
czytaj na str. 6

Duże 
inwestycje 
na jubileusz 
OHP

Radzyński PKS: 
„W przyszłość  

patrzymy 
optymistycznie”

Uwaga!!! 
Możemy łatwo 
uniknąć olbrzymich 
strat! Wystarczy 
prawidłowo 
segregować 
odpady

Dwie inwestycje wartości 3,5 mln 
zł będą realizowane w tym roku w 
radzyńskim ośrodku OHP. Poin-
formowano o tym na konferencji 
prasowej, jaka się odbyła w Urzę-
dzie Miasta Radzyń Podlaski 20 
marca z okazji obchodów 60-lecia 
istnienia Ochotniczych Hufców 
Pracy, w której udział wzięli: Ro-
bert Gmitruczuk - wicewojewoda 
lubelski, Marek Drączkowski - 
zastępca wojewódzkiego komen-
danta OHP oraz Sławomir Kalic-
ki - kierownik internatu OSiW 
OHP w Radzyniu Podlaskim. 
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Marek Fiedler dumny 
ze swej tabliczki 
na Skwerze Podróżników

Od 1 stycznia 2018 r. w całym 
kraju ustawowo zmienione zo-
stały zasady segregacji odpadów. 
Nieprzestrzeganie prostej zasa-
dy, że do odrębnego pojemnika 
(worka) wrzucamy papier, a do 
odrębnego plastik i metal, może 
narazić miasto, a więc nas wszyst-
kich,  na olbrzymie straty. 

Dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych – tyle wynosi wartość rynkowa trzech nowych autoka-
rów z 2018 roku, które pod koniec marca br. zasiliły pokaźny już w nowoczesne pojazdy tabor 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim.



PAPIER
worek/pojemnik 

niebieski

METALE 
I TWORZYWA 

SZTUCZNE
worek/pojemnik

żółty

SZKŁO
worek/

pojemnik 
zielony

BIO
worek/pojemnik

brązowy

POZOSTAŁE ZBIERANE 
SELEKTYWNIE

worek/pojemnik
szary

n opakowania z papie-
ru i tektury
n gazety, czasopisma 
i ulotki
n zeszyty
n papier biurowy

n butelki plastikowe
n nakrętki, kapsle i 

zakrętki od słoików 
(plastikowe, alum-
iniowe i metalowe)

n plastikowe opa-
kowania, torebki 
foliowe

n kartony po mleku/
sokach

n puszki po żywności
n folia aluminiowa
n opakowania pod 

środkach czystości, 
kosmetykach

n butelki po 
napojach i 
żywności

n słoiki
n szklane opa-

kowania po 
kosmetykach

n nienadające się do spożycia warzywa i owoce
n obierki z owoców i warzyw
n przeterminowana żywność
n resztki niespożytych potraw
n fusy z kawy i herbaty wraz z saszetkami i filtrami do ich parzenia
n zamoczony lub zatłuszczony papier opakowaniowy np. po ma-

śle, wędlinach
n zawilgocone ręczniki papierowe
n drewniane opakowania np. łubianki po owocach
n olej jadalny
n odchody zwierząt domowych ze ściółką tj. odchody psa, kota, 

chomika itd.
n rośliny i ziemia
n skoszona trawa
n liście i gałęzie
n kwiaty i rośliny doniczkowe wraz z ziemią
n ociosane karpy
n trociny
n elementy drewniane niemalowane, nieimpregnowane środka-

mi chemicznymi i niezawierające elementów metalowych np. 
łubianki, kosze wiklinowe itd.

n obuwie i tekstylia
n odpady higieniczne (pampersy, kobiece arty-

kuły higieniczne, zużyte ręczniki papierowe i 
chusteczki higieniczne)

n jednorazowe maszynki do golenia
n opakowania po lakierach do paznokci
n opakowania po aerozolach
n zapełnione worki z odkurzaczy
n zabawki,
n porcelana, ceramika (np. talerze,doniczki, 

kubki)
n lustra, szkło kryształowe
n szklanki
n kaganki z cmentarzy
n niedopałki papierosów
n sznurki, wstążki, zużyta wata, waciki
n inne wyżej niewymienione z wyjątkiem od-

padów niebezpiecznych zbieranych w PSZOK 
oraz odpadów wchodzących w skład innych 
frakcji selektywnie zebranych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Kockiej 25 w Radzyniu Podlaskim:

    
-                                          
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- żarówki, świetlówki, lampy fluorescencyjne
- przeterminowane i zbędne leki oraz opakowania po 

nich, środki niezbędne do ich użycia, np. strzykawki i igły    
- chemikalia i opakowania po nich, zawierające niebez-

pieczne substancje
- środki ochrony roślin, nawozach i opakowania po nich

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  
- gruzy z rozbiórek i remontów (bez odpadów zawierają-

cych azbest)
- styropian
- szkło okienne
- zużyte oleje i smary

- resztki farb, rozpuszczalników i lakierów
- odpady wielkogabarytowe
- zużyte opony i dętki
- zużyte baterie i akumulatory
- tusze do drukarek i tonery
- papa   

Szersze informacje można uzyskać na stronie internetowej
Urzędu Miasta Radzyń Podlaski: www.radzyn-podl.pl

oraz pod nr telefonu (83) 351-24-67

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY w Radzyniu Podlaskim?

podaje do publicznej wiadomości, że 
został wywieszony na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Radzyń Podlaski 
na okres 21 dni tj. od dnia 3 kwietnia 
2018 r. do dnia 24 kwietnia 2018 r. 
wykaz nieruchomości przeznaczonej 
do sprzedaży na rzecz użytkownika 
wieczystego wymienionego w wykazie 
stanowiącym załącznik do  zarządzenia.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 
37 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 5 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-

ruchomościami (j.t.Dz.U.2018.121) w 
terminie 6 tygodni od daty opubliko-
wania niniejszego wykazu tj. do dnia 15 
maja 2018  r. mogą być składane wnio-
ski przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 
pkt 2.
Wykaz jest załącznikiem do Zarządze-
nia Nr 30 Burmistrza Miasta Radzyń 
Podlaski z dnia 3 kwietnia 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
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Możemy łatwo zaoszczędzić duże pieniądze! Wystarczy papier i makulaturę 
wrzucać do oddzielnego pojemnika na odpady komunalne, 

a plastik i metal – do oddzielnego. 

Odbiór 1 tony papieru to koszt tylko 27 zł
Odbiór 1 tony  opakowań metalowych i z tworzyw sztucznych to też tylko 27 zł

Ale gdy papier wrzucimy do jednego pojemnika z opakowaniami plastikowymi i metalowymi 
odbiór 1 tony będzie kosztował aż 

356 zł!!!
Strata na jednej  tonie źle posegregowanych odpadów to zatem aż 329 zł!!!

Z powodu zwykłej nieuwagi czy niefrasobliwości możemy jako miasto ponieść kolosalne straty! 

Dlaczego? 
Od 1 stycznia 2018 r. w całym kraju ustawowo zmienione zostały zasady segregacji odpadów. 

Przed 1 stycznia 2018  mieliśmy frakcję opakowań suchych, do której  zaliczane były: 
papier, plastik  i metal. Obecnie te same odpady powinny być segregowane 

na dwie osobne frakcje: 

1. papier; 2. metale i tworzywa sztuczne

Mamy więc teraz w sumie 5 frakcji odpadów:
PAPIER

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
SZKŁO

ODPADY BIODEGRADOWALNE
POZOSTAŁE ZBIERANE SELEKTYWNIE

ŹLE POSEGREGOWANE FRAKCJE ODPADÓW SEGREGOWANYCH SĄ ODBIERANE JAKO ODPADY NIESEGREGOWANE, 
CO WIĄŻE SIĘ Z WIĘKSZYMI KOSZTAMI DLA MIASTA. 

TONA ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH KOSZTUJE 356,40 ZŁ
DLA PORÓWNANIA NP. TONA ODPADÓW FRAKCJI METALE I TWORZYWA SZTUCZNE TO KOSZT 27 ZŁ ZA TONĘ

PROSIMY MIESZKAŃCÓW RADZYNIA  O  PRAWIDŁOWĄ SEGREGACJĘ ODPADÓW 
-  TO LEŻY W INTERESIE NAS WSZYSTKICH!!!!

UWAGA!!!



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  w Lublinie przesłał do Urzędu 
Miasta pisma z informacją o przyznaniu dwóch dotacji: w wysokości 1 
mln 600 tys. zł na prace remontowo-konserwatorskie elewacji zachod-
niej Pałacu Potockich oraz 25,4 tys. zł na renowację grupy rzeźbiarskiej 
znad ryzalitu skrzydła wschodniego (przedstawiającej jelenia).
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Dla Miasta Radzyń Podlaski 
bardzo pozytywną niespo-
dzianką okazał się  ogłoszony 
tuż po świętach – 3 kwietnia 
Rządowy Program na Rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjno-
ści Regionów poprzez Wspar-
cie Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej. – Już od wielu mie-
sięcy przygotowujemy projekt 
przebudowy ulicy Sitkowskie-
go. Dzięki Programowi będzie 
możliwe uzyskanie bardzo 
wysokiej dotacji, sięgającej 
80% planowanych kosztów in-
westycji  - wyjaśnia burmistrz 
Miasta Radzyń Jerzy Rębek. 

Miasto jest przygotowane logistycz-
nie do realizacji inwestycji, ogłosiło 
nawet przetarg. Został on jednak 
unieważniony ze względu na waż-
ny cel społeczny: - Tym celem jest 
możliwość wystąpienia o dotację 
z tego rządowego programu, a 
może ona sięgnąć nawet 4,5 mln 
zł – wyjaśnia włodarz Radzynia.  

Przebudowę ulicy Sitkowskiego 
miało realizować Miasto jako za-
rządca drogi. Przypomnijmy, że jej 
właścicielem jest Powiat.  Okazało 
się, że do Rządowego Programu na 
Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyj-
ności Regionów poprzez Wsparcie 
Lokalnej Infrastruktury Drogowej 
wniosek o dotacje może złożyć 
tylko właściciel, w tym przypad-
ku – Starostwo Powiatowe. - Dla-
tego jesteśmy w porozumieniu ze 
Starostwem, które także w naszym 
imieniu złoży wniosek o dotację na 
realizacje całego odcinka tej drogi  
-  to jest ul. Sitkowskiego i Błogosła-
wionych Męczenników Podlaskich  
– wyjaśnia dalej burmistrz Jerzy 
Rębek.
Miasto przekaże na wkład własny 
ok. 900 tys. zł, powiat – ok.  200 
tys. zł. 
Na 16 kwietnia planowana jest 
nadzwyczajna sesja Rady Miasta, 
na której zostaną wprowadzone 
zmiany do miejskiego budżetu. – 
Zechcemy udzielić wsparcia finan-
sowego powiatowi radzyńskiemu 

na realizację inwestycji drogowej na 
ulicy Sitkowskiego – wyjaśnia bur-
mistrz Jerzy Rębek. W związku z 
tym, że w znacznej mierze inwesty-
cja może być realizowana ze środ-
ków rządowych, o które może się 
starać właściciel drogi (w tym przy-
padku jest nim Powiat, podczas gdy 
Miasto jest jej zarządcą)  potrzebna 
będzie decyzja radnych o przeka-
zaniu środków Powiatowi Radzyń-
skiemu. - Pierwotnie planowaliśmy 
na przebudowę drogi zainwestować 
2,2 mln zł, ale w związku z możli-
wością pozyskania dotacji będzie to 
kwota 900 tys. zł. 
W związku z tym, że z planowanej 
kwoty pozostanie 1,3 mln zł, prze-
znaczymy te pieniądze na liczne 
inne inwestycje: dokończenie bu-
dowy hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 1, parkingu przy 
Sanktuarium MBNP i ciągu pie-
szo-rowerowego wzdłuż ul. Wisz-
nickiej - chcemy by w tym roku był 
wykonany. 

