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W wigilię  Wszystkich Świętych po raz 
drugi przez centrum Radzynia przeszedł 
Korowód Świętych. Tym razem w pocho-
dzie, który wyruszył z kościoła pw. Świętej 
Trójcy, uczestniczyła młodzież przebrana 
za świętych, jakich wydała ziemia polska.

ciąg dalszy na str. 5

Przez Radzyń przeszli 
polscy święci

ciąg dalszy na str. 

Jak głosowaliśmy

Sprawa podatku 
gruntowego
SP ZOZ

Transportowcy 
apelują
o obniżenie
podatku

W Radzyniu wybory do Sejmu 
zdecydowanie wygrało Prawo i 
Sprawiedliwość, zdobywając 
45,92% ważnie oddanych głosów.  
Wybory do Senatu w Radzyniu  
wygrał Grzegorz Bierecki, na 
którego oddano 44,31% głosów.

Do końca bieżącego roku powin-
na zapaść decyzja Samorządowe-
go Kolegium Odwoławczego,
rozstrzygająca wątpliwości doty-
czące właściwej stawki podatku 
gruntowego, jaki  SP ZOZ 
powinien płacić miastu:  0,2 czy 
0,8 zł. - Umorzenie zaległości po-
datkowych jest możliwe, ale musi 
to się dokonać zgodnie z prawem 
– komentuje sytuację burmistrz 
Jerzy Rębek.

Radzyńscy transportowcy chcą 
obniżenia podatku od środków 
transportu do stawki minimalnej. 
Zapowiedzieli emigrację firm, 
jeśli podatek nie zostanie zmniej-
szony. -Temat będzie wkrótce 
dyskutowany na Komisji Rozwo-
ju Gospodarczego – zapowiedział 
jej przewodniczący Waldemar 
Panasiuk.

ciąg dalszy na str. 2
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Wybory parlamentarne 2015

Nasi reprezentanci
w Parlamencie
W Sejmie z okręgu 7 (Biała Pod-
laska, Chełm, Zamość) znajdzie 
się 8 przedstawicieli zwycięskie-
go PiS-u, 2 mandaty uzyskała 
PO, jeden otrzymało PSL. W 
Izbie Wyższej Parlamentu bę-
dzie nas reprezentował senator 
Grzegorz Bierecki, który zde-
cydowanie zwyciężył w okręgu 
17 (Biała Podlaska oraz powia-
ty: bialski, radzyński i parczew-
ski)  zdobywając 42 862 głosy 
(44,12%). 
Posłowie PiS, którzy zasiadą w 
poselskich ławach to: Beata Ma-
zurek (30 365 głosów), Sławo-
mir Zawiślak (25 236), Agata 
Borowiec (17 183), Marcin Du-
szek (12 783), Adam Abramo-
wicz (10 500),  Piotr Olszówka 
(8 174), Jan Szewczak (7 865) i 

Teresa Hałas (6 451).
Robert Mazurek, który w Ra-
dzyniu zdeklasował innych 
kandydatów, w  okręgu nr 17 
zebrał 4 593 głosy i znalazł się  
na 12 miejscu, a więc w połowie 
24-osobowej listy. Tym razem 
jeszcze poza Parlamentem.
Z listy PO mandaty zdobyli: 
Grzegorz Raniewicz (10 485) 
i Stanisław Żmijan (7 135), po 
jednym mandacie przypadł: 
Ruch Kukiz’15, zdobył go Ja-
rosław Sachajko (10 772), oraz 
PSL-owi, który reprezentować 
będzie z naszego okręgu Geno-
wefa Tokarska (4 606). 
Poza Parlamentem znajdzie się 
Tadeusz Sławecki, który zdobył 
4 553 głosy (w Radzyniu 924) i 
zajął 2 miejsce na liście PSL w 
okręgu 17. 

Jak głosowali
radzynianie? 
W Radzyniu uprawnionych do 
głosowania było 12975 osób, kar-
ty pobrały 6704 osoby. Frekwen-
cja wyniosła 51,67%. Do Sejmu 
oddano 245 nieważnych głosów 
(3,65%), głosów ważnych od-
dano 6459. Do Senatu ważnych 
głosów oddano 6269, nieważ-
nych - 435 głosów (6,94%).
Na Prawo i Sprawiedliwość za-
głosowało w Radzyniu 2966 osób 
(45,92%). Na kolejnym miejscu 
uplasowało się PSL, które zdo-
było 1029 głosów (15,93%), a za 
nim – PO, na którą zagłosowało 
726 wyborców (11,24%). Za tą 
trójką znalazło się ugrupowanie 
Kukiz’15, które zdobyło 535 gło-
sów (8.28%).
Kolejne miejsca zajęli: Zjedno-
czona Lewica 463 głosy (7.17%), 
Nowoczesna 354 głosy (5,48%), 
Korwin 335 (5,19%), Razem 147 
– 2,28%. Listę zamyka Samo-
obrona, która zdobyła 5 głosów 
(0,08%).
Czarnym koniem wyborów w w 
Radzyniu okazał się Robert Ma-
zurek (PiS), który zgarnął 1594 
głosy, co oznacza, że oddał na 
niego głos co czwarty głosujący 
radzynianin (24,68%).
Na drugim miejscu znalazł się 
Tadeusz Sławecki (PSL), na któ-

rego oddało głosy 924 wyborców 
(15,93%).
Kolejne miejsca pod względem 
liczby zdobytych głosów zaję-
li: Marcin Duszek (PiS) - 556 
głosów, Stanisław Żmijan (PO) 
- 328 głosów, Riad Haidar (ZL) 
- 271, Beata Mazurek (PiS) - 261 
głosów, Arkadiusz Strojek (Kor-
win) i Jarosław Sachajko (Ku-
kiz’15) - po 161, Jan Szewczak 
(PiS) - 129, Mateusz Prucnal 
(Nowoczesna) - 126. 101 głosów 
zdobył Ryszard Kondraszuk 
(Nowoczesna). Lider listy PO 
Grzegorz Raniewicz zdobył 89 
głosów, lider partii Korwin Rafał  
Bukowski - 83 głosy.
Blado wypadli kandydaci PSL 
nawet ci o znanych nazwiskach, 
zadomowieni w Parlamencie - 
Franciszek Stefaniuk zdobył za-
ledwie 22 głosy, na Przemysława 
Litwiniuka zagłosowało tylko 18 
osób, na Genowefę Tokarską - 7 
osób.
Wybory do Senatu w Radzyniu 
zdecydowanie wygrał Grzegorz 
Bierecki, na którego zagłosowa-
ło 2778 osób, co stanowi 44,31% 
ważnie oddanych głosów, na 
drugim miejscu znalazł się Ma-
riusz Filipiuk (PSL) z 1280 głosa-
mi, na trzecim Stefan Karasiński 
(PO), który zdobył 1272 głosy i 
Marek Woch (939 głosów).

Robert Mazurek, który zgro-
madził jedną czwartą głosów 
oddanych w Radzyniu na kan-
dydatów do Sejmu, poproszony 
o skomentowanie tego faktu, 
powiedział: - Poparcie tak wielu 
mieszkańców Radzynia jest dla 
mnie bardzo satysfakcjonują-
ce. Dziękuję wszystkim, którzy 
oddali na mnie głos. To bardzo 
mnie motywuje, pokazuje, że 
warto pracować dla społeczności 
naszego miasta. To także dowód, 
że po wyborach samorządowych 
nadal posiadamy wielki mandat 
zaufania u mieszkańców Radzy-
nia, bo to, co robimy, spotyka się 
ze zrozumieniem radzynian.

