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Miasto chce
odzyskać VAT

Schronisko dla 
bezdomnych

Targowisko dla 
zwierząt jeszcze 
w tym roku

Burmistrz Jerzy Rębek pod 
koniec października podpisał 
umowę z firmą Deloitte, która 
specjalizuje się w odzyskiwaniu 
VAT-u dla samorządów. Miasto 
Radzyń w poprzednich latach 
takich starań nie podejmowało, 
a warto, bo może to oznaczać 
powrót do miejskiego budżetu 
sporych sum. 

Schronisko dla osób bezdomnych 
w Radzyniu Podlaskim, miesz-
czace się przy ul. Brzostówieckiej 
2. jest dobrze przygotowane do 
okresu zimowego. Obecnie jest 
w stanie zapewnić całodobowy 
pobyt dla 21 podopiecznych 
– zapewnia kierownik MOPS 
Andrzej Szczęch. 

Najprawdopodobniej już w grud-
niu otwarte zostanie w Radzyniu 
targowisko dla żywych zwierząt. 
- Jest to zgodne z oczekiwaniami 
środowiska hodowców nie tylko 
okolic Radzynia. Jego powstanie 
ułatwi  życie rolnikom i hodow-
com, ożywi działalność gospo-
darczą oraz przyniesie dodatko-
wy dochód miastu – zapowiada 
burmistrz Radzynia Jerzy Rębek.
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Minęło blisko pół roku od zmiany na stanowisku kierownika Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Radzyniu. O pozytywnej zmianie w placówce najlepiej świadczy  fakt, że obecnie w zajęciach uczestniczy ok. 55 
osób, podczas gdy kilka miesiecy wcześniej  było to około 20 podopiecznych.  Udało się rozwiązać problem dojaz-
dów, ośrodek zaoferował darmowe posiłki, poszerzył ofertę terapeutyczną i zajęciową. 



Nigdy dość lekcji historii

Jesteście zobowiązani 
iść w ślady Orląt
Lwowskich 
Obchody Dnia Patronów Szkoły 
rozpoczęła Msza św. sprawowana 
w kościele pw. Trójcy Świętej przez 
radzyńskich proboszczów: kusto-
sza Sanktuarium MBNP ks. prał. 
Romana Wiszniewskiego oraz ks. 
kan. Andrzeja Kieliszka - probosz-
cza miejscowej parafii.
W homilii ks. kan. Andrzej Kieli-
szek nawiązał do postaci patrona 
dnia św. Rafała Kalinowskiego: 
żołnierza, powstańca styczniowe-
go, zesłańca, który po powrocie 
do kraju z 10-letniej katorgi został 
karmelitą i pełnił posługę kapłań-
ską m.in. we Lwowie, krzewiąc tam 
ducha religijnego i patriotycznego. 
Podkreślił, że fundamentem bo-
haterstwa Orląt Lwowskich była 
wiara, a pamięć o nich była przeka-
zywana przez dziesięciolecia jako 
wzór patriotyzmu. Przypomniał 
słowa patrona dnia - św. Rafała Ka-
linowskiego: „Polsce bardziej niż 
krwi potrzeba potu”. Na zakończe-
nie ks. Andrzej Kieliszek zwrócił 
się do młodzieży:  - Obecnie Polsce 
bardziej niż walki potrzeba pracy 

na rzecz pomyślności Ojczyzny, a 
z waszej strony - szczerej, uczciwej 
nauki. Przyjęliście imię i tradycje 
Orląt Lwowskich, więc w sposób 
szczególny jesteście zobowiązani 
iść w te ślady.

Orlęta to inspiracja do 
miłości Ojczyzny
Po Mszy św. uczestnicy uroczy-
stości przeszli do budynku Gim-
nazjum nr 1, gdzie wzięli udział 
w uroczystej akademii, połączonej 
ze ślubowaniem klas pierwszych. 
Dyrektor szkoły Bożena Płatek 
powitała licznie zgromadzonych 
uczestników święta szkoły: przed-
stawicieli Towarzystwa Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Południo-
wo-Wschodnich, które reprezen-
towali: Krystyna Chruszczewska, 
Adelajda Budzińska, Teresa Zięci-
na, Tomasz Zięcina oraz Eugeniusz 
Dzioba; proboszczów radzyńskich 
parafii: ks. prał. Romana Wisz-
niewskiego i ks. kan. Andrzeja 
Kieliszka, władze samorządowe z 
burmistrzem Miasta Radzyń Je-
rzym Rębkiem i przewodniczącym 
Rady Miasta Adamem Adamskim, 
delegacje radzyńskich szkół, in-

stytucji. Wśród gości był również   
Stanisław Apriłaszwili - lwowianin, 
korespondent polskich mediów we 
Lwowie, student polonistyki UW. 
Elżbieta Twarowska wygłosiła re-
ferat „Drogi do Niepodległej”, a 
Bożena Płatek: „Orlęta Lwowskie - 
kim byli, kim są dla współczesnego 
pokolenia”. Dyrektor gimnazjum 
przypomniała, że jej szkoła od 15 
lat realizuje program wychowa-
nia patriotycznego, a postawa pa-
tronów szkoły - Orląt Lwowskich 
wspaniale się w to wpisuje: - Or-
lęta to inspiracja do czynnej miło-
ści Ojczyzny, troski o jej rozwój i 
znaczenie. Orlęta dziś to pasjonaci 
nauki, sportu, kultury, otwarci na 
uniwersalne, tradycyjne wartości - 
podkreślała Bożena Płatek.
Kolejnym punktem programu 
obchodów Święta Patronów Szko-
ły było ślubowanie uczniów klas 
pierwszych.
Następnie Stanisław Apriłaszwili 
w krótkim wystąpieniu zapoznał 
zebranych z funkcjonowaniem 
polskich mediów we Lwowie. - Ich 
zadaniem jest pokazać, że tam żyją 
Polacy, działają na rzecz polskości - 
mówił prelegent.
W części artystycznej uczniowie 
Gimnazjum nr 1 oraz absolwenci 
szkoły zaprezentowali poruszające 
widowisko o Orlętach Lwowskich, 
według scenariusza Bożeny Płatek, 
która również je wyreżyserowała, 
z oprawą muzyczną przygotowaną 
przez Beatę Jastrzębską. W spek-
taklu zostały wykorzystane m.in. 
utwory muzyczne Wojciecha Ki-
lara i Bartosza Chajdeckiego oraz 
teksty poetów i pisarzy związanych 
ze Lwowem, m.in. Mariana He-

mara i Zbigniewa Herberta oraz 
Kornela Makuszyńskiego, a także 
wspomnienia świadków wydarzeń 
i śmierci młodych obrońców Lwo-
wa.

