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w Radzyniu do PE

Spotkanie 
w związku z budową 
szlaku Via Carpatia

Będą pieniądze na 
przebudowę DK 19 
i zjazd do B.Brauna

Wybory do Parlamentu Europej-
skiego w mieście Radzyń Podlaski 
zdecydowanie wygrało Prawo i 
Sprawiedliwość. Na PiS głosowało 
56,09% wyborców. Drugie miejsce 
zajęła, zdobywając 30,04% głosów, 
Koalicja Europejska. Frekwencja w 
mieście wyniosła 45,6% - na 12 685 
uprawnionych do urn udało się 5 
784 wyborców.

4 czerwca o godz. 16 w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miasta odbę-
dzie się spotkanie mieszkańców z 
przedstawicielami Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w związku z planami przebudowy 
pięciu rozjazdów na drodze S 19. 
Prace te będą prowadzone w związ-
ku z budową szlaku Via Carpatia.

Wojewoda Lubelski prof. Prze-
mysław Czarnek 8 maja poinfor-
mował o środkach w wysokości 
ponad 531 mln zł, które premier 
Mateusz Morawiecki przekazał 
dla województwa lubelskiego na 
budowę dróg lokalnych. Miasto 
Radzyń złożyło wniosek o dofi-
nansowanie z tej puli przebudowy 
drogi krajowej nr 19 w związku z 
budową zjazdu do B.Braun i ulicy 
roboczo nazwanej Przemysłową. 
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Wybory do Parlamentu Eu-
ropejskiego w mieście Ra-
dzyń Podlaski zdecydowanie 
wygrało Prawo i Sprawie-
dliwość. Na PiS głosowało 
56,09% wyborców. Drugie 
miejsce zajęła, zdobywając 
30,04% głosów, Koalicja 
Europejska. Pozostałe ugru-
powania zgromadziły poniżej 
5% głosów. Frekwencja w 
mieście wyniosła 45,6% - na 
12 685 uprawnionych do urn 
udało się 5 784 wyborców.

Na liście PiS, na którą zagło-
sowało 3 244 wyborców, najwię-
cej głosów zgromadzili: Elżbieta 
Kruk (1 370), Beata Mazurek (1 
110) Marcin Duszek (510) oraz 
Barbara Barszczewska (183).

Na listę KE oddało głos 1 738 
wyborców. Kandydaci z najwięk-
szą liczbą głosów to: Krzysztof 
Hetman (757), Joanna Mucha 
(613) oraz Riad Haidar (263).

Pozostałe ugrupowana zo-
stały daleko w tyle, żadne nie 
przekroczyło progu 5%. Najbli-
żej tego był KWW Konfederacja 
Korwin, Braun, Liroy, Naro-
dowcy, zdobywając 257 (4,4%) 
głosów (lider listy Witold Tuma-
nowicz zgromadził 137 głosów). 
Kolejny był KWW Kukiz’15 z 
215 głosami (3,72%). Lider listy 
Jarosław Sachajko zdobył 120 

głosów. 
Piąte miejsce zajął, groma-

dząc 164 głosy   (2,83%), KW 
Wiosna Roberta Biedronia. Li-
der listy – Zbigniew Bujak zdo-
był 87 głosów. 

Na szóstym miejscu zna-
lazł się KWW Polska Fair Play 
Bezpartyjni Gwiazdowski z 65 
głosami (1,12%). Lider listy Ma-
rek Woch przekonał do siebie 43 
wyborców. Ostatni na liście zna-
lazł się KWW Lewica Razem, 
który zgromadził 41 (0,71%) 
głosów, a jego liderka Magdale-
na Długosz zdobyła 17 głosów.