  Anna Wasak

Po raz drugi w październiku 
przedstawiciele Radzynia 
odebrali główną nagrodę 
za zwycięstwo w konkursie 
ogólnopolskim. Tym razem 
był to Puchar Recyklingu 
wręczony 27 października 
w czasie Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich. 
Nagrodę odebrali Piotr 
Tarnowski – odpowiedzialny 
za edukację ekologiczną w 
Urzędzie Miasta oraz wice-
burmistrz Tomasz Stephan. 

Jedną z głównych nagród w ka-
tegorii Lider Odzysku  otrzymał 

również Zakład Zagospodarowa-
nia Odpadami Komunalnymi Sp. 
z o.o. w Adamkach, gdzie zago-
spodarowywane są odpady z Ra-
dzynia. Gratulujemy! 
Podczas uroczystej gali wręcze-
nia nagród w kategorii Edukacja 
Recyklingowa zostały przyznane 
dyplomy i nagrody w poszczegól-
nych podkategoriach konkursu. 
Wśród nich była podkategoria 
„Gminy, przedsiębiorstwa i pozo-
stałe”, gdzie nasze Miasto Radzyń 
Podlaski zdobyło I miejsce!
- Działania poszczególnych pod-
miotów oceniane były na pod-
stawie danych z 2014 r., przesła-
nych szczegółowych formularzy, 
dokumentów potwierdzających 

konkretne inwestycje itd. Po 
otrzymaniu wszystkich zgłoszeń, 
nastąpiła weryfikacja poprawno-
ści i zgodności danych, a następ-
nie liczne posiedzenia kapituły 
konkursowej. Po burzliwych de-
batach ogłoszono zwycięzców, w 
tym Radzyń Podlaski – wyjaśnia 
Piotr Tarnowski podinspektor w 
Wydziale Zarządzania Mieniem 
Komunalnym. 
Otrzymane nagrody rzeczowe 
Miasto Radzyń przeznaczy na 
nagrody w konkursach i wyda-
rzeniach w ramach prowadzo-
nej edukacji ekologicznej wśród 
mieszkańców.

 Red.

W Radzyniu wybory do Sejmu zdecydowanie 
wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 
45,92% ważnie oddanych głosów. O wielkim 
sukcesie może mówić również Robert Ma-
zurek (PiS), na którego oddał głos niemal co 
czwarty radzyński wyborca. Wybory do Sena-
tu w Radzyniu  wygrał Grzegorz Bierecki, na 
którego oddano 44,31% głosów.

Radzyń mistrzem Polski w recyklingu!
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ROK 2014
Interpretacja Ustawy o działalności 
leczniczej z 2011 r. wskazuje jedno-
znacznie, że ZOZ-y są instytucjami 
prowadzącymi działalność gospo-
darczą. W związku z tym grunty na-
leżące do SP ZOZ należało zaszere-
gować jako „pozostałe grunty zwią-
zane z działalnością gospodarczą”. 
W tym przypadku stawka podatku 
w bieżącym roku wynosi 0,80 zł.
SP ZOZ Radzyń jednak w latach 
2012, 2013 i 2014, wykazywał w de-
klaracji, iż jego grunty nie są zwią-
zane z działalnością gospodarczą i 
naliczano stawkę jak dla gruntów 
pozostałych (w roku bieżącym jest 
to 0,20 zł za m2).
Jeszcze za poprzedniej kadencji 
samorządu -   w kwietniu 2014 
r. organ podatkowy, którym w 
tym przypadku jest Urząd Mia-
sta, wezwał SP ZOZ do złożenia 
korekty deklaracji na podatek od 
nieruchomości. Powodem było 
zastosowanie w złożonej deklaracji 
niewłaściwej stawki podatkowej w 

odniesieniu do budynków i grun-
tów oraz zmniejszenie powierzchni 
użytkowej budynku.
Stosowna korekta została złożona 
dopiero po ponownym wezwaniu 
z dnia 30 maja 2014 r. W deklara-
cji podatkowej zastosowana została 
obowiązująca stawka w podatku od 
nieruchomości dla budynków, po-
dano przyczyny zmniejszenia ogól-
nej powierzchni użytkowej budyn-
ku, natomiast stawka w odniesieniu 
do gruntów pozostawiona została 
na dotychczasowym poziomie. Po-
datnik tłumaczył, iż grunty znajdu-
jące się w użytkowaniu SP ZOZ-u 
nie są związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.
W związku z tym Urząd Miasta 
jako organ podatkowy wystąpił z 
wnioskiem o sporządzenie opinii 
prawnej w zakresie właściwego 
opodatkowania gruntów będących 
w posiadaniu SP ZOZ w Radzyniu 
Podlaskim. W opinii prawnej z dnia 
8 sierpnia 2014 r. czytamy: „... do 
podmiotu, jakim jest SP ZOZ w 
Radzyniu Podlaskim należy za-

stosować najwyższą stawkę podat-
kową, albowiem grunty będące w 
jego posiadaniu należy traktować 
jako grunty związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej”.

ROK 2015
W deklaracji z roku 2015 w wystą-
piła niejasność, gdyż ZOZ wykazał 
tam, iż grunty są de facto związane z 
działalnością gospodarczą, ale wpi-
sano stawkę nieprawidłową - 0,20 
zł. W związku z tym w marcu 2015 
r. SP ZOZ został wezwany przez 
organ podatkowy (UM) do złoże-
nia korekty, lecz tego wówczas nie 
dokonał. 
Konsekwencją tego było, zgodnie z 
procedurą zawartą w Ordynacji po-
datkowej, wszczęcie z urzędu po-
stępowania podatkowego celem 
określenia wysokości zobowiąza-
nia na 2015 r. Stosowana decyzja 
została wydana w czerwcu 2015 r. 
Ta decyzja nie została zaskarżona 
do Samorządowego Kolegium Od-
woławczego. Co więcej - ZOZ za-

płacił różnicę w podatku i dokonał 
dopłat za podatek z poprzednich 
miesięcy tego roku.
W związku z tym, działając zgodnie 
z ustawą o finansach publicznych i 
ordynacją podatkową, Urząd Mia-
sta musiał zażądać korekty zobo-
wiązań z lat poprzednich.
SP ZOZ nie złożył korekt deklara-
cji na podatek od nieruchomości 
za lata 2012-2014, w związku z 
czym po przeprowadzonym po-
stępowaniu podatkowym z urzę-
du została określona wysokość 
zobowiązań w podatku od nieru-
chomości za poszczególne lata. W 
sumie chodzi o kwotę ok. 150 tys. 
zł.