Nigdy dość lekcji
historii
Za wspaniałą uroczystość i szerze-
nie pamięci o bohaterstwie Orląt 
Lwowskich dziękowała Krystyna 
Chruszczewska. Zacytowała wiersz 
Mariana Hemara: „Do czyich rąk 
/ostatni z was odda/ chorągwi 
drzewce? - pytała słowami poety 
wnuczka obrońcy Lwowa. Wyra-
ziła radość, że „chorągwi drzewce” 
trafiło do społeczności radzyńskie-
go gimnazjum.
Adam Adamski przypomniał z 
satysfakcją, że mógł jako prze-
wodniczący Rady Miasta podpisać 
uchwałę o nadaniu szkole imienia 
oraz że Rada Miasta uchwałę tę 
przyjęła jednogłośnie.
- Ta uroczystość dowodzi, że nigdy 
dość lekcji historii - mówił Bur-
mistrz Miasta Radzyń Jerzy Rębek. 
- Warto pamiętać, że kompromi-
sów nie można zawierać za wszel-
ką cenę. Tak postępowali wszyscy, 
których dziś wspominamy z wiel-
kim szacunkiem. Powinniśmy o 
tym pamiętać - my, którzy dziś de-
cydujemy o losach naszej Ojczyzny.
Na zakończenie uroczystości dy-
rektor Bożena Płatek wręczyła 
burmistrzowi pamiątkę w postaci 
fotografii z pierwszego ślubowania 
uczniów na sztandar Gimnazjum 
nr 1 im. Orląt Lwowskich.
 Anna Wasak

Obszerna fotorelacja na
www.radzyn-podl.pl

Dzień Patrona Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich

Dzień Patrona po raz pierwszy świętowało 
Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich. Uroczy-
stości szkolne odbyły się w piątek 20 listo-
pada. - Orlęta to inspiracja do czynnej miłości 
Ojczyzny, troski o jej rozwój i znaczenie. Orlęta 
dziś to pasjonaci nauki, sportu, kultury, otwar-
ci na uniwersalne, tradycyjne wartości - pod-
kreślała dyrektor szkoły Bożena Płatek.
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Na co Miasto 
chce
pozyskać
środki
pomocowe?
Priorytetowe inwestycje, na 
które miasto chce pozyskać 
środki pomocowe to: reno-
wacja Pałacu Potockich, re-
witalizacja centrum miasta, 
zaadaptowanie budynku po 
biurowcu PKS na potrzeby 
mieszkalnictwa socjalnego, 
budowa obiektów kubatu-
rowych: hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 1 
i Gimnazjum nr 1  oraz sali 
sportowej z zapleczem przy 
filii Szkoły Podstawowej nr 
2 przy ul. Chmielowskiego. 

Jednak aby uzyskać środki np. 
na rewitalizację centrum mia-
sta, trzeba opracować plan in-
westycji – gminny program 
rewitalizacji.  Żadne z miast 
województwa lubelskiego nie 
ma opracowanego takiego pro-
gramu, dlatego  1 grudnia w 
Urzędzie Marszałkowskim od-
było się spotkanie mające na 
celu omówienie metod pozyski-
wania środków na ten cel. Apli-
kować o środki można od 2017 
roku. Wcześniej jest to niemoż-
liwe.  

Oprócz wymienionych, prio-
rytetowych inwestycji, realizo-
wane będą inne – drobniejsze. 
Dla przykładu: istnieje już moż-
liwość pozyskiwania środków 
na modernizację przedszkoli. 
Na ten cel można uzyskać  na-
wet do 85% dofinansowania z 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lu-
belskiego. Trwają przygotowa-
nia projektów technicznych i 
kosztorysów, wkrótce do RPO 
zostanie złożony odpowiedni 
wniosek. 
 AW



Przypomnijmy, że pół roku temu 
na stanowisko p.o. kierownika 
DŚDS burmistrz Jerzy Rębek po-
wołał Beatę Ratajczyk na miejsce 
Waldemara Zylika, który kierował 
placówką 17 lat. - Zmiana musiała 
nastąpić, bowiem wyczerpała się 
formuła funkcjonowania placówki 
i nastąpiła konieczność wprowa-
dzenia zmian w ośrodku – wyja-
śniał włodarz miasta podczas ogła-
szania swojej decyzji. Zapewniał, 
że Beata Ratajczyk to osoba kom-
petentna i profesjonalna. - Myślę, 
że spełni oczekiwania zarówno 
podopiecznych jak i ich rodziców 
– mówił, przekazując pieczę nad 
ośrodkiem nowej kierownik.  

Udało się rozwiązać 
podstawowe  problemy
Najważniejszym problemem, któ-
ry od razu po objęciu stanowiska 
został rozwiązany, była sprawa 
dojazdów, sprawiających kłopot 
szczególnie mieszkańcom gminy. 
Wcześniej nie potrafiono sobie 
z tym tematem poradzić. -  Na 
szczęście mi się to udało, co bardzo 
cieszy. Trzeba zaznaczyć, że pro-
blem udało się rozwiązać dzięki 
zaangażowaniu burmistrza, który 
jest otwarty na propozycje tworze-
nia dobrych i skutecznych zmian – 
mówi B. Ratajczyk. 
Nowa kierownik DŚDS postano-
wiła też zadbać o sprawy związane 
z kosztami wyżywienia, bo  kwo-
ta 60 zł miesięcznie, wnoszona 
wcześniej przez podopiecznych, 
to dla niektórych był spory wyda-
tek. - Obecnie posiłki są darmowe 
dzięki przychylności i życzliwości 

darczyńców – wyjaśnia Beata Ra-
tajczyk.  Ale – dodajmy – także 
dzięki staraniom pani kierownik. 
- Pani Ratajczyk od samego po-
czątku ruszyła „mocno z kopyta” i 
wiele rzeczy po prostu wychodziła. 
Dostajemy warzywa, owoce, ciast-
ka, sery, produkty na obiady od 
życzliwych ludzi… tego wcześniej 
nie było. To właśnie z otrzyma-
nych produktów przygotowywane 

są posiłki, za które nie trzeba już 
płacić – mówią  pracownicy i tera-
peuci  placówki, którzy w nowym 
kierowniku  widzą wieki zapał do 
działania, tworzenia pozytywnych 
zmian. 
Dary żywnościowe to nie tylko 
pomoc materialna, dzięki której 
podopieczni nie muszą płacić za 
posiłki. Ten  hojny gest pozwolił na 
wprowadzenie dodatkowych zajęć 
i stał się bodźcem do rozpoczęcia 
treningów bezpośrednio zwią-
zanych z gospodarstwem domo-

wym. Na zajęciach podopieczni  
uczą się przyrządzania różnego ro-
dzaju potraw (również według po-
mysłów i przepisów uczestników), 
zdobywając tym samym umiejęt-
ność gotowania i rozwijając za-
interesowania kulinarne. - Przy 
pomocy i wsparciu pani kucharki i 
opiekunki uczestnicy przyrządzają 
nam przepyszne obiady, ciasta, de-
sery, które w mig znikają z talerza 

– wyjaśnia kierownik placówki. 
Dodaje, że bardzo chętnie w tych 
zajęciach uczestniczą również 
mężczyźni. 

Nowości w ośrodku
Placówka, dzięki własnemu środ-
kowi transportu bez przeszkód 
może organizować wyjazdy inte-
gracyjne do innych ośrodków oraz 
wycieczki krajoznawcze. Od nie-
dawna prowadzone są dodatkowe 
i nowe zajęcia.
- Przede wszystkim położyliśmy 

większy nacisk na pomoc psycho-
logiczną, bo to przecież od kondy-
cji psychicznej uczestnika zależy 
dalsza praca i funkcjonowanie. 
Prowadzimy zebrania społeczno-
ści, zajęcia grupowe i konsultacje 
indywidualne z psychologiem, 
relaksację przy dźwiękach muzy-
ki – wymienia Beata Ratajczyk. W 
ośrodku pracuje również pracow-
nik socjalny, który ma pierwszy 
bezpośredni kontakt z kandyda-
tami do DŚDS i ich rodzinami. 
W DŚDS zatrudniona jest także 
pielęgniarka, która czuwa nad 
zdrowiem i bezpieczeństwem 
podopiecznych, ponadto prowadzi 
bardzo szeroko rozwiniętą edu-
kację zdrowotną, w tym treningi 
farmakologiczne, higieniczne, tre-
ning umiejętności społecznych a 
także trening korzystania z usług 
służby zdrowia. Na co dzień wy-
korzystywane są ogólnodostępne 
pracownie: plastyczna, kompu-
terowa, życia codziennego, sala 
ćwiczeń, pokój wyciszeń oraz sala 
spotkań.

