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Jarosław Kaczyński
w Radzyniu

Marszałek Jarosław Stawiarski: 
Pałac Potockich dostanie dofinansowanie 
grubo ponad 20 mln zł

ZMIANA SIEDZIBY 
KOMISJI  WYBORCZEJ 
NR 4 !!!

Podczas spotkania mieszkańców Radzynia i Ziemi Ra-
dzyńskiej z liderem PiS Jarosławem Kaczyńskim marszałek 
województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski przedstawił   
perspektywy pozyskania dla Radzynia  dofinansowania re-
witalizacji Pałacu Potockich: -  Ten zabytek musi być wpi-

sany na listę obiektów strategicznych dla Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – mówił mar-
szałek i dodał, że dzięki temu dofinansowanie przekroczy 
20 milionów złotych!

Z uwagi na konieczność poprawy warunków głosowania 
i warunków pracy komisji wyborczej siedziba Obwodo-
wej Komisji Wyborczej nr 4 mieszcząca się dotychczas w 
bibliotece przy ul. Spółdzielczej została przeniesiona na 
nową salę gimnastyczną w Filii Szkoły Podstawowej nr 2 
przy ul. Chmielowskiego. 

ciąg dalszy na str. ciąg dalszy na str. 122
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Wielki sukces
I Jarmarku
„Kozirynek 2019”



15 kwietnia rozpoczęły się 
prace przy budowie długo 
oczekiwanego przez młodych 
mieszkańców Radzynia ska-
teparku. W dniu 3 kwietnia 
Miasto Radzyń Podlaski pod-
pisało z firmą INŻ.-WOD-BUD 
Sp. z o.o. umowę na wykona-
nie obiektu. 

Pieniądze na budowę skate-
parku jak i siłowni na świeżym 
powietrzu pochodzą z funduszy, 
jakimi dysponuje Lokalna Grupa 
Działania Zapiecek w ramach Lo-
kalnej Strategii Rozwoju. Wyso-

kość tych środków to 179 771,00 
zł. Planowany termin zakończe-
nia inwestycji szacowany jest na 
31 maja 2019 r.

Temat budowy skateparku w 
Radzyniu istnieje w Radzyniu już 
od kilku lat. Grupa młodzieży na 
sesji Rady Miasta w 2015 roku 
wystąpiła do burmistrza Jerzego 
Rębka z pismem w tej sprawie, 
podpisanym przez 570 osób. Bur-
mistrz obiecywał wówczas, że 
skatepark w Radzyniu powstanie.

 Karol Niewęgłowski

Wkrótce rozpocznie się 
remont wieży bramnej we 
wschodnim skrzydle Pałacu 
Potockich. 26 kwietnia został 
rozstrzygnięty przetarg na 
wykonanie inwestycji, której 
zakończenie przewidziano na 
15 października. 

Wykonawcą będzie Firma Re-
montowo-Budowlana DAN-BUD 
Daniel Skwarek z Łukowa, która 
wykonała już remont pawilonów 
południowych i skrzydła zachod-
niego włącznie z wieżą.

Zakres prac to m.in.: czyszcze-
nie i prace tynkarskie, renowacja 
profili ciągnionych i sztukaterii, 
obróbki blacharskie, prace malar-
skie, wymiana okien i remont sto-
larki drzwiowej, schody zewnętrz-
ne.

Do przetargu zgłosiła się tylko 
jedna firma, która zaproponowa-
ła wykonanie prac za 658 050 zł, 

podczas gdy Urząd Miasta Radzyń 
Podlaski przeznaczył na ten cel 
661 620,01 zł, z czego 400 tys. zł 
pochodzi z dotacji z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. 

 Red.

- Burmistrz pójdzie ścieżką, 
którą my pomożemy mu przejść: 
zabytek musi być wpisany na li-
stę obiektów strategicznych dla 
Strategii Rozwoju Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 
– wskazywał Jarosław Stawiarski. - 
Wydaje mi się, że to jest rozważanie 
bezprzedmiotowe, że ten zabytek 
mógłby się nie znaleźć na liście. 
On się tam znajdzie, dostanie dofi-
nansowanie o wiele większe, mam 
nadzieję, że grubo ponad 20 mln. 

Marszałek województwa lubel-
skiego podkreślał ze znawstwem 
rangę radzyńskiego zabytku. - 
Znajdujemy się na terenie zespołu 
pałacowo-parkowego, który jest 
perłą architektury w Europie (w tej 
grupie znajduje się m.in. Wersal, 
Zwinger, Sanssouci, pałac Branic-
kich w Białymstoku i Wilanów). 

Tu mamy perłę, której kształt nadał 
Eustachy Potocki. Mam nadzieję, 
że i Eustachy Potocki, i Ignacy, i Sta-
nisław Kostka Potocki, i Anna Sa-
pieżyna, i książę Adam Jerzy Czar-
toryski, i Karol Lipiński będą się 
cieszyć z tego, że ten piękny zabytek 
sztuki XVII – XVIII wieku   przy-
wrócimy do prawidłowego wyglą-
du – zaznaczał Jarosław Stawiarski 
i dodał: - Taką naszą historię, która 
ma ileś wieków i może być chlubą  
województwa lubelskiego, trzeba 
pieścić, bo jest perełką. Drogi Jur-
ku, zrobimy wszystko, byś razem 
z radzynianami otrzymał te pie-
niądze, żebyś zrewitalizował   ten 
obiekt, mam nadzieję że za 2-3 lata 
będziemy się spotykać w pięknej 
sali tego obiektu i tam przeżywać 
kolejne twoje sukcesy. 

Marszałek Stawiarski przypo-

mniał decyzję swego poprzednika   
“pochodzącego z okolicy Radzynia 
Podlaskiego”, który odrzucił wnio-
sek Miasta Radzyń Podlaski o do-
finansowanie rewitalizacji obiektu 
w ramach projektu “Rokoko na 
Nowo”: - W programie na rewita-
lizacje było zapisanych 14 mln zł, z 
czego 11 z RPO. Burmistrz odwo-
łał się od nieprawidłowej decyzji 
mojego poprzednika, a następnie 
Sąd przyznał mu rację. Burmistrz 
zrezygnował, ale   tylko dlatego, 
żeby pójść inną ścieżką ścieżką, na 
którą zasługuje ten zabytek - jeden 
z najpiękniejszych zabytków tego 
typu w Polsce – mówił marszałek 
województwa lubelskiego Jrosław 
Stawiarski.

 Anna Wasak
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Ruszyła budowa skateparku

Remont wschodniej wieży 
bramnej Pałacu Potockich

Marszałek Jarosław Stawiarski: 
Pałac Potockich dostanie 
dofinansowanie grubo 
ponad 20 mln zł 
Podczas spotkania mieszkańców Radzynia i Ziemi Radzyńskiej z liderem 
PiS Jarosławem Kaczyńskim marszałek województwa lubelskiego Ja-
rosław Stawiarski przedstawił  perspektywy pozyskania dla Radzynia  
dofinansowania rewitalizacji Pałacu Potockich: -  Ten zabytek musi być 
wpisany na listę obiektów strategicznych dla Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – mówił marszałek i dodał, że 
dzięki temu dofinansowanie przekroczy 20 milionów złotych.



Jarosław Kaczyński zapowie-
dział również, że być może w Pała-
cu Potockich zbierze się kiedyś Ko-
misja Konstytucyjna, by opracowy-
wać nową Konstytucję, co byłoby 
nawiązaniem historii radzyńskiego 
zabytku.

Musimy i chcemy być 
w Unii Europejskiej, 
i w niej będziemy

Prezes Jarosław Kaczyński na 
wstępie podkreślił, że jego wizyta 
ma na celu  zachęcenie do wzięcia 
udziału w wyborach do Europar-
lamentu. - Są to są wybory niskiej 
frekwencji, a w tym roku są bardzo 
ważne. Wysoka frekwencja daje 
największe szanse, by zwyciężyć. 
Zwycięstwo jest ważne: - W tych 
wyborach zabiegamy też o to, by 
zmienił się Parlament Europejski. 
Inaczej trzeba skonstruować wła-
dze Unii Europejskiej, aby władze 
europejskie były z naszego punk-
tu widzenia łatwiejsze do zała-

twiania różnych polskich spraw, 
zrozumienia tego, co dzieje się w 
Polsce: że nie mamy zamachu na 
demokrację czy praworządność, 
mamy po prostu dobrą zmianę.

Podkreślił, że system stworzony 
po 1989 roku był „nieporównanie 
lepszy od komunizmu, bo staliśmy 
się wolni”, jednak z drugiej strony 
- w jego ocenie - system ten miał 
„bardzo wiele mankamentów”: - 
Był przede wszystkim bardzo nie-
sprawiedliwy, ale był także w wielu 
wypadkach niedemokratyczny, 
niepraworządny. 

Lekarstwem na to jest obecnie 
prowadzona przez rząd polityka 
społeczna oraz naprawa państwa: - 
Bez sprawnego państwa nie da się 
prowadzić dobrej polityki, a żeby 
było sprawne państwo, muszą 
być sprawne i sprawiedliwe sądy, 
równe dla wszystkich - ocenił pre-
zes PiS.