 Anna Wasak

Przypomnijmy, że poprawka do 
budżetu państwa, wprowadzająca 
tam kwotę 1,6 mln zł z przezna-
czeniem na rewitalizację Pałacu 
Potockich, została przyjęta stara-
niem senatora Grzegorza Bierec-
kiego i posła Janusza Szewczaka. 
Parlamentarzyści informację prze-
kazali 3 stycznia br. na specjalnej 

konferencji prasowej w Urzędzie 
Miasta. – Radzyński zabytek po 
raz pierwszy uzyskał pieniądze 
bezpośrednio z budżetu państwa. 
Środki są do dyspozycji burmi-
strza do wykorzystania w tym 
roku, w roku przyszłym powin-
na się znaleźć w budżecie na ten 
cel podobna kwota – mówił J. 

Szewczak. Poseł dodał wówczas, że 
jest to początek konkretnych dzia-
łań, gdyż obaj parlamentarzyści 
zainicjowali działania mające na 
celu pozyskanie środków z Fundu-
szy norweskich, którymi dysponu-
je Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Piotr Gliński.
Senator Grzegorz Bierecki pod-

kreślił, że takiej rangi zabytek jak 
radzyński Pałac Potockich musi 
być wspierany ze środków budże-
tu centralnego i zapowiedział, że 
w tej kadencji parlamentu sprawa 
pozyskania środków na rewitaliza-
cję Pałacu Potockich zostanie za-
kończona. - Chcemy doprowadzić 
do tego, żeby w ciągu najbliższych 
2 lat znalazły się pieniądze na pa-
łac, by nie był on ciężarem dla spo-
łeczności lokalnej. 
Kwoty powyższe zostaną wprowa-
dzone do budżetu Miasta na sesji 
nadzwyczajnej, która odbędzie się 
16 kwietnia. 
 Anna Wasak

Będzie duże dofinansowanie 
do przebudowy ul. Sitkowskiego

Dwie dotacje na renowację
Pałacu Potockich

Jak informuje Andrzej Szczęch, 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej otrzymał nieodpłatnie z 
Agencji Rynku Rolnego 16 ton 
jabłek. Owoce otrzymały: osoby 
korzystające z pomocy MOPS, 
Miejski Środowiskowy Dom Sa-

mopomocy, Przedszkole Miejskie, 
Związek Emerytów i Rencistów, 
Internat ZSP, Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy i Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza „MÓJ 
DOM”. 

Według informacji udzielonej 
przez Kierownika Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ra-
dzyniu Podlaskim od 1. kwietnia 
2016 r.(pierwszy dzień obowiązy-
wania ustawy) do 31. marca 2018r. 

wydano 33 decyzje żądające zwrotu 
nienależnie pobranego świadcze-
nia 500+ na łączną kwotę 38 500 zł.
Do  31.03.2018r. odzyskano kwotę 
30 275,25 zł. 

MOPS rozdał 16 ton jabłek

Informacja dotycząca nienależnie 
pobranych świadczeń z Programu 500+



Na dzień 31.12.2017 roku w Ra-
dzyniu było zameldowanych na 
pobyt stały 15 570 osób, w tym 
7473 mężczyzn i 8097 kobiet.

Dzieci do 6  roku życia  w mieście 
było 1 029, w tym 539 chłopców 
i 490 dziewcząt. Widać znaczący 
wzrost urodzin w ostatnim cza-

sie,  gdyż dzieci w wieku 0-2 lata 
było 396 , w wieku 3 lat 162, a w 
wieku 4-5- 302.
Uczniowie (7-18 lat): 1874 (960 

dziewcząt i 914 chłopców).
W wieku tzw. produkcyjnym – od 
19 roku życia do 65 dla mężczyzn 
i 60 dla kobiet  – 9 717 osób (5 102 

mężczyzn i 4 615 kobiet)
W wieku poprodukcyjny było 2 
950 osób, w tym 872 mężczyzn 
(powyżej 65 roku życia), a kobiet 
2078 (powyżej 60 r. ż).

 AW

Policzmy się... czyli ilu mieszkańców liczy Radzyń Podlaski

Zatrudnienie
Średnie zatrudnienie w Zakładzie 
w przeliczeniu na pełne etaty za 
2017 r. wynosiło 14,4 osoby w prze-
liczeniu na pełne etaty. W ciągu 
ostatnich czterech lat zmniejszyło 
się o 6 etatów. Przeciętne wyna-
grodzenie brutto za w/w okres jest 
równe kwocie 3  181,65 zł. Koszty 
wynagrodzeń brutto za 2017 r., 
łącznie z nagrodami jubileuszowy-
mi, wyniosły 572 542,64 zł/

Zasoby administrowane 
przez ZGL
Zakład administruje 48 budynka-
mi, z tego 30 to budynki miejskie, 
a 18 to wspólnoty mieszkaniowe. 
Ogółem ZGL administruje 679 lo-
kalami mieszkalnymi, z tego 464 

(68 %) we wspólnotach mieszka-
niowych, w tym 41 są to lokale 
miejskie.
Ogółem Miasto jest właścicielem 
232 lokali mieszkalnych o ogólnej 
powierzchni 8  786,91 m², w tym 
23 lokali socjalnych o powierzchni 
703,96 m². Powierzchnia admi-
nistrowanych wspólnot mieszka-
niowych to 23  938,20 m², w tym 
powierzchnia lokali miejskich we 
wspólnotach - 2 504,93 m², z tego 
mieszkania 1 865,43 m².

Działalność ZGL w ujęciu 
finansowym za 2017 r.
Przychody ZGL w roku 2017 wy-
nosiły ogółem 1  676  323,11 zł, a 
wydatki - 1 640 779,15 zł.
Za 2017 r. zakład osiągnął dodatni 
wynik finansowy brutto w wyso-
kości 35 543,96 zł. Po odliczeniu 
podatku dochodowego w kwocie 
26 620,00 zł zakład osiągnął zysk w 
wysokości 8 923,96 zł.
Największym problemem zakładu 
są zaległości z tytułu opłat czynszo-
wych. Niezapłacone należności za 
czynsze mieszkaniowe i użytkowe 
wynoszą 259 986,84 zł w tym: loka-
le mieszkalne 229 725,02 zł, a lokale 
użytkowe - 30 261,82 zł.
Zaległości powyżej trzech miesię-

cy wynoszą 106  964,64 zł z tego: 
lokale mieszkalne (bez socjalnych) 
- 71  691,39 zł (22 lokale w tym 3 
lokale powyżej 10  000 zł); lokale 
socjalne - 10 432,06 zł (4 lokale) i 
lokale użytkowe - 24  841,19 zł (3 
lokale).
Poza tym istnieją zaległości, które 
pozostały po opuszczeniu lokali 
przez najemców w wyniku eksmisji 
lub wypowiedzenia umów; stanowi 
to kwotę 52 659,44 zł w tym: loka-
le mieszkalne 50 092,76 zł i lokale 
użytkowe 2 566,68 zł.
Duże zaległości w opłatach za lo-
kale powodują niski stan środków 
pieniężnych na koncie zakładu, co 
przyczynia się do słabej płynności 
finansowej.
W celu zmniejszenia zadłużeń Za-
kład podejmuje liczne działania 
zmierzające do ich zredukowania. 
Do osób, które zalegają z opłata-
mi, systematycznie wysyłane są 
upomnienia ponaglające, liczone 
są odsetki za zwłokę. W 2017 roku 
wysłano 53 upomnienia, wypowie-
dziano 3 umowy najmu, skierowa-
no 9 spraw do sądu o zapłatę należ-
ności, 3 sprawy do sądu o eksmisję 
z lokali.
Mimo naszych działań w wielu 
sprawach egzekucje są nieskutecz-

ne. Dotyczy to osób bez stałego 
dochodu, utrzymujących się z za-
siłków socjalnych, w kilku przy-
padkach są to matki samotnie 
wychowujące dzieci, osoby starsze. 
Ściągnięcie należności lub eksmisja 
z lokalu są w takich przypadkach 
praktycznie niemożliwe.
Z niektórymi dłużnikami, którzy 
wyrażają chęć, zawierane są umo-
wy o odpracowanie długu przy 
sprzątaniu administrowanych 
przez zakład posesji.
80 osób będących najemcami loka-
li miejskich korzysta z pomocy so-
cjalnej w postaci dodatków miesz-
kaniowych. Kwota dodatków dla 
najemców wynosi miesięcznie ok. 
12 500 zł.

Gospodarka lokalami
W 2017 roku zawarto 16 umów 
najmu, a odzyskano 6 lokali. W 
dwóch przypadkach ZGL zawarł 
umowy najmu z członkiem rodzi-
ny po zmarłym najemcy. Dokona-
no czterech zamian lokali.
Na koniec 2017 r. było zarejestro-
wanych 140 wniosków o przydział 
lokalu komunalnego z zasobów 
miasta, w tym 10 podań o zamianę 
mieszkania.

Remonty
W roku 2017 wykonano remonty 
na łączną kwotę 144  103,24 zł, z 
tego wpłaty na fundusze remonto-
we wspólnot mieszkaniowych za 
lokale miejskie - 31 924,52 zł. Po-
została kwota 112 178,72 zł dotyczy 
remontów w zasobach mieszkanio-
wych Miasta.
W 2017 r. zakład otrzymał dotację 
na inwestycje w wysokości 42 000 
zł. W ramach tych środków zostało 
wykonane nowe pokrycie dachu na 
ul. Pomiarowej 2 w Radzyniu Pod-
laskim na kwotę 29 804,36 zł oraz 
docieplenie stropodachu na ul. Bu-
dowlanych 4 na kwotę 6 555,86 zł. 
Ogólnie wykorzystano 36 360,22 zł 
z przyznanej kwoty. Pozostałą część 
w wysokości 5 639,78 zł rozliczono 
z budżetem Miasta.
ZGL ma obowiązek utrzymywać 
budynki w stanie niepogorszonym 
zgodnie z ich przeznaczeniem, 
dokonywać niezbędnych napraw 
i remontów, aby zapewnić bezpie-
czeństwo użytkowników i właściwą 
eksploatację nieruchomości.
Ze względu na duże zadłużenie lo-
katorów, Zakład ma ograniczone 
możliwości finansowe do przepro-
wadzania niezbędnych remontów.

Podczas marcowej Sesji Rady 
Miasta radny Piotr Skowron 
skierował do Burmistrza Je-
rzego Rębka oraz Dyrektora 
ZGL-u Marka Niewęgłowskiego 
kilka pytań w sprawie licznych 
potrzeb mieszkańców ul. Par-
kowej, a zwłaszcza budynku 
nr 31. 