Słucham, pytam, stosu-
ję dobre, sprawdzone 
rozwiązania
Zajęcia odgrywają znaczącą rolę 
w funkcjonowaniu społecznym i 
wewnątrzrodzinnym uczestnika. 
Ważne jest motywowanie uczest-
ników do zajęć, a także określenie 
celu zadania i etapów jego realiza-
cji. 
Współpracownicy podkreślają ce-
chę nowej kierownik DŚDS, która 
pozwala rozwiązywać problemu 
placówki: - Rozmawia z nami, słu-

cha naszych uwag, dlatego potrafi-
ła dostrzec wszystkie nasze bolącz-
ki.  Niemal natychmiast załatwiła 
samochód do przewozu osób nie-
pełnosprawnych, potrafiła sku-
tecznie zarezerwować dla potrzeb 
ośrodka  parking, który wcześniej 
był ciągle zastawiony innymi sa-
mochodami.
Z kolei Beata Ratajczyk zaznacza, 
że swój sukces zawdzięcza spotka-
niom z ludźmi, zwykłej, szczerej 
rozmowie i ludzkiej życzliwości. 
Podkreśla, że w każdym sukcesie 
udział  mają inni: współpracow-
nicy, podopieczni i ich rodzice.  - 
Bardzo ważne jest dla mnie zdanie 
rodziców i ich sugestie, a także 
opinie współpracowników i na-
szych podopiecznych. Spotykam 
się też często kierownikami z in-
nych ośrodków. Słucham, pytam, 
stosuję ich pomysły, przenoszę 
dobre rozwiązania. Cały czas się 
uczymy. A po co uczyć się na swo-
ich błędach, skoro można od razu 
wprowadzać sprawdzone rozwią-
zania - skazane na sukces i przyno-
szące korzyść?
Podczas rozmowy, słowa uznania 
kieruje w stronę swojego poprzed-
nika. - Nie można nie mówić o za-
sługach poprzedniego kierownika, 
bo ośrodek funkcjonuje 17 lat i 
podstawą do rozwoju placówki jest 
jego wieloletnia praca. Ja jestem 
nowa i chciałabym wpuścić trochę 
świeżości w ośrodek.

 Karol Niewęgłowski

Obszerny wywiad
z Beatą Ratajczyk
na www.radzyn-podl.pl

Tu zaszła zmiana!
3AKTUALNOŚCI

Minęło blisko pół roku od zmiany na stanowisku kierownika Dziennego 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyniu Podlaskim. Czy coś 
się zmieniło w placówce? Chyba o pozytywnej zmianie  najlepiej świad-
czy  fakt, że obecnie w zajęciach uczestniczy 55 osób, podczas gdy 
wcześniej było to około 20 podopiecznych, czyli połowa osób mających 
odpowiednie decyzje.  W szybkim czasie udało się rozwiązać problem 
dojazdów, ośrodek zaoferował darmowe posiłki, poszerzył ofertę tera-
peutyczną i zajęciową. 

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 2 grudnia 2015 r.

Czy Miasto zapłaci ok. 54 tys. za  nieistniejący płot?
Miasto może zapłacić karę 
za to, że płot ogrodzeniowy 
byłej bazy PKS, postawiony 
w 1974 r., zajmował ok. 1 m 
pasa drogowego. 

Mimo iż na wiosnę płot został ro-

zebrany, 16 listopada dotarła do 
Urzędu Miasta decyzja Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad, podpisana przez mgr. inż. 
Marka Żmijana,  nakładająca na 
miasto karę w wysokości 53 986,80 
zł. Burmistrz zapowiada wystąpie-

nie na drogę sądową.
- Odwoływałem się od wcześniej-
szej decyzji, jednak została ona 
utrzymana w mocy – informował 
Jerzy Rębek na sesji 26 listopada. 
Płot stoi od 1974 roku, a miasto 
jest właścicielem terenu zaledwie 

od kilku lat. Zaraz po tym, jak 
zwrócona została uwaga na pro-
blem, na wiosnę br. Wydział Za-
rządzania  Mieniem Komunalnym 
usunął płot.  -  Nie zgadzamy się 
z tą decyzją. Jako burmistrz nie 
czuję się winny zaistniałej sytuacji. 

Nie pozostaje nam nic innego, jak 
dochodzić swych praw na drodze 
sądowej, tym bardziej, że nie dano 
nam możliwości prowadzenia roz-
mów, które doprowadziłyby do 
normalizacji sytuacji - dodaje wło-
darz miasta.   AW
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W roku 2014 został wyremonto-
wany dach z ociepleniem, w okre-
sie letnim 2015 roku wykonano 
elewację dwóch ścian schroniska 
i tym samym uzupełniono kom-
pleksowo docieplenie prawie ca-
łego budynku oraz zaadaptowano 
jedno pomieszczenie do zamiesz-
kania. Wykonanie tych prac po-
winno przyczynić się do obniżenia 
rachunków za ogrzewanie.
Kolejną planowaną inwestycją jest 
ułożenie płytek w miejsce mocno 
zużytej wykładziny. Oczywiście 
jest to uwarunkowane środkami w 
budżecie MOPS na rok 2016.
W przyszłości przewidziany jest 
całodobowy monitoring osób 
wchodzących i wychodzących z 

obiektu.
Obecnie w schronisku mieszka 12 
osób. Mają one zapewnione ciepło, 
pościel, łóżko, ciepłą wodę oraz 
posiłki w barze „Relax”. Warun-
kiem zamieszkania w schronisku 
jest bezwzględne przestrzeganie 
Regulaminu Schroniska - zacho-
wanie całkowitej abstynencji, 
utrzymywanie porządku oraz 
przestrzeganie bezpieczeństwa 
pożarowego.
W okresie ochronnym tj. od dnia 
01 listopada 2015 r. do 30 marca 
2016 r. w schronisku mogą zna-
leźć schronienie również osoby 
bezdomne będące pod wpływem 
alkoholu (nocleg w wydzielonym 
miejscu). W okresie ochronnym 

wspólnie z przedstawicielami 
Wydziału Prewencji KPP prze-
prowadzane są niezapowiadane 
kontrole pod względem zacho-
wania abstynencji.
Część osób przebywających w 
schronisku od dawna, wyciągnęła 
właściwe wnioski - nie spożywa 
alkoholu, nawet okresowo po-
dejmuje pracę i stanowi wzorową 
grupkę podopiecznych, natomiast 
pozostali są niereformowalni - nie 
leczą się w poradni uzależnień, nie 
wykonują swoich obowiązków, 
zarobione dorywczo pieniądze 
przeznaczają na artykuły „płynne”, 
prowadzą życie demoralizujące, 
wciągają do picia innych.
Jest to grupa osób, którym nie po-

mogła żadna terapia.
Korzystając z okazji wszystkim 
ludziom o wielkim sercu, rozu-
miejącym problemy bezdom-
nych składam serdecznie po-
dziękowania. Bardzo dziękuję 
wszystkim darczyńcom, którzy 
przekazali łóżka, pościel, odzież 
oraz sprzęt AGD. Podziękowania 
kieruję do Kościoła Wiary Ewan-
gelicznej w Radzyniu Podlaskim, 
jednostek współpracujących 
Urzędu Miasta: PUK, PEC, ZGL, 
a także Komendanta Powiatowe-
go Policji oraz Kuratorów Sądu 
Rejonowego. 