Lider Prawa i Sprawiedliwo-
ści wspominał przy tym, że kiedy 
przed laty jeździł po Polsce, to za 
poruszenie dwóch spraw otrzy-
mywał wręcz owacje: problemu 
emerytur i reformy sądów. - W 
wyborach europejskich chodzi o 
to, by nam nie przeszkadzano. My 
nikomu w Europie nie chcemy 
przeszkadzać w robieniu tego, co 
w danym państwie jest uważane 
za stosowne, właściwe, chyba że 
byłoby to rzeczywiście naruszenie 
fundamentalnych zasad. Chcemy, 
żeby i nam nie przeszkadzano – 
podkreślał.

- Musimy i chcemy być w Unii 
Europejskiej, i w niej będziemy. 
Wszelkie opowieści o polexicie 
to wierutne kłamstwo. UE mogła-
by działać lepiej, zapewnić Polsce, 
Europie – wszystkim państwom 
lepszy los, bo my chcemy potężnej 
Europy, a w niej silnej Polski – mó-
wił Jarosław Kaczyński.

Możemy być Europą 
także w portfelach

Lider PiS nawiązując do faktu, 
że spotkanie odbywa się na tere-
nie zespołu pałacowo-parkowego, 

powiedział: - Ten pałac to piękny 
zabytek, duma miasta, ale wymaga 
dużej inwestycji, odnowy. Dotych-
czas nie było szans, ja powiem jed-
no: że szansa jest. Na Ziemi Lubel-
skiej takich szans jest  wiele, tylko 
trzeba je wykorzystać, trzeba kie-
rować się właściwymi kryteriami. 
Trzeba, żeby wszystkim Polakom, a 
nie jakiejś grupie było lepiej; żeby 
nasza Ojczyzna była wspólnotą - 
narodową, polską, bo my się pol-
skości nie wstydzimy. A to oznacza, 
że wszyscy mamy równe szanse i 
każdy może te szanse wykorzystać. 
Każdy musi mieć równe szanse. 
Każdemu trzeba dać możliwość 
wykorzystania zdolności, umie-
jętności talentów. Krótko mówiąc: 
trzeba, by ten wielki potencjał 
mógł nam szybko pozwolić osią-
gnąć europejskość w tym właści-
wym znaczeniu: żebyśmy dogonili 
kraje na zachód od naszych granic, 
jeśli chodzi o dochód na głowę, a 
w przyszłości – o zasobność, zgro-
madzony majątek. - Możemy być 
Europą także w portfelach. Tylko 
trzeba w Polsce prowadzić dobrą, 
mądrą politykę. Ale w Polsce pro-
wadzić dobrą politykę, to także: 
mądrą politykę w instytucjach 
europejskich.

Warto być Polakiem, 
warto być 
Europejczykiem

- Polska jest częścią Unii Eu-
ropejskiej i poważna część naszej 
polityki jest w Parlamencie Euro-
pejskim: musimy tam mieć swo-
ją reprezentację możliwie jak 
największą i nie taką, co głosuje 
przeciwko naszym interesom, a 
potem mówi, że się pomyliła – 
podkreślał Prezes Jarosław Kaczyń-

ski. Rekomendował kandydaturę 
Elżbiety Kruk, ze względu na wiel-
kie doświadczenie w działalności 
politycznej, wykształcenie, świet-
ną znajomość języka angielskiego   
oraz na cechy charakteru: zdecydo-
wanie, upór, asertywność, a także 
dziedzinę, jaką się w sposób szcze-
gólny zajmuje (kultura). - Walka o 
przyszłość Europy i Polski odby-
wa się w sferze kultury. Chodzi o 
to, byśmy mogli zachować nasze 
tradycyjne wartości, żeby te warto-
ści, które są wartościami europej-
skimi, trwały, bo tylko wtedy bę-
dzie mógł trwać nasz naród. Nasze 
nasze hasło: „Warto być Polakiem, 
warto, by Polska trwała”, może być 
zrealizowane. 

Można to hasło rozszerzyć - 
„Warto być Europejczykiem i war-
to, żeby Europa trwała”, ale Europa 
rozumiana jako pewna całość 
także kulturowa ma fundamenty 
zupełnie jednoznaczne - one są 
chrześcijańskie. Jak ktoś ją chce 
zniszczyć, a dzisiaj niestety jest ta-
kich wielu, to właśnie atakuje to, 
co jest tym fundamentem - dodał 
prezes PiS.

Jarosław Kaczyński  
o szansach 
Lubelszczyzny

- Dzisiaj Lubelszczyzna jest jed-
nym z biedniejszych regonów UE 
i Polski – to jest naszym wyrzutem 
sumienia, bo ta ziemia ma wiele 
szans, wiele  możliwości w różnych 
dziedzinach, począwszy od prze-
mysłu, skończywszy na rolnictwie, 
które może się tu świetnie roz-
wijać, także jeśli chodzi o mniej-
sze gospodarstwa, trzeba tylko to 
wykorzystać – mówił Prezes PiS. 
Przypomniał wypowiedź w Kadzi-

dle, w której wskazał na możliwość 
pozyskania unijnych dopłat za 
produkcję ekologiczną   500 zł do 
krowy i 100 do tucznika, co było 
wyśmiewane, „bo uderzyło w in-
teresy pewnej partii, która wyrzeka 
się swej tradycji narodowej, patrio-
tycznej, która wraca do niesławnej 
tradycji ZSL-u”.

Czy w Radzyniu będzie 
przygotowywana nowa 
Konstytucja?

Lider Prawa i Sprawiedliwości 
zwrócił się do Burmistrza Miasta 
Radzyń Jerzego Rębka: - Chcę 
serdecznie pogratulować Panu 
sukcesów politycznych, że mamy 
tu starostę, że utrzymaliśmy 2 gmi-
ny; że tutaj PiS stoi dobrze. Dzięki 
Burmistrzowi to miasto ma szan-
sę, także pałac. - Lider PiS dodał: 
- Dowiedziałem się przed chwilą, 
że tu przygotowywano Konstytucję 
3 maja. Może Bóg sprawi, że bę-
dziemy odnosić takie zwycięstwa, 
że Komisja Konstytucyjna będzie 
się mogą tu spotykać i przygoto-
wywać nową konstytucję.

Na spotkanie w Radzyniu przy-
byli obok Prezesa Pis Jarosława 
Kaczyńskiego i poseł Elżbiety Kruk 
- „jedynki” na liście PiS do Euro-
parlamentu, m.in. wiceminister 
Krzysztof Michałkiewicz, senator 
RP Gregorz Bierecki, posłowie Ja-
nusz Szewczak i Marcin Duszek, 
wojewoda Przemysław Czarnek 
i wicewojewoda Robert Gmitru-
czuk, marszałek województwa lu-
belskiego Jarosław Stawiarski oraz 
wicemarszałek Dariusz Stefaniuk, 
przewodniczący sejmiku Michał 
Mulawa.

 Anna Wasak
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Jarosław Kaczyński w Radzyniu: 
Chcemy potężnej Europy, a w niej silnej Polski 
- Chcemy potężnej Europy, a w niej silnej Pol-
ski. Możemy być Europą w portfelach - mó-
wił prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas 
spotkania z mieszkańcami Radzynia i ziemi 
radzyńskiej, które odbyło się 7 maja w sali 
widowiskowo-kinowej Oranżerii. 



Wolność zawsze 
jest wyzwaniem

Słowo wstępne do Mszy św. wy-
głosił Starosta Radzyński Szcze-
pan Niebrzegowski. - Konstytucja 
3 maja to wielkie dzieło polskiej my-
śli politycznej i polskiego ducha. Jej 
uchwalenie stało się świadectwem, 
że Polska była i jest zdolna do od-
rodzenia i samostanowienia, a tak-
że powodem dumy i źródłem siły, 
podtrzymującym przez lata niewoli 
świadomość narodową Polaków. 
Jej losy to także wielkie ostrzeżenie 
przed narodową zdradą – mówił 
włodarz powiatu radzyńskiego. 
Następnie odniósł się do aktualnej 
sytuacji w Polsce.- Mamy świado-
mość, że obecne czasy potwierdzają 
tę wielką determinację narodu do 
istnienia w formie niepodległego, 
suwerennego państwa, które jest 
wzorem realizacji wartości demo-
kratycznych i chrześcijańskich w 

Europie, na racjonalnych zasadach, 
z myślą o dobru wspólnym, jakim 
jest istnienie państwa, ale również 
tej wspólnoty narodów i państw, 
jaką jest Unia Europejska. Dlatego 
pragniemy polecić naszą Ojczyznę 
Panu Bogu: jej trudną przeszłość, 
wymagającą teraźniejszość i cała 
naszą przyszłość, która jest kształ-
towana przez obecne działania i 
wybory.

