
Budżet Miasta 
na rok 2019 
przyjęty!

Inwestycje Miasta 
zaplanowane na 
2019 rok

Nowe kryteria 
dochodowe dla osób 
korzystających 
z pomocy społecznej

Stosunkiem głosów 14 „za” do 1 
„wstrzymujący się” radni przy-
jęli budżet Miasta na 2019 rok. 
Sesja Rady Miasta poświęcona 
budżetowi na bieżący rok odby-
ła się 28 grudnia. Przed głoso-
waniem podstawowe informacje 
na temat budżetu na rok 2019 
zaprezentował burmistrz Jerzy 
Rębek.

W uchwale budżetowej, przyję-
tej przez radnych na sesji Rady 
Miasta 28 grudnia, znalazł się 
szereg inwestycji, które zostaną 
zrealizowane w 2019 roku. Na 
inwestycje zaplanowano ogółem 
7 443 996,43 zł, w tym na zada-
nia wieloletnie, kontynuowane w 
bieżącym roku - 3 517 899,43, a 
na na nowe, jednoroczne - 3 926 
097 zł. 

Radni przyjęli uchwałę pod-
wyższającą kryteria dochodowe 
uprawniające do świadczeń z 
pomocy społecznej. Obecnie wy-
noszą one: 1051,50 zł dla osoby 
samotnie gospodarującej (wcze-
śniej było to 701 zł) oraz 792 zł 
dla osoby w rodzinie (wcześniej 
– 528 zł).
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Część mieszkańców Radzynia 
pożegnała Stary i powitała Nowy 
Rok na dziedzińcu Pałacu Potoc-
kich. Już godzinę przed północą 
z 31 grudnia 2018 r. na 1 stycznia 
2019 r. można się było bawić przy 
muzyce. Tuż przed godziną 24. 
uczestnikom imprezy, mieszkań-
com Radzynia i gościom życzenia 
noworoczne złożył Burmistrz Mia-
sta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek.

- Życzę Państwu, aby każdy 
nadchodzący dzień był przez Pań-
stwa jak najpiękniej postrzegany; 
byśmy czuli się wspólnotą - jak w 
jednej wielkiej rodzinie, gdzie ra-
zem przeżywamy radości i smutki; 
aby towarzyszyła Państwu miłość 
wzajemna – rodzinna i taka ludzka, 
aby szczęście Państwu dopisywało, 

by na co dzień było Państwu dane 
Boże Błogosławieństwo. Wszyst-
kiego najlepszego w nowym, 2019 
roku! - mówił Włodarz Miasta.

Po przemówieniu i krótkim od-
liczaniu rozpoczął się widowisko-
wy pokaz fajerwerków.

 AW

Dochody Miasta zaplanowano 
na kwotę 65 072 650,18 zł, z czego 
dochody bieżące mają wynieść 61 
732 389,18, a dochody majątkowe 
3 340 261 zł.

Łączna kwota planowanych wy-
datków Miasta określona została na 
kwotę 67 508 400,18 zł, z tego wy-
datki bieżące to 60 044 403,75 zł, a 
majątkowe – 7 463 996,43 zł.

Kwota planowanego deficytu 
określona została na 2 435 750 zł, 
źródła jego pokrycia to kredyty i 
pożyczki. Kwota przychodów okre-
ślona w budżecie Miasta wynosi 
3 940 000 zł, a rozchody budżetu 
Miasta mają wynieść 1 504 250 zł – 

i będzie to kwota przeznaczona na 
spłatę kredytów i pożyczek.

Jak wyjaśniał burmistrz Jerzy 
Rębek, Miasto planuje zaciągnąć 
pożyczkę w wysokości 2 mln 940 
tys. zł na realizację programu 
„Sowa” dotyczącego realizacji mo-
dernizacji oświetlenia na terenie 
całego miasta. - Nisko oprocen-
towana pożyczka z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej jest niezwy-
kle atrakcyjna i służyć będzie temu, 
byśmy mogli mieć zdecydowanie 
lepszej jakości oświetlenie uliczne, 
a więc i bardziej bezpieczne ulice, w 
dodatku nawet o 67% zostaną zre-

dukowane wydatki na oświetlenie, 
ponieważ będą to żarówki ledowe, 
bardziej energooszczędne – mówił 
włodarz Miasta. Wyjaśniał dalej, 
że obecnie energia elektryczna na 
oświetlenie miasta kosztuje ok. 800 
tys. zł rocznie, a według danych z 
audytu opracowanego na potrze-
by realizacji tego projektu, przy 
oświetleniu ledowym oszczędności 
wyniosą ok. 0,5 mln zł rocznie. - To 
pozwoli nam na sprawne i bardo 
systematyczne spłaty zadłużenia, 
pozostała kwota zostanie przezna-
czona na budowę infrastruktury 
miejskiej, choćby doświetlenie 
bardzo wrażliwych miejsc, głównie 

przejść dla pieszych, zbudowanie 
dodatkowych linii oświetlenia, któ-
re pozwolą na bezpieczniejsze po-
ruszanie się ulicami miasta – pod-
sumował burmistrz Jerzy Rębek.

Projekt budżetu Miasta na rok 
2019 został pozytywnie oceniony 
przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową oraz komisje stałe Rady Mia-

sta. Po dyskusji (o tym w kolejnym 
artykule) radni przyjęli budżet 
stosunkiem głosów 14 „za” do 1 
„wstrzymujący się” (radna Bożena 
Lecyk).

O dyskusji na temat budżetu – 
na s. 3.

 Anna Wasak

W uchwale budżetowej, 
przyjętej przez radnych na 
sesji Rady Miasta 28 grudnia, 
znalazł się szereg inwestycji, 
które zostaną zrealizowane 
w 2019 roku. Na inwestycje 
zaplanowano ogółem 7 443 
996,43 zł, w tym na zadania 
wieloletnie, kontynuowane 
w bieżącym roku - 3 517 
899,43, a na na nowe, jedno-
roczne - 3 926 097 zł.  

Najważniejsze inwestycje plano-
wane na bieżący rok to:
1. Modernizacja infrastruktury 
oświetlenia ulic na terenie mia-
sta RP – wymiana oświetlenia 
sodowego na ledowe. Koszt 2 937 
812 zł. Pieniądze będą pocho-
dziły z pożyczki z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, spłacanej 
z oszczędności, jakie są przewi-
dziane po zamontowaniu ener-
gooszczędnego oświetlenia ledo-
wego.
2. Dokończenie budowy sali gim-
nastycznej przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 (realizacja w latach 
2016-19). Koszt całości to 3 059 

899,43 zł, w tym dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu w kwocie 
730 200,00 zł.
3. Inwestycje drogowe na rok 
2019 to:
- budowa ul. Polnej (100 tys. zł) – 
realizacja w latach 2019-2021
- budowa ciągu pieszego Zabiel-
ska-Wisznicka (25 tys. zł) – reali-
zacja w 2019 r.,
- modernizacja drogi gminnej - 
utwardzenie ul. Kamińskiego i 
ul. Jarmuła (50 tys. zł) – realiza-
cja w 2019 r.
Łącznie na inwestycje drogowe w 
2019 r. przeznaczonych zostało 
175 tys. zł.
4. Inwestycje związane z zespo-
łem pałacowo-parkowym:
- remont wieży bramnej we 
wschodnim skrzydle Pałacu Po-
tockich – 665 tys. zł, w tym 400 
tys. zł dotacji z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.
- rewaloryzacja Oranżerii w ze-
spole pałacowo-parkowym 70 tys. 
zł
- projekt przebudowy dziedziń-
ca pałacowego – 95 tys. zł 
W związku z nieprzyznaniem 
dotacji na rewitalizację centrum 
Radzynia, w tym modernizację 

Pałacu Potockich, zadanie pod 
nazwą „Rokoko na Nowo” zosta-
ło przełożone na lata następne. 
Do czasu wyjaśnienia przyczyn 
odrzucenia wniosku na dofi-
nansowanie i podjęcia kolejnych 
prób pozyskania środków na Pa-
łac i park, miasto nie ma szans we 
własnym zakresie przeprowadzić 
gruntownej renowacji zabytko-
wego pałacu.
5. Budowa skateparku i siłowni 
plenerowych – 263 tys. zł, z czego 
179 771,00 zł pochodzić będzie z 
Unii Europejskiej w ramach pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich.
6. Inne inwestycje:
- wykup gruntów i nieruchomo-
ści - 50 tys. zł
- zakup sprzętu komputerowego 
i oprogramowania dla UM - 30 
tys. zł
- w ramach Budżetu Obywatel-
skiego 100 tys. zł na modernizację 
budynku filii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej oraz na na zakup spe-
cjalistycznego wyposażenia dla 
Radzyńskiego Sportowego Cen-
trum Taekwondo.

 Anna Wasak
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Budżet Miasta na rok 2019 przyjęty! 

Inwestycje Miasta zaplanowane na 2019 rok

Stosunkiem głosów 14 „za” do 1 „wstrzymujący się” radni przyjęli budżet 
Miasta na 2019 rok. Sesja Rady Miasta poświęcona budżetowi na bieżący 
rok odbyła się 28 grudnia. Przed głosowaniem podstawowe informacje na 
temat budżetu na rok 2019 zaprezentował burmistrz Jerzy Rębek.

Powitaliśmy Nowy Rok - 2019!



1. Zarzucała burmistrzowi, że 
w kampanii wyborczej 2014 
roku krytykował zadłużenie 
Miasta, gdy tymczasem obec-
nie jest ono większe.

Burmistrz Jerzy Rębek: Jeśli 
chodzi o moją krytykę budżetu 
zastanego pod koniec 2014 roku,   
mówiłem wówczas wyraźnie, że 
wszystkie środki, które zostały skie-
rowane na inwestycje, to jest nie-
kwestionowane dobro. Natomiast 
krytykowałem fakt przeznacza-
nia kredytów na wydatki bieżą-
ce. W tej dziedzinie  występowa-
ła ogromna niegospodarność i 
podjąłem w tej sprawie działania 
naprawcze. Okazało się, że sama 
likwidacja Straży Miejskiej to jest 
oszczędność rzędu 2 mln zł w mi-
nionej kadencji! Za takie pieniądze 
powstała prawie w całości sala gim-
nastyczna przy Szkole Podstawowej 
nr 2. Inny przykład: dublowanie 
etatów (kiedy 2 osoby miały iden-
tyczny zakres czynności). Redukcja 
zatrudnienia w tej dziedzinie to 
efekt racjonalnego spojrzenia na 
gospodarkę finansową miasta, co 
również przyniosło duże oszczęd-
ności. Tu nikt mi nie zarzuci, że 
były podejmowane działania nie-
zgodne z zasadami życia społecz-
nego czy gospodarki finansowej. 

Druga sprawa: z jednej strony 
słyszę zarzuty, że jest za mało in-
westycji, z drugiej zaś, że wydajemy 
pieniądze i zaciągamy kredyty. Nie-
stety, każda inwestycja kosztuje. 
Warto podkreślić, że w minionej 
kadencji Miasto zrealizowało in-
westycje na kwotę 33 mln zł. Za-
tem dodatkowe zadłużenie 6 mln zł 
to nie jest dużo. Korzystamy z moż-
liwości, jakie dają nam środki unij-
ne i inne środki zewnętrzne pozy-
skiwane z programów rządowych, 
a kredyty są potrzebne, by m.in. 
mieć pieniądze na wkład własny, 
bez którego nie można pozyskać 
środków zewnętrznych.   

Przy okazji chciałbym zwró-
cić uwagę, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa nawet w jednym 
przypadku nie zakwestionowała 
naszych wydatków w planowa-
nym budżecie. To świadczy, że 

gospodarka finansowa w mieście 
jest dobrze prowadzona. Potwier-
dza to również fakt, że kolejny rok 
(2017 i 2018) znajdujemy się wśród 
najlepszych w rankingach gmin w 
Polsce odnośnie wiarygodności 
finansowej prowadzonych przez 
profesjonalne firmy. Sprawa polega 
nie na tym, by nie brać kredytów, 
bo są one konieczne, ale aby mieć 
możliwość ich spłacania, a my taką 
mamy. Skąd więc niepokój Pani 
Radnej? 