 Kierownik MOPS
  Andrzej Szczęch

W Urzędzie Miasta przy-
gotowywane jest Studium 
uwarunkowań i kierunków 
rozwoju miasta Radzyń 
Podlaski.  Jest to kwestia 
niezwykle z istotna z punktu 
widzenia  interesów miasta .

Główny problem – to ustale-
nie  przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego granicy 
zabytków. - Zmagamy się z tym 
od początku kadencji. Wcześniej 
podejmowanych było kilka prób 

uzgodnień w tym temacie – mó-
wił burmistrz Jerzy Rębek na se-
sji Rady Miasta 26 listopada. W 
ostatnich tygodniach w Urzędzie 
Miasta gościł zespół Ministerstwa. 
Do końca grudnia będzie wszczę-
te postępowanie, zapowiedziano, 
że Miasto otrzyma odpowiedź w 
2016 roku.  - Wyznaczenie granicy 
zabytku to wstęp do opracowania 
studium, następnie - do opracowa-
nia nowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Ma to ogrom-
ne znaczenie, ponieważ umożliwi 

scalanie gruntów na terenie mia-
sta przez prywatnych właścicieli i 
wprowadzenie budownictwa jed-
norodzinnego. 
W Radzyniu istnieje duże zain-
teresowanie właścicieli gruntów 
scalaniem i wprowadzaniem ich 
do planu zagospodarowania prze-
strzennego. 
Trwają też prace nad zmianą w pla-
nie zagospodarowania przestrzen-
nego na terenie byłej bazy PKS. 
- Drogę, która dzieli tereny inwe-
stycyjne, chcemy uznać za publicz-

ną, miejską. Z takim wnioskiem 
wystąpiłem do starosty, bo istnie-
jąca droga jest własnością Skarbu 
Państwa – informuje Jerzy Rębek. 
Przejęcie drogi, utworzenie tam 
ulicy będzie zabezpieczało interesy 
inwestorów, którzy chcą cokolwiek 
robić na terenie byłej bazy PKS. 
- Są to działania żmudne i długo-
trwałe. Mam nadzieję, że zostaną 
zakończone pełnym sukcesem – 
mówi burmistrz Radzynia.

 AW

Zakończony został projekt „Czy-
sta energia w Powiecie Radzyń-
skim”. Choć po drodze wystąpiły 
perturbacje, o których informo-
waliśmy, instalowanie solarów 
zostało zakończone.

- Z początkiem przyszłego roku 
chcemy ruszyć z naborem kolej-
nych wniosków, aby maksymalnie 
wykorzystać okres programowania 
do 2020 r.– informuje burmistrz Je-
rzy Rębek, jednak dodaje, że miasto 

będzie to robić już indywidualnie 
–  jako jeden podmiot. - Nie dlate-
go, że nie chcemy współpracować 
z gminami, ale z tego powodu, że 
rola lidera jest obciążona ogrom-
ną odpowiedzialnością i ciężarem 

wykonanych zadań. W przyszłym 
roku  skoncentrujemy uwagę i pra-
cę naszych służb i pracowników na 
zadaniach, które dotyczą wyłącznie 
miasta.  
 AW

Trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta

Autobus
energetyczny
w Radzyniu

Kolejne solary w Radzyniu już w przyszłym roku?

Schronisko dla bezdomnych 
Schronisko dla osób bezdomnych w Radzyniu 
Podlaskim, mieszczace się przy ul. Brzostówieckiej 
2. jest dobrze przygotowane do okresu ochron-
nego. Na chwilę obecną jest w stanie zapewnić 
całodobowy pobyt dla 21 podopiecznych (osób 
bezdomnych – tylko mężczyzn, niemających 
schronienia).Zapotrzebowanie na pomoc osobom 
bezdomnym stale wzrasta, gdyż trafiają do schro-
niska osoby z eksmisji, osoby uzależnione oraz 
przebywające tu na własne życzenie.

W ramach prowadzonej 
przez Miasto Radzyń Pod-
laski edukacji ekologicznej 
wśród mieszkańców dnia 
18 listopada 2015 r. do 
naszego miasta przyjechał 
„Autobus energetyczny”. 
W warsztatach informacyj-
no - edukacyjnych wzięło 
udział ok 160 osób, w tym 
głównie uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 i 2 oraz 
Specjalnego Ośrodka Szkol-
no - Wychowawczego im. 
Zofii Sękowskiej.

Głównym celem akcji było 
zwiększenie świadomości spo-
łecznej odnośnie zmian klima-
tu, przyczyn zachodzenia tych 
zmian, działań, jakie można 
podjąć, aby im przeciwdziałać 
oraz zachęcenie każdego z od-
biorców akcji do podejmowa-
nia kroków na rzecz przeciw-
działania zmianom klimatu w 
codziennym życiu i otoczeniu: 
w domu, pracy, szkole czy lokal-
nym środowisku. Wszyscy, któ-
rzy odwiedzili autobus, poznali 
rozwiązania służące efektywno-
ści energetycznej i tym samym 
przyjazne środowisku natural-
nemu.

Autobus wyposażony był w 
modele, makiety, tablice przed-
stawiające najnowocześniejsze 
rozwiązania w dziedzinie po-
szanowania energii. Każdy ele-
ment znajdujący się w autobusie 
został szczegółowo omówiony 
przez przedstawicieli Krajowej 
Agencji Poszanowania Energii 
S.A., co z kolei przełożyło się na 
jeszcze większe zainteresowanie 
uczestników.
Miasto Radzyń zapowiada ko-
lejne, równie interesujące i in-
nowacyjne akcje edukacji eko-
logicznej w naszym mieście.

 Piotr Tarnowski



Pod takim hasłem 24 listo-
pada odbyło się podsumo-
wanie projektu prowadzo-
nego przez Gimnazjum nr 2 
w Radzyniu Podlaskim we 
współpracy z Urzędem Mia-
sta Radzyń Podlaski.

