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Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek 
wziął udział w obchodach  Święta 
Niepodległości w Białej Podla-
skiej z udziałem Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy. - Nawiązując do 
naszej znajomości z czasów, gdy 

sprawowałem mandat poselski, 
przedstawiłem Prezydentowi 
szereg problemów, jakie nurtują 
nasze radzyńskie środowisko – 
mówi J. Rębek.



Prezydent RP Andrzej Duda
będzie nas wspierał

Mimo napiętego harmonogra-
mu uroczystości burmistrzo-
wi Radzynia udało się chwilę 
porozmawiać osobiście z Pre-
zydentem Rzeczypospolitej 
Polskiej. - Nawiązując do na-
szej znajomości z czasów, gdy 
sprawowałem mandat poselski, 
przedstawiłem szereg proble-
mów, jakie nurtują nasze ra-
dzyńskie środowisko. Pan Pre-
zydent przyjął to ze zrozumie-
niem. Zapewnił mnie, że wszę-
dzie tam, gdzie będzie mógł nas 
wesprzeć w staraniach o budo-
wę naszej małej Ojczyzny, mogę 
liczyć na jego pomoc - relacjo-
nuje Jerzy Rębek.
Na pytanie zaś, jak ocenia nowy 
skład Rady Ministrów, bur-
mistrz Radzynia odpowiada: 
- Ludzie, którzy obecnie będą 
zajmowali stanowiska w rządzie 
i Kancelarii Prezydenta, są mi w 
większości znani osobiście. Za-
ręczam, że są to osoby rzeczowe, 
konkretne i uczciwe, ludzie do-
brej woli, mający na celu przede 
wszystkim dobro Polski. Jestem 

głęboko przekonany, że mogę li-
czyć z ich strony na zrozumienie 
i wsparcie – podobnie jak każdy 
samorządowiec, chcący realizo-

wać wspólne dobro. Ta kadra 
jest ukierunkowana na rozwój 
Polski, wspierane naszych ini-
cjatyw, rozwiązywanie nawet 

najmniejszych problemów, a z 
tych problemów składa się rze-
czywistość.
 Anna Wasak

Ważny moment w swoim życiu 
przeżyły dzieci rozpoczynające 
edukację w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Radzyniu Podlaskim. We 
wtorek (27.10) mali uczniowie 
złożyli uroczyste ślubowanie 
na sztandar szkoły, zaś dyrektor 
placówki Danuta Bukryj – Pałka 
dokonała aktu pasowania nowo 
przyjętych adeptów.
Dzieci podczas specjalnie przy-
gotowanej na ten dzień akade-
mii, wykazały się przed rodzica-
mi, dyrekcją oraz nauczycielami 

ogromnym potencjałem, który 
jak zaznaczyła podczas swoje-
go wystąpienia dyrektor, będzie 
systematycznie rozwijany i za 
kilka lat przyniesie ogromny re-
zultat.
Finałem tego dnia było rozdanie 
legitymacji szkolnych, pamiąt-
kowych dyplomów, drobnych 
upominków od wychowawców i 
wspólna fotografia.

 Karol Niewęgłowski

W uroczystościach, jakie odbyły się wieczorem 11 listopada w Białej Podlaskiej z udziałem Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy, uczestniczył Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek. 
W programie wizyty głowy państwa w tym mieście był wspólny śpiew pieśni patriotycznych 
oraz otwarcie ronda im. I Brygady Komendanta Józefa Piłsudskiego. Burmistrzowi udało się 
porozmawiać z Prezdentem o problemach naszego miasta.

2 AKTUALNOŚCI BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 18 listopada 2015 r.

Pasowanie na pierwszoklasistę w SP nr 1

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 
jest tygodnikiem bezpłatnym ukazującym się na terenie miasta Radzyń Podlaski.
Wydawca: Miasto Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski
Adres redakcji: Urząd Miasta, ul. Warszawska 32, pok. 17 b, tel. 83 - 351-24-94,  

e-mail: redakcja@radzyn-podl.pl
      facebook.com/UrzadMiastaRadzynPodlaski 
Redaktor naczelny: Anna Wasak
Zespół: Karol Niewęgłowski (reporter), Marek Topyła (sport)

Od połowy października 
możemy podziwiać odrestau-
rowane rzeźby Jana Chryzo-
stoma Redlera na zachodniej 
bramie Pałacu Potockich. 
Jest nadzieja, że proces 
restauracji najcenniejszego 
elementu naszej „perły roko-
ka” będzie kontynuowany w 
przyszłym roku.

Miasto 30 października skie-
rowało do Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego 
wniosek o udzielenie dotacji na 
dofinansowanie prac konserwa-
torskich.
Na kolejny etap restauracji za-
planowano rzeźby zdobiące 
skrzydło wschodnie, w tym bra-
mę od strony dziedzińca oraz ry-
zalit środkowy (nad wejściem do 
sali konferencyjnej).
Na bramie wschodniej będą od-
restaurowane dwie grupy Her-
kulesa (Herkules walczący z 
Lwem Nemejskim oraz Herkules 
walczący z Bykiem Kreteńskim), 
nad ryzalitem środkowym 
skrzydła wschodniego – szcze-
gólnie zniszczona kompozycja 
z motywem skaczącego konia i 
puttami.
Konserwacja obejmie m.in. 
oczyszczenie rzeźb, dezynfek-
cję, usunięcie zapraw, klejenie 
i przytwierdzanie elementów, 
uzupełnianie ubytków, opraco-
wanie dokumentacji konserwa-
torskiej.
Przewidywany ogólny koszt za-
dania brutto to 431 567, 07 zł, 
wnioskowane dofinansowanie to 
260 tys. zł.
 Anna Wasak