Dwa miesiące na
rozpatrzenie sprawy
Tym razem SP ZOZ skorzystał z 
przysługującego mu prawa i odwo-
łał się od tych decyzji do Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego 
w Białej Podl. Organ wyższej in-
stancji ma dwa miesiące na rozpa-

trzenie odwołania. Do końca bieżą-
cego roku powinna zapaść decyzja 
rozstrzygająca wątpliwości co do za-
stosowania właściwej stawki podat-
ku od nieruchomości dla gruntów 
będących w posiadaniu SP ZOZ w 
Radzyniu Podlaskim.
- Nie ulega wątpliwości, że szpital 
prowadzi działalność niezwykle 
ważną i w interesie społecznym 
jest, by jak najlepiej funkcjonował 
– mówi burmistrz Miasta Jerzy 
Rębek. Włodarz dodaje, że jeśli 
szpital złoży do Urzędu Miasta 
stosowny wniosek o umorzenie 
czy też rozłożenie na raty i odpo-
wiednio udokumentuje podanie, 
burmistrz będzie mógł podjąć 
decyzję zgodnie z prawem i prze-
pisami, biorąc pod uwagę oczywi-
ście dobro mieszkańców miasta i 
powiatu. - Będziemy w tej sprawie 
współpracować z kierownictwem 
ZOZ-u, bo zależy nam na dobru 
pacjentów w nie mniejszym stop-
niu jego dyrekcji – deklaruje Jerzy 
Rębek.
 Anna Wasak

Sprawa podatku gruntowego SP ZOZ
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Umorzenie jest możliwe, ale
musi być zgodne z prawem
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Problem z podatkiem od gruntów, jaki SP ZOZ ma zapłacić Miastu, powstał w związku z wprowadzeniem obo-
wiązującej od 1 lipca 2011 r. Ustawy o działalności leczniczej. Do końca bieżącego roku powinna zapaść decyzja 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, rozstrzygająca wątpliwości dotyczące właściwej stawki podatku.  
- Umorzenie zaległości podatkowych jest możliwe, ale musi to się dokonać zgodnie z prawem – komentuje sytu-
ację burmistrz Jerzy Rębek.

Tanie miejsca do handlu  na tzw. małym ryneczku oferuje
Urząd Miasta Radzyń Podlaski

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

Informacje tel. 83-3512488

KONKURS NA LOGO MOSiR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim oraz  Mia-
sto Radzyń Podlaski zaprasza do udziału w konkursie na projekt 
graficzny logo promującego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ra-
dzyniu Podlaskim. Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną i 
nawiązywać do działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Konkurs ma charakter otwarty i jego uczestnikami mogą być osoby 
fizyczne i prawne. Prace konkursowe należy składać w sekretariacie 
MOSiR lub wysłać pocztą na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji  21-300 Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15  Termin składania 
prac upływa  15 grudnia 2015 godz. 15.00. Dla zwycięskiego projektu 
przewidziana jest nagroda w postaci karnetu na pływalnię „Aqua-
-Miś” o wartości 400 złotych oraz pamiątkowej statuetki.
Regulamin konkursu dostępny na www.mosir-radzyn.pl



ŚDM staną się świętem
dla Radzynia
Ks. Mariusz Baran przypomniał, 
że Światowe Dni Młodzieży 2016 
będą się składać z dwóch części: 
pierwsza „Dni w Diecezjach” (od  
20 do 25 lipca ) będzie się odbywa-
ła w parafiach całej Polski, na drugą 
określaną jako „Wydarzenie Cen-
tralne” (od 25 do 31 lipca) uczest-
nicy spotkają się w Krakowie.
Na część pierwszą ŚDM do diece-
zji siedleckiej przybędzie ok. 5 tys. 
gości z zagranicy.  Cała diecezja 
siedlecka została podzielona na 10 
rejonów. Rejon radzyński obejmuje 
2 dekanaty: radzyński i komarow-
ski. Już obecnie zgłosiło się do nas 
470 osób, w tym ze Słowacji 100, 
Białorusi 200, Portugalii 50, Francji 
50, Arabii Saudyjskiej 50, Wenezu-
eli 20 oraz z Australii (liczba jeszcze 
nie jest ustalona). Przewidywana 
liczba gości w rejonie radzyńskim 
to 500-550 osób.
- ŚDM na pewno staną się wielkim 
świętem dla Radzynia, okazją do 
doświadczenie wspólnej modli-
twy i wiary przez młodych ludzi 
– mówił ks. M. Baran, który przy-
pomniał, że już od roku w każdy 
czwarty piątek miesiąca odbywa się 

spotkanie modlitewne„Serce 2.0”.

Zaprosimy młodzież
do rodzin
Goście z zagranicy będą nocowali 
u polskich rodzin, do każdej rodzi-
ny będą kierowane po dwie osoby. 
Rodziny zapewnią nocleg i śniada-
nie, rejon  przygotowuje pozostałe 
posiłki i zorganizuje czas pobytu w 
diecezji i mieście.  
W Radzyniu na pewno młodzież 
będzie widać. Centrum spotkań 
będzie stanowić Sanktuarium Mat-
ki Boskiej Nieustającej Pomocy, 
gdzie odbywać się będą spotkania, 
katechezy i nabożeństwa. - Oprócz 
tego, że będzie w nich uczestniczyć 
ok. 500 obcokrajowców, spodzie-
wamy się, że zaangażuje się około 
tysiąca naszej młodzieży z całego 
rejonu – mówił ks. Mariusz. Jest już 
duża grupa młodzieży włączonej w 
przygotowania.
Szczególnym wydarzeniem będzie 
przejście uczestników przez mia-
sto w procesji („W drodze do Jery-
cha”), podczas którego Koronka do 
Bożego Miłosierdzia odmówiona 
zostanie  w różnych językach, za-
prezentowane zostaną krótkie in-
scenizacje. Na zakończenie części 

parafialnej ŚDM w niedzielę prze-
widywane są formy rozrywkowe 
– mecz i tańce oraz wyjazd mło-
dych do Kodnia i Pratulina, gdzie 
prawdopodobnie dotrze ok. 20 tys. 
uczestników ŚDM.
Obecnie w ramach przygotowań 
odbywają się spotykania z młodzie-
żą ponadgimnazjalną, żeby przy-
bliżyć im formację duchową, cele 
ŚDM, jak też i zachęcić do udziału 
w przygotowaniach. Chodzi np. 
o pomoc w zakwaterowaniu, tłu-
maczeniu na języki obce katechez, 
modlitw, które są opracowywane w 
rejonie.  

