynna do 8 czerwca. 
Zachęcamy do jej oglądania.

 Karol Niewęgłowski
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Ostatnim niedzielnym koncertem (15 maja) Zespół Wokalny „Wrzos” zasko-
czył swoich fanów: repertuarem pełnym humoru i werwy, momentami wręcz 
kabaretowym, elementami inscenizacji, w której nie brakło tańców i wycho-
dzenia ze sceny do widzów, a także – strojami. „Przeboje dawnej Warszawy” 
wrzosowicze śpiewali w kreacjach barwnych, pełnych fantazji i elegancji oraz 
indywidualizmu, nawiązujących do stylistyki ulic międzywojennej stolicy.

Przypomnieli przeboje 
dawnej Warszawy

Zimowe kadry „Zoomików”

Arti Sentemo podbija serca, promuje Radzyń
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Radzyński Oddział PTTK podczas 
imprezy reprezentowali ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Woli 
Chomejowej i Woli Osowińskiej, 
Gimnazjum nr 2 w Radzyniu 
Podlaskim, Sosnówce i Woli Oso-
wińskiej, a także Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych i I Liceum 
Ogólnokształcącego w Radzyniu 
Podlaskim.
Organizatorem tegorocznych eli-
minacji wojewódzkich był Oddział 
PTTK w Biłgoraju, natomiast go-
spodarzem turnieju biłgorajska 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi 
Bożego Księdza Prymasa Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego. 
Po uroczystym rozpoczęciu impre-
zy wszyscy udali się do miejscowe-
go lasu, gdzie współzawodnictwo 
rozpoczął turystyczny marsz na 

orientację. Następnie przeprowa-
dzony został test wiedzy, w któ-
rym młodzież musiała wykazać się 
znajomością wszystkich rejonów 
Polski, ze szczególnym uwzględ-
nieniem województwa śląskiego 
– gospodarza finału centralnego 
XLIV OMTTK PTTK. Ponadto 
test sprawdzał znajomość udzie-
lania pierwszej pomocy, topogra-
fii, zasad ruchu drogowego oraz 
wiedzę o PTTK i turystyce. W 
popołudniowym bloku konku-
rencji uczestnicy wykorzystywali 
też swoje umiejętności w prakty-
ce. Uczestnicy musieli zmierzyć 
się m.in. z kolarskim torem prze-
szkód, wykazać się umiejętnością 
rzutu do celu, rozpoznać atrakcje 
turystyczne woj. lubelskiego i rośli-
ny występujące w naszych lasach, a 

także udzielić pierwszej pomocy 
przedlekarskiej. Ocenie podlegały 
również zdobyte odznaki tury-
styczne.
W sobotni poranek młodzież uda-
ła się na spacer rezerwatem na rze-
ce Szum i do Górecka Kościelnego, 
a po południu odbyło się ogłosze-
nie wyników i podsumowanie im-
prezy.
W kategorii szkół podstawowych 
na trzecim miejscu eliminacje za-
kończyła drużyna z Woli Osowiń-
skiej w składzie: Skowron Izabela, 
Skowron Wiktoria i Kacper Kra-
sucki (opiekun – Hanna Gołoś). 
Wśród gimnazjalistów najlepiej z 
radzyńskich drużyn wypadła eki-
pa z Gimnazjum nr 2 w Radzyniu 
Podlaskim. Drużyna w składzie: 
Aleksandra Gątarczyk, Marcel Fi-

jałek i Sebastian Rolla (opiekun 
– Dorota Staroń) zajęła czwarte 
miejsce. W kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych wysokie trze-
cie miejsce zajął zespół I Liceum 
Ogólnokształcącego w Radzyniu 
Podlaskim w składzie: Dominika 
Gomółka, Michał Kołodziej i Prze-
mysław Musiatowicz (opiekun – 
Robert Mazurek). 
Celem turnieju jest poznawanie i 

popularyzowanie przez młodzież 
piękna Ziemi Ojczystej, jej prze-
szłości i teraźniejszości. Ponadto 
impreza upowszechnia krajoznaw-
stwo i turystykę jako formę aktyw-
nego wypoczynku oraz umożliwia 
wymianę doświadczeń i prezen-
tację w zakresie turystyki i krajo-
znawstwa.
 Tekst i zdjęcia:
 Robert Mazurek