Dalszy ciąg
restauracji 
rzeźb Redlera



Dziękujemy za ofiarę 
pokoleń naszych
rodaków
Uroczystość została przygotowa-
na wspólnie przez radzyńskie sa-
morządy: miasta - z burmistrzem 
Jerzym Rębkiem,  powiatu - ze 
starostą Lucjanem Kotwicą oraz 
gminy - z wójtem Wiesławem Ma-
zurkiem. 
W obchodach rocznicy odzyska-
nia niepodległości  wzięli udział 
kapłani – przedstawiciele wszyst-
kich radzyńskich parafii: kustosz 
Sanktuarium Matki Boskiej Nie-
ustającej Pomocy ks. prał. Roman 
Wiszniewski, ks. prałat Henryk 
Hołoweńko,  proboszcz parafii pw. 
Świętej Trójcy ks. kan. Andrzej 
Kieliszek, proboszcz parafii pw. 
Św. Anny ks. Henryk Och. Na ra-
dzyńskie obchody Święta Niepod-
ległości przybyli poseł na Sejm RP 
Marcin Duszek, przedstawiciele 
samorządów wszystkich szczebli, 
służb mundurowych i szkół, de-
legacje zakładów pracy, instytucji, 
partii politycznych, stowarzyszeń. 
Uroczystość uświetniły: Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta pod dyrekcją 
Jacka Nestoruka oraz  Radzyńskie 
Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 
rtm. Wincentego Zawadzkiego. 
Zebranych na Eucharystii powitał 
wójt Gminy Radzyń Podlaski Wie-
sław Mazurek. -  Zgromadziliśmy 
się tu dziś, by podziękować Bogu 
za odzyskaną wolność i niepodle-
głość naszej Ojczyzny, dziękujemy 
za ofiarę kilku pokoleń naszych 
rodaków.  
- Pragniemy modlić się za wszyst-
kie pokolenia, które przyczyniły 
się do zmartwychwstania naszej 
Ojczyzny, ale także za dziś żyją-
cych, którzy swoje siły, umysły, 
serca poświęcają budowie Ojczy-
zny wolnej, niepodległej, która 
wypełni wszelkie posłannictwa, do 
jakich nas, ludzi XXI wieku wzywa 
Boża Opatrzność – zaznaczył w 
słowie wprowadzającym do Litur-
gii ks. prał. Henryk Hołoweńko.

Polska na wolność
zasłużyła 
Homilię podczas Mszy św. wygłosił 
ks. kan. Andrzej Kieliszek, który 
na wstępie zachęcił do wdzięczno-
ści za niepodległość odzyskaną 97 
lat temu i za tę, której Polacy do-
świadczają obecnie.  - Na wolność 
Polska sobie zasłużyła, Polacy ni-
gdy nie pogodzili się z faktem, że 
ich kraj zniknął z mapy Europy 
– mówił proboszcz parafii Świętej 
Trójcy. Podkreślił zasługi wielkich 
Polaków: Józefa Piłsudskiego, Ro-
mana Dmowskiego i Ignacego Pa-
derewskiego, którzy bezpośrednio 
przyczynili się do odzyskania nie-
podległości, ale też zachęcił  do do-
strzeżenia w tym fakcie roli Bożej 
Opatrzności. - Chcemy dostrzec 
działanie Pana Boga w splocie wy-
darzeń historycznych, w przebiegu 
I wojny światowej, gdy zaborcy 
walczą między sobą, wykrwawiają 
się, tworzą się przestrzeń dla wol-
nej Polski. 
- Wolność jest darem, ale i zada-
niem – podkreślał dalej kaznodzie-
ja, przywołał słowa Cypriana Ka-
mila Norwida: „Ojczyzna to wielki, 
zbiorowy obowiązek”. Wskazał, że 
wzorem patriotyzmu, który daje 
pierwszeństwo rodakom, ale nie 
wyklucza szacunku i życzliwości 
wobec przedstawicieli innych na-
rodów, dał nam Chrystus. W tym 
kontekście kaznodzieja rozważał, 
jaka powinna być postawa chrze-
ścijan wobec imigrantów z połu-
dnia: - Jeśli są prześladowani za 

wiarę, ich życie jest zagrożone – to 
nasze chrześcijańskie kraje  po-
winny się dla nich otworzyć. Ale 
jeśli są to ludzie, którzy stwarzają 
zagrożenie – nawet terrorystycz-
ne - dla naszej wiary i kultury, to 
jesteśmy przeciw. 
Ks. Andrzej Kieliszek wezwał do 
modlitwy o Boże łaski i światło 
Ducha Świętego dla nowego rzą-
du, przed którym stoją wielkie za-
dania.  

Wolność nie jest dana 
raz na zawsze
Po Mszy św. uczestnicy uroczysto-
ści przeszli w pochodzie na Plac 
Wolności. Tę część uroczystości 
poprowadził Robert Mazurek. Po 
wciągnięciu flagi narodowej na 
maszt i odegraniu Hymnu Pań-
stwowego okolicznościowe prze-
mówienie wygłosił Burmistrz Mia-
sta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek. 
Mówca w wystąpieniu podkre-
ślał, że odzyskanie niepodległości 
to efekt sprzyjającej sytuacji mię-
dzynarodowej, wysiłku zbrojnego 
Polaków, ale także wynik trudów 
podejmowanych  przez polityków, 
dyplomatów, kapłanów, artystów, 
nauczycieli,  społeczników, przed-
siębiorców, chłopów, wreszcie  - 
polskie rodziny, gdzie na co dzień 
pielęgnowana była wiara i polskość.
- Dzięki przelewanej krwi, codzien-
nemu trudowi, wysiłkowi intelektu 
milionów Polaków przez lata nie-
woli  zachowana została substancja 
materialna i duchowa narodu – ję-

zyk, tożsamość, pamięć historycz-
na, duma narodowa, umiłowanie 
wolności. Dzięki temu Polacy, nie 
mając państwa, ocaleli jako naród. 
Spełniły się słowa Mazurka Dą-
browskiego:„Jeszcze Polska nie zgi-
nęła, póki my żyjemy”, które pro-
wadziły Polaków przez ciemne lata 
zaborów – mówił włodarz miasta.
Wkrótce po odzyskaniu niepodle-
głości okazało się, że wolność nie 
jest dana raz na zawsze.
 - Polacy doświadczają w swych 
dziejach, że wolność należy sta-
le pielęgnować i walczyć o nią 
nieustannie - mówca wskazal, że 
Polacy musieli walczyć o niepod-
leglość, wolność i godnośc narodu 
począwszy od roku 1920, poprzez 
lata II wojny światowej  i czasy ko-
munistycznego reżimu po lata 80. 
XX wieku.
- W jakim miejscu walki o wolność 
jestesmy obecnie?   Skąd wziął się 
kryzys  ekonomiczny, polityczny, 
demograficzny, moralny?- py-
tał burmistrz Radzynia.- Nie ma 
wolności bez odpowiedzialności i 
bez umiłowania prawdy – nauczał 
największy z rodu Polaków, święty  
papież Jan Paweł II. Powtarzał, że 
wolność wymaga wielkoduszności 
i gotowości do ofiar, wymaga czuj-
ności i odwagi – przypomiał Jerzy 
Rębek. 
- Dzisiaj otwarła się nadzieja na 

