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Powstaje Senioralny 
Zespół Doradczo-
-Inicjatywny

Oddaj głos na 
Pałac Potockich 
w Radzyniu!

Zagłosuj 
na propozycję 
Budżetu 
Obywatelskiego

Rada Miasta zadecydowała o 
powołaniu Senioralnego Zespołu 
Doradczo-Inicjatywnego. Naj-
ważniejsze zadania zespołu to: 
opracowanie polityki senioralnej, 
opiniowanie projektów uchwał oraz 
innych aktów prawnych Miasta, 
bezpośredni przekaz informacji 
o działaniach Miasta skierowa-
nych do środowiska seniorów. Za 
priorytet uznano utworzenie Domu 
Dziennego Pobytu Seniorów.

Radzyński pałac wygrał etap 
wojewódzki plebiscytu Polskiej 
Organizacji Turystycznej Top 5 
polskich zamków i pałaców. W ten 
sposób awansował do konkursu 
ogólnopolskiego, który rozpocznie 
się 1 września i będzie trwał do 15 
września. Zachęcamy do głosowania 
na nasz zabytek.

Od 25 września do 2 października 
w Urzędzie Miasta odbędzie się 
głosowanie mieszkańców na projekty, 
jakie znalazły się na liście propozycji 
zgłoszonych przez mieszkańców 
do Budżetu Obywatelskiego. Każdy 
mieszkaniec Radzynia, który w dniu 
głosowania będzie miał ukończone 16 
lat, będzie mógł oddać głos  na jeden, 
wybrany przez siebie projekt.

ciąg dalszy na str. 12

ciąg dalszy na str. 4

ciąg dalszy na str. 5
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Mowa ciała 
na „Dialogach 2017”

Mamy koncepcję 
zagospodarowania 
Pałacu 
Potockich



Praca jest realizowana na podsta-
wie umowy między Miastem Ra-
dzyń Podlaski reprezentowanym 
przez burmistrza Jerzego Rębka 
a rektorem PL prof. Piotrem Ka-
cejko. Wcześniej „Szkic koncep-
cji adaptacji Pałacu Potockich w 
Radzyniu na potrzeby kulturalne 
i społeczne” opracował dr Michał 
Kapczyński z Wydziału Archi-
tektury Wnętrz Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie.
Zgodnie z życzeniem konserwatora 
najbardziej reprezentacyjna część 
pałacu – a więc hol wejściowy w 
ryzalicie środkowym wraz z klatką 
schodową, salą balową i przylegają-
cymi gabinetami ma być odrestau-
rowana w stylu barokowym. Znaj-
dzie się tam miejsce dla wystaw i 
ważnych spotkań.
Na parterze – w sali koncertowej i 
pomieszczeniach przyległych bę-
dzie działała kawiarnia z wyjściem 
na stronę północną – a więc na 
park. Przypomnieć należy, że Mia-
sto składa wniosek o środki na re-
witalizację parku – powstanie tam 

salon ogrodowy w stylu baroko-
wym.
Jeśli chodzi o pomieszczenia ka-
wiarni, znajdzie się tam sala dla 
gości oraz sala koncertowa z for-
tepianem, gdzie będą się mogły 
odbywać koncerty, ale również pre-
lekcje, odczyty itp., przygotowane 
zostaną także: zaplecze gastrono-
miczne, szatnie, toalety.
Jeśli chodzi o część zachodnią 
korpusu głównego, będzie ona 
przeznaczona przede wszystkim 
dla multimediów. Planowane jest 
powstanie studia nagrań dźwię-
kowych i filmowych, galerii foto-
graficznej, archiwum dla działal-
ności fotograficznej i filmowej. Tu 
umieszczone zostanie również sala 
projektowa na kilkadziesiąt miejsc. 
W patio latem będą się odbywały 
koncerty dla grupy 50-100 osób 
oraz wystawy plenerowe. Ponadto 
będzie się tam znajdować – oprócz 
istniejącej Izby Pamięci Karola Li-
pińskiego - także Informacja Tury-
styczna, kiosk z pamiątkami.
W części wschodniej na piętrze 

szereg pomieszczeń zostanie prze-
znaczonych na różne formy ak-
tywności młodzieży: będzie się 
tam mieściła modelarnia, sala dla 
szachistów, komputerowa, pla-
styczna. Parter zagospodarowany 
zostanie dla seniorów.
Komunikację między kondygna-
cjami ułatwi winda bezszybowa, 
na którą zgodził się konserwator 
zabytków.
Już obecnie trwają przygotowania 
iluminacji pałacu.
- Przygotowany projekt wziął pod 
uwagę, że rewaloryzowany obiekt 
musi spełniać 4 funkcje: kultural-
ną, społeczną, gospodarczą oraz 
termomodernizacyjną, stąd w pla-
nach jest wymiana stolarki okien-
nej i drzwiowej, zainstalowanie 
wentylacji, wymiana systemu c.o., 
instalacji elektrycznej - podkreśla 
burmistrz Jerzy Rębek. - Przygoto-
wane plany dotyczą korpusu głów-
nego pałacu i są jak najbardziej 
realne – pod warunkiem, że do-
staniemy dotację – dodaje włodarz 
Radzynia. Oczywiście warunkiem 

jest posiadanie wkładu własnego. 
Dla 10-milionowej dotacji będzie 
to 2-3 mln zł, a im większy wkład 
własny, tym wyższa punktacja. 
- Projekt jest logiczny, spójny, po-
winien zyskać uznanie, jednocze-
śnie trzeba pamiętać, że to ostat-
nia szansa na pozyskanie środków 
europejskich. Dla pozyskania tych 
pieniędzy będzie miało sens nawet 
zaciągnięcie kredytu – wyjaśnia 
burmistrz. Pieniądze mogą też po-
chodzić ze środków własnych, np. 
ze sprzedaży majątku, gdyż są ele-
menty, które nie są nam potrzebne, 
np. tereny poprzemysłowe na ul. 
Parkowej, którymi są zainteresowa-
ni inwestorzy.
30 października upływa termin 
składania wniosków o dotacje z 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego. Podczas spotkania marszałka 
Województwa Lubelskiego z bur-
mistrzami 15 miast powiatowych, 
Sławomir Sosnowski zadeklarował, 
że każde z nich będzie się mogło 
ubiegać o środki w wysokości 10 
mln zł. - Chcemy się skutecznie 

przygotować do procesu wnio-
skowania o pieniądze, przed nami 
stoją ogromne wyzwania – mówi 
burmistrz Jerzy Rębek.
Koncepcja zagospodarowania 
powinna zostać zrealizowana w 
ciągu dwóch lat. W tym czasie 
będą trwały bardzo intensywne 
działania, związane ze składaniem 
wniosków, po czym Marszałek bę-
dzie miał czas na wyłonienie be-
neficjentów i udzielenie wsparcia. 
Ponad rok będzie trwała realizacja 
projektów.
W tworzenie projektu i pozyski-
wanie wniosków zaangażowane są 
4 specjalistyczne zespoły naukow-
ców i ekspertów: z Wydziału Bu-
downictwa i Architektury a także 
z Wydziału Konserwacji Zabytków 
Politechniki Lubelskiej oraz z Aka-
demii Sztuk Pięknych, wreszcie - z 
dziedziny pozyskiwania środków.
Koszt projektów i innych opra-
cowań, koniecznych do złożenia 
wniosku o dofinansowanie, to w 
sumie 150 tys. zł.
 Anna Wasak
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Koncepcja zagospodarowania
korpusu głównego pałacu
Zespół naukowców z Politechniki Lubelskiej pod kierunkiem prof. Jana 
Wrany opracowuje projekt techniczny zagospodarowania korpusu głów-
nego Pałacu Potockich.
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To nie będzie prosty 
zjazd, ale skomplikowane 
skrzyżowanie
Okazuje się jednak, że wymaga-
nia, jakie postawiła Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad w warunkach wydanych 
20 czerwca br. dla budowy zjazdu 
z „krajówki”, przedłużą realizację 
przedsięwzięcia. - Musimy wyko-
nać bardzo rozbudowany układ 
komunikacyjny, który pozwoli za-
chować bezpieczeństwo użytkow-
ników drogi, ale będzie kosztował 
ok. 3,6 mln zł – dodaje włodarz.
Budowa „zjazdu”   oznaczać bę-
dzie konieczność wybudowania 
skomplikowanego skrzyżowania 
drogi krajowej z drogą gminy Ra-
dzyń Podlaski i nowo projektowa-
ną drogą miejską. - Planując in-
westycję, miałem na uwadze takie 
przedsięwzięcie, jak – wydawało-
by się porównywalny - zjazd do 
Zakładu Zagospodarowania Od-
padów Komunalnych w Adam-
kach, który kosztował ok. 350 tys. 
zł - tłumaczy burmistrz Radzynia. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad przesłała Miastu 
takie warunki budowy, że według 
nich w tym miejscu musi powstać 
węzeł komunikacyjny, który bę-
dzie uwzględniał nie tylko zjazd 
do Brauna, ale i do drogi gminnej, 
położonej po przeciwnej stronie 
DK19. Potrzebna jest m.in. prze-
budowa, poszerzenie drogi krajo-
wej na odcinku ok. 140 m (ponad 
70 m po obu stronach skrzyżowa-
nia), muszą zostać wyznaczone 
dodatkowe strefy na wykonanie 
pasów zjazdowych, rozjazdo-
wych, co będzie się łączyło z ko-
niecznością dokonania 24 podzia-
łów działek przy pasie drogi. Po-
nadto musi zostać uwzględniona 
inwestycja GDDKiA, związana z 
budową ciągu pieszo-rowerowe-
go, trzeba wykonać oświetlenie i 
od podstaw – system odwadnia-
jący, co jest warunkiem, żeby in-
westycja była trwała, służyła dzie-
siątki lat – tłumaczy burmistrz 
Jerzy Rębek. Do tego celu trzeba 
wykupić teren, zainstalować tam 

separator i zbiornik infiltracyj-
ny. Teren przekazany przez firmę 
B.Braun okazał się zbyt mały na 
to przedsięwzięcie. - Nie może-
my się wpiąć do systemu odwad-
niającego zakładu B.Braun, który 
ma sieć o średnicy 500 mm, a ta 
jest wprowadzona do sieci od-
wadniającej o średnicy 300 mm 
na ul. Budowlanych; wiadomo, że 
gdy się wyprowadzi wodę z sieci 
o większej średnicy do mniejszej, 
woda będzie się cofać – tłumaczy 
włodarz Radzynia.

Dla zakładu B.Braun
i by otworzyć tereny 
inwestycyjne
Dopiero po otrzymaniu warun-
ków i po opracowaniu koncepcji 
okazało się, że problem jest bar-
dzo złożony, stopień trudności 
realizacji jest niewyobrażalnie 
większy od tego, jaki występuje 
przy budowie drogi gminnej.     - 
To jest droga krajowa, panuje na 
niej wzmożony ruch, potrzebne 
jest spełnienie szczególnych wa-
runków, by zapewnić użytkowni-
kom maksimum bezpieczeństwa. 
Projektant potwierdził, że warun-
ki, jakie przedstawiła GDDKiA, są 
słuszne. Musimy wykonać bardzo 
rozbudowany układ komunika-
cyjny, który pozwoli zachować 
bezpieczeństwo na drodze – do-
daje burmistrz Jerzy Rębek.
Przypomnijmy, że Miasto podjęło 
się wybudowania drogi (roboczo 
nazwanej ul. Przemysłową, rów-
noległej do ul. Budowlanych), aby 
otworzyć tereny inwestycyjne po-
łożone przy drodze krajowej 19. 
Będzie również służyła zakładowi 
B.Braun, ponieważ połączy drogę 
krajową z wcześniej wybudowa-
nym na terenie zakładu parkin-
giem dla samochodów pracowni-
ków zakładu.

To ma być inwestycja 
na dziesiątki lat
- Nie możemy sobie pozwolić 
na zrobienie drogi tak, aby tyl-
ko zrobić, ale chodzi o to, by za 
dziesiątki lat służyła kolejnym 

przedsiębiorcom, którzy tam będą 
funkcjonowali i by nie pojawiały 
się takie problemy jak w tym roku, 
kiedy zalane zostały piwnice, bo 
albo instalacja odwadniająca zo-
stała zrobiona źle, albo jej w ogóle 
nie wykonano. Nie będę powta-
rzał błędów moich poprzedników 
– podsumowuje burmistrz Ra-
dzynia. Podczas opracowywania 
projektu okazało się, że według 
wstępnego kosztorysu budowa 
skrzyżowania w tym miejscu bę-
dzie wymagała nakładów w wy-
sokości ok. 3,6 mln zł. 
- Nie jest to banalna inwestycja 
drogowa, którą można łatwo, 
szybko i przyjemnie zrealizować. 
Trzeba się za to zabrać w sposób 
profesjonalny, taki jest warunek 
GDDKiA – mówi burmistrz Je-
rzy Rębek. - Jednocześnie mamy 
świadomość, że ta droga musi po-
wstać, bo otworzy nam możliwość 
zagospodarowania kilkudzie-
sięciu hektarów ziemi dla celów 
przemysłowych.
W tym momencie miasta nie stać 
na to, by samodzielnie zbudować 
to skrzyżowanie, tym bardziej, że 
„w pakiecie” jest budowa drogi 
(ul. Przemysłowa), której koszt 
wyniesie 1,5 mln zł. W sumie to 
5 mln zł. 
W dodatku okazało się, że Mia-
sto będzie musiało wykupić grunt 
od gminy wiejskiej Radzyń, gdyż 
po przeciwnej stronie planowa-
nej ulicy znajduje się wylot drogi 
gminnej, która zostanie włączo-
na do skrzyżowania i musi być w 
związku z tym częściowo przebu-
dowana.
Wybudowanie zjazdu z drogi 
krajowej jest przedsięwzięciem 
niezwykle skomplikowanym, 
wymagającym spełnienia sze-
regu warunków, przejścia przez 
określone procedury, których 
warunki ani przebieg nie są za-
leżne od Miasta, ale innych in-
stytucji. - Wymaganie więc, by 
całość zrealizować w ciągu kilku 
miesięcy, jest żądaniem niereal-
nym. Ponadto niesprawiedliwe 
są opinie nagłaśniane w niektó-
rych mediach, że Miasto wycofu-

je się z przedsięwzięcia lub dzia-
ła opieszale – ocenia Jerzy Rębek. 
- Ze zdumieniem przyjmuję też 
informację podaną przez Pana 
Dyrektora Zdzisława Misia, że 
brak dojazdu do nowego parkin-
gu od strony DK 19 uniemożliwia 
uruchomienie nowej produkcji 
i zatrudnienie dodatkowych 300 
pracowników. Cały teren zakładu 
jest dobrze skomunikowany z uli-
cą Budowlanych.