Szkoła od wielu lat bierze czynny 
udział w różnego rodzaju akcjach, 
tych lokalnych, ale i ogólnopol-
skich organizowanych przez sa-
morządy, instytucje oraz inne 
placówki edukacyjne.
Spotkanie rozpoczęto energetycz-
nym układem tanecznym, któ-
ry wykonali uczniowie klasy 2c. 
Następnie szkolne koło teatralne 
„Feniks” zaprezentowało dwa 
spektakle profilaktyczne: „Sieć” 
oraz „Laleczka z porcelany”.
Oba przedstawienia pokazywały 

zagrożenia, jakie niesie współ-
czesny świat oraz wskazywały, 
jak ważne jest dobre wychowanie 
młodego człowieka, ukazywa-
ły błędy najczęściej popełniane 
przez dorosłych.  
Jednym z punktów spotkania był 
wyjątkowy poczęstunek przygo-
towany przez uczniów. Dlaczego 
wyjątkowy? Serwowane dania 
składały się jedynie z warzyw i 
owoców bogatych w witaminy i 
składniki mineralne. Przez tak 
smacznie przygotowane potrawy 
młodzież chciała pokazać, jak 
mało czasem trzeba, aby smacz-
nie i zdrowo się odżywiać.
Projekt „Zdrowy styl życia to 
mój styl życia” realizowany był w 
Gimnazjum nr 2 od marca do li-
stopada 2015 roku.
 Karol Niewęgłowski

Na tegoroczne Boże Na-
rodzenie przygotowana 
została nowa dekoracja 
miasta. Na placu Wolności, 
ulicy Ostrowieckiej, Wyszyń-
skiego oraz Sitkowskiego 
pojawią się świąteczne 
iluminacje ze świetlistymi 
aniołami i innymi motywa-
mi bożonarodzeniowymi. 
Ozdoby rozbłysną 6 grudnia 
i będą rozświetlały miasto 
miesiąc - do Święta Trzech 
Króli.  Oczywiście będzie też 
choinka na  placu Wolności. 

Koszt iluminacji to 23 529 ,41 
zł. Pieniądze te będą pochodzi-
ły od sponsorów. Już dziesięciu 
radzyńskich przedsiębiorców 
wpłaciło kwotę 7,8 tys. zł, kolej-
nych dziewięciu zadeklarowało 
wpłaty, które wpłyną w najbliż-

szych 2-3 tygodniach. 
- Jestem wdzięczny przedsię-
biorcom radzyńskim, bo wspar-
li moją inicjatywę, by  ozdobić 
miasto na święta i w ten sposób 
stworzyć w mieście bardziej ra-
dosną atmosferę na Boże Na-
rodzenie – mówił podczas sesji 
Rady Miasta burmistrz Jerzy 
Rębek. Włodarz miasta zapo-
wiedział, że na jednej z sesji  w 
nowym roku sponsorzy zostaną 
uhonorowani listami z podzię-
kowaniami za włączenie się do 
tej inicjatywy.
Jeśli chodzi o montaż,  to dekora-
cje na słupach stanowiących wła-
sność miasta zostały zawieszone 
przez pracowników PUK, a tam, 
gdzie właścicielem jest PGE – za-
montowaniem zajęli się pracow-
nicy tej firmy.

 Anna Wasak
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Świąteczne iluminacje Radzynia 

- Nie chcemy lekceważyć takiej 
możliwości. To będzie oznacza-
ło powrót do miejskiego budżetu 
sporych sum, choć w tej chwili 
trudno powiedzieć, o jakie kwoty 
może chodzić w przypadku Ra-
dzynia – tłumaczy swoją decyzję 
burmistrz. Wyjaśnia ponadto, że 
istnieją prawne możliwości odzy-
skania VAT-u z pięciu lat wstecz. 
Miasto niczym nie ryzykuje, bo 
umowa określa, że wynagrodzenie 
dla Deloitte będzie wynosiło 20% 
od odzyskanej sumy. - Przyjąłem 
taką propozycję, wzorując się na 
innych samorządach. Takie stawki 
obowiązują w Polsce – dodaje Je-
rzy Rębek.
Na pytanie, czy do odzyskania 
VAT-u potrzebni są zewnętrzni 
doradcy - nie mogliby tego zro-
bić urzędnicy miejscy, włodarz 
miasta odpowiada: - Podatek 

VAT jest to ściśle specjalistyczna, 
skomplikowana dziedzina życia 
gospodarczego, przepisy są tu nie-
jednoznaczne, każda sprawa jest 
indywidualna, nie da się powielać 
schematów. Potrzebni są wybitni, 
doświadczeni specjaliści. Urząd 
Miasta nie ma osób wyspecjalizo-
wanych w tej dziedzinie,  gdyby-
śmy teraz próbowali wykształcić  
zespół do odzyskiwania pieniędzy, 
zajęłoby to za dużo czasu i dodat-
kowych kosztów. Ponadto firma 
Deloitte ponosi pełną odpowie-
dzialność za naliczenie i odliczenie 
podatku. 
Na sesji Rady Miasta skarbnik 
Anna Woźniak wyjaśniała dodat-
kowo, że w przypadku samorzą-
dów sprawa VAT-u jest skompli-
kowana: - Nie przysługuje nam 
odliczenie całego VAT-u, ale pro-
porcjonalnie - według wskaźni-

ków. Interpretacje Izby Skarbowej 
są tak różne, że nie wystarczyłoby 
jednej deklaracji, trzeba byłoby 
składać kolejne, poza tym byłyby 
to osobne deklaracje dla każdej 
inwestycji.  Wymagałoby to czasu, 
co wiązałoby się ze zmniejszaniem 
kwot możliwych do odzyskania. 
- Deloitte jest  firmą profesjonalną, 
która ma bogate doświadczenie 
w odzyskiwaniu VAT-u, dyspo-
nuje pakietem interpretacji Izby 
Skarbowej, co pozwoli na zdecy-
dowane działania. W przypadku 
Radzynia takie działania już się 
rozpoczęły z udziałem pracowni-
ków Wydziału Finansowego UM – 
kontynuowała wyjaśnienia Anna 
Woźniak. Skarbnik dodała, że do-
tychczas miasto płaciło ok. 6-7 tys. 
zł VAT-u miesięcznie.

 Anna Wasak

Miasto chce
odzyskać VAT
Od siedmiu lat samorządy w Polsce podejmują starania o odzyskanie 
podatku VAT, od 2 lat proces ten przebiega dość intensywnie. Jednak 
Miasto Radzyń w poprzednich latach takich kroków nie podejmowało. 
Burmistrz Jerzy Rębak pod koniec października podpisał umowę z firmą 
Deloitte, która specjalizuje się w odzyskiwaniu VAT-u dla samorządów. 
Temat powrócił na sesji Rady Miasta 26 listopada. 

„Zdrowy styl życia
to mój styl życia”

Targowisko dla zwierząt
jeszcze w tym roku
Najprawdopodobniej już w grud-
niu otwarte zostanie w Radzyniu 
targowisko dla żywych zwierząt. 
Będzie się ono znajdowało w 
bezpośrednim sąsiedztwie do-
tychczasowego targowiska, na 
wydzierżawionym przez miasto 
od wspólnoty gruntowej terenie 
tzw. Madratu. - Jest to zgodne z 
oczekiwaniami środowiska ho-
dowców nie tylko okolic Radzy-
nia. Liczymy, że z radzyńskiego 
targowiska zechcą korzystać rol-
nicy i hodowcy z odległych tere-
nów naszego regionu. Ułatwi to 
życie rolnikom i hodowcom, oży-
wi działalność gospodarczą oraz 
przyniesie dodatkowy dochód 
miastu – mówi burmistrz Radzy-
nia Jerzy Rębek.  
Trzeba przypomnieć, że rolnicy 
– szczególnie z gminy Radzyń we 
wcześniejszych kadencjach samo-
rządowych niejednokrotnie pod-
nosili temat otwarcia targowiska 
zwierząt. Spotykali się jednak z 
odmową poprzednich władz mia-
sta, które uzasadniały, że ze wzglę-

