
Mieszkania socjalne 
na ul. Budowlanych zostaną 
oddane zgodnie z planem

Miasto Radzyń Podlaski wygrało 
sprawę z firmą Mostostal! 

Wpłynęły dwie oferty 
na dokończenie budowy 
hali sportowej przy SP1

Prace związane z budową 32 mieszkań socjalnych przy ul. Bu-
dowlanych są już na ukończeniu. Budynek zostanie oddany do 
użytku zgodnie z planem – w sierpniu br. Obiekt jest ocieplony, 
ma odnowioną elewację, zakończone zostały prace związane z 
pokryciem dachu. 

Sąd Apelacyjny w Lublinie wydał ostateczny, prawomoc-
ny wyrok w sprawie wytoczonej przez Miasto Radzyń 
Podlaski przeciw firmie MOSTOSTAL EXPORT S.A. 
Rozstrzygnięcie, jakie zapadło 15 maja br w I Wydzia-
le Cywilnym SA, daje Miastu prawo do ubieganie się o 
odszkodowanie w wysokości 2 mln 60 tys. zł (łącznie z 
odsetkami). 

We wtorek 5 czerwca upłynął termin składania ofert na dokoń-
czenie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1. Do 
przewidzianego terminu wpłynęły dwie oferty. Obecnie trwa 
procedura przetargowa. Wykonawca zostanie wyłoniony do 30 
dni od otwarcia ofert. 

ciąg dalszy na str. ciąg dalszy na str. ciąg dalszy na str. 33 2

ISSN 2450-1506

STR. 2

Spotkania 
integracyjne 
seniorów

Wakacyjne 
„Kino pod chmurką”

STR. 7

www.radzyn-podl.plfacebook.com/UrzadMiastaRadzynPodlaski

Nr 10 (57) 11 czerwca 2018 r.     

www.radzyn-podl.plfacebook.com/UrzadMiastaRadzynPodlaski

STR. 8

Dzień Dziecka
w Radzyniu

SzyMoN RaDzIMIeRSKI 
odsłonił swoją tabliczkę na Skwerze Podróżników



Na spotkaniu honory gospodarzy 
pełnili: przewodniczący radzyń-
skiego Oddziału PZERiI Marian 
Samociuk oraz wiceprzewodni-
cząca Halina Osak. Były również 
reprezentowane Koła z  Komarów-
ki Podlaskiej, Kąkolewnicy, Ula-
na Majoratu, Wohynia, Bork oraz 
Czemiernik. Wśród zaproszonych 
gości byli: przedstawicielka bur-
mistrza Miasta Radzyń Podlaski 
Jerzego Rębka – Anna Wasak, sta-
rosta radzyński Lucjan Kotwica, 
rektor UTW Dariusz Gałan, prze-
wodnicząca Stowarzyszenia „Kor-
moran” Stanisława Popławska, wi-
ceprzewodniczący Stowarzyszenia 
„Radzyńskie Wrzosy” Stanisław 
Niewęgłowski.
Jak poinformował na wstępie prze-
wodniczący Marian Samociuk 
przewodniczący PZERiI rejonu 
radzyńskiego, hasło tegorocznego, 
organizowanego przez Związek 
Światowego Dnia Inwalidy brzmi: 
„Niepełnosprawni, ale pełnospraw-
ni”. - Celem obchodów zwrócenie 
uwagi społeczeństwa na ludzi star-
szych, niepełnosprawnych żyją-
cych wśród nas oraz na ich troski 
i kłopoty. Obchody te mają służyć 

także organizowaniu takich działań 
społecznych, politycznych i eko-
nomicznych, które będą pomagały 
tej grupie ludzi w przezwyciężaniu 
trudności życia codziennego – mó-
wił przewodniczący Marian Samo-
ciuk. - Zasada równości zawarta w 
koncepcji praw człowieka nadaje 
osobie niepełnosprawnej te same 
prawa, co osobom pełnospraw-
nym, jednak osoby niepełnospraw-
ne w życiu codziennym często 
napotykają na bariery uniemożli-
wiające im korzystanie z tych praw 
– kontynuował przewodniczący. 
- PZERiI stawia sobie za cel dotar-
cie do jak najszerszych kręgów spo-

łeczeństwa z informacją, że każda 
osoba niepełnosprawna posiada 
święte, nienaruszalne prawa jako 
człowiek, obywatel, któremu należy 
ułatwić korzystanie z tych praw na 
równym poziomie z osobami peł-
nosprawnymi.
Nie zabrakło również okoliczno-
ściowych wystąpień, głos zabrali: 
starosta radzyński Lucjan Kotwica 
oraz w imieniu Burmistrza Miasta 
Radzyń Podlaski Anna Wasak. Po 
przemówieniach wręczono odzna-
czenia oraz dyplomy dla zasłużo-
nych.
Następnie na scenie zaprezentowa-
ły się ze swoimi utworami zespoły 

wokalne: „Radzyniacy” oraz „Se-
nior” z Ulana, a na zakończenie 
uczestnicy spotkania wzięli udział 
w przyjęciu połączonym z zabawą 
taneczną.

 Anna Wasak
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„Niepełnosprawni, ale pełnosprawni”

We wtorek 5 czerwca upłynął 
termin składania ofert na do-
kończenie budowy hali sporto-
wej przy Szkole Podstawowej 
nr 1. Do przewidzianego termi-
nu wpłynęły dwie oferty.

Jedna z nich, złożona przez Fir-
mę Budowlaną mgr inż. Andrzej 
Tarkowski z Radzynia opiewa na 4 
655 952,32 zł, druga złożona przez 
Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych z Radzynia – na 3 963 430,67 
zł. Obecnie trwa procedura przetar-
gowa. Wykonawca zostanie wyło-
niony do 30 dni od otwarcia ofert.

Na sfinansowanie zamówienia pu-
blicznego pod nazwą „Budowa sali 
gimnastycznej z budową boiska – 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzy-
niu Podlaskim” Miasto przeznaczy-
ło kwotę w wysokości 3 415 461,92.
Przypomnijmy, że roboty budow-
lane przy realizacji inwestycji zo-
stały rozpoczęte w maju 2017 r. 
Realizowane były przez Przedsię-
biorstwo Budowlano-Produkcyjne 
Spółdzielnia ZIB z siedzibą w Białej 
Podlaskiej, a przerwane w lutym br. 
w toku ich realizacji na etapie sta-
nu surowego zamkniętego. Budo-
wę zinwentaryzowano. Powodem 

przerwania prac były niezawinione 
przez Miasto Radzyń Podlaski pro-
blemy finansowe, w jakie popadł 
poprzedni wykonawca. Firma re-
alizowała w tamtym czasie kilka 
inwestycji. - Najważniejszy element, 
czyli konstrukcja budynku, jest wy-
konany poprawnie. Zgodnie po-
twierdzają to eksperci i inspektorzy 
nadzoru. Pozostały do wykonania 
prace wykończeniowe - kosztow-
ne, ale nie tak skomplikowane jak 
konstrukcja budynku - informuje 
włodarz miasta.
Pierwszy przetarg na dokończenie 
sali gimnastycznej przy Szkole Pod-