Historia problemu 
Przypomnieć należy, że starania 
dyrekcji B.Braun o zbudowanie 
drogi dojazdowej do wybudowa-
nego wcześniej parkingu rozpo-
częły się w październiku 2016 
roku. Miasto podjęło intensywne 
i energiczne działania, by droga 
powstała – także na potrzeby in-
nych inwestorów, którzy zechcieli 
czy zechcą w przyszłości na tym 
terenie budować swoje zakłady. 19 
grudnia została wydana decyzja, 
na podstawie której trzy działki, 
należące do fabryki B.Braun o 
łącznej powierzchni ok. 5,7 tys. 
m2 zostały wydzielone pod mają-
cą powstać drogę. 13 stycznia br 
decyzja ta się uprawomocniła – z 
mocy prawa teren stał się własno-
ścią miasta , co było warunkiem 
do pojęcia kolejnych działań. 
Uchwałą Rady Miasta nr 
VIII/102/ 2016 podjętą 20 marca 
2016 r. zmieniono plan zagospo-
darowania przestrzennego Mia-
sta Radzyń Podlaski. Uchwała 
weszła w życie w maju 2016 roku. 
20 czerwca 2017 roku GDDKiA 
wydała warunki dla realizacji 

procesu inwestycyjnego. Od 
końca czerwca powstaje projekt 
skrzyżowania i drogi. Jej kosz-
torys wstępny opiewa na ok. 3,6 
mln zł, 31 lipca włodarz skiero-
wał wniosek o dofinansowanie 
inwestycji do Ministerstwa In-
frastruktury.

I co dalej?
– Droga jest w planach, przy czym 
koszty związane z z budową skrzy-
żowania przewyższają obecne 
możliwości miasta. Ich wysokości 
nie byliśmy w stanie przewidzieć 
w trakcie podpiyswania umowy 
z firmą B.Braun – tłumaczył na 
ostatniej sesji Rady Miasta bur-
mistrz Jerzy Rębek. - Otrzymałem 
informację z Ministerstwa Infra-
struktury, że będziemy mogli się 
ubiegać o datacje od Wojewody w 
wysokości 50% wartości inwesty-
cji - ale to w przyszłym roku, bo w 
tym już nie zdążymy ze stworze-
niem projektu. 
Włodarz miasta dodał, że dalsze 
decyzje w tej sprawie będą zależa-
ły od firmy B. Braun:- Jeśli firma 
zechce poczekać do 2019-20 roku, 
to budowa skrzyżowania i drogi 
jest możliwa, a jeśli nie – oddam 
działkę, którą firma przekazała na 
budowę drogi. Nie ma lepszych 
rozwiązań: Miasto jest zaangażo-
wane w szereg różnych inwestycji 
– nie jest możliwe, byśmy w tym 
momencie zaangażowali się w 
budowę skrzyżowania – takie są 
realia. 

 Anna Wasak
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Droga i zjazd powstaną, ale trzeba zapewnić 
bezpieczeństwo użytkowników
i trwałość inwestycji
Od pół roku trwają intensywne prace przygotowawcze do zbudowania drogi, która otworzy tereny inwestycyjne 
przy drodze krajowej nr 19 w okolicy ul. Budowlanych. - Inwestycja ta jest konieczna i zostanie zrealizowana naj-
szybciej, jak to możliwe – zapewnia burmistrz Jerzy Rębek.



Na liście chętnych na uzyskanie 
dotacji z MKiDN znalazło się 
ponad 600 obiektów. Jedynie 46 
zakwalifikowało się do uzyskania 
dotacji, w tym tylko cztery wnio-
ski były skierowane przez samo-
rządy. Pozostałe złożyły wspól-
noty religijne, takie jak parafie, 
zakony, diecezje.
Najwyższą punktację (84 pkt.) 
uzyskały parafia pw. Św. Andrze-
ja Apostoła w Olkuszu i klasztor 
OO. Paulinów na Skałce w Kra-
kowie. Wyprzedziła nas także 
parafia św. Józefa w Makowie 
Mazowieckim.

Na 36. miejscu na liście podmio-
tów, którym udało się uzyskać 
dotacje znalazła się katedra pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP w 
Siedlcach (dofinansowanie 250 
tys. zł na remont organów) oraz 
na 38 Klasztor Braci Mniejszych 
Kapucynów w Białej Podlaskiej 
(600 tys. zł na remont elewacji 

kościoła i klasztoru).
Dlaczego ten właśnie fragment 
pałacu zostanie odrestaurowany? 
Gdyż „jest on jedną z najgorzej 
zachowanych części obiektu i 
wymaga niezwłocznego podjęcia 
działań. Tynki elewacyjne posia-
dają ubytki w zakresie 40% po-
wierzchni elewacji. Zniszczone 
są w większości profile ciągnione 
i sztukaterie. Stolarka okienne 
nie nadaje się do dalszego użyt-
kowania” – czytamy we wniosku 
do MKiDN.

W ramach zadania wykonane 
zostanie m.in. oczyszczenie po-
wierzchni wypraw tynkarskich 
z wystrojami architektoniczny-
mi, odgrzybienie fragmentów 
ścian ceglanych, wzmocnienie i 
uzupełnienie tynków, renowacja 
profili ciągnionych, odtworzenie 
elementów sztukaterii, renowa-
cja dekoracji sztukatorskiej, wy-
konanie obróbek blacharskich, 

wykonanie hydrofobizacji i ma-
lowanie tynków, wymiana stolar-
ki okiennej, renowacja stolarki 
drzwiowej.
Wykonanie prac przewidziano 
do połowy listopada 2017 r.

25 sierpnia został rozstrzygnię-
ty drugi przetarg na wykonanie 
elewacji południowego pawilonu 
skrzydła wschodniego pałacu. 
W pierwszym przetargu wziął 
udział tylko jeden wykonawca, 
który zaproponował kwotę o 
200 tys. zł wyższą od tej, którą 
Miasto miało zarezerwowaną na 
wykonanie zadania. W związku z 
tym przetarg został unieważnio-
ny. - Natychmiast ogłosiłem dru-
gi przetarg, w jego wyniku został 
wyłoniony wykonawca, który za-
proponował wykonanie elewacji 
pawilonu za 319 tys. zł.

Polska Organizacja Turystycz-
na jest organizatorem plebi-
scytu Top 5 polskich zamków 
i pałaców. Na przestrzeni od 
maja do sierpnia odbywało 
się głosowanie na obiekty w 
każdym województwie. W 
niedzielę 13 sierpnia dobiegła 
końca rywalizacja na poziomie 
woj. lubelskiego. Z pięciu nomi-
nowanych obiektów najwięk-
szą liczbę głosów otrzymał 
pałac Potockich w Radzyniu 
Podlaskim, wyprzedzając pa-
łac w Kozłówce oraz zamki w 
Lublinie, Janowcu i Janowie 
Podlaskim.

1 września rozpoczęło się głoso-
wanie w sondzie ogólnopolskiej. 

W gronie pretendentów do zwy-
cięstwa – jako reprezentant woj. 
lubelskiego – znajduje się radzyń-
ski pałac Potockich. Głosować 
można raz dziennie do 15 wrze-
śnia na stronie https://www.pol-
ska.travel/pl/hity-zamki-i-palace 
– Plebiscyt Top 5 to kolejna okazja 
do darmowej promocji radzyń-
skiego pałacu, jak również i mia-
sta. Wszyscy dobrze pamiętamy 
jak nasz obiekt, dzięki zwycięstwie 
w konkursie National Geographic 
Traveler na „7 nowych cudów Pol-
ski” stał się sławny w całej Polsce. 
Uważam, że nie możemy takiej 
okazji zmarnować, dlatego zachę-
cam wszystkich do głosowania 
w etapie centralnym plebiscytu – 
powiedział nam Robert Mazurek, 

który za pośrednictwem profilu 
„Kocham Radzyń Podlaski” na 
Facebooku organizuje akcję głoso-

wania na radzyńskiego kandydata.
Przyłączcie się do zabawy i wy-
bierzcie najlepszy według Was pa-

łac w Polsce!
 red.
 fot. Robert Mazurek
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Miasto uzyskało dotacje
MKiDN na remont 
fragmentu Pałacu Potockich

Oddaj głos na Pałac Potockich w Radzyniu!

Dofinansowanie w wysokości 160 tys. zł na remont elewacji po-
łudniowego pawilonu wschodniego skrzydła Pałacu Potockich 
przyznało Miastu Radzyń Podlaski Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Wniosek uzyskał wysoką punktację (82,8 
punktów) i znalazł się się na wysokim – 4 miejscu listy wnio-
sków, które zostały złożone w drugim naborze programu MDKiN 
„Ochrona zabytków 2017”. Został już wyłoniony wykonawca 
inwestycji.

Przez ponad 1,5 miesiąca 4-osobo-
wy zespół RIO prowadził w Urzę-
dzie Miasta Radzyń Podlaski dzia-
łania kontrolne pod kątem dzia-
łalności gospodarczej, finansowej, 
gospodarowania gruntami oraz  
nieruchomościami. 18 sierpnia od-
było się spotkanie podsumowujące 
kontrolę. 
- Powiem z satysfakcją, że nie było 

żadnego poważnego zarzutu ani 
zalecenia, które byłoby ważne z 
punktu widzenia gospodarki finan-
sowej – mówił na sierpniowej sesji 
Rady Miasta burmistrz Jerzy Rę-
bek. Włodarz dziękował  skarbnik 
miasta Annie Woźniak „za dzier-
żenie mocną ręką finansów miej-
skich” oraz całemu zespołowi UM 
w Radzyniu Podlaskim. 

29 sierpnia zostały otwarte oferty 
na wykonanie instalacji solarnych 
i fotowoltaicznych. Do konkursu 

zgłosiły się  2 firmy. Obecni trwają 
prace, które mają na celu uzupeł-
nienie dokumentacji.

Miasto zwróciło się do PGNiG z 
prośba o pomoc w zdiagnozowa-
niu możliwości rozbudowy sieci 

gazowniczej w Radzyniu. Pracow-
nicy PGNiG odwiedzą Radzyń w 
tej sprawie na początku września.  

Trwają prace projektowe i starania 
w sprawie uzyskania zezwoleń na 
budowę drogi na ul. Bulwary 10. - 
Mamy już zezwolenie na budowę, 
sporządzane jest porozumienie z 
RSM, w tym roku mamy zamiar 
wykonać inwestycje – mówi bur-
mistrz Jerzy Rębek.
Na  ul. Jagiellończyka  jeszcze w 
tym roku zostanie założona kanali-
zacja sanitarna.  Wkrótce zostanie 
ogłoszony przetarg. 
Dokumentacja związana z budową 
ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. 
Wisznickiej na długości 1 km zo-
stała złożona w Starostwie. - Ocze-

kujemy na wydanie zezwolenia. 
Inwestycja zostanie rozpoczęta 
jeszcze w tym roku, jej zakończenie 
przewidziane jest na rok 2018.  
Trwają prace związane z two-
rzeniem pasa drogowego na ul. 
Chmielowskiego. 25 sierpnia  pod-
pisane zostały akty notarialne zwią-
zane z przejęciem gruntów pod 
budowę drogi.  Wkrótce część pla-
cu targowiska miejskiego zostanie 
utwardzona klińcem, co poprawi 
warunki zarówno dla handlują-
cych jak i kupujących, co jest waż-
ne szczególnie w czasie „mokrych” 
miesięcy. 

Pozytywne wyniki kontroli 
finansowej w UW

Konkurs na instalację solarów

Inwestycje w drogi i kanalizację

Rozbudowa sieci gazowniczej



Bardzo sprawnie przebiegają 
prace związane z adaptacją 
biurowca PKS przy ulicy 
Budowlanych na mieszkania 
socjalne. Według przygo-
towanego projektu, budy-
nek będzie dysponował 32 
mieszkaniami. Miasto na tę 
inwestycję pozyskało 972 tys. 
zł  dotacji od Banku Gospodar-
stwa Krajowego, co stanowi 
45% kosztów adaptacji.

Jak wyjaśnia burmistrz Jerzy Rę-
bek, problem braku mieszkań 
socjalnych istnieje od dawna, a 
liczne spotkania indywidualne z 
mieszkańcami Radzynia, jakie od-
był pokazują, że jest to jedna z naj-
bardziej pilnych i niezbędnych po-
trzeb. - Rozpoczęły się prace zwią-
zane z adaptacją byłego biurowca 
PKS. Budynek po przeprowadzo-
nych przebudowach i stosownych 
remontach będzie posiadał 32 
mieszkania socjalne, które zostaną 
przekazane najbardziej potrzebu-
jącym mieszkańcom naszego mia-
sta – mówi burmistrz.
Jak informuje prezes ZGL Marek 
Niewęgłowski, kolejka oczeku-
jących na mieszkania jest długa. 
Obecnie w Zakładzie leży kilka-
dziesiąt podań o mieszkania so-
cjalne, co świadczy o faktycznym 
zapotrzebowaniu na tego typu lo-
kale.
Mieszkania mają być oddane do 
użytku we wrześniu 2018 roku. 
Wykonawcą, który został wyło-
niony w przetargu został Andrzej 
Tarkowski.
Ta inwestycja to jedna z wielu, ja-
kie rozpoczęły się  na terenie na-
szego miasta.
Trwa budowa sal gimnastycznych 
przy ulicy Jana Pawła II i Chmie-
lowskiego, ogłosiliśmy przetarg 
na wykonanie solarów, kończy się 
właśnie budowa ulicy Łąkowej, a 

będzie się zaczynała budowa uli-
cy Lendzinek I. Rozpoczęliśmy 
opracowywanie kolejnych dróg 
i ciągów pieszo – jezdnych np. 
przy ulicy Wisznickiej czy ulic na 
Bulwarach. Rozpoczynamy pra-
ce nad projektem budowy ulicy 
Przemysłowej, która powstanie 
w naszym mieście. Trwają prace 
nad pozyskaniem terenu na roz-
budowę ulicy Chmielowskiego, 
otwierającej dostęp do nowych 
terenów inwestycyjnych w naszym 
mieście. Niedługo podpiszemy 
akt przejęcia gruntów od Wspól-
noty Gruntowej i rozpocznie się 
budowa ulic Lendzinek II i uli-
cy Truskawkowej, zakończyła się 
właśnie budowa kanalizacji na 
ulicy Brzostówieckiej, realizuje-
my właśnie budowę kanalizacji na 
ulicy Lisowskiego, a już niebawem 
rozpocznie się budowa kanalizacji 
na ulicy Jagiellończyka– wylicza 
burmistrz. - Może się wydawać, że 
są to małe inwestycje, ale bardzo 
istotne z punktu widzenia rozwoju 
innych terenów. Niebawem przy-
stępujemy do remontu skrzydła 
wschodniego pałacu, a do użytku 
zostanie oddana żelazna brama 
pałacowa, którą postanowiliśmy 
odnowić.
 Karol Niewęgłowski

Uchwałę w sprawie zaciągnię-
cia pożyczek z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w 
Lublinie na kanalizację sani-
tarną kolejnych radzyńskich 
ulic podjęli radni jednogłośnie 
na nadzwyczajnej sesji Rady 
Miasta, która odbyła się 24 
lipca.

Ma to związek z planami budowy 
kanalizacji na ul. Błogosławionych 
Męczenników Podlaskich (war-
tość inwestycji ok. 62,2 tys. zł), ul. 
Lisowskiego (ok. 37,7 tys. zł) i ul. 
Brzostówieckiej (103,6 tys. zł). Po-
życzka w łącznej kwocie 160 tys. zł 
pokryje koszty inwestycyjne w ok. 
76,8%. Będzie spłacana z dochodów 
pochodzących z podatku od nieru-
chomości od osób prawnych.  AW

Na nadzwyczajnej sesji Rady 
Miasta, która odbyła się 24 
lipca, dokonano szeregu zmian 
w budżecie w związku m.in. z 
przełożeniem niektórych za-
dań inwestycyjnych na 2018 
rok oraz wprowadzeniem 
nowych inwestycji.