Prosząc kapłanów o odpra-
wienie Mszy św., wśród intencji 
wymienił jeszcze jedną: - Pamię-
tając o słowach św. Jana Pawła II 
wypowiedzianych w 200. rocznicę 
uchwalenia Ustawy Majowej: „Wol-
ność zawsze jest wyzwaniem. A 
władza jest wyzwaniem wolności. 
Nie można jej sprawować inaczej, 
jak tylko służąc!” również my – ze-
brani na dzisiejszej uroczystości sa-
morządowcy, prosimy o modlitwę 
za nas, byśmy swą pracę na rzecz 

społeczności lokalnych traktowali 
jak zaszczytną służbę.

Wytrwać do końca 
przy Bogu

W koncelebrze, pod przewod-
nictwem gospodarza miejsca – ks. 
kan. Krzysztofa Pawelca uczest-
niczyli również: ks. kan. Henryk 
Och, proboszcz parafii pw. św. 
Anny, ks. prał. Henryk Hołoweń-
ko, ks. prał. Kazimierz Musiej, 
ks. kan. Henryk Prządka oraz ks. 
Grzegorz Koc - rektor Domu Re-
kolekcyjnego w Siedlanowie.

W homilii ks. Krzysztof Pawe-
lec wskazał na przesłanie płynące 
z odczytanego fragmentu Ewange-
lii: - Jezus Chrystus wisi na krzy-
żu, obok krzyża stoi Maryja, poza 
tym niewiele osób, bo wielu się 
rozproszyło, uciekło, nie wytrzy-
mało ciśnienia rzeczywistości. Ale 
Matka Najświętsza jest - trwa do 
końca /.../. Wytrwać do końca – to 
przesłanie, które Matka Najświęt-
sza kieruje do nas. Wytrwać przy 
Bogu, przy Kościele, w wierze do 
końca, choć jest wielu, którzy de-
zerterują. - Wskazał również jako 
zadanie dla dzisiejszego pokolenia 
Polaków obronę wiary i wartości – 
dla całej Europy: - Może to poko-
lenie wpisze się w historię naszej 
Ojczyzny tak, że za 100-200 lat 
mieszkańcy Radzynia staną w tej 
świątyni i do wydarzeń Cudu nad 
Wisłą, odsieczy wiedeńskiej  dołą-
czą też nasze pokolenie, wspomi-
nając, że my nie mieczem, kara-
binem, ale z wiarą w sercu obro-
niliśmy wiarę w Boga – mówił ks. 
kan. Krzysztof Pawelec (całość w 
osobnym materiale).

Wielka rola Polski 
w jednoczeniu Europy

Po Mszy świętej uczestnicy 
uroczystości przeszli pod pomnik 
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Obchody Święta Narodowego 3 Maja
Społeczność Radzynia Podlaskiego i Ziemi Radzyń-
skiej uroczyście obchodziła 228. rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja. Na obchody złożyły się: 
Msza św. w historycznym kościele Świętej Trójcy, 
odprawiona w intencji Ojczyzny, przemarsz przez 
miasto i uroczystości pod pomnikiem Konstytucji  
3 Maja.



Wytrwajmy do końca przy 
Bogu i brońmy wiary i wartości 
nie tylko dla siebie - dla Polski, 
ale też dla Europy - to zasad-
nicze myśli homilii wygłoszo-
nej w kościele pw. Świętej 
Trójcy przez proboszcza para-
fii ks. kan. Krzysztofa Pawelca 
podczas Mszy św. za Ojczyznę 
sprawowanej 3 maja w 228. 
rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja i uroczystość 
Matki Boskiej Królowej Polski. 
Poniżej tekst homilii.

W dziejach Polski wiara i 
patriotyzm to jedno

„Tyś wielką chlubą naszego na-
rodu” – słowa dzisiejszego psalmu 
jeszcze raz uświadamiają nam, 
jaką uroczystość przeżywamy dziś 
w Kościele polskim i w naszej Oj-
czyźnie. Przychodzimy do świąty-
ni Pańskiej - radzyńskiej świątyni, 
która od wieków gromadzi miej-
scową społeczność, byśmy   dziś 
jako pokolenie współczesnych 
mieszkańców tego miasta oddali 
hołd Matce Najświętszej i modlili 
się za naszą Ojczyznę w kolejną 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 
maja, „by religia cieszyła się wol-
nością, a Ojczyzna rozwijała się w 
pokoju”.  

Dziś w sposób wyjątkowy łączą 
się słowa: wiara i patriotyzm. Tych 
słów ani uroczystości nie da się 
zrozumieć bez podstawowej zna-
jomości historii naszej Ojczyzny. 
Niedawno obchodziliśmy 1050. 
rocznicę Chrztu Polski, gdy jako 
naród złączyliśmy się z Chrystu-
sem: wiara i miłość Ojczyzny stały 
się wtedy jednym, a potem historia 

naszej Ojczyzny obfitowała w wy-
darzenia podkreślające połączenie 
wiary w Boga, czci Matki Naj-
świętszej z życiem narodowym. 
Warto wspomnieć potop szwedz-
ki, obronę Wiednia, Cud nad Wi-
słą, Jasnogórskie Śluby Narodu 
Sługi Bożego Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, by uświadomić so-
bie, jak wiara i modlitwa do Matki 
Najświętszej wydawała owoce w 
postaci obrony wolności naszej 
Ojczyzny. Gdy stajemy w świąty-
niach, przy pomnikach w naszej 
Ojczyźnie, jesteśmy jako Polacy 
z tej historii dziś dumni. Ale dzi-
siaj też, w postawie wdzięczności i 
dumy, mamy patrzeć na teraźniej-
szość i przyszłość naszej wiary i 
naszej Ojczyzny.

Maryja wzywa nas, 
byśmy do końca trwali 
przy Chrystusie

Chcemy też postawić sobie 
pytania: Czego uczy nas dziś Ma-
ryja? Czego od nas pragnie? O co 
mamy się modlić? Czego mamy 
bronić? 

Dzisiejsza Ewangelia stawia 
przed nami obraz Kalwarii z Wiel-
kiego Piątku:  Jezus Chrystus wisi 
na krzyżu, obok Krzyża – Maryja, 
poza tym niewiele osób, bo wielu 
się rozproszyło, uciekło, nie wy-
trzymało ciśnienia rzeczywistości. 
Ale Matka Najświętsza jest - trwa 
do końca i weźmie   ciało Syna 
z krzyża na swoje ręce, będzie 
świadkiem złożenia Go do grobu. 
Wytrwać do końca – to przesłanie, 
które Matka Najświętsza kieruje 
do nas. Wytrwać przy Bogu, przy 
Kościele, w wierze do końca, 

choć jest wielu, którzy dezerte-
rują. Wydaje się, że to przesłanie 
jest nam bardzo potrzebne – w 
Polsce i Europie raczej nie zysku-
jemy wyznawców Jezusa, ale ich 
tracimy – więcej jest osób, które 
odchodzą niż tych, co powracają .

Dziś to przesłanie – o wytrwa-
nie – jest kierowane do każdego - 
do kapłanów i do wszystkich zgro-
madzonych na tej uroczystości, 
do osób o różnych powołaniach 
życiowych, zawodach, w różnym 
wieku. Ale jest to też pytanie, czy 
wytrwasz do końca - nawet, gdy-
by wielu odeszło; jest to pytanie 
o moc wiary w naszych sercach. 
Mocna wiara moja i twoja ma 
się przenieść na troskę o Kościół, 
na troskę o rodzinę, o obecność 
Boga w przestrzeni publicznej 
– w szkołach, instytucjach. To 
piękne przesłanie kieruje do nas 
Matka Najświętsza i może czuje-
my się osamotnieni – w trosce o 
Kościół, o rodzinę, małżeństwo. 
Także chcemy, by pozytywnie 
wybrzmiało słowo, że bronimy 
wartości tradycyjnych; chcemy 
nowoczesności, ale nie w zasa-
dach moralnych, w wierze. No-
woczesność rozwija się  w innych 
dziedzinach, płaszczyznach życia 
i wtedy pomaga człowiekowi. My 
chcemy zostać tradycyjni w do-
brym słowa tego znaczeniu - tra-
dycyjnie rozumiejących Kościół, 
rodzinę, małżeństwo, wychowa-
nie oparte na wartościach,  za któ-
re Jezus Chrystus oddał życie na 
krzyżu.

Czy wytrwamy – ja i Ty - przy 
Jezusie do końca? To jest nasze za-
danie.

Bóg ponownie stawia 
przed Polakami zadanie 
obrony wiary i wartości 
dla Polski i Europy

Kiedy popatrzymy na historię 
naszej Ojczyzny, to widzimy, że  w 
wielu sytuacjach nie tylko broni-
liśmy naszej wiary, polskości, ale 
przez obronę Ojczyzny broniliśmy 
także Europy. Dziś jesteśmy dum-
ni z takich wydarzeń, jak Cud nad 
Wisłą czy odsiecz Wiednia. Nasi 
rodacy bronili wówczas czegoś 
więcej niż tylko własnego kraju.