2. Radna zarzuciła, że na 
remont wieży bramnej 
wschodniego skrzydła Pałacu 
Potockich w budżecie miasta 
przeznaczonych zostało 665 
tys. zł, a na remont ulic jedynie 
175 tys. zł. 

Burmistrz Jerzy Rębek: Pani 
Radna, warto z uwagą czytać pro-
jekt uchwały budżetowej. Przytacza 
Pani kwotę 665 tys. zł na remont 
wieży bramnej Pałacu Potockich 
- tylko proszę zauważyć, że w tej 
kwocie 400 tys. zł to jest dotacja, 
czyli środki pozyskane z zewnątrz, 
niepochodzące z kieszeni miesz-
kańców Radzynia. Proszę nie 
wprowadzać w błąd mieszkańców 
Radzynia! Ja wiem, że pałac dla 
Pani i pani środowiska jest solą w 
oku, bo nie chcecie, żeby zabytek 
był własnością miasta. Tymczasem 
mieszkańcy Radzynia inaczej zade-
cydowali i proces związany z przy-
wracaniem pałacu do świetności 
będzie realizowany - bez względu 
na to, jakie słowa krytyki będą pły-
nęły ze strony mojej opozycji. 

Jeśli chodzi o budownictwo dro-
gowe:  wskazywanie na niedostatki 
jest uzasadnione, bo rzeczywiście 
jest jeszcze wiele dróg do wyko-
nania. Jednak jest to zadanie nie 
na jedną kadencję i nie dla jedne-
go burmistrza. Miasto się rozwija, 
trzeba budować drogi. Ale uwa-
żam, że w minionej kadencji robi-
liśmy to skutecznie. Czy tego nie 
widać? Widać, tylko trzeba patrzeć 
i ze zwykłej ludzkiej uczciwości po-
wiedzieć: tak, to zostało zrobione, 
uznajemy to za dobre - a nie wszyst-
ko kwestionować. Ulice Płudziń-
ska, Nadwitnie, szereg ciągów 
pieszych, które zostały wykonane, 
a na koniec roku oddany ciąg ulic: 
Sitkowskiego, Błogosławionych 
Męczenników Podlaskich i Podla-
skiej... Jako Miasto mamy olbrzy-
mi udział w tej ostatniej inwestycji. 
Zawsze z uznaniem mówiłem o 
udziale Powiatu – może nie zawsze 
ze wzajemnością, ale podkreślam, 
że to z inicjatywy Miasta powstał 
projekt przebudowy, a następnie 
ten projekt oddałem Powiatowi, 
włącznie z zezwoleniem na budo-
wę, ponieważ tylko Powiat jako 
właściciel tej drogi, mógł złożyć 
wniosek o dotację z rządowego 
programu budowy dróg lokalnych 
– chociaż Miasto jako pierwsze 
podjęło starania o dotację. Dodać 
trzeba ponadto, że Miasto dołożyło 
3 razy więcej środków do realizacji 
inwestycji niż Powiat. 

Jeśli chodzi o fragment ul. Pod-
laskiej realizowany w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego: wydaliśmy 
takie pieniądze, jakie były przezna-
czone na BO w ubiegłym roku. Bu-

dowa tej drogi będzie kontynuowa-
na, natomiast nie określę dziś, w 
jakim terminie zostanie ukończona 
ulica Podlaska i dziesiątki innych 
ulic na terenie Radzynia. 

Plany budowy wielu ulic istnieją 
od kilkunastu lat i mógłbym prze-
rzucić odpowiedzialność na moich 
poprzedników, ale nie robię tego, 
bo rozumiem, że - jak mówią - tak 
krawiec kraje, jak materii staje. 

3. Radna pytała też, dlaczego 
korpus główny Pałacu Potoc-
kich dotąd stoi pusty.

Burmistrz Jerzy Rębek: Przy-
kro mi, niech Pani zada to pytanie 
przedstawicielom Pani środowi-
ska politycznego. Pani dobrze wie, 
dlaczego tak jest: dlatego, że nasz 
wniosek o jego rewitalizację zo-
stał odrzucony z powodów po-
litycznych, ponieważ w waszych  
zamysłach na moim miejscu 
miał być ktoś inny. Okazało się 
inaczej. Proszę się nie martwić 
i mieszkańcy niech się nie mar-
twią: myślę, że pieniądze na pałac 
pozyskamy - i to jest podstawowa 
kwestia. Nie chciałem do tego wra-
cać, ale Pani temat zaczęła. 

4. Radna Bożena Lecyk poru-
szyła sprawę 1 mln zł zasądzo-
nego przez Sąd Apelacyjny w 
Lublinie na rzecz firmy Ensol.

Burmistrz Jerzy Rębek: Obec-
ne kłopoty Miasta z firmą Ensol w 
sprawie projektu „Czysta Energia 
dla Powiatu Radzyńskiego” (re-
alizowanego w latach 2014-15) są 

konsekwencją błędnych decyzji 
dotyczących tak umowy partner-
skiej zawartej w 2013 r. z gmina-
mi powiatu radzyńskiego, jak i 
samej umowy z firmą Rapid. W 
takiej formie nie powinna być ni-
gdy podpisana przez poprzedniego 
burmistrza! Od momentu przejęcia 
przeze mnie do realizacji projek-
tu – więc od czterech lat - Miasto 
boryka się ze skutkami tych błędów 
(warto porównać: realizowany w 
poprzedniej kadencji od podstaw 
projekt „Słoneczna Alternatywa dla 
Radzynia Podlaskiego”, obejmujący 
381 solarów i 78 instalacji fotowol-
taicznych przebiegał planowo, bez 
zakłóceń). 

W grudniu 2014 projekt „Czy-
sta Energia w Powiecie Radzyń-
skim” przejąłem w dramatycznej 
sytuacji: przez 9 miesięcy został 
zrealizowany w zaledwie 12,3%, w 
ciągu pozostałych czterech miesię-
cy, w tym dwóch zimowych, trzeba 
było wykonać resztę (87,7%) z 1000 
zaplanowanych instalacji w całym 
powiecie radzyńskim! Ostatecznie 
udało nam się zagospodarować 
dla powiatu 7 mln zł na 1000 in-
stalacji solarnych (w tym tylko 150 
dla miasta Radzyń Podlaski). To 
był ogromny wysiłek i fizyczny, i 
intelektualny całego zespołu. Mu-
szę zrealizować wyrok sądu ws. 
Ensolu, ale się z nim nie zgadzam. 
Ponadto sprawa nie jest zakończo-
na, skąd ta pewność, że jako miasto 
straciliśmy pieniądze? Nie możemy 
tego powiedzieć definitywnie, bo 
Miasto złożyło wniosek o kasację 
wyroku do Sądu Najwyższego. 

Mogę tylko dodać, że w tej spra-
wie działałem zgodnie z sumieniem 
i dostępną wiedzą, każdy krok sze-
roko konsultując ze specjalistami, 
ale też wielokrotnie napotykałem 
sytuacje, które można określić jako 
węzeł gordyjski; wszelkie moje po-
sunięcia były  szeroko komento-
wane przez prasę i obszernie wyja-
śniane na bieżąco w mediach miej-
skich (jak choćby sprawa depozytu 
sądowego).  Nieprzyjmowanie wy-
jaśnień do wiadomości mogę trak-
tować jedynie jako objaw złej woli. 

 Oprac. AW
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Zdecydowana większość radnych na sesji 28 grudnia pozytywnie przyjęła projekt budżetu Miasta 
na rok 2019 (14 głosów „za”, jeden „wstrzymujący się”). Z ostrą krytyką wystąpiła jedynie rad-
na Bożena Lecyk, która ostatecznie podczas głosowania wstrzymała się od głosu. Jakie zarzuty 
postawiła radna?

O dyskusji przy głosowaniu 
nad budżetem Miasta na rok 2019
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Orszak Trzech Króli w Radzyniu

Radzyńscy harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju
W przedświąteczną niedzielę 
23 grudnia harcerze radzyń-
skiego szczepu „Infinity” 
przynieśli mieszkańcom Ra-
dzynia Betlejemskie Światło 
Pokoju. Jego oficjalne prze-
kazanie nastąpiło podczas 
Mszy świętej sprawowanej 
w kościele Trójcy Świętej w 
Radzyniu Podlaskim. 

Tegorocznym hasło towarzy-
szące akcji brzmi: „Światło, które 
łączy”. Podczas konferencji pra-

sowej „Betlejemskiego Światła 
Pokoju” naczelny kapelan ZHP 
Wojciech Jurkowski mówił: - 
Światło jest darem, którym chce-
my się podzielić. Niesie ze sobą 
pokój, pogłębia wiarę, przypo-
mina o radości z narodzin Jezusa 
Chrystusa. Przypomina nam, że 
mamy być lepsi, życzliwsi, bar-
dziej pomocni dla drugiego czło-
wieka.

Radzyńscy harcerze przeka-
zując Światło pragną uwrażliwić 
innych na wszystkie potrzeby 

współczesnego człowieka, by w 
tej zabieganej codzienności mieć 
czas na zauważenie proszących o 
pomoc oraz dostrzec milczących 
w cierpieniu.

Tuż po zakończonej Euchary-
stii każdy mógł zabrać do swo-
jego domu Betlejemskie Świa-
tło Pokoju, aby mogło stać się 
cichym towarzyszem wigilijnej 
wieczerzy.

 Karol Niewęgłowski

Na wstępie Mszy św. proboszcz 
parafii pw. Świętej Trójcy podkre-
ślił, że Uroczystość Objawienia 
Pańskiego przypomina, że Jezus 
przyszedł do wszystkich ludzi, 
także pogan, których symbolizu-
ją trzej mędrcy, dlatego jest to też 
dzień modlitwy za misje, by wszy-
scy mogli Go poznać i cieszyć się 
darem zbawienia. - Wyjdziemy 
na ulice miasta, aby przez naszą 
obecność i śpiew kolęd pokazać, 
że dla Jezusa obecnego w naszych 
sercach, jest również miejsce w 
życiu publicznym; że zasady, któ-
re przyniósł, mają być i tam obec-
ne – mówił ks. kan. Krzysztof Pa-
welec.

Homilię wygłosił ks. Arkadiusz 

Markowski. Trzech Mędrców 
ukazał jako wzór tych, którzy czy-
nem potwierdzili wiarę w pozna-
ne przez siebie proroctwa, - Zo-
stawili wszystko, co mieli, wybrali 
się w drogę, w którą poprowadziła 
ich gwiazda, do miejsca, gdzie 
objawił się Bóg – Zbawca świata. 
- Co mamy czynić, aby osiągnąć 
zbawienie? - pytał kaznodzieja i 
odpowiedział, by na wzór Trzech 
Mędrców poznawać Księgę Ży-
cia – Pismo Święte, uwierzyć w 
proroctwa w niej zawarte i dawać 
świadectwo swej wierze, potwier-
dzając ją czynem. - Nie ma innej 
drogi – podkreślał ks. Arkadiusz.

Po Mszy św. prowadzeni przez 
Trzech Mędrców na koniach, przy 

śpiewie kolęd uczestnicy orsza-
ku przeszli na plac Potockiego. 
Tradycyjnie była tam ustawiona 
szopka ze Świętą Rodziną i żywy-
mi zwierzętami. I zgodnie z trady-
cją po dotarciu na miejsce mędrcy 
u stóp Dzieciątka złożyli swe dary.

- Trzej Mędrcy przybyli do 
Jezusa, dając nam kierunek my-
ślenia - nie tylko taki, by oddać 
Mu pokłon, bo On oczekuje dużo 
więcej – mówił dziekan dekana-
tu radzyńskiego ks. prał. Roman 
Wiszniewski. - Chrystus chce 
wcielić się w nasze życie, wrodzić 
się w życie każdego narodu....chce 
żyć w każdym narodzie i łączyć 
go ze sobą. Nasz naród potrzebuje 
Kościoła, by prawa moralne były 
jednakowe, żeby naród różnymi 
drogami – radości, męki i chwały 
- prowadził do zmartwychwsta-
nia.