Na 2018 rok przełożono realizację 
rewaloryzacji parku w zespole pa-
łacowo-parkowym, rewaloryzację 
pałacu w zespole pałacowo-par-
kowym, budowę ul. Baczyńskiego, 
Reymonta i Lisowskiego w zakre-
sie poprawy układu komunikacyj-
nego, budowę skateparku i siłowni 
plenerowych (realizacja wypadnie 
na na przełomie 2017/2018 r.)
Ponadto wprowadzono nową 
inwestycję: Remont elewacji pa-
wilonu południowego skrzydła 
wschodniego pałacu i zwiększono 
środki od mieszkańców biorących 
udział w projekcie „Słoneczna al-
ternatywa dla Radzynia Podlaskie-
go” – w związku ze zwiększeniem 
liczby instalacji solarnych i foto-
woltaicznych zaplanowanych na 

2017 rok. Zaplanowano też nową 
inwestycję pod nazwą „Trybuny 
dla kibiców na stadionie miej-
skim”.
Zwiększenia środków wymagały 
też następujące inwestycje: po-
prawa nawierzchni targowiska 
miejskiego, budowa separatora 
na kolektorze deszczowym przy 
ul. Krasińskiego, budowa kanali-
zacji sanitarnej ul. Lisowskiego w 
związku z koniecznością wykona-
nia większego zakresu prac przed 
budową ulicy. Wprowadzono 
nowy wydatek na budowę win-

dy w Dziennym Środowiskowym 
Domu Samopomocy.
Ze względu na wydłużenie termi-
nu wykonania projektu technicz-
nego ograniczono wydatki  na bu-
dowę drogi gminnej (ul. Przemy-
słowej), która prowadzić będzie od 
DK19 do terenów inwestycyjnych 
- zakładu B.Braun i dalej. Zmniej-
szono kwotę planowanych wydat-
ków na Kanalizację sanitarną ul. 
Brzostówieckiej  po udzieleniu za-
mówienia publicznego o przetargu 
na wykonanie inwestycji.

 Anna Wasak
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Zmiany w budżecie na 2017 rok
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Mieszkania socjalne, 
ale nie tylko...

Pożyczka na kanalizację kolejnych ulic

W miniony piątek, 4 sierpnia minął termin składania propozycji do 
budżetu obywatelskiego. Do tego terminu do Urzędu Miasta dotar-
ły 3 projekty, pod którymi, zgodnie z wymaganiami, złożyło podpisy 
co najmniej 50 mieszkańców.

Inwestycje miejskie

Projekty te dotyczą:
1/ budowy odcinka ulicy Podlaskiej 
z chodnikiem – od posesji nr 5 do 
cmentarza parafialnego (szacunko-
wy koszt wnioskowanej inwestycji 
- ok. 100 tys. zł).
2/ zagospodarowania przestrzeni 
nad zalewem radzyńskim na miej-
sce spotkań i rekreacji („Zalew Od-
Nowa”, wartość projektu określona 
została na 99,9 tys. zł).
3/ przeprowadzenia badań w kryp-
cie południowej kościoła p.w. Świę-
tej Trójcy wraz z konserwacją, re-
konstrukcją i urządzeniem ekspo-
zycji zabytków (szacunkowy koszt 
wnioskowanego zadania - 100 tys. 
zł).
Projekty, które wpłynęły do UM we 
wskazanym terminie, będą podda-
ne ocenie formalnej. W pierwszej 
kolejności zostaną zweryfikowane 
podpisy (nastąpi sprawdzenie, czy 
osoby, które się podpisały, mają 
status mieszkańca i czy ukończyły 

16 lat). Następnie wnioski trafią 
do odpowiednich komórek Urzę-
du Miasta celem sprawdzenie, czy 
spełniają inne warunki dopuszcza-
jące do realizacji projektu.
Przypomnijmy, że jednym z ich 
jest, by inicjatywa, którą chcemy 
zaproponować (np. budowa chod-
nika, poprawa ulicy, budowa pla-
cu zabaw itd.) miała lokalizację na 
gruncie Miasta, a nie - będącym 
własnością prywatną czy np. nale-
żącym do powiatu. Inny – to nie-
przekroczenie 100 tys. zł na realiza-
cję projektu.
Do 8 września specjalnie powoła-
ny zespół ds. budżetu obywatelskie-
go sprawdzi i zaopiniuje wnioski, a 
do 15 września – sporządzi listę za-
dań do głosowania oraz listę zadań 
zaopiniowanych negatywnie wraz 
z podaniem uzasadnienia. Po za-
twierdzeniu ostatecznej listy zadań 
do głosowania i zaopiniowanych 
negatywnie wraz z uzasadnieniem 

do 20 września zostanie ona upu-
bliczniona na stronie UM oraz na 
tablicach ogłoszeń.

Od 25 września do 2 październi-
ka w Urzędzie Miasta odbędzie 
się głosowanie mieszkańców na 
projekty, jakie znalazły się na liście.

Każdy mieszkaniec Radzynia, któ-
ry w dniu głosowania będzie miał 
ukończone 16 lat, będzie mógł od-
dać głos – tym razem tylko na je-
den, wybrany przez siebie projekt.
Do 6 października zostaną ogło-
szone wyniki głosowania.
Do realizacji zostaną przyjęte te 
propozycje, które uzyskały naj-
większą liczbę głosów i zmieszczą 
się w przewidzianym budżecie – 
100 tys. zł. Wprowadzenie zwycię-
skich projektów do budżetu miasta 
odbędzie się do 30 października br.

 Anna Wasak

Trzy propozycje do budżetu 
obywatelskiego



Grupa młodzieży z Litwy, 
Gruzji i Polski, podróżująca po 
Polsce w ramach programu 
realizowanego we współ-
pracy z Ochotniczymi Huf-
cami Pracy „Ku przyszłości”, 
odwiedziła Radzyń Podlaski. 
W Urzędzie Miasta przywitał 
ich burmistrz Jerzy Rębek 
wraz z zastępcą Tomaszem 
Stephanem.

- Wizyta, choć niespodziewana, to 
bardzo miła. Napełniła nas opty-
mizmem i radością – mówi wło-
darz miasta.
Podczas blisko godzinnego spo-
tkania, burmistrz dziękował mło-

dym za to, że uczestnicząc w tym 
programie, wyrażają swoją chęć 
do budowania wspólnej przyszło-
ści i poznawania swoich sąsiadów.
- To spotkanie to niewątpliwie 
wielka wartość, której nie opisze-
my, a odczujemy przez osobisty 
kontakt. Wrażenia niesamowite. 
Wspaniali młodzi ludzie, pełni 
optymizmu, ale i chcący poznać 
miasta z Polski Wschodniej. W 
pierwszych minutach spotkania 
odczuwalna była niepewność z 
ich strony i to, z czym spotkają się 
w urzędzie, ale gdy wychodzili, 
widać było radość i satysfakcję z 
wizyty – podsumował wizytę Je-
rzy Rębek.

Podczas spotkania padało wiele 
pytań odnośnie funkcjonowania 
urzędu, herbu Radzynia oraz pa-
łacu, który od pierwszej chwili 
zrobił na gościach ogromne wra-
żenie. Burmistrz przybliżył zebra-
nym strukturę i zasady funkcjo-
nowania radzyńskiego magistratu 
oraz opowiedział o planach na 
zagospodarowanie radzyńskiej 
perły.
Spotkanie zakończyło się wspólną 
fotografią, wręczeniem drobnych 
upominków związanych z Radzy-
niem oraz ciepłymi słowami pły-
nącymi z ust gości za tak serdecz-
ne przyjęcie.
 Karol Niewęgłowski

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Radzyniu 
Podlaskim wraz z PGE 
Dystrybucja S.A. z okazji 
nowego roku szkolnego 
przygotował dla potrze-
bujących dzieci z terenu 
miasta 60 plecaków, 
wyposażonych w artykuły 
szkolne.

Spotkanie rozpoczęło się krótką, 
ale bardzo ważną lekcją, którą po-
prowadził Elektryk Romek. Dzieci, 
poprzez prowadzone gry, zabawy i 
konkursy poznały zagrożenia, jakie 
mogą wystąpić, gdy nieumiejętnie 
obsługujemy się prądem. Elektryk 
Romek wyjaśnił także zebranym 
dzieciom, jak bezpiecznie posługi-
wać się różnego rodzaju sprzętem 

elektrycznym. Dzieci wykazały się 
dużą wiedzą, która została nagra-
dzana.
Podczas spotkania głos zabrał 
burmistrz Jerzy Rębek. - Dziękuję 
wszystkim pracownikom MOPS 
jak i grupie Energetycznej PGE za 
tę coroczną pomoc najmłodszym 
mieszkańcom miasta. Te plecaki i 
kompletna wyprawka szkolna, któ-
ra w nich się znajduje, niech służy 
wam, drogie dzieci jak najlepiej. 
Ten prezent niech będzie takim 
dobrym impulsem w zdobywaniu 
przez was wiedzy – mówił włodarz 
miasta.
Spotkanie zakończyło się wspól-
nym zdjęciem oraz poczęstunkiem 
przygotowanym specjalnie dla naj-
młodszych.
 Karol Niewęgłowski

Młodzież z I Liceum Ogól-
nokształcącego w Radzyniu 
Podlaskim podczas tegorocz-
nych wakacji nie próżnowała. 
Swój wolny czas uczniowie 
postanowili przeznaczyć na 
dopracowanie długo oczeki-
wanego przez nich pomysłu, 
jakim było stworzenie radia 
internetowego. 

- Pomysł na rozgłośnię radiową 
zrodził się jeszcze na początku roku 
szkolnego. Przez wiele miesięcy 
pracowaliśmy nad projektem i oto 
jest – RADYO – wyjaśnia Jakub 
Płecha, jeden z działaczy radia.
Jak wyjaśniają licealiści, kilka lat 
temu w mieście istniało Radio Ra-
dzyń, które natchnęło ich do tej ini-
cjatywy. Głównym pomysłodawcą 
jest Łukasz Bożym, który z pomocą 
Radosława Grochowskiego, zało-
życiela Future Design Academy, 
stworzył radio od podstaw. Po kilku 
miesiącach do współpracy zaprosił 
Jakuba Płechę - szkolnego kolegę, z 
którym współpracuje również przy 
tworzeniu Gazety Młodzieżowej 
„bezMyślnik”.
- Kreatywna młodzież wspólną pra-
cą i zaangażowaniem jest w stanie 
uruchomić i prowadzić niezależne 
oraz apolityczne radio - mówi Łu-
kasz Bożym. - Mamy zamiar inte-
grować, odkrywać nowe talenty, a 
poprzez dobrą muzykę także re-
laksować i edukować. Stworzymy 
miejsce, gdzie młodzież nauczy się 
pracy w grupie, konkretnych umie-
jętności oraz będą mieli możliwość 

rozwoju zainteresowań, dzięki cze-
mu w przyszłości pomoże im to w 
karierze zawodowej - wyjaśnia.
Licealiści postanowili nie ograni-
czać się tylko i wyłącznie do jedne-
go gatunku muzycznego, jak mó-
wią, każdy tam znajdzie coś dla sie-
bie. Począwszy od klasyki rocka lat 
70-80, po utwory hip-hopowe, na 
współczesnych hitach skończywszy.
Aby móc posłuchać Radya, należy 
pobrać jeden z programów inter-
netowych, zainstalować go na swo-
im komputerze a następnie pobrać 
specjalny link:
- Winamp, iTunes https://europa.
shoutca.st/tunein/radioyo.pls
- Windows Media Player https://eu-
ropa.shoutca.st/tunein/radioyo.asx
- Real Player https://europa.shout-
ca.st/tunein/radioyo.ram
- QuickTime https://europa.shout-
ca.st/tunein/radioyo.qtl
RADYO dostępne będzie również 
w formie aplikacji na telefon, którą 
zainstalujemy poprzez platformę 
Sklep Play. Postępy radiowe moż-
na również śledzić na profilu face-
bookowym https://www.facebook.
com/radioRADYO/
Twórcom życzymy powodzenia i 
jak najwięcej muzycznych pomy-
słów!

 Karol Niewęgłowski

Powstało Radzyńskie Radio
Internetowe – RADYO!

Niespodziewana, lecz miła wizyta 
zagranicznych gości

Plecaki dla potrzebujących dzieci od MOPS i PGE rozdane
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Orkiestra Arti Sentemo zachwyciła
włoską publiczność

Zespół został tam zaproszony przez 
orkiestrę akordeonową Rossini.
Warto podkreślić, że Orkiestra Arti 
Sentemo była pierwszym zespo-
łem z Polski goszczącym na festi-
walu w Belluno i od razu podbiła 
serca włoskiej publiczności - była 
gwiazdą wieczoru inaugurującego 
festiwal. Wcześniej wystąpiła or-
kiestra akordeonowa Rossini i duet 
akordeonowy z Włoch. Po każdym 
utworze w wykonaniu radzyńskie-
go zespołu wypełniona po brzegi 
sala nagradzała orkiestrę gromki-
mi brawami i okrzykami: „Bravi!”, 
„Bellissmo!”, „Grazie!”, „Perfecto”. 
- Koncert zakończył się potrójnym 
bisem. Gratulacjom nie było końca. 
Członkowie orkiestry otrzymali od 
zachwyconych widzów upominki – 
wspominają członkowie orkiestry.
Drugi koncert w wykonaniu Arti 
Sentemo odbył się w malowniczym 
Auronzo di Cadore. Mimo 30-stop-
niowej temperatury na sali, występ 
był również bardzo udany.
Ostatniego dnia pobytu we Wło-
szech – w niedzielę 23 lipca orkie-

stra z Radzynia zagrała ostatni kon-
cert w San Vito di Cadore. - Sala 
wypełnione po brzegi niezwykle 
ciepło przyjęła naszą orkiestrę, do-
magając się trzech bisów. Bardzo 
miło zaskoczyła nas orkiestra Ros-
siniego, która za kulisami pożegna-
ła nas gromkimi brawami i słowami 
zachwytu, nawet maestro Bellus nie 
ukrywał wielkiego wzruszenia – 
mówią uczestnicy wyjazdu.
Oczywiście pobyt we Włoszech nie 
ograniczył się do występów – mło-
dzież podziwiała uroki włoskich, 
zabytkowych miast: Belluny, Feltrei 
Misuriny oraz piękno górskich kra-
jobrazów. W zabytkowym teatrze 
w Feltre spotkali się z burmistrzem 
miasta.
Pożegnanie z włoskimi gospoda-
rzami też było pełne wzruszeń i cie-
płych słów: - Przy wspólnym stole 
zasiedli członkowie orkiestry Arti 
Sentemo i zarząd orkiestry Giovan-
niego Rossiniego, m.in. prezyden-
tem Alberto Lucherini i maestro 
Ernesto Bellus. Dostaliśmy ozdob-
ne podziękowania i płyty z włoską 

muzyką akordeonową. My nato-
miast podarowaliśmy nasze płyty, 
upominki związane z Radzyniem, 
a także polskie sery firmy Spomlek.
Gratulujemy wyjazdu, dziękujemy 
młodzieży i opiekunom, na czele z 
dyrygentem Orkiestry Zbigniewem 
Czuryłą za wspaniałą promocję na-
szego miasta.
Pierwszy z cyklu trzech zaplano-
wanych koncertów na Pomorzu 
odbył się 1 lipca w Gościnie, gdzie 
zespół zaprezentował się w zeszłe 
wakacje. Koncert uświetnili soliści 
– Mateusz Głowniak, Stanisław 
Krupa oraz Adam Dudek. Wy-
stęp zachwycił publiczność, młodzi 

akordeoniści otrzymali gratulacje, 
usłyszeli słowa uznania od zachwy-
conych słuchaczy. W niedzielę ze-
spół wystąpił w Ustroniu Morskim, 
gdzie po raz kolejny Arti Sentemo 
inaugurowało Festiwal „Morka – 
spotkania z satyrą i karykaturą”. 
Przy wypełnionym po brzegi amfi-
teatrze prezentowała się orkiestra i 
soliści. Publiczność dziękowała po 
każdym utworze gromkimi okla-
skami, a na zakończenie odśpie-
wała „Sto lat”. - Wywarło to na nas 
ogromne wrażenie – mówią uczest-
nicy wyjazdu.
Kolejny koncert, również niezwykle 
ciepło przyjęty przez publiczność, 

odbył się w czwartek. - Gromkie 
brawa, bisy oraz radość na twarzach 
słuchaczy dają nam pewność, że na 
długo pozostaniemy w ich pamięci 
– dzielili się wrażeniami członko-
wie orkiestry. Ostatni koncert or-
kiestra zagrała w czwartek – 6 lipca.
Podczas pobytu nad morzem dwu-
krotnie uczestniczyli w warsztatach 
muzycznych, ale nie zabrakło też 
czasu na relaks: na plaży, przy ogni-
sku i na wesołym miasteczku.