Przy dzisiejszej uroczystości 
możemy chyba powiedzieć, że je-
steśmy pokoleniem, przed któ-
rym Pan Bóg na początku XXI 
wieku postawił zadanie obrony 
wiary i wartości – nie tylko dla 
Polski, ale także dla Europy. Zna-
ki, które dostrzegamy, można róż-
nie interpretować, ale jest jakimś 
symbolem płonąca katedra Notre 
Dame. Jeżeli Pan Bóg przemawia 
do człowieka przez taki znak, to 
można ten znak tak też odczytać: 
może jesteśmy wezwani, by po-
nownie coś obronić, odbudować 
- nie tylko dla siebie, nie tylko 
dla Polski, Kościoła w Polsce, 
polskiej rodziny i małżeństwa, 
ale też w szerszym znaczeniu. 

Może to pokolenie wpisze się w 
historię naszej Ojczyzny tak, że 
za 100-200 lat mieszkańcy Ra-
dzynia staną w tej świątyni i do 
wydarzeń Cudu nad Wisłą, od-
sieczy wiedeńskiej   dołączą też 
nasze pokolenie, wspominając, 
że my nie mieczem, karabinem, 
ale z wiarą w sercu obroniliśmy 
wiarę w Boga. Może to daleko idą-
ce – dałby Pan – proroctwo. Ale na 
pewno jest to zadanie dla naszego 
pokolenia.

Sługa Boży Kardynał Stefan 
Wyszyński, odnosząc się do roli 
opieki Matki Najświętszej w hi-
storii naszej Ojczyzny, zawsze 
podkreślał, że to jest zadanie i zo-
bowiązanie dla nas. Podejmijmy 
to wielkie zadanie troski o Ko-
ściół, wiarę, rodzinę małżeństwo, 
obecność Boga w przestrzeni 
publicznej, podejmijmy to we-
zwanie, jakąkolwiek spełniamy 
funkcję, zadanie powołanie w 
życiu, przekażmy też te wartości 
przyszłym pokoleniom. A wy, 
młodzi, przyjmijcie to wezwanie, 
budujcie w sobie wiarę w Boga. 
Nie zrezygnujcie, nie odchodźcie 
od wiary, Boga, Ojczyzny. Historia 
jest piękną nauką. Wyciągnijmy z 
niej wnioski dla nas.

 AW

Konstytucji 3 Maja. Pochód pro-
wadzili ułani z Radzyńskiego Sto-
warzyszenia Kawaleryjskiego im. 
rtm. Wincentego Zawadzkiego, a 
do marszu przygrywała Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta pod batutą 
kapelmistrza Marka Chromika. 

Uroczystości pod pomnikiem 
rozpoczęło odśpiewanie Hymnu 
Narodowego i wciągnięcie flagi 
na maszt przez żołnierzy   2. Re-
gionalnej Bazy Logistycznej Skład 
Bezwola. Spotkanie poprowadził 
radny Rady Miasta Jarosław Za-
przalski,   okolicznościowe prze-
mówienie wygłosił Wójt Gmi-
ny Radzyń Wiesław Mazurek. 
Włodarz przypomniał, że „nad 
konstytucją wraz z królem Stani-
sławem Augustem Poniatowskim 

pracowało wielu światłych Pola-
ków, m.in. związani z Radzyniem 
bracia Potoccy: Ignacy i Stanisław 
Kostka – posłowie z Lubelszczy-
zny zaangażowani w reformy pań-
stwa, i że prawdopodobnie część 
zapisów konstytucji powstała w 
naszym Pałacu Potockich”.   Na-
stępnie odniósł się do obecnej 
sytuacji i zauważył wiele pozy-
tywów: - Cieszę się, że potrafimy 
złączyć się pod flagą biało-czerwo-
ną, że znamy i szanujemy symbole 
narodowe, zależy nam   na ojczy-
stym kraju, na naszych tradycjach 
i dokonaniach przodków, kulturze 
i patriotyzmie, z determinacją 
przekazujemy młodemu pokole-
niu należna wiedzę i prawdę o na-
szej ojczyźnie. 

Poseł na Sejm Marcin Duszek, 
odwołując się do wielkiej pracy 
wykonanej 228 lat temu przez pa-
triotów podkreślił, że ta rocznica 
zobowiązuje i nas do intensywnej 
pracy: - Teraz Polska potrzebuje 
dzielnych Polaków. Przed nami 
wielkie zadanie – przekazanie Eu-
ropie i światu wartości, które są 
obecnie odrzucane.

Również wicewojewoda Ro-
bert Gmitruczuk podkreślał wiel-
ką rolę Polaków w jednoczeniu   
Europy, bo potrafili udowodnić, że 
„Polska może być państwem spra-
wiedliwym, solidarnym, troszczą-
cym się o najsłabszych”.

Kolejnym punktem uroczy-
stości było złożenie wieńców i 
wiązanek kwiatów przez delega-

cje placówek oświatowych, za-
proszonych gości, przedstawicieli 
władz samorządowych, partii po-
litycznych, organizacji, instytucji, 
przedsiębiorstw, służb munduro-
wych.

Uroczystość zwieńczył występ 
chóru Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum nr 2 pod kierownictwem 
Doroty Baran i Tomasza Dzidy. 
Wielkie wrażenie zrobił na zebra-
nych piękny wiersz o Radzyniu, 
odczytany przez jedną z uczennic.

Za przygotowanie uroczystości 
i udział w niej podziękował zebra-
nym Burmistrz Miasta Radzyń 
Podlaski Jerzy Rębek.

 Anna Wasak
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Wytrwajmy do końca przy Bogu
i brońmy wartości dla Polski i Europy 



Celem Jarmarku było przybli-
żenie kultury tradycyjnej, zainte-
resowanie mieszkańców i przy-
jezdnych turystów dziedzictwem 
kulturowym naszego regionu, 
przekazywanie z pokolenia na 
pokolenie istotnych treści kultu-
ry (obyczaje, poglądy, wierzenia, 
sposoby myślenia i zachowania, 
normy społeczne), a także pro-
mowanie regionu ze szczególnym 
naciskiem na prezentację boga-
tego dorobku dziedzictwa kultu-
rowego - powiedział nam Robert 
Mazurek, dyrektor ROK i po-
mysłodawca Jarmarku. Ponadto 
organizatorzy kultywowali ama-

torską twórczość artystyczną. Im-
preza była też okazją do wspólne-
go spędzenia czasu wolnego oraz 
integracji mieszkańców powiatu 
radzyńskiego.

Jarmark rozpoczęła Msza Św. 
odprawiana w kościele Świę-
tej Trójcy, po której odbyło się 
oficjalne rozpoczęcie imprezy. 
Wzięli w nim udział: Senator RP 
Grzegorz Bierecki, Burmistrz Ra-
dzynia Podlaskiego Jerzy Rębek, 
Starosta Radzyński Szczepan Nie-
brzegowski, Wójt Gminy Radzyń 
Podlaski Wiesław Mazurek oraz 
zastępca Wójta Gminy Borki Pa-
weł Komoń.

Senator RP Grzegorz Bie-
recki gratulował mieszkańcom 
świetnych organizatorów, którzy 
„odradzają nasze wspaniałe tra-
dycje, dotykają się naszych bo-
gatych źródeł”. - Mam nadzieję, 
że Kozirynek stanie się wydarze-
niem regionalnym – mówił se-
nator.  - Chcemy podczas takich 
spotkań, które łączą wszystkich 
mieszkańców,  dzielić się naszym 
dziedzictwem, radością – wszyst-
kim, co posiadamy najlepsze-
go - podkreślał Burmistrz Jerzy 
Rębek: - Dziękuję, że tu jesteście 
i że możemy wspólnie przeżywać 
te piękne chwile. Starosta Szcze-

pan Niebrzegowski zaznaczył, 
że pomysłodawca imprezy - Ro-
bert Mazurek, dyrektor ROK i 
przewodniczący Rady Miasta, 
jest łącznikiem między miastem 
a powiatem. - Podziwiam odwagę 
Burmistrza, że się zgodził  mimo 
wątpliwości, jak mieszkańcy Ra-
dzynia przyjmą fakt zamknięcia 
ulicy. Gratuluję odwagi! I cieszę 
się, że po raz kolejny wyciągnęli-
śmy Państwa z domów i spowodo-
waliśmy to, o co prosił Franciszek: 
żebyśmy wstali z kanapy! - mówił 
Starosta Radzyński. - Cieszę się, 
że jako reprezentanci wszystkich 
trzech radzyńskich samorządów 
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Wielki sukces I Radzyńskiego Jarmarku
„Kozirynek 2019”

I Radzyński Jarmark Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 2019” zorganizowany przez Radzyński Ośrodek Kultury odbył się w niedzielę 
5 maja. Impreza okazała się wielkim sukcesem! Mimo niezbyt sprzyjającej pogody zgromadziła tłumy radzynian.



możemy stać przed Państwem w 
jednym szeregu – podkreślił wójt 
Wiesław Mazurek:  - Robert Ma-
zurek włączając nas do organizacji 
tej imprezy, połączył nas wszyst-
kich. 