Niektórzy z nich pojawili się na ob-
radach. Skowron na początku wy-
powiedzi wyraził wdzięczność za 
nasypanie tłucznia na uliczce nie-
daleko budynku nr 31. Okazuje się, 
że mieszkańcy w trakcie spotkania 
z radnym w terenie przedstawili 
petycję podpisaną przez kilkadzie-
siąt osób. Dotyczyła ona następują-
cych spraw: 
1. Utwardzenia placu pomiędzy ba-

rakiem mieszkalnym a pomieszcze-
niami gospodarczymi. Błoto oraz 
kamienie z pobliskiej, uporządko-
wanej uliczki zostały zepchnięte na 
plac przed mieszkaniami, tworząc 
„bagno”. - Nie można tam się poru-
szać ani wjechać autem. W związku 
z tym mieszkańcy parkują przy ul. 
Parkowej, gdzie obowiązuje zakaz 
oraz gdzie przejeżdżają tiry do po-
bliskiego przedsiębiorstwa – wska-
zywał radny Piotr Skowron.  
2. Ułożenia kilkunastu metrów 
chodnika wszerz baraku nr 31, 
prowadzącego od budynku miesz-
kalnego do ul. Parkowej. Radny 
tłumaczył: -  Z tego, co widziałem, 
wystają tam stare płyty chodniko-
we, tyle że przykryte ziemią i bło-
tem. W związku z tym, czy można 
by podnieść owe płyty i ułożyć tak, 
żeby chodnik znów był w użytko-

waniu lub je wymienić? 
3. Poprawienia jakości ścieżki łą-
czącej park z ulicą Parkową. Radny 
argumentował, iż drogą chodzi do 
centrum bardzo wielu mieszkań-
ców tej części Radzynia, jak rów-
nież wielu uczniów, pracowników 
pobliskiego przedsiębiorstwa oraz 
osoby skracające trasę w kierun-
ku cmentarza. Skowron zaznaczył, 
iż ma świadomość konieczności 
skonsultowania tej kwestii z kon-
serwatorem. 
4. Naprawy licznych ubytków w 
jezdni na ul. Parkowej. Radny 
zwrócił uwagę na powiązany z tym 
wzmożony ruch samochodów cię-
żarowych w kierunku przedsiębior-
stwa Bimiz. 
Dyrektor ZGL-u Marek Niewę-
głowski w odpowiedzi na porusza-
ne problemy zaznaczył, iż od wielu 

lat zna wymienione potrzeby, dla 
których rozwiązania brakuje środ-
ków w budżecie jego jednostki. - 
Stwierdził, iż w ostatnim czasie w 
ten budynek również inwestowano 
środki finansowe. 
Korzystając z obecności dyrektora, 
radny w imieniu mieszkańców po-
ruszył problemy związane z insta-
lacją kominową,  brakiem pojem-
ników na segregację śmieci, spraw 
porządkowych w okolicy budynku. 
Pod koniec sesji mieszkańcy oraz 
Piotr Skowron otrzymali pozy-
tywne odpowiedzi od Burmistrza 
Jerzego Rębka. Włodarz miasta za-
powiedział realizację utwardzenia 
placu, ułożenia chodnika oraz na-
prawy ubytków na ulicy. W sprawie 
drogi między parkiem a ulicą Par-
kową zaznaczył, iż z pewnością ta 
kwestia nie może ominąć konser-

watora i będzie można ją zrealizo-
wać przy okazji pozyskania fundu-
szy na rewitalizację parku. Radny 
poinformował w ostatnim czasie, 
iż te dobre wiadomości dotarły do 
kilkudziesięciu mieszkańców, któ-
rzy czekając od wielu kadencji (na-
wet od początku lat 90.) nie kryją 
zadowolenia z takich rozwiązań.
 Karol Niewęgłowski
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Podczas marcowej 
sesji Rady Miasta 
kierujący Zakładem 
Gospodarki Lokalowej 
Marek Niewęgłowski 
złożył sprawozdanie 
z działalności ZGL za 
2017 rok. 

Informacja z działalności ZGL za 2017 r.

Dobre wieści dla mieszkańców Parkowej po interwencji radnego 



- Stary tabor w radzyńskim PKS-ie 
powoli przechodzi do historii. Za-
potrzebowanie na przewozy ciągle 
rośnie, stąd decyzja o kolejnych - 
tym razem trzech - nowych autach 
pozyskanych niezmiennie w formie 
leasingu. W tym roku sprzedaliśmy 
dwie starsze Scanie, jedna z 2012, 
a druga z 2013 roku. Pozyskane 
pojazdy zostały wyprodukowa-
ne w 2018 roku. Są nowoczesne, 
komfortowe i niezawodne. Scanie 
Touring Higer napędzane są 400 - 
konnym silnikiem diesla z bardzo 
niską emisją spalin w standardzie 

Euro6 z AdBlue. Podstawą w nich 
jest automatyczna skrzynia biegów, 
welurowa tapicerka, gniazda USB 
przy każdym siedzeniu, darmowe 
WiFi, klimatyzacja, WC, czujniki 
cofania, czujniki zużycia sprzęgła 
i klocków hamulcowych, ponadto 
czujnik ciśnienia opon, regulowane 
siedzenia, zawieszenie pneumatycz-
ne, ESP, hamulce górskie, lampy le-
dowe i ksenonowe, przyciemniane 
szyby. Autokar posiada także sys-
tem zapobiegający zaśnięciu kie-
rowcy i niepożądanej zmiany pasa 
ruchu – wyjaśnia Adam Frączek, 

prezes PKS.
Firma może pochwalić się stale 
rosnącymi zleceniami. Obecnie 
wszystkie autokary są już zarezer-
wowane od końca kwietnia do po-
łowy września br. na przewozy za-
graniczne.
- Radzyński PKS rok 2017 zamknął 
z zyskiem ponad pół miliona zło-
tych. Spłaciliśmy kredyt, pozysku-
jemy ciągle nowe zlecenia, mogę z 
pełną świadomością powiedzieć, 
że jest dobrze i optymistycznie pa-
trzymy w przyszłość – dodaje A. 
Frączek.

Zadowolenia z działań prezesa i z 
kondycji firmy nie kryje burmistrz 
Radzynia Jerzy Rębek.
- Wyrażam swój wielki podziw i 
szacunek dla prezesa i jego całej za-
łogi, z którą pracuje, że tak prężnie 
działają. Zakup tych nowoczesnych 
autokarów jest czymś niebywałym. 
Nikt chyba jeszcze kilka lat temu 
nie śmiałby pomyśleć, że radzyński 
PKS będzie miał nowe – podkreślę 

– nowe i tak nowoczesne autokary. 
Składam ogromne podziękowania 
na ręce prezesa i życzę jeszcze więk-
szych sukcesów na przyszłe lata – 
mówił włodarz miasta.
Warto podkreślić fakt, że radzyński 
PKS w ciągu 4 lat jako jedyna firma 
– dodajmy tak mała, zakupiła naj-
większą liczbę nowych autokarów 
od firmy Scania Polska. 
 KN
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„Wielkie Wicie” - niegdyś na-
zwane tak dla uproszczenia 
przez dyrektor Bożenę Płatek 
przeszło do historii. IX finał 
akcji „Nasz i Wasz dar serca dla 
Dziecięcego Hospicjum im. Ma-
łego Księcia w Lublinie” odbył 
się 23 marca w Gimnazjum nr 1 
im. Orląt Lwowskich w Radzy-
niu Podlaskim.

- Witam wszystkich już po raz dzie-
wiąty na naszej wyjątkowej lekcji 
wychowawczej; na wyjątkowym 
spotkaniu rodzin, przyjaciół, na-
szych gości. Życzę radosnego od-
bioru „świętowania cierpienia” i 
świętowania miłości do drugiego 
człowieka – mówiła na wstępie dy-
rektor Bożena Płatek.
Akcja co roku cieszy się dużym 

zainteresowaniem. Nie braknie 
na niej uczniów, ich rodziców, na-
uczycieli, ale także duchowieństwa, 
władz samorządowych, kierowni-
ków i dyrektorów miejskich jedno-
stek i szkół.
Tuż po montażu słowno–muzycz-
nym głos zabrali zaproszeni goście. 
Wszyscy zgodnie dziękowali  za tę 
inicjatywę pomysłodawczyni akcji - 
dyrektor Bożenie Płatek,.
- Na ręce dyrektor w imieniu swo-
im jak i burmistrza Jerzego Rębka 
składam serdeczne podziękowania; 
dziękuję za zrozumienie, za pomoc 
dla hospicjum, za możliwość dania 

potrzebującemu czegoś od siebie. 
Wszyscy ci, którzy znajdują się w 
hospicjum, potrzebują pomocy, li-
czą na nią, a my dzięki wam i waszej 

akcji możemy to zrobić – mówił wi-
ceburmistrz Tomasz Stephan.

 Karol Niewęgłowski

Dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych – tyle wynosi war-
tość rynkowa trzech nowych autokarów z 2018 roku, które pod koniec 
marca br. zasiliły pokaźny już w nowoczesne pojazdy tabor Przedsię-
biorstwa Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim.

Wielkie Wicie - świętowanie 
miłości  do drugiego człowieka

Dwie inwestycje wartości 3,5 
mln zł będą realizowane w tym 
roku w radzyńskim ośrodku 
OHP. Poinformowano o tym na 
konferencji prasowej, jaka się 
odbyła w Urzędzie Miasta Ra-
dzyń Podlaski  20 marca z okazji 
obchodów 60-lecia istnienia 
Ochotniczych Hufców Pracy. 

Na spotkanie przybyli: Robert 
Gmitruczuk - wicewojewoda lubel-
ski, Marek Drączkowski - zastępca 
wojewódzkiego komendanta OHP 
oraz Sławomir Kalicki - kierownik 
internatu OSiW OHP w Radzyniu 
Podlaskim. 
Jak poinformowano na wstępie, w 
2018 r. OHP w województwie lu-
belskim pozyskały aż 10 mln zł na 
inwestycje. Z części tej kwoty sko-
rzysta jednostka w Maryninie.
- W Radzyniu Podlaskim będzie-
my realizowali dwie inwestycje 

za ponad 3,5 miliona złotych. W 
ramach pierwszej inwestycji, która 
jest finansowana ze środków Kra-
jowego Programu Operacyjnego 
– Infrastruktura i Środowisko, bę-
dziemy modernizować trzy bu-
dynki: stołówkę, budynek admi-
nistracyjny i warsztaty, co pozwoli 
nam kompleksowo przeprowadzić 
termomodernizację budynków go-
spodarczych w Radzyniu. Najwięk-
szym przedsięwzięciem na terenie 
województwa lubelskiego, które 
również obejmie radzyński oddział, 
jest realizacja projektu komplek-
sowej modernizacji internatów lu-
belskiej i wojewódzkiej komendy 
OHP. Ta inwestycja finansowana 
jest ze źródeł RPO i jest też bliska 
myśli marszałka Sławomira So-
snowskiego, który wspierał ten pro-
jekt – mówił Marek Drączkowski.
Zastępca komendanta OHP dzię-
kował wojewodzie lubelskiemu 

prof. Przemysławowi Czarnkowi 
za interwencję - zorganizowanie 
wsparcia posłów ziemi lubelskiej, 
ponieważ dopiero na początku 
roku poprawką urzędową, która 
przyznała dodatkowe pieniądze 
Lubelszczyźnie, udało się zapewnić 
ponad milion złotych wkładu wła-
snego na wydatki związane z podat-
kiem VAT. 
- Ta inwestycja będzie realizowana 
przez nasze lubelskie firmy, dlatego 
chciałbym zaznaczyć, że do końca 
miesiąca ruszy przetarg, w którym 
będziemy wyłaniali wykonawców. 
Mogą do niego przystąpić zarówno 
mali przedsiębiorcy, którzy będą 
organizowali się w ramach kon-
sorcjum, jak i ci duzi. Będziemy 
oczywiście zapewniać płatności 
częściowe, myśląc o ich płynno-
ściach finansowych – zapewniał M. 
Drączkowski.
Głos zabrał także wicewojewo-