stawowej nr 1 został unieważniony 
z powodu zbyt wysokiej ceny za-
wartej w ofercie złożonej do prze-
targu. W wyznaczonym terminie 
– do 8 maja złożono jedną ofertę na 
kwotę 5 308 644,54 zł, a więc prawie 
2 mln zł wyższą od przewidywanej.
Projekt obejmuje budowę sali gim-
nastycznej z zapleczem sanitarnym, 
siłownią, salami gimnastyki korek-
cyjnej, łącznikiem z budynkiem 
szkoły oraz budowę boiska sporto-
wego, wykonanie przyłączeń do sie-
ci urządzeń technicznych, uzbroje-
nie terenu, ogrodzenie boiska, wy-
konanie ciągów komunikacyjnych i 

urządzenie terenu. Budynek sali jest 
jednokondygnacyjny z zapleczem 
jednopiętrowym, częściowo pod-
piwniczonym, z łącznikiem jedno-
kondygnacyjnym. Arena sportowa 
ma wymiary 18,5mx36 m, a boisko 
sportowe o nawierzchni z trawy 
syntetycznej- 30mx60m.
Realizacja inwestycji jest współfi-
nansowana ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ra-
mach „Programu rozwoju szkolnej 
infrastruktury sportowej – edycja 
2017”.

 Anna Wasak

Wpłynęły dwie oferty na dokończenie budowy hali sportowej przy SP 1 

Uroczystość z okazji Światowego Dnia Inwalidy zorganizował Polski Związek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów Oddział w Radzyniu Podlaskim. Spotkanie odbyło się 26 maja w sali konferencyj-
nej Pałacu Potockich przy licznym udziale członków kół związkowych okręgu radzyńskiego oraz 
zaproszonych gości. Zebranie uświetniły występy chórów „Radzyniacy” oraz „Senior” z Ulana.

Obchody Światowego Dnia Inwalidy w Radzyniu O tym, że Miasto Radzyń Pod-
laski nie jest obojętne na pro-
blemy środowiska świadczą 
liczne inicjatywy i formy po-
mocy. W ubiegłym roku został 
powołany Doradczy Zespół Se-
nioralny przy Burmistrzu Mia-
sta Radzyń Podlaski. Odbyło 
się już kilka spotkań, podczas 
których seniorzy przedstawiali 
problemy swojego środowiska, 
postulaty seniorów zostały 
uwzględnione w działaniach 
UM (np. problem utworzenia 
Klubu Seniora w Radzyniu).
W przygotowanym przez 
Miasto wniosku dotyczącym 
rewitalizacji Miasta jest prze-
widziane przeznaczenie części 
korpusu głównego Pałacu Po-
tockich dla seniorów, miejsce 
na rehabilitację znajdzie się w 
budowanej hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 1, która 
będzie dostępna dla mieszkań-
ców Radzynia po zakończeniu 
zajęć lekcyjnych. Złożony zo-
stał wniosek o dofinansowanie 
Klubu Seniora.
Ze stowarzyszeniami senioral-
nymi współpracują jednostki 
miasta: MOPS, ROK, MOSiR, 
Miasto wspiera ich działalność 
poprzez dofinansowywanie 
działań.

Niepełnosprawność jest ważnym 
problemem społecznym: dotyka w 
Polsce co 7 osobę. Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Oddział w Radzyniu pod koniec 
I kwartału liczył 513 członków. 
Wśród różnych form działania 
są wycieczki o charakterze krajo-

znawczym, ale też prozdrowot-
nym. W kwietniu 48 osób uczest-
niczyło w 2-tygodniowym pobycie 
w sanatorium, drugi taki pobyt 
planowany jest w połowie sierp-
nia; w czerwcu członkowie PZE-
RiI rejonu radzyńskiego wyjadą na 
5-dniową wycieczkę na Litwę.



Mieszkania socjalne na ul. Budowlanych 
zostaną oddane do użytku zgodnie z planem 

W sierpniu br. zakończą się pra-
ce związane z budową sali gim-
nastycznej przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 na ul. Chmielowskie-
go. Od nowego roku szkolnego 
dzieci będą mogły korzystać 
także z innych pomieszczeń: 
pracowni komputerowej z 15 
stanowiskami oraz dodatkowej 
sali lekcyjnej.

Obecnie trwają prace związane 
z wykończeniem elewacji, a oto-
czenie utwardzane jest kostką 

brukową. Wewnątrz prowadzone 
są roboty malarskie, układane są 
glazury. Całość zostanie ukończo-
na zgodnie z planem – w sierpniu 
2018 roku.
W zakres inwestycji weszła sala 
gimnastyczna o powierzchni 288 
m2 (wymiary: 12m x 24m), gdzie 
znajdą się boiska do koszykówki, 
siatkówki, piłki ręcznej. Będzie też 
możliwość przedzielenia sali kota-
rą, co pozwoli na prowadzenie za-
jęć jednocześnie dla dwóch grup. 
Na parterze znajdzie się zaplecze 

sanitarne i magazynek sprzętu 
sportowego, a na piętrze – dwie 
sale: informatyczna z 15 stanowi-
skami komputerowymi oraz jedna 
sala lekcyjna.
Część dobudowana jest połączo-
na z głównym budynkiem szkoły. 
Jednak będzie możliwość udo-

stępniania obiektu sportowego dla 
różnych zorganizowanych grup po 
zakończeniu zajęć lekcyjnych i za-
mknięciu szkoły. - Pan Burmistrz 
zasugerował takie rozwiązanie, 
gdyż sala sportowa znajduje się 
na dużym osiedlu, gdzie mieszka 
wiele rodzin z dziećmi. Są już ofer-

ty prowadzenia zajęć przez różne 
kluby sportowe. Chętni do uczest-
nictwa w takich zajęciach będą 
mieli blisko, a rodzice nie będą 
musieli dowozić na nie dzieci – 
mówi Łukasz Mazurek - inspektor 
w Wydziale Rozwoju Gospodar-
czego UM. AW
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Prace związane z budową 
mieszkań socjalnych przy ul. Bu-
dowlanych są już na ukończeniu. 
Budynek zostanie oddany do 
użytku zgodnie z planem – w 
sierpniu br.

Obiekt jest ocieplony, ma odno-
wioną elewację, zakończone zostały 
prace związane z pokryciem dachu. 