 AW
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Olbrzymie pieniądze dla 
województwa lubelskiego 
na drogi lokalne

- Dzisiejsze spotkanie to wspania-
ła okazja do podziękowania Panu 
Prezesowi Jarosławowi Kaczyń-
skiemu za opiekę nad wojewódz-
twem lubelskim – mówił wojewo-
da lubelski Przemysław Czarnek, 
prezentując czek na kwotę 531 290 
000 zł.  - To są środki, które przeka-
zujemy na budowę dróg gminnych 
i powiatowych na rok 2019. Ta 
kwota jest 5,5 raza większa niż w re-
kordowym roku 2018 – podkreślał 
prof. Przemysław Czarnek i dodał: 
- Jeśli w rekordowym roku 2018 
byliśmy w stanie wybudować za 98 
mln zł 166 km dróg, to zobaczcie, 
ile dróg powstanie w ciągu 12 mie-
sięcy od podpisania umów, m.in. z 
panem burmistrzem Jerzym Ręb-
kiem, wójtem Wiesławem Mazur-
kiem, panem wójtem Sławomirem 
Sałatą, panem starostą Szczepanem 
Niebrzegowskim. To są środki, za 
które powstanie porządna sieć ko-
munikacyjna na drogach lokalnych 
już w tym roku i na początku roku 
następnego. To jest efekt działania 
m.in. posła Janusza Szewczaka czy 
senatora Grzegorza Biereckiego, 
którzy są odpowiedzialni w naszym 
Parlamencie za finanse publiczne i 
to oni działają w ten sposób, że za-
brali wasze pieniądze złodziejom i 
mafiom vatowskim.

Będą pieniądze na 
przebudowę DK 19 
i zjazd do B.Brauna

Jak informuje burmistrz Jerzy 
Rębek, z tych środków Miasto bę-
dzie chciało pozyskać  środki na 
przebudowę DK 19 i budowę zjaz-
du do zakładu B. Braun.

11 kwietnia br. Miasto złożyło 

wniosek o zezwolenie na budowę 
zjazdu, a 15 kwietnia – o dofinan-
sowanie z Funduszu Dróg Samo-
rządowych Województwa Lubel-
skiego w wysokości 3 mln 78 tys. 
zł. Inwestycja obejmie przebudowę 
drogi krajowej nr 19 wraz z powsta-
niem drogi nazwanej roboczo ul. 
Przemysłową. (zjazd do B.Braun) 
oraz drogi po stronie gminy Ra-
dzyń Podlaski. 

Droga poprawi dostępność do 
istniejącego ośrodka gospodarcze-
go – kompleksu funkcjonujących 
już przedsiębiorstw  produkcyj-
nych i usługowych, w tym w szcze-
gólności Fabryki Narzędzi Chirur-
gicznych Aesculap Chifa Spółka z 
o.o. Aktualnie na terenie ośrodka 
gospodarczego, na którym jest  lo-
kalizowana droga, prowadzą dzia-
łalność 22 podmioty gospodarcze, 
funkcjonuje tam m.in. Przedsię-
biorstwo Komunikacji Samocho-
dowej S.A. W Radzyniu. Ponadto 
droga skomunikuje nowe tereny 
inwestycyjne (o powierzchni 36,16 
ha) przeznaczone pod przemysł i 
usługi. 

Historia problemu
Przypomnieć należy, że starania 

dyrekcji B.Braun o zbudowanie 
drogi dojazdowej do wybudowa-
nego wcześniej parkingu rozpo-
częły się w październiku 2016 roku. 
Miasto podjęło się wybudowania 
drogi (roboczo nazwanej ul. Prze-
mysłową, równoległej do ul. Bu-
dowlanych), aby otworzyć tereny 
inwestycyjne położone przy drodze 
krajowej 19. O ile wybudowanie 
samej drogi (ul. Przemysłowej) jest 
inwestycją w miarę prostą, to du-
żym problemem organizacyjnym i 
finansowym okazał się tzw. zjazd z 
„krajówki”.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad 20 czerwca 2017 
r. przesłała Miastu takie warunki 
budowy, że według nich w tym 
miejscu musi powstać węzeł komu-
nikacyjny, który będzie uwzględ-
niał nie tylko zjazd do Brauna, ale 
i do drogi gminnej, położonej po 
przeciwnej stronie DK19. Potrzeb-
na jest m.in. przebudowa, posze-
rzenie drogi krajowej na odcinku 
ok. 140 m (ponad 70 m po obu 
stronach skrzyżowania), muszą zo-
stać wyznaczone dodatkowe strefy 
na wykonanie pasów zjazdowych, 
rozjazdowych, co będzie się łączyło 
z koniecznością dokonania 24 po-
działów działek przy pasie drogi. 
Ponadto musi zostać uwzględniona 
inwestycja GDDKiA, związana z 
budową ciągu pieszo-rowerowego, 
trzeba wykonać oświetlenie i od 
podstaw – system odwadniający, 
co jest warunkiem, żeby inwestycja 
była trwała, służyła dziesiątki lat. 