Po rozpoczęciu imprezy na 
głównej scenie odbył się Przegląd 
Piosenki i Przyśpiewki Ludowej. 
Wzięło w nim udział 10 zespo-
łów: „Przyjazne Nuty” z Radzy-
nia, „Jedyneczka” z Przedszkola 
Miejskiego nr 1 w Radzyniu Pod-
laskim, Przedszkole Miejskie nr 2 
w Radzyniu Podlaskim, „Radzy-
niacy”, „Wohyniacy”, ,,Ale Baby” 
z   Kapelą z Berezy, Zespół Wie-
lopokoleniowy z Domaszewnicy, 
Zespół ,,Echo” z Przychód, „Melo-
dia” z Domaszewnicy oraz Kapela 
„Szwagry Band”. Ponadto zapre-
zentowali się soliści: Diana i Wero-
nika Kozioł ze Szkoły Podstawowej 
w Branicy Radzyńskiej, Julia Kru-
pa z Przedszkola Miejskiego nr 2 w 
Radzyniu Podlaskim, Milena Mi-
chalak ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Radzyniu Podlaskim, Gabriela 
Ciemna z Brzostówca oraz Piotr 
Kula z Dobczyc. Przegląd zakoń-
czył występ zespołu „Rokiczanka”, 
który rozgrzał chłodne  powie-
trze majowego wieczoru. Przed 
występem gwiazdy wieczoru na 
Jarmark dotarła Wicemarszałek 
Sejmu RP Beata Mazurek, która 
swoim patronatem objęła wyda-
rzenie. - To wielka przyjemność 
być tu dziś z Wami, bo w takich 
klimatach –  kultury i sztuki ludo-
wej, kół gospodyń wiejskich - czu-
ję się jak ryba w wodzie – mówiła 
Beata Mazurek.- Kultura, tradycja, 
sztuka ludowa, to dziedziny, które 
budują naszą pamięć historyczną 
i kulturę, tradycję - musimy o to 
dbać i przekazywać kolejnym po-
koleniom. 

I Radzyński Jarmark Sztuki i 
Rękodzieła „Kozirynek 2019” nie 
odbyłby się bez wsparcia sponso-
rów. Patronat honorowy nad wy-
darzeniem objęli: Wicemarszałek 
Sejmu RP Beata Mazurek, Senator 
RP Grzegorz Bierecki, Poseł na 
Sejm RP Janusz Szewczak, Woje-
woda Lubelski Przemysław Czar-
nek i Marszałek Województwa Lu-
belskiego Jarosław Stawiarski.

 Fot. Tomasz Młynarczyk

7BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 13 maja 2019 r. WYDARZENIA

KOZIRYNEK to jedna z daw-
nych nazw obecnego Radzynia 
– lub jego części. Nazwa wdzięcz-
na, dźwięczna, trochę zabawna – 
może przez dalekie wprawdzie, ale 
skojarzenie z miejscowością, gdzie 
„kozy kują”, może z targiem, na 
którym królują te budzące sympa-
tię i pożyteczne, a mało wymaga-
jące zwierzęta.

Na pewno nazwa odwołuje się 
do dawnej historii Radzynia – 
jego początków. Być może chodzi 
o pierwszego, już zapomnianego 
właściciela włości, niejakiego Ko-
zietułę; być może o fakt, że istniał 
tu żywy ośrodek targowy, po-
nieważ tędy przebiegał ruchliwy 
szlak, którym przeganiano bydło 
z Podola i Rusi w kierunku Łu-

kowa. Prawdopodobnie dlatego 
wieś Białka Niżna założona w tym 
miejscu przez Mikołaja Cebulkę w 
1420 r. z czasem zmieniła nazwę 
na Kozirynek. I choć założone po 
sąsiedzku przez Grota z Ostrowa 
miasto stało się odrębnym organi-
zmem i z czasem nazwano je Ra-
dzyń – nazwa Kozirynek funkcjo-
nowała w dokumentach do końca 

XV w. Jako nazwa dzielnicy miasta 
używana jest po czasy współcze-
sne i choć obecnie na określenie 
konkretnego miejsca przywołu-
jemy raczej ulice, Kozirynek nie 
został zapomniany.

Warto dodać, że w średniowie-
czu „Radzyń alias Kozirynek” miał 
rynek w centrum obecnego miasta 
– między ulicami Ostrowiecką i 

Warszawską oraz budynkiem Sta-
rostwa Powiatowego i kościołem 
Świętej Trójcy, gdzie planowana 
jest nasza impreza.

Nazwa ta ma na sobie patynę 
wieków, odwołuje się do źródeł 
naszego miasta, prowokuje do po-
znawania jego historii – bogatej i 
niekiedy niezwykle zagmatwanej.

 AW
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Radzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza mieszkańców miasta 
na „Kino pod chmurką”. Organi-
zatorzy przygotowali dziewięć 
kolejnych projekcji, które będą 
się odbywały przez całe wa-
kacje. Początek w czwartek 4 
lipca o godz. 21.00. 

Ogłaszamy głosowanie na fil-
my, które zostaną wyświetlone w 

wakacyjnym „Kinie pod chmurką”. 
ROK przygotował 15 propozycji 
filmów w 3 kategoriach: „Kino dla 
każdego”, „Kino dla najmłodszych” 
i „Kino dla smakoszy”. Głosowanie 
potrwa do 10 czerwca.

Głosy na swoje propozycje 
filmowe można oddawać na trzy 
sposoby. Po pierwsze – wysyłając 
e-maila na adres radzyn@op.pl 
(w treści wiadomości podajemy 

tytuły filmów), po drugie – za po-
średnictwem dwóch profili Face-
book, tj. Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury i Kocham Radzyń Pod-
laski (klikając „Lubię to!” pod 
wybranymi filmami), po trzecie – 
wypełniając kupon wydrukowa-
ny na str 11 niniejszego Biuletynu 
Informacyjnego Miasta Radzyń i 
dostarczając go do Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury (ul. Jana Paw-

ła II 4) bądź Urzędu Miasta w 
Radzyniu Podlaskim (ul. War-
szawska 32). Można głosować 
wybierając 1, 2, 3, 4 lub nawet 5 
tytułów. Ostatecznie trzy propo-
zycje z każdej kategorii, które po 
zsumowaniu otrzymają najwięcej 
głosów, zostaną wyświetlone.

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 
filmowe odbędą się w innych ter-
minach, o czym organizatorzy będą 
informowali na bieżąco.

 Red.

WAKACYJNE „KINO POD ChMURKą”. ROZPOCZYNAMY głOSOWANIE!

Auggie od urodzenia ma zdeformo-
waną twarz. W nowej szkole chłopiec 
chce udowodnić rówieśnikom, że pięk-
no to więcej niż wygląd.

Wiewiór razem ze swoimi przyjaciółmi 
powraca, aby nie dopuścić do budowy 
Parku Rozrywki.

Mężczyzna pogrążony w żałobie po 
śmierci najmłodszej córki otrzymuje 
list, który zmienia jego życie.

CUDOWNY CHŁOPAK

GANG WIEWIÓRA 2

CHATA

Grupa kobiet stara się o to, by w ich li-
bańskiej wiosce między chrześcijanami 
a muzułmanami zapanował pokój.

Nastoletni Adam wyrusza w poszuki-
waniu swojego ojca. Podczas swojej 
wyprawy dowiaduje się, że jest potom-
kiem Yeti.

Światowej klasy ochroniarz dostaje 
za zadanie zadbać o bezpieczeństwo 
zawodowego zabójcy, który zeznaje w 
Międzynarodowym Trybunale Karnym.

DOKĄD TERAZ?

MAŁA WIELKA STOPA

BODYGUARD 
ZAWODOWIEC

Prowadzący beztroskie życie męż-
czyzna musi niespodziewanie zaopie-
kować się córką, o istnieniu której nie 
wiedział.

Maja postanawia przeciwstawić się 
poleceniom Cesarzowej. W tym celu 
startuje w sportowych igrzyskach.

Działania prezydenta USA doprowa-
dzają do konfliktu pomiędzy dziennika-
rzami a rządem.

JUTRO BĘDZIEMY
SZCZĘŚLIWI

PSZCZÓŁKA MAJA.
MIODOWE IGRZYSKA

CZWARTA WŁADZA

Młody fakir przybywa do Paryża ma-
rząc, by zwiedzić IKEĘ. W skutek zbie-
gu okoliczności utknie w szafie i wyru-
szy w podróż po Europie.

Pomyłkowo osadzony w areszcie 
wśród typów spod ciemnej gwiazdy, 
Paddington zrobi wszystko, by spro-
wadzić ich na dobrą drogę.

Była narciarka Molly Bloom zakłada 
najbardziej ekskluzywny, nielegalny 
klub pokerowy w USA. Pewnego dnia 
do drzwi bohaterki pukają agenci FBI.

NIEZWYKŁA
PODRÓŻ FAKIRA

PADDINGTON 2

GRA O WSZYSTKO

Aby utrzymać przy sobie marzącą o za-
łożeniu rodziny Maude, Adrien zakłada 
domowe przedszkole.