Wewnątrz prowadzone są prace 
wykończeniowe, w części mieszkań 
są one w ostatniej fazie: zostały już 
wykonane prace tynkarskie, ścia-
ny są pomalowane, zamontowane 
grzejniki, ułożone płytki.
W budynku powstaną 32 miesz-
kania, średnio po 30 m2, w tym 3 
przystosowane dla osób niepełno-
sprawnych. Lokale będą od razu 

nadawały się do zasiedlenia. Każde 
z mieszkań będzie miało wykoń-
czone wnętrze – z pomalowaniem 
ścian, położeniem podłóg, założe-
niem grzejników, kuchni gazowych, 
białym montażem (umywalki, 
wanny, sedesy, zlewozmywaki), 
wyposażone będą w kotły gazowe z 
indywidualnymi licznikami zużycia 
gazu. AW

Zbliża się finał prac 
budowlanych 
przy SP 2 
na ul. Chmielowskiego 

Rozstrzygnięcie, jakie zapadło 15 
maja br w I Wydziale Cywilnym 
SA, daje Miastu prawo do ubiega-
nie się o odszkodowanie w wyso-
kości 2 mln 60 tys. zł (łącznie z 
odsetkami).
- Sprawa toczy się od wielu lat, 
przed 3 laty wznowiłem proces – 

przypomina burmistrz Jerzy Rę-
bek. We wrześniu 2016 r. zapadł 
w Sądzie Rejonowym w Lublinie 
wyrok korzystny dla miasta, ale 
firma skorzystała z możliwości 
odwołania się do Sądu Apelacyj-
nego. Włodarz Miasta informuje 
ponadto, że Miasto prowadzi już 

działania zmierzające do odzyska-
nia pieniędzy od firmy MSX Reso-
urces S.A., która jest sukcesorem 
Mostostalu. - Ten wyrok usposabia 
bardzo optymistycznie. Pieniądze 
będą bardzo przydatne do realiza-
cji naszych ambitnych celów – do-
daje Jerzy Rębek. AW

Sąd Apelacyjny w Lublinie wydał ostateczny, prawomocny wyrok w 
sprawie wytoczonej przez Miasto Radzyń Podlaski przeciw firmie MO-
STOSTAL EXPORT S.A. Chodzi o rozliczenia finansowe realizowanej od 
2002 roku inwestycji „Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni 
ścieków w Radzyniu Podlaskim”. 

Miasto Radzyń Podlaski 
wygrało sprawę 
z firmą Mostostal!



Spotkanie integracyjne zorga-
nizowane przez Klub Seniora 
Radzyńskie Wrzosy odbyło się 
2 czerwca w sali konferencyj-
nej Pałacu Potockich. 

Była to świetna okazja do podsu-
mowania roku działalności Sto-
warzyszenia Radzyńskie Wrzosy, a 
także do prezentacji działań arty-
stycznych seniorów oraz wspólnej 
zabawy. Gościem Klubu był Bur-
mistrz Miasta Radzyń Podlaski Je-
rzy Rębek.
Na spotkanie seniorzy przygoto-
wali wiele atrakcji. Były to występy 
wokalne zespołów „Wrzos” i „Kali-
na” z Wygnanki, kabaretowe „Ra-
dzyńskich Wrzosów”, prezentacja 
rękodzieła, zabawa taneczna. W ten 
sposób pokazali wielorakie talenty, 
a także radość życia i wielkie po-
czucie humoru, a przede wszystkim 
zapewnili przemiłą atmosferę.
W imieniu organizatorów przyby-
łych powitała prezes Teresa Szcze-
paniuk. Sprawozdanie z działalno-
ści Stowarzyszenia złożyła Anna 
Zawada.
Stowarzyszenie „Radzyńskie Wrzo-
sy” jest najmłodszą, ale bardzo pręż-
nie działającą organizacją seniorską 
w mieście. Powstało w czerwcu 
2016 r., obecnie liczy około 90 
członków. 
– Nasze działania mają szeroki za-
kres - każdy może tu znaleźć coś dla 
siebie, a także podzielić się swymi 
umiejętnościami – podsumowała 
Anna Zawada.
-  Jestem niezwykle wdzięczny, że 
mogę ponownie uczestniczyć w 
spotkaniu, które ma szczególną, 

wspaniałą, pełną życzliwości at-
mosferę, tworzoną przez Państwa 
od lat – mówił burmistrz Jerzy Rę-
bek. Gratulował organizatorom – 
Pani Teresie Szczepaniuk i całemu 
zespołowi. Włodarz zapewnił, że 
Pałac Potockich będzie zawsze stał 
otworem dla seniorów i podkreślił, 
że w projekcie rewitalizacji zabytku 
jest przewidziane godne miejsce dla 
ich spotkań i działań. 
Przypomnijmy, że siedziba Sto-
warzyszenia i Klubu „Radzyńskie 
Wrzosy” znajduje się w Pałacu Po-
tockich (wejście od ul. Jana Pawła II 
przy pomniku Karola Lipińskiego). 
Spotkania klubowe odbywają się 
3 razy w tygodniu: w poniedziałki, 
czwartki i niedziele. W ich ramach 
seniorzy m.in. goszczą ciekawych 
ludzi, organizują spotkania okazjo-
nalne, zabawy taneczne, wycieczki. 
Zespół Wokalny „Wrzos” składa się 
w większości z członków Stowarzy-
szenia, występuje dla mieszkańców 
miasta i okolicy. Członkowie zaj-
mują się pracami artystycznymi, 
rękodziełem, fotografią i obsługą 
strony internetowej.
 Anna Wasak

Eucharystia jest największym do-
brodziejstwem Pana Boga do sza-
leństwa zakochanego w człowieku 
- podkreślił kaznodzieja. Zaznaczył 
również, że Jezus Chrystus pozostał 
z nami, narażając się na profanacje, 
na zniewagi, ale także – co bardziej 

powszechne - na obojętność i sa-
motność. - Pana Jezusa obecnego w 
Najświętszym Sakramencie może-
my zabezpieczyć przed profanacją, 
zniewagami, ale nie możemy Go 
zabezpieczyć przed obojętnością 
i samotnością. On się na to zde-

cydował, bo nas kocha – mówił 
ks. A. Kieliszek. Zacytował m.in. 
słowa św. Matki Teresy z Kalkuty: 
„Tabernakulum zapewnia, że Jezus 
rozbił namiot pośród nas” i zachę-
cił do rachunku sumienia, zadając 
pytania: - Czy uświadamiamy so-

bie ogrom miłości Syna Bożego do 
nas? Czy uświadamiamy sobie, jak 
ważni jesteśmy dla Pana Boga? Czy 
On jest dla nas ważny? Na ile ceni-
my tę obecność i na ile z tej obec-
ności korzystamy, jakie znaczenie 

ma dla mnie Msza św.? Czy korzy-
stamy z faktu, że w zasięgu ręki są 
kościoły, w których można spotkać 
Jezusa, pobyć w Jego obecności, po-
rozmawiać z Nim?
 AW

O godzinie 13.00 w kościele 
pw. Trójcy Świętej w Radzyniu 
Podlaskim, 13 księży z jedne-
go kursu na czele z księdzem 
biskupem Piotrem Sawczukiem 
oraz gospodarzem miejsca księ-
dzem Andrzejem Kieliszkiem, 
świętowali swoją 31. rocznicę 
świeceń kapłańskich.