 Anna Wasak
 Fot. Tomasz MłynarczykW wyborach do Europarlamentu swój głos w Radzyniu oddał Robert Makłowicz
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Wyniki wyborów 
do Parlamentu 
Europejskiego

Będą pieniądze na przebudowę 
DK 19 i zjazd do B.Brauna
Wojewoda Lubelski prof. Przemysław Czarnek na spotkaniu 8 maja w 
oranżerii poinformował o środkach w wysokości ponad 531 mln zł, które 
premier Mateusz Morawiecki przekazał dla województwa lubelskiego na 
budowę dróg lokalnych. Miasto Radzyń złożyło wniosek o dofinansowa-
nie z tej puli przebudowy drogi krajowej nr 19 w związku z budową zjaz-
du do B.Braun i ulicy roboczo nazwanej Przemysłową. 



W Urzędzie Miasta opraco-
wywana jest fiszka, która 
wskazywać będzie na najważ-
niejsze zadania do realizacji w 
ramach rewitalizacji centrum 
Radzynia wraz z Pałacem Po-
tockich. - W ślad za tym, co 
przedstawił marszałek woje-
wództwa Jarosław Stawiarski 
podczas pobytu w Radzyniu 
w dn. 7 maja na spotkaniu z 
Prezesem PiS Jarosławem 
Kaczyńskim, podjęliśmy sta-
rania, by nasz wniosek na 
środki na rewitalizację cen-
trum miasta wraz z Pałacem 
Potockich został przekazany 
do Urzędu Marszałkowskiego 
– wyjaśniał na sesji 17 maja 
burmistrz Jerzy Rębek.

Przypomnijmy, że Jarosław Sta-
wiarski przedstawił perspektywy 
pozyskania dla Radzynia dofi-

nansowania rewitalizacji Pałacu 
Potockich: - Ten zabytek musi być 
wpisany na listę obiektów strate-
gicznych dla Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 – mówił i dodał, 
że dzięki temu dofinansowanie 
przekroczy 20 milionów złotych.

Środki na rewitalizację będą 
pochodziły ze środków unijnych, 
dotacja wyniesie ok. 85%, zatem 
potrzeba będzie wnieść wkład 
własny, ponieść koszty niekwalifi-
kowane i VAT. - Inwestycja będzie 
realizowana kilka lat, więc pienią-
dze będą systematycznie rezer-
wowane na te cele w budżecie - 
zapewnia burmistrz Jerzy Rębek. 
Następnie przedstawił kolejność 
działań:  przygotowanie fiszki 
do końca maja, nad tym będzie 
pracował Zarząd Województwa i 
podejmie decyzję, który program 
zostanie uruchomiony. - Zarząd 
Województwa ma takie możli-

wości i pieniądze, ponieważ z po-
przednich nieszczęśliwych dla nas 
rozstrzygnięć pozostało 70 mln zł 
rezerwy i z tych pieniędzy może-
my liczyć na dotację - wyjaśniał 
burmistrz Radzynia. Tłumaczył, 
dlaczego wycofał protest . – Gdy-

byśmy przyjęli kwotę 10 mln zł, 
nie moglibyśmy się z tego działa-
nia ubiegać o większe środki, a te-
raz możemy się o nie ubiegać. Pan 
marszałek wspomniał o kwocie 
powyżej 20 mln, ja tego nie będę 
powtarzał, potwierdzał, dopóki 

nie zobaczę decyzji. Czekam na 
decyzję Zarządu Województwa. 
Mam nadzieję , że środki na ten 
cel uzyskamy jeszcze w tym roku 
– zakończył włodarz Radzynia.

 Anna Wasak

- Do Urzędu Miasta z GDDKiA 
wpłynęły koncepcje związane z 
projektem drogi dotyczące zjaz-
dów i rozjazdów w Radzyniu – 
informował na sesji 17 maja bur-
mistrz Jerzy Rębek. 