- Chcę wam pogratulować, bo 
tak urodziwej Świętej Rodziny i 
tak ślicznego Dzieciątka nigdzie 
nie mają, nawet na włoskich ob-
razach – żartował poseł na Sejm 
RP Janusz Szewczak i dodał już 
poważnie: - Mam nadzieję, że ten 
rok będzie znaczący w decyzjach 
i w konkretnym wymiarze na-
szej kulturowej, chrześcijańskiej 
wspólnoty. Dzięki Opatrzności 

Bożej mamy prawdziwego przy-
jaciela na Urzędzie Marszałkow-
skim. Mam nadzieję, że będzie 
pamiętał, jak bardzo liczymy na 
wsparcie.

Następnie głos zabrał wice-
wojewoda lubelski Robert Gmi-
truczuk, który złożył zebranym 
życzenia noworoczne. Z kolei na 
scenę weszli: starosta Szczepan 
Niebrzegowski, wójt Wiesław 
Mazurek oraz burmistrz Jerzy Rę-
bek, który w imieniu trzech wło-
darzy radzyńskich samorządów 
skierował słowo do zebranych. 
Dziękował im za liczną obecność, 
kapłanom za prowadzenie dro-
gami wiary. - Chciałbym wyrazić 
wdzięczność Panu Bogu i rzą-
dzącym naszym krajem za to, że 
możemy swobodnie wyrażać na-
szą wiarę, idąc w orszaku ulicami 
miasta. A przecież tak nie jest w 
całej Europie – w niektórych miej-
scach jest to wręcz zabronione, bo 
nacje o innej kulturze zabraniają 
katolikom uczestniczenia w ta-
kich uroczystościach. Bądźmy 
wdzięczni, że w Polsce możemy 
cieszyć się ze swobody w wyraża-
niu swojej wiary, przywiązania do 
nieprzemijających wartości.

Na zakończenie głos zabrał 
proboszcz parafii pw. Świętej 

Trójcy ks. kan. Krzysztof Pawe-
lec, który dziękował wszystkim 
obecnym, szczególnie tym, któ-
rzy włączyli się w organizację i 
przebieg orszaku: posłowi Janu-
szowi Szewczakowi oraz senato-
rowi Grzegorzowi Biereckiemu, 
którzy jak co roku ufundowali 
śpiewniki kolęd, korony oraz ka-
lendarze, włodarzom radzyńskich 
samorządów, mieszkańcom Sie-
dlanowa gmina Radzyń Podlaski, 
którzy zadbali o ustawienie szop-
ki, Radzyńskiemu Ośrodkowi 
Kultury za nagłośnienie. Słowa 
wdzięczności skierował do ro-
dziny, która wcieliła się w Świętą 
Rodzinę - państwu Beacie i Ka-
milowi Rafałom z córeczką Olą, 
Trzem Królom, w których wcie-
lili się członkowie Radzyńskiego 
Stowarzyszenia Kawaleryjskiego 
im. rtm. Witolda Zawadzkiego, 
Wioletcie i Piotrowi Głowniakom 
z Bedlna za dostarczenie zwierząt 
do szopki, za śpiew kolęd zespo-
łowi muzycznemu złożonymi z 
członków chóru parafii MBNP 
oraz scholi pielgrzymkowej, poli-
cji za zabezpieczenie wydarzenia.

 Anna Wasak
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Wierzyć to czynić
W uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycz-
nia ulicami Radzynia po raz szósty przeszedł 
Orszak Trzech Króli. Wydarzenie rozpoczęła 
Msza św. w kościele pw. Świętej Trójcy, po 
której uczestnicy spotkania, prowadzeni przez 
trzech jeźdźców, w koronach na głowach i ze 
śpiewem kolęd przeszli do szopki ustawionej na 
placu Potockiego, gdzie oddali hołd Dzieciątku.



Ruszył projekt „Czas dla Seniorów”, w ramach którego 32 seniorów uczestniczy w zajęciach wokalnych, komputerowych i terapii  zajęciowej.  

Ta technologia nie była jeszcze 
w Przedsiębiorstwie stosowana, 
chociaż w kraju od lat jest wie-
le tego typu konstrukcji. Praca  
kotła o mocy 2,5 MW pozwoli 
podnieść sprawność energetycz-
ną wytwarzania ciepła, osiągnąć 
optymalną moc cieplną szcze-
gólnie w okresie letnim, kiedy 
należy dostarczać tylko ciepłą 
wodę użytkową. Nowe źródło 
ciepła zmniejszy zużycie paliwa i 
ograniczy emisję zanieczyszczeń 
do otoczenia dzięki instalacji 
odpylania z filtrami workowy-
mi zapewniającymi zwiększone 
rygory wypuszczania pyłów do 
atmosfery.

Ktoś może powiedzieć, że 2,5 
MW dodatkowej mocy to mało, 
ale Spółce wystarcza, żeby rozwi-
jać się podłączając nowych od-
biorców ciepła. Należało w taki 

sposób zwiększyć moc cieplną, 
aby nie kupować uprawnień do 
emisji dwutlenku węgla, które 
już dzisiaj są drogie, a prognozy 
przewidują dalsze wzrosty ceny. 
Kocioł o mocy nieprzekraczają-
cej 3 MW energii cieplnej w myśl 
obowiązujących przepisów nam 
to zapewnił.

W bieżącym roku znacznie 
wydłużyła się sieć ciepłownicza. 
Wzbogaciliśmy się o 427 mb sieci 
wysokich parametrów, 1077 mb 
sieci niskich parametrów oraz 5 
węzłów cieplnych. W związku z 
tym liczymy na zwiększone przy-
chody, dające możliwość realizo-
wania dalszych modernizacji i 
udoskonaleń w źródle ciepła jak 
i w sieciach ciepłowniczych.  

 Jerzy Woźniak
 Prezes PEC
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. 
o. w Radzyniu Podlaskim informuje, że zgodnie 
z harmonogramem w grudniu ukończyło inwe-
stycję pn. „Modernizacja kotła wodnego WR-5 
nr 4 na kocioł w technologii ścian szczelnych 
wraz z modernizacją instalacji odpylania”.

Kocioł gotowy do eksploatacji

Nowe kryteria dochodowe dla osób korzystających z pomocy społecznej 
Radni przyjęli uchwałę w 
sprawie ustanowienia wie-
loletniego programu osłono-
wego w zakresie dożywiania 
mieszkańców Miasta Radzyń 
Podlaski oraz w sprawie 
podwyższenia kryterium do-
chodowego uprawniającego 
do przyznania pomocy w za-
kresie dożywiania w ramach 
wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023.  

Jak wyjaśniał kierownik Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Andrzej Szczęch, dotychczas 
obowiązywał program „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania na 
lata 2014-2020” przyjęty Uchwałą 
Rady Ministrów w 2013 r. Tym pro-
gramem było objętych w Radzyniu 
525 osób, w tym 118 to dzieci do 
czasu rozpoczęcia nauki w szkole 
podstawowej, 191 - uczniowie do 
czasu ukończenia szkoły ponad-
gimnazjalnej i 216 - pozostałe oso-

by otrzymujące pomoc na podst. 
ART. 7 ustawy o pomocy społecz-
nej. W 2018 r. koszt Programu wy-
niósł 223 440 zł , w tym: 178 752 
(80%) to dotacja z budżetu państwa 
i 44 688 (20%) - środki własne.

Pomocy żywieniowej udzielano 
w 9 punktach, w tym w 3 przed-
szkolach i 5 szkołach i 1 – innym 
punkcie.

Program miał obowiązywać do 
2020r. Tymczasem Rada Ministrów 
15 października uchwaliła nowy 

program, który będzie obowiązy-
wał od 1 stycznia 2019 do 31 grud-
nia 2023.

W 2019 r. na dożywianie zostało 
przeznaczonych 200 tys. zł, w tym 
40 tys. środki własne i pochodzić 
będzie 160 tys. od wojewody. Pro-
gramem objęte są dzieci w szkole i 
osoby korzystające z pomocy spo-
łecznej w formie obiadów czy bo-
nów żywnościowych.

Warunkiem uzyskania dotacji od 
wojewody jest uchwalenie uchwały 

o podwyższeniu kryteriów docho-
dowych. Rada Miasta taką uchwałę 
przyjęła 28 grudnia ub. r.

Uchwała Rady Miasta podwyż-
sza kryterium dochodowe upraw-
niające do świadczeń z pomocy 
społecznej - dotyczących dożywia-
nia. Obecnie wynoszą one: 1051,50 
zł dla osoby samotnie gospodarują-
cej oraz 792 zł dla osoby w rodzinie.

 AW

W dniu 14 grudnia 2018 w 
budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 2 przy ul. Chmielow-
skiego odbyła się impreza 
ekologiczna pod hasłem 
„Radzyń segreguje-segre-
guj i Ty”. Dzieci z klasy 2d 
przygotowały inscenizację 
pt. „Ekologiczny Czerwony 
Kapturek”. 

Dzięki spektaklowi uczniowie 
dowiedzieli się m.in. dlaczego 
nie wolno wyrzucać śmieci do 
lasu i jakie są konsekwencje nie-
segregowania. W uroczystości 
wziął udział Piotr Tarnowski - 
Inspektor Wydziału Zarządzania 
Mieniem Komunalnym Urzędu 
Miasta Radzyń Podlaski. Opo-
wiedział dzieciom jak należy 
segregować odpady, co to jest 
recykling oraz zwrócił uwagę na 
poważny problem marnowania i 
wyrzucania żywności.

Wybrani uczniowie wzięli 
udział w zabawie edukacyjnej 
„Segregowanie śmieci” i otrzy-
mali od pana Tarnowskiego na-
grody rzeczowe. Uczniowie będą 
mieli możliwość sprawdzenia 
wiedzy na temat ekologii i segre-
gowania odpadów podczas gry 
edukacyjno-ruchowej pt. „Daj 
śmieciom kosza”, którą specjal-
nie na tę okazję ułożyli organi-
zatorzy.

Na koniec imprezy zosta-
ły ogłoszone wyniki Konkursu 
Piosenki Ekologicznej. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, a zwycięz-
cy zaprezentowali swoje piosenki 
przed zgromadzoną publiczno-
ścią. Organizatorami imprezy 
były panie Agnieszka Skwara, 
Anna Iwaniuk, Izabela Paprocka.

 Piotr Tarnowski

Impreza ekologiczna Szkoły 
Podstawowej nr 2 
pn. „Radzyń segreguje, 
segreguj i Ty”
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Tak minął rok 2018...
STYCZEŃ
1 - mieszkańcy Radzynia powitali rok 2018 
na dziedzińcu Pałacu Potockich. Podczas 
spotkania otwarty został Rok Jubileuszowy, 
zaprezentowano logo towarzyszące obcho-
dom 550-lecia uzyskania przez Radzyń praw 
miejskich.
5 - Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski powołał 
na stanowisko dyrektora ROK Roberta Ma-
zurka.
5 - V Gala Akordeonowa Arti Sentemo otwo-
rzyła w radzyńskiej kulturze jubileuszowy rok 
2018. 
6 - podczas konferencji prasowej Senator RP 
Grzegorz Bierecki oraz Poseł na Sejm RP Ja-
nusz Szewczak przekazali informację o pozy-
skaniu przez Miasto Radzyń Podlaski na re-
witalizację Pałacu Potockich (po raz pierwszy 
bezpośrednio z budżetu państwa) kwoty 1,6 
mln zł.
W styczniu rozpoczął się proces renowacji sali 
widowiskowej Radzyńskiego Ośrodka Kultu-
ry, m.in. wymieniono fotele. 

LUTY
19 - do Urzędu Miasta dotarła oficjalna infor-
macja o wysokiej pozycji samorządu Miasta 
Radzyń Podlaski w ratingu kredytowym: Ra-
dzyń znalazł się w gronie 319 gmin najbardziej 
wiarygodnych finansowo – na na 2792 jed-
nostki samorządowe w Polsce.