- Chcemy dzisiaj uroczyście po-
dziękować za dar kapłaństwa w 31. 
rocznicę przyjęcia przez nas świę-
ceń. Nie spodziewaliśmy się tylu 
ludzi, nie spodziewaliśmy się, że 
przybędą miejscowe władze, jeste-
śmy Wam bardzo wdzięczni za pa-
mięć i dziękujemy Wam wszystkim, 
że przybyliście i jesteście razem z 
nami i uczestniczycie w naszym 
świętowaniu i dziękczynieniu. Miło 
wspominamy tamten dzień i tam-
te czasy choć był to schyłek okresu 
komunistycznego, to widać było 
na horyzoncie wolność i przemia-
ny. Nasze święcenia to czas, kiedy 
na Tronie Piotrowym zasiadał już 
nasz rodak Jan Paweł II. Ten czas 
był okresem ożywienia religijnego 
w Polsce. W atmosferze nadziei i 
radości przyjmowaliśmy z rąk bi-
skupa Jana Mazura przyjmowali-
śmy święcenia, aby służyć ludziom 

i Panu Bogu. Teraz, po 31 latach po-
sługi kapłańskiej, chcemy podzię-
kować Bogu za wszystko to, co nam 
się udało zdziałać dla dobra Boga i 
ludzi. Dziękujemy za wszystkich lu-
dzi, którzy stanęli na naszej drodze, 
za wszystkie sytuacje, te radosne ale 
i te trudniejsze, które przyszło nam 
przeżywać. W tej mszy, będziemy 
prosić także o błogosławieństwo na 
dalsze lata naszej służby aby przy-
nosiła jak najlepsze owoce – mówił 
na wstępie biskup.
Ksiądz Zbigniew Sobolewski pod-
czas homilii odniósł się do słów 
księdza biskupa. - Każdy jubileusz, 
to okazja aby popatrzeć w naszą 
przeszłość. To okazja, aby dostrzec 
te wielkie ale i te małe rzeczy, które 
Bóg nam uczynił. Jubileusz to tak-
że okazja, abyśmy z pasją spojrzeli 
w teraźniejszość, w to nasze „dziś”, 
które z Bogiem tworzymy. Jubile-
usz to nareszcie czas, kiedy trzeba z 
nadzieją spojrzeć w przyszłość, któ-
rą Bóg nam da. Ten nasz skromny 
jubileusz świętujemy w roku wiel-
kiego jubileuszu – 200-lecia naszej 
diecezji. Dzisiaj z wdzięcznością 
wracamy do naszej historii ale i do 
wielkiego dziedzictwa świętości, 
które w pewien sposób nas przenik-
nęło i ukształtowało – mówił.
Na zakończenie, o głos poprosili 

przybyli goście. Wszyscy wspólnie 
dziękowali za dar kapłaństwa i ży-
czyli księżom zdrowia, wielu łask, 
życzliwych ludzi na swojej drodze 
i błogosławieństwa Bożego. - W 
tym szczególnym dla Was dniu, my 
jako władze samorządowe zapra-
gnęliśmy być tutaj razem z Wami i 
modlić się. Człowiek w swojej isto-
cie pragnie dążyć do doskonałości 
dlatego często my, zwykli ludzie 
schodzimy z tej właściwej drogi. 
Bóg jednak w swojej doskonałości 
dał nam Was, abyście pokazywali 
nam tą właściwą drogę i na nią na-
kierowywali. Dziękujemy serdecz-
nie za naszego księdza proboszcza 
Andrzeja Kieliszka, który sprawuje 
tutaj nad nami swoją opiekę. To za 
jego przyczyną, 4 lata temu zawie-
rzyliśmy nasze miasto przez ręce 
Maryi Panu Jezusowi. Zapewniamy 
Was drodzy kapłani o codziennej 
modlitwie i pamięci – mówił bur-
mistrz miasta Jerzy Rębek.
Krótko wszystkie wypowiedzi sko-
mentował ksiądz biskup: - te pięk-
ne słowa, które tutaj dzisiaj padły z 
jednej strony onieśmielają nas, ale z 
drugiej dają wielką siłę i budzą zapał 
do dalszej pracy. Te słowa są dowo-
dem na to, że nasza posługa jest po-
trzebna i oczekiwana.
 Karol Niewęgłowski

4 aKTUaLNoŚCI BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RaDzyŃ 11 czerwca 2018 r.

„Jezus rozbił namiot pośród nas”

Świętowali 31 lat kapłaństwa Spotkanie integracyjne 
Stowarzyszenia 
„Radzyńskie Wrzosy”

W Uroczystość Bożego Ciała (31.05) ulicami Radzynia przeszły procesje eu-
charystyczne, w których uczestniczyły tłumy wiernych trzech radzyńskich 
parafii. Była to okazja do refleksji o miejscu Boga w naszym życiu i o naszym 
stosunku do Boga ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Mówił o tym w 
homilii proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy ks. Kan. Andrzej Kieliszek.

Uroczystość Bożego Ciała w Radzyniu



Słowami wiersza Ewy Szel-
burg Zarembiny rozpoczę-
liśmy w piątek 1 czerwca 
obchody Dnia Dziecka w 
Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej im. Zenona Przesmyckie-
go w Radzyniu Podlaskim. 

Było to wspaniałe popołudnie 
pełne bajkowych postaci, w ba-

śniowej aranżacji oraz literac-
kiej oprawie i - co ważne - pełne 
dziecięcego uśmiechu. Wszystko 
to w ramach wyjątkowego po-
kazu mody „W Baśnie Ubrani”. 
Na jeden dzień nasza biblioteka 
zmieniła swoje wnętrza, tak by 
dzieci mogły poczuć się wyjątko-
wo i niezwykle. Na pokaz przy-
były księżniczki, elfy, smoki, nie 

zabrakło też rycerzy i współcze-
snych stróżów prawa.
Mamy nadzieję, że BAŚNIOWY 
POKAZ MODY na długo pozo-
stanie w pamięci uczestników i 
zgromadzonej widowni.

 Agnieszka Bober
 fot. Tomasz Młynarczyk
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Na uśmiechach, w pieśniach, w zabawie czas
nam przeleci: Niech żyje Święto Dzieci!