Chodzi o 5 rozjazdów na te-
renie miasta Radzyń Podlaski:   
przy ul. Płudzińskiej, ul. Brzostó-
wieckiej, przy drodze wiodącej 
do Białej koło Radzynia, przy ul. 
Kleeberga (przy Spomleku) i na 
Zaródkach. Obrzeża tych rozjaz-
dów będą profesjonalnie przebu-
dowane jako drogi dojazdowe, 
dla przykładu w ramach tej wiel-
kiej inwestycji jest zaplanowana 
ul. Porzeczkowa (przy ul. Koc-

kiej nieopodal stacji paliw).- To 
ogromna inwestycja drogowa,   
która wpłynie na rozwój całego 
miasta i regionu, a nie będzie ob-
ciążać samorządu – dodał wło-
darz miasta.

Via Carpatia to budowana eta-
pami międzynarodowa trasa re-
lacji „północ-południe”, łącząca 
Kłajpedę na Litwie z Salonikami 
w Grecji. Droga będzie biegła 
przez Grecję, Bułgarię, Rumunię, 
Węgry, Słowację, Polskę i Litwę. 
Na całej długości ma mieć para-
metry autostrady lub drogi eks-
presowej.

 Anna Wasak
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Ciąg dalszy starań o środki na rewitalizację 
centrum miasta z Pałacem Potockich

Spotkanie z mieszkańcami w związku 
z budową szlaku Via Carpatia
4 czerwca o godz. 16 w sali konferencyj-
nej Urzędu Miasta odbędzie się spotkanie 
mieszkańców z przedstawicielami Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w związku z planami przebudowy pięciu 
rozjazdów na drodze S 19. Prace te będą 
prowadzone w związku z budową szlaku 
Via Carpatia.



- Oświetlenie ledowe jest ener-
gooszczędne – obecnie roczny 
koszt oświetlenia miasta wynosi 
ok. 800 tys. zł, oszczędności z tego 
tytułu wyniosą   kilkaset tysięcy 
złotych – informował na majowej 
sesji Rady Miasta (17.05) burmistrz 
Jerzy Rębek. Ponadto lampy mają 
dłuższą żywotność niż sodowe, 
dają równomierne, mocniejsze 
światło. Efektem będzie poprawa 
bezpieczeństwa na ulicach miasta, 
co jest szczególnie ważne w oko-

licach przejść dla pieszych. -   Są 
w mieście miejsca niebezpieczne, 
niedoświetlone, gdzie wydarzyły 
się wypadki z udziałem pieszych. Z 
tego względu te działania uważam 
obecnie za priorytetowe – dodaje 
włodarz miasta. 

Wysokość pożyczki z NFOŚ na 
wymianę oświetlenia ulicznego w 
Radzyniu wyniosła 2 mln 900 tys. 
zł. Miasto będzie ją spłacało przez 
10 lat z oszczędności, jakie wystąpią 
w opłatach za prąd po wymianie 

oświetlenia.
Już 17 maja w Urzędzie miasta 

przystąpiono do opracowania do-
kumentacji przetargowej. - Będzie 
to ważny i skomplikowany proces 
ze względu na wysoki koszt inwe-
stycji (2 mln 900 tys.). Wymagane 
jest w tym wypadku postępowanie 
unijne, z kilkumiesięcznym wy-
wieszeniem ogłoszenia na stronie 
Urzędu Miasta – informował Jerzy 
Rębek.

 Anna Wasak

Radzyń Podlaski znalazł się w 
gronie 255 małych i średnich 
miast w Polsce, które będą 
mogły się starać o skorzysta-
nie ze środków z nowej edycji  
tzw. funduszy norweskich 
i EOG. Mimo iż konkurencja 
będzie ogromna, bo finalnie 
tylko 15 miast z tego gro-
na otrzyma środki, Radzyń 
przystępuje do rywalizacji – o 
czym informował na majowej 
sesji Rady Miasta (17.05) bur-
mistrz Jerzy Rębek. 