Okazja do promocji
miasta 
Bez wątpienia taka impreza stanie 
się okazją do promocji naszego re-
gionu i miasta – nie tylko między-
narodowej, ale i międzykontynen-
talnej. 
Dotychczas odbyły się spotkania 
ze wszystkimi władzami samo-
rządowymi rejonu radzyńskiego 
(wszystkich gmin, Miasta Radzyń 
i Powiatu Radzyńskiego), które  

zadeklarowały chęć współpracy i 
pomocy w organizacji spotkania, 
zostało podpisane  porozumienie 
między rejonowym sztabem ŚDM 
a poszczególnymi gminami. Tak-
że szkoły i inne instytucje współ-
pracują ze sztabem, wyraziły chęć 
udziału w przygotowaniach. 
- Dziękuję za otwartość i zaangażo-
wanie się wszystkich władz samo-
rządowych w konkretne przygo-
towania do ŚDM, za poświęcony 
czas, wspaniałą życzliwość, wielkie 
otwarcie. Liczymy na to, że goście 
wywiozą stąd miłe wspomnienia, 
nawiążą kontakty, które przetrwają 
kilka lipcowych dni, staną się am-
basadorami naszego kraju, naszego 
rejonu, naszego miasta – mówi ks. 
Mariusz Baran.
Jeśli chodzi zaś o uczestnictwo na-
szej młodzieży w Wydarzeniu Cen-
tralnym w Krakowie – rejestracja 
osób chętnych do uczestnictwa bę-
dzie się odbywać do końca marca. 
Bliższe informacje i kontakty htt-
p://2016jerycho.pl/koordynator-i-
-liderzy-sdm-2/.
 Anna Wasak

Już po raz piąty Gimnazjum Nr 
1 im. Orląt Lwowskich zorgani-
zowało charytatywny turniej na 
rzecz Dziennego Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Radzyniu 
Podlaskim. W środowy wieczór 
(21.10) rozegrano mecz w siat-
kówkę pomiędzy nauczycielami, 
uczniami oraz rodzicami.
Jak wyjaśnia dyrektor Bożena Pła-
tek, pomysł na to przedsięwzięcie 
pojawił się podczas jednej z godzin 

wychowawczych i do chwili obec-
nej z wielką radością jest podtrzy-
mywany i realizowany. – Inicjaty-
wa rozgrywania meczy wyszła od 
uczniów. My jako szkoła chętnie 
- poprzez różnego rodzaju akcje - 
podejmujemy działania, mające na 
celu pomoc potrzebującym, także i 
ten pomysł od razu nam się spodo-
bał. Z Dziennym Środowiskowym 
Domem Samopomocy współpra-
cujemy już ponad 10 lat. Sam mecz 

to prosty sposób na integrację i 
zwrócenie uwagi na potrzeby osób 
niepełnosprawnych – podkreśla 
Bożena Płatek dyrektor Gimna-
zjum Nr 1.
W charytatywnych zmaganiach 
chętnie uczestniczą także pracow-
nicy szkoły oraz rodzice gimna-
zjalistów, którzy chwalą działania 
szkoły, a pod akcją podpisują się 
obiema rękami.  KN
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Tu nie liczy się wynik!

Radzyń a Światowe Dni Młodzieży 2016
Już za 9 miesięcy rozpoczną się Światowe Dni Mło-
dzieży. Swój udział w tym wydarzeniu będą mieli rów-
nież mieszkańcy Radzynia. Temat ten podjął koordy-
nator rejonowy ŚDM ks. Mariusz Baran na konferencji 
prasowej (8 października) oraz podczas październiko-
wej sesji Rady Miasta. 

Fotorelacje z oddziałów przedszkolnych
Ślubowania przedszkolaków, Dzień Marchewki, Dzień Edukacji Narodo-
wej, powitanie jesieni… to wszystko działo się w oddziałach przedszkol-
nych Przedszkola Miejskiego. Na fotorelacje oraz opisy uroczystości 
zapraszamy na stronę internetową Urzędu Miasta: www.radzyn-podl.pl

Do Autobusu Energetyczne-
go Burmistrz Miasta zapra-
sza wszystkich mieszkańców 
Radzynia Podlaskiego 18 
listopada!

Autobus to mobilne edukacyj-
no-informacyjne centrum prze-
ciwdziałania zmianom klimatu. 
Głównym celem kampanii jest 
zwiększenie świadomości spo-
łecznej odnośnie zmian klimatu, 
ich przyczyn oraz działań, jakie 
można podjąć, aby im przeciw-
działać. Chodzi także o zachę-
cenie każdego mieszkańca do 
podejmowania kroków na rzecz 
przeciwdziałania zmianom kli-
matu w codziennym życiu i oto-
czeniu: w domu, pracy, szkole, 
lokalnym środowisku. Autobus 
to mobilne laboratorium, wy-
posażone w modele, makiety, 
prezentacje przedstawiające naj-
nowocześniejsze rozwiązania w 
dziedzinie poszanowania ener-
gii.
Autobus energetyczny będzie 
dostępny dla wszystkich miesz-
kańców Radzynia Podlaskiego  
18 listopada w godzinach 8:00 - 
16:00 na dziedzińcu Pałacu Po-
tockich. 
Wstęp wolny, zapraszamy!

 Piotr Tarnowski

Autobus
Energetyczny
zawita
do Radzynia



Pamiątki z Powstania 
Styczniowego
Kaplica południowa nosi wezwanie 
Pana Jezusa. Jest to miejsce szcze-
gólnie związane z historią Polski i 
Kościoła oraz naszego regionu. 
Znajdujący się w kaplicy ołtarz 
zbudowany został na przełomie 
XIX i XX wieku, ponieważ wcze-
śniejszy, XVIII-wieczny spłonął w 
pożarze. Pozostała z niego tylko 
wieńcząca ołtarz gloria: gdy unie-
siemy głowę, zobaczymy figurę 
Boga Ojca wychylającego się ze 
srebrnych obłoków, by błogosła-
wić światu. Poniżej, na linii gzym-
sów, umieszczona została Gołębica 
symbolizująca Ducha Świętego. 
Obecny dębowy ołtarz zbudowany 
jest w stylu eklektycznym, ozdobio-
ny został złoconymi rzeźbami. W 
tej oszczędnej w barwy oprawie, na 
tle ciemnoczerwonego aksamitu 
umieszczone są trzy białe figury o 
dużej wartości artystycznej: Chry-
stusa Ukrzyżowanego oraz Matki 
Bożej i św. Jana Apostoła. O tym, że 
gorące modlitwy parafian zanoszo-
ne w tej kaplicy były wysłuchiwane, 
świadczą liczne wota umieszczone 

obok krzyża.Tu w styczniu 1863 
roku ks. Józef Żebracki, który za-
słynął z głoszenia patriotycznych 
kazań, odbierał przysięgę od radzy-
nian, udających się do leśnych od-
działów powstańczych. Świadkiem 
tego jest niewielki krucyfiks stojący 
nad drewnianym tabernakulum. 
Widnieje na nim metalowa tablicz-
ka z datą 1863.
W tej kaplicy umieszczona została 
tablica poświęcona biskupowi Ja-
nowi Kalińskiemu, urodzonemu 
w Radzyniu Podlaskim unickiemu 

biskupowi, nominatowi chełmskie-
mu i bełskiemu, który za obronę 
Kościoła unickiego skazany został 
na zsyłkę na Syberię w roku 1841. 
Tam zmarł 25 lat później. Ma tu 
swe upamietienie również inny 
radzynianin – twórca lubelskiej 
szkoły filozoficznej, profesor Kato-
liciego Uniwersytetu Lubelskiego 
ks. Stanisław Kamiński.
Kaplica ta ma interesującą kryptę 
podziemną, z inskrypcjami z 1733 
roku. Jedna ze złożonych tam tru-
mien ma datę 1838 rok. 