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na okazjo-
nalne wydzierżawienie na okres od 21 lipca 
do 26 lipca 2018 r. części nieruchomości 
położonej przy ul. Sitkowskiego w Radzyniu 

Podlaskim, pod lokalizację stoisk handlowych.
Szczegółowe informacje w zarządzeniu i za-
łącznikach zamieszczonych na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta www.radzyn-podl.pl

Ogłoszenie w sprawie przetargu pod lokalizację 
stoisk handlowych na odpust Św. Anny

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe 
ceny za dostawę wody oraz odprowadze-
nia ścieków do kanalizacji miejskiej. Zgodnie 
z nową ustawą która weszła w życie 12 
grudnia 2017 r., weryfikacją cen nie zajmują 
się rady gmin, tylko instytucja kompetentna 
do weryfikacji danych finansowych przed-
siębiorstw, ich potrzeb inwestycyjnych i za-
liczania poszczególnych kosztów do taryf na 
wodę i ścieki. 
Obecnie obowiązujące ceny, zgodnie z nową 
ustawą, kalkulowane były na kolejne trzy lata.
Wniosek wraz kalkulacją kosztów dotyczący 
Taryf 2018-2021, złożony został 13 marca 
2018 roku do lubelskiego oddziału Wody 
Polskie, która to instytucja wydała decyzję 
zatwierdzającą Taryfy (ceny i stawki opłat) 

w dniu 24 kwietnia 2018 roku, podkreślając, 
że kalkulacja nowych stawek i cen wykona-
na została przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w Radzyniu Podlaskim  w spo-
sób prawidłowy i nienaruszający przepisów 
ustawy regulującej celowość ponoszenia 
kosztów oraz zapewniają ochronę interesów 
odbiorców usług przed nieuzasadnionym 
wzrostem cen.
Należy podkreślić, że decyzja o zatwierdze-
niu nowych Taryf na wodę i ścieki dla Miasta 
Radzynia została opublikowana na BIP Wody 
Polskie jako jedna z pierwszych w wojewódz-
twie lubelskim, co wskazuje, że kalkulacja do-
tycząca wysokości nowych stawek taryfo-
wych została wykonana w sposób prawidło-
wy i niebudzący zastrzeżeń sprawdzających.

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Lp Grupa taryfowa Rodzaj opłaty Jednostka

Cena i stawka netto 
w okresie 

obowiązywania 
nowej taryfy

od 1 
do 12 
mie-
siąca

od 13 
do 24 
mie-
siąca

od 25 
do 36 
mie-
siąca

1. Grupa I - Indywidualne 
gospodarstwa domowe

opłata abona-
mentowa zł/m-c/odbiorcę 5,30 5,30 5,30

cena za dostar-
czaną wodę zł/m3 3,21 3,41 3,65

2

Grupa II - Podmioty 
prowadzące działalność 

gospodarczą

opłata abona-
mentowa zł/m-c/odbiorcę 5,30 5,30 5,30

cena za dostar-
czaną wodę zł/m3 3,22 3,41 3,64

3
Grupa III - Właściciele 

hydrantów przeciwpoża-
rowych

opłata abona-
mentowa zł/m-c/hydrant 1,00 1,00 1,00

Kierownik MOPS w Radzyniu Pod-
laskim Andrzej Szczęch informuje, 
że od 1 lipca 2018 r. rusza nowy 
program rządowy „Dobry Start”, 
w formie jednorazowego świad-
czenia pieniężnego w wysokości 
300 zł na każde uczące się dziec-
ko. Jednocześnie w tym samym 
terminie trzeba ponownie złożyć 
wniosek o 500 +, zasiłek rodzinny 
czy fundusz alimentacyjny.

Świadczenie „Dobry start” przysługiwać 
będzie, niezależnie od dochodu, na rozpo-
czynające rok szkolny w szkole dzieci do 
ukończenia 18 roku życia lub 20 roku ży-
cia w przypadku kontynuacji rozpoczętej 
przed ukończeniem 18 roku życia nauki 
w danej szkole. (Na dziecko odbywają-
ce roczne przygotowanie przedszkolne 
świadczenie dobry start nie przysługuje). 
W przypadku dzieci niepełnosprawnych 
uczących się w szkole, świadczenie przy-
sługiwać będzie nie dłużej niż do ukończe-
nia 24 roku życia (niezależnie od daty roz-
poczęcia nauki w danej szkole). Pierwszym 
rokiem realizacji Programu jest rok 2018 
i obejmie uczniów rozpoczynających rok 
szkolny 2018/2019.
Wnioski o wypłatę świadczenia dobry 
start będzie można składać od 1 lipca każ-
dego roku drogą elektroniczną za pomocą 
portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Zaś od 1 sierp-
nia będą przyjmowane wnioski składane 
drogą tradycyjną (np. podczas osobistej 
wizyty w urzędzie lub drogą pocztową). 
Powyższe terminy są zgodne z terminami 
składania wniosków o świadczenie wy-
chowawcze z Programu „Rodzina 500+”, 
świadczenia rodzinne oraz świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego.
W przypadku złożenia prawidłowo wypeł-
nionego i kompletnego wniosku w okre-
sie lipiec-sierpień, rozpatrzenie wniosku i 
wypłata świadczenia dobry start nastąpi 
nie później niż do końca września danego 
roku. W przypadku wniosków składanych 
w późniejszym terminie, rozpatrzenie 
wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w 

terminie do dwóch miesięcy od dnia zło-
żenia wniosku. Ostatnim terminem złoże-
nia wniosku „Dobry start” jest listopad.
Jednocześnie informuję, że w przypad-
ku poprawnie wypełnionego wniosku o 
oświadczenie 500+, a złożonego w lipcu
-sierpniu, przyznanie świadczenia wycho-
wawczego oraz jego wypłata za paździer-
nik nastąpi do 31 października tego roku. 
Złożenie wniosku „500+” we wrześniu 
spowoduje, że ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego i jego wypłata za 
październik i listopad nastąpi nie później 
niż do 30 listopada. W przypadku, gdy 
wniosek zostanie złożony w październiku, 
przyznanie i wypłata świadczenia wycho-
wawczego za październik, listopad i gru-
dzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. 
Natomiast jeśli wniosek „500+” zostanie 
złożony później niż w październiku 2017 
r., to jego wypłata nastąpi za miesiąc, od 
którego został złożony w ramach obowią-
zującego okresu zasiłkowego.
Główne zasady programu 500+ pozosta-
ją bez zmian, dla większości rodzin nic się 
więc nie zmieni. Ze względu na uspraw-
nienie pracy i obsługi Dział Świadczeń 
Rodzinnych MOPS zwraca się z prośbą o 
przesyłanie wniosków drogą elektronicz-
ną jak najwcześniej, a więc już od lipca (od 
sierpnia przyjmujemy zgodnie z ustawa-
mi bezpośrednio w Ośrodku). Prosimy o 
rzetelne wypełnienie wniosku - miejsce 
zamieszkania, pesele członków rodzin 
każdy wnioskodawca zna i może wypełnić 
wniosek, który wziął wcześniej do domu. 
Znacznie skróci to czas oczekiwania w 
Ośrodku na przyjęcie wniosku. Przyjmowa-
ne będą tylko kompletne wnioski. Jedno-
cześnie informuję, że piątki są wyłączone 
z bezpośredniej obsługi wnioskodawców 
ze względu na weryfikację i sporządzanie 
decyzji.
Wzór wniosku dotyczącego programu 
„Dobry start“ po opublikowaniu przez Mi-
nisterstwo będzie dostępny na stronie 
MOPS Radzyń Podlaski.