Tym razem wsparcie będzie 
można pozyskać na działania 
poprawiające jakość życia miesz-

kańców, między innymi poprzez 
projekty w zakresie poprawy ja-
kości powietrza (w tym m.in. 
przejście na odnawialne źródła 
energii), ograniczania bezrobocia 
i migracji zarobkowej do dużych 
ośrodków miejskich, wspieranie 
przedsiębiorczości i lokalnej go-
spodarki oraz wzmacnianie lokal-
nego rynku pracy. To także szan-
sa na realizację projektów, które 
wpisują się w politykę mieszka-
niową. Program kładzie również 
nacisk na wzmocnienie i poprawę 
funkcjonowania administracji sa-
morządowej. Nabór odbędzie się 
w II kwartale 2019 r., kwoty zasi-
lenia projektów to 3-10 mln euro. 

- Fiszka, którą musimy wy-
konać do 22 lipca, jest opraco-
wywana w Wydziale Rozwoju 
Gospodarczego pod kierunkiem 
naczelnika WRG Jana Gryczona. 
To podstawa do uruchomienia 
działań mających na celu zakwa-
lifikowanie nas do grona 55 gmin 
miejskich, które będą mogły w 
dalszym ciągu się o te środki sta-
rać - wyjaśniał burmistrz Jerzy 
Rębek. Następnie będą  opraco-
wywane kolejne wnioski i pro-
jekty, już bardzo precyzyjne i … 
bardzo atrakcyjne. - Chodzi o 
ogromne pieniądze rzędu 3-10 
mln euro, ale rywalizacja jest 
ogromna, ostatecznie środki ma 

szansę otrzymać maksymalnie 15 
z 255 miast – dodał włodarz Ra-
dzynia. - Jednak nie zasypiamy 
gruszek w popiele, bez huraopty-
mizmu, za to z zimną kalkulacją 
przystępujemy do rywalizacji. 

Pieniądze pochodzą z Fundu-
szy Norweskich i EOG – czyli puli 
środków, które Norwegia, Islan-
dia i Liechtenstein przyznały kil-
kunastu państwom Europy Środ-
kowej i Południowej oraz krajom 
bałtyckim, za to te trzy kraje mają 
dostęp do rynku wewnętrznego 
Unii Europejskiej, mimo że nie 
są jej członkami. Tym razem fun-
dusze będą wspierały inicjatywy 
z obszarów: środowisko, sprawy 

społeczne i gospodarcze.
Polska będzie korzystać z tych 

środków po raz trzeci. Podpisa-
na 25 marca umowa na realiza-
cję Programu „Rozwój lokalny” 
opiewa na sumę 117,6 milionów 
euro, czyli ok. 500 mln zł. 15% 
tej kwoty, czyli 17,6 mln euro to 
wkład krajowy. Jest to już drugi 
z kolei program uruchamiany w 
III edycji Funduszy norweskich i 
EOG – 8 marca br. została pod-
pisana umowa w sprawie realiza-
cji Programu „Edukacja”, którego 
budżet wynosi 23,5 miliona euro.

 Anna Wasak
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Rozpoczęło się przygotowanie 
do wymiany oświetlenia 
w Radzyniu
Rozpoczął się proces mający na celu wymianę oświetlenia ulicznego w Radzy-
niu z sodowego na ledowe. 16 maja Miasto zaciągnęło w Narodowym Fundu-
szu Ochrony Środowiska pożyczkę na realizację inwestycji. Następnego dnia 
rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Kierownik MOPS w Radzyniu 
Podlaskim  Andrzej Szczęch 
informuje, że od 1 lipca 2019 
r. świadczenie wychowawcze 
będzie przysługiwało wszyst-
kim dzieciom do 18 roku życia, 
bez względu na dochody uzy-
skiwane przez rodzinę. 

Wnioski o wyrównanie „500+” 
na pierwsze uprawnione dziec-
ko należy składać od 1 lipca przez 
internet, natomiast od 1 sierpnia 
w formie papierowej, aż do końca 
września 2019 r. (złożone po tym 
terminie nie będą rozpatrywane). 
Wyrównanie wypłat na pierwsze 
dziecko będzie następowało zgod-
nie z kolejnością złożonych wnio-
sków, najpóźniej do 31 październi-
ka 2019 r. Przypominamy, że jed-
nocześnie w tym samym terminie 
przyjmowane są wnioski o dobry 
start, zasiłek rodzinny czy fundusz 
alimentacyjny na nowe okresy za-
siłkowe.