da Robert Gmitruczuk, który na 
wstępie zaznaczył, że współpraca 
między - niegdyś junackimi -  obec-
nie Ochotniczymi Hufcami Pracy 
oraz starostwami przebiega bez 
najmniejszych problemów, a łącz-
nikiem między tymi instytucjami 
przez ostatnie 82 lata, jak i obecnie, 
jest urząd wojewody oraz admini-
stracja rządowa.
- To ogromna radość, że pienią-
dze udało się zdobyć, szczególnie 
tutaj, dla Radzynia Podlaskiego, 
dla Ochotniczych Hufców Pracy 
w Maryninie. Zarówno poprawka 
dotycząca pałacu w Radzyniu, jak 
i poprawka parlamentarna spowo-
dowały, że te środki zostały zabez-
pieczone w budżecie na 2018 rok 
– mówił wicewojewoda i dziękował 
komendantowi za dopingowanie 
i pewne sugestie, aby pozyskane 
fundusze zostały tak ulokowane, 
aby służyły lokalnej społeczności. 
- Na ziemiach wschodniej Polski 
bardzo prężnie rozwijały się oraz 
nadal rozwijają się jednostki OHP, 
które umożliwiają naukę oraz 

zdobycie zawodu osobom po-
chodzącym z tych terenów. Tym 
bardziej cieszy nas fakt kolejnych 
inwestycji, które będą miały miejsce 
na tym terenie – dodał Robert Gmi-
truczuk. Wicewojewoda podkreślił, 
że osoby kształcące się w Ochot-
niczych Hufcach Pracy są bardzo 
zdeterminowane, co  powoduje, że 
stają się doskonałymi specjalistami, 
mogącymi się pochwalić niezbędną 
wiedzą oraz bogatym doświadcze-
niem.
- Ochotnicze Hufce Pracy jest to 
bardzo ważna instytucja, która 
swoją działalnością obejmuje  sze-
rokie grono osób z miasta i z całe-
go powiatu. Cieszymy się, że ośro-
dek zmienia się na lepsze i być może 
skorzystają z tego nasi radzyńscy 
przedsiębiorcy – zaznaczył podczas 
konferencji zastępca burmistrza To-
masz Stephan.
Spotkanie zakończono apelem do 
radzyńskich przedsiębiorców, by 
zainteresowali się przetargami, któ-
re zostaną ogłoszone już pod koniec 
miesiąca.  Karol Niewęgłowski

Duże inwestycje na jubileusz OHP

Radzyński PKS: „W przyszłość patrzymy optymistycznie”
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W czwartek 22 marca br. w 
czytelni biblioteki odbyło się 
wręczenie nagród Laureatom 
Konkursu na nazwę „domków 
na książki”. 

Zgromadzonych gości przywitała 
dyrektor MBP Grażyna Kratiuk, 
przybliżając w skrócie informa-
cje o projekcie. - Konkurs został 
ogłoszony w ramach projektu „Tu 
mieszkam, tu czytam, tu zmieniam”. 
Projekt zakłada rozmieszczenie na 
terenie miasta Radzyń Podlaski 
drewnianych mini-bibliotek (dom-
ków), odzwierciedlających bryłę 
Pałacu Potockich, w których zo-
staną umieszczone książki. Miesz-
kańcy miasta i powiatu w ramach 
bookcrossingu będą mogli bezpłat-
nie wypożyczyć książki do domu, 
wymienić, ale też zostawić egzem-
plarze ze swoich zbiorów. Podobna 
inicjatywa, odnosząca wielki sukces 
w krajach anglosaskich, znana jest 
jako „Little Free Library”. - Realiza-
cja będzie możliwa dzięki środkom 
w ramach otrzymanego grantu w 
Konkursie Grantowym „Tu miesz-
kam, tu zmieniam” Fundacji Banku 
Zachodniego WBK – mówiła dy-
rektor.
Nadesłano 44 propozycje nazw 
„domków na książki”. Komisja 
Konkursowa w składzie: przewod-
nicząca - Grażyna Kratiuk (dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Radzyniu Podlaskim), członkowie: 

Magdalena Głuchowska (dyrektor 
Oddziału Banku w Łukowie - Bank 
Zachodni WBK S.A.), Bożena 
Płatek (dyrektor Gimnazjum nr 1 
im. Orląt Lwowskich w Radzyniu 
Podlaskim), Tomasz Stephan (za-
stępca Burmistrza Miasta Radzyń 
Podlaski), Jolanta Sawczuk-Kapi-
ca (pracownik Miejskiej Biblioteki 
Publicznej – Dział Gromadzenia, 
Opracowania i Digitalizacji Zbio-
rów), w drodze głosowania przy-
znała nagrody, określone w regu-
laminie Konkursu następującym 
osobom:
- I nagrodę (przenośny głośnik blu-
etooth JBL Clip2, zestaw książek 
oraz bilety na basen) otrzymała 
Elżbieta Ostasz za nazwę „Książ-
niczka”
- II nagrodę (pióro Parker, ze-
staw książek oraz bilety ma basen) 
otrzymała Ewa Śliwińska za nazwę 
„Książniczki”
- Wyróżnienia (książka i bilety na 

basen) otrzymali: Jakub Hapka za 
„Pałacoteka”, Sławomir Mackie-
wicz za „Poczytajka”, Magdalena 
Mitura za „Czytadło”, Dzienny Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy za 
„Przystanek Literacki”, Monika Go-
łoś za „Biblio-Skrytka”, Anna Sto-
larczyk za „PRZYSTAŃnaCHWI-
LĘ”, Adam Świć za „BOOKOWA 
CHATKA”.
Po części oficjalnej zaprezentowano 
prototyp „Książniczki”.
Niespodzianką dla zgromadzonych 
była prezentacja własnych utworów 
literackich uczennic z Gimnazjum 
nr 2 w Radzyniu Podlaskim: Alicji 
Zając, Marty Zielińskiej, Weroniki 
Wronowskiej oraz Gabrieli Kosk 
pod kierunkiem pani Agnieszki 
Grochowskiej.
Kameralny wieczór upłynął w miłej 
atmosferze.

 MBP Radzyń Podlaski

- Największą skuteczność mają 
spotkania o charakterze aktyw-
nym i publicznym. Wszelakie triki 
często wykorzystuje się na takich 
spotkaniach handlowych także 
w Radzyniu, które odbywają się 
w hotelu, w sali weselnej lub Ra-
dzyńskim Ośrodku Kultury – in-
formował rzecznik i omówił spo-
sób manipulacji na przykładzie 
sprzedaży fotela do masażu. - To 
testu wybierana jest jakaś osoba 
spośród obecnych. Prowadzący 
pyta człowieka, który siedzi na 

tym fotelu, jak się czuje, podczas 
gdy obok tego pana stoi młoda i 
atrakcyjna pani, która trzyma go 
za ramię. Siedzący mówi, że czuje 
się świetnie i wyraża to zdanie pu-
blicznie, wobec innych osób. Taki 
człowiek będzie bardziej podatny 
na propozycję zakupu tego pro-
duktu. Włodzimierz Kowalik do-
dał, że najskuteczniejsze działanie 
tego mechanizmu obserwuje się w 
środowiskach osób starszych, po 
50-tce.
Rzecznik Praw Konsumenta wyja-

śniał, że na tego typu spotkaniach 
często można zaobserwować, iże 
wszyscy organizatorzy chodzą 
w białych kitlach. - Trzeba sobie 
uświadomić, że oni te stroje zakła-
dają specjalnie po to, by zasugero-
wać, iż mają coś wspólnego z me-
dycyną. Niektórzy wkładają sobie 
stetoskop do kieszeni. Tymczasem 
nikt z  reklamujących produkt, nie 
ma wykształcenia medycznego – 
podkreślał W. Kowalik.
- To wszystko wzmacnia u kon-
sumenta poczucie, że kupuje wy-

rób medyczny, a nie diodę zalaną 
plastikiem. Często w tych spotka-
niach pseudomedycznych wyma-
gana jest wcześniejsza rejestracja, 
po to, by wywołać w konsumencie 
wrażenie ekskluzywności. Ta re-
guła wzmacnia potrzebę uczest-
nictwa w takim spotkaniu – wyja-
śniał rzecznik.
Na spotkaniu poinformowano 
zebranych o głównej grupie doce-
lowej, która jest najbardziej nara-
żona na marketing oparty na ma-
nipulacji. 
- Celem tych spotkań są osoby 
starsze, które nie chodzą na spo-
tkania z rzecznikiem, nie chodzą 
do szkoły czy na spotkania uni-
wersytetów trzeciego wieku, gdzie 
ludzie są uświadamiani i ostrzega-
ni  przez wykwalifikowane osoby 
przed różnego rodzaju oszustwa-
mi czy zagrożeniami. To właśnie 

oni są najsłabszym ogniwem dla 
działań marketingowych i właśnie 
na takich ludziach się zarabia – 
tłumaczył specjalista.

 Karol Niewęgłowski

Nowa sala obsługi w radzyń-
skim Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych jest już otwarta 
dla klientów. Jest przestron-
niej, jaśniej i… bezpieczniej. 

Inspektorat ZUS w Radzyniu Pod-
laskim wymagał remontu, żeby do-
stosować budynek do aktualnych 
przepisów techniczno-budowla-
nych i ochrony przeciwpożaro-
wej. Na taką potrzebę wskazywała 
między innymi ekspertyza Straży 
Pożarnej. Przebudowa była rów-
nież doskonałą okazją do zmoder-
nizowania sali, w której instytucja 
przyjmuje klientów. Rocznie prze-
wija się przez nią ponad 30 tysięcy 
osób, które przychodzą do ZUS w 
sprawach emerytur, rent, zasiłków i 
ubezpieczeń. 
Przebudowa sali obsługi zaczęła się 
we wrześniu. Teraz jest już dostęp-
na dla klientów. Przed remontem 
miała 85 metrów kwadratowych, 
obecnie – o 30 metrów więcej. 
Dzięki temu wszystkich siedem sta-
nowisk obsługi mieści się w jednym 
pomieszczeniu. Przed remontem, z 
uwagi na brak miejsca w głównej 
sali, część obsługi odbywała się w 
osobnym pokoju. 
– Jest przestronniej, zwiększył się 
komfort pracy i obsługi naszych in-
teresantów. Naprzeciwko głównego 
wejścia do budynku mamy dobrze 
widoczne stanowisko informacji 
ogólnej, z którego pracownik kie-
ruje klientów do właściwych stano-

wisk. Uruchomiliśmy też ponownie 
system kolejkowy – mówi Marzena 
Matejek, kierownik Referatu Ob-
sługi Klientów i Korespondencji w 
radzyńskim ZUS. Zmieniła się ko-
lorystyka sali i meble. Jest znacznie 
jaśniej i nowocześniej. Remontu 
doczekała się też toaleta dla osób z 
niepełnosprawnościami. A za kilka 
dni w holu budynku pojawi się tak-
że winda umożliwiająca dotarcie 
wózkiem inwalidzkim na półpiętro 
inspektoratu.
To nie koniec prac w inspektora-
cie. Za około miesiąc do „starej” 
lokalizacji wrócą gabinety lekarzy 
orzeczników oraz poczekalnia dla 
pacjentów, gdzie trwają na razie 
prace wykończeniowe. Dalsza 
część przebudowy inspektoratu 
ZUS nie będzie powodować utrud-
nień dla klientów. Te prace dotyczą 
uodpornienia od ognia ścian i sufi-
tów budynku (w tym zakładowego 
archiwum), zgodnie z aktualnymi 
normami. Wykonawca wymienia 
również instalację elektryczną.