budowę nowej Polski – wolnej, 
uczciwej i silnej, która zajmie takie 
miejsce w Europie, na które zasłu-
żyła ponad tysiącletnią historią, 
bohaterską walką podejmowaną 
w XIX i XX wieku. Nie powsta-
nie ona jednak bez naszego, soli-
darnego udziału. Dziś my - jako 
spadkobiercy wspaniałych tradycji 
- musimy dbać o przyszłość wolnej 
Ojczyzny.
Po przemówieniu burmistrza de-
legacje złożyły wieńce pod Po-
mnikiem Niepodległości. Na za-
kończenie Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta pod batutą Jacka Nestoruka 
zaprezentowała wiązankę piosenek 
żołnierskich. Za udział w uroczy-
stościach podziękował jej uczestni-
kom starosta Lucjan Kotwica. 
Obchody Narodowego Święta Nie-
podległości kontynuowane były 
w Radzyńskim Ośrodku  Kultury, 
gdzie uczniowie Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 zaprezentowali przepięk-
ną część artystyczną, porywając 
widownię do wspólnego śpiewu 
pieśni patriotycznych, zaś z recita-
lem fortepianowo - skrzypcowym 
zatytułowanym „Muzyka polska 
- Henryk Wieniawski” wystąpi-
li: Dariusz Drzazga oraz Corelli 
Świeca.

 Anna Wasak,
 Karol Niewęgłowski

Obchody Święta Niepodległości w Radzyniu
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Wolność jest darem i zadaniem
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Obchody Święta Niepodległości w Radzyniu rozpoczęły się od uroczy-
stej Mszy Św. koncelebrowanej w Sanktuarium Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy w intencji Ojczyzny. 
- Na wolność Polska sobie zasłużyła - mówił w homilii ks. kan. Andrzej 
Kieliszek, który też wezwał do wdzięczności Bogu za dar niepodległo-
ści i podkreślił, że dla Polaków jest on również wielkim zadaniem. 



Wciąż pojawiają się nowi naciągacze, którzy 
wykorzystują naiwność i gościnność głównie 
osób starszych. Oszuści stosują różne metody, 
aby nas okraść. Pod pozorem nadzwyczajnej 
okazji, nieszczęścia, podając się za krewnych 
będących w potrzebie, pracowników spo-
łecznych, urzędników lub funkcjonariuszy 
publicznych, wprowadzają w błąd swoje ofia-
ry, zyskują ich zaufanie i okradają. Wyłudzają 
ogromne kwoty pieniędzy. 
Informujmy nasze babcie, dziadków i samot-
nie mieszkających sąsiadów o konieczności 
zachowania ostrożności w kontaktach z nie-
znajomymi. Tylko rozsądek i rozwaga w tym 
przypadku mogą uchronić nas przed utratą 
oszczędności życia.
W związku z tym, że tego typu oszustwa po-
wtarzają się, uczulamy wszystkie osoby star-
sze, aby zachowały ostrożność. 

Najczęstszą metodą działania 
oszustów jest metoda
„na wnuczka”
Sposób działania sprawców jest podobny. 
Najpierw wykonują telefon na aparaty stacjo-
narne, podając się za będącego w potrzebie 
członka rodziny, najczęściej wnuczka. Nacią-
gacze z książek telefonicznych wybierają sta-

ropolskie imiona, polując właśnie na osoby 
starsze. Tłumaczą zmieniony głos chorobą 
lub wzbudzają poczucie winy w starszej oso-
bie z tego powodu, że go nie poznaje. W ten 
sposób bardzo łatwo pozyskują imię wnucz-
ka. Następnie proszą o pilne pożyczenie dużej 
sumy pieniędzy. Zazwyczaj pieniądze mają 
zostać wykorzystane w celu pokrycia szkód 
po wypadku drogowym, na ważną operację 
bądź kaucję, która uchroni przed więzieniem.
Oszuści są bezwzględni - umiejętnie mani-
pulują rozmową tak, by uzyskać jak najwię-
cej informacji i wykorzystać starsze osoby. 
Wywierają na ofiarach presję czasu. Nie dają 
chwili na zastanowienie się czy sprawdze-
nie informacji o dzwoniącym. Wręcz pro-
szą o nieinformowanie pozostałej rodziny. 
Dlatego przede wszystkim należy zachować 
ostrożność – jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto 
podszywa się pod członka naszej rodziny i 
prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych 
pochopnych działań. Nie informujmy ni-
kogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które 
mamy w domu lub jakie przechowujemy 
na koncie. Nie wypłacajmy z banku wszyst-
kich oszczędności! Zadzwońmy do kogoś 
z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, która 
prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej po-
trzebuje. Nie ulegajmy presji czasu wywie-
ranej przez oszustów, brak chwili namysłu 
pogrąża nas. 

Kolejną metodą naciągaczy są 
atrakcyjne oferty sprzedaży
Pamiętajmy, aby nie wpuszczać nieznanych 
osób do swojego mieszkania. Domokrążcy 
mają swoje sposoby. Kuszą nas różnymi 
atrakcyjnymi ofertami, bądź zapewniają o 

super wygranej. Nachodzą starsze osoby z 
ofertą sprzedaży np. zdrowotnej pościeli. 
Stwarzają zamieszanie, proszą o szklankę 
wody bądź skorzystanie z toalety, przeszu-
kują mieszkania i okradają życzliwych lu-
dzi. 

Uważajmy także
na przedstawicieli firm
Zanim złożymy swój podpis na jakiejkol-
wiek kartce papieru upewnijmy się, co tak 
naprawdę podpisujemy. Szczególną uwagę 
zwracajmy na to, co jest napisane drobnym 
drukiem. Pod żadnym pozorem nie udo-
stępniajmy nikomu swoich danych osobo-
wych. Upewnijmy się, czy osoby, które nas 
odwiedzają rzeczywiście są tymi, za które się 
podają. Żądajmy okazywania legitymacji, 
zadzwońmy do instytucji, na którą się po-
wołują. 