dów finansowych i organizacyj-
nych jest to niemożliwe. - Jeste-
śmy w stanie spełnić wymagania, 
jakie są stawiane tego typu obiek-
tom – odpowiada burmistrz Jerzy 
Rębek. Co trzeba było zrobić? – 
Przede wszystkim chcieć podjąć 
się tego zadania. Istnieje gotowy 
ogrodzony teren, obecnie trwają 
prace związane z wewnętrznym 
wygrodzeniem, utwardzeniem 
podłoża. Zostaną przygotowane 
niezbędne pomieszczenia dla le-
karza weterynarii i dla inkasen-
ta. Trzeba też zapewnić dostęp 
bieżącej wody oraz doprowadzić 
kanalizację. Koszty nie powinny 
przekroczyć 20 tys. zł - wyjaśnia 
włodarz miasta.
Oprócz tego, że targowisko bę-
dzie służyło rolnikom, będą z 
niego korzystali hodowcy ptaków 
np. gołębi czy małych zwierząt. 
Zapewne spotka się to z pozytyw-
nym odbiorem mieszkańców Ra-
dzynia, wśród których jest wielu 
miłośników zwierząt.
 Anna Wasak
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski

podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzyń Podlaski na okres 21 
dni tj. od dnia 26 listopada 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r. 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
przetargu nieograniczonego.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t.: 
Dz.U.2015.1774), w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia 
wykazu tj. od dnia 26 listopada 2015 r. mogą być składane 
wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w na-
byciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust,1 pkt. 1 i pkt. 2.
Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 141 Burmistrza 
Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 listopada 2015 roku.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż samochodu ciężarowego Renault Kangoo 1,9 DTI:
- nr rejestracyjny          - LRA E 855,
- rok produkcji             - 2000 r.
- silnik                            - diesel z bezpośrednim wtryskiem,
- pojemność silnika     - 1870 cm3,
- rodzaj nadwozia        - 5-drzwiowe, 5-osobowe,
- dopuszczalna masa całkowita - 1880 kg,
- dopuszczalna ładowność         - 735 kg,

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2015 r. o godz. 9.00 
w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-
300 Radzyń Podlaski, w sali konferencyjnej (parter).
Samochód można oglądać w dni robocze w terminie od dnia 
8 grudnia 2015 r. do dnia 14 grudnia 2015 r. od godz. 7.30 do 
godz. 15.30, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu  (nr 
tel. 83 351 24 88), w miejscu garażowania przy ul. Parkowej 4 w 
Radzyniu Podlaskim.
Cena wywoławcza brutto          - 1500,00 zł.
Wadium w kwocie 150,00 zł, należy wpłacić na konto Nr 65 

8046 0002 2001 0100 0013 0001 w Banku Spółdzielczym w Ra-
dzyniu Podlaskim lub do kasy Urzędu Miasta Radzyń Podlaski 
do dnia 14 grudnia 2015 r, do godz. 8.00 – w przypadku wpłaty 
na konto, termin uzna się za zachowany, jeżeli pieniądze w tym 
terminie wpłyną na konto. Dowód wpłaty wadium należy oka-
zać komisji przetargowej w czasie otwarcia przetargu.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczest-
ników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej 
cenie wywoławczej.
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną 
przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wy-
boru oferty, a oferentowi, który przetarg wygra, zostanie zali-
czone na poczet ceny nabycia, a jeżeli wadium będzie wniesio-
ne w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu 
ceny nabycia.
Jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od 
zapłacenia ceny nabycia w terminie 4 dni od dnia przetargu, 
wadium przepada na rzecz Miasta Radzyń Podlaski.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski

podaje do publicznej wiadomości, że zostały wywieszone na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzyń Podlaski na okres 21 
dni tj. od dnia 20 listopada 2015r. do dnia 11 grudnia 2015 r. 
wykazy:           
a) nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użyt-
kowników wieczystych,
b)  lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz głównego na-
jemcy z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części 
gruntu na 99 lat.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1i 2 pkt. 1 i 5 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U.2015.782 j.t.), w terminie 6 tygodni od daty wywiesze-
nia wykazów tj. od dnia 3 listopada 2015 r. mogą być składane 
wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w na-
byciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust,1 pkt. 1 i pkt. 2.
Wykazy są załącznikiem do Zarządzenia Nr 138 Burmistrza 
Miasta Radzyń Podlaski z dnia 19 listopada 2015 roku.

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
stanowiącej własność Miasta Radzyń Podlaski, położonej 
w Radzyniu Podlaskim przy ul. Budowlanych, oznaczonej 
numerem ewidencyjnym działki 2919/4, w obrębie 0001 
Radzyń Miasto o powierzchni 34449 m2, dla której 
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę 
wieczystą o nr LU1R/00033378/6. Nieruchomość ma 
kształt regularny, położona jest na obszarze uzbrojonym w 
urządzenia infrastruktury technicznej: energię elektryczną, 
wodociąg i kanalizację.
Teren działki jest nieuzbrojony i niezagospodarowany, 
grunt jest częściowo zakrzaczony.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze o 
funkcji przemysłowo-usługowej.
Dostęp do drogi publicznej poprzez działkę 
(wykorzystywaną obecnie jako droga) będącą własnością 
Miasta Radzyń Podlaski. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią 
z trzech stron grunty użytkowane rolniczo, w niedalekiej 
odległości znajduje się zabudowa produkcyjna, usługowa i 
budynek mieszkalny.

Cena wywoławcza nieruchomości                   533 082,00 zł  
(w tym podatek VAT w kwocie 99 682 zł)
Wadium                                                                     53 308,20 zł
Minimalne postąpienie                                        5 340,00 zł 

Sprzedaż nieruchomości gruntowej podlega podatkowi 

od towarów i usług (VAT), stosownie do ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 
r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). 
Cena osiągnięta w przetargu obejmuje cenę nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, 
które zapoznają się regulaminem przetargu oraz wpłacą 
wadium. Wadium winno być wpłacone na rachunek 
bankowy tut. Urzędu nr 56 8046 0002 2001 0000 0446 
0001 w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim nie 
później niż do dnia  24 grudnia 2015 r.
Za datę wpłaty wadium w razie wątpliwości uważa się 
datę zaksięgowania całej kwoty wadium na rachunku 
bankowym, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 grudnia 2015 r.
o godz. 10.00

w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32

sala konferencyjna - parter   

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości 
zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem 
podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% 
ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej 
o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ 
wymaganych należności na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie 

przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w 
miejscu i w terminie podanym nabywcy przez sprzedającego 
w zawiadomieniu. Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski 
może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie 
podlega wówczas zwrotowi.
Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, 
unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem 
negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika 
przetargu, który  przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości.
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski może odwołać ogłoszony 
przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym 
niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu 
i podając przyczynę odwołania przetargu.
Regulamin przetargu dostępny jest na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski www.
umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl oraz w Wydziale 
Zarządzania Mieniem Komunalnym tut. Urzędu, I piętro, 
pokój Nr 112.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać 
w Wydziale Zarządzania Mieniem  Komunalnym tut. 
Urzędu, I piętro, pokój Nr 112 lub pod tel: 83 351 24 76 lub 
661 993 608.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób 
zainteresowanych do udziału w przetargu.

BURMISTRZ  MIASTA RADZYŃ PODLASKI OGŁASZA
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Ryneczek jest położony w centrum miasta, przy ul. Gwar-
dii 4a, ma dogodny dojazd, otoczony jest parkingami, 
stanowi  tradycyjne miejsce zakupów wielu radzynian. W 
ofercie znajduje się ponad 30 miejsc pod handel owocami 
i warzywami oraz artyułami przemysłowymi. Ceny już od 
12 zł za m2 netto.
 