 Małgorzata Korba
 regionalny rzecznik ZUS
 w województwie lubelskim

Konkurs na nazwę „domków na książki” 
rozstrzygnięty

ZUS w Radzyniu z odnowioną 
salą obsługi klientów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów ostrzega!
„Konsument zmanipulowany” - to tytuł spotkania z Powiatowym Rzecz-
nikiem Konsumentów Włodzimierzem Kowalikiem, które  odbyło się 21 
marca br. w Starostwie Powiatowym. Spotkanie rozpoczęło się od omó-
wienia manipulacji rynkowych, na jakie narażony jest potencjalny klient. 
Dużo czasu poświęcono spotkaniom „pseudomedycznym” i sztucznym 
promocjom, jakie są stosowane na tego typu spotkaniach.
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Pomoc społeczna
Andrzej Szczęch przedstawił pracę 
MOPS – mówił m.in. o formach 
pomocy świadczonej przez Ośro-
dek, wysokości udzielanej pomocy 
finansowej, grupach  osób, którym 
pomocy udziela MOPS (szczegóło-
we sprawozdanie o pracy jednost-
ki zamieściliśmy w poprzednim 
numerze Biuletynu). Wyjaśniał 
również, że udzielenie pomocy po-
przedzone jest wywiadem środo-
wiskowym, który przeprowadzają 
pracownicy socjalni Ośrodka, by 
pomoc była skierowana do osób 
rzeczywiście jej potrzebujących. 
Tę część spotkania podsumował 
Dariusz Gałan. –  Wiele osób nie 
zdaje sobie sprawy z ogromu zadań, 
jakie realizuje MOPS i z wielkiej 
odpowiedzialności, jaka spoczywa 
na pracownikach Ośrodka – także 
tej materialnej, bo środki na reali-
zację zadań związanych z pomocą 
społeczną są olbrzymie – mówił 
przewodniczący Zespołu Senioral-
nego. Dodał, że warto podejmować 
ten temat  w rozmowach indywi-
dualnych, bo często krążą opinie 
lekceważące problem. 

Działania kulturalne, 
integracyjne, krajoznawcze
Robert Mazurek już na wstępie 
zaznaczył, że radzyńscy seniorzy 

są grupą bardzo aktywną i prężnie 
działającą na terenie Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury. Zacytował słowa 
Teresy Szczepaniuk, która na jednej 
z sesji Rady Miasta powiedziała, 
że seniorzy sami najlepiej potrafią 
zorganizować sobie czas. - Zrobię 
wszystko, żeby pomóc Państwu we 
wszystkich inicjatywach, by oferta 
skierowana do radzyńskich senio-
rów była jak najszersza – zapewniał 
Robert Mazurek. 
- Od wielu lat dwa zespoły wokalne 
“Wrzos” działający pod kierun-
kiem Teresy Szczepaniuk i “Ra-
dzyniacy” - pod kierownictwem 
Marii Ligęzy, regularnie koncer-
tują w ROK-u, ale i promują mia-
sto na koncertach, przeglądach czy 
konkursach w wielu miejscowo-
ściach województwa lubelskiego – 
podkreślał dyrektor Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury. O tym, że są to 
ważne wydarzenia dla społeczności 
Radzynia, świadczy frekwencja: na 
każdy koncert ściągają tłumy słu-
chaczy, ledwo mieszczące się w sali 
widowiskowej ROK. Kierująca ze-
społem Teresa Szczepaniuk dodała, 
że „Wrzos” działa już od 17 lat, od 
pierwszego dnia zespół, jak i po-
wstałe na jego bazie Stowarzyszenie 
„Radzyńskie Wrzosy” przyjął za cel 
bezinteresowną służbę dla społecz-
ności miasta, wszystkie koncerty i 

spotkania są bezpłatne dla  chcą-
cych w nich uczestniczyć.
Seniorzy nie ograniczają się do 
działalności artystycznej. Obok 
działalności kulturalnej podejmują 
działania integracyjne, socjalne. W 
tych działaniach również współ-
pracuje z ROK i z Miastem, cho-
ciażby przez korzystanie z lokali w 
Oranżerii i Pałacu Potockich czy 
korzystając ze środków dostęp-
nych w ramach konkursu ofert 
na realizację zadań z dziedziny 
upowszechniania kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji, 
sportu, krajoznawstwa i turystyki. 
Najmłodsze, bo działające od  maja 
2016 r. Stowarzyszenie Klub Se-
niora “Radzyńskie Wrzosy” liczy 
ponad 80 członków. - Ich działal-
ność robi wrażenie – skomentował 
Robert Mazurek, wspomniawszy 
wcześniej różne, podejmowane 
społecznie inicjatywy na rzecz ra-
dzyńskiego społeczeństwa, liczne 
koncerty czy interesujące formy 
spotkań w Klubie Seniora. 
ROK współpracuje również z Uni-
wersytetem Trzeciego Wieku, 
który od 13 lat prowadzi Dariusz 
Gałan. Ośrodek Kultury udziela 
sali  na regularne spotkania pogłę-
biające wiedzę seniorów, ale także 
integracyjne okazji różnych świąt 
i  rocznic, dla takich inicjatyw jak 

Most Pokoleń czy kolejnych edycji 
Senioriady.
Dariusz Gałan poinformował, że 
podjął już starania o stworzenie 
samodzielnego Radzyńskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku (dotąd 
jest on radzyńską filią UTW).   - Je-
steśmy włączeni w strukturę ROK, 
wychodzi nam na dobre, nowy 
dyrektor wykazuje dużą aktyw-
ność  zrozumienie naszych potrzeb 
– podsumował rektor radzyńskiej 
filii UTW
Robert Mazurek wskazał też na 
regularną współpracę ze Stowa-
rzyszeniem na Rzecz Emerytów i 
Rencistów “Kormoran”, kierowa-
nym przez Stanisławę Popławską. 
Stowarzyszenie liczy ok. 100 człon-
ków, działa od 16 lat, podejmuje 
działania integracyjne, organizuje 
imprezy turystyczne - wycieczki  
krajowe, zagraniczne, akcje spo-
łeczne. Przewodnicząca podkreśli-
ła, że Związek skupia się na pomo-
cy osobom potrzebującym, którą 
świadczy grupa wolontariacka. 
Grupa jest starsza, wcześniej istnia-
ła w jej ramach grupa recytatorska, 
ale obecnie, ze względu na wiek 
członków organizacji zaprzestała 
działania.
Najliczniejszą organizacją senio-
rów jest Polski Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów. Obec-

nie liczy w powiecie 520 osób, w 
tym 140 z Radzynia. Marian Sa-
mociuk, który przewodniczy or-
ganizacji od 18 lat, podkreślił, że 
seniorzy są bardzo zainteresowa-
ni różnymi formami działalności 
Związku. Na różnego rodzaju spo-
tkania przybywa ok. 140-170 osób, 
członkowie Związku organizują 
fory samopomocy, zawsze są chęt-
ni na organizowane wycieczki. W 
tym roku PZERiI organizuje m.in. 
2-tygodniowy pobyt w sanatorium  
z zabiegami i wycieczkami. 
Prezentację podsumował Dariusz 
Gałan. -  Chcę publicznie podzię-
kować za szybkie zintegrowanie 
naszego środowiska, niełatwe, bo 
mamy potrzeby, oczekiwania. Mam 
nadzieję że to, co zostało tu przed-
stawione, to początek współpracy. 
Chodzi nam o to, żeby jesień życia 
ludzi, którzy pracowali dla tego 
miasta ok. 40 lat, nie była szara.  
Radzyńscy seniorzy są aktywni, co 
jest też zasługą samorządu miasta, 
z którym współpracę bardzo sobie 
cenimy – mówił przewodniczący 
Senioralnego Zespołu Doradczego. 
Na zakończenie spotkania głos za-
brał Burmistrz Miasta Radzyń 
Podlaski Jerzy Rębek. Włodarz 
miasta zadeklarował dalszą współ-
pracę i pomoc dla organizacji se-
nioralnych. - Od wielu lat państwa 
stowarzyszenia są dofinansowane 
przez miasto – to jest nasz obowią-
zek i satysfakcja, bo wiemy, że są to 
pieniądze dobrze wykorzystane. W 
oparciu o wielkie doświadczenie 
życiowe, tworzycie państwo dobro 
wspólne, istotne dla wszystkich, 
bez względu na wiek. 
Jerzy Rębek poinformował o tym, 
że złożony został do Urzędu Mar-
szałkowskiego wniosek o dofinan-
sowanie tworzenia klubu seniora. 
- Wniosek został został poprawnie 
złożony, czekam na rozstrzygnię-
cia, które powinny nastąpić  w mie-
siącach letnich.  Anna Wasak

Jak ustrzec się przed oszu-
stami, jak dbać o swoje bez-
pieczeństwo i mienie – to 
zagadnienia, które były te-
matem spotkania seniorów z 
przedstawicielami radzyńskiej 
komendy. 

Policjanci apelowali o czujność w 
kontaktach z osobami nieznajomy-
mi, radzili seniorom, jak się zacho-
wywać, by nie stać się ofiarą bez-
względnych oszustów. Wiele uwagi 
poświęcono również bezpieczeń-
stwu w ruchu drogowym oraz zna-
czeniu elementów odblaskowych. 

W trakcie spotkania nie zabrakło 
także informacji na temat Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Policjanci radzyńskiej komendy 
spotkali się z seniorami będą-
cymi członkami Klubu Seniora 
„Radzyńskie Wrzosy”. Podczas 
pogadanki funkcjonariusze omó-
wili różnorodne metody działania 
oszustów. Przytoczyli przypadki, 
jakie zaistniały na terenie powiatu.  
Funkcjonariusze udzielali wska-
zówek, jak należy postępować w 
przypadku kontaktu z osobą, któ-
ra może okazać się potencjalnym 
oszustem. Mundurowi apelowali 

również, aby informować Policję o 
wszystkich sytuacjach, które świad-
czyć mogą o próbach dokonania 
wyłudzeń na szkodę osób w pode-
szłym wieku.
Podczas wykładu przypomniane 
zostały także zasady dotyczące bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym. 
Poruszona została problematyka 
bezpieczeństwa pieszych, rowerzy-
stów czy kierujących. Nie zabrakło 
również informacji dotyczących 
obowiązku korzystania z elemen-
tów odblaskowych.
W dalszej części spotkania funk-
cjonariusze omówili funkcjono-

wanie i zachęcali do korzystania z 
„Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa”, która stanowi wsparcie 
policji na rzecz diagnozowania 
istniejących zagrożeń. Uczestnicy 
spotkania dowiedzieli się, jak szyb-
ko i w prosty sposób mogą nanieść 
na mapie miejsce, w którym wystę-
pują potencjalne zagrożenia oraz w 
jaki sposób odczytywać informacje 
zawarte w aplikacji. 

Spotkanie było również doskonałą 
okazją do przybliżenia mieszkań-
com, jak łatwo i szybko można 
odnaleźć kontakt do swojego dziel-
nicowego czy też dotrzeć do naj-
bliższej jednostki Policji w kraju za 
pomocą aplikacji „Moja Komenda”.
Na zakończenie uczestnicy spotka-
nia wymienili się doświadczenia-
mi, spostrzeżeniami oraz cennymi 
uwagami. KPP Radzyń Podlaski

Gośćmi Senioralnego Zespołu Doradczego na spotkaniu, które odbyło się 23 marca, byli Bur-
mistrz Miasta Jerzy Rębek, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Szczęch 
oraz dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury Robert Mazurek. Mówiono o formach współpracy 
seniorów z tymi jednostkami Miasta, jednocześnie zebranie stało się okazją do zaprezentowania 
stowarzyszeń przez ich przewodniczących – członków Zespołu. 