Oszuści wyłudzają pieniądze 
również metodą na pracownika 
zawodu społecznego zaufania
Kiedy zadzwoni osoba podająca się za poli-

cjanta, pamiętajmy o tym, że funkcjonariu-
sze Policji NIGDY nie informują o prowa-
dzonych przez siebie sprawach telefonicz-
nie! Nigdy nie proszą też o przekazanie 
jakiejkolwiek gotówki! 
Dlatego zwracamy się z apelem, zwłaszcza 
do osób młodych - informujmy naszych ro-
dziców i dziadków o tym, że są osoby, które 
mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Po-
wiedzmy im, jak zachować się w sytuacji kie-
dy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożycze-
nie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę 
na zagrożenie wszystkim osobom starszym, 
o których wiemy, że mieszkają samotnie, aby 
świadomie mogły reagować, kiedy znajdą się 
w podobnej sytuacji. 
Przebiegłość i pomysłowość oszustów jest 
nieograniczona. W razie zauważenia cze-
goś niepokojącego, prosimy o pilny kontakt 
z Policją. Gdy zauważymy obce auta i osoby 
oferujące coś do sprzedaży starajmy się za-
pamiętać jak najwięcej szczegółów – np. 
numer rejestracyjny pojazdu i natychmiast 
zadzwońmy pod nr tel. 997 lub 112.

 Anna Wasak, Karol Niewęgłowski

Podczas sesji Rady Miasta 28 paź-
dziernika radni wybrali 6 ławni-
ków do Sądu Rejonowego w Ra-
dzyniu oraz jednego ławnika do 
Sądu Rejonowego w Białej Podla-
skiej do rozstrzygania w sprawach 
prawa pracy.
Na ławników Sądu Rejonowego w 
Radzyniu wybrani zostali: Beata 
Brzozowska (lat 43, wykształcenie 
wyższe humanistyczne, zatrudnio-
na w Biurze Rachunkowym ABA-
KUS), Andrzej Burczaniuk (67 lat, 
wykształcenie średnie zawodowe, 
emeryt), Danuta Gil (lat 54, wy-
kształcenie średnie, zatrudniona w 
Przedszkolu Miejskim) i Zofia Sie-
nicka (lat 57, wykształcenie średnie 
ekonomiczne, emerytka) - zgłosze-
ni przez Prezesa Sądu Rejonowe-
go w Radzyniu Podlaskim, oraz 
Agnieszka Och (lat 39, wykształ-
cenie wyższe ekonomiczne, zatrud-
niona w PSS „Społem”) - zgłoszona 

przez Związek Zawodowy Pracow-
ników PSS „Społem” i Marzanna 
Brzozowiec (42 lata, wykształcenie 
wyższe pedagogiczne, nauczycielka 
Szkoły Podstawowej w Sitnie, od 
lutego br. bezrobotna) - zgłoszona 
przez mieszkańców Radzynia.
Ławnikiem Sądu Rejonowego w 
Białej Podlaskiej do orzekania w 
sprawach pracy została Elżbieta 
Pietraszek (61 lat, wykształcenie 
wyższe ekonomiczne, zatrudnio-
na  w PKS), zgłoszona przez NSZZ 
„Solidarność”.
Kandydatów na ławników mogą 
zgłaszać prezesi sądów, stowarzy-
szenia i inne organizacje społeczne 
i zawodowe lub grupa co najmniej 
50 mieszkańców. Kandydat musi 
być mieszkańcem danej gminy, 
mieć co najmniej wykształcenie 
średnie, cieszyć się nieskazitelna 
opinią, być w przedziale wiekowym 
30 - 70 lat. AW

Wszystkich miłośników po-
dróżowania po świecie zapra-
szamy w piątek 4 grudnia na 
opowieść o mroźnej i dalekiej 
Syberii.

W tę niezwykłą podróż zabierze 
nas  Romuald Koperski  – pio-
nier wypraw samochodowych 
po rozległych terenach Syberii i 
zarazem rekordzista Guinnessa 
w najdłuższym koncercie forte-
pianowym na świecie. Wysłu-
chamy opowieści oraz obejrzy-
my pokaz slajdów pt. „Syberia 
wzdłuż i wszerz”, którym będzie 
towarzyszył mini koncert for-
tepianowy muzyki rosyjskiej. 
Spotkanie rozpocznie się o 
godz. 18.00 w sali koncertowej 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
im. Karola Lipińskiego w Ra-

dzyniu Podlaskim (wejście od 
strony dziedzińca Pałacu Potoc-
kich). Poprzedzi je uroczystość 
na Skwerze Podróżników, gdzie 
Romuald Koperski odsłoni swo-
ją tabliczkę. Początek o godz. 
17.30.
Spotkanie to również wieczór 
autorski, bowiem będzie można 
nabyć książki podróżnika.
Na 15. edycję „Radzyńskich 
spotkań z podróżnikami” zapra-
sza Burmistrz Radzynia Podla-
skiego Jerzy Rębek oraz orga-
nizatorzy: Radzyński Ośrodek 
Kultury, Radzyńskie Stowarzy-
szenie Inicjatyw Lokalnych oraz 
Szkolne Koło Krajoznawczo-Tu-
rystyczne PTTK nr 21 przy I LO 
w Radzyniu Podlaskim. Wstęp 
wolny. Więcej na: www.face-
book.com/radzyn-spotkania  
 red.
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Ławnicy na kadencję 2016-20 wybrani Syberia wzdłuż i wszerz

Nie daj się nabrać oszustom!
Komenda Powiatowa Policji 
w Radzyniu Podlaskim uczula 
mieszkańców miasta i powiatu 
na oszustów podszywających 
się pod rzekomych wnuczków, 
policjantów, urzędników, hy-
draulików, czy pielęgniarki. 

Apel policji



Dobra kondycja
finansowa
Jak się okazuje, kondycja finanso-
wa spółki jest dobra. Przedsiębior-
stwo rok 2014  zakończyło zyskiem 
netto w kwocie ponad 534, 8 tys. 
zł, który został przeznaczony na: 
dywidendę dla właściciela (250 000 
zł),   nagrody dla pracowników (50 
000 zł), pozostałe  234 818,85 zł 
zasiliło kapitał zapasowy. W 2014 
r. Spółka sprzedała energię cieplną  
na kwotę ponad 6 mln zł.  
Również  w 2015 roku osiągnęła 
wysoki, porównywalny do po-
przedniego roku zysk, mimo że 
sprzedała mniej energii cieplnej. 
- Osiągnięcie dobrego wyniku 
możliwe było przez obniżenie 
kosztów działalności spółki , głów-
nie ceny zakupu miału węglowego 
– tłumaczył prezes Jerzy Woźniak. 
Obniżenie ceny ciepła do pozio-
mu konkurencyjnego do cen gazu, 
spowodowało wzrost zaintereso-
wania   klientów indywidualnych 
podłączeniem się do miejskiej sieci 

ciepłowniczej . 
Inwestycje i remonty w 2014 r. to 
m.in. przebudowa i zautomatyzo-
wanie układu hydrauliki kotłowni, 
co przyczyniło się do zmniejszenia 
zużycia energii elektrycznej, pod-
łączenie budynku Biblioteki Miej-
skiej oraz kilku indywidualnych 
odbiorców  na ul. Ostrowieckiej i 
os. Zgoda i zakupienie samochodu 
osobowego marki Ford Fokus.