MARZEC
1 - w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych ulicami Radzynia przeszedł V 
Marsz Żołnierzy Wyklętych i I Młodzieżowy 
Marsz Żołnierzy Wyklętych.
8 - do Urzędu Miasta dotarła informacja o za-
jęciu przez Radzyń 3. miejsca wśród 39. miast, 
a 16 - wśród 213 gmin województwa lubelskie-
go w Rankingu Gmin Lubelszczyzny przepro-
wadzonym przez Urząd Statystyczny w Lubli-
nie  i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 
Oddział w Lublinie.
19 - konkurs na dyrektora MOSIR wygrała 
Agnieszka Włoszek – dotychczas pełniąca 
obowiązki dyrektora tej placówki.
20 - na konferencji prasowej w Urzędzie Mia-
sta Radzyń Podlaski poinformowano o inwe-
stycjach wartości 3,5 mln zł, które będą reali-
zowane w radzyńskim ośrodku OHP.
22 - rozstrzygnięcie konkursu na nazwę „dom-
ków na książki”, ogłoszonego przez MBP. Wy-
grała „Książniczka” pomysłu Elżbiety Ostasz.
22 - 23. edycja „Radzyńskich Spotkań z Po-
dróżnikami” - o tajemnicach Wyspy Wielka-
nocnej opowiadał Marek Fiedler – syn Arka-

dego (podróżnika i pisarza, autora m.in. „Dy-
wizjonu 303”).

KWIECIEŃ
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków   w 
Lublinie przesłał do Urzędu Miasta pisma z 
informacją o przyznaniu dwóch dotacji: w wy-
sokości 1 mln 600 tys. zł na prace remontowo
-konserwatorskie elewacji zachodniej Pałacu 
Potockich oraz 25,4 tys. zł na renowację grupy 
rzeźbiarskiej znad ryzalitu skrzydła wschod-
niego (przedstawiającej jelenia).
6 - w ramach 3. edycji „Radzyńskich Podró-
ży Teatralnych” do Radzynia przybyli aktorzy 
Cezary i Katarzyna Żakowie, znani z serialu 
„Ranczo”, który przez 10 lat promował nasze 
miasto.
8 - wybory uzupełniające do Rady Miasta w 
okręgu wyborczym nr 3 w związku z wyga-
śnięciem mandatu radnego Roberta Mazurka, 
w Radzie Miasta zastąpił go Dariusz Bilski.
14 - podpisanie umowy na modernizację Sta-
cji Uzdatniania Wody w Radzyniu Podlaskim 
pomiędzy PUK sp. z o.o. a ABT sp. z o.o. (do-
tyczy realizacji umowy na dofinansowanie z 
dnia 11.09.2017 roku ze środków Unii Euro-
pejskiej w wysokości 3,5 mln zł)
26 - dyrektor ROK Mazurek podczas sesji 
Rady Miasta zaprezentował szczegółowy pro-
gram obchodów 550-lecia uzyskania przez 
Radzyń praw miejskich i 100-lecia Niepodle-
głości, mówił o nowych inicjatywach, których 
realizacja rozpoczęła się w 2018 r. (takich jak 
Radzyńska Scena Kultury czy niezwykle po-
pularne Kino pod Chmurką), które nazwał 
„Piątką Mazurka”.

MAJ
Rozpoczęła się renowacja skrzydła zachod-
niego Pałacu Potockich łącznie z bramą oraz 
rzeźby z jeleniem znad ryzalitu zachodniego 
skrzydła.
11 - otwarciem wystawy „Inspiracje” została 
zainaugurowana „Galeria na Płocie” znajdują-
ca się na ogrodzeniu Stadionu Miejskiego przy 
ścieżce rowerowej .
15 - Sąd Apelacyjny w Lublinie wydał ostatecz-
ny, prawomocny wyrok w sprawie wytoczonej 
przez Miasto Radzyń Podlaski przeciw firmie 
MOSTOSTAL EXPORT S.A. (dot. realizowa-
nej od 2002 roku inwestycji „Modernizacja i 
rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w 
Radzyniu Podlaskim”). Rozstrzygnięcie daje 
Miastu prawo do ubieganie się o odszkodo-
wanie w wysokości 2 mln 60 tys. zł (łącznie z 
odsetkami).
7 - radni podjęli uchwałę o przekształceniu 

Przedszkola Miejskiego w trzy odrębne pla-
cówki. Ta decyzja była konieczna ze względu 
na obowiązujące prawo.
19 - w Noc Muzeów w Radzyniu odbyła się 
inauguracja Muzeum Żołnierzy Wyklętych, 
co rozpoczęło proces tworzenia w Radzyniu 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych - Miejsca Pa-
mięci Ofiar Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa.
22 - Miejska Biblioteka Publiczna w sześciu 
miejscach na terenie miasta zamontowa-
ła drewniane budki w kształcie pałacu, tzw. 
„Książniczki” w ramach „Tu mieszkam, tu 
zmieniam” finansowanego przez Bank Za-
chodni WBK.
22 - konkurs na dyrektorów szkół podstawo-
wych, Cezary Czarniak pozostał na kolejną 
kadencje w SP nr 2, konkurs został nieroz-
strzygnięty w SP nr 1

CZERWIEC
4 - 24. edycja „Radzyńskich Spotkań z Podróż-
nikami” do Radzynia z okazji Dnia Dziecka 
przyjechał Szymon Radzimierski – 11-latek, 
który ma na koncie ponad 30 odwiedzonych 
krajów i 2 wydane książki
11 - promocja albumu „Radzyń Podlaski. 
Nowy jest piękny, a stary pełen tajemnic” au-
torstwa Tomasza Młynarczyka (fotografie) i 
Antoniny Bożym-Rotari (grafiki)
12 - w Radzyńskim Ośrodku Kultury, w ra-
mach obchodów 550-lecia miasta, odbył się 
finał konkursu wiedzy o Radzyniu Podlaskim.
13 - promocja książki Anny Wasak „Radzyń 
Podlaski. Wielka historia małego miasta”
14 - uroczysta jubileuszowa sesja Rady Mia-
sta z wręczeniem pamiątkowych medali oraz 
wykładem Anny Wasak o historycznym dzie-
dzictwie Radzynia.
14 - nadanie 330-letnim modrzewiom imion 
Konstancja i Stanisław dla uczczenia zasług 
Szczuków, odsłonięcie pamiątkowej tablicy, 
odczytanie ballady „Radzynianka, czyli bal-
lada o dwóch modrzewiach” autorstwa Anny 
Wasak
15 - 31. Ogólnopolski Zjazd Szkół im. Jana 
Pawła II, który odbył się w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych. Gościem specjalnym był 
kardynał Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz 
św. Jana Pawła II
17 - kulminacja obchodów jubileuszu 550-le-
cia Radzynia. W kościele pw. Świętej Trójcy 

Msza św. sprawowana była pod przewodnic-
twem Ks. Bp. Kazimierza Gurdy, następnie 
odsłonięta i poświęcona została tablica pa-
miątkowa na frontonie korpusu głównego 
Pałacu Potockich. Z kolei na sali widowisko-
wej Radzyńskiego Ośrodka Kultury wicebu-
rmistrz Tomasz Stephan nakreślił rys histo-
ryczny miasta, głos zabrali zaproszeni goście, 
a finałem był koncert Kameralnej Orkiestry 
Akordeonowej Arti Sentemo.
Wieczorem odbyły się koncerty: „Zakochani 
w Radzyniu” przygotowany przez Piotra Bo-
gutyna a poprowadzony przez Jana Kondraka 
oraz recital w wykonaniu Roberta Janowskie-
go. Jak na urodziny przystało, nie zabrakło 
także tortu, który mierzył aż 550 cm, nawiązu-
jąc tym samym do jubileuszu miasta.
24 - uroczystość pożegnania ks. kan. Andrze-
ja Kieliszka proboszcza parafii Świętej Trójcy, 
który po 7 latach pracy w Radzyniu został 
przeniesiony do Łukowa. 
24 - rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego 
„Pamiątka z Radzynia”, którego organizatorem 
był Urząd Miasta (Karol Niewęgłowski) oraz 
Radzyński Ośrodek Kultury. Jury wybrało 10 
fotografii Radzynia, które znalazły się na pa-
miątkowych magnesach.

LIPIEC
2 - podpisanie z Wojewodą Lubelskim Prze-
mysławem Czarnkiem umowy na dofinanso-
wanie przebudowy ciągu ulic w Radzyniu: ul. 
Sitkowskiego - Błogosławionych Męczenni-
ków Podlaskich - Podlaska kwotą 4 mln zł z 
rządowego programu budowy dróg lokalnych. 
3 - w Szkole Podstawowej nr 1 burmistrz Jerzy 
Rębek oficjalnie na stanowisku dyrektora po-
witał Bożenę Płatek, która wygrała konkurs na 
dyrektora placówki, mianowanie na dyrektora 
Gimnazjum nr 1 otrzymała także w tym dniu 
Barbara Dudzińska.
11 - rozstrzygnięcie konkursu na dyrektorki 
Przedszkoli Miejskich. Radzyńskimi Przed-
szkolami Miejskimi kierują: Anna Niewę-
głowska (PM nr 1), Jolanta Król (PM nr 2) i 
Anna Fijałek (PM nr 3).
15 - 70 ochotników Obrony Terytorialnej zło-
żyło uroczystą przysięgę na sztandar 9 Pułku 
Piechoty Legionów AK. 
17 - na walnym zebraniu Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów podsumo-
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wano 5-letnią kadencję w 60 rocznicę istnie-
nia na ziemi radzyńskiej. W uznaniu zasług 
dla Związku burmistrz Jerzy Rębek otrzymał 
Złotą Odznakę Honorową PZERiI, przyznaną 
mu przez Zarząd Główny.
18 - podpisana została umowa na dofinan-
sowanie rewitalizacji miejskiego parku w ra-
mach projektu „Rewaloryzacja zabytkowego 
parku w zespole pałacowo-parkowym w Ra-
dzyniu Podlaskim”.
20 - odbył się przetarg na zaprojektowanie i 
wykonanie dwóch placów zabaw: na os. Bul-
wary i przy ul. Warszawskiej 50 oraz moderni-
zacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 
1 w Radzyniu Podlaskim.
21 - festyn miejski w Roku Jubileuszowym, na 
którym wystąpiły gwiazdy: Kamil Chudziń-
ski, zespół Extazy, Redlin, Varius Manx i Kasia 
Stankiewicz
21 - prezentacja bezpłatnej aplikacji „Space-
rem po Radzyniu Podlaskim”.
22 - Piknik Szlachecki z udziałem członków 
Stowarzyszenia Łucznictwa Tradycyjnego 
oraz Chorągwi Wojska Staropolskiego Ziemi 
Lubelskiej.
31 - protokołem odbioru końcowego zakoń-
czyła się realizacja projektu „SŁONECZNA 
ALTERNATYWA DLA RADZYNIA POD-
LASKIEGO”.
W lipcu Miasto Radzyń Podlaski pozyskało 
3 mln 777 tys. zł z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na trzy projekty społeczne (tzw. 
miękkie), skierowane do osób bezrobotnych 
i nieaktywnych na rynku pracy, dzieci i mło-
dzieży oraz seniorów.
Podłączone zostały bloki mieszkalne SM 
DOM do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Ukończona została kanalizacja przy ul. Jagiel-
lończyka. Ukończono także przejście od ul. 
Jagiellończyka do ul. Wyszyńskiego.

SIERPIEŃ
02 - podpisanie umowy na montaż paneli fo-
towoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim 
(dotyczy realizacji umowy na dofinansowanie 
z dnia 07.02.2018 roku ze środków Unii Euro-
pejskiej w wysokości 464 tyś. zł)
26 - koncert Kameralnej Orkiestry Akorde-
onowej Arti Sentemo oraz włoskiej La Fisor-
chestra „G.Rossini”.