Cudze chwalicie, swego 
nie znacie
W radzyńskim kościele uwagę 
przyciąga piękna, renesansowa 
ambona. Znajduje się na ścianie 
tęczowej, oddzielającej prezbite-
rium od nawy głównej. Pochodzi 
z połowy XVII wieku. Wykonana 
z drewna, polichromowana na 
olejno, z pozłacaną dekoracją. W 
ściankach korpusu znajdują się ni-
sze z rzeźbami stojącymi na kon-
solkach. Na środkowej umieszczo-
na jest figura Chrystusa Zbawicie-
la Świata, po bokach – czterech 
ewangelistów. Na baldachimie 
znajduje się rzeźba Michała Ar-
chanioła.
Naprzeciw ambony wisi barokowa 
chrzcielnica, pochodząca praw-
dopodobnie z II połowy XVIII 
wieku. Również drewniana, malo-
wana na olejno, ma kształt korony 
kabłąkowej zwieńczonej krzyżem.
W otoczeniu kościoła warto zwró-
cić uwagę na hisoryczną dzwon-
nicę – bramę fundacji Eustachego 
Potockiego, według projektu Jaku-
ba Fontany.  
Wielkie słowa uznania należą się 
dla radzyńskich księży probosz-
czów za podjęcie prac remonto-
wych i konserwatorskich, dzięki 
którym świątynia odzyskiwała 
stopniowo swój blask.
Ks. prałat Kazimierz Musiej został 
nagrodzony „Laurem Konserwa-
torskim” za bardzo wysoki poziom 
remontu kościoła, prowadzonego 
od roku 1999. Remont kościoła 

z zewnątrz rozpoczął ks. kan. Jan 
Czapski, a po jego śmierci dzieło 
dokończył ks. kan. Andrzej Kieli-
szek, który zadbał również o oto-
czenie światyni, przeprowadził re-
nowację tzw. starej plebanii.  Dzię-
ki temu radzyńska „perła renesan-
su” znajduje się w godnej oprawie.

 Anna Wasak

W wigilię Uroczystości Wszystkich 
Świętych po raz drugi przez centrum 
Radzynia przeszedł Korowód Świę-
tych. Tym razem w pochodzie, który 
wyruszył z kościoła pw. Świetej Trójcy, 
uczestniczyła młodzież przebrana za 
świętych, jakich wydała ziemia polska 

lub z Polską związanych – począwszy 
od świętych biskupów, pierwszych 
patronów Polski - Wojciecha i Stani-
sława po św. Faustynę Kowalską, św. 
Maksymiliana Marię Kolbego, bł. ks. 
Jerzego Popiełuszkę i św. Jana Pawła 
II. 

Po Mszy św., krótkim nabożenstwie 
słowa oraz prezentacji świętych ko-
rowód ruszył ulicą Ostrowiecką i War-
szawską. Na jego czele ministranci 
nieśli krzyż oraz zabytkowy relikwiarz 
Korwin-Szlubowskich, zawierający re-
likwie 39 świętych. Pochód, któremu 

towarzyszyly radosne śpiewy,  prze-
szedł ul. Ostrowiecką i Warszawską, 
by powrócić do kościoła Świętej Trójcy. 
Korowód zorganizował ks. Michał 
Burdach, który podkreślił, że jest to 
chrześcijańska odpowiedź   na niebez-
pieczna modę ochodów Halloween.  

- Chcemyw ten sposób pokazać,  że 
Uroczystość Wszystkich Świętych to 
radosny dzień, w którym czcimy tych, 
co osiągnęli niebo. 

 Anna Wasak
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Korowód Świętych na ulicach Radzynia

Kościół pw. Świętej Trójcy - perłą renesansu cz. III
W dwóch poprzednich odcinkach zaprezentowaliśmy Państwu architekturę 
kościoła, zaliczanego do grona najwybitniejszych budowli sakralnych tzw. 
renesansu lubelskiego. Wskazaliśmy najcenniejsze elemeny jego wyposaże-
nia, m.in. unikatowy nagrobek Mniszchów, obrazy Józefa Buchbindera. Dziś 
o kaplicy południowej oraz charakteryzujących się szczególnym pięknem 
ambonie i chrzcielnicy.
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Radzyńscy transportowcy chcą 
obniżenia podatku od środków 
transportu do stawki minimal-
nej. Zapowiedzieli emigrację 
firm, jeśli podatek nie zostanie 
zmniejszony. - W najbliższym 
czasie temat ten będzie 
dyskutowany na specjalnym 
posiedzeniu Komisji Rozwoju 
Gospodarczego – zapowiedział 
jej przewodniczący Waldemar 
Panasiuk.

Temat pojawił się na ostatniej sesji 
Rady Miasta 28 października. Naj-
pierw przedstawił go burmistrz Je-
rzy Rębek w sprawozdaniu z dzia-
łalności międzysesyjnej. Jak poin-
formował włodarz miasta, podatek 
od środków transportu do stawki 
minimalnej najpierw obniżył pre-
zydent Białej Podlaskiej, kilka dni 
temu w jego ślady poszła sąsiednia 
gmina Ulan Majorat. W ten sposób 

powstała ogromna konkurencja. To 
spowodowało, że wiele firm rozwa-
ża ewentualność przerejestrowania 
działalności do sąsiedniej gminy, 
gdyż na jednym składzie TIR dawa-
łoby to oszczędności rzędu 1000 zł.
28 października przedstawiciele 
radzyńskich transportowców udali 
się na rozmowy do ratusza. Skiero-
wali do burmistrza prośbę o zwró-
cenie się do Rady Miasta z propo-
zycją rozważenia obniżenia stawek 
podatku od środków transportu, by 
zatrzymać przewoźników w Radzy-
niu. - Obniżenie obecnie obowią-
zującej stawki do minimalnej ozna-
cza niedobór środków w budżecie 
na około 100 tys. złotych, ale gdyby 
większość lub wszyscy transpor-
towcy odeszli do sąsiedniej gmi-
ny, wówczas straty sięgną 270 tys. 
złotych – informował burmistrz 
Radzynia i zaapelował do radnych, 
w szczególności członków Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, o zwoła-
nie komisji i przeanalizowanie pro-
blemu, bo sprawa jest poważna.

Na sesję przybyli
właściciele radzyńskich 
firm transportowych
W ich imieniu  głos zabrał Tade-
usz Gajownik. - Jesteśmy dotknięci 
kryzysem na rynku przewozowym 
związanym z embargiem rosyjskim, 
– wyjaśniał i zwrócił się z prośbą do 
radnych „o rozważenie możliwo-
ści obniżenia podatku do kwoty 
minimalnej” – za przykładem są-
siednich gmin. - Jeżeli państwo nie 
przychylicie się do naszej prośby, 
radzyńskie firmy transportowe wy-
emigrują do gminy Ulan Majorat, a 
generują one na tym terenie około 
200 - 300 miejsc pracy – ostrze-
gał właściciel firmy transportowej. 
Prosił o rozważenie tematu na sesji 
poświęconej uchwalaniu przyszło-

rocznego budżetu.
O trudnej sytuacji firm transpor-
towych mówił następnie Henryk 
Hałajko. - Jesteśmy gnębieni z każ-
dej strony – zaznaczył i wymieniał: 
mandaty 7 - 12 tys. zł, opłaty dro-
gowe, perspektywa wprowadzenia 
8,5 euro poborów za godzinę dla 
kierowców przejeżdżających przez 
Niemcy. - Znamy ciężką sytuację 
finansową Radzynia, ale jeste-
śmy dociśnięci do ściany. Chcemy 
utrzymać miejsca pracy. Chcemy 
żyć. Pomóżcie nam! - apelował ra-
dzyński przedsiębiorca.
Waldemar Panasiuk zapowiedział, 
że w najbliższym czasie zostanie 
zwołana Komisja Rozwoju Gospo-
darczego z udziałem właścicieli 
firm transportowych w celu prze-
dyskutowania tematu. - Nie dopu-
ścimy do wypuszczenia państwa z 
Radzynia – zapewniał przewodni-
czący komisji.  AW