Jak oszczędzić na emisji 
dwutlenku węgla?
Spółka w 2014 r. dysponowała 
mocą zainstalowaną w ilości 27,5 
MW, z czego moc możliwa do wy-
korzystania wynosiła 24,6 MW. 
Natomiast moc zamówiona przez 
odbiorców wynosiła 18, 61MW. Z 
tego płynie wniosek, że moc zain-
stalowana nie była i nie jest wyko-
rzystywana. - Tu nasuwa się pyta-
nie: czy potrzebna jest moc w nad-
miarze? - zadał retoryczne pytanie 
prezes Jerzy Woźniak. 
Jak się okazuje, ta zbędna nadwyż-

ka mocy skutkuje wysokimi kosz-
tami związanymi z koniecznością 
zakupu jednostek EUA uprawnia-
jących do emisji dwutlenku węgla. 
1 EUA (European Union Allo-
wances) uprawnia do emisji 1 tony 
CO2. Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej zakupiło EUA za 200 tys. 
zł. 
- Czy można było uniknąć wydat-
kowania takiej kwoty? - pytał pod-
czas sesji przewodniczący  Komisji 
Rozwoju Gospodarczego Walde-
mar Panasiuk.
- Można było, gdyby podjęto dzia-
łania od roku 2012-13 – odpowia-
dał prezes Jerzy Woźniak. Wynika 
to z faktu, że ciepłownia ma moc 
ponad 20 MgW, emituje 13-14 ton 
CO2 (13-14 EUA). 
Obecnie darmowe uprawnie-
nia obejmują emisję 7 ton, więc 
na pozostałą ilość emitowanego 
dwutlenku węgla  musi kupować 
uprawnienia. Z roku na rok są 
obniżane ( w roku 2020 będą to 2 
tony). Obecnie cena jednostki to 

8,2 euro ( ok. 35-36 zł). Przy obec-
nych cenach do 2020 roku należa-
łoby za emisję zapłacić 1,7 mln zł. 
Jednak istnieje furtka, by tego 
uniknąć. Według dyrektywy UE 
zwolnione z obowiązku zakupu 
uprawnień są kotłownie o  mocy 
poniżej 20 MW. Radzyńska ko-
tłownia otrzymuje zamówienie 
mocy od odbiorców w ilości 18,1 
MW, a więc sporo poniżej tej, która 
zwalnia z zakupu EUA. - Podjąłem 

decyzję o zmniejszeniu  mocy. Je-
den kocioł parowy – nieużywa-
ny będzie wyłączony, spośród 4 
kotłów wodnych jeden zostanie 
wyłączony, w pozostałych będzie  
obniżona moc, co pozwoli na 
zwolnienie z zakupu uprawnień na 
emisję CO2, jednocześnie zaspoka-
jając potrzeby radzyńskich odbior-
ców ciepła - informuje prezes Jerzy 
Woźniak. 
 Anna Wasak

Radzyński PKS zamknął rok 
2014 zyskiem. To efekt różno-
rodnych działań. - Ograniczone 
zostały koszty pracownicze, 
zlikwidowane nierentowne 
kursy, rozwinęliśmy działalno-
ści stacji paliw, wygrywaliśmy 
przetarg na dowóz uczniów do 
szkół i na przewozy turystycz-
ne - wymienia prezes Zarządu 
PKS S.A. Adam Frączek. Zain-
westowano w autokary prze-
znaczone typowo pod wynajem. 
Sprawozdanie z działalności 
PKS-u radni usłyszeli podczas 
sesji, która odbyła się 28 paź-
dziernika. 

Oszczędności i inwestycje 
Zysk PKS w 2014 r. wyniósł  prawie 
70 tys. zł. Warto zaznaczyć, że przy-
chody spółki w porównaniu do 
2013 roku wzrosły o ok. 1,76 mln. 
W 2014 r. spłacono też kolejnych 
48 tys. zł kredytu zaciągniętego w 
2010 roku, pozostało do spłacenia 
128 tys. zł.

Dodatni wynik finansowy osią-
gnięty został przez ograniczenie 
kosztów pracowniczych, zlikwido-
wanie nierentownych kursów, roz-
winięcie działalności stacji paliw. 
Zainwestowano w autokary prze-
znaczone typowo pod wynajem.
W 2014 zatrudnienie zmniejszyło 
się z 87  do 81 osób. Zawarto po-
rozumienie ze związkami zawo-
dowymi o zmniejszeniu odpisu 
na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych do 15% odpisu podsta-
wowego.
W celu rozwoju usługi wynajmo-
wania pojazdów w 2014 zakupiono 
trzy autokary marki Scania za kwo-
tę 1 425 191 zł, zmodernizowano 4 
autokary, wzbogacając je o ogrze-
wanie postojowe i klimatyzacje.

PKS stawia na przewozy 
uczniów i turystykę
W 2014 spółka stawała do licznych 
przetargów (na dowóz dzieci do 
szkół przewóz pracowników, na 
przewozy turystyczne). Ich efek-

tem są wygrane przetargi na dowóz 
uczniów do szkół podstawowych i 
gimnazjów na terenie 9 gmin: Ra-
dzyń Podlaski, Ulan, Czemierniki, 
Milanów, Wohyń, Parczew, Sła-
watycze, Tuczna, Janów Podlaski, 
a także na dowozy uchodźców do 
szkół w Bezwoli i Berezówce, prze-
wozy turystyczne na uczelniach: 
KUL, UMCS, w Wyższej Szkole 
Lotnictwa w Dęblinie oraz w Jed-
nostce Wojskowej Lublin. Podpi-
sano szereg zleceń z biurami tury-
stycznymi.
Autokary przejechały łącznie 2,58 
mln km, z czego w turystyce 900 
tys. km. Zrealizowano 1 128 zleceń 
najmu. Sprzedano 244 828 biletów, 
w tym 218 801 jednorazowych, 126 
okresowych i 25 901 miesięcznych.
Spółka odnotowuje ciągły spadek 
przychodu z działalności podsta-
wowej, czyli przewozu osób, co jest 
spowodowane takimi czynnikami 
jak: niż demograficzny, zwiększa-
nie się liczby samochodów prywat-
nych oraz coraz większa konkuren-

cja. Aby mimo to uzyskać dodatni 
wynik finansowy Zarząd PKS 
S.A. zamierza zwiększyć zakres 
działalności, pozyskiwać nowych 
klientów, głównie w przewozach 

szkolnych i turystycznych. Planu-
je też zakup nowych, oszczędnych 
środków transportu, w ramach od-
nowienia zużytego taboru.
 AW
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Radzyński PKS na plusie 