28 - prof. Marek Dobrowolski obsługujący 
prawnie Miasto Radzyń Podlaski, został wy-
brany na sędziego Sądu Najwyższego.
31 sierpnia - 2 września - 23. Ogólnopolskie 
Spotkania z Piosenką Autorską „Oranżeria 
2018”. Gwiazdy tej edycji to Izabela Trojanow-
ska, „Czerwony Tulipan” i Antonina Krzysz-
toń.

WRZESIEŃ
3 - otwarcie i poświęcenie sali gimnastycznej 
z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi, 
w tym pracowni komputerowej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 na ul. Chmielowskiego
5 - ówczesny marszałek województwa lu-
belskiego Sławomir Sosnowski przekazał 
podczas konferencji prasowej w Starostwie 
Powiatowym informację o odrzuceniu wnio-
sku Miasta o dofinansowanie projektu rewi-
talizacji centrum miasta włącznie z korpusem 
głównym Pałacu Potockich
8 - koncert Bogusława Morki „Krzyż i orzeł”, 
podczas którego słynny tenor wykonał w to-
warzystwie sopranistki Agnieszki Kozłow-
skiej, barytonu Tomasza Jarosza oraz Orkie-
stry Symfonicznej Marcina Wernera najpięk-
niejsze pieśni patriotyczne na 100-lecie Nie-
podległości Państwa Polskiego.
10 - Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Że-
romskiego
13 - konferencja prasowa ws odrzucenia 
wniosku Miasta Radzyń Podlaski o dofinan-
sowanie rewitalizacji Miasta, z udziałem m.in. 
senatora RP Grzegorza Biereckiego i wicewo-
jewody Roberta Gmitruczuka
18 - podpisanie umowy o dofinansowanie 
projektu „Budowa miejsc rekreacji w Radzy-
niu Podlaskim”, w tym budowy skateparku.
23 - w ramach Radzyńskich Spotkań z Podróż-
nikami w Radzyniu gościł Marek Niedźwiecki 
– dziennikarz muzyczny, wielbiciel podróży, 
szczególnie – Australii.
27 - Miasto Radzyń Podlaski zostało laure-
atem ogólnopolskiego konkursu Eco Miasto w 
kategorii „Gospodarka w obiegu zamkniętym” 
do 100 tys. mieszkańców.
Z początkiem września w Radzyniu wystarto-
wał portal www.kochamradzyn.pl. Jego celem 
jest transmitowanie obrazu live z kamery in-
ternetowej umiejscowionej na placu Wolno-
ści.

PAŹDZIERNIK
1 - 5 - głosowanie w II edycji Budżetu Oby-
watelskiego. Dofinansowanie otrzymały dwa 
projekty: 1. „Wsparcie zakupu specjalistycz-
nego wyposażenia Radzyńskiego Sportowe-
go Centrum Taekwon-do” - 412 głosów 2. 
„Biblioteka sercem osiedla – remont Filii nr 2 
MBP im. Z. Przesmyckiego w Radzyniu Pod-
laskim, działającej przy ul. Spółdzielczej 8” - 
295 głosów
6 - Premier RP Mateusz Morawiecki odwie-
dził Radzyń. Głośnym echem odbiły się w 
Polsce wypowiedziane tu słowa, że program 
PiS jest dla takich miast jak Radzyń. - Macie 
skutecznego i uczciwego gospodarza. Razem 
będziemy zwyciężać dla Polski! - mówił na 
placu Wolności Premier RP
12 - oficjalne otwarcie i poświęcenie budynku 
z 32 mieszkaniami socjalnymi przy ulicy Bu-
dowlanych. W dawnym biurowcu powstały 
lokale o powierzchni 20,6 - 32,2 m2. Łącz-
na powierzchnia mieszkań to ok. 960 m2. 3 
mieszkania dostosowane są do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.
13 - Radzyń odwiedziła grupa Amerykanów 
ze stanu Wisconsin i Illinois – uczestników 
Kongresu Amerykańskiego odbywającego się 
w Lublinie.
15 - obchody 100. rocznicy utworzenia Szkoły 
Podstawowej nr 1 z odsłonięciem pamiątko-
wej tablicy, poświęconej pamięci nauczycieli 
pomordowanych w latach 1939-1944.
15 - Radzyń odwiedził Wiceminister Sprawie-
dliwości Michał Wójcik i spotkał się z burmi-
strzem Jerzym Rębkiem.
18 - spotkanie specjalistów Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie z mieszkańcami Radzynia 
w sprawie ogólnopolskiego programu m.in. 
wymiany kotłów i termoizolacji pn. „Czyste 
Powietrze”.
21 - I tura wyborów samorządowych. Wybory 
na burmistrza w mieście Radzyń Podlaski wy-
grał Jerzy Rębek (KW PiS), uzyskując 41,12% 
głosów. Na Lucjana Kotwicę (KWW RMM), 
który wszedł do II tury zagłosowało 24,21% 
mieszkańców. Wybory do Rady Miasta KWW 
Prawo i Sprawiedliwość, który zdobył 9 na 15 
mandatów. Frekwencja w Radzyniu wyniosła 
57,4%.
25 - zakończenie montażu paneli fotowolta-
icznych na obiektach Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych w Radzyniu Podlaskim (moc 
energetyczna razem 192 kWp).
26 - w ROK spektakl „Blizny pamięci” w wy-
konaniu Jerzego Zelnika i Sebastiana Rysia, 
sztuka opowiadająca o Janie Karskim – legen-
darnym emisariuszu, który chciał obudzić su-
mienie świata i zatrzymać holokaust.
29 - ruszył remont pomieszczeń dla Klubu Se-
niora
30 - Radzyński Ośrodek Kultury zaprosił na 

sztukę pt. „Sprawa Polski jest najważniejsza. 
Rzecz o Wincentym Witosie” - spektakl z 
udziałem Dominiki Figurskiej i Dariusz Ko-
walskiego.

LISTOPAD
4 - w II turze wyborów Jerzy Rębek pokonał 
Lucjana Kotwicę i został burmistrzem Miasta 
Radzyń Podlaski na kadencję 2018-2023.
11 - uroczyste obchody rocznicy Odzyskania 
Niepodległości
20 - pierwsza sesja nowo wybranej Rady Mia-
sta. Przewodniczącym na VIII kadencję został 
Adam Adamski, na funkcje wiceprzewodni-
czących radni wybrali Piotra Skowrona i Bog-
dana Fijałka.
21 - oddanie wyremontowanej ul. Sitkowskie-
go, ul. Bł. M. Podlaskich, ul. Podlaskiej
25 - Wielkie Radzyńskie Fotografowanie w 
nowej formule – we wnętrzach Pałacu Potoc-
kich.

GRUDZIEŃ
W grudniu wydana została płyta Płyta Cze-
sława Mozila „Kiedyś to były święta”, na której 
znalazł się utwór „Kaloryfer, który gra” nagra-
ny wspólnie z Kameralną Orkiestrą Młodzie-
żową ARTI SENTEMO.
5 - Kameralna Orkiestra Akordeonowa Arti 
Sentemo koncertem kolęd uświetniła spo-
tkanie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, 
podczas którego młodzież z Liceum Plastycz-
nego z Nałęczowa wraz z Pierwszą Damą de-
korowała choinkę zabawkami o charakterze 
patriotycznym i niepodległościowym.
6 - ogłoszono wyniki Rankingu Gmin Lubel-
szczyzny 2018. Gmina Miejska Radzyń Podla-
ski znalazła się na 20 miejscu na 213 ocenia-
nych samorządów.
6 - wyłożony został do publicznego wglądu 
projektu zmiany Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzenne-
go Miasta Radzyń Podlaski w granicach admi-
nistracyjnych Miasta Radzyń Podlaski
11 - Burmistrz Jerzy Rębek na stanowisko wi-
ceburmistrza powołał Sławomira Lipskiego, 
dotychczasowego inspektora Wydziału Roz-
woju Gospodarczego radzyńskiego magistra-
tu.
11 - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 Maja 
Krupska i Filip Skwara odebrali stypendia z 
rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Ja-
rosława Stawiarskiego.
15 - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w 
Radzyniu Podlaskim ukończyło inwestycję pn 
„Modernizacja kotła wodnego WR-5 nr 4 na 
kocioł w technologii ścian szczelnych wraz z 
modernizacją instalacji odpylania”. Kocioł za-
pewni zwiększenie mocy, co pozwoli uniknąć 
konieczności zakupu uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla.



Ochrona powietrza
Miasto stara się ograniczyć 

emisję gazów, pyłów i innych 
czynników szkodliwych poprzez:
l bieżące utrzymywanie drze-
wostanu i terenów zielonych, 
(wycinka starych drzew, podci-
nanie gałęzi, nasadzanie nowych 
drzew, regularne koszenie traw-
ników),
l bieżące remonty nawierzchni 
ulic jak również utwardzanie po-
zostałych dróg gruntowych,
l regularne sprzątanie ulic i pla-
ców.
l likwidację palenisk domowych 
poprzez przyłączanie domów 
i obiektów przemysłowych do 
miejskiej sieci ciepłowniczej.

W ramach promocji alterna-
tywnych źródeł energii, w tym 
przede wszystkim wykorzysta-
nia kolektorów słonecznych jako 
źródła zaopatrzenia w ciepłą 
wodę oraz ogniw fotowoltaicz-
nych, na terenie Miasta w 2017 r. 
wykonano 83 instalacje solarne 
rozliczone w 2018 r. (koszt 997 
500 zł), a w 2018 r. wykonano i 
rozliczono 298 instalacji solar-
nych ( koszt 3 467 000 zł). Łącz-
nie wykonano 381 instalacji na 
kwotę 4 464 500 zł.

Ponadto, w 2018 r. wykonano 
i rozliczono 78 instalacji foto-
woltaicznych - koszt 1 660 800 zł.

Na chwilę obecną, na terenie 
Miasta nie notuje się przekro-
czeń dopuszczalnych norm za-
nieczyszczeń powietrza w tym 
zakresie.

20 czerwca 2017 r. uchwałą 
Rady Miasta Radzyń Podlaski 
został zatwierdzony i przyjęty 
do wdrożenia „Plan Gospodar-
ki Niskoemisyjnej dla Miasta 
Radzyń Podlaski na lata 2017 
- 2022”. Plan został pozytyw-
nie zweryfikowany przez Urząd 
Marszałkowski w Lublinie, oraz 
zarejestrowany w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie.

Gospodarka 
odpadami 
komunalnymi

W 2018 r. w okresie od stycz-
nia do listopada zebrano 5 
541,68 ton (Mg) odpadów ko-
munalnych, w tym 1 741,92 ton 
odpadów niesegregowanych i 3 
799,76 ton odpadów segregowa-
nych. 69 % wszystkich odpadów 
komunalnych zebranych z tere-
nu miasta to segregowane odpa-
dy komunalne. Całkowity koszt 
zagospodarowania odpadów ko-
munalnych wyniósł 2 530 063,00 
zł. Składowa tych kosztów to 
odbiór i transport odpadów ko-
munalnych przez PUK w kwocie 
1 191 228,26 zł oraz przyjęcie i 
zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych w ZZOK w Adam-
kach w wysokości 1 338 834,74 
zł. Na podstawie otrzymanych 
faktur został ustalony również 
oddzielnie koszt zagospodaro-
wania i transportu odpadów ko-
munalnych niesegregowanych, 
który wyniósł 984 993,76 zł oraz 
segregowanych odpadów komu-
nalnych w kwocie 1 545 069,24 
zł.

Planowany budżet na cały 
system gospodarki odpadami 
w 2018 r. został uchwalony w 
kwocie 2 898 924,00 zł, w tym na 
zakup usług pozostałych w wy-
sokości 2 676 330,52 zł.

Największy problem z od-
biorem odpadów komunalnych 
występuje w spółdzielniach i 
wspólnotach mieszkaniowych. 
W większości nieruchomości 
wielorodzinnych odpady se-
gregowane są gromadzone w 
sposób nieprawidłowy, przede 
wszystkim frakcje: biodegrado-
walna, papier i tektura, metale i 
tworzywa sztuczne, co skutkuje 
odbiorem odpadów niesegre-
gowanych. W spółdzielniach i 
wspólnotach mieszkaniowych 
są również zgłoszone i groma-
dzone odpady niesegregowane, 
ale masa odbieranych odpadów 

zmieszanych jest niewspółmier-
na do liczby osób deklarujących 
brak segregacji odpadów.