Informacje tel. 83-3512488

Tanie miejsca do handlu
 na tzw. małym ryneczku oferuje

Urząd Miasta Radzyń Podlaski

1. Wierzchowski Dariusz  -    7 grudnia 2015 r. 
2. Wołowik Krzysztof   -  14 grudnia  2015 r.
3. Zając Mieczysław  -   21 grudnia 2015 r. 
4. Zawada Marek   -  28 grudnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta – Adam Adamski                    
przyjmuje interesantów w piątki od godz. 15.30.

H a r m o n o g r a m
dyżurów radnych Rady Miasta Radzyń Podlaski

pełnionych w poniedziałki od godz. 17-tej
w biurze Rady Miasta przy ul. Warszawskiej 32 (pok. Nr 76)

 tel. (83) 351-24-69



- Bardzo lubię pracować w nocy 
– wyznał autor prac. - Noc jest 
podsumowaniem dnia, a sen - od-
zwierciedleniem ukrytych w czło-
wieku emocji. Nie wierzę w ukryte 
znaczenie snów, ale wiem jedno 
– noc to ukryty świat i jeśli się do-
brze wpatrzymy, wsłuchamy, to go 
w jakimś stopniu odkryjemy.
- Patrząc na prace Arka przeno-
simy się w inny - tajemniczy, in-
trygujący i bajkowy świat. Mam 
nadzieję, że dzisiejszy wieczór spę-
dzony w galerii będzie dla państwa 
oderwaniem się od szarej rzeczy-
wistości, podróżą w sferę marzeń 
i snów… -  mówiła otwierająca 
wystawę Iwona Pawelec – Burcza-
niuk.
Podczas wernisażu z mini koncer-
tem wystąpił zespół „Hiszpańskie 
dziewczyny”.
Czym zachwyca, intryguje malar-
stwo Arkadiusza Kulpy? Dlacze-
go obrazy radzyńskiego twórcy 
umieszczone w galeriach obok 
prac innych  autorów z daleka 
przyciągają wzrok i przykuwają 
uwagę? Przede wszystkim wyróż-
niają się zdecydowaną kreską i 
intensywnymi, oryginalnymi bar-
wami – najczęściej jest to połącze-
nie chłodnych niebieskości z cie-
płymi brązami w całej skali odcie-

ni. Są prześwietlone nieziemskim 
blaskiem i wypełnione baśniową 
atmosferą. Pełne pięknych postaci 
kobiecych – zwiewnych, tajemni-
czych, zamyślonych, jakby zatrzy-
manych w czasie.  I to niesamowite 
tło krajobrazu najczęściej małego 
miasteczka, które żyje; gdzie zegar, 
księżyc mają twarze, osobowość, a 
kamieniczki przybierają taneczne 
pozy. Jak w baśniach słyszanych w 
dzieciństwie, jak w dziecięcej wy-
obraźni, ja we śnie... 
Po raz pierwszy Arkadiusz Kulpa 
w galerii Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury zaprezentował swe prace 

na wystawie  „Przez wszystko do 
mnie przemawiałeś, Panie”, zorga-
nizowanej wspólnie z Hubertem 
Czarnockim i Tomaszem Młynar-
czykiem. Wystawę jego obrazów 
można było oglądać także w gale-
rii „Trzy okna” działającej niegdyś 
przy Radzyńskim Stowarzyszeniu 
dla Kultury Stuk-Puk, a także w 
innych miastach Polski. Obrazy 
i ikony pędzla Arkadiusza Kulpy 
rozsiane są także po świecie, m.in. 
w Kanadzie, na Filipinach, w Japo-
nii oraz w Jerozolimie.

 Karol Niewęgłowski

W sobotni wieczór 21 listopa-
da miało miejsce w Radzyniu 
niezwykłe wydarzenie kultu-
ralne. W sali widowiskowej 
Radzyńskiego Ośrodka Kultury 
odbył się koncert promocyjny 
pierwszej płyty Kameralnej 
Orkiestry Akordeonowej „Arti 
Sentemo Live 2015”. - Płyta 
potwierdza, że praca, deter-
minacja, pasja pozwala szybko 
osiągnąć sukces – mówił na 
koncercie Zbigniew Czuryło 
- założyciel i kierownik zespo-
łu, działającego zaledwie od 
dwóch lat.  

Sobotni występ pokazał mistrzo-
stwo orkiestry, potwierdzone wcze-
śniej sukcesami na krajowych i 
międzynarodowych konkursach i 

przeglądach.
Zbigniew Czuryło przed licznie 
zgromadzoną publicznością nie 
ukrywał ogromnej satysfakcji z 
wydarzenia ważnego nie tylko dla 

członków zespołu i ich rodzin, 
ale także dla życia kulturalnego 
miasta.- Będziecie dumni, że tacy 
młodzi uczniowie stworzyli doku-
ment swojej pracy - zarejestrowali, 

co potrafili grać na początku lipca 
2015 roku - podkreślał Zbigniew 
Czuryło. 
Założyciel Arti Sentemo przypo-
mniał, że nagranie płyty jest tylko 
potwierdzeniem wcześniejszych 
osiągnięć i sukcesów orkiestry - 
zespołowych i indywidualnych. 
Warto tu wymienić II nagrodę na 
IX Festiwalu Muzyki Akordeono-
wej w Puławach (kwiecień 2013), 
I Nagrodę na XXII Regionalnym 
Przeglądzie Akordeonowym w Lu-
blinie (maj 2013), w 2014 orkiestra 
zdobyła II miejsce na Międzynaro-
dowym Konkursie Akordeonowym 
Muzyki Rozrywkowej i Popularnej 
„Concertina 2014” w Giżycku oraz 
II nagrodę na XVIII Międzynaro-
dowych Spotkaniach Akordeono-
wych Sanok 2014 (kwiecień 2014).
Podczas koncertu wszyscy sponso-

rzy Arti Sentemo zostali uhonoro-
wani specjalnymi dyplomami.
W części artystycznej wieczoru 
licznie zebrana publiczność mogła 
wysłuchać 18 utworów, które zna-
lazły się na płycie, a których róż-
norodność repertuarowa świadczy 
o szerokich możliwościach wyko-
nawczych młodego zespołu. Są to 
zarówno utwory klasyczne, jak i re-
prezentujące współczesną muzykę 
rozrywkową, obok nastrojowych, 
lirycznych, mamy utwory pełne 
temperamentu. Orkiestry - zarów-
no na żywo jak i z płyty „Arti Sen-
temo 2015 LIVE“ słucha się wspa-
niale.
Obecni na koncercie mogli się o 
tym przekonać, gdyż każdy słu-
chacz po występach otrzymał płytę 
zespołu.
  Anna Wasak
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Cały tydzień – od 16 do 20 
listopada - deski radzyńskiej 
Oranżerii oblegane były przez 
teatry z powiatu radzyńskiego. 
Wszystko to za sprawą „Tygo-
dnia Teatru” zorganizowanego 
przez I Liceum Ogólnokształ-
cące w Radzyniu Podlaskim.