PEC zaoszczedzi na emisji CO2
Podczas październikowej sesji Rady Miasta sprawozdanie z działalności 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  Sp. z o. o. za 2014 rok złożył prezes 
spółki Jerzy Woźniak. Poruszony został także  temat zakupu uprawnień do 
emisji dwutlenku węgla. Przedsiębiorstwo podejmuje działania, by od przy-
szłego roku uniknąć płacenia olbrzymich kwot z tego tytułu.
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W ramach „Pilotażowego 
systemu gospodarowania 
odpadami azbestowymi na 
terenie województwa lu-
belskiego”, realizowanego 
przez Urząd Marszałkowski 
Woj. Lubelskiego w Lublinie, 
a finansowanego przez rząd 
szwajcarski, istnieje możli-
wość bezpłatnego demon-
tażu, wywiezienia i utylizacji 
eternitu znajdującego się 
na dachach lub bezpłatnego 
wywiezienia i utylizacji eter-
nitu już zdjętego, składowa-
nego na gruncie posesji.

Usługę wykonują firmy wyłonio-
ne przez Urząd Marszałkowski w 

drodze przetargu.
Do 27 listopada 2015 r. trwa na-
bór wniosków do wykonania w 
2016 roku. Wnioski mogą składać 
osoby fizyczne i wspólnoty miesz-
kaniowe.
Spółdzielnie mieszkaniowe i jed-
nostki sam. teryt. wnioski składa-
ją bezpośrednio w Urzędzie Mar-
szałkowskim.
Szczegóły na www.radzyn-podl.
pl. Wydawanie druków formula-
rzy oraz przyjmowanie wniosków 
odbywa się w pok. nr 104 na Ipię-
trze Urzędu Miasta Radzyń Pod-
laski przy ul. Warszawskiej 32, 
tel.: 83 351-24-88.

 Jerzy Kaczan

Likwidacja azbestu 
- przyjmowanie wniosków

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

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

Sprzedaż nieruchomości gruntowej podlega podatkowi 

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

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

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

w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32

sala konferencyjna - parter   

Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zobow-
iązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania 
umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny 
nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o 
wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wy-
maganych należności na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie 
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w 
miejscu i w terminie podanym nabywcy przez sprzeda-
jącego w zawiadomieniu. Burmistrz Miasta Radzyń Pod-
laski może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadi-
um nie podlega wówczas zwrotowi.
Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, 
unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem 
negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika prze-
targu, który  przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości.
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski może odwołać ogło-
szony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując 
o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o 
przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.
Regulamin przetargu dostępny jest na stronie interne-
towej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski www.umradzyn-
podlaski.bip.lubelskie.pl oraz w Wydziale Zarządzania 
Mieniem Komunalnym tut. Urzędu, I piętro, pokój Nr 112.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzys-
kać w Wydziale Zarządzania Mieniem  Komunalnym tut. 
Urzędu, I piętro, pokój Nr 112 lub pod tel: 83 351 24 76 lub 
661 993 608.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zaint-
eresowanych do udziału w przetargu.

BURMISTRZ  MIASTA RADZYŃ PODLASKI OGŁASZA
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

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

Informacje tel. 83-3512488

Tanie miejsca do handlu
 na tzw. małym ryneczku oferuje

Urząd Miasta Radzyń Podlaski

Gimnazjum Nr 1 im. Orląt 
Lwowskich w Radzyniu Podla-
skim zorganizowało w niedzielę 
15 listopada I Spacer Rodzinny 
„Zorientuj się na Polskę”. Osoby, 
które zdecydowały się na udział w 
grze ulicznej, wykazywały się zna-
jomością historii naszego kraju, 
szczególnie wydarzeń związanych 
z odzyskaniem niepodległości, a 

także wiedzą o Kresach i Orlętach 
Lwowskich - patronie szkoły.
Na starcie pod pomnikiem Nie-
podległości zameldowało się 5 
drużyn. W pięciu punktach mia-
sta uczestnicy odpowiadali na 
pytania konkursowe. Finał odbył 
się w sali koncertowej Pałacu Po-
tockich. Puchar Nipodległości 
zdobył Robert Kamela. Wspania-

le wypadła także rodzina Państwa 
Popiołków, do której powędrowa-
ła książka z wierszami Marii Ko-
nopnickiej. 
Puchar Orląt za znajomość te-
matyki związanej z patronami 
Gimnazjum Nr 1 trafił do rodziny 
Państwa Opolskich.
 AW

Zorientuj się na Polskę



Okazją do prezentacji wystawy 
jest zbliżająca się rocznica wybu-
chu Powstnia Styczniowego oraz 
200 rocznica powstania diecezji 
podlaskiej czyli siedleckiej. 
W czasie wernisażu 8 listopada  
można było wysłuchać szeregu 
ciekawych wykładów związanych 
z tematem zrywu powstanczego 
z 1863 roku. Dr Agnieszka Gą-
tarczyk – nauczycielka historii w 
ZSP im. Jana Pawła II mówiła o 
genezie, przebiegu i skutkach Po-
wstania Styczniowego. Sylwetkę 
ks. Stanisława Brzóski przedsta-
wił Artur Rogalski z Archiwum 
Państwowego w Siedlcach, który 
również zaprezentował treść eks-
pozycji. Dr Dariusz Magier - kie-

rownik Archiwum Państwowego 
w Lublinie Oddział w Radzyniu 
Podlaskim, wykładowca Państwo-
wej Szkoły Wyższej im. Papieża 
Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

mówił na temat: „Duchowieństwo 
polskie wobec sprawy narodowej 
– 150 lat później”. 
 Anna Wasak

XIX edycja Jesiennego 
Konkursu Recytatorskiego 
odbyła się w Radzyńskim 
Ośrodku Kultury. Wzięło w 
niej udział  ponad 60 osób. 
W Roku Teatru na  hasło 
konkursu wybrane zostały 
słynne słowa W. Szekspira 
„Świat jest teatrem”.  