Sala balowa Pałacu Potockich sta-
ła się w sobotę, 24 października 
miejscem, gdzie seniorzy z miasta 
i powiatu radzyńskiego obchodzili 
Międzynarodowy Dzień Seniora. 
Organizatorem spotkania był Pol-
ski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Oddział Rejonowy w 
Radzyniu Podlaskim.
Międzynarodowy Dzień Seniora 
w Polsce obchodzony jest od 1999 
roku. Wtedy to Ogólnopolska Rada 
Obchodów Roku Seniora, w liście 

otwartym zwróciła się z apelem „o 
podejmowanie działań w środowi-
skach lokalnych, które przyniosą 
pomoc i radość seniorom, a także 
pomogą aktywnie włączyć się w ży-
cie innych pokoleń”.
Zaproszonych gości i uczestników 
spotkania powitał Marian Samo-
ciuk, Przewodniczący Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i 
Inwalidów. - Senior w dzisiejszym 
świecie nie ma łatwo. Niskie eme-
rytury, bardzo drogie leki – to naj-

częstsze problemy, z jakimi się bo-
rykamy. Nie takiej starości chcieli-
śmy doczekać i wierzymy, że dzięki 
przychylności władz to się zmieni 
– mówił m.in. przewodniczący.
W trakcie uroczystości wyróżnia-
jący się członkowie związku zostali 
uhonorowani dyplomami oraz pa-
miątkowymi odznakami. Po części 
oficjalnej ze swoim repertuarem 
zaprezentowały się zespoły: Radzy-
niacy oraz Wrzos. Po występach 
prowadzący zaprosili uczestników 
oraz przybyłych gości na poczęstu-
nek i wspólną zabawę.
 Karol Niewęgłowski

Transportowcy chcą obniżenia podatku

Dzień Seniora 2015

Po raz siódmy I LO w Radzyniu 
Podlaskim we współpracy z 
Miastem Radzyń Podlaski oraz 
Nadleśnictwem Radzyń Podla-
ski zorganizowało akcję „Moje-
mu miastu. Posadzę drzewo”. 
Akcja -jak zaznacza jej koordy-
natorka Barbara Jarmosiewicz 
- cieszy się co roku ogromnym  
powodzeniem.

- Cel akcji jest prosty: chcemy 
posadzić jak najwięcej drzew w 
naszym mieście. Nasza uwaga od 
dwóch lat skupiła się na ścieżce 
rowerowej, z której korzysta wiele 
osób, a która w pewnych odcin-
kach nie posiada drzew – mówi 
koordynatorka.
Z prośbą o podarowanie sadzo-
nek już od kilku lat organizatorzy 
zwracają się do Nadleśnictwa w 
Radzyniu Podlaskim. – Serdecz-
nie dziękujemy leśnikom, którzy 
dołożyli starań by zrealizować na-
szą prośbę w tym terminie, o który 
poprosiliśmy. Dziękujemy także 
firmie CMC z Marynina, która 
zgodziła się nam pomagać i co 
roku funduje nam paliki. Nie moż-
na zapomnieć o radzyńskim Urzę-
dzie Miasta, który przychylnie 
patrzy na nasze działania. Cieszy 
fakt, że do akcji z wielkim zapałem 
i chęcią podchodzą uczniowie, ni-
kogo nie trzeba namawiać – doda-
je Barbara Jarmosiewicz.

 Karol Niewęgłowski

„Mojemu miastu. 
Posadzę
drzewo.”

Uroczysta gala wręczenia 
nagród w II edycji konkursu 
„Radzyń segreguje!”odbyła się 
20 października w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miasta. W 
konkursie wzięło udział 169 
prac plastycznych z 3 szkół: 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Bohaterów Powstania Stycz-
niowego, Szkoły Podstawowej 
Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 
3 przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym im. 
Zofii Sękowskiej.

Dzieci poprzez swoje pracy poka-
zały, że ochrona środowiska, eko-
logia, zasady segregacji odpadów 
są im znane i umieją to zobrazo-
wać na swoich plakatach. II edycja 
konkursu zatem była jeszcze lepsza 

niż I pod kątem merytorycznym. 
W większości prac widać było od-
powiednie kolory, liczbę i nazwy 
pojemników na odpady, nawią-
zanie do Miasta Radzyń Podlaski 
poprzez użycie herbu lub pałacu. 
Plakaty naprawdę zachęcają do se-
gregacji odpadów.
Cieszy również to, że poprzez pra-
ce dzieci widać, że edukacja ekolo-
giczna w naszym mieście idzie w 
dobrym kierunku.
Po wystąpieniu podinspektora Pio-
tra Tarnowskiego i z-cy Burmistrza 
Pana Tomasza Stephana oprócz 
pochwał i licznych gratulacji dzieci 
otrzymały nagrody z logo „Radzyń 
segreguje!”, a także nagrody głów-
ne.
W kategorii klas I-III zwyciężyli:  
Przemysław Bocian SP Nr 3 przy 

SOSzW,  Małgorzata Zając SP Nr1, 
Kamila Karpińska SP Nr 2. Wy-
różnione: Zuzanna Adameczek SP 
Nr 2, Amelia Syta SP Nr 2, Maria 
Sozoniuk SP Nr 2. 
W kategorii klas IV-VI zwyciężyły: 

Gabriela Ceranowicz SP 2, Olga 
Szerszonowicz SP1, Monika Paw-
lina SP Nr 1. Wyróżnieni: Michał 
Wysokiński SP Nr 3 przy SOSzW, 
Marta Zalewska SP Nr 2,  Paulina 
Sierpień SP Nr 1. 

Gratulujemy raz jeszcze zwycięz-
com i zapraszamy do udziału w ko-
lejnych akcjach edukacji ekologicz-
nej Miasta Radzyń Podlaski!

 Piotr Tarnowski

„Radzyń segreguje!” - nagrody wręczone



- Ptaki to temat rzadko podejmo-
wany przez malarzy. Obrazy Zofii 
Leszczyńskiej, inspirowane natu-
rą, budzą niesamowity zachwyt: w 
małym formacie malarka przedsta-
wia je w taki sposób, że wydaje się, 
iż za chwilę odfruną z tła – mówił 
kustosz wystawy Arkadiusz Kulpa 
podczas wernisażu, ktory odbył się 
w piątek, 30 października. 