Na podstawie relacji Szymona Do-
mańskiego, Julii Drożdż, Katarzyny 
Michalak i Anny Szczęsnej
 AW

Obóz to zawsze najważniej-
sza część harcerskiego lata. 
Druhny i druhowie, spędzając 
kilkanaście dni na łonie natu-
ry, pod namiotami, uczą się 
samodzielności, współpracy, 
odpowiedzialności. W dn. 
2 – 12 sierpnia 2017 r. swój 
obóz harcerski zorganizował 
II Szczep Harcerski „Infini-
ty” z Radzynia Podlaskiego, 
działający w ramach Hufca 
ZHP Łuków. 

Odbył się on w Krówce Leśnej (pow. 
bydgoski, woj. kujawsko-pomor-

skie) pod hasłem „Zielona Krówka”.
W urokliwym miejscu położonym 
na półwyspie, nad jeziorem Sto-
czek, na skraju Borów Tucholskich 
nie zabrakło czasu na gry, ogniska, 
warsztaty, zwłaszcza o tematyce 
ekologicznej. Uczestnicy mieli tak-
że zajęcia artystyczne, historyczne 
i profilaktyczne. Łowili ryby za po-
mocą własnoręcznie wykonanych 
wędek. Odwiedzili Muzeum My-
dła i Historii Brudu w Bydgoszczy, 
Koronowo, miasto zakochanych – 
Chełmno, Toruń wraz z Muzeum 
Toruńskiego Piernika oraz Mu-
zeum Indian Północnoamerykań-

skich w Wymysłowie koło Tucholi. 
Wędrowali po leśnych szlakach. 
Najstarsi wzięli udział w zajęciach 
na strzelnicy, ucząc się posługiwa-
nia pistoletami i karabinkami.
W skład komendy obozu weszli: 
hm. Michał Mojski – komendant, 
phm. Marta Pomorska i phm. Anna 
Zabielska – zastępczynie, Justyna 
Lemańska – oboźna. W Krówce Le-
śnej spotkali się harcerze z Łukowa, 
Białej Podlaskiej i Radzynia Podla-
skiego. Akcja letnia została wsparta 
finansowo przez władze samorzą-
dowe oraz Kuratorium Oświaty w 
Lublinie.

Pogoda przez większość czasu 
sprzyjała wypoczynkowi, harcerze 
przeżyli jednak deszcz i gwałtow-
ną burzę. Wszyscy bezpiecznie i z 
uśmiechami na ustach wrócili do 

domu. Na obozie zdobyli nowe 
umiejętności oraz zawarli wiele 
przyjaźni.

 hm. Michał Mojski

Bardzo pracowicie i owocnie wakacje spę-
dziła Kameralna Orkiestra Akordeonowa Arti 
Sentemo: na początku lipca  młodzi muzycy 
wyjechali na Pomorze, gdzie zagrali kilka kon-
certów, podbijając serca publiczności i przy 
okazji - promując nasze miasto, pod koniec 
miesiąca   uczestniczyli  w 22. Międzynarodo-
wym Festiwalu Akordeonowym, który odbył 
się w położonym w Dolomitach włoskim mie-
ście Belluno. 

AKTUALNOŚCI

II Szczep Harcerski „Infinity” na obozie
„Zielona Krówka”



- Dzięki podjętej przez Radę Mia-
sta uchwale, otrzymaliśmy od mia-
sta dofinansowanie w wysokości 
15 tysięcy złotych. Za tę kwotę ku-
piliśmy sprzęt, który będzie służył 
nam przez najbliższe lata. O po-
trzebie zakupu tego sprzętu świad-
czy fakt małej nawałnicy, która 
przeszła nad Radzyniem miesiąc 
temu, gdy kilkadziesiąt posesji zo-
stało zalanych wodą i była potrze-
ba użycia pomp szlamowych. Defi-
brylator zaś służy do masażu serca 
i - według normatywów - takiego 
sprzętu nie posiadaliśmy - tłuma-
czył komendant PSP Franciszek 
Filipiuk.
Głos zabrał także włodarz miasta. 
- Cieszę się, że te urządzenia znala-
zły się w wyposażeniu radzyńskiej 
jednostki. Defibrylator przywraca 
pracę serca, więc się lepiej czu-
ję, gdy wiem, że na wyposażeniu 
jednostek PSP taki sprzęt już się 
znajduje i że w razie potrzeby ten 
sprzęt zostanie użyty. Jeśli chodzi 
o pompę, to komendant tę kwestię 
już nam przybliżył. To urządzenie 
jest konieczne w wyposażeniu jed-
nostek PSP i OSP. My nie mamy 
jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej na terenie miasta, która by 
była aktywna jeśli chodzi o działa-
nia ratowniczo-gaśnicze. Pokłada-
my więc całą swoją nadzieję w tej 

jednostce. Liczę, że ten sprzęt bę-
dzie rzadko przydatny, ale wiem, 
że życie niesie ze sobą różne oko-
liczności, które wymagają takich 
działań. Wydatki, jakie poniosło 
miasto, nie są wielkie, ale deklaru-
ję, że jeśli będą występowały po-
trzeby, to nie będziemy szczędzili 
pieniędzy – mówił burmistrz Je-
rzy Rębek.
Komendant, w dowód wdzięcz-
ności za uzyskaną pomoc finan-
sową, złożył na ręce burmistrza 
pamiątkowy grawerton z prośbą o 
przekazanie podziękowań Radzie 
Miasta.
Na zakończenie strażacy zapre-
zentowali działanie nowo zakupio-
nych urządzeń.

Pompa szlamowa HONDA WT 
30X to najlepiej dopasowana pom-
pa do potrzeb jednostek Straży 
Pożarnych. Pompa dobrze wpaso-
wuje się do wozu bojowego i gwa-
rantuje niezawodność podczas ak-
cji. Stosowana również tam, gdzie 
istnieje potrzeba odprowadzenia 
brudnej wody np. przy lokalnych 
podtopieniach czy zalanych piw-
nicach.
Powódź bywa zjawiskiem, które 
może zaskoczyć każdego. Na taką 
sytuację często wpływ ma zła aura, 
częste opady deszczu czy śniegu, 

podnoszenie się wód gruntowych, 
czy wiosenne roztopy, ale przyczy-
ny mogą być także inne. Dosko-
nałym urządzeniem, które pora-
dzi sobie w każdych warunkach i 
pomoże usunąć niechcianą wodę, 
jest właśnie pompa szlamowa po-
trafiąca wypompować trudny do 
usunięcia szlam i osuszyć miejsca 
zalane brudną wodą.

Heartstart FRx to urządzenie, 
które daje duże szanse uratowania 
osoby, u której doszło do zatrzy-
mania krążenia z powodu migo-
tania komór lub częstoskurczu 
komorowego. Po włączeniu sam 
udziela wskazówek dotyczących 
kolejnych czynności wymaganych 
do przeprowadzenia analizy rytmu 
serca i defibrylacji. Dzięki syste-
mom analizy krzywej elektrokar-
diograficznej defibrylator potrafi 
rozpoznać zaburzenia rytmu ser-
ca, które prowadzą do zatrzymania 
krążenia, a gdy je wykryje – przy-
gotować się do dostarczenia odpo-
wiedniej energii. Urządzenie in-
formuje komunikatem głosowym 
o zalecanej defibrylacji, a operator 
inicjuje ją poprzez naciśnięcie od-
powiedniego przycisku. Na jednej 
baterii można wykonać 200 wyła-
dowań.
 Karol Niewęgłowski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu 
Podlaskim, dzięki przyznanemu przez Radę Miasta Radzyń Podlaski 
dofinansowaniu, kupiła sprzęt ratowniczy w postaci defibrylatora 
oraz pompy szlamowej.
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Nowy sprzęt ratowniczy 
na wyposażeniu radzyńskich 
strażaków

30 sierpnia br. podczas XXXVI 
sesji Rady Miasta, Justyna Szy-
dłowska – nauczycielka języka 
angielskiego ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 złożyła ślubowanie oraz 

odebrała z rąk burmistrza Jerzego 
Rębka akt nadania stopnia na-
uczyciela mianowanego.

 Karol Niewęgłowski

Burmistrz Miasta Radzyń 
Podlaski zachęca mieszkań-
ców Radzynia Podlaskiego 
do logowania się w mobilnym 
systemie informacji sms 
(SISMS) pozwalającym na 
otrzymywanie komunikatów 
w postaci sms lub icloud 
na telefony komórkowe lub 
smartfony.

Sposób logowania się do systemu 
jest bardzo prosty i przedstawia 
go załączony schemat. Osoby 

zalogowane w systemie będą 
otrzymywały informacje z ży-
cia miasta oraz powiadomienia 
ostrzegawcze o poważnych za-
grożeniach pogodowych przeka-
zywanych do samorządów przez 
Wojewódzkie Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego w Lublinie.
Najbliższe głośne użycie syren 
w Radzyniu Podlaskim, nastąpi 
w dniu 17 września br. o godzi-
nie 12.00 i będzie miało na celu 
uczczenie 78. Rocznicy Sowiec-
kiej Agresji na Polskę.

Zapisz się do SISMS

Szkoła Podstawowa nr 2 ma kolejnego 
nauczyciela mianowanego



Główny Inspektor złożył wizytę w 
Laboratorium Wojewódzkim i Od-
dziale Wojewódzkiego Inspektora-
tu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Lublinie, mającymi swą siedzibę 
przy ul. Międzyrzeckiej 87. Powo-
dem były plany rozbudowy placów-
ki i związana z tym konieczność 
czasowego przeniesienia biura Od-
działu do pomieszczeń Pałacu Po-
tockich. Głównemu Inspektorowi 
towarzyszyły dr Teresa Wyłupek 
- Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
oraz Wiesława Wrona kierownik 
Laboratorium Wojewódzkiego. 
Miasto Radzyń Podlaski reprezen-
tował na spotkaniu burmistrz Jerzy 
Rębek. - Jestem pod ogromnym 
wrażeniem tego, co tu zobaczyłem. 
Jestem dumny z takiego ośrodka – 
podkreślał po zwiedzeniu placówki 
włodarz miasta. Laboratorium za-
prezentowała Małgorzata Stadnic-
ka, która oprowadziła gości po la-
boratorium, opowiadając o wypo-
sażeniu poszczególnych pracowni 
i prowadzonych w nich badaniach.

Zaplecze dla 
„lekarzy roślin”
W strukturze organizacyjnej WIO-
RiN w Lublinie znajduje się 15 ko-
mórek terenowych – Oddziałów, 3 
Oddziały Graniczne oraz Labora-
torium Wojewódzkie prowadzące 
swoją działalność w 3 pracowniach: 
Laboratoriach Fitosanitarnych w 
Radzyniu i Lublinie oraz Pracowni 
Oceny Nasion znajdującej się w Lu-
blinie i badającej jakość materiału 
siewnego roślin rolniczych i wa-
rzywnych. Laboratoria fitosanitar-
ne stanowią zaplecze dla „lekarzy 

roślin“ wykonują badania roślin, 
produktów pochodzenia roślinne-
go i gleby na obecność szkodników 
(owadów i nicieni), grzybów, bakte-
rii, wirusów powodujących choro-
by roślin. Główny kierunek badań 
to organizmy tzw. kwarantannowe 
tzn. organizmy szkodliwe szczegól-
nie groźne, dotychczas niewystępu-
jące na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub których występowanie 
nie jest szeroko rozpowszechnio-
ne. Ze względu na bardzo rozpo-
wszechnione przemieszczanie ma-
teriału roślinnego bardzo ważną 
grupę badań stanowią analizy ukie-
runkowane na wykrywanie organi-
zmów dotychczas nienotowanych 
w Polsce, a mogących stanowić po-
tencjalne zagrożenie dla rodzimych 
upraw
Część badań prowadzona jest w 
obydwu pracowniach (np. badania 
gleby na obecność zarodni raka 
ziemniaka, badanie na obecność 
wirusa szarki śliw). Wyłącznie w 
Laboratorium w Radzyniu pro-
wadzone są badania na obecność 
bakterii i grzybów metodami ho-

dowlanymi oraz od zeszłego roku z 
wykorzystaniem techniki PCR.
Na najczęściej stosowane pro-
cedury badawcze Laboratorium 
Wojewódzkie posiada akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji, 
co stanowi potwierdzenie, że usłu-
gi świadczone przez laboratorium 
reprezentują wysoki standard jako-
ści, uzyskiwany poprzez stosowa-
nie uznanych metod badawczych 
i nowoczesnego wyposażenia oraz 
kompetencje i bezstronność perso-
nelu.

Obsługa eksportu, 
kontrole stosowania 
środków ochrony roślin 
i GMO, poradnictwo
i edukacja
Iwona Korólczyk - Kierownik Od-
działu WIORiN w Radzyniu pod-
kreśliła, że placówka obsługuje 
także eksport towarów do państw 
trzecich – głównie jabłek, torfu, 
drewna, ziemniaków. Dział techni-
ki zajmuje się kontrolą stosowania 
środków ochrony roślin. - Oprócz 
tego, że prowadzimy rutynowe 

kontrole prawidłowości stoso-
wania środków ochrony roślin, 
reagujemy też na zgłoszenia o nie-
prawidłowościach. Chodzi o to, by 
żywność była bezpieczna dla kon-
sumentów – mówiła I. Korólczyk. 
Radzyński Oddział prowadzi rów-
nież kontrole monitoringowe ma-
teriału siewnego w kierunku GMO. 
Jest to głównie kukurydza, której 
dużo upraw znajduje się na naszym 
terenie. Co roku z tych gospodarstw 
pobierane są próby i wysyłane do 
Centralnego Laboratorium GIO-
RiN w Toruniu.
Ośrodek prowadzi także działal-
ność edukacyjną i poradniczą. 