Konkurs podzielono na dwa eta-
py. W pierwszym w szranki stanęli 
uczniowie ze szkół podstawowych,  
w drugim - uczniowie szkół gim-

nazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W związku z hasłem tegorocznych 
zmagań większość tekstów  pro-
zatorskich i poetyckich dotyczyła 
teatru. Przypomniane zostały m.in. 
utwory: Stanisława Ignacego Wit-
kiewicza, Kaliny Beluch czy Jadwi-
gi Jałowiec. Komisja jurorska miała 
bardzo trudne zadanie do wykona-
nia, bo jak kilkakrotnie zaznacza-
no, recytatorzy prezentowali bar-
dzo wysoki poziom. Jednak ponie-
waż były to zmagania konkursowe, 
jury musiało wybrać najlepszych.
Ostatecznie na lubelskim finale 

w kategorii szkół podstawowych  
powiat radzyński będą reprezen-
tować: Joanna Zakrzewska z klasy 
VI SP w Ulanie - Majoracie, Anna 
Kaczorek z klasy IV SP w Czemier-
nikach oraz Dominika Górnik z 
klasy VI SP nr 2 w Radzyniu Pod-
laskim. W kategorii  szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych do 
finału dostali się: Rafał Nurzyński 
z GOK-u w Ulanie oraz Agnieszka 
Brygoła z ZSP w Radzyniu.

 Karol Niewęgłowski

Prawdziwa gratka dla miłośników 
Kameralnej Orkiestry Akorde-
onowej Arti Sentemo - koncert 
promocyjny pierwszej płyty ze-
społu - odbędzie się 21 listopada 
w sali widowiskowej Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury. Każdy, kto przyj-
dzie na koncert, otrzyma płytę w 
prezencie!
Płyta zawiera 18 utworów - w su-
mie 57 minut muzyki, którą znamy 
z wykonań podczas koncertów or-
kiestry. Znajdą się tam takie prze-
boje muzyki klasycznej jak „Walc 
nr 2” Dymitra Szostakowicza, „Po-

emat” Zdenka Fibicha, marsz „Sta-
rzy Przyjaciele” czy bajki muzyczne 
Krzysztofa Naklickiego.
- Płyta jest tak skonstruowana, że 
na początku daje energię, potem 
skłania do refleksji, a zakończenie 
zachęca do ponownego słuchania 
utworów – zapowiada zapowiada 
założyciel i kierownik Arti Sente-
mo Zbigniew Czuryło.
Druga wspaniała wiadomość jest 
taka, że każdy, kto przyjdzie na 
koncert, otrzyma płytę!
Przedsięwzięcie to jest swoistą re-
welacją, ponieważ Arti Sentemo 

działa dopiero od dwóch lat, nie-
którzy młodzi akordeoniści roz-
poczynali swą przygodę z instru-
mentem praktycznie od zera, a ze-
spół ma na swoim koncie sukcesy 
ogólnopolskie i międzynarodowe, 
będące wyrazem uznania ze strony 
autorytetów akordeonowych i pe-
dagogicznych.
Zbigniew Czuryło zdradza tajem-
nicę sukcesu orkiestry: - Praca, 
determinacja, przyjemność wspól-
nego muzykowania.
 Anna Wasak
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Nakładem RaSIL ukazała się książ-
ka Szczepana Korulczyka 
pt. „Wybory polityczne 
mieszkańców Radzynia 
Podlaskiego 1989-2009”. 
Jest to praca naukowa 
poświęcona wynikom 
wyborów powszechnych 
w pierwszym dwudzie-
stoleciu III RP w Radzy-
niu Podlaskim.
Autor analizuje radzyń-
skie wyniki wyborów 
parlamentarnych, prezydenckich, 
samorządowych, do Parlamentu 

Europejskiego oraz referendów, 
które odbywały się w la-
tach 1989-2009.
Książka stanowi nie-
zwykły almanach zbie-
rający wszystkich kan-
dydatów startujących w 
wyborach oraz komitety 
wyborcze i osiągnięte 
przez nich wyniki, ale też 
pokazuje preferencje wy-
borców zamieszkałych w 
różnych dzielnicach Ra-

dzynia.
 Red.

Powstanie Styczniowe na wystawie 
w Sanktuarium MBNP
Powstaniu Styczniowemu, w szczególności jego naczelnemu kapelanowi - ks. gen. 
Stanisławowi Brzósce poświęcona jest wystawa, zaprezentowana w kościele 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Jej cel to, jak określił kustosz Sanktuarium ks. 
prał. Roman Wiszniewski w wydanej specjalnie na tę okazję publikacji: Zachować 
w pamięci cząstkę dziejów Kościoła na naszej ziemi. Ukazać trud duszpasterski 
w wymiarze religijnym i narodowym wielu pokoleń kapłanów w skomplikowanych 
dziejach Ojczyzny i Kościoła.

Jesienny Konkurs Recytatorski: „Świat jest teatrem”

Pierwsza płyta Arti Sentemo

Wybory polityczne radzynian
Nowa książka o Radzyniu



Tuż przed pierwszym gwizdkiem 
w tej lidze odbyło się szybkie ze-
branie przedstawicieli drużyn, 
gdzie ostatecznie zamknięto listę 
występujących drużyn i „dopięto” 
regulamin. W tej lidze sytuacja 
była do końca trochę dziwna, bo 
do gry zgłosiło się tylko 7 drużyn, 
więc trochę mało. W ostatnich 
dniach, można nawet powiedzieć 
„godzinach” do ligi potwierdzili 
swój udział zawodnicy Zeusa Da-
widy, a organizatorzy ze względu 
na dobro I ligi nie robili z tym pro-
blemów. Może zgłoszenie to było i 
po terminie, ale będzie ciekawiej. 
Zmieniono także zasady awansów, 
z pierwszej ligi nie spada żadna 
drużyna, a ostatni zespół zagra 

baraż z trzecią drużyną II ligi. Do 
najwyższej klasy awansuje bezpo-
średnio dwie drużyny, trzecią cze-
ka oczywiście mecz barażowy.
Niedzielne mecze pokazały, ze I 
liga stoi naprawdę na wysokim 
poziomie. Klasą „błysnął” mistrz 
czyli Turovia, wygrywając dwa me-
cze i tracąc tylko seta. To oczywi-
ście początek rozgrywek i trudno 
wskazać jakichkolwiek faworytów, 
tym bardziej, że nie grali jeszcze 
zawodnicy BS Łuków czy Parcze-
wa, w którym w tym sezonie zagra 
kilku zawodników z Ostrówka. Tu 
z pewnością jeszcze bardzo dużo 
będzie się działo i dojdzie do nie-
jednej sensacji.
W II lidze, oprócz drużyn z Trze-