Rzeczywiście - miniatury malo-
wane są tak subtelnym pędzlem, 
że widz ma wrażenie, iż wystarczy 
wyciągnąć rękę, by poczuć mięk-
kość ptasich piór. Przedstawione 
na nich ptaki są zwiewne, ulotne, a 
każdy z nich jest inny - nie tylko z 
powodu upierzenia, sylwetki, dzio-
ba. Z jedwabnego tła patrzą na nas 
ptaki delikatne, płoche, ale i dum-

ne, zadziorne, ciekawskie. 
- Maluję na jedwabiu, bo kwiaty i 
ptaki zasługują na jedwab – stwier-
dziła Zofia Leszczyńska i ze znaw-
stwem mówiła o kwiatach, które 
zdobiły i zdobią otoczenie domów, 
a także o wyglądzie i zwyczajach 
ptaków. - Urodziłam się i wycho-
wałam na wsi. Ptaki obserwowa-
łam i zachwycałam się nimi od 
dziecka - są takie delikatne, zwiew-
ne, płochliwe. O świcie budził mnie 
głos kukułki, wilgi, dzikich gołębi, 
koguta, przyglądałam się dzierlat-
ce, co szybko biega, czapli, która 
stoi godzinami w fantastycznej 
pozie, sikorce balansującej na ga-
łęzi czy żurawiowi brodzącemu po 
wodzie... - wspominała malarka. - 
Ptak jest złym modelem – dodała 
- ucieknie i koniec. Malowałam je, 
by je zatrzymać, przyswoić sobie. 
Czasem próbowałam stylizować, 
charakteryzować, poprawiać, ale 
jaki sens ma poprawianie natury?
Przybyli na wernisaż mieli moż-
ność wysłuchania wiersza Bożeny 

Płatek, zainspirowanego poprzed-
nią wystawą obrazów Zofii Lesz-
czyńskiej.
Wystawę można oglądać do 13 li-
stopada.
Zofia Leszczyńska pochodzi w 
Woli Chomejowej, w latach 1967-
75 studiowała kierunki pedago-
giczno-artystyczne w Radomiu 
i na Uniwersytecie Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie. Uczyła 
plastyki i techniki w LO w Radzy-
niu. Brała udział w wielu ogólno-
polskich i międzynarodowych ple-
nerach malarskich oraz wystawach 
poplenerowych.
 Anna Wasak

W sali konferencyjnej Pałacu 
Potockich można oglądać 
wystawę poświęconą 35-le-
ciu powstania NSZZ „Soli-
darność”. Wernisaż odbył się 
w niedzielę 18 października.

Na wystawie znalazło się wiele pa-
miątek pochodzących z lat 1980-
1989, w tym związanych ze stanem 
wojennym oraz wyborami 1989 
roku. Są tam druki ulotne - plaka-
ty, ulotki, cegiełki dokumentujące 
pomoc aresztowanym w czasie 
stanu wojennego, wezwania do 
strajków – niektóre własnoręcznie 
sporządzone przez radzyńskich 
członków “Solidarności”. Mamy 
też zdjęcia ze strajków, marszów 

i spotkań członków pierwszego 
wolnego związku zawodowego, 
biuletyny Zarządu Regionu Środ-
kowowschodniego, ale też broszu-
ry radzyńskie, ocenzurowane w 
stanie wojennym koperty poczto-
we, solidarnościowe znaczki pocz-
towe alternatywne do oficjalnych 
znaczków Poczty Polskiej, kartki 
na żywność. W gablotach znalazły 
się wpinki i opaski strajkowe.
Przypomnijmy, że bogaty zbiór 
pamiątek dotyczących początków 
„Solidarności”, w tym „Solidarno-
ści” radzyńskiej, został przekazany 
przed rokiem Archiwum Pań-
stwowemu przez przewodniczą-
cego NSZZ „Solidarność” Oddział 
w Radzyniu Jerzego Bednarczyka 
oraz Józefa Korulczyka – członka 
„Solidarności”, prezesa Radzyń-
skiego Stowarzyszenia Inicjatyw 
Lokalnych.
Wystawa będzie czynna do 22 li-
stopada.
 AW

Wystawa
na 35-lecie
„Solidarności”
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Robert Bachara (skrzypce) 
i Katarzyna Kaczorowska 
(fortepian) koncertowali 24 
października w radzyńskiej 
oranżerii w ramach XXXII 
Dni Karola Lipińskiego. Tym 
razem było wiele akcentów 
zwiazanych z Patronem mu-
zycznej imprezy. 

W repertuarze radzyńskiego kon-
certu znalazł się utwór Karola Li-

pińskiego – koncert A-dur op. 32 nr 
4.  w wersji na skrzypce i fortepian. 
Skrzypek jest absolwentem Akade-
mii Muzycznej im. Karola Lipiń-
skiego we Wrocławiu i obecnie jej 
wykładowcą.  
Liczni melomani przybyli na wy-
stęp mogli wysłuchać jeszcze utwo-
ru A. Corelliego „La Follia” oraz So-
naty A-dur op. 47 nr 9 „Kreutzer” 
L.van Beethovena. 
 AW

Pragniemy Państwa poinformo-
wać, że Miasto Radzyń Podlaski 
wydało mini przewodnik poświę-
cony Pałacowi Potockich.  Był on 
przygotowywany z okazji przejęcia 
naszej „Perły” przez Miasto Ra-
dzyń, szczęśliwie 
jego publikacja 
zbiegła się w czasie 
ze zwycięstwem w 
plebiscycie „Na-
tional Geographic 
Traveler” na „7 
nowych cudów 
Polski”. Zarówno 
mieszkańcy na-
szego miasta jak 
i przybywający 
z różnych stron 
coraz liczniejsi 
turyści narzekali 
na brak tego typu 
wydawnictwa.
Przewodnik w bardzo 
skrótowej, popularyzatorskiej for-
mie ukazuje walory architekto-
niczne Pałacu Potockich, omawia 
wartości artystyczne rzeźb Jana 
Chryzostoma Redlera, zdobiących 

budowlę, przekazuje informację 
o Oranżerii i bardzo skrótowo - o 
kościele pw. Świetej Trójcy, należą-
cym do zabytkowego kompleksu 
znajdującego się w centrum miasta. 
Autorką tekstu jest Anna Wasak, 

folder został boga-
to zilustrowany 
zdjęciami autor-
stwa Karola Nie-
węgłowskiego.
Wydawcą jest 
Miasto Radzyń 
Podlaski. 
W najbliższych 
planach jest po-
dobne wydawnic-
two poświęcone 
właścicielom Ra-
dzynia i Pałacu 
Potockich oraz sa-
memu kościołowi 
pw. Świętej Trójcy, 
być może uda się 

również wydać utwory literackie 
poświecone właścicielom pałacu i 
samej „perle rokoka”.  

 Red.

Kwiaty i ptaki zasługują na jedwab
Ponad sto niezwykłych ptasich „portretów” - akrylowych miniatur na połyskliwym 
jedwabiu można oglądać w Galerii „Oranżeria” Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Na 
obrazach królują ptaki, ale też pojawiają się inne ulubione motywy Zofii Leszczyń-
skiej: kwiaty i anioły. 