Konieczna rozbudowa 
i podniesienie 
bezpieczeństwa
Wizyta przedstawicieli Państwowej 
i Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Radzyniu 
spowodowana była min. planami 
rozbudowy radzyńskiej placówki. 
- Rozbudowa Laboratorium Fito-
sanitarnego w Radzyniu Podlaskim 
ma na celu zapewnienie pomiesz-

czeń o najwyższym III poziomie za-
bezpieczeń przystosowane do pracy 
z organizmami przenoszącymi się z 
powietrzem co wyeliminuje moż-
liwość uwalniania się tych organi-
zmów do środowiska. Bardzo waż-
ne jest podnoszenie bezpieczeństwa 
fitosanitarnego prowadzonych ba-
dań w celu spełnienia najwyższych 
standardów europejskich i dobrej 
praktyki laboratoryjnej - wyjaśnia 
dr Teresa Wyłupek  Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Roślin i Na-
siennictwa w Lublinie. - Posiadana 
akredytacja oraz zasady DPL obli-
gują Laboratorium do zagwaranto-
wania jak najwyższych standardów 
oraz stałego doskonalenia.
Ponadto konieczne jest rozbudowa-
nie części magazynowej z przezna-
czeniem na próbki bulw ziemniaka 
przed i po badaniach, niezbędne w 
przypadku wdrożenia zwiększonej 
ilości badań ziemniaków przezna-
czonych do sadzenia (tzw. samoza-
opatrzenie)– obecnie ok 600 pró-
bek, przewidywane zwiększenie o 
ok. 3500 próbek.
 Anna Wasak

W Polsce udział materiału siew-
nego kwalifikowanego jest po-
niżej zalecanych 20%. - Materiał 
siewny jest wprawdzie droższy, 
ale jeśli się weźmie pod uwagę 
zwyżkę plonów, jest to inwestycja 
opłacalna dla rolnika – zaznacza 
Główny Inspektor Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa. Jerzy Rębek 
przypomniał, że w czasach, gdy 
pełnił funkcję wójta gminy Ra-
dzyń stosowane były zachęty w 
postaci dopłat do kwalifikowa-

nego materiału siewnego, rolnicy 
interesowali się tą formą wsparcia 
i korzystali z nasion kwalifikowa-
nych.

W Polsce mamy dobre wyniki, je-
śli chodzi o badania na pozostało-
ści środków ochrony roślin, a tak-
że przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów pestycydów. W skali 
całego kraju jest to wynik 1,6 % 
- jeden z najlepszych w Europie . 

Aby plony były obfite, a żywność - bezpieczna
O tym, jak ważna jest ochrona roślin uprawnych, mogą świadczyć dane ekonomiczne. - Według wyliczeń specjalistów, 
szkodniki i choroby pochłaniają aż 35% produkcji roślinnej. Przy uzyskiwanej wartości produkcji rocznej wynoszącej w 
Polsce 50 mld zł straty szacowane są na 27 mld zł! To pokazuje, jakie są możliwości, jakie mogą być efekty skutecznej 
ochrony roślin – powiedział Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski, który przebywał w 
Radzyniu 14 lipca.
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W gronie 481 firm z woje-
wództwa lubelskiego, które 
znalazły się w gronie zdobyw-
ców statuetki Gepard Bizne-
su 2016, jest 6 radzyńskich 
firm, w tym dwa przedsiębior-
stwa miejskie: PKS i PEC. 

Celem Konkursu  jest wspieranie 
rozwoju polskich firm i banków 
oraz ich promowanie. W kon-

kursie wyróżniane są najdyna-
miczniej rozwijające się firmy 
oraz banki spółdzielcze. Przy 
ocenie firmy brany jest pod uwa-
gę wzrost ich wartości rynkowej, 
liczony metodą   porównania do 
spółek giełdowych (metodę tę 
opracował Instytut Bankowości 
Spółdzielczej do uproszczonej 
wyceny   firm spoza giełdy). Dy-
namika wzrostu porównywana 
jest w okresie 2 lat. 

Konkurs Gepardy Biznesu od 
2006 r. prowadzi Instytut Euro-
pejskiego Biznesu, utworzony 12 
grudnia 2005 r., który dotychczas 
przeanalizował wyniki finansowe 
80 tysięcy przedsiębiorstw i kilku-
set banków działających w Polsce.
W ostatniej edycji konkursu zba-
danych zostało 70 tysięcy pol-
skich przedsiębiorstw. Wzięto 
pod uwagę ich wyniki na koniec 
marca 2015 i koniec marca 2016, 

które porównano z wycenami 
spółek akcyjnych notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie oraz zmiany 
wartości rynkowej. 
Radzyńskie firmy, które znalazły 
się na liście Gepardów Biznesu 
2017 to:
1/ SA-BA Sp. z o.o. - miejsce 21.
2/ PKS S.A. - miejsce 230
3/ POLTOREX Sp. z o.o. – miej-
sce 254 (Bedlno Radzyńskie)

4/ PEC Sp. z o.o. - miejsce 272
5/ PPP BACUTIL Sp. z o.o. - miej-
sce 308
6/ PSS „Społem” – miejsce 367.

 Anna Wasak

Miejskie przedsiębiorstwa PKS i PEC Gepardami Biznesu 2016
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Z tej to właśnie okazji delegacja 
z Urzędu Miasta w osobach bur-
mistrza Jerzego Rębka, przewod-
niczącego RM Adama Adamskie-
go i sekretarza miasta Roberta 
Targońskiego złożyła wiązankę 
kwiatów pod pomnikiem niepod-
ległości na Placu Wolności.
- Ten gest ma upamiętniać wy-

buch II wojny światowej i chciał-
bym, aby został zachowany i po-
wielany. Aby był symbolem żywej 
pamięci o tamtych wydarzeniach, 
które dla nas Polaków są czymś 
bardzo ważnym. Dziękuję na-
szym radzyńskim harcerzom, 
którzy bez wahania przybyli i 
asystowali nam podczas składa-

nia kwiatów. Znakiem naszej pa-
mięci o tamtych wydarzeniach, są 
też wywieszone na maszcie przy 
urzędzie jak i tutaj na placu fla-
gi. To widomy znak tego, że jako 
społeczeństwo pamiętamy o hi-
storii – skomentował wydarzenie 
włodarz miasta.
 Karol Niewęgłowski

W poniedziałek 4 września 
rozbrzmiał na nowo dzwonek 
szkolny. Podczas sierpniowej 
sesji Rady Miasta dyrektorzy 
miejskich placówek oświato-
wych informowali o gotowo-
ści do rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego.

Jako pierwsza głos zabrała dy-
rektor Przedszkola Miejskiego 
Anna Fijałek. Do przedszkola 
w jego 3 placówkach (na ul. Ar-
mii Krajowej, Chmielowskiego 
i Reja) będzie uczęszczało łącz-
nie 467 dzieci – o 51 więcej niż 
w roku ubiegłym. - Przyjęliśmy 
wszystkie dzieci zgłoszone do 
nas – mówiła dyrektor. Placówka 
będzie pracowała w godzinach od 
6.30 do 16.30, w godzinach od 
7.30 do 12.30 będzie realizowana 
podstawa programowa. Stawka 
żywieniowa nie zmieni się (przy-
najmniej we wrześniu) i będzie 
wynosiła 5,2 zł od dziecka. Wśród 
40 nauczycieli jest 3 dyplomowa-
nych, 23 mianowanych, 8 kon-
traktowych i 6 stażystów.
Danuta Bukryj-Pałka – dyrek-

tor Szkoły Podstawowej nr 1 
poinformowała, że do placówki 
w roku szkolnym 2017/18 bę-
dzie uczęszczało 426 uczniów, 
którzy będą pobierali naukę w 
20 oddziałach, w tym jedna klasa 
siódma w OHP. Zajęcia lekcyjne 
będą się odbywać na jedną zmia-
nę w godzinach od 8.00 do 15.20. 
Uczniowie będą korzystać z 17 
pracowni oraz z sal lekcyjnych na 
II piętrze należących do Gimna-
zjum nr 1. Klasy VII – podobnie 
jak uczniowie gimnazjum będą 
odbywać zajęcia w-f na sali gim-
nastycznej „zawodówki” przy ul. 
Armii Krajowej.
Kadra pedagogiczna to 63 na-
uczycieli zatrudnionych na peł-
nym etacie, z czego 14 będzie 
uzupełniało etaty w Gimnazjum 
nr 1, 6 będzie pracować w niepeł-
nym wymiarze godzin.
Stołówka będzie wydawała 390 
obiadów w cenie 3 zł. Świetlica 
będzie czynna od godziny 7.00 do 
16.00.
W związku z budową hali sporto-
wej na dawnym boisku szkolnym, 
SP 1 i GP 1 będą miały pierwszeń-

stwo w korzystaniu z boisk poło-
żonych w parku. 
Sytuację w Szkole Podstawowej 
nr 2 przedstawił dyrektor Cezary 
Czarniak.
SP 2 funkcjonuje w dwóch bu-
dynkach: na ul. Sitkowskiego i 
Chmielowskiego, gdzie znajdują 
się oddziały I-III. W sumie uczyć 
się tam będzie 765 uczniów (604 
na Sitkowskiego oraz 161 na 
Chmielowskiego) w 33 oddzia-
łach; w tym roku szkolnym będzie 
o 51 uczniów więcej z powodu 
przedłużenia nauki o rok i dojściu 
klas VII. W klasie średnio będzie 
się uczyć 33 uczniów.
W szkole zatrudnionych jest 83 
nauczycieli, w tym 51 w pełnym 
wymiarze godzin. W szkole zaję-
cia odbywać się będą na 2 zmia-
ny, druga zmiana będzie kończyć 
zajęcia o godz.15.30. Świetlica bę-
dzie czynna w godzinach od 7.00 
do 15.00.
Do 30 czerwca 2019 będzie reali-
zowany projekt Akademia Kom-
petencji Kluczowych. Obiady 
będą kosztowały 2,7 zł, wydawane 
będą na Sitkowskiego – 485 oraz 

na Chmielowskiego – 120.
Przy budynku na Chmielowskie-
go rozpoczęła się budowa sali 
gimnastycznej , gdzie znajdą się 
też 3 sale lekcyjne, w tym infor-
matyczna, dzięki czemu w przy-
szłości dzieci nie będą musiały 
być dowożone na ulicę Sitkow-
skiego na zajęcia z informatyki i 
sportu.
Gimnazjum nr 1 zaprezentowa-
ła dyrektor Bożena Płatek. 
W szkole naukę będzie pobierało 
118 uczniów (56 dziewcząt i 62 
chłopców) w 5 oddziałach: w kla-
sach II – 53 osób i w klasach III 
– 65 osób. Średnio przypada 23,6 
ucznia na klasę. Uczniowie otrzy-
mają podręczniki z dotacji celo-
wej. Wśród 22 nauczycieli 14 jest 
dyplomowanych, 7 mianowanych 
i 1 kontraktowy; 17 nauczycieli 
ma zatrudnienie w pełnym etacie, 
z czego 13 uzupełnia etat w szkole 
podstawowej.
Dyrektor Bożena Płatek podkre-
śliła, że hala gimnastyczna bu-
dowana obecnie przy szkole jest 
bardzo ważna dla społeczności 
szkoły, gdyż dotychczas ucznio-

wie musieli korzystać z sal po-
łożonych poza szkołą: w Pałacu 
Potockich, w położonej przy ul. 
Armii Krajowej sali w byłej „za-
wodówce”. - Możemy się tylko 
cieszyć, że po wielu latach wędró-
wek uczniów ta sala powstaje. Bę-
dzie to miało duże znaczenie dla 
zdrowego rozwoju dzieci i mło-
dzieży oraz ich bezpieczeństwa.
Uroczystość rozpoczęcia roku 
szkolnego przewidziano na godz. 
10.00 (w małej sali gimnastycz-
nej).
Dyrektor Bożena Marcinkow-
ska poinformowała, że w Gimna-
zjum nr 2 w 10 oddziałach będzie 
pobierało naukę 218 uczniów ( 
kl. II -110 – i kl. III – 108) pod 
kierunkiem 33 nauczycieli. 30 bę-
dzie pełnoetatowych, z czego 13 
będzie uzupełniało etat w Szkole 
Podstawowej nr 2. W kadrze na-
uczycielskiej będzie 23 nauczycie-
li dyplomowanych, 8 mianowa-
nych oraz 2 kontraktowych. 
Zajęcia lekcyjne będą się odbywa-
ły w godzinach od 8.00 do 14.35. 

 AW

Po raz 37. na pielgrzymi szlak 
do Jasnej Góry, 3 sierpnia 
wyruszyła radzyńska grupa 
15A pod przewodnictwem ks. 
Michała Burdacha. Jak co roku, 
wymarsz poprzedziła Msza 
Święta, odprawiona w sanktu-
arium MBNP.

Radzyńska grupa w dniu wymar-
szu liczyła 86 osób, ale jak wyjaśnia 
ksiądz przewodnik, liczba co roku 
ulega zmianie, ponieważ wiele 

osób z różnych powodów dołącza 
często na trasie i wspólnie pielgrzy-
muje do Częstochowy. W tym roku 
na dzień przed wejściem na Jasną 
Górę było to 112 osób.
- Każda pielgrzymka jest inna. Ten 
rok dał nam sporą liczbę nowych 
osób, ale niezmiennie bardzo do-
brze spisali się „weterani”, którzy 
wspierali „nowych” w pokonywa-
niu codziennej drogi dobrą radą i 
słowem.  Pielgrzymka jest czymś 
nie do opisania. Pomimo codzien-

nego wysiłku, często licznych ob-
tarć czy odcisków idzie się dalej. 
To codzienna modlitwa i śpiew 
daje moc i pozwala nie myśleć o 
trudach. Cieszę się, że w gronie, 
w którym wyszliśmy, dotarliśmy 
przed tron Jasnogórskiej Pani. 
Dziękujemy za modlitwę i ciepłe 
słowa. Codziennie modliliśmy się 
za tych, którzy z różnych powodów 
nie mogli przyłączyć się do wspól-
nego pielgrzymowania – mówi ks. 
Michał. KN

Szkoły miejskie gotowe do nowego roku szkolnego

Radzyńska grupa 15A na Jasnej Górze

1. września br. punktualnie o godzinie 12.00 w Radzyniu zawyły syreny alar-
mowe, których celem było przypomnieć oraz uczcić 78. rocznicę wybuchu II 
wojny światowej.