Zatem wszystkie wnioski bę-
dzie można składać od 1 lipca 

2019 r drogą elektroniczną za po-
mocą bankowości elektronicznej, 
portalu Emp@tia Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej. Natomiast od 1 sierpnia przyj-
mujemy wnioski składane drogą 
tradycyjną (np. podczas osobistej 
wizyty w urzędzie lub drogą pocz-
tową). Ze względu na usprawnie-
nie pracy i obsługi Dział Świad-
czeń Rodzinnych MOPS zwraca 
się z prośbą o przesyłanie wnio-
sków drogą elektroniczną jak naj-
wcześniej, a więc już od lipca (od 
sierpnia przyjmujemy zgodnie z 
ustawami bezpośrednio w Ośrod-
ku). Prosimy o rzetelne wypełnie-
nie wniosku zwracając szczególną 
uwagę na miejsce zamieszkania. 
Jednocześnie informujemy, że 
piątki są wyłączone z bezpośred-
niej obsługi wnioskodawców ze 
względu na weryfikację i sporzą-
dzanie decyzji.

   Andrzej Szczęch 
 Kierownik MOPS 
 w Radzyniu Podlaskim 

Wnioski o 500+ na pierwsze 
dziecko już od 1 lipca

Miasto Radzyń Podlaski będzie aplikowało 
o środki norweskie



Wydatki na oświatę w Radzyniu sięgają w ostatnich trzech latach od 
44,1% do 50,6% wydatków własnych miasta. - Dane te w prosty spo-
sób obrazują, jak bardzo miasto w ostatnich latach jest zaangażowane 
w proces rozwoju oświaty, która jest dla nas priorytetem. Potwierdzają 
to nie słowa, tylko czyny, czyli nasze zaangażowanie finansowe – mówił 
burmistrz Jerzy Rębek podczas majowej sesji Rady Miasta, gdy prezen-
tował informację na temat  zaangażowania finansów Miasta  w funkcjo-
nowanie oświaty w Radzyniu.
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Burmistrz jerzy Rębek na sesji Rady Miasta: 
„Oświata jest dla nas priorytetem“

Obecnie Miasto prowadzi sie-
dem jednostek oświatowych. Są to: 
-Szkoła Podstawowa nr 1 (486 
uczniów, 70 nauczycieli /65,45 eta-
tu/, 25 osób w administracji i ob-
słudze /22,8 etatu/). 
-Szkoła Podstawowa nr 2 (903 
uczniów, 97 nauczycieli /78,07 eta-
tu/, 28 osób w administracji i ob-
słudze /27,5 etatu/). 
-Gimnazjum nr 1 (50 uczniów, 15 
nauczycieli /4,68 etatu/, 1 osoba w 
administracji /0,2 etatu/). 
-Gimnazjum nr 2 (108 uczniów, 29 
nauczycieli /23,11 etatu/, 6 osób w 
administracji i obsłudze). 
-Przedszkole Miejskie nr 1 (124 
dzieci, 14 nauczycieli /13,35 etatu/, 
12 osób w administracji i obsłu-
dze). 
-Przedszkole Miejskie nr 2 (140 
dzieci, 16 nauczycieli /14,7 etatu/, 
14 osób w administracji i obsłu-
dze). 

-Przedszkole Miejskie nr 3 (172 
dzieci, 17nauczycieli /16,25 etatu/, 
17 osób w administracji i obsłu-
dze).

Łącznie uczęszcza do nich 1983 
dzieci i młodzieży, z obiadów ko-
rzysta 1540, zatrudnionych jest 258 
nauczycieli na 215,61 etatu oraz 
103 osoby w administracji i obsłu-
dze. Ponadto Miasto przekazuje 
subwencje dla 4 jednostek niepu-
blicznych. Są to przedszkola: Kac-
perek (136 dzieci), Dzwoneczek 
(48), Uniwersytet Maluszka (21) 
oraz Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny PIKABU.