 Kierownik MOPS 
 w Radzyniu Podlaskim 
 Andrzej Szczęch 

Świadczenie „Dobry start”



Mimo takiego dorobku pozostał 
bezpośrednim, autentycznym, 
bezpretensjonalnym, tryskającym 
energią chłopcem. Podczas spo-
tkania pokazał jeszcze jeden swój 
talent: okazał się też świetnym 
showmanem, potrafiącym barw-
ną, żywą, ekspresyjną opowieścią 
przykuć uwagę licznej widowni. 
Nie obyło się oczywiście bez pokazu 
slajdów i filmów z podróży, a także 
egzotycznych rekwizytów, rozbu-
dzających wyobraźnię.

zaproszenie do Radzynia 
traktuję jako wielki 
zaszczyt i wyróżnienie
Spotkanie zaczęło się jak zwykle 
na Skwerze Podróżników od od-
słonięcia tabliczki Szymona. W 
ten sposób znalazł się w zacnym 
gronie podróżników z dorobkiem 
– zarówno „wędrowniczym” jak i 
wydawniczym. Do tego gremium – 
mimo młodego wieku – świetnie się 
wpisuje.
– Podróżowanie to jest jakieś pozy-
tywne uzależnienie, dzięki któremu 
człowiek co dzień odkrywa świat, 
każdego dnia podróżuje – w głąb 
jakiegoś kontynentu, innej kultury 
czy w głąb siebie – mówił Szymon. 
– Zaproszenie do Radzynia trak-
tuję jako wyróżnienie, a za wielki 
zaszczyt uważam fakt, że mogłem 
odsłonić tabliczkę w pobliżu takich 
podróżników jak Elżbieta Dzikow-
ska, Marek Kamiński czy Aleksan-
der Doba – dodał młody podróżnik 
i dziękował Robertowi Mazurkowi 
oraz burmistrzowi Jerzemu Ręb-
kowi oraz wszystkim przybyłym na 
spotkanie. Wyraził również uznanie 
dla projektu Skweru Podróżników. 
– To fantastyczna sprawa – ocenił.
Burmistrz Jerzy Rębek był pod 
wrażeniem zarówno wypowiedzi 
młodego gościa jak i jego dorob-
ku, doświadczeń życiowych. – To 
coś niezwykłego, niejeden dorosły 
tyle nie przeżył. Gratulujemy Szy-
monowi i rodzicom – wspaniałego 
syna. Jestem rad, że jego tabliczka 
znajdzie się na radzyńskim Skwe-
rze Podróżników – mówił włodarz 
miasta i honorowy patron imprezy. 
Zapewnił, że „dopóki będą siły i 
społeczne przyzwolenie”, spotkania 
będą kontynuowane, aby cały plac 
zapełnił się tabliczkami upamięt-
niającymi wizyty podróżników w 
Radzyniu.

egzotyczna etiopia
Druga część spotkania odbyła się 
w sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 1, gdzie Szymon opo-
wiedział o swej podróży do Etiopii, 
której poświęcił też swoją drugą 
książkę „Dziennik łowcy przygód. 
Etiopia. U stóp góry ognia” oraz 
gdzie rozstrzygnięty został konkurs 
plastyczny „Podróż moich marzeń”.
Opowieść młodego globtrotera 
była niezwykle barwna, żywa. Szy-
mon mówił o tym, co budziło jego 
zdumienie, ciekawość, pokazywał 
odmienną przyrodę, egzotyczne dla 
nas zwyczaje mieszkańców Czarne-
go Lądu. 
– W Etiopii ludzie prawie nie uży-
wają metalu, poruszają się pieszo, 
bogatsi korzystają z takiego środka 
transportu, jakim są osły. Podsta-
wowy materiał to drewno – opo-
wiadał podróżnik. Doskwierający 
problem to brak wody – trzeba po 
nią iść kilka, czasem kilkanaście ki-
lometrów. Niezwykłą wartość mają 
zwykłe plastikowe butelki, które 
pozwalają transportować i przecho-
wywać wodę. Jednocześnie czymś 
powszechnym jest posiadanie bro-
ni. Przy pomocy kałasznikowów 
Etiopczycy rozwiązują większe i 
mniejsze konflikty. Popularną biżu-
terią kobiecą są bransoletki wyko-
nywane z karabinowych łusek. Ale 
znalazł też podobieństwa Etiopczy-
ków z Europejczykami – choćby w 
zabawach dzieci, które jeżdżą na de-
skorolkach (choć na drewnianych 
kółkach) czy grają w piłkarzyki.

Stać się mężczyzną 
w afryce
Szymon opowiadał o swych spotka-
niach ze zwierzętami Etiopii: pawia-
nami, marabutami, krokodylami i 
hipopotami. Dużo miejsca w opo-
wieści zajął rytuał przejścia chłop-
ca w dorosłość, którą to ceremonię 
miał możność obserwować. Młodzi 
Etiopczycy z plemienia, które od-
wiedziła rodzina Radzimierskich, 
męskość  udowadniali... przeskaku-
jąc rząd byków. Komu się nie udaje, 
ginie stratowany przez zwierzęta 
albo żyje w hańbie do następnej 
próby. Jeśli się uda, dostaje kijek i 
stołeczek, który służy do siedzenia 
i spania oraz prawo do... sikania na 
stojąco. W trakcie tej części opo-
wieści widzowie mogli wczuć się w 

atmosferę uroczystości – skacząc i 
krzycząc, dzwoniąc drewnianymi 
dzwonkami, a na zakończenie – 
spróbować usiąść czy kładąc głowę 
na stołeczek-poduszkę. Okazało się, 
że jest to sprzęt dosyć wygodny.
Następnie młody mężczyzna szu-
ka żony. Dziewczyna, której się 
spodoba, daje mu kijek, którym on 
ją chłoszcze, by sprawdzić jej siłę i 
odporność. Wybrankę tuczy kilka 
miesięcy w zamknięciu.

Wśród groźnego 
plemienia
Szymon opowiedział również o 
odwiedzinach u plemienia Mursi 
uważanego za najbardziej nieprzy-
jazne. – Okazało się, że są nie-
przyjaźni dla natrętnych turystów, 
którzy traktują ich jak zwierzęta 
w zoo, bo co chwila tłumy wyska-
kują z aut, robią zdjęcia, przeszka-
dzają w codziennym życiu i pracy 
– opowiadał Szymon. Po dotarciu 
na miejsce pierwsze wrażenie było 
nieprzyjemne: – Byliśmy przerażeni 
– z buszu wychodziły wysokie po-
staci trzymające w rękach karabiny, 
patrzące na nas przeszywającym, 
morderczym wzrokiem. Jednak po 
dniu pobytu w wiosce, gdy już się 
nawzajem polubili, Mursi pozwolili 
im robić zdjęcia, pokazali im cieka-
we miejsca.
Szymon zastanawiał się też, dla-
czego kobiety tego plemienia no-
szą dziwną ozdobę – talerzyki w 
dolnych, rozciągniętych wargach. 
Pokazywał tatuaże 3D – blizny po 
ranach wycinanych w określone 