Uczczono rocznicę wybuchu II wojny światowej



W koncelebrze uczestniczyli: pro-
boszcz parafii ks. kan. Henryk Och 
oraz księża – goście z archidiecezji 
warszawskiej: ks. Michał Wójcik 
oraz ks. Arkadiusz Fliszkiewicz.
W homilii ks. Henryk Och przy-
pomniał okoliczności wybuchu 
Powstania Warszawskiego i jego 
przebieg, skoncentrował się na 
sensie zbrojnego zrywu warszawia-
ków wobec groźby zajęcia stolicy 
przez Armię Czerwoną. - Między 
czerwoną zarazą a czarną swastyką 
powstańcy podjęli nierówną walkę 
nie tylko o Ojczyznę, ale o najwyż-
sze wartości: czy zwyciężą zasady 
moralne, czy też    tryumf odniesie 
przemoc i bezprawie – podkreślił 
kaznodzieja.
Kolejnym tragicznym aspektem 
walki podjętej przez Polaków był 
stosunek aliantów do naszego kra-
ju. Polska była ich najwierniejszym 
sojusznikiem. W czasie, gdy trwa-
ło Powstanie Warszawskie polscy 
żołnierze walczyli o wolność Za-
chodu nie mogli pospieszyć Polsce 
z pomocą, ale wyzwalali Francję, 

Belgię, Holandię, wysyłani byli 
do najtrudniejszych zadań. Za to 
zostali zdradzeni, nasi sojusznicy 
zachodni milcząco przyjęli dyktat 
Rosji, sprzedali Polskę Stalinowi – 
wskazał ks. Henryk Och.
Na pytanie, czy Powstanie War-
szawskie miało sens, kaznodzieja 
odpowiedział twierdząco: - Była 
to droga do obrony wartości cywi-
lizacji zachodniej. Oddanie Polski 
Stalinowi bez walki oznaczałoby 
zgodę na jego warunki, zaakcep-
towanie zupełnej sowietyzacji 

narodu. Największy sens walki 
powstańców to ocalenie wiary, 
wolności i honoru dla przyszłych 
pokoleń – dla nas. Dziękujemy dziś 
za tę lekcję popartą wielką daniną 
krwi. Gloria victis - chwała zwy-
ciężonym, którzy w Bogu i Maryi 
pokładają nadzieję.
Uroczystość zakończyła się odmó-
wieniem litanii do św. Jana Pawła II 
i ucałowaniem jego relikwii przez 
wiernych obecnych na Mszy w in-
tencji Ojczyzny.
 Anna Wasak

Mercedes Sprinter z 2017 
roku – to kolejny nowy nabytek 
Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej w Radzyniu 
Podlaskim. Jak wyjaśnia prezes 
Adam Frączek, bus został 
nabyty w postaci leasingu ze 
względu na zapotrzebowanie 
na tego typu pojazdy.

- Nabycie drugiego już busa było 
pewnego rodzaju koniecznością. 
Od zakupu poprzedniego bardzo 
wzrosło zainteresowanie wozami 
o mniejszej liczbie miejsc. Bus jak 
i jego poprzednik będzie wyko-
rzystywany nie tylko na przejazdy 
turystyczne, ale i międzymiastowe, 
gdzie liczba podróżujących jest 
mała – wyjaśnia prezes.
Nowy nabytek, jak podkreśla Frą-
czek, to poniekąd i konieczność, 
ponieważ w dzisiejszych czasach 
nie liczy się jedynie cena, ale i kom-
fort, do którego cały czas dążymy. 
- Nie oszukujmy się… jaka to przy-
jemność jechać w dalszą podróż 
busem bez chociażby klimatyzacji, 
która podczas tegorocznych upa-
łów jest czymś niezbędnym. Sta-
ram się, aby każdy radzyński PKS 
kojarzył z wygodą i komfortem, 
którego jeszcze kilka lat temu nie 
było – dodaje A. Frączek.

Mercedes Sprinter to pojazd z 3-li-
trowym silnikiem diesla. Czujnik 
zużycia sprzęgła i klocków hamul-
cowych, system AdBlue, ciśnienia 
opon, ESP, przyciemniane szyby, 
pełna regulacja fotela pasażera, ka-
mera cofania, klimatyzacja, DVD, 
wbudowana nawigacja oraz tuner 
DVBT, WiFi… to tylko część jego 
bogatego wyposażenia.
Warto w tym miejscu przypomnieć 
o sukcesie, jaki PKS Radzyń Pod-
laski niedawno osiągnął. Wśród 
sześciu wyróżnionych radzyńskich 
firm, zajął drugie miejsce i znalazł 
się w gronie zdobywców statuetki 
„Gepard Biznesu 2016”.
Konkurs miał za zadanie ocenić, 
a tym samym wyróżnić najdyna-
miczniej rozwijające się firmy. Przy 
ocenie brany był pod uwagę  m.in. 
wzrost wartości rynkowej liczo-
ny metodą porównania do spółek 
giełdowych czy też wyniki finan-
sowe.

 Karol Niewęgłowski

Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w Radzyniu 
Podlaskim, wychodząc naprze-
ciw potrzebom osób odwie-
dzających cmentarz komu-
nalny, przygotowało stojak ze 
sprzętem przydatnym do prac 
porządkowych.

- Często zdarza się tak, że gdy przy-
chodzimy zapalić znicz na grobie 
bliskiej nam osoby, okazuje się, że 
panuje na nim z różnych przyczyn 
lekki bałagan. Często też osoby 
niemieszkające w naszym mieście, 
a przyjeżdżające w odwiedziny do 
rodziny, postanawiają odwiedzić 
groby bliskich i okazuje się, że 

przydałoby się zrobić na nich jakiś 
mały porządek. Z tych to właśnie 
powodów zrodził się pomysł stwo-
rzenia stojaka, z którego bezpłatnie 
możemy wypożyczyć sprzęt i po-
sprzątać grób – wyjaśnia zastępca 
prezesa PUK Piotr Kopeć.
Stojak ustawiony został tuż przy 
ujęciu wody i koszach na śmie-
ci, tak że nikt nie powinien mieć 
problemu z jego odnalezieniem. 
Na konstrukcji pojawiło się także 
hasło: „Zapomniałeś, pożycz – nie 
zapomnij oddać!” aby nikt nie miał 
wątpliwości, że sprzęt należy zwró-
cić.

 Karol Niewęgłowski
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Rozpoczęła się budowa 
nowego kompleksu handlo-
wego przy ulicy Wisznickiej. 
W związku z pytaniami 
dotyczącymi tej inwestycji, a 
kierowanymi do Urzędu Miasta 
odpowiadamy: decyzje doty-
czące przeznaczenia gruntu 
pod działalność usługowo-han-
dlową zostały podjęte przez 
Radę Miasta w roku 2006.

Teren został scalony w latach 2007-
2008, jest własnością prywatną, 
Miasto nie ma wpływu na proces 
realizacji inwestycji; jak jest to prze-
widziane w porządku prawnym 
- uzyskuje od takich obiektów jedy-
nie podatek od nieruchomości.
Uchwałę dotyczącą planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta 
radni Rady Miasta przyjęli w stycz-
niu 2006 rok. Plan przewidywał 

przeznaczenie omawianego terenu 
przy ul. Wisznickiej (obecnie mię-
dzy ul. Lubelską a Prejznera) pod 
działalność usługowo-handlową i 
dopuszczał tam budowę obiektów 
powyżej 2000 m2. Na podstawie tej 
uchwały zostało przeprowadzone 
scalanie gruntów. Proces rozpoczął 
się w 2007 r., a został zakończony 
w styczniu 2008 r. W wyniku sca-
lania właścicielem obszernej działki 
przyległej do ul. Wisznickiej i Lu-
belskiej oraz Stagrowskiego została 
jedna prywatna osoba.
Wkrótce na tym terenie (przy ul. 
Wisznickiej i Stagrowskiego) po-
wstało TESCO. Na kolejnej działce 
ma powstać Bricomarche – su-
permarket typu „dom i ogród” . 
Działania zmierzające do budowy 
marketu rozpoczęły się w 2014 r., 
w grudniu 2015 r. inwestor, któ-
rym jest firma Krokus Sp. z o.o. z 
Poznania, otrzymał w Starostwie 

Powiatowym w Radzyniu zezwo-
lenie na budowę. Wiosną 2016 r. 
miały się rozpocząć prace budowla-
ne. Nie rozpoczęły się wówczas, bo 
– jak się dowiedzieliśmy w firmie 
Krokus – nie znalazł się franczyzo-
biorca (ktoś, kto byłby właścicielem 
sklepu i prowadził go w ramach – w 
tym przypadku - sieci Bricomar-
che).
Na kolejnej działce (przyległej 
do ul. Wisznickiej i Lubelskiej) w 
pierwszej połowie lipca br. rozpo-
częto prace przy budowie Parku 
Handlowego. Inwestorem jest firma 
Adept Investment, a generalnym 
wykonawcą inwestycji - JMS Sp. 
z o.o. z Torunia. Kompleks będzie 
miał 3,3 tys. m2, zaplanowano w 
nim siedem lokali handlowych. 
Klienci będą mieli do dyspozycji 
parking na 100 samochodów.

 Anna Wasak

Walczyli o wiarę, 
wolność i honor

W sprawie budowy Parku Handlowego

Msza za Ojczyznę, sprawowana 10. sierpnia w kościele pw. Błogosławionych 
Męczenników Podlaskich, poświęcona była w sposób szczególny 73. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego.

Nowy bus w radzyńskiej flocie PKS

Zestawy porządkowe dla odwiedzających 
radzyński cmentarz komunalny

Sierpniowa Msza za Ojczyznę



Radzyńskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych „Ósmy Kolor Tęczy” 31 
sierpnia br. oficjalnie stało się 
pełnoprawnym właścicielem 
tzw. wodomistrzówki – bu-
dynku na ul. Parkowej, zajmo-
wanego niegdyś przez Spółkę 
Wodną.

Oficjalnego przekazania budyn-
ku na ręce Sylwii Marczuk, prezes 
stowarzyszenia, dokonał Radosław 
Kiciński, Dyrektor Departamentu 
Mienia i Inwestycji z Urzędu Mar-
szałkowskiego w Lublinie. 
- Dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
pani prezes jak i osób związanych 
ze stowarzyszeniem, Marszałek 

Województwa Lubelskiego Sławo-
mir Sosnowski postanowił przeka-
zać ten budynek na działalność sto-
warzyszenia. Decyzja jest poparta 
szerokimi i szczytnymi działania-

mi, jakie prowadzi stowarzyszenie. 
Takie inicjatywy jak podkreślał 
marszałek, zawsze mogą liczyć na 
jego poparcie – mówił R. Kiciński.
Głos zabrała także prezes stowarzy-

szenia, która w imieniu swoim, jak 
i podopiecznych podziękowała za 
tę decyzję. - Zapewniam, że ten bu-
dynek będzie dobrze wykorzystany 
i każdy, kto będzie potrzebował 

pomocy, znajdzie ją właśnie tutaj – 
mówiła.
Swoje zadowolenie wyraził także 
zastępca burmistrza, Tomasz Ste-
phan. - Cieszę się, że stowarzysze-
nie wystąpiło z tą inicjatywą i po-
mysłem przejęcia budynku. Kiedy 
miasto otrzymało w postaci daro-
wizny od Urzędu Marszałkowskie-
go ten lokal, miało pewne pomysły 
i plany, jak go zagospodarować. 
„Na szczęście” - tak dzisiaj może-
my powiedzieć - nie doszły one do 
skutku. W imieniu swoim jak i bur-
mistrza Jerzego Rębka życzę, aby 
służył tym pięknym działaniom jak 
najdłużej.

 Karol Niewęgłowski

Na zaproszenie Burmistrza Miasta 
Radzyń Podlaski Jerzego Rębka na 
zebranie przybyli przedstawiciele 
stowarzyszeń i organizacji senio-
rów oraz samorządu miejskiego: 
Marian Samociuk - Prezes Zarzą-
du Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Oddział 
Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, 
Dariusz Gałan - Rektor Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku Filia w 
Radzyniu Podlaskim, Stanisława 
Popławska - Prezes Zarządu Sto-
warzyszenia Emerytów i Rencistów 
„Kormoran”, Teresa Szczepaniuk 
- Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Klub Seniora „Radzyńskie Wrzosy”, 
Maria Ligęza - Kierownik Zespo-
łu Wokalnego „Radzyniacy” oraz   
Mieczysław Zając - Wiceprzewod-
niczący Rady Miasta Radzyń Pod-
laski, a także Radni Miasta Radzyń 
Podlaski: Jacek Piekutowski, Wło-
dzimierz Sieromski i Krzysztof 
Wołowik.
Jerzy Rębek przypomniał na wstę-
pie, że w listopadzie 2016 roku 
Rada Miasta podjęła uchwałę, 
przyjmującą Program współpracy 
Miasta Radzyń Podlaski z organi-
zacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami, o których mowa w 
Ustawie o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie. W 
rozdziale VI, punkcie 5 przyjętego 
Programu jest mowa o możliwości 
tworzenia „wspólnych zespołów o 

charakterze doradczym i inicjatyw-
nym, złożonych z przedstawicieli 
organizacji pozarządowych oraz 
przedstawicieli właściwych orga-
nów Miasta”, jakimi są Rada Mia-
sta czy stałe komisje problemowe, 
działające przy RM.
Przedstawiciele seniorów zgodnie 
stwierdzili, że inicjatywa powo-
łania zespołu jest potrzebna i od 
lat oczekiwana przez środowisko. 
– W minionej kadencji rozma-
wialiśmy z Dariuszem Gałanem o 
powołaniu takiego zespołu, ale po-
przedni pan burmistrz nie bardzo 
widział potrzebę jego funkcjono-
wania – mówił Jacek Piekutowski. 
Mimo różnych poglądów poli-
tycznych i zapatrywań na kwestie 
szczegółowe jest wiele płaszczyzn, 
na których możliwa jest współ-
praca dla dobra wszystkich miesz-
kańców, nie tylko tych „po sześć-
dziesiątce”, i gdzie przydałyby się 
wiedza i doświadczenie praktyczne 
seniorów. - Są sytuacje wydawało-
by się bez wyjścia, a gdy się spotka 
i porozmawia z ludźmi w szerszym 
gronie, często okazuje się, że znaj-
dzie się rozwiązanie – dodał radny.
Jakie zadania stałyby przed zespo-
łem? Przede wszystkim opracowa-
nie polityki senioralnej. Dariusz 
Gałan zwrócił uwagę, że general-
nie Europa się starzeje. – Obecnie 
osoby powyżej 60. roku życia sta-
nowią 25% populacji kontynentu, 

w Radzyniu seniorzy stanowią 1/3 
mieszkańców miasta, stąd zespół 
w pierwszym rzędzie powinien się 
pochylić nad stworzeniem długo-
falowego, spójnego programu dla 
radzyńskich seniorów, który na-
stępnie należałoby uszczegółowić 
– proponował rektor radzyńskiego 
UTW. - Od demografii nie uciek-
niemy, seniorów będzie coraz wię-
cej, przez stworzenie odpowiednich 
form działalności i współpracy z 
Miastem można sprawić, że kilka-
set osób znajdzie dla siebie miejsce 
wśród innych ludzi, będzie aktyw-
nych społecznie, kulturalnie, nie 
będzie skazanych na samotność.
Kolejnym zadaniem zespołu było-
by opiniowanie projektów uchwał 
i innych aktów prawnych Mia-
sta, z tym że opinie te nie miałyby 
mocy wiążącej, ale ukazywałyby 
różne aspekty danego zagadnienia.
Ważnym aspektem działalności ze-
społu byłby bezpośredni przekaz 
informacji o działaniach Miasta 
skierowanych do środowiska se-
niorów.
Za priorytet uznano utworzenie 
Domu Dziennego Pobytu Senio-
rów. Przy okazji zastanawiano się 
nad formami finansowania pla-
cówki. Teresa Szczepaniuk pytała, 
czy praca z seniorami opierałaby 
się, podobnie jak w jej Stowarzy-
szeniu „Radzyńskie Wrzosy”, na 
działalności społecznej. Dyskutanci 

doszli do wniosku, że DDPS będzie 
dużym przedsięwzięciem, potrzeb-
ni będą instruktorzy, opiekunowie, 
których systematycznej pracy nie 
będzie można oprzeć wyłącznie 
na wolontariacie. Stąd też potrzeba 
sięgnięcia po fundusze z progra-
mów rządowych (Senior Wigor, Se-
nior Plus), które mogłyby stanowić 
źródło finansowania wielu podej-
mowanych tam działań. Jacek Pie-
kutowski proponował odwiedzenie 
partnerskiego miasta Nowego To-
myśla czy analogicznych placówek 
działających już w Lublinie.
Jako miejsce funkcjonowania 
Domu Dziennego Pobytu Senio-
rów burmistrz Jerzy Rębek wska-
zał Pałac Potockich. W opracowa-
nym właśnie planie zagospodaro-
wania obiektu przez naukowców 
z Politechniki Lubelskiej pod kie-
rownictwem prof. Jana Wrany oraz 
dr Michała Kapczyńskiego z Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie 
dla seniorów została przeznaczo-
na część powierzchni w korpusie 
głównym, na parterze we wschod-
niej części; przewidziano również 
windę, która pomoże seniorom 

korzystać w pełni z całego obiektu.
Burmistrz zaznaczył, że urucho-
mienie ośrodka w pałacu będzie 
możliwe za dwa lata: - Po opra-
cowaniu projektu zostanie złożony 
wniosek do Urzędu Marszałkow-
skiego o środki zewnętrzne na jego 
realizację, następnie Marszałek 
Województwa będzie miał czas na 
wyłonienie beneficjentów i udziele-
nie wsparcia. Fizyczne wykonanie 
projektu potrwa kolejny rok – wy-
liczał Jerzy Rębek.
Po podjęciu decyzji przez Radę 
Miasta odbędzie się spotkanie, na 
którym zespół się ukonstytuuje i 
wybrane zostaną jego władze.
Burmistrz zaproponował, żeby po-
wołanie zespołu odbyło się przy 
zachowaniu suwerenności  dotych-
czas działających stowarzyszeń: – 
Każdy ma swoją podmiotowość, 
nikt nie powinien w to ingerować. 
Zespół będzie tworzył dodatko-
wą formę aktywności seniorów i 
płaszczyznę porozumienia -pod-
kreślił włodarz miasta.