Ochrona wód
Miasto realizuje działania 

w zakresie ochrony wód po-
wierzchniowych i podziemnych. 
W omawiany okresie wykonano 
190 mb. kanalizacji sanitarnej 
prowadzącej do budynku wielo-
rodzinnego RSM przy ul. Jagiel-
lończyka - koszt 320 000 zł.

Radzyń Podlaski posiada 
uporządkowaną gospodarkę 
ściekową tj. zbiorczy system 
odprowadzania ścieków wraz z 
miejską oczyszczalnią ścieków. 
Ma również uregulowaną sytu-
ację formalno-prawną w zakre-
sie wprowadzenia do ziemi wód 
opadowych i roztopowych z ka-
nalizacji deszczowej.

Miasto współpracuje z Kon-
serwacyjną Spółką Wodną w Ra-
dzyniu Podlaskim, która zajmuje 
się bieżącym utrzymaniem wód 
i urządzeń wodnych na terenie 
Miasta.

Aktualnie trwają prace przy-
gotowawcze do budowy jazu 
piętrzącego wodę rzeki Białka 
celem zasilania zbiornika wod-
nego „Cegielnia”. Miasto posiada 
opracowany operat wodnopraw-
ny oraz pozwolenie wodnopraw-
ne wydane przez Starostę Ra-
dzyńskiego.

Odpady niebezpieczne
Azbest

Miasto posiada opracowaną 
inwentaryzację wyrobów zawie-
rających azbest, opracowaną w 
ramach „Programu Oczyszcza-
nia Kraju z Azbestu na lata 2009-
2032”.

W ramach programu uniesz-
kodliwiania wyrobów zawie-
rających azbest, realizowanego 
przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Lubelskiego, w latach 
2012-2016, z terenu Miasta bez-
płatnie usunięto i zutylizowa-
no płyty eternitowe zawierające 

azbest, w ilości 242,19 Mg. Do 
usunięcia pozostało jeszcze 1184 
Mg. Z powodu wyczerpania 
środków finansowych w 2017 r. 
program nie funkcjonował.

W br. Miasto podpisało z 
Urzędem Marszałkowskim 
umowę o współpracy w zakre-
sie realizacji zadań na potrzeby 
projektu „System gospodaro-
wania odpadami azbestowymi 
na terenie województwa lubel-
skiego”. Województwo Lubelskie 
całkowicie finansuje to przedsię-
wzięcie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Lubelskiego na lata 
2014-2020.

W ramach tego projektu, w 
br. przeprowadzono 2 nabory 
wniosków osób fizycznych o 
bezpłatne usunięcie i utylizację 
eternitu znajdującego się na ich 
posesjach.

W czerwcu przyjęto 98 wnio-
sków na 183 Mg , natomiast w 
listopadzie 14 wniosków na 27 
Mg.

Ogółem w 2018 r. zgłoszono 
do usunięcia 210 Mg wyrobów 
azbestowych.

Należy zaznaczyć, że wszyst-
kie złożone wnioski przeszły 
pomyślną weryfikację i zostały 
zakwalifikowane do realizacji w 
2018 i 2019 r.

Leki przeterminowane
Zgodnie z zawartą umową z 

Pogotowiem Sanitarno-Epide-
miologicznym „NOWISTA” S.C. 
z Bielska-Białej, prowadzona jest 
w czterech punktach aptecznych 
na terenie Miasta, zbiórka leków 
przeterminowanych. W 2018 r. 
na dzień dzisiejszy łącznie ze-
brano 198 kg leków, a koszt ich 
utylizacji wyniósł 2500 zł. Tzw. 
konfiskatory na leki opróżniane 
są raz na kwartał.

Utylizacja padłych 
zwierząt

Miasto posiada również 
umowę podpisaną z Przedsię-

biorstwem „BACUTIL” w Puła-
wach, której przedmiotem jest 
wywożenie i utylizacja zwierząt 
padłych na terenie administra-
cyjnym Miasta. W 2018 r. od-
notowano 1 przypadek utylizacji 
padłej sarny - koszt 213 zł. Są to 
działania o charakterze inter-
wencyjnym.

Ochrona zwierząt
Miasto Radzyń Podlaski co-

rocznie opracowuje, a Rada 
Miasta uchwala „Program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Miasta 
Radzyń Podlaski”. Program ma 
zastosowanie do wszystkich bez-
domnych zwierząt domowych, 
w szczególności psów i kotów. 
Opiekę nad bezdomnymi zwie-
rzętami Miasto Radzyń Podlaski 
zapewnia poprzez:
1. zapewnianie miejsc i umiesz-
czanie zwierząt bezdomnych 
w schronisku dla bezdomnych 
zwierząt oraz na terenie wyzna-
czonego gospodarstwa rolnego,
2. opiekę nad wolno żyjącymi 
kotami, w tym ich dokarmianie,
3. zapewnienie opieki weteryna-
ryjnej zwierzętom bezdomnym, 
jak również zwierzętom poszko-
dowanym w zdarzeniach drogo-
wych,
4. współpracę z Powiatowym Le-
karzem Weterynarii,
5. współpracę z organizacjami 
pozarządowymi realizującymi 
zadania publiczne, obejmujące 
opiekę nad zwierzętami bez-
domnymi.

Dla realizacji przedmioto-
wego przedsięwzięcia w 2018 r. 
zabezpieczono kwotę 20 000 zł, z 
tego wydatkowano 16 200 zł.

Radosław Mazur 
– Naczelnik Wydziału 
Zarządzania Mieniem 

Komunalnym 
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Ochrona środowiska naturalnego w mieście Radzyń Podlaski

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski 
UL. WARSZAWSKA 32, 21-300 RADZYŃ PODLASKI

O G Ł O S Z E N I E
Zawiadamiam, że w ogłoszeniu z dnia 12 listopada 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Radzyń Podlaski, zmienia się termin składania uwag do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski, zgodnie z poniższym:
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oznaczenia nieruchomości, której uwaga 

dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2019 r.  

   /-/ Jerzy Rębek



Akcja? Aktywizacja! Podatki na 2019 rok
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Miasto Radzyń Podlaski w partnerstwie 
z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Inno-
wacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
zaprasza do udziału w projekcie „Akcja? 
Aktywizacja!”. W ramach wsparcia unij-
nego organizowanych będzie szereg 
działań, dzięki którym wszyscy uczest-
nicy projektu będą mogli dopasować 
odpowiednią formę wsparcia do wła-
snych preferencji i potrzeb. Osoby zain-
teresowane uczestnictwem w projekcie 
zapraszamy do odbioru dokumentów 
rekrutacyjnych w Urzędzie Miasta, po-
kój nr 15 (3 piętro).

Celem projektu jest podwyższony poziom 
aktywności społeczno-zawodowej minimum 
70% z 72 mieszkańców Radzynia Podla-
skiego z obszaru rewitalizacji, zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
poprzez realizację programu reintegracji 
społecznej i zawodowej, zakładającego in-
dywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego 
uczestnika projektu, która pozwoli zdobyć 
umiejętności społeczno-zawodowe, służące 
odnalezieniu się na rynku pracy wojewódz-

twa lubelskiego do końca lipca 2020 r. 
Wsparcie obejmuje:
l Doradztwo indywidualne z opracowaniem 
IPD
l Poradnictwo psychologiczne
l Warsztaty kompetencji i umiejętności spo-
łecznych
l Poradnictwo zawodowe
l Szkolenia zawodowe (300 godzin) - pro-
wadzone przez wykwalifikowaną kadrę; do 
wyboru:
1. Kucharz/ 2. Dekarz/ 3. Mechanik samocho-
dowy/ 4. Fryzjer / 5. Ślusarz/ 6. Cukiernik/ 7. 
Murarz – Tynkarz/ 8. Krawiec
l Pośrednictwo pracy
l 6-miesięczny staż zawodowy w firmach w 
regionie, powiązany z uzyskaną kwalifikacją 
na szkoleniu
Wartość projektu: 1 812 775,87 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 540 
859,48 zł
Osoby zainteresowane uczestnictwem w 
projekcie zapraszamy do odbioru dokumen-
tów rekrutacyjnych w Urzędzie Miasta, pokój 
nr 15 (3 piętro).
 Piotr Próchniewicz

Informujemy, że w 2019 r. w odnie-
sieniu do podatku od nieruchomości, 
rolnego, leśnego i podatku od środków 
transportowych obowiązują następu-
jące uchwały:

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miasta Ra-
dzyń Podlaski z dnia 26 listopada 2018 r. 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta przyjmowanej do obliczenia podat-
ku rolnego na obszarze Miasta Radzyń 
Podlaski na rok podatkowy 2019 (https://
umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/upload/
pliki//002018_12_05_12_37_46.pdf).

Uchwała Nr XXVI/156/2016 Rady Miasta 
Radzyń Podlaski z dnia 28 listopada 2016 
r. w sprawie określenia wysokości stawki 
podatku od nieruchomości obowiązujących 
na terenie Miasta Radzyń Podlaski (https://
umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/upload/
pliki//02015_11_30_13_11_48.pdf).

Uchwała Nr XIV/79/2015 Rady Miasta 
Radzyń Podlaski z dnia 26 listopada 2015 
r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od 

podatku od nieruchomości na terenie 
Miasta Radzyń Podlaski  (https://umra-
dzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/upload/pli-
ki//02015_11_30_13_13_41.pdf).

Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Miasta 
Radzyń Podlaski z dnia 26 listopada 2015 
r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych (ht-
tps://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/
upload/pliki//02015_11_30_13_16_22.
pdf).

Uchwała Nr XV/85/2015 Rady Mia-
sta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 
2015 r. w sprawie określenia deklaracji i 
informacji podatkowych  (https://umra-
dzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/upload/pli-
ki//02016_01_07_08_50_01.pdf)

Uległ również zmianie wzór deklaracji po-
datkowej w podatku od środków trans-
portowych (https://umradzynpodlaski.bip.
lubelskie.pl/upload/pliki//0DT-1.pdf).

 Red.

Podzielili się opłatkiem
W niedzielne popołudnie (14.01) w 
Klubie Seniora „Radzyńskie Wrzosy” 
odbyło się spotkanie opłatkowe, w 
którym wzięli udział m.in. burmistrz 
Jerzy Rębek, prezes PEC Jerzy Woź-
niak oraz w zastępstwie księdza 
proboszcza Krzysztofa Pawelca – ks. 
Wojciech Stefaniuk.

Zgromadzonych powitała prezes Stowa-
rzyszenia Teresa Szczepaniuk. Po błogo-
sławieństwie księdza Wojciecha zebrani, 
składając sobie gorące życzenia, podzielili 
się opłatkiem. Głos zabrał burmistrz Jerzy 
Rębek: - Będąc wśród was, czuję się jak w 

rodzinie. Dziękuję Państwu za podejmowa-
ne działania, za aktywność, która może być 
wzorem dla wielu młodych ludzi. - Za za-
proszenie na spotkanie podziękował także 
prezes PEC Jerzy Woźniak. 
Wiceprezes Stowarzyszenia „Radzyńskie 
Wrzosy” Stanisław Niewęgłowski obydwu 
gościom wyrażał wdzięczność za życzli-
wość i wsparcie, które umożliwia seniorom 
podejmowanie wielu działań aktywizują-
cych  i integrujących środowisko. 
Spotkanie zakończono wspólnym śpiewa-
niem kolęd.

 Karol Niewęgłowski



W piątek 14 grudnia, w Gale-
rii „Oranżeria” Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury została 
otwarta wystawa malarstwa 
Urszuli Pietras pt. „Pastelowe 
symfonie”.