17-osobowa grupa pływaków 
sekcji pływackiej Mulks Technik 
Orion działającej przy ZSP w Ra-
dzyniu Podlaskim wzięła udział 
w III rundzie krasnostawskiej 
ligi pływackiej, która gościła 236 
zawodników z 16 klubów. Pod-
opieczni trenera Jacka Dębskie-
go zdobyli aż 5 medali i po raz 
pierwszy znaleźli się jako klub na 
czwartej pozycji w rankingu. Na tę 
pozycję zapracowali wszyscy za-
wodnicy, zbierając cenne dla klubu 
punkty. Najlepszą z grupy dziew-

cząt okazała się Urszula Gepner, 
która zajęła 3 miejsce w kategorii 
25 m stylem klasycznym.
Najmocniejszą grupą tradycyjnie 
okazali się chłopcy z rocznika 2006 
zdobywając aż 4 medale: złote - 
Michał Danilczuk i Łukasz Opol-
ski, srebrny - Igor Melchior i brą-
zowy - Mikołaj Maciuk. Czwarte 
również punktowane miejsce zajął 
Mikołaj Trykacz.

 Red.

W dniach 13-15 maja w Nowej 
Rudzie - Słupiec odbyły się XXI-
II Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych. Do rywalizacji o naj-
ważniejsze trofea danej kategorii 
wiekowej stawiło się 225 zawodni-
ków z 54 klubów, którzy uzyskali 
kwalifikacje po dwóch turniejach 
makroregionalnych. Radzyńskie 
Sportowe Centrum Taekwon-do 
w Nowej Rudzie reprezentowało 9 
juniorów młodszych. 
Radzyński klub w klasyfikacji 
punktowej na 54 startujące kluby 
zajął 4 miejsce w Polsce! W kon-
kurencji układów mistrzowskich 
chłopców tytuł Wicemistrza Polski 
i srebrny medal zdobył Michał Ło-
bacz. Kolejną osobą na szyi której 
zawisł srebrny medal Mistrzostw 
Polski jest Karolina Świć, tym sa-
mym zdobywając również tytuł 
Wicemistrzyni Polski w układach 
dziewcząt stopni uczniowskich. 
Kolejne medale dla Radzynia, wy-
walczyły nasze kadrowiczki Mar-
tyna Zielnik - brązowy medal w 
walkach do 50 kg, a tym samym 
tytuł II Wicemistrzyni Polski. Pa-
trycja Chud, wywalczyła brązowy 
krążek i tytuł II Wicemistrzyni 
Polski w walkach do 55 kg, zajmu-
jąc także bardzo wysokie miejsce 

5-8 w układach stopni mistrzow-
skich. Oprócz medalistów w mi-
strzostwach bardzo dobrze zapre-
zentowali się pozostali zawodnicy 
radzyńskiego klubu: Damian Ład-
ny, Jolanta Szczepaniuk, Martyna 
Ciarkowska, Wiktor Mroczek i 
Radosław Gołębiowski.
Radzyński Klub w tegorocznych 
startach zgromadził już 62 punkty 
do ogólnopolskiego systemu spor-
tu dzieci i młodzieży prowadzo-

nego przez Ministerstwo Sportu i 
Turystyki w ramach, którego rok-
rocznie prowadzone są rankingi 
gmin, powiatów, województw i 
klubów. 
Już w najbliższy weekend zawod-
ników RSC Taekwon-do czeka 
kolejny start tym razem w XXV 
Mistrzostwach Polski Juniorów w 
Kłobucku.

 Red.

Radzyńscy turyści w gronie najlepszych z woj. lubelskiego!

Pięć medali w Krasnymstawie Radzyńskie Sportowe Centrum Taekwon-do 
4 klubem w Polsce!

Wojewódzki  finał XLIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Tury-
styczno-Krajoznawczego PTTK odbył się  12 i 13 maja w Biłgoraju.   
O miano najlepszego młodzieżowego zespołu w województwie lubel-
skim ubiegały się 33 drużyny . 