 Anna Wasak

„Wodomistrzówka” w rękach „Ósmego Koloru Tęczy”

Spotkanie informacyjno-organizacyjne w sprawie powołania zespołu 
senioralnego o charakterze doradczym i inicjatywnym odbyło się 18. 
sierpnia w Urzędzie Miasta. Podczas sesji  Rady Miasta radni podjęli 
decyzję o  powołaniu zespołu. 
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Od czasu do czasu w naszym mieście 
następuje głośne użycie syren alarmo-
wych. Zapewne nieraz zastanawiają 
się Państwo nad przyczyną tego faktu. 
Może powoli się już i do tego przyzwy-
czajacie, uważając, że to jakaś obowią-
zująca norma. Ale rozlegający się dźwięk 
syren nie jest faktem przypadkowym.

Na terenie Radzynia Podlaskiego działa sys-
tem wczesnego ostrzegania (SWO) oraz 
system wykrywania i alarmowania (SWA). 
SWO i SWA (oba te systemy są ze sobą inte-
gralnie związane) mają w swojej dyspozycji 
pięć scentralizowanych syren alarmowych 
zasilanych drogą radiową rozmieszczonych w 
nieprzypadkowo dobranych punktach miasta. 
System pozwala na użycie wszystkich syren 
jednocześnie, jak również na ich selektywny 
dobór w zależności od potrzeb. Nad sprawno-
ścią systemu czuwają przedstawiciele Wydzia-
łu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Lublinie. Burmistrz Miasta poprzez właściwe 
stanowiska Urzędu Miasta ds. obrony cywilnej 
i zarządzania kryzysowego oraz spraw obron-
nych i BHP używa przedmiotowego systemu 
do realizacji przedsięwzięć ostrzegawczych, 
zlecanych przez wydziały oraz służby dyżurne 
Wojewody Lubelskiego.
Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Lubel-
skiego zostały określone terminy, kiedy syre-
ny są głośno używane. Głośne użycia mogą 
nastąpić w sytuacji zaistnienia realnego 
zagrożenia w mieście, w czasie prowadze-
nia ćwiczeń i treningów SWO i SWA oraz 
podczas okresowych prób, mających na 
celu sprawdzenie stanu technicznego syren 
wchodzących w skład przedmiotowego sys-
temu. Zawsze przed głośnym użyciem syren 
w ramach ćwiczeń SWO i SWA lub prób 
sprawności technicznej systemu mieszkańcy 
są informowani o tym fakcie przez ogłoszenia 
wywieszane na słupach ogłoszeniowych oraz 
poprzez informację zamieszczaną na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.
Tego typu użycia poznamy po tym, że sygnał 
emitowany przez syreny ma charakter dźwię-
ku ciągłego i trwa jedną minutę. Z takimi 
sygnałami mamy do czynienia najczęściej w 
naszym mieście. Ale nie należy nigdy wyklu-
czyć możliwości, że syreny mogą zwiastować 
faktyczny stan zagrożenia. Jeśli na terenie 
miasta miałoby miejsce realne zagrożenie, 
wówczas syreny będą emitowały sygnał 
modulowany trwający 3 minuty. W ta-
kim wypadku należy jak najszybciej udać się 
do domu lub jakiegoś obiektu publicznego 
(marketu, sklepu, instytucji użyteczności pu-
blicznej itp.) i tam oczekiwać na informacje 
dotyczące potencjalnego zagrożenia, które w 
szybkim tempie pojawią się w środkach ma-
sowego przekazu (nie należy w takich sytu-
acjach pozostawać na zewnątrz).
Informacje przekazane w mediach powie-
dzą nam zarówno o rodzaju zagrożenia, z 
jakim mamy w danej chwili do czynienia, jak 
również o właściwym sposobie postępowania 
i zachowania się w zaistniałej sytuacji. Należy 
się do nich bezwzględnie stosować.
W sytuacji, gdy zagrożenie minie, syreny ode-
zwą się ponownie, tym razem sygnałem cią-
głym trwającym 3 minuty.
Istnieje też możliwość głośnego użycia syren 
alarmowych dla uczczenia rocznic czy in-
nych zdarzeń okolicznościowych. Aby takie 
użycie było możliwe i legalne, trzeba uzyskać 
na nie zgodę Wojewody Lubelskiego. O tego 
typu użyciach mieszkańcy miasta będą rów-
nież informowani poprzez ogłoszenia na słu-
pach ogłoszeniowych oraz poprzez stosowną 
informację zamieszczoną na stronie interne-
towej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.
System, który mamy na terenie miasta jest 
ciągle doskonalony. Dążymy do tego, by był 
sprawny i spełniał swoją rolę, tzn. by służył 
bezpieczeństwu naszych mieszkańców.

 Waldemar Blicharz

Większość odpadów, które trafia do 
kosza w przeciętnym gospodarstwie 
domowym, to opakowania produktów 
kupione w okolicznym sklepie. Prze-
czytaj i dowiedz się jak właściciele 
małych i średnich sklepów mogą być 
bardziej Green i zachęcić okolicznych 
mieszkańców do segregacji.

Wszystko zaczyna się na etapie zamawiania 
towarów. Staraj się maksymalnie ograniczać 
opakowania, w które są zapakowane produkty 
sprzedawane w Twoim sklepie. Wybieraj tych 
dostawców, którzy pakują towar w opakowania 
z materiałów biodegradowalnych lub wielo-
krotnego użytku. Jeżeli to możliwe, zamawiaj 
towar od lokalnych przedsiębiorców – nie 
tylko będą mniej opakowane, ale też mniej pa-
liwa zostanie zużyte celem ich przewiezienia, a 
tym samy mniej pyłów i szkodliwych substancji 
chemicznych dostanie się do atmosfery. Dodat-
kowo, kupując lokalne wyroby zwiększasz za-
trudnienie w swojej okolicy.
Możesz wykorzystać przestrzeń w sklepie do in-
formowania klientów o tym, które opakowania 
są najbardziej ekologiczne. Na przykład przy 
półce ze słodkimi napojami, możesz napisać: 
„Plastik rozkłada się nawet 500 lat! Pamiętaj, 
żeby wyrzucić opakowanie do odpowiedniego 
kosza”, a w innym miejscu: „Ilość rozdanych 
lub sprzedanych torebek foliowych i marke-
tach i sklepach szacuje się na ok. 10 miliardów 
sztuk rocznie. Zastanów się zanim weźmiesz 
kolejną”.
Á propos popularnych „reklamówek”. Wiele 
osób próbuje ponownie wykorzystać foliowe 
siatki – przeważnie jako worek na śmieci. Jed-
nak w przeciwieństwie do plastikowych tore-
bek, współczesne worki na śmieci wykonuje się 
z materiałów, które ulegają szybkiemu rozkła-
dowi. Pomimo, że jedne i drugie torby wyglą-
dają podobnie, takie same nie są. W efekcie na 
wysypiska trafia jeszcze więcej plastiku, który 
można byłoby odzyskać w postaci energii.
Czy osoba prowadząca sklep może w jakiś 
sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości plasti-
kowych opakowań, które jego klienci zabiorą z 
sobą do domu? Oczywiście, że tak! Warto udo-
stępniać alternatywne opakowania. Zamiast 
torebek foliowych zaproponuj klientom tor-
by wielokrotnego użytku. Mogą to być torby 
z grubego plastiku, które można wykorzystać 
kilkanaście razy. Jeszcze lepszym pomysłem 
będzie jednak udostępnienie materiałowych 
toreb na zakupy. Tego typu torby są trwalsze i 

wyróżniają się wyglądem, dzięki czemu stają się 
coraz modniejsze.
Część sklepów zamiast jednorazowych folio-
wych torebek udostępnia przy kasach torebki 
z papieru, które są surowcem, który z jednej 
strony można przetworzyć i ponownie wyko-
rzystać, a z drugiej (jeżeli jest zabrudzony, przez 
co nie nadaje się do przetworzenia) znacznie 
szybciej ulega biodegradacji.
Wiele sklepów, aby zmobilizować swoich klien-
tów do korzystania z papierowych lub baweł-
nianych toreb, wprowadziło niewielkie opłaty 
za plastikowe torebki jednorazowe.
Małe sklepy są również często miejscem, gdzie 
ktoś zatrzymuje się na chwilę, żeby np. wypić 
oranżadę lub zjeść loda. Opakowania po nich 
często lądują w jednym koszu. Jeżeli ustawisz w 
swoim sklepie pojemniki do segregacji odpa-
dów, szklana butelka czy folia po lodzie będą 
miały szansę być posegregowane i ponownie 
wykorzystane, a Ty zmniejszysz koszty za go-
spodarowanie odpadami o połowę! (stawka 
za jeden pojemnik lub worek o pojemności 
120 l z odpadami niesegregowanymi wynosi 
24 zł, a z segregowanymi TYLKO 12 zł!)
To jednak nie wszystko. Możesz również usta-
wić pojemnik na takie odpady niebezpiecz-
ne jak baterie, świetlówki czy drobny sprzęt 
RTV/AGD. Udostępnienie specjalnych po-
jemników na baterie, czy leki ułatwi lokalnej 
społeczności segregację. Nie będą oni musieli 
wieźć odpadów do często oddalonego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Jest 
też duża szansa, że klient przy okazji oddawa-
nia zużytej świetlówki zrobi u Ciebie zakupy.
Bardziej eko możesz być również na zapleczu 
swojej firmy. Staraj się ograniczać zużycie pa-
pieru – nie drukuj e-maili, wystawiaj faktury 
w wersji elektronicznej. Korzystaj z bankowo-
ści internetowej, zarejestruj się na platformie 
ePUAP i prowadź korespondencję urzędową 
w wersji elektronicznej. Nie wymaga to spe-
cjalnie wysiłku ani poświęcenia, za to jest na-
prawdę wygodne i proekologiczne.
Jest to kilka kroków do tego, żeby prowadzić 
ekonomicznie swój biznes, a przy okazji ekolo-
gicznie. Oszczędzasz pieniądze oszczędzając 
środowisko. Pomyśl, co Ty możesz zrobić dla 
swojego biznesu żeby był jeszcze bardziej kaso-
wy, trendy, modny i ekologiczny?! 
Masz pytania w związku z gospodarką odpada-
mi komunalnymi w Radzyniu? Zadzwoń do nas 
- (83) 351 24 67. 

tekst i foto: http://naszesmieci.mos.gov.pl 
i Urząd Miasta Radzyń Podlaski

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski infor-
muje, że wnioski o przyznanie stypendium 
szkolnego o charakterze socjalnym na rok 
szkolny 2017/2018 należy składać w Urzę-
dzie Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszaw-
ska 32 (pokój nr 306, III piętro, Wydział 
Edukacji, Kultury i Sportu) w terminie od 
25 sierpnia 2017 r. do 15 września 2017 r.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń 
zamieszkały na terenie miasta Radzyń Pod-
laski, znajdujący się w trudnej sytuacji ma-
terialnej.

Do pobrania na stronie www.radzyn-podl.
pl:
Informacja stypendium szkolnym o charak-
terze socjalnym na rok szkolny 2017/2018
Wniosek o przyznanie stypendium szkol-
nym o charakterze socjalnym na rok szkolny 
2017/2018
Wzór oświadczenia do celów stypendium 
szkolnego
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 
(83) 3512489.

Stypendium szkolne
o charakterze socjalnym na rok 
szkolny 2017/2018 
- informacja o składaniu wniosków