Artystki nie trzeba specjalnie 
w naszym mieście nikomu przed-
stawiać, zwłaszcza radzyńskiemu 
gronu pedagogicznemu oraz ab-
solwentom niektórych radzyńskich 
szkół. Jednak im wszystkim Urszula 
Pietras znana była jako świetny po-
lonista i znakomity pedagog. Dopie-
ro niedawno ujawniła swoje drugie, 
znane wcześniej tylko niewielu oso-
bom, oblicze – oblicze wyjątkowo 
utalentowanej i wrażliwej artystki.

Wielki talent, wrażliwość i wy-
jątkowy zmysł obserwacji sprawia-
ją, że spod ręki artystki wychodzą 
w zaskakującym tempie przecudne 
dzieła. Mogli przekonać się o tym 
wszyscy, którzy przybyli na piątko-
wy wernisaż.

W grudniowy wieczór w Galerii 
„Oranżeria” przy obrazach Urszuli 
Pietras mogli chociaż przez chwilę 
poczuć ciepło letnich dni, zapach 
łąk i kwiatów, powiew ciepłego 
wiatru, usłyszeć bzyczenie owadów 
i śpiew ptaków. Te obrazy jakby 
na siłę zabierają widza w podróż i 
opowiadają o wyjątkowo przecud-
nej polskiej przyrodzie. Artystka 
na wystawie zaprezentowała tylko 
prace wykonane suchymi pastelami. 
Zebranym gościom na wernisażu 
przybliżyła historię tej niezwykłej, 
dającej olbrzymie możliwości, tech-
niki malarskiej. Jednak nie tylko w 
tej technice tworzy. Nie obce jej są 
oleje, rysunek węglem czy piórkiem, 
collage roślinny. Tematy czerpie 
głównie z przyrody i najchętniej ma-
luje kwiaty, ptaki i zwierzęta.

 Arkadiusz Kulpa
  Fot. Jakub Niewęgłowski

- Będzie to „opowieść o opowie-
ściach”: o ludziach spotkanych na sy-
beryjskich drogach, o życiu w rosyj-
skim tirze, mafijnych porachunkach, 
oszustach podatkowych, pijanych 
Buriatach wychodzących z mgły, 
gotyckich drzewach, śpiących wo-
jownikach, szamanach i duchach. I 
o Bajkale, który jest sercem Syberii 
– powiedział nam Robert Mazurek, 
na zaproszenie którego podróż-
niczka przyjedzie do Radzynia.

Monika Radzikowska z wy-
kształcenia jest archeologiem – 
pracuje na Zamku Królewskim 
w Warszawie – a z zamiłowania 
piechurem, autostopowiczem, pa-
sażerem, włóczykijem i ogólnie 
człowiekiem, który lubi wędrować 

w różne miejsca kraju i świata. W 
2013 r. odbyła pięciomiesięczną 
podróż po Rosji, Gruzji i południo-
wej Europie, w 2014 przejechała 
archeologicznym szlakiem Nor-
wegię, a w 2015 – autostopem całą 
Islandię. W ostatnich latach podej-
muje głównie wyprawy na wschód 
(Mongolia, Ukraina, Białoruś, Ro-
sja). Lubi spotykać ludzi w drodze, 
lubi podróżować na rowerze lub z 
plecakiem, niespiesznie, żeby móc 
gapić się na wszystkie dziwactwa 
tego świata. Lubi też o tym pisać 
i opowiadać. Prowadzi bloga „W 
plecaku niesione. Historie zbierane 
po drodze”. Jest też autorką książki 
„Bajkał tam i z powrotem” wydanej 
w 2018 r. przez Wojciecha Cejrow-

skiego w serii „Biblioteka Poznaj 
Świat”.

Radzyńskie spotkanie z Moniką 
Radzikowską poprzedzą warsztaty 
podróżnicze pt. „Zrozumieć świat”. 
Odbędą się one o godz. 11.00 w sali 
kameralnej Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury (ul. Jana Pawła II 4). Wię-
cej informacji na temat warsztatów 
i spotkania można uzyskać pod nr 
tel. 606-234-320 – Robert Mazurek, 
bądź na www.podroznik-radzyn 
lub www.facebook.com/radzyn.
spotkania 

Na 27. 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”.

 red.

Wspaniałym zwieńczeniem 
radzyńskich obchodów Uroczy-
stości Objawienia Pańskiego był 
koncert Zespołu Wokalnego 
„Wrzos” zatytułowany „Trzej 
Królowie jadą”, do którego 
seniorzy zaprosili również 
najmłodszych uczniów Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w 
Radzyniu.

Pełen wzruszeń wieczór stał się ży-
wym mostem pokoleniowym, zbu-
dowanym na scenie ROK wokół 
przekazywanej z pokolenia na po-
kolenie pięknej tradycji śpiewu ko-
lęd w okresie bożonarodzeniowym. 
Występ obydwu grup przygotowali 
Ewa Łańcut-Nestoruk oraz Jacek 
Nestoruk.
Mimo późnej pory i niesprzyjają-
cej pogody widownia wypełniła 
się szczelnie. Miłym powitaniem 
publiczności było podzielenie się 
ze słuchaczami koncertu przez 
członków “Wrzosu” opłatkiem i 
słodyczami. Spotkanie rozpoczę-
ła Teresa Szczepaniuk, kierując 
słowa powitania do przybyłych, 
wśród których byli m.in. Burmistrz 

Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rę-
bek, przewodniczący Rady Miasta 
Adam Adamski, dyrektor ROK 
Robert Mazurek, prezes PEC Jerzy 
Woźniak (fundator słodkiego po-
częstunku), przewodniczący „Po-
koleń” Kazimierz Domański i Jan 
Gil. Koncert Poprowadziła Aldona 
Sadowska.
„Tryumfy Króla Niebieskiego” 
mocnym akcentem rozpoczęły 
część pierwszą koncertu, w której 
„Wrzos” zaprezentował szeroki re-
pertuar: śpiewał zarówno kolędy 
jak i pastorałki, tradycyjne i współ-
czesne – radosne, pełne humo-
ru, ale też refleksyjne, nastrojowe 
(„Trzej Królowie jadą”, „Wśród noc-
nej ciszy”, „Oj, maluśki, maluśki”, 
„Pastuszek bosy”, „Cicha noc”).
W drugiej części widownię za-
chwycili najmłodsi uczniowie 
Państwowej Szkoły Muzycznej. 
W ich wykonaniu usłyszeliśmy 
również szereg kolęd i pastorałek, 
tym razem były to występy chóru, 
solistów, duetów, a także utwory 
instrumentalne – na pianino, akor-
deon, skrzypce, flet.
Na zakończenie na scenę ponow-

nie wyszedł „Wrzos” prezentując 
kolejne kolędy, m.in. „Lulajże, Jezu-
niu”, „Ludzie, patrzcie jeno”, „Lulaj, 
lu...”, „Hej, w dzień Narodzenia”, 
„Nie było miejsca w gospodzie” 
oraz „Gdy śliczna Panna” w bardzo 
ciekawej, bogatej aranżacji, która 
oczarowała słuchaczy.
Wyrazem wdzięczności za głębo-
kie wzruszenia były gorące brawa 
publiczności, a także słowa skie-
rowane do występujących po kon-
cercie. - Nie moglibyśmy być dziś 
gdzie indziej, ponieważ – jak to jest 
w polskiej tradycji – w okresie świą-
tecznym rodzina jest w komplecie 
– mówił burmistrz Jerzy Rębek, 
dziękując w imieniu wszystkich 
słuchaczy za piękny koncert oraz 

za całokształt twórczości. – Może-
my z Państwem świętować różne 
uroczystości w ciągu całego roku 
- podkreślił włodarz miasta. Szcze-
gólne podziękowania złożył kieru-
jącej zespołem Teresie Szczepaniuk 
oraz kierownikom  muzycznym: 
Ewie Łańcut-Nestoruk i Jackowi 
Nestorukowi - także za wprowa-
dzanie młodych artystów na scenę.
Noworoczne życzenia złożył rów-
nież Jan Gil. Słowo do obecnych 
skierowała na zakończenie Teresa 
Szczepaniuk: - Dziękuję szczegól-
nie za to, że nigdy nas Państwo nie 
zawiedliście - podkreśliła założy-
cielka i kierowniczka zespołu.

 KN
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Wyrusz nad Bajkał z Moniką Radzikowską
Zapraszamy na spotkania autorskie z Moniką 
Radzikowską poświęcone książce „Bajkał tam i z 
powrotem”. W środę 13 lutego o godz. 18.00 w 
Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zenona 
Przesmyckiego w Radzyniu (ul. Spółdzielcza 8) po-
dróżniczka opowie o swojej pięciomiesięcznej po-
dróży nad Bajkał. Spotkanie odbędzie się w ramach 
27. edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”. 
Wstęp wolny.

Koncert „Wrzosu” „Trzej Królowie jadą”, czyli kolędowy most pokoleń

„Pastelowe 
symfonie” 
Urszuli Pietras 
w Galerii 
„Oranżeria”



Wernisaż malarstwa Heleny 
Stiasny odbędzie się w piątek 
18 stycznia o godz. 18.00 w 
Galerii Oranżeria.

Helena Stiasny – artystka, urodzo-
na w 1997 roku w Warszawie, stu-
dentka Wydziału Grafiki warszaw-
skiej Akademii Sztuk Pięknych
Reprezentuje nurt figuratywny 
w malarstwie współczesnym. Jej 
obrazy są pełne energii i koloru. 
Cechuje je szczerość i odwaga  wy-
powiedzi oraz bujność wyobrażeń. 
Odbija się w nich młodość i wraż-
liwość na świat. Uczestniczka wie-
lu wystaw studenckich. Ambitna i 
żywiołowa. 
Od pierwszego wejrzenia zako-
chana w radzyńskim Pałacu Po-
tockich, „najpiękniejszym w Pol-
sce” - jak mawia. Autorka pracy 
zatytułowanej Pałac Potockich 
w Radzyniu Podlaskim. Zapo-
mniane dzieło polskiego rokoka. 
Historia i czasy współczesne. Z jej 
skróconą wersją czytelnicy „Ra-
dzynia” mogli się już zapoznać na 
łamach miejskiej gazety (BIMR nr 
13 (60) z 20 sierpnia 2018 r.)

 Red. 

Miło nam poinformować, że in-
struktor Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury, członek Okręgu Lubelskie-
go Związku Polskich Artystów Fo-
tografików –Tomasz Młynarczyk, 
został stypendystą Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dzie-
dziny sztuk wizualnych na rok 2019.
Serdecznie gratulujemy!!!

Trudno tu zamieścić listę ubie-
głorocznych sukcesów całej or-
kiestry, solistów i zespołów akor-
deonistów. Młodzi muzycy pod 
dyrekcją Zbigniewa Czuryły już nie 
tylko startują z wielkimi sukcesami 
w konkursach, ale są zapraszani, by 
swą grą uświetniali ważne w regio-
nie, ale i w skali całego kraju uro-
czystości. To znaczy, że są zespołem 
znanym, uznanym i cieszącym się 
prestiżem.  

Podczas Noworocznej Gali, któ-
ra odbyła się 5 stycznia w sali wi-
dowiskowej Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych, przy wypełnionej 
do ostatniego miejsca olbrzymiej 
widowni, było miejsce i na prezen-
tację artystyczną, i na informacje 
o ubiegłorocznych dokonaniach 
młodego, ale uznanego zespołu. 

Podczas VI Gali Akordeonowej 
wystąpili soliści: Stanisław  Krupa 
(PSM I st. im. K. Lipińskiego w Ra-
dzyniu Podlaskim), Mateusz Głow-

niak (ZSM I i II st. im. F. Chopina 
w Białej Podlaskiej), Karol Zbarac-
ki (ZSM I i II st. im. F. Chopina w 
Białej Podlaskiej), Adam Dudek 
(Uniwersytet Muzyczny Fryderyka 
Chopina w Warszawie), Jakub Ste-
faniak (Akademia Muzyczna im. K. 
Szymanowskiego w Katowicach). 
Zaprezentowały się również dwa 
zespoły, stworzone we wrześniu 
2018 roku, ale już mające na swym 
koncie znaczące sukcesy: Kwartet 
PSM I st. im. K. Lipińskiego w Ra-
dzyniu Podlaskim w składzie: Sta-
nisław Krupa, Marcel Semeniuk, 
Jakub Palinowski, Andżelika Kocz-
kodaj oraz Kwintet ZSM I i II st. im. 
F. Chopina w Białej Podlaskiej (Ma-
teusz Głowniak, Karol Zbaracki, Ja-
kub Mackiewicz, Szymon Dębow-
ski, Mateusz Golonka). Zagrała 
również w swoim pełnym składzie 
Kameralna Orkiestra Akordeono-
wa „Arti Sentemo” pod dyrekcją 
Zbigniewa Czuryły. 