wzory.
W dalszym ciągu podróży sam też 
spróbował hardcorowych wrażeń: 
karmił dzikie hieny w niebezpiecz-
ny sposób – podając im kawałki 
mięsa na niezbyt długim patyku 
trzymanym w ustach, obserwował 
czynny wulkan.
Na zakończenie zdradził, po co na 
początku spotkania rozdał kilka 
pustych plastikowych butelek, które 
traktujemy jak śmieci. Spotkał dzie-
ci, które tańcem wypraszały takie 
od turystów – dla nich był to skarb, 
bo pozwalały zabrać ze sobą wodę, 
gdy wychodziły z wioski na cało-
dzienne pasienie zwierząt.
Szymona niezwykle ucieszyła i roz-
bawiła karykatura autorstwa Prze-
mysława Krupskiego, którą otrzy-
mał na pamiątkę spotkania. Robert 
Mazurek wręczył również podróż-
nikowi oraz Szkole Podstawowej 
nr 1 pamiątkowe medale „Radzyń-
skich Spotkań z Podróżnikami”. Na 
koniec Szymon podpisywał swoje 
książki, które były wręcz rozchwy-
tywane przez publiczność.

„Podróż moich marzeń”
W ramach spotkania Szymona Ra-
dzimierskiego w Radzyniu organi-
zatorzy zaprosili dzieci i młodzież 
ze szkół podstawowych do udziału 
w konkursie plastycznym „Podróż 
moich marzeń”. Jego celem było wy-
łonienie najlepszej pracy plastycz-
nej prezentującej podróż marzeń 
– nieważne czy było to pokazanie 
wycieczki za miasto, wyjazdu do 
babci na wieś, objazdowej podró-

ży po Polsce czy wielkiej wyprawy 
w egzotyczne kraje. Najważniejsze 
było, by w ciekawy sposób pokazać 
wymarzoną podróż.
Do konkursu zgłoszonych zostało 
105 prac (73 w kategorii klas I-III 
oraz 32 w kategorii klas IV-VII). 
Po wnikliwej obserwacji i ocenie 
prac organizatorzy postanowili na-
grodzić i wyróżnić prace jedenastu 
uczestników. W kategorii klas I-III 
pierwsze miejsce zajęła Gabriela 
Długozima, drugie Agata Madej, 
trzecie Jakub Golec, natomiast wy-
różnienia otrzymały – Julia Owo-
ruszko, Zofia Marzec i Julia Droz-
dek. Z kolei w gronie klas IV-VII 
zwyciężył Damian Rolak, wyprze-
dzając Marharytę Shmygol i Maję 
Krupską. Ponadto w tej kategorii 
wyróżnienia otrzymały – Maja Kar-
pińska i Zuzanna Gumieniak.
Na 24. edycję „Radzyńskich Spo-
tkań z Podróżnikami” zaprosił 
Burmistrz Radzynia Podlaskiego 
Jerzy Rębek, a także organizato-
rzy: Radzyńskie Stowarzyszenie 
„Podróżnik”, Radzyński Ośrodek 
Kultury oraz Szkolne Koło Krajo-
znawczo-Turystyczne PTTK nr 21 
przy I LO w Radzyniu Podlaskim. 
Sponsorami wydarzenia byli: firma 
drGerard, Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych i Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Radzyniu 
Podlaskim. Patronat nad wydarze-
niem objął ogólnopolski miesięcz-
nik „Poznaj Świat”.

 Anna Wasak
 fot. Tomasz Młynarczyk
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Kolejna, 24. już edycja „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”, odbyła się 4 czerwca z okazji Dnia Dziecka. Z tego też 
powodu spotkanie było skierowane głównie do dzieci, z dziecięcym bohaterem w roli głównej. Do Radzynia wraz z rodzi-
cami – Moniką i Patrykiem przyjechał Szymon Radzimierski – 11-latek, który ma na koncie 30 odwiedzonych krajów, 2 
wydane książki podróżnicze, 2 role filmowe, jest blogerem i dziennikarzem. Jednym słowem: cudowne dziecko!

Wielkie przygody młodego podróżnika



Radzyński Ośrodek Kultury, 
wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców Radzynia, 
organizuje wakacyjne „Kino 
pod chmurką”. Będzie to cykl 
plenerowych projekcji filmów, 
odbywających się przez dzie-
sięć kolejnych czwartków. Roz-
poczynamy 28 czerwca o godz. 
21.00 (teren trawiasty od stro-
ny północnej Pałacu Potockich). 
Wstęp wolny.

Każdy mieszkaniec Radzynia mógł 
wziąć udział w głosowaniu na filmy, 
które chciałby obejrzeć. – Przygo-
towaliśmy 25 propozycji podzie-

lonych na 5 kategorii: „Kino dla 
zakochanych”, „Kino nie tylko dla 
najmłodszych”, „Kino mocnych 
wrażeń”, „Kino dla ducha” i „Kino 
na dobry humor”. Chcieliśmy, by to 
mieszkańcy Radzynia mieli wpływ 
na to, jaki filmy zostaną wyświe-
tlone – powiedział nam Robert 
Mazurek, dyrektor ROK. Głosować 
można było na trzy sposoby – ma-
ilowo, za pośrednictwem Facebo-
oka i z wykorzystaniem kuponów 
wydrukowanych w Biuletynie In-
formacyjnym Miasta Radzyń. – Jak 
się okazało plebiscyt cieszył się bar-
dzo dużym zainteresowaniem. W 
głosowaniu oddano ponad 1,5 tys. 

głosów, co naprawdę może cieszyć 
– dodaje Robert Mazurek.
Projekcje będą miały charakter 
bezpłatny. Jednak dla podniesienia 
komfortu oglądania każdy będzie 
mógł wynająć sobie leżak (cena 5 
zł). Ponadto można przynieść ze 
sobą krzesełko, taboret, karimatę, 
materac bądź koc. Na pewno dla 
wszystkich znajdzie się miejsce. W 
przypadku złej pogody projekcje 
zostaną przeniesione do sali kino-
wej Radzyńskiego Ośrodka Kultury.
Poniżej przedstawiamy szczegó-
łowy harmonogram wakacyjnego 
„Kina pod chmurką”.
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Wakacyjne „Kino pod chmurką” 
w Radzyniu

28 czerwca 2018 r.
KINO NIE TYLKO 
DLA NAJMŁODSZYCH

GANG WIEWIÓRA

Wygnany z parku do miasta 
Wiewiór organizuje ekipę do 
obrabowania spiżarni z orzechami.

5 lipca 2018 r.
KINO DLA ZAKOCHANYCH

SŁABA PŁEĆ?

Po wyrzuceniu z pracy Zośka 
postanawia zemścić się na szefie 
oraz znaleźć miłość.

12 lipca 2018 r.
KINO DLA DUCHA

SPRAWA CHRYSTUSA
Dziennikarz śledczy, po tym jak 
jego żona niespodziewanie z 
ateizmu przeszła na chrześcijań-
stwo, postanawia udowodnić brak 
istnienia Boga.