Sam pomysł organizacji tego wy-
darzenia wyszedł od organu pro-
wadzącego szkołę czyli Starostwa 
Powiatowego w Radzyniu Podla-
skim, organizacją zaś zajęła się na-
uczycielka I LO, a zarazem opiekun 
szkolnego teatru Anna Warwas. W 
wydarzeniu uczestniczyły teatry 
dziecięce, młodzieżowe, szkolne, 
a także dorosłe grupy teatralne z 
Radzynia i powiatu radzyńskiego. 
Mieliśmy okazję podziwiać spekta-
kle przygotowane przez następują-
ce zespoły: Teatr I LO w Radzyniu 
Podlaskim, Teatr Gimnazjum nr 2 
w Radzyniu Podlaskim, „Już koń-
czymy” z Radzyńskiego Ośrod-
ka Kultury,  „Hokus – Pokus” ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno 

– Wychowawczego w Radzyniu 
Podlaskim,  „O... jo... joj...” Stowa-
rzyszenia „Kołowrotek” z Białki, 
„Bez kapelusza” ze SP w Lisiowól-
ce, „Straszydełka” z GOK w Ulanie 
– Majoracie.
Trudno jest w jednym zdaniu opi-
sać spektakle, jakie zostały zapre-
zentowane przez poszczególne 
grupy. Każdy nawiązywał jednak w 
jakiś sposób do codziennego życia 
i z każdego można było wyciągnąć 
pożyteczną naukę życiową. 
Tydzień Teatru zapoczątkowany 
w obchodzonym aktualnie Roku 
Teatru zapewne na stałe wpisze się 
do kalendarza radzyńskich imprez 
kulturalnych – co zapowiedziała 
podczas zamknięcia Tygodnia dy-
rektor I LO.  
 - Widać, że mieszkańcy naszego 
miasta oczekują  tego typu spo-
tkań, dlatego obiecujemy, że za rok 
wzbogacimy liczbę spektakli tak, 
aby każdy miał możliwość wyboru 
i skorzystania z naszej oferty – za-
pewniała dyrektor Ewa Grodzka, 
zamykając wydarzenie. 
 Karol Niewęgłowski

„Kiedy sen przyjdzie...”
Radzyńska galeria „Oranżeria” dawno już nie widziała takich tłumów, jakie pojawiły 
się w piątek 20 listopada na wernisażu prac Arkadiusza Kulpy. Artysta wystawę 
zatytułował „Kiedy sen przyjdzie”.

Koncert promujący płytę „Arti Sentemo Live 2015”

Pierwszy Tydzień Teatru
za nami...

Malarstwo Arkadiusza Kulpy w „Oranżerii”



Mecze II-ligowe rozpoczął wal-
kower, gdyż zawodnicy z Bia-
łej stawili się w składzie tylko 
5-osobowym. Ich rywale, czyli 
debiutująca w rozgrywkach dru-
żyna Dr Gerard, pewnie nie tak 
wyobrażali sobie swe pierwsze 
punkty, ale regulamin to regula-
min. Koszykarze, którzy swą li-
gową drogę rozpoczęli od minus 
6 punktów, tym razem nie dali 
„plamy”, która mogła kosztować 
ich wykluczeniem z rozgrywek 
i zagrali naprawdę poprawnie. 
Nie zdobyli co prawda punktów, 
ale ich przeciwnicy byli z górnej 

półki czyli Biała i Bojanówka. 
W I lidze rozegrano tylko 3 me-
cze, w których kibice mogli zo-
baczyć Białkę, Lubelski Mix i 
Zeusa Dawidy. Prawdę mówiąc, 
z ubiegłorocznego Zeusa zosta-
ło niewiele, a pierwsze skrzypce 
grają tam zawodnicy z Jabłonia.
Wszystkie wyniki znajdują się 
poniżej i widać, że w tej lidze 
wszystko może się zdarzyć i nikt 
nic nie odda za darmo. 
A już za tydzień siatkarskich 
„szaleństw” ciąg dalszy. W hali 
LO rozegrany zostanie II Turniej 
Ligi Oldboys, w hali SP 2 zagra-

ją I ligowcy, a w sali SP 1, która 
ligowym weteranom kojarzy się 
z początkiem ligi zobaczymy w 
akcji II ligowców, i to nie w byle 
jakim wydaniu, gdyż spotkanie 
Gminy Borki z Dragonem Woj-
cieszków  to mecz o dużą stawkę.
 MT

Dzięki skutecznym staraniom 
pani dyrektor mgr Bożeny 
Marcinkowskiej od września 
2015 roku funkcjonuje klasa 
sportowa  w Gimnazjum nr 2 
w Radzyniu Podlaskim.

 Liczy 19 uczniów, którzy nie kry-
ją zadowolenia z powodu swego 
wyboru. Jak zgodnie przyznają, 
nauka w klasie sportowej pozwa-
la im na oszczędność czasu (gdyż 
nie tracą go na dotarcie na tre-
ning), większą integrację i moż-
liwość  efektywniejszego skupie-
nia się na nauce, bo zwyczajnie 
mają więcej czasu. Młodzi spor-
towcy trenują piłkę nożną. Wielu 
z nich marzy o karierze sporto-
wej, życzymy im, by byli godny-
mi następcami Lewandowskiego. 
Chłopcy oprócz treningów pod 
okiem swego trenera pana mgr 
Rafała Borysiuka, kibicowali na 
meczu Polska – Izrael, który miał 
miejsce 8 października w Lubli-
nie, zwiedzili Stadion Narodowy 
w Warszawie, kibicowali para-
olimpijczykom, ale mieli też swój 
pokaz rozgrzewki sportowej w 

czasie Paraolimpiady.
Na swoim koncie mają wiele suk-
cesów. 
Mecz z TKS Tomasovia Toma-
szów Lubelski – to  wygrana z 
ubiegłorocznym zwycięzcą  ligi 
wojewódzkiej, więc jest to tym 
większy sukces.
Uczniowie klasy sportowej 
należą do Drużyny Trampka-
rzy Młodszych Orlęta SPO-
MLEK, która w rundzie jesien-

nej 2015/16 uplasowała się na 4 
miejscu w swojej grupie.
Wspólna gra i rywalizacja z in-
nymi drużynami  uczy chłopców 
współdziałania i współzawod-
nictwa w grupie, odpowiedzial-
ności za zbiorowy sukces , uczy 
też umiejętności przegrywania, 
co też jest bardzo ważne. Ponad-
to  stosowanie zasad fair – play 
przydaje im się nie tylko na bo-
isku, ale w  życiu codziennym. 
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Lubelski Mix – Białka  3:0  (25:19, 25:22, 25:16)
Zeus Dawidy – Białka 2:3  (16:25, 25:16, 25:23, 20:25, 11:15)
Lubelski Mix – Zeus Dawidy 1:3  (24:26, 11:25, 27:25, 20:25)
Biała – Dr Gerard  0:3  vo
Biała – Koszykarze  3:0  (25:22, 25:17, 25:19)
Bojanówka – Dr Gerard 3:0  (25:17, 25:12, 25:13)
Bojanówka – Koszykarze 3:0  (25:20, 25:19, 25:23)

Wyniki meczów 29 listopada 

„Andrzejkowe” mecze przyniosły sporo emocji, choć niestety dotyczyły głów-
nie meczów I-ligowych.

Zacięte mecze w I lidze
RADZYŃSKA LIGA SIATKÓWKI IM. ZDZISŁAWA GMURA

SPORTOWCY Z GIMNAZJUM  NR 2 