Dobra współpraca Miasta i jego jednostek 
z organizacjami senioralnymi 

Z seniorami o bezpieczeństwie
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O tajemnicach Rapa Nui, nazwanej 
przez Europejczyków Wyspą Wiel-
kanocną opowiadał Marek Fiedler 
– syn Arkadego (podróżnika i pisa-
rza, autora m.in. „Dywizjonu 303”, 
„Ryby śpiewają w Ukajali” czy „Ka-
nada pachnąca żywicą”), który był 
gościem 23. edycji „Radzyńskich 
Spotkań z Podróżnikami”. Towa-
rzyszył mu syn Marek Oliwier, któ-
ry wspólnie z ojcem odbył niezwy-
kłą podróż na Wyspę Wielkanocną.
W ramach dwudniowej wizyty 
w naszym mieście podróżnik – 
zgodnie z tradycją - odsłonił swoją 
tabliczkę na Skwerze Podróżni-
ków oraz dwukrotnie spotkał się 
z mieszkańcami Radzynia. Także 
tradycyjnie na pamiątkę wizyty w 
Radzyniu burmistrz Jerzy Rębek 
wręczył podróżnikowi karykaturę 
autorstwa Przemysława Krupskie-
go, a Robert Mazurek – pamiątko-
wy medal „Radzyńskich Spotkań z 
Podróżnikami” potwierdzony cer-
tyfikatem.

Odpowiedni czas i miejsce 
na opowieść o Wyspie 
Wielkanocnej
Wieczorem 22 marca Marek Fie-
dler i jego syn Marek Oliwier gościli 
w radzyńskiej parafii Świętej Trójcy. 
Witając podróżników i przybyłych 
słuchaczy, gospodarz miejsca – ks. 
kan. Andrzej Kieliszek zwrócił 
uwagę, że jest to odpowiednie miej-
sce i czas na opowieść o Wyspie 
Wielkanocnej. Gości przedstawił 
Robert Mazurek – prezes Radzyń-
skiego Stowarzyszenia „Podróżnik” 
i dyrektor ROK.
Jak Fiedlerowie trafili na Wyspę 
Wielkanocną? Pomysł zrodził się 
dzięki jednemu eksponatowi znaj-
dującemu się w Ogrodzie Kultur i 
Tolerancji przy Muzeum-Pracow-
ni Literackiej Arkadego Fiedlera w 
Puszczykowie pod Poznaniem. Jest 
to 6,5-metrowy posąg – replika jed-
nego z blisko tysiąca  znajdujących 
się na Wyspie Wielkanocnej.
Przy okazji publiczność miała 
okazję zwiedzenia muzeum dzięki 
krótkiemu filmowi, prezentujące-
mu jego bogate zbiory.
Również samą Wyspę Wielkanoc-
ną mogliśmy zwiedzić dzięki za-
prezentowanemu reportażowi fil-
mowemu autorstwa Marka i Marka 
Oliwiera z pobytu na Rapa Nui.

W trakcie filmu i po nim podróż-
nicy przekazali wiele intrygujących 
informacji o wyspie i jej mieszkań-
cach.

Pępek Świata, czyli Wielka 
Skała odkryta w Wielką 
Niedzielę  
Skąd wzięła się jej nazwa? Gdzieś 
na przełomie XII i XIII wieku na 
wulkaniczną wyspę dotarli żeglarze  
polinezyjscy. Nazwali ją Rapa Nui, 
czyli Wielka Skała. W wieku XVIII 
dotarli tam Europejczycy. Najpierw 
miejsce to przypadkowo odkryli 
Holendrzy, poszukujący legendar-
nego kontynentu południowego. 
Ponieważ dopłynęli tam w Niedzie-
lę Wielkanocną – 5 kwietnia 1722 
r., nazwali ją Wyspą Wielkanocną. 
– Jest jeszcze jedna nazwa wyspy 
– Pępek Świata – wyjaśniał Marek 
Fiedler. Przez sześć wieków na te-
renie ok. 160 km2 (powierzchnia 
np. Poznania) Rapanujczycy żyli w 
zupełnej izolacji. Myśleli, że są sami 
na świecie. Społeczność stanowiła 
maksymalnie ok. 4-5 tys. osób – to 
tyle co 25-30% mieszkańców Ra-
dzynia! Ci ludzie  nie tylko prze-
trwali w trudnych warunkach, ale 
i stworzyli przynajmniej dwa feno-
meny: własne pismo  (do dziś nie do 
rozszyfrowania) oraz blisko tysiąca 
budzących podziw i zdumienie po-
sągów.
Kogo przedstawiają posagi? Jak i 
po co zostały wyrzeźbione? W jaki 
sposób skalne kolosy były transpor-
towane z wnętrza wyspy i ustawiane 
na wybrzeżu? Kto je obalił? Przez 
kogo zostały ustawione do pionu? 
Dlaczego wyspa pozbawiona jest 
drzew, jak sobie poradzili mieszkań-
cy ze zdobywaniem żywności, skąd 
czerpią słodką wodę na wyspie, któ-
ra nie ma rzek i źródeł? – na te i inne 
pytania odpowiedzi padły najpierw 
w filmie i opowieści Fiedlerów.
Słuchając o Rapa Nui, miało się cza-
sem wrażenie, że chodzi o jakąś pla-
netę zagubioną w kosmosie…
Obecnie rdzennych mieszkańców 
jest ok. 2,5 tys., co stanowi ok. 50% 
ludności. Najprawdopodobniej 
przybyli  tu z jednej z Wysp Poli-
nezyjskich. Na wyspie znajduje się 
jedna miejscowość Hanga Roa – w 
miejscu, gdzie jest dostępna bieżąca 
woda i gdzie zatrzymują się przyby-
wający na wyspę turyści.

Tajemnicze posągi moai
Pokonują oni olbrzymią drogę głów-
nie po to, by podziwiać tajemnicze 
moai. Okazuje się,  że nie stworzyli 
ich kosmici ani że nie przedstawia-
ją bóstw. – Są to posągi władców, 
którzy – według wierzeń Rapanuj-
czyków – władali nadprzyrodzoną 
mocą „mana” i w tej formie chcieli 
tę moc zatrzymać na wyspie – wyja-
śniał Marek Fiedler. Ich skalne wize-
runki stały na wybrzeżu, odwrócone 
w stronę lądu, by chronić mieszkań-
ców wyspy przed wszelkim złem. 
Były rzeźbione w tufu – skale wul-
kanicznej. Tajemnicą dotąd jest, jak 
były transportowane na wybrzeże. 
Tubylcy twierdzili, że posągi same 
szły. No cóż, tu też nie było tajem-
niczych, kosmicznych sił. – Pavel 
Pavel - czeski inżynier w 1982 r. 
przeprowadził eksperyment, któ-
rym dowiódł, że zgrany zespół ludzi 
przy pomocy lin potrafi zmusić ka-
miennego olbrzyma do wędrówki 
w pozycji pionowej – opowiadał 
podróżnik.
Niestety, moc wodzów jakoby ukry-
ta w posągach nie wystarczyła do 
obrony przed kataklizmami. Miesz-
kańców wyspy dosięgło ich wiele. 
Najpierw było to wyginięcie drzew. 
Już w XVI w. wyspa była ich pozba-
wiona. To oznaczało wystawienie 
ziemi na mocne nasłonecznienie i 
ostre wiatry.
Jak stwierdzili naukowcy, ta klęska 
była spowodowana nie tylko gospo-
darką ludzi, ale przede wszystkim 
przez plagę zawleczonych tu przez 
człowieka szczurów. Ich przysma-
kiem były owoce rosnących tam 
drzew. Z kolei dla człowieka szczury 
były – obok kur – głównym źródłem 
białka zwierzęcego.
Jak sobie poradzili z brakiem drzew? 
– Budowali tzw. kamienne ogrody: 
ziemię  na swoich działkach okry-
wali kamieniami, zostawiając tylko 
szpary dla kiełkujących roślin. Ka-
mienie pomogły utrzymać wilgoć 
i odpowiednią temperaturę gleby 
(w dzień nagrzewały się na słońcu 
i oddawały ciepło w nocy). Wyspa 
została uratowana przed głodem – 
mówił Marek Fiedler.

Rapanujczycy tracili życie, 
pamięć historyczną i kulturową
Kolejną klęską było przybycie tu 
białego człowieka. Odpowiedzią na 

pierwsze, entuzjastyczne ze strony 
Rapanujczyków spotkanie z białym 
człowiekiem były… strzały Holen-
drów. Mieszkańcy fascynowali się 
cywilizacyjnymi zdobyczami Eu-
ropejczyków, ale przez to stracili 
zaufanie do mocy swoich wodzów. 
Tym bardziej, gdy biały człowiek za-
czął bezwzględnie eksploatować tu-
bylców, porywając ich do niewolni-
czej pracy. Jednocześnie dziesiątko-
wały ich choroby zawleczone przez 
białego człowieka. Pełna izolacja od 
świata spowodowała, że nawet ba-
nalne dla nas infekcje stanowiły dla 
nich śmiertelne zagrożenie.
To wszystko spowodowało, że po-
pulacja mieszkańców w XIX w. spa-
dła do 110 osób.
Rapanujczycy tracili życie, podróż-
nik podkreślił, że ludność wyspy 
traciła też pamięć historyczną i 
kulturową – społeczność Wyspy 
Wielkanocnej zapomniała o swych 
osiągnięciach: o piśmie, którego do 
dziś nikt nie potrafi odczytać, o spo-
sobach transportowania monumen-
talnych rzeźb…
Powyższe czynniki spowodowały, 
że miejscowi stracili zaufanie i wia-
rę w moc przodków. Czy to na znak 
rozczarowania, czy wskutek jakie-
goś kataklizmu obalili wszystkie po-
sągi. Straciwszy zaufanie do mocy 
dziedzicznych wodzów, wymyślili 
sposób na wyłonienie spośród sie-
bie najlepszego: zaczęli urządzać 
zawody, które decydowały o tym, 
kto będzie wodzem. I tu pojawia się 
drugi motyw, który kojarzy nam się 
z naszymi świętami wielkanocny-
mi – jajko. To wyścig na sąsiednią 
wyspę, gdzie gniazdowały rybitwy 
czarnogrzbiete, zwiastuny wiosny 
i nowego życia, decydował, kto 
przez rok będzie władcą Rapa Nui. 
Śmiałek, który pierwszy tam dotarł 
i  zdobył jajo zostawał najważniejszą 
osobą na wyspie, otrzymywał tytuł 
„Człowieka Ptaka”. Znalezione jajo 
było symbolem jego zwycięstwa i 
zdobytej władzy.
W 1888 r. Chile podstępem zaanek-
towało wyspę, oddało ją do użytku 
kampanii eksploatacyjnej, rdzen-
nych mieszkańców skupili w osiedlu
-więzieniu, ogrodzonym murem. 
Resztę wyspy zmienili w pastwisko. 
Rapanujczycy dopiero w 1966 r. 
uzyskali prawa obywatelskie.
Jaka jest sytuacja mieszkańców Wy-

spy Wielkanocnej dzisiaj? Są silnie 
uzależnieni od kontynentu: stamtąd 
mają opiekę lekarską, żywność, zdo-
bycze techniczne, a nawet – wodę 
pitną, tam oddają śmieci… Żyją 
głównie z turystyki. Przybyszy z sze-
rokiego świata – jak przed wiekami 
- wabią posągi.
Opowieść Marka Fiedlera do tego 
stopnia zaintrygowała słuchaczy, że 
po jej zakończeniu wręcz zasypali 
podróżnika pytaniami. Oczywiście 
nie zabrakło tłumu chętnych do na-
bycia książki i zdobycia autografu.