Jedenastoletnia sierota Felicja ucieka 
do Paryża, by zostać baleriną w ope-
rze. Tam trafia pod opiekę byłej gwiaz-
dy baletu.

Wnuk najbogatszego człowieka świa-
ta zostaje uprowadzony. Jego matka 
stara się przekonać nieustępliwego 
miliardera do zapłacenia okupu.

DADDY COOL

BALERINA

WSZYSTKIE 
PIENIĄDZE ŚWIATA

PROPOZYCJA 1

PROPOZYCJA 1

PROPOZYCJA 1

PROPOZYCJA 3

PROPOZYCJA 3

PROPOZYCJA 3

PROPOZYCJA 2

PROPOZYCJA 2

PROPOZYCJA 2

PROPOZYCJA 4

PROPOZYCJA 4

PROPOZYCJA 4

PROPOZYCJA 5

PROPOZYCJA 5

PROPOZYCJA 5

Kategoria 1 KINO DLA KAŻDEgO

Kategoria 2 KINO DLA NAJMłODSZYCH

Kategoria 3 KINO DLA SMAKOSZY



Co roku w okolicach 3 maja na 
lekcjach historii, akademiach 
i uroczystościach towarzyszą-
cych w naszym mieście przy-
pomina się postać Ignacego 
Potockiego - urodzonego  
w Radzyniu Podlaskim wybit-
nego działacza politycznego i 
współtwórcy Konstytucji  
3 maja. 

Niewiele osób wie, że poza ro-
dziną Potockich radzyński pałac 
zamieszkiwało wiele innych zna-
mienitych osobowości. Dlatego 
trochę przekornie harcerki z 7. 
Drużyny Starszoharcerskiej „Taka 
Paka” postanowiły zaprosić  swo-
ich młodszych kolegów i koleżanki 
na „Majówkę z Anną Sapieżyną”. 
Nasza „Superbohaterka” była tu 
właścicielką na przełomie XVIII i 
XIX w. Rezydencję zamieszkiwa-
ła sama z dziećmi, gdyż jej mąż 
książę Aleksander Sapieha jako 
zapalony podróżnik ciągle był w 

drodze. A mimo to świetnie sobie 
radziła. Jako troskliwa matka i za-
radna gospodyni remontowała pa-
łac i pielęgnowała jego otoczenie, 
sprawnie  administrowała dobrami 
ziemskimi dbając o rachunki i po-
większanie majątku. Sama dobrze 
wykształcona w 1818 roku założyła 
w Radzyniu szkołę , którą finanso-
wała. Wrażliwa i serdeczna wspo-
magała potrzebujących zamiesz-
kujących jej majątek ziemski. Nie 
można pominąć też faktu, że była 
to wielka patriotka , dzięki której 
„Mazurek Dąbrowskiego” stał się 
rozpoznawalną pieśnią. 

Tego wszystkiego o Annie Sapie-
żynie zuchy i harcerze mogli się do-
wiedzieć na poszczególnych punk-
tach gry terenowej podzielonej na 
tematyczne lekcje: języka polskiego, 
języka obcego, historii, botaniki, 
dobrych manier, muzyki i tańca 
oraz smaku. Na każdym etapie na 
uczestników czekały ciekawostki o 
naszej bohaterce oraz wesołe i za-

skakujące zadania. Na zakończenie 
„Anna Sapieżyna” zaprosiła swoich 
gości na poczęstunek do jednej ze 
swoich komnat w pałacu. 

„Mamy nadzieję, że poprzez 
tę wspólną zabawę  udało nam 
się przekonać uczestników gry, że 
Anna Sapieżyna to nie tylko „Su-
perbohaterka”, która swoimi poczy-

naniami i poglądami wyprzedzała 
ówczesne sobie czasy, ale to rów-
nież „bizneswoman”, która może 
stanowić wzór dla współczesnych 
kobiet - mówią organizatorki. 

Spotkanie odbyło się w ramach 
zadania „Superbohater” realizowa-
nego jako element projektu „Har-
cerzem być każdemu wypada” we 

współpracy z MKRPA i zostało 
przygotowane przez grupę progra-
mową 7 Drużyny Starszoharcer-
skiej „Taka Paka” działającej w I 
Szczepie Harcerskim „Infinity” im. 
hm. M. Stagrowskiego w Radzyniu 
Podlaskim.

 Red.

Majówka z Anną Sapieżyną

Jak co roku, tuż po zakończe-
niu oficjalnej części uroczy-
stości 3-majowych, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zorganizował Biegi Upamięt-
niające Rocznicę Uchwalenia 
Konstytucji pod patronatem 
burmistrza Jerzego Rębka oraz 
starosty Szczepana Niebrze-
gowskiego.

MOSiR serdecznie dziękuje 
wszystkim zawodnikom, nauczy-
cielom, kibicom i wolontariuszom. 
Szczególne podziękowania należą 
się Ewie Stańkowskiej, Anecie Frą-
czek i Patrycji Pasek za pomoc w 
organizacji.

Wyniki Biegów:
Dziewczęta kl. IV i mł. 
szkół podstawowych
1. Maria Butrym SP Komarówka
2. Karolina Łobacz SP Komarówka
3. Zuzanna Mazurek SP Wola 
Osowińska
Chłopcy kl. IV i mł. 
szkół podstawowych
1. Jakub Pajdosz SP Komarówka
2. Kacper Mazurek SP Wola Oso-
wińska
3. Adam Kropiwiec SP Wohyń
Dziewczęta kl. V-VI 

szkół podstawowych
1. Aleksandra Grzywaczewska SP 
Wohyń
2. Weronika Łobejko SP Koma-
rówka
3. Dominika Mazurek SP Wola 
Osowińska
Chłopcy kl. V-VI 
szkół podstawowych
1. Jakub Rycaj SP 1 Radzyń Podl.
2. Michał Cieślak SP Wola Cho-
mejowa
3. Igor Melchior SP 2 Radzyń Podl.
Dziewczęta kl. VII-VIII 

szkół podstawowych
1. Julia Kozak SP Wola Osowińska
2. Anna Adamska SP 1 Radzyń 
Podl.
3. Justyna Kulik SP Wola Osowiń-
ska
Chłopcy kl. VII-VIII 
szkół podstawowych
1. Łukasz Przekaziński SP Wola 
Osowińska
2. Michał Przekaziński SP Wola 
Osowińska
3. Mikołaj Trykacz SP 1 Radzyń 
Podlaski

Dziewczęta kl. III gimnazjum
1. Julita Oleksiewicz Gimn. Koma-
rówka
2. Daria Hołownia Gimn. 2 Ra-
dzyń Podl.
3. Monika Chomiuk Gimn. Ko-
marówka
Chłopcy kl. III gimnazjum 
1. Bartek Trykacz Gimn. 1 Radzyń 
Podl.
2. Rafał Musiatowicz Gimn. Biała
Dziewczęta szkół 
ponadgimnazjalnych
1. Martyna Musiatowicz I LO Ra-

dzyń Podlaski
2. Wiktoria Sałata I LO Radzyń 
Podlaski
3. Alicja Zając I LO Radzyń Pod-
laski
Chłopcy szkół 
ponadgimnazjalnych
1. Adam Kulik ZSR Wola Osowiń-
ska
2. Adam Łobacz LO Komarówka

Kobiety open
1. Paula Siedlanowska
2. Grażyna Głowacka
3. Weronika Młodzikowska
Mężczyźni open
1. Paweł Młodzikowski
2. Michał Wołodko
3. Damian Bocian

Klasyfikacja szkół podstawo-
wych
1. SP Komarówka
2. SP 2 Radzyń Podlaski
3. SP Wola Osowińska
Klasyfikacja gimnazjów
1. Gimnazjum Komarówka
2. Gimnazjum 1 Radzyń Podl.
3. Gimnazjum 2 Radzyń Podl.
Gimnazjum Biała
Klasyfikacja szkół ponadgimna-
zjalnych
1. I LO Radzyń Podl.
2. LO Komarówka

XIX Biegi Upamiętniające Rocznicę 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
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2 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Radzyń Podlaski 
podejmując uchwały nr VIII/40/2019 i VIII/41/2019 
wprowadziła nowe stawki za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Podwyżki obejmują zarówno 
mieszkańców domów jednorodzinnych, bloków, a 
także firmy. Zachęcamy do zapoznania się z uchwa-
łami oraz nowymi stawkami.

UWAGA! Płatność za odpady za maj 2019 r. doko-
nujemy „z dołu” tj. do 5 czerwca 2019 r.!
Domy jednorodzinne i bloki:
1. Odpady segregowane- 12 zł za 1 osobę;
2. Odpady niesegregowane - 24 zł za 1 osobę.