19 lipca 2018 r.
KINO NA DOBRY HUMOR

LAST VEGAS

Czterech przyjaciół po sześćdziesiąt-
ce jedzie do Las Vegas, by zaszaleć 
na imprezie kawalerskiej jedynego, 
który pozostał jeszcze wolny.

26 lipca 2018 r.
KINO NIE TYLKO 
DLA NAJMŁODSZYCH

BYŁY SOBIE 
CZŁOWIEKI 
Małpolud Edward niefortunnie 
łamie przednią łapę. Aby przeżyć, 
musi się usamodzielnić i nauczyć 
chodzić na dwóch nogach.

2 sierpnia 2018 r.
KINO MOCNYCH WRAŻEŃ

MIASTO 44

Miłość dwojga młodych ludzi 
zostaje wystawiona na próbę, gdy 1 
sierpnia 1944 wybucha Powstanie 
Warszawskie.

9 sierpnia 2018 r.
KINO DLA ZAKOCHANYCH

WCIĄŻ JĄ KOCHAM
John i Savannah, choć z różnych 
światów, zakochują się w sobie od 
pierwszego wejrzenia. Wkrótce 
rozdzieli ich wojna.

23 sierpnia 2018 r.
KINO MOCNYCH WRAŻEŃ

PRZEŁĘCZ 
OCALONYCH
Schyłek II wojny światowej. 
Podczas krwawej bitwy o Okinawę 
amerykański sanitariusz odmawia 
noszenia broni i zabijania z 
powodów moralnych.

16 sierpnia 2018 r.
KINO DLA DUCHA

BÓG NIE UMARŁ 2

Gdy nauczycielka historii chce 
otwarcie mówić o Jezusie w swojej 
klasie, staje za to przed sądem, co 
może kosztować ją karierę, o której 
zawsze marzyła.

30 sierpnia 2018 r.
KINO NA DOBRY HUMOR

CO TY WIESZ
O SWOIM DZIADKU?

Mający niebawem się ożenić Jason 
zabiera swojego dziadka na 
przejażdżkę po Florydzie.
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Wypoczynek na dwóch kółkach 
staje się coraz bardziej po-
pularną metodą aktywności 
fizycznej. MOSiR potrafi to wy-
korzystać, organizując różnego 
rodzaju „wypady” rowerowe.

W sobotę 26 maja celem takiego 
wyjazdu był Kock i to już po raz 
drugi. 40-osobowa grupa uczest-

ników z pewnością nie zaliczyła tej 
soboty do straconych. Głównym 
punktem pobytu w Kocku było 
Muzeum Historii Kocka, choć był 
także czas na grochówkę czy odpo-
czynek przy fontannie. Cały plan 
pobytu w Kocku wziął na siebie 
dyrektor Domu Kultury w Kocku 
Adam Świć i za to należą mu się 
duże brawa. Dzięki Grupie drGe-
rard wszyscy mogli liczyć na posi-

łek i wodę a te szczególne podzię-
kowania MOSiR kieruje w stronę 
Cyklo Ski Servis. Dzięki współ-
pracy z tą firmą mosirowskie rajdy 
rowerowe są duże bezpieczniejsze 
i zawsze można liczyć na fachową 
pomoc czy radę.
Kolejne rajdy już niebawem, a or-
ganizatorzy coś tam „wspominają” 
o Suchowoli. Zobaczymy.
 MT

Zaczęło się od symbolicznego prze-
kazania kluczy do miasta, które bur-
mistrz Jerzy Rębek wręczył delegacji 
przedszkolaków. A potem na tra-
wiastym boisku w Parku Miejskim 
królował już sport i dobra zabawa. 
Dla najmłodszych przygotowano 22 
konkurencje, a każdy, kto ukończy co 
najmniej 8 z nich został nagrodzony 
pamiątkowym dyplomem i koszulką. 
Młodych sportowców było ok. 400 a 
cała zabawa trwała od 13.30 do 16.00.
Nagrody dla uczestników ufundowa-
ło Miasto Radzyń Podlaski oraz Gru-
pa drGerard.

Pływanie jest świetnym spo-
sobem na utrzymanie kondycji, 
prawidłowy rozwój i samopo-
czucie. Nic więc dziwnego, że 
jest bardzo ważnym elemen-
tem imprez Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji.

2 czerwca (sobota) na Pływalni Aqu-
a-Miś odbyły się kolejne Mistrzostwa 
Radzynia Podlaskiego w Pływaniu. 
Ponad 100 zawodników i zawodni-
czek rywalizowało w 28 kategoriach 
obejmujących 6 kategorii wiekowych 
i 3 style. W zawodach wystąpili za-
wodnicy aż 8 klubów, co bardzo cie-
szy organizatorów. Miejmy nadzieję, 
że z roku na rok ta liczba będzie ro-
sła. Pewną nowością były tegoroczne 
kategorie open, w której nie mogli 
startować zawodnicy, którzy płynęli 
wcześniej w innych kategoriach. Tak 
naprawdę ta kategoria powinna na-
zywać się senior open i powinna za-
chęcić dorosłych do udziału w zawo-
dach. Niestety, ich liczba na naszym 
podwórku bardzo zmalała, gdyż 
dorośli, którzy z reguły nigdzie nie 
trenują nie chcą rywalizować z młod-
szymi zawodnikami, trenującymi w 
sekcjach pływackich. Przyszłość po-
każe, czy taka kategoria zda egzamin.
Wszyscy zawodnicy otrzymali przed 
zawodami słodycze i wodę, po za-
kończeniu zmagań każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy medal, a naj-

lepsi w każdej kategorii otrzymali 
puchary, nagrody oraz pamiątkowe 
medale 550-lecia Radzynia Podla-
skiego. Nagrody wręczyli burmistrz 
Jerzy Rębek oraz dyrektor MOSiR 
Agnieszka Włoszek.
Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim klubom (MULKS Tech-
nik Orion Radzyń, Aqua School Ra-
dzyń, Water Zone, Narwal Między-
rzec Podl., Diabły Siedlce, Delfinek 
Łuków, Aqua Ryki, Ósemka Siedlce), 
zawodnikom, rodzicom i kibicom. 
Szczególne podziękowania MOSiR 
kieruje w stronę Grupy drGerard za 
wsparcie finansowe imprezy. Dzię-
ki tej pomocy można było sprawić 
wszystkim uczestnikom dużo emocji 
i radości.
 MT

Olimpiada Przedszkolaków Mistrzostwa Radzynia 
Podlaskiego w Pływaniu

SPoRT

30 maja, tym razem w środę, odbył się kolejny sportowy piknik radzyńskich 
przedszkolaków. Organizatorami XV edycji Olimpiady Przedszkolaków był 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miasto Radzyń Podlaski oraz Radzyński 
Ośrodek Kultury.

II Rajd Rowerowy „Kierunek Kock”