Ostatni koncert XXXII
Dni Karola Lipińskiego

„Perła rokoka” - mini przewodnik 
o Pałacu Potockich



Pływanie jest jedną z ważniej-
szych dyscyplin sportowych 
jakimi zajmuje się Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Jedną z ostatnich w tym roku 
okazji do sprawdzenia swych 
umiejętności były zawody 24 
października.
Blisko setka zawodniczek i zawod-
ników zgłosiło się do sportowej 
rywalizacji „Jesieni w Aqua – Mi-
siu”. Zawody otworzyli burmistrz 
Tomasz Stephan i dyrektor MOSiR 
Agnieszka Włoszek i rozpoczęła się 
walka w 16 kategoriach wiekowych. 
Niestety w dwóch najmłodszych ka-
tegoriach czyli dziewczęta i chłopcy 
2008 nie było startujących , więc 
rozpoczęto od kategorii dziewcząt 
2007. Wśród zawodników, zwłasz-

cza w młodszych kategoriach, trzon 
stanowili podopieczni Natalii Bo-
rysiuk i Jacka Dębskiego z MULKS 
Technik Orion i trzeba przyznać, 
że zajmowali tam czołowe miej-
sca. Jedyną większą zorganizowaną 
grupą spoza Radzynia byli zawod-
nicy Aqua – Ryki. Wszystkie wy-
niki znajdują się poniżej, ale warto 
wspomnieć o bardzo ciekawej i 
rzadko spotykanej sytuacji, gdy aż 
trzech zawodników osiągnęło ten 

sam wynik. Stało się to w rywaliza-
cji gimnazjalistów, a sytuacja była o 
tyle „gorąca”, że dotyczyło to walki 
o I miejsce. Organizatorzy mieli 
parę minut stresu, ale szybko udało 
się przygotować odpowiednią ilość 
pucharów i złotych medali i wszyst-
ko zagrało na 100%.
Zwycięzcy otrzymali puchary, naj-
lepsze trójki zawodników w każ-
dej kategorii medale i upominki a 
wszyscy pamiątkowe dyplomy. Sło-
wa uznania i podziękowanie należą 
się Grupie Dr Gerard. Dzięki po-
mocy sponsora zawodnicy mogli li-
czyć na ciekawe nagrody i słodycze. 
Miejmy nadzieję, że ta współpraca 
rozwijać się będzie dalej i przyniesie 
wszystkim wiele radości.
No i trzeba dodać, ze po wielu 
dyskusjach MOSiR postanowił 
od przyszłego roku reaktywować 
pływacki cykl „Cztery Pory Roku 
z Aqua – Misiem”. Będzie to spore 
przedsięwzięcie, ale patrząc na za-
pał i radość młodych pływaków po 
prostu warto.

Wyniki na www.mosir-radzyn.pl

Za osiągnięcia sportowe nagrodze-
ni zostali zawodnicy: Arkadiusz 
Korolczuk (Trampkarz Młodszy 
LKS „Orlęta – Spomlek”), Eryk 
Niewęgłowski, Katarzyna Ciężka 
i Martyna Zielnik (zawodnicy Ra-
dzyńskiego Sportowego Centrum 
Taekwon-do),  Michał Danilczuk, 
Łukasz Opolski, Mikołaj Try-
kacz (zawodnicy MULKS „Tech-
nik – Orion” przy ZSP w Radzyniu 
Podlaskim, sekcja pływanie). Na-
grody otrzymali również trenerzy: 
Łukasz Ciężki, Jacek Dębski oraz 

Marek Woroszyło. 
Tę część sesji Rady Miasta popro-
wadził Robert Mazurek, przewod-
niczący Komisji Zdrowia i Kultury 
Fizycznej. Radny podkreślił wkład 
rodziców, trenerów, instruktorów 
sportu oraz pasjonatów w różny 
sposób związanych z konkretny-
mi dyscyplinami sportowymi - w 
osiąganie sukcesów w sporcie oraz 
zaznaczył, że w Radzyniu istnieje 
wystarczające zaplecze do tego by 
rozpocząć i kontynuować przygo-
dę ze sportem. - Dzięki połącze-

niu tych wszystkich elementów 
młodzież z naszego miasta może 
osiągać wymierne sukcesy w po-
wiecie, w województwie, w kraju a 
nawet i poza jego granicami – kon-
tynuował przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Kultury Fizycznej. 

- Warto mieć marzenia i warto 
dążyć do ich realizacji – mówił 
Robert Mazurek, wskazując na 
obecnych na sali sportowców i tre-
nerów. - Wiedzcie, że doceniamy 
to co robicie. Dziękujemy za godne 
reprezentowanie naszego miasta 

na różnych szczeblach rywalizacji 
sportowej.
Obszerna fotorelacja oraz szcze-
gółowe informacje na temat osią-
gnięć sportowców na 
www.radzyn-podl.pl
  red.

W dniach 21 - 25 października 
2015 r. odbyły się XXX Mistrzo-
stwa Europy Seniorów i XXI Mi-
strzostwa Europy Juniorów w Ta-
ekwon-do ITF w Motherwell w 
Szkocji. W zawodach wzięło udział 
520 zawodników reprezentujących 
łącznie 23 państwa. Polskę re-
prezentowało 53 zawodników w 
dwóch kategoriach wiekowych w 
tym dwoje radzynian: Katarzyna 
Ciężka i Eryk Niewęgłowski. 
Najbardziej doświadczona zawod-
niczka radzyńskiego klubu Kata-
rzyna Ciężka w kategorii seniorek 
w rywalizacji indywidualnej w 
układach stopni mistrzowskich w 
pierwszym pojedynku uznała wyż-
szość rywalki ze Słowenii. W poje-
dynkach drużynowych było o wie-
le lepiej. Świadczą o tym zdobyte 
przez Katarzynę dwa złote medale i 
tytuł Podwójnej Mistrzyni Europy 
w Taekwon-do. Złote krążki zawi-
sły na szyi radzyńskiej zawodnicz-
ki w kategorii walk drużynowych, 
podczas których radzynianka nie 
dała szans swoim rywalkom wy-
grywając wszystkie pojedynki. 
Oprócz złota za walki do swego 
dorobku medalowego podopiecz-
na Łukasza Ciężkiego dołożyła 
również złoty medal w drużyno-
wych testach siły kobiet.
Kolejnym reprezentantem z Ra-
dzynia Podlaskiego uczestniczą-
cym w Mistrzostwach Europy był 
junior Eryk Niewęgłowski, który 

w rywalizacji indywidualnej po 
dwóch wygranych pojedynkach w 
kategorii do 75 kg musiał uznać 
wyższość zawodnika z Rosji, osta-
tecznie zajmując miejsce 5-8 tuż 
przed strefą medalową. W rywali-
zacji drużynowej Eryk wraz z dru-
żyną zdobył tytuł Mistrza Europy 
w drużynowych testach siły dokła-
dając do tego wicemistrzostwo w 
drużynowych technikach specjal-
nych oraz brązowy medal w druży-
nowych walkach.
W klasyfikacji generalnej Polska 
Reprezentacja zajęła pierwsze 
miejsce deklasując inne państwa z 
dorobkiem 52 medali i zdobyciem 
tytułów dla najlepszych drużyn ju-
niorów i seniorów.

Zdjęcia: pztkdlive.pl
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Podczas październikowej sesji Rady Miasta (28.10) 
zostało podsumowane funkcjonowanie sportu w 
naszym mieście. Po raz pierwszy przyznana została 
nagroda specjalna Burmistrza Radzynia  za wybitne 
osiągnięcia sportowe. Jej laureatem został Jakub 
Szczerba – kulturysta, złoty medalista Mistrzostw 
Europy 2015.

Radzyńscy sportowcy nagrodzeni!

Katarzyna Ciężka i Eryk Niewęgłowski 
Mistrzami Europy w Taekwon-do!!!

Otwarte Zawody Pływackie
„Jesień w Aqua – Misiu”