Firmy i nieruchomości mieszane:
Odpady segregowane:
1. Pojemnik o poj. 60 l - 8,00 zł;
2. Pojemnik o poj. 120 l - 15,00 zł;
3. Pojemnik o poj. 240 l - 30,00 zł;
4. Pojemnik o poj. 1 100 l - 125,00 zł;
5. Pojemnik o poj. 7 000 l (KP7) - 800,00 zł.
Odpady niesegregowane:
1. Pojemnik o poj. 60 l - 15,00 zł;
2. Pojemnik o poj. 120 l - 30,00 zł;
3. Pojemnik o poj. 240 l - 54,00 zł;
4. Pojemnik o poj. 1 100 l - 230,00 zł;
5. Pojemnik o poj. 7 000 l (KP7) - 1 500,00 zł.

Miasto Radzyń Podlaski przypomina, że obo-
wiązuje limit odbieranych odpadów biodegra-
dowalnych z domów jednorodzinnych oraz od-
dawanych odpadów budowlanych w PSZOK-u.
 

Limit oddawanych odpadów obowiązuje na pod-
stawie uchwały Rady Miasta Radzyń Podlaski Nr 
XLI/261/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości i zagospoda-
rowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Odpady BIO: § 2 ust. 1 pkt 4¹) brzmi: „odpady 
biodegradowalne powstające na terenie nierucho-
mości jednorodzinnej – w liczbie do 6 worków o 
pojemności po 120 l miesięcznie”.

§ 2 ust. 2 brzmi: „W zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel 

nieruchomości jest uprawniony do samodzielnego 
dostarczania selektywnie zebranych odpadów komu-
nalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Miasta Radzyń 
Podlaski z zastrzeżeniem:

pkt 1) „odpadów biodegradowalnych – w ilości 
do 6 worków o pojemności po 120 l miesięcznie z 
danej nieruchomości z tym, że ograniczenie nie 
dotyczy dostarczania ściętych drzew i gałęzi”

Odpady BUDOWLANE: § 2 ust. 1 pkt 2) brzmi: 
„odpadów budowlanych – w ilości 0,5 m³ miesięcz-
nie z danej nieruchomości”

Prosimy o stosowanie się do obowiązujących 
przepisów prawa miejscowego. W przypadku wysta-
wienia lub oddania większej ilości w/w odpadów, nie 
będą odebrane przez pracowników firmy odbierają-
cej odpady.

 Red.

Nowe stawki za odpady już 
od 1 maja 2019 r.
Miasto Radzyń Podlaski informuję, że od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe 
stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W wielką Środę tradycyjnie 
już odbyło się nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej, która wiodła 
od kościoła Świętej Trójcy na 
cmentarz parafialny. 

Modlitwom przewodniczył 
proboszcz parafii Świętej Trój-
cy - ks. kan. Krzysztof Pawelec, 
rozważania przygotował Legion 
Maryi, a oprawę muzyczną - pa-
rafialna schola młodzieżowa.

Krzyż niesiony był przez wier-
nych - kobiety, mężczyzn. Kilka 

stacji z wielkim zapałem niosły go 
dzieci. Do twego faktu oraz poża-
ru katedry Notre Dame w Paryżu  
nawiązał w na zakończenie mo-
dlitwy ks. Krzysztof Pawelec.  - To 
one - dzieci, młodzież są przy-
szłością Kościoła i dają nadzieję, 
że w naszej Ojczyźnie Krzyż nie 
upadnie - jak to stało się z krzy-
żem na iglicy paryskiej katedry – 
powiedział proboszcz radzyńskiej 
parafii pw. Świętej Trójcy.

 Anna Wasak

„KINO POD CHMURKĄ” KUPON DO GŁOSOWANIA

CUDOWNY CHŁOPAK

DADDY COOL 2

JUTRO BĘDZIEMY
SZCZĘŚLIWI

NIEZWYKŁA
PODRÓŻ FAKIRA

KATEGORIA 1
„Kino dla każdego”

KATEGORIA 2
„Kino dla najmłodszych”

KATEGORIA 3
„Kino dla smakoszy”

GANG WIEWIÓRA 2

BALERINA

PSZCZÓŁKA MAJA.
MIODOWE IGRZYSKA

PADDINGTON 2

MAŁA WIELKA STOPADOKĄD TERAZ?

CHATA

WSZYSTKIE PIENIĄDZE
ŚWIATA

CZWARTA WŁADZA

GRA O WSZYSTKO

BODYGUARD 
ZAWODOWIEC

Droga Krzyżowa ulicami 
Radzynia

Informacja ws odpadów BIO i budowlanych



Zapisy emocji, stanów, na-
strojów, przeżywanych na co 
dzień – wszystko to zamknię-
te w obrazie grubą fakturą na 
płótnie we wszelkiej gamie 
kolorów. 

To opowieść o codziennych 
przemyśleniach, obserwacji oto-
czenia i wnioskach wyciąganych 
z tego co się dzieje we współcze-
snych relacjach międzyludzkich. 
Opowieść tę snuję łęczyńska ar-
tystka Majka Zuzańska na obra-
zach składających się na wystawę 
„Wypisać imię złudzeniom”, której 
wernisaż miał miejsce w piątek, 
26 kwietnia w Galerii „Oranżeria” 
Radzyńskiego Ośrodka Kultury.

- Uważam, że w moich pracach 
ciężko jest doszukać się jakiegoś 
specjalnego przesłania, może tylko 
na kilku, które są zapisem moich 
emocji i reakcji na to, co dzieje się 
na świecie, a z czym nie specjal-
nie się zgadzam. Wtedy gdy prze-
żywam takie emocje, malowanie 
jest jedną z form mojej wypowie-
dzi, gdzie mogę się wykrzyczeć 
komentując to, co się dzieje. Moje 
malarstwo jest specyficzne, trochę 
makabryczne i trudne do odbioru, 
ale jest moje. Mam tylko nadzieję, 
że dzięki kolorystyce okaże się do 
„przyjęcia” przez odbiorców - mó-

wiła Autorka podczas otwarcia 
wystawy. Licznie zebrani goście 
Galerii bardzo dobrze przyję-
li malarstwo Majki Zuzańskiej. 
Niektórzy komentowali je na swój 
sposób, utożsamiali się z nim, 
doszukiwali się w nim symbo-
liki. Nieraz stonowane, a nieraz 
kolorowe, mięsiste i fakturzaste 
obrazy robiły na widzach wra-
żenie, wywoływały w nich różne 
stany emocjonalne, skłaniały do 
myślenia.

Majka Zuzańska nie jest w Ra-
dzyniu nieznaną artystką. Swoje 
prace wystawiała już tutaj wie-
lokrotnie na wystawach indywi-
dualnych i zbiorowych. Artystka 
urodziła się w Biłgoraju. Od 1986 
r. związana jest z Łęczną, gdzie 
wiele lat przepracowała w Cen-
trum Kultury. Jest Prezesem Łę-
czyńskiego Stowarzyszenia Twór-
ców Kultury i Sztuki PLAMA, 
członkiem Towarzystwa Przyja-
ciół Sztuk Pięknych w Lublinie 
oraz Polskiego Stowarzyszenia 
Nauczycieli Plastyków z siedzibą 
w Lublinie. Należy do Związku 
Polskich Artystów Plastyków. 
Tworzy w różnych technikach: 
akryl, akwarela, olej, batik, pastel, 
malarstwo na szkle i jedwabiu.

 Arkadiusz Kulpa
 Fot. Tomasz Mynarczyk
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Dziennikarz, podróżnik, autor książek i programów telewizyjnych o tematyce 
kulinarnej, kulturowej i historycznej Robert Makłowicz odwiedzi Radzyń.  
Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 26 maja, w ramach „Radzyńskich Spo-
tkań z Podróżnikami”. O 15.00 Robert Makłowicz odsłoni swoją tabliczkę na 
Skwerze Podróżników, o 16.00 spotka się z mieszkańcami w sali widowiskowo
-kinowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury (ul. Jana Pawła II 4). Wstęp wolny.

Robert Makłowicz urodził się 
12 sierpnia 1963 r. w Krakowie. 
Pochodzi z rodziny o korzeniach 
polskich, ukraińskich, ormiań-
skich, węgierskich i austriackich. 
Jest absolwentem V Liceum Ogól-
nokształcącego im. Augusta Wit-
kowskiego w Krakowie. W latach 
1982–1989 studiował prawo, a 
następnie historię na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Był publicystą w 
„Gazecie Wyborczej” (1993-2004) 
oraz współpracował z tygodnikami 
„Wprost”, „Newsweek” i „Przekrój”.

Robert Makłowicz pasjonu-
je się historią, zwłaszcza dziejami 
Europy Środkowej w dobie pano-
wania Habsburgów, szczególnie 
zaś dwóch ostatnich władców tejże 
dynastii – cesarza Franciszka Józefa 
i cesarza Karola. Pozostałe zaintere-
sowania nazwać można szeroko ro-
zumianą konsumpcją – od literatu-
ry (ulubieni autorzy: Joseph Roth i 
Andrzej Bobkowski), poprzez mu-
zykę (od punk rocka po Bartóka, 
ze szczególnym uwzględnieniem 

pieśni ludu Csángó), po destyla-
ty owocowe (zwłaszcza z gruszek 
Williams, morwy, pigwy, śliwek, 
jabłek, moreli oraz mieszane), wina 
(koniecznie grüner veltliner i pinot 
noir) oraz kuchnię (przedziwna 
predylekcja do mamałygi z bryn-
dzą oraz skwarkami z wędzonej 
słoniny).