„Będziemy w całym kraju 
mówić o waszym skwerze”
Z rana 23 marca Marek Fiedler od-
słonił swoją tabliczkę na Skwerze 
Podróżników w Radzyniu. Na uro-
czystość przybyli: Małgorzata Kiec – 
dyrektor bialskiej Delegatury Kura-
torium Oświaty w Lublinie, Tomasz 
Stephan – wiceburmistrz Radzynia 
Podlaskiego oraz Adam Adamski – 
przewodniczący Rady Miasta.
– To wzruszająca dla mnie chwila. 
Będziemy w całym kraju mówić 
o waszym skwerze, za to że upa-
miętniacie na nim podróżników. 
To wspaniała rzecz i dlatego warto 
chwalić się nim – tuż po odsłonięciu 
swojej tabliczki powiedział Marek 
Fiedler.
Ostatnim etapem wizyty podróżni-
ka w naszym mieście było spotkanie 
z młodzieżą w ROK.
Na 23. edycję „Radzyńskich Spo-
tkań z Podróżnikami” zaprosił Bur-
mistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy 
Rębek, a także organizatorzy: Ra-
dzyńskie Stowarzyszenie „Podróż-
nik”, Radzyński Ośrodek Kultury 
oraz Szkolne Koło Krajoznawczo
-Turystyczne PTTK nr 21 przy I LO 
w Radzyniu Podlaskim. Sponsora-
mi wydarzenia byli: firma drGerard, 
Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych i Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Radzyniu. Patronat nad 
wydarzeniem objął ogólnopolski 
miesięcznik „Poznaj Świat”. 
 Anna Wasak

Żeby się tam dostać, trzeba pokonać bardzo długą i skomplikowaną trasę.
A cel podróży – na mapie świata to punkt wręcz mikroskopijny, wysepka zagubiona na oceanie 
– 3,7 tys. kilometrów od stałego lądu, a 2 tys. kilometrów od najbliższej zaludnionej wyspy. 
Jednak fenomenalna – głównie ze względu na setki tajemniczych, potężnych, skalnych posą-
gów moai, które stworzyła niewielka społeczność. Ale nie tylko...

Wielka wyprawa na maleńką Wyspę Wielkanocną
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Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Bohaterów Powstania Stycz-
niowego 21 marca otworzyła 
swoje drzwi przed rodzicami i 
ich dziećmi, które w przyszłym 
roku szkolnym rozpoczną na-
ukę w klasach pierwszych.

Spotkanie rozpoczęło się od powi-
tania gości przez dyrektor szkoły 
- Danutę Bukryj - Pałkę, która za-
poznała zebranych z bogatą ofer-
tą placówki oraz zasadami w niej 
panującymi. Dyrektor odwołała 
się do tradycji, jakimi kieruje się 
społeczność „Jedynki”, jak rów-
nież podkreśliła duże osiągnięcia 
uczniów w konkursach na różnych 
szczeblach.  Następnie głos zabra-
ła kierownik świetlicy szkolnej - 
Agnieszka Kot, która przekazała 
niezbędne informacje dotyczące 
funkcjonowania świetlicy szkolnej 
oraz stołówki. 
Kolejnym punktem spotkania, 
który najbardziej przypadł do gu-
stu najmłodszym, było zwiedzanie 
szkoły. Przyszli uczniowie „Jedyn-
ki” udali się do kącików tematycz-
nych przygotowanych w poszcze-
gólnych pracowniach. 
W kąciku plastycznym powsta-
wały kolorowe pisanki, zaś w 
muzycznym - oryginalne utwory 
grane na różnych instrumentach. 
Nie zabrakło również kącika ma-
tematycznego, w którym dzie-
ciaki mogły samodzielnie ważyć, 

tworzyć figury geometryczne i 
konstruować ciekawe budowle. 
Kandydaci do szkoły brali również 
udział w zabawach ruchowych. W 
sali gimnastycznej dzieci miały 
możliwość odprężyć się podczas 
ćwiczeń gimnastycznych, jak rów-
nież spróbować swoich sił w kon-
kurencjach sportowych.
Kolejną atrakcją była zabawa na 
„magicznym dywanie”, czyli inte-
raktywnej pomocy dydaktycznej 
do ćwiczeń, gier i zabaw rucho-
wych. Przyszli uczniowie oraz ich 
rodzice mogli spotkać się z logo-
pedą. Dzieciaki z radością wyko-
nywały ćwiczenia oddechowe i ar-
tykulacyjne, co wywołało uśmiech 
na wielu twarzach, zarówno dzieci, 
jak i dorosłych. Uwagę rodziców, 
jak również i ich pociech zwró-
ciły tablice multimedialne, które 

znajdują się w pracowniach klas 
I-III. Dzieci pisały oraz rysowały 
na tablicach, co sprawiło im wiele 
radości. Dodatkową atrakcją było 
również malowanie twarzy. 
Wszystkim zainteresowanym 
rodzicom wyczerpujących infor-
macji udzielały: dyrektor szkoły, 
zastępca dyrektora, panie uczące 
w klasach młodszych oraz nauczy-
ciele wspomagający. Podczas spo-
tkania był też czas na wspomnie-
nia tych, którzy uczęszczali do tej 
placówki. 
Bardzo dziękujemy za przybycie 
wszystkim rodzicom oraz dzie-
ciom. Mamy nadzieję, że bawili-
ście się świetnie. Do zobaczenia 
we wrześniu!

 Ewa Wysokińska 

Jak bezpiecznie spędzać czas 
w szkole, domu czy podczas 
zabawy? Jak zachować się w 
przypadku ataku psa bądź gdy 
zaczepi nas obca osoba? Na te 
wszystkie pytania odpowiadał 
podczas wizyty w Szkole Pod-
stawowej nr 1 u pierwszokla-
sistów, policjant z radzyńskiej 
komendy.

W ramach akcji „Kręci mnie 
bezpieczeństwo... przez cały rok 
szkolny”, uczniowie zapoznali się 
z zasadami bezpiecznego poru-
szania po drodze. Wiedzą już, jak 
bezpiecznie przechodzić przez 
przejście dla pieszych i poruszać 
się poboczami dróg. Policjant 
uświadomił najmłodszych, z ja-
kimi zagrożeniami wiąże się nie-

przestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego oraz podkreślił, jak 
ważne jest korzystanie z elemen-
tów odblaskowych.
Poruszone zostały również tema-
ty dotyczące zagrożeń ze strony 
osób trzecich. Najmłodsi dowie-
dzieli się, jak powinni zachować 
się w sytuacji, gdy zaczepione 
zostaną przez nieznajomych. W 
trakcie spotkania nie zabrakło 
również informacji na temat bez-
piecznego korzystania z interne-
tu.
Na zakończenie wszyscy zosta-
li obdarowani elementami od-
blaskowymi zakupionymi przez 
Urząd Miasta w Radzyniu Pod-
laskim.

 KPP Radzyń Podlaski

W dniach 15-16 marca br. w Ze-
spole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II 
w Lublinie odbył się Ogólnopol-
ski Przegląd Form Teatralnych 
Inspirowanych Myślą Jana Pawła 
II „Złota Maska”.
Już po raz dziewiąty zespoły te-
atralne zaskoczyły swoją kreatyw-
nością.
Przegląd Patronatem objęli: ks. dr 
hab. Stanisław Budzik - Arcybi-
skup Metropolita Lubelski
- Krzysztof Żuk - Prezydent Mia-
sta Lublin i Teresa Misiuk - Lubel-
ski Kurator Oświaty
W ramach przeglądu wystąpiło 14 
zespołów, głównie z wojewódz-

twa lubelskiego, w tym 6 z samego 
Lublina. Radzyń reprezentował  
Teatr FENIKS, działający przy 
Gimnazjum nr 2.  Widzowie byli 
zachwyceni różnorodnością arty-
stycznych pomysłów, dojrzałością 
w interpretacji myśli Jana Pawła 
II oraz pozostającą w pamięci re-
fleksją nad człowiekiem i otacza-
jącym go światem.
Jury po dyskusji przyznało Na-
grodę Dyrektora Szkoły Grand 
Prix Teatrowi Kropka Po Prostu 
z IX Liceum Ogólnokształcącego 
w Lublinie za spektakl „250 słów, 
czyli coś ty, kotku, miauu...?”. W 
ręce zespołu kierowanego przez 

Panią Katarzynę Kasprzycką po-
wędrowała „Złota Maska”.
Nagroda Publiczności przyzna-
wana przez Młodzieżowe Jury 
powędrowała w ręce Teatru 
Pierwsze Kroki z Zespołu Szkół 
nr 5 w Lublinie.
Nagrodę imienia Elżbiety Hasiak 
otrzymała Pani Renata Łęczyń-
ska - reżyser i opiekun zespołu 
teatralnego OTTO przy Gimna-
zjum 22 przy SOSW dla Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnych w 
Lublinie.
Jury przyznało sześć wyróżnień 
za spektakle dla zespołów teatral-
nych oraz dyplomy dla 10 akto-

rów za ich sceniczne kreacje.
Wśród wyróżnień indywidual-
nych nagrodę za wyjątkową kre-
ację aktorską otrzymała uczenni-
ca Gimnazjum nr 2 w Radzyniu 
Podlaskim - Marta Zielińska za 
rolę Laury w monodramie autor-
stwa Edyty Zając. Aktorka opo-
wiedziała o wzruszającej, pełnej 
emocji miłości, także bólu i tę-
sknocie. Spektakl jednego aktora 
przygotowała Elżbieta Żukiewicz, 
opiekun koła teatralnego „Fe-
niks”.

 Elżbieta Żukiewicz

Sukces Marty Zielińskiej z Gimnazjum nr 2
Nagrodę za wyjątkową kreację aktorską  otrzymała uczennica Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim 
- Marta Zielińska podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana 
Pawła II „Złota Maska”. Jury doceniło jej rolę Laury w monodramie autorstwa Edyty Zając opowiada-
jącym o wzruszającej, pełnej emocji miłości, także bólu i tęsknocie. Spektakl jednego aktora przygoto-
wała Elżbieta Żukiewicz, opiekun koła teatralnego „Feniks”.

Dzień otwartych drzwi w SP1 O bezpieczeństwie z pierwszakami



Radzyńskie Stowarzyszenie 
„Podróżnik” we współpracy z 
Radzyńskim Ośrodkiem Kultury 
zaprasza na wieczór promocyj-
ny tomiku poezji Teresy Tętnik 
pt. „Wiersze zebrane”. Wyda-
rzenie odbędzie się 11 kwietnia 
2018 r. (środa) o godz. 18.00 w 
sali kameralnej Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury. Wstęp wolny.

Teresa Tętnik urodziła się w Ra-
dzyniu Podlaskim. Po ukończeniu 
gimnazjum wyjechała do War-
szawy, gdzie uczyła się w liceum 
plastycznym, a następnie w Aka-
demii Sztuk Pięknych na Wydziale 
Architektury Wnętrz. Po powrocie 
do Radzynia pracowała w Biurze 
Planowania Przestrzennego. Jako 
emerytka zaczęła pisać wiersze. 
– Mam nadzieję, że zawarte w to-
miku wiersze będą się wszystkim 
podobały i skłonią czytelników do 
chwili refleksji, a także zadziwienia 
się Światem – powiedziała autorka. 
– Wydaniem tomiku wierszy Tere-
sy Tętnik chcemy zainaugurować 

„Radzyńskie Wędrówki Literackie”, 
nowy cykl Radzyńskiego Stowarzy-
szenia „Podróżnik” i Radzyńskie-

go Ośrodka Kultury. Dzięki nie-
mu chcemy promować twórczość 
mieszkańców naszego miasta i po-
wiatu – dodaje Robert Mazurek.
Spotkaniu promocyjnemu będzie 
towarzyszyła recytacja wierszy 
przez uczniów Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Jana Paw-
ła II oraz słuchaczy Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku w Radzyniu 
Podlaskim. Ponadto organizatorzy 
przygotowali muzyczną niespo-
dziankę. Na zakończenie chętni 
będą mogli nabyć tomik i uzyskać 
dedykację autorki.
Partnerami wydania tomiku wier-
szy Teresy Tętnik oraz sponsora-
mi wieczorku promocyjnego są: 
Miasto Radzyń Podlaski, firma 
drGerard, Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych i Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Radzyniu 
Podlaskim. Wydarzenie odbywa się 
w ramach radzyńskich obchodów 
100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości.
 Red.