Dlaczego w naszym mieście od czasu do czasu 
słychać dźwięk syren alarmowych?
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Prowadzisz sklep w Radzyniu? 
Bądź eko i pomnażaj swoje zyski!
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W 22. edycji „Dialogów” wzięło 
udział 11 osób. Wszyscy pod fa-
chowym okiem Janusza Szymań-
skiego i Józefa Markockiego w 
ciągu 8 dni warsztatów teatralnych 
doskonalili swój kunszt aktorski 
oraz przygotowywali spektakl fina-
łowy.
Tym razem uczestnicy do nasze-
go miasta przyjechali z Wrocła-
wia, Poznania, Brześcia, Tarnowa, 
Gdańska, Lublina i Siedlec, w gro-
nie tym były również radzynian-
ki. W sobotni wieczór 5 sierpnia 
na scenie Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury zaprezentowany został 
efekt spotkania. W pierwszej czę-
ści, zatytułowanej „Rezonans ciała” 
uczestnicy warsztatów przedstawili 
5 nastrojowych etiud inspirowa-
nych prozą Brunona Schulza („Sen 
w ogniu”, „Wiatr i ziarno”, „Kolo-
ryt życia”, „Uszyta na miarę” oraz 
„Słońce, które suszy”). W czterech 
wystąpiły duety aktorskie, w ostat-

niej - na scenie pojawili się wszy-
scy uczestnicy. Krótkie historie 
„opowiedziane” za pomocą ruchu, 
gestu, mimiki, przy pomocy sce-
nografii tworzonej ze światła i przy 
dźwiękach przejmującej muzyki 
ukazywały złożone relacje między-
ludzkie, którym towarzyszą zmien-
ne emocje.
Szczególnie żywą reakcję widzów 
wzbudziła ostatnia etiuda, nawią-
zująca do „Sklepów cynamono-
wych”, której bohaterami były ma-
nekiny – martwe, sterowane, sta-
rannie „ustawiane” przez ich twór-
cę i posłuszne mu, dopóki w czasie 
jego snu nie pojawił się KTOŚ, kto 
tchnął w nie życie, indywidualność, 
wolność. Ale czy był to tylko sen? 
Życie – dynamika kończy się, gdy 
reżyser się budzi....
Wielkie wrażenie na widzach wy-
warł monodram „Bóg Słońca”, w 
mistrzowskim wykonaniu Józe-
fa Markockiego. Bohater panto-

mimy - aktor, a jednocześnie jak 
najbardziej współczesny „Jeder-
mann” – każdy z nas, znajduje się 
w nieustannej podróży przez życie, 
ukrywa się szczelnie pod płasz-
czem, kostiumem, maską, niemal 
automatycznie powtarza rytuał co-
dziennych czynności, odnosi suk-
cesy, ale coś go niepokoi, wprawia 
w stany, które leczy specyfikami 
spożywanymi całymi garściami. 
Nagle budzi się z letargu codzien-
ności, zatrzymuje się, zrzuca z sie-
bie wszystko, przybiera pozycję 
embrionalną. Rodzi się na nowo? 
Powraca do początku, natury? Na-
gość przyodziewa plecionką - ze 
światła zachodzącego słońca? Nie-
jednoznaczność sceny może rodzić 
różne interpretacje, ale na pewno 
budzi silne emocje. 
Na zakończenie spektaklu i całych 
„Dialogów” głos zabrał Józef Mar-
kocki - aktor i instruktor warszta-
tów: - Cieszę się, że w dobie tego 
dzikiego, galopującego kapitalizmu 
w Polsce możemy się zatrzymać 
nad jakąś refleksją - nad tym, co 
wzrusza; takim czymś jest sztuka, 
poezja teatr. I cieszę się, że choć 
małą cząstkę z tego możemy – po-
przez takie warsztaty i taką działal-
ność – dołożyć.
Uczestnicy „Dialogów” również 
wynieśli ze spotkania pozytywne 
wrażenia.
- Za każdym razem, kiedy tu przy-
jeżdżam, rozwijam się i odkrywam 
coś nowego w sobie – mówiła Mo-
nika Maciejewska z Radzynia, 
obecnie studiująca w Gdańsku na 
wydziale wokalno-aktorskim. Do-

daje, że radzyńskie warsztaty po-
magają jej w rozwoju umiejętności 
aktorskich. - Bardzo mi się podoba 
magia kompleksu parkowo-pała-
cowego, cieszę się, że możemy mieć 
tu warsztaty. Mimo iż ciężko pra-
cowaliśmy, mam niedosyt, chętnie 
zostałabym jeszcze tydzień – dzieli 
się wrażeniami Monika Walkie-
wicz – psycholog z Poznania. - W 
warsztatach uczestniczę dla własnej 
satysfakcji, ale teatralne doświad-
czenia z ciałem pozwalają na prze-
łamanie lęków.
Vera Sauchuk z Brześcia dodaje, 
że podczas warsztatów wszyscy 
uczestnicy intensywnie pracowali, 
ale był też czas na poznanie miasta 
i jego zabytków: - Miejsce spotka-
nia -oranżeria obok niezwykłego 
Pałacu Potockich jest bardzo inspi-
rujące.
- Warsztaty to przede wszystkim 
ciężka praca fizyczna, wylane litry 
potu – w przenośni i dosłownie, ale 
myślę, że rezultat wart był wysiłku, 
bo efekt jest wartościowy i dla wi-
dza, i dla uczestników – podsumo-
wuje Janusz Szymański. - Zauwa-
żyliśmy, że przez 8 dni warsztatów 
każdy zrobił duży krok do przodu 
w komunikacji - niekoniecznie 
związanej tylko z teatrem - oraz w 

pracy z ciałem. Uczestnicy  poroz-
wiązywali sobie różne problemy, 
nawet  ustąpiły nerwobóle.
Józef Markocki to aktor i założyciel 
Teatru Formy (niegdyś Współcze-
snego Teatru Pantomimy), absol-
went Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej na wydziale aktorskim 
we Wrocławiu, w latach 1993-97 
pracował we Wrocławskim Teatrze 
Pantomimy Henryka Tomaszew-
skiego. Był wykładowcą z zakresu 
Pantomimy i Maski w Wyższej 
Szkole Teatralnej na wydziale lal-
karskim (1994-1996) , obecnie - w 
Technische Universität w Görlitz. 
Prowadzi staże pantomimiczne 
w kraju i za granicą. W 2002 r. 
otrzymał najważniejszą nagrodę 
przyznawaną przez wrocławską 
publiczność – Złotą Iglicę. Dyrek-
tor projektu Europejska Akademia 
Pantomimy. Dyrektor Artystyczny 
Stream Festival – Międzynarodowy 
Festiwal Teatru Ruchu we Wrocła-
wiu oraz Karawany Teatrów Ulicz-
nych w Oławie. Przewodniczy Fun-
dacji Wspierania Kultury Cultura 
Mundi. Od kilku lat - animator i 
kreator kultury w Mieście i Gminie 
Oława. W Radzyniu Podlaskim był 
w 1998 roku.
 Anna Wasak

Wernisaż prac Henryka 
Widelskiego odbył się 28 
lipca br. w Galerii Oranżeria, 
działającej przy Radzyńskim 
Ośrodku Kultury.

Wydarzenie niezmiennie otwo-
rzył kustosz galerii, Arkadiusz 
Kulpa. - Dzisiejszy gość pochodzi 
z Bełżyc. Tam mieszka i realizuje 
swoje projekty. Jego prace wyko-
nywane są różnymi technikami. 
Pastel, olej, grafika i rysunek – w 

tych dziedzinach czuje się naj-
lepiej. Gdyby tego jeszcze było 
mało, to artysta pisze wiersze – 
zakończył żartobliwie A. Kulpa.
Głos zabrał także sam artysta. - Te 
prace są jednymi z pierwszych z 
okresu szkolnego, z liceum pla-
stycznego. Inspiruje mnie temat 
psychologii i człowieka. Pod-
chodziłem do tych prac jak do 
portretu psychologicznego, w 
którym chciałem pokazać pew-
ne stany duchowe – przeżywania 

czegoś, wzruszenia, radości. W 
tych pracach proszę doszukiwać 
się piękna ze strony duchowej. 
Wszyscy jesteśmy tego częścią, to 
piękno jest w nas, chociaż ciągle 
go poszukujemy. Trzeba patrzeć 
nie tylko oczami, ale również i 
duszą w poszukiwaniu piękna w 
drugim człowieku – wyjaśniał.
Henryk Widelski jest absolwen-
tem Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych w Nałęczowie. Od 
1983 roku zajmuje się konserwa-

cją i renowacją dzieł sztuki. Jest 
uczestnikiem wielu wystaw indy-
widualnych i zbiorowych. W 2009 
roku otrzymał od Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
Bogdana Zdrojewskiego odznakę 
honorową „Zasłużony dla Kultu-
ry Polskiej”. Od 2010 roku pracuje 
w Liceum Plastycznym im. Józe-
fa Chełmońskiego w Nałęczowie 
jako nauczyciel „meblarstwa ar-
tystycznego”.
 Karol Niewęgłowski

Tegoroczne XXII Międzynarodowe Otwarte Warsztaty Teatralne „Dialogi 
2017” poświęcone były pantomimie. - Pantomima ma duże tradycje w 
Polsce. Cieszę się, że młodzi ludzie mogą jej się uczyć, mogą zgłębiać moż-
liwości własnego ciała. To jest piękne – mówił na zakończenie spotkania 
Józef Markocki -  gość specjalny warsztatów. 

Międzynarodowe Warsztaty Teatralne „Dialogi 2017”

Pastel, olej, grafika, rysunek. Wystawa Henryka Widelskiego



- W zeszłym roku na scenie gości-
liśmy niesamowitą artystkę, kró-
lową polskiej estrady Ewę Bem. 
W tym roku założyłem sobie, że 
poziom musi zostać utrzymany, co 
do wykonawców, stąd też zapro-
szeni zostali: Lora Szafran, Marek 
Dyjak oraz Renata Przemyk. Pa-
trząc na frekwencję podczas kon-
certów, śmiem twierdzić, że był to 
trafny wybór.  Nie można oczy-
wiście zapomnieć o uczestnikach 
konkursu, bo to tak naprawdę dla 
nich organizowana jest „Oranże-
ria”. Zaprezentowali oni bardzo 
wysoki poziom i z tego co wiem, 
jury miało nie lada problem w wy-
łonieniu zwycięzcy – podsumo-
wuje wydarzenie dyrektor ROK 
Paweł Żochowski.
Tak jak w ubiegłym roku, pierwszy 
dzień OSzPy poświęcono wspo-
mnieniom… W tym roku wspo-
minano osobę zmarłego niedaw-
no wielkiego muzyka Leonarda 
Cohena. Jego największe przeboje 
zaprezentowała wraz z zespołem 
Lora Szafran.
Sobota to standardowo przesłu-
chania i wieczorny koncert laure-
atów. Jury w składzie: Olga Szaltis, 
Jan Kondrak oraz Wojciech Gil 
spośród uczestników wyłoniło 

zwycięzców, którzy tym samym 
otrzymali nominację do 23. Festi-
walu Piosenki Studenckiej. I tak: 
III miejsce i nagrodę w wysokości 
700 zł otrzymała Gabriela Kun-
dziewicz, II miejsce i nagrodę w 
wysokości 900 zł otrzymała Justy-
ny Sieniuć, natomiast I miejsce i 
nagroda w wysokości 1500 złotych 
trafiła do Marcina Piotrowskiego. 
Przyznano również i wyróżnie-
nia: III miejsce zdobyła Weronika 
Adamska, II miejsce Eliza Anna 
Hanish zaś I miejsce zdobył Paweł 
Błędowski.
W tym dniu przyznano także wy-
różnienie specjalne - statuetkę 
aniołka im. Agaty Budzyńskiej za 
ciepły i jasny przekaz artystyczny, 
którą otrzymała Weronika Adam-
ska.
Ostatnim, choć nieoficjalnym wy-
różnieniem, które przyznają od 
niedawna akustycy artyście, któ-
ry zwrócił ich szczególną uwagę, 
otrzymał gitarzysta Piotr Bogutyn.
Tuż po wręczeniu nagród, na sce-
nie pojawił się Marek Dyjak, któ-
ry jak sam zaznaczył, radzyńską 
scenę zna bardzo dobrze. - By-
łem tutaj 20 lat temu. Wtedy był z 
nami jeszcze nieżyjący już Marcin 
Różycki oraz Jacek Musiatowicz. 
Ten koncert to hołd dla moich mi-
strzów, przedłużenie ich intencji 

do świata – mówił podczas wystę-
pu Dyjak.
Niedziela była istną wisienką na 
torcie, a wszystko to za sprawą 
Renaty Przemyk, która swoim gło-
sem oczarowała radzyńską publi-
kę. Artystka zaprezentowała swoje 
największe przeboje jak i utwory z 
najnowszej płyty. Jak sama na ko-
niec powiedziała: - ten koncert był 
podróżą w czasie, w którą miło mi 
było państwa zabrać.

 Karol Niewęgłowski
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Radzyńskie Stowarzyszenie 
„Podróżnik” we współpracy z 
Radzyńskim Ośrodkiem Kultury 
zaprasza na spektakl teatralny 
pt. „Czas na miłość”. Przed-
stawienie, organizowane w 
ramach 2. edycji „Radzyńskich 
Podróży Teatralnych”, odbę-
dzie się 29 września 2017 r. 
(piątek) w sali kina „Oranżeria” 
w Radzyniu Podlaskim. Począ-
tek o godz. 18:00.

W rolach głównych wystąpią 
Marzanna Graff i Aleksander 
Mikołajczak, znani aktorzy te-
atralni, filmowi i telewizyjni.
Spektakl „Czas na miłość” opo-
wiada o 25-letnim małżeństwie, 
w którym Anna pragnie na nowo 
ułożyć relacje z mężem. Paweł 
jednak nie rozumie jej starań. 
Podoba mu się to, w czym tkwi. 
Zastanawia się, czego chce Anna, 

skoro przed laty już go uwiodła, 
na dowód czego ma obrączkę. 
Czy uda się na nowo wykrzesać 
namiętność w związku?
Zmiany nie są łatwe, ponieważ 
jest jeszcze ktoś obecny w tym 
związku... Ktoś bardzo ważny dla 
Pawła. Przyzwyczajenia prawni-
cze Pawła do porządku i podpo-
rządkowania życia zasadom też 
nie pomogą. Czy poukładany 
prawnik znajdzie porozumienie 
z nową-starą żoną? Tego nie wie-
my, ale widzowie na pewno znaj-
dą ogromną dawkę doskonałej 
zabawy.
Bilety w cenie 40 zł można nabyć 
w Radzyńskim Ośrodku Kultury 
(ul. Jana Pawła II 4) w godz. od 
10:00 do 15:00. Grupowe zamó-
wienia biletów przyjmuje Robert 
Mazurek, tel. 606-234-320.

 Robert Mazurek
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Wspaniałe Gwiazdy na 22.
Ogólnopolskich Spotkaniach
z Piosenką Autorską

„Czas na miłość” w Radzyniu

W ostatni weekend sierpnia (25-27) na radzyńskiej scenie, zaprezen-
towali się artyści wielkiego formatu w ramach organizowanych przez 
Radzyński Ośrodek Kultury 22. Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką 
Autorską „Oranżeria 2017”.

Grupy instruktorskie w R.O.K.
1. Warsztaty gitarowe – instruktor Wojciech 
Gil
2. Zajęcia szachowe – instruktor Adam Pę-
kała

3. Warsztaty ekspresji twórczej – instruktor 
Janusz Szymański
4. Warsztaty plastyczne – instruktor Iwona 
Pawelec-Burczaniuk
5. Zajęcia teatralne – instruktor Elżbieta Żu-

kiewicz
6. Zajęcia wokalne – Mateusz Obroślak
7. Warsztaty fotograficzne - instruktor To-
masz Młynarczyk

Grupy działające przy R.O.K.
1. Zespół wokalny „Wrzos”
2. Radzyński Klub Fotograficzny „Klatka”
3. Zespół wokalny „Radzyniacy”
4. Orkiestra Dęta
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W sobotę już od godziny 12.00 do 
dyspozycji dzieci było wiele form 
zabaw. Stale oblężone były dmu-
chańce, z których mogły korzystać 
do woli i nieodpłatnie milusińscy. 
Zabawa na nich była wyśmienita, a 
kolejki chętnych do skorzystania z 
tej rozrywki stale się wydłużały.
Teren parku sukcesywnie zapełnia-
li mieszkańcy, którzy od godziny 
17.00 zaczęli oblegać scenę, na któ-
rej wystąpiły zespoły: Kemah, Re-
life, Latające Talerze oraz gwiazda 
wieczoru - Red Lips.
Po zakończeniu koncertów tłum-
nie zgromadzeni w radzyńskim 
parku mieszkańcy mogli obejrzeć 

wspaniały pokaz sztucznych ogni. 
Pierwszy wieczór Dni Radzynia za-
kończyła dyskoteka pod chmurką.
Drugi dzień również obfitował w 
ciekawe wydarzenia. Na scenie pre-
zentowały się lokalne zespoły śpie-
wacze, które gromadziły szerokie 
grono słuchaczy. W tym dniu nie 
zabrakło także i atrakcji dla dzieci, 
o które zadbała Miejska Biblioteka 
Publiczna. Dziedziniec zapełnili 
ze swoimi produktami lokalni wy-
stawcy, prezentując piękne, ręcznie 
wykonane dzieła.

 Karol Niewęgłowski
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Wielkim placem dobrej zabawy stały się tereny 
Pałacu Potockich 22 i 23 lipca, a wszystko to 
za sprawą Dni Radzynia.