W Telewizji Polskiej w latach 
1998-2008 prowadził popularny 
cykl reportaży „Podróże kulinarne 
Roberta Makłowicza” a w latach 
2008-2017 program „Makłowicz 
w Podróży”. Programy te znaczą-
co odbiegały od formuły tzw. „go-
towania na ekranie”. W każdym 
przedstawiana była kuchnia z in-
nego zakątka świata. Jak sam o so-
bie mówi: „Jestem podróżnikiem z 
pasji, ale nie jestem prawdziwym 
kucharzem, lecz amatorem”. Robert 
Makłowicz będąc w odwiedzanych 
miejscach, opowiada o ich histo-
rii, warunkach tam panujących, 
ciekawostkach dotyczących kraju, 
w którym się znajduje oraz gotu-

je regionalne potrawy. Od 2017 r. 
współpracuje z kanałem telewizyj-
nym Food Network, gdzie może-
my oglądać jego nowy program pt. 
„Makłowicz w drodze”. 

Mieszka w Krakowie i w jednej 
z wiosek na półwyspie  Pelješac  w 
chorwackiej Dalmacji.

Na 28. edycję „Radzyńskich 
Spotkań z Podróżnikami” zaprasza 
Burmistrz Radzynia Podlaskie-
go Jerzy Rębek oraz Starosta Ra-
dzyński Szczepan Niebrzegowski, 
a także organizatorzy: Radzyń-
skie Stowarzyszenie „Podróżnik” 
i Radzyński Ośrodek Kultury. 
Sponsorami wydarzenia są: firma 
drGerard, Spółdzielcza Mleczarnia 
„Spomlek”, Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych i Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Radzyniu 
Podlaskim. Patronat nad wydarze-
niem objął ogólnopolski miesięcz-
nik „Poznaj Świat” oraz portal „Ko-
cham Radzyń Podlaski”.

 red.

Radzyńskie Stowarzyszenie 
„Podróżnik” we współpracy  
z Radzyńskim Ośrodkiem  
Kultury zaprasza na wieczór 
promocyjny tomiku wierszy  
Elżbiety Kalarus  
pt. „Sensualnie”. 

Wydarzenie odbędzie się 7 
czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 
18.00 w Galerii „Oranżeria” Ra-

dzyńskiego Ośrodka Kultury (ul. 
Jana Pawła II 4). 

Wstęp wolny.
Elżbieta Kalarus mieszka i 

pracuje w Radzyniu Podlaskim. 
Estetka, miłośniczka rzeczy pięk-
nych oraz literatury, zwłaszcza sf 
i malarstwa akwarelowego. Szyje i 
dzierga. Laureatka IX Ogólnopol-
skiego Konkursu Satyrycznego 
„Biały Mis” – III miejsce w kate-
gorii literackiej. Tomik „Sensu-

alnie” jest jej debiutem. Od dzie-
ciństwa tworzy do szuflady, lecz 
dopiero od niedawna przenosi 
słowa na papier.

Tomik wierszy „Sensualnie” 
wydany został nakładem Radzyń-
skiego Stowarzyszenia „Podróż-
nik” w ramach cyklu „Radzyńskie 
Wędrówki Literackie”. Podczas 
spotkania promocyjnego chętni 
będą mogli go nabyć i uzyskać 
dedykację autorki.

Partnerami wydarzenia są: 
Miasto Radzyń Podlaski, Powiat 
Radzyński, firma drGerard, Spół-
dzielcza Mleczarnia „Spomlek”, 
Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych i Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej w Radzyniu Pod-
laskim. Patronat medialny nad 
wydarzeniem sprawuje portal 
„Kocham Radzyń Podlaski”.

 Robert Mazurek

„Wypisać imię złudzeniom” – 
malarstwo Majki Zuzańskiej

„Sensualnie” z Elżbietą Kalarus

Robert Makłowicz
przyjedzie 
do Radzynia



WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEgO 26 MAJA 2019 R. 
gRANICE OBWODÓW I SIEDZIBY KOMISJI WYBORCZYCH

Z uwagi na konieczność poprawy warunków głosowania i warunków pracy komisji wyborczej siedziba Obwodo-
wej Komisji Wyborczej nr 4 mieszcząca się dotychczas w bibliotece przy ul. Spółdzielczej została przeniesiona 
na nową salę gimnastyczną w Filii Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Chmielowskiego. Poniżej przedstawiamy 

granice wszystkich obwodów głosowania wraz z adresami siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Nr obwodu 
głosowania granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 ul.: Chopina, Cicha, Bronisława Deskura, Stanisława Jarmuła, Ks. Stanisława Ka-
mińskiego, Korczaka, Koszary, Tadeusza Laskowskiego, Lotnicza, Moniuszki, Nowa, 
Norwida, Paderewskiego, Kazimierza Prejznera, Przesmyckiego, Sienkiewicza, Sikor-
skiego, Mieczysława Stagrowskiego, Szymanowskiego, Czesława Toczyńskiego, Wie-
niawskiego, Wisznicka (od ronda WIN do ul. Kleeberga), Witkiewicza, Wybickiego, 
Zabielska (do ul. Lubelskiej do ul. Kleeberga).

Przedszkole Miejskie Nr 2 Radzyń Podlaski, 
ul. Brata Alberta Chmielowskiego 8, 

21-300 Radzyń Podlaski

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 ul.: Baczyńskiego, Broniewskiego, Brzechwy, Kasprowicza, Kochanowskiego, Ko-
nopnickiej, Leśna, Lipińskiego, Lisowskiego, Męczenników Podlaskich, Mickiewicza, 
Osiedlowa, Orzeszkowej, Podlaska, Prusa, Reja, Reymonta, Sitkowskiego, Słowackie-
go, Tysiąclecia, Zbulitowska, Żeromskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 2 Radzyń Podlaski, 
ul. Sitkowskiego 3, 21-300 Radzyń Podlaski

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 ul.: Akacjowa, Chełmońskiego, Dębowa, Klonowa, Lubelska, Malczewskiego, Matejki, 
Polna, Powstania Styczniowego, Wisznicka (od ronda WIN do końca), Wyspiańskie-
go, Zielona.

gimnazjum Nr 2 Radzyń Podlaski, 
ul. Sitkowskiego 3, 21-300 Radzyń Podlaski

4 ul.: Spółdzielcza, Wojska Polskiego, Kardynała Wyszyńskiego. Szkoła Podstawowa Nr 2 Radzyń Podlaski 
(sala gimnastyczna), ul. Chmielowskiego 5, 

21-300 Radzyń Podlaski

UWAgA!!! NOWA SIEDZIBA KOMISJI PRZENIESIONA Z BIBLIOTEKI 
PRZY UL. SPÓłDZIELCZEJ

5 ul.: Brata Chmielowskiego, Kazimierza Jagiellończyka, Kleeberga, Zabielska (od ul. 
Kleeberga do końca), Zaródki.

Szkoła Podstawowa Nr 2 Radzyń Podlaski, 
ul. Chmielowskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski

UWAgA!!! WEJŚCIE DO LOKALU WYBORCZEgO WEJŚCIEM  
głÓWNYM DO SZKOłY

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6 ul.: Bohaterów, Czereśniowa, Dąbrowskiego, Kocka, Konstytucji 3 Maja, 11 Listopa-
da, Łąkowa, Malinowa, Morelowa, Ogrodowa, Ostrowiecka (bez osiedla DOM), Plac 
Potockiego, Porzeczkowa, Poziomkowa, Spokojna, Truskawkowa, Warszawska, Wi-
śniowa.

Urząd Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 
21-300 Radzyń Podlaski

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7 ul.: Bulwary, Chomiczewskiego, Nadrzeczna. Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy Radzyń Podlaski, 
ul. Bulwary 12, 21-300 Radzyń Podlaski

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8 ul.: Gwardii, Kościuszki, Ostrowiecka 57, 58 (bloki SM DOM). Młodzieżowe Centrum Kariery OhP Radzyń Podlaski, 
ul. Armii Krajowej 2, 21-300 Radzyń Podlaski

9 ul.: Brzostówiecka, Budowlanych, Aleja Kasztanowa, Armii Krajowej, Krysińskiego, 
Lendzinek I, Lendzinek II, Międzyrzecka, Nadwitnie, Jana Pawła II, Parkowa, Par-
tyzantów, Plac Wolności, Płudzińska, Pocztowa, Pomiarowa, Powstańców Stycznio-
wych, Rynek, Targowa, Traugutta, Witosa, Zamkowa

Szkoła Podstawowa Nr 1 Radzyń Podlaski, 
ul. Jana Pawła II 25, 21-300 Radzyń Podlaski

10 SZPITAL Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski

ZMIANA SIEDZIBY KOMISJI WYBORCZEJ NR 4 !!!
12 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 13 maja 2019 r.OgłOSZENIE