„Trisomia 21” – pod tą tajemni-
czą nazwą kryje się zespół wad 
wrodzonych spowodowany 
obecnością dodatkowego chro-
mosomu 21 – opisany przez dr 
Johna Downa – przez co jest 
powszechnie nazywany Zespo-
łem Downa. Lecz w piątek, 24 
marca, w Galerii Oranżeria pod 
tą nazwą kryła się wspaniała 
wystawa fotografii, zorganizo-
wana wspólnie przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy im. Zofii Sękowskiej i Ra-
dzyński Ośrodek Kultury.

Wystawa, której modelami byli 
podopieczni ośrodka, przedsta-
wiała dzieci podczas pracy, zaba-
wy, nauki, odpoczynku - swoich  
normalnych, codziennych zajęć. 
Pomimo tego, że dzieci z Zespo-
łem Downa różnią się od innych 
pod względem intelektualnym i fi-
zycznym to mają takie same ocze-
kiwania jak ich zdrowi koledzy. 
Tak samo potrzebują miłości, cie-
pła i akceptacji i cierpią, gdy są od-
rzucani lub stają się obiektem kpin.
Pomysłodawczynią wystawy była 
Anna Krupska – nauczycielka pla-
styki w SOSW. To z jej inicjatywy 
radzyński artysta-fotograf Tomasz 
Młynarczyk wykonał kilkadziesiąt 
zdjęć prezentowanych na wysta-
wie.
– Dziękuję wszystkim za tak licz-
ne przybycie, a zwłaszcza dziękuję 
naszym modelom, którzy przybyli 
na wystawę z rodzicami. Chcemy 
przełamać stereotyp osoby z Ze-
społem Downa, który często budzi 
zakłopotanie i lęk. Niech to zmie-
ni się w akceptację i zrozumienie. 
Zachęcam do rozmowy z naszy-
mi uczniami i ich rodzicami, bo 
to właśnie oni są w tym temacie 
prawdziwymi ekspertami – mó-
wiła podczas otwarcia wystawy 
Anna Krupska. Następnie głos za-
brał autor zdjęć: – Wiem, że nieraz 

byłem męczący, byłem w nowym 
środowisku i był to dla mnie duży 
stres, większy niż dla moich mode-
li, dlatego bardzo Wam dziękuję za 
cierpliwość. Przebywanie z osoba-
mi z Zespołem Downa było okre-
sem spokoju i wyciszenia. To są 
bardzo serdeczni i ciepli ludzie, od 
których możemy się dużo nauczyć 
– mówił Tomasz Młynarczyk. – 
Bardzo mnie ucieszyła inicjatywa 
Ani Krupskiej, zareagowałam na 
nią z wielka radością. Sądzę, że 
większość ludzi nie miała stycz-
ności z osobami z tą niepełno-
sprawnością. A relacje z naszymi 
dziećmi są niezwykłe, możemy się 
od nich wiele nauczyć. Może mają 
problemy z nauką ze względu na 
swoje deficyty, ale mają też niesa-
mowicie duży potencjał emocjo-
nalny, są otwarte, mają olbrzymią 
empatię, wrażliwość i szczerość. 
Mamy niebywałe szczęście, że mo-
żemy z nimi pracować. Zdjęcia na 
wystawie są czarno-białe, ale nasze 
życie z nimi jest kolorowe i rado-
sne – mówiła Małgorzata Popek, 
dyrektor SOSW. Piątkowe spo-
tkanie podsumowała prezentacja 
dwóch wierszy o tematyce Zespołu 
Downa, autorstwa przewodniczą-
cej Rady Rodziców SOSW Jolan-
ty Mućko oraz recital muzyczny 
Wojciecha Gila.

 Arkadiusz Kulpa

W sobotę po całym dniu ćwiczeń 
i nauki przyszedł czas na występy 
mistrzów. Tego wieczoru na sce-
nie królował jazz w mistrzowskim 
wykonaniu. Najpierw wystąpił 
znakomity gitarowy duet „Quatro 
Manos” czyli Jakub Kotynia i Mi-
chał Lewartowicz. Zaprezentowa-
li oni jazzowe utwory głównie w 
hiszpańskim i cygańskim stylu. 
Następnie na scenie pojawił się 
zespół „ML-Trio” w składzie Ja-
cek Żarnowski, Kamil Banach i 
ponownie Michał Lewartowicz, 
który zaznaczył, że pierwszy raz w 
swojej karierze grał support przed 
własnym występem. Zespół zapre-
zentował głównie autorskie rocko-
wo-jazzowo-bluesowe utwory.
W niedzielę, również po całym 
dniu warsztatów, na scenie Ro(c)
kowiska pojawiła się legenda pol-
skiego rocka – zespół „Kobra-
nocka”. Wystąpił on w składzie: 
Andrzej Kraiński, Jacek Bryndal, 
Jacek Moczadło i Piotr Wysoc-

ki. Zespół przedstawił i przybli-
żył jego krótką historię dyrektor 
Radzyńskiego Ośrodka Kultury 
– Robert Mazurek. Z kolei licznie 
zebraną publiczność w imieniu 
zespołu przywitał „Kobra”, żartu-
jąc, że zagrają wiązankę melodii z 
okresu międzywojennego, dlatego 
że sami są z domu starców. No i 
zagrali wiązankę, ale swoich ka-

wałków, wśród których były nie-
zniszczalne: „Mówię Ci, że”, „Hi-
pisówka”, „I nikomu nie wolno się 
z tego śmiać” oraz „Kocham Cię 
jak Irlandię”. Grali głośno, ponad 
godzinę. Nawet bisowali. Potem 
były długie rozmowy i zbieranie 
autografów...
 Arkadiusz Kulpa

W dniach 17-18 marca odbyła się w Radzyńskim Ośrodku Kultury 12. 
edycja Warsztatów Gitarowych „Ro(c)kowisko”. Na imprezę składały się 
zajęcia gry na gitarze, gitarze basowej oraz perkusji prowadzone przez 
Michała Lewartowicza, Jarosława Żarnowskiego i Kamila Banacha, a także 
trzy koncerty. Gwiazdą imprezy był legendarny zespół „Kobranocka”.
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Kobranocka w Radzyńskim 
Ośrodku Kultury

„TRISOMIA 21”  
w Galerii Oranżeria

Wieczór promocyjny tomiku poezji Teresy Tętnik
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28 marca br. w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miasta odbyło się 
oficjalne ogłoszenie ostatecz-
nych wyników i rozdanie nagród 
zwycięzcom III Radzyńskiego 
Testu Wiedzy Ekologicznej.

Dwa dni wcześniej - 26 marca, od-
był się III etap testu. W dogrywce 
wzięło udział 4 uczestników. Test 
w dogrywce najlepiej napisała Pa-
trycja Borkowska (kl. 6 a Szkoły 
Podstawowej nr 1), która uzyskała 
56 punktów na 61 możliwych. Na 
podium stanęli również Julia Tar-
gońska (kl. 7 c Szkoły Podstawowej 
nr 1) z wynikiem 53 punktów oraz 
Zofia Koczkodaj (kl. 7 d Szkoły 
Podstawowej nr 2) z wynikiem 52 
punktów. Wyróżnienie otrzymała 
Aleksandra Mikulska (kl.6 a Szkoły 
Podstawowej nr 1).
Test podzielony był na dwie części: 
otwartą i zamkniętą. Uczniowie 

musieli wykazać się bardzo szeroką 
wiedzą z zakresu:
1/ gospodarki odpadami komunal-
nymi (podział na frakcje, kompo-
stowanie, znaki ekologiczne itd.);
2/ niskiej emisji;
3/ odnawialnych źródeł energii;
4/ ciekawostek ze świata zwierząt i 
roślin;
5/ pomników przyrody;
6/ ekostylu życia, czyli jak żyć eko-

logicznie;
7/ recyklingu.
Zwycięzcom gratulujemy wiedzy 
i wyników oraz zapraszamy do IV 
edycji Radzyńskiego Testu Wiedzy 
Ekologicznej w 2019 roku.
Zakup nagród dofinansowano ze 
środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Lublinie.
 Piotr Tarnowski

Konkurs wewnętrzny „Drzewo” wygrał Adam Wierzchowski - gratulujemy! Wyróżnie-
nia otrzymali Michał Sierpień i Adam Osak. Ogłaszamy następny konkurs wewnętrzny 
pt. „Jajowo”. Do wygrania dwa albumy Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego. 
Rozstrzygnięcie konkursu podczas kwietniowego spotkania.

W konkursie miesiąca na podium stanęli Grażyna Hankiewicz  i Marcin Wałecki. 
Gratulujemy.

Fot. Adam Wierzchowski

Fot. Grażyna Hankiewicz

Fot. Marcin Wałecki

Teatr Kultureska, bazując na znanej 
wszystkim dzieciom baśni Braci 
Grimm, stworzył autorski spektakl, 
mający charakter bajki o tematy-
ce ekologicznej. Zabawna historia 
zaskakiwała i bawiła dzieci przez 
okrągłe 60 minut, a jak wiadomo, 
zabawa jest najlepszą formą nauki. 
Poprzez spektakl dzieci nauczyły 
się dbać o środowisko naturalne, a 
także pogłębiły swoją świadomość 
ekologiczną. Przedstawienie uczyło 
szacunku wobec drzew i lasów, a 
także uwrażliwiało dzieci na licz-
ne problemy środowiska. Dzięki 
udziałowi w spektaklu dzieci po-
szerzyły swoją wiedzę na temat se-
gregacji odpadów, sposobów uni-

kania powstawania odpadów oraz 
o możliwościach ponownego wy-
korzystania odpadów. A to wszyst-
ko dzięki dobrej zabawie.
Dzieci na każdym kroku zaskaki-
wane były przez nieoczywistych 
bohaterów, wyjątkowe zwroty 
akcji i poprzez niesamowite efek-
ty sceniczne. Na scenie pojawił 
się narcystyczny Baran, waleczna 
Owieczka, „groźny” Wilk, dobra 
Leśna Wróżka, a także... tajemniczy 
leśny potwór. Przez cały spektakl 
bohaterowie wraz z dziećmi szukali 
odpowiedzi: „Kto zaczarował las?”. 
Odpowiedź na to pytanie zasko-
czyła każdego widza bez względu 
na wiek…

W spektaklu wzięły udział dzieci 
ze wszystkich przedszkoli w Ra-
dzyniu Podlaskim - publicznych i 
niepublicznych. Łącznie w sali kina 
gościło ponad 500 dzieci wraz z 
opiekunami i nauczycielkami. Wy-
darzenie zorganizowano w ramach 
Radzyńskich Spotkań z Eko-kul-
turą, czyli prowadzonej edukacji 
ekologicznej przez Miasto Radzyń 
Podlaski.
Spektakl dofinansowano ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie.

 Piotr Tarnowski

„Wywrócona Bajka o Kapturku”

22 marca w sali widowiskowo-kinowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury 
odbył się spektakl teatralny „Wywrócona Bajka o Kapturku” w wykona-
niu Teatru Kultureska, na zlecenie Miasta Radzyń Podlaski.

Eko-konkurs rozstrzygnięto!

RADZYŃSKI KLUB
FOTOGRAFICZNY „KLATKA”