bieszowa zagrały dwa zespoły 
beniaminków w radzyńskiej li-
dze, czyli Zakłady Mięsne ŁMeat 
Łuków i Dragon Wojcieszków. 
Zwłaszcza ta druga drużyna po-
kazała się z bardzo dobrej strony a 
dwa szybkie zwycięstwa po 3:0 zro-
biły wrażenie. W tym roku ta liga 
wydaje się bardzo silna, a o trzy 
czołowe miejsca toczyć się będzie 
zacięta walka. W ubiegłym tygo-
dniu z bardzo dobrej strony po-
kazały się drużyny Gminy Borki i 
Białej, w tym zaś właśnie Dragona, 
wiec o emocje do ostatnich kolejek 
można być pewnym.
W sali SP 1 rozegrano także pierw-
sze mecze Ligi Relax. W tej lidze w 
każdej drużynie na boisku muszą 

grać przynajmniej dwie dziewczy-
ny, występują tu cztery drużyny i 
grają systemem turniejowym. Spo-
tykają się mniej więcej co miesiąc 
i grają każdy z każdym. I właśnie 
w minioną niedzielę te pierwsze 
mecze zakończyły się sukcesem 
drużyny Freak Team, która z trze-
ma zwycięstwami znalazła się na 
pierwszym miejscu tabeli. Zawod-
nicy w tej lidze może trochę odbie-

gają klasą o I czy II ligi, ale emocji i 
zapału tu także nie brakowało.
Organizatorzy serdecznie dziękują 
Grupie Dr Gerard za słodkości w 
czasie meczów. Jak było widać, szły 
one jak woda i znikały w szybkim 
tempie. I z pewnością nie poszły 
nikomu w zbędne kilogramy, bo w 
tych rozgrywkach bez potu nic się 
nie obędzie.
 MT

5 par w niedzielne przedpołu-
dnie (15. 11) z rąk burmistrza 
miasta Jerzego Rębka oraz 
wójta gminy Radzyń Wiesława 
Mazurka odebrało pamiątkowe 
medale z okazji 50. rocznicy 
zawarcia związku małżeńskie-
go.

- Drodzy Jubilaci, ponad pół wie-
ku temu miał miejsce fakt, który 
zaważył na całym Waszym życiu 
- zawarliście związek małżeński. 
Te 50 wspólnych lat to czas, w któ-
rym nie brakowało szczęścia, suk-
cesów, radosnych wzruszeń, ale i 
zapewne kłopotów, rozczarowań, 
kłótni a może i łez. Jednak idąc 
razem okazaliście się silniejsi od 
wszystkich życiowych przeciwno-
ści, pokonaliście je, bo wzajemnie 
się wspieraliście. Szczęśliwe mał-
żeństwo to zasługa zarówno męża 
jak i żony. Przeżyte razem 50 lat 
to symbol wierności i miłości ro-
dzinnej, to dowód wzajemnego 
zrozumienia istoty związku mał-
żeńskiego, to wzór i przykład zgo-
dy i miłości małżeńskiej - mówił 
na wstępie Paweł Tarkowski, na-
czelnik Urzędu Stanu Cywilnego.
Na uroczystość wraz z dostojny-
mi jubilatami przybyły rodziny, 
przyjaciele oraz znajomi. Nie bra-
kowało w tym dniu serdecznych 
uśmiechów jak i ciepłych słów, 

które płynęły od zebranych.
Słowa uznania do jubilatów skie-
rował burmistrz Jerzy Rębek. - 
Dzisiejsze Wasze święto to wspa-
niały wzór dla nas wszystkich. 
Dwoje ludzi trwa nieprzerwanie w 
związku małżeńskim, przeżywając 
różne chwile, czasem okupione 
również cierpieniem. Dajecie nam 
wszystkim piękny przykład jak 
żyć. Dajecie przykład młodemu 
pokoleniu, jakimi wartościami na-
leży się kierować w życiu. Dzisiaj 
jest to niezwykle istotne, zważyw-
szy na tę zawieruchę, która ostat-
nio jest gdzieś wokół Polski. Waż-
ne jest trwanie właśnie przy tych 
wielkich wartościach i ludziach, 
którzy swoim przykładem poka-
zują, jak postępować i pokonywać 
największe problemy.
Do życzeń dołączyli się także wójt 
gminy Radzyń Wiesław Mazu-

rek, przewodniczący Rady Miasta 
Adam Adamski oraz przewodni-
cząca Rady Gminy Anna Grocho-
ła. Włodarz gminy wraz z prze-
wodniczącymi zaznaczył, że tak 
piękna rocznica jest przykładem 
do naśladowania oraz dowodem, 
że rodzina i miłość są największy-
mi wartościami.
Po oficjalnej części uroczysto-
ści przyszła pora na symboliczną 
lampkę szampana, odśpiewanie 
gromkiego STO LAT oraz życze-
nia od rodziny i przyjaciół.
Medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie, pamiątkowe dyplomy 
oraz kwiaty otrzymali:
- Maria i Tadeusz Ferencowie
- Eugenia i Antoni Gajownikowie
- Alicja i Józef Paszkowscy
- Albina i Jan Trykaczowie
- Halina i Jacek Wojtuniowie
 Karol Niewęgłowski

8 SPORT/ WYDARZENIA BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 18 listopada 2015 r.

Amatorska liga siatkówki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji powoli się 
rozkręca. W minioną niedzielę (15 listopada) kibice po raz pierwszy mogli zo-
baczyć w akcji pierwszoligowców.

Turovia z kompletem punktów
RADZYŃSKA LIGA SIATKÓWKI IM. ZDZISŁAWA GMURA

KONKURS
NA LOGO MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podla-
skim oraz  Miasto Radzyń Podlaski zaprasza do udzia-
łu w konkursie na projekt graficzny logo promującego 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podla-
skim. Projekt logo może mieć dowolną formę graficz-
ną i nawiązywać do działalności Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji.
Konkurs ma charakter otwarty i jego uczestnikami mogą być oso-
by fizyczne i prawne. Prace konkursowe należy składać w sekreta-
riacie MOSiR lub wysłać pocztą na adres Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji  21-300 Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15  Termin skła-
dania prac upływa  15 grudnia 2015 godz. 15.00. Dla zwycięskiego 
projektu przewidziana jest nagroda w postaci karnetu na pływal-
nię „Aqua-Miś” o wartości 400 złotych oraz pamiątkowej statuetki.
Regulamin konkursu dostępny na www.mosir-radzyn.pl

50 lat minęło...