Publiczność miała okazję wy-
słuchać szerokiego repertuaru 
utworów. W programie znalazły 
się m.in. popularne kolędy (vocal 
Magdalena Niezgoda), kompozycje 
W.A. Mozarta, J. Straussa, Wojcie-
cha Kilara,  Arama Chaczaturiana, 
Janusza Wojtarowicza, N. Rizoli, 
A. Piazzolli, P. Marquina Narro, S. 
Joplina, B. Dowlasza, J. Wojtarowi-
cza, P. Makkonena, A. Kusjakowa, 
K. Naklickiego, A. Astiera. W kon-
cercie nie mogło zabraknąć „Bar-
ki” - ulubionej piosenki patrona 
ZSP – św. Jana Pawła II, orkiestra 
pożegnała publiczność utworem z 
filmu „Vabank” i ludową melodią 
„Zachodźże słoneczko”. 

Wyjątkowy nastrój koncertu 
współtworzyła oprawa świetlna, 
a szczególnie pokazy multime-
dialne, dzięki którym ilustrowane 
były utwory muzyczne, ale także 
pozwalające słuchaczom współ-
uczestniczyć w ważnych wydarze-

niach minionego roku, takich jak 
kolędowanie z Pierwszą Damą w 
Pałacu Prezydenckim czy udział w 
teledysku Czesława Mozila „Kalo-
ryfer, który gra”.

Na zakończenie za koncert dzię-
kowali: przedstawiciele Stowarzy-
szenia Melodia Art, wicewojewoda 
Robert Gmitruczuk, przedstawiciel 
Marszałka Województwa Lubel-
skiego, wójt Wiesław Mazurek. - 
Boję się składać życzenia, bo speł-
niają się z nadmiarem – mówiła 
Teresa Misiuk – Lubelski Kurator 
Oświaty. - Życzyłam przed rokiem 
koncertu w Filharmonii Lubelskiej 
i w Warszawie na zaproszenie Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych – i 
się to spełniło, a nawet wydarzyło 
się więcej. Przed wami Wiedeń, Pa-
ryż, Nowy Jork, ale musicie złożyć 
zobowiązanie, że będzie i Radzyń. 
- Swoje chwalimy, choć cudze zna-
my, bo wiemy dobrze co posiada-
my – rozpoczął starosta radzyński 
Szczepan Niebrzegowski, który 
dziękował za ucztę duchową i zade-
klarował pomoc dla Orkiestry. - To 
dla mnie wielki honor, że w Radzy-
niu jest taka orkiestra – Arti Sente-
mo, która stworzona i kierowana 
przez Pana Zbigniewa Czuryłę daje 
się poznać w Polsce i na świecie, 
promując wszędzie nasze miasto – 
mówił burmistrz Jerzy Rębek, dzię-
kując całemu Zespołowi z jego Kie-
rownikiem i gratulował rodzicom: 
- Macie wielkie skarby! - podkreślał 
włodarz Radzynia.  

 Fot. Tomasz Młynarczyk

Skład Kameralnej 
Orkiestry Akordeonowej 
Arti Sentemo:
l akordeon: Adam Dudek, Jakub 

Stefaniak, Szymon Lipiński, Ma-
teusz Golonka, Karol Zbaracki, 
Piotr Chmiel, Stanisław Krupa, 
Mateusz Głowniak, Damian 
Mazur, Katarzyna Michalak, 
Anna Szczęsna, Jakub Palinow-
ski, Marcel Semeniuk, Jakub 
Mackiewicz, Szymon Dębowski; 

l flet: Justyna Czuryło, Julia Kie-
wel; 

l instrumenty perkusyjne: Julia 
Drożdż, Angelika Koczkodaj.
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Ciągle się rozwijają 
VI Noworoczna Gala Akordeonowa Arti Sentemo to kolejny wielki koncert, który potwierdził, że  
Orkiestra reprezentuje najwyższy poziom akordeonistyki polskiej. Ponadto z powodzeniem pre-
zentuje się na scenach europejskich i nadal się rozwija: poszerza repertuar, udoskonala umiejętno-
ści i... zwiększa swój skład. A także -  podbija serca słuchaczy i promuje Radzyń i Ziemię Radzyńską.   

Wernisaż 
malarstwa 
Heleny 
Stiasny

Tomasz 
Młynarczyk 
stypendystą 
MKiDN

VI Gala Kameralnej Orkiestry Akordeonowej Arti Sentemo



Przekształcenie prawa użytko-
wania wieczystego we własność 
nastąpiło z mocy prawa. W dniu 
1 stycznia 2019 r. użytkownicy 
wieczyści gruntów miejskich za-
budowanych na cele mieszkaniowe 
stali się ich właścicielami, na mocy 
obowiązującej ustawy z dnia 20 lip-
ca 2018 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkanio-
we w prawo własności tych grun-
tów (j.t.:Dz.U.2018.1716). Zgodnie 
z tą ustawą prawo użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowa-
nych na cele mieszkaniowe prze-
kształca się w prawo własności tych 
gruntów.

Przez grunty zabudowane na 
cele mieszkaniowe należy rozu-
mieć nieruchomości zabudowane 
wyłącznie budynkami:

- mieszkalnymi jednorodzinny-
mi

- mieszkalnymi wielorodzinny-
mi, w których co najmniej połowę 
liczby lokali stanowią lokale miesz-
kalne

- lub o których mowa w pkt 1 
lub 2, wraz z budynkami gospodar-
czymi, garażami, innymi obiektami 
budowlanymi lub urządzeniami 
budowlanymi, umożliwiającymi 
prawidłowe i racjonalne korzy-
stanie z budynków mieszkalnych, 
co należy przez to rozumieć prze-
kształcenie prawa użytkowania 
wieczystego gruntu zabudowane-

go na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tego gruntu.

Użytkowanie wieczyste zastąpi 
opłata przekształceniowa (odpro-
wadzana w 20 rocznych ratach). 
Ich wysokość równa się opłacie 
rocznej z tytułu użytkowania wie-
czystego, która obowiązywałaby w 
dniu przekształcenia (1 stycznia 
2019 r.).

W przypadku jednorazowej 
spłaty, ustawa zakłada bonifikaty 
dla właścicieli domów i mieszkań. 
W ciągu 12 miesięcy użytkownicy 
wieczyści otrzymają urzędowe za-
świadczenie potwierdzające prze-
kształcenie użytkowania wieczy-
stego we własność. Zaświadczenia 
z urzędu otrzymają sądy rejonowe, 
które dokonają wpisów w księ-
gach wieczystych. W zaświadcze-
niu właściciele, którzy uwłaszczyli 
się na danym gruncie, otrzymają 
informacje o wysokości opłaty za 
przekształcenie. Ci użytkowni-
cy wieczyści, którzy będą mogli i 

chcieli skorzystać z bonifikaty, po 
otrzymaniu zaświadczenia składają 
wniosek i wówczas urząd miasta 
wyliczy im kwotę, którą powinni 
zapłacić. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 i 5 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o 
przekształceniu prawa użytkowa-
nia wieczystego gruntów zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów 
(j.t.:Dz.U.2018.1716) Rada Miasta 
może podjąć uchwałę określającą 
wysokość bonifikaty przysługują-
cej osobom fizycznym będącym 
właścicielami budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych lub lokali 
mieszkalnych lub spółdzielniom 
mieszkaniowym bonifikaty od 
opłaty za dany rok w odniesieniu 
do gruntów stanowiących wła-
sność jednostek samorządu tery-
torialnego - na podstawie uchwały 
właściwej rady albo sejmiku.

 Roman Ceranowicz
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Od teraz własność, 
a nie użytkowanie wieczyste

Zapraszamy na fascynującą 
podróż przez życie trener-
skiej legendy, Andrzeja Strej-
lau. Okazją do spotkania jest 
książka „On, Strejlau”, której 
autorem jest pochodzący z 
Radzynia Jerzy Chromik. 

Wydarzenie odbędzie się w 
sobotę 19 stycznia, o godz. 16.00 
w sali kameralnej Radzyńskie-
go Ośrodka Kultury (wejście od 
strony tarasu). Wstęp wolny.

Jerzy Chromik w swojej książce 
przedstawia niesamowitą histo-
rię legendy piłkarskiej. Andrzej 
Strejlau, w środowisku budzi sza-
cunek. Stacje telewizyjne ustawia-
ją się w kolejce po trzy zdania ko-
mentarza do każdej wiadomości 
ze świata futbolu. Jego głos eks-

perta zna prawie każdy telewidz. 
Rodzinne losy, kulisy sukcesów 
drużyny Kazimierza Górskie-
go, korupcja w futbolu i podłoże 
konfliktu z Jackiem Gmochem – 
Andrzej Strejlau nie tylko o tym 
opowiada z charakterystyczną dla 
siebie swadą. To czyta się tak, jak-
by się słuchało kolejnego komen-
towanego przez niego meczu!

Na wydarzenie zaprasza Ra-
dzyński Ośrodek Kultury, a tak-
że sponsorzy: firma drGerard, 
Spółdzielcza Mleczarnia „Spo-
mlek”, Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych i Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Radzyniu 
Podlaskim.

 Robert Mazurek
 Dyrektor ROK

Nadzwyczajne V Posiedzenie Rady Miasta w dniu 14 stycznia 2019 r. rozpoczę-
ło się minutą ciszy i modlitwą za tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła 
Abramowicza. Następnie Radni Rady Miasta Radzyń Podlaski wyrazili zgodę na 
udzielenie 85% bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom 
mieszkaniowym, od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Miasta Radzyń 
Podlaski.

Ewa Stiasny - współzałoży-
cielka wydawnictwa Dwie 
Siostry - zdobywcy tytułu 
Najlepszego Dziecięcego Wy-
dawcy Roku w Europie 2018, 
przyznawanego na Między-
narodowych Targach Książki 
Dziecięcej w Bolonii. Spotkanie 
odbędzie się 18 stycznia godz. 
18.30 w Kawiarnia Ursa w 
Oranżerii.

Dwie Siostry to niezależne 
wydawnictwo specjalizujące się 
w ambitnych, wyróżniających 
się poziomem artystycznym 
książkach dla dzieci i młodzieży. 
Najszersze uznanie i rozpozna-
walność przyniosły mu wielko-
formatowe książki edukacyjne, 
takie jak „Mapy” i „Pod ziemią, 
pod wodą” Aleksandry i Danie-
la Mizielińskich czy „Pszczoły” i 

„Drzewa” Piotra Sochy i Wojcie-
cha Grajkowskiego – światowe 
bestsellery nagradzane w kraju 
i za granicą. W katalogu Dwóch 
Sióstr mieszczą się jednak wszel-
kie rodzaje i gatunki wartościo-
wej literatury dziecięcej. Wydaw-
nictwo łączy najlepsze tradycje z 
nowatorstwem: przypomina czy-
telnikom klasyczne tytuły i pra-
ce mistrzów polskiej ilustracji, a 

jednocześnie promuje młodych, 
utalentowanych artystów, wpro-
wadzając na polski i międzyna-
rodowy rynek pionierskie pro-
jekty książkowe. 

W 2018 roku zdobyło tytuł 
Najlepszego Dziecięcego Wy-
dawcy Roku w Europie, przy-
znawany na Międzynarodowych 
Targach Książki Dziecięcej w 
Bolonii.

Zapraszamy na spotkanie z Ewą Stiasny