Wydatki ogółem na rzecz oświa-
ty poniesione przez Urząd Miasta 
to w 2017 - 22,196 mln zł (w tym 
przekazane do dyspozycji pu-
blicznym jednostkom oświato-
wym - 17,485 mln zł i bieżące oraz  
inwestycyjne - 4,71 mln zł),   w 
2018 – 24,069 mln zł (odpowied-

nio: 18,92 mln zł i 5,15 mln zł) i 
w planie na 2019 r. - 25,996 mln zł 
(20,34 mln zł i 5,657 mln zł). 

Wydatki budżetu ogółem wynio-
sły: w 2017 r. 64,107 mln zł, w 2018 
– 73,65 mln zł, planowany na 2019 
r. - 67,647 mln zł, wydatki własne to 
odpowiednio 46,284 mln zł, 54,573 
mln zł i  51,34 mln zł.  

To oznacza wysoki udział wy-
datków poniesionych na oświatę 
w wydatkach budżetu Miasta w 
latach 2017-2019; wahał się on 
między 44,10% a 50,64% (wydat-
ki własne ogółem), w wydatkach 
ogółem było to: 32,68% (2018) – 
38,44% (2019).

Inwestycje oświatowe w 2017-
2019 to:
-budowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 2 na ul. 
Chmielowskiego,
-budowa sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej nr 1, 
-modernizacja budynku Przed-
szkola ul. Reja 2,
-modernizacja budynku Przed-
szkola ul Armii Krajowej 12
-przebudowa budynku Przedszko-
la ul. Chmielowskiego 8
-plac zabaw Przedszkole Miejskie 
ul. Chmielowskiego 8
-nagłośnienie w Szkole Podstawo-
wej nr 1  
-zmywarka uniwersalna Przed-
szkole nr 2
-zmywarka uniwersalna Przed-
szkole nr 3

Łącznie koszty inwestycji to: w 
roku 2017 – 2,439 mln zł, w 2018 – 
2,885 mln zł, w 2019 – 3,06 mln zł.
Środki przekazane do budżetów 
jednostek oświatowych to:
2017 – 17,485 mln zł, w 2018 – 
18,915 mln zł, w  2019 – 20,34 mln 
zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne 2017 
– 14,937 mln zł (85,43%), w 2018 
– 16,126 mln  zł (85,26%), w  2019 
– 17,808 mln zł (87,55%). 
- wydatki rzeczowe 2017 r. – 2,548 
mln zł, 2018 r. - 2,789 mln zł i 2019 
r.– 2,532 mln zł.

Koszty utrzymania przedszkoli 
publicznych w mieście to: 2017 r. – 
3,471 mln zł, 2018 r.– 3,798 mln zł 
oraz plan na 2019 r. - 4,361 mln zł. 
Dotacja do przedszkoli niepublicz-
nych wynosiła: w 2017 r. - 1,793 
mln zł, 2018 - 1,785 mln zł, w pla-
nach na 2019 r. - 2,019 mln zł. To 

łącznie daje kwoty: w 2017 – 5,264 
mln zł, w 2018 - 5,636 mln zł i plan 
na 2019 r. - 6,380 mln zł.  

Utrzymanie jednego dziecka w 
przedszkolach publicznych koszto-
wało: 2017 r. – 633,81 zł, 2018 r. – 
613,05 zł, a w  2019 r. – 831,68 zł. W 
przedszkolach niepublicznych (do-
tacja to 75% bieżących wydatków 
ponoszonych na jedno dziecko w 
przedszkolu publicznym) w 2017 
r. - 475,36 zł, 2018 r. - 459,79 zł, w 
2019 – 623,76 zł.

Wydatki Miasta na oświatę wy-
niosły: w 2017 r.  22,196 mln zł, w 
2018 r.  – 24, 069 mln zł, a plano-
wane na 2019 - 25,996 mln zł.

Subwencje i dotacje państwowe 
w 2017 r. wyniosły 10,924 mln zł, w 
2018 r. – 11, 949 mln zł, planowane 
na 2019 r. – 12, 215 mln zł. 

Czyli dofinansowanie oświaty z 
budżetu miasta wyniosło w roku 
2017 r. – 11, 272 mln zł, w 2018 - 
12, 120 mln zł, a w 2019 – 13,781 
mln zł.

Ponadto Miasto pozyskało środ-
ki unijne na projekty miękkie reali-
zowane w latach 2017-2020: 
1. „Ja też chodzę do przedszkola“ - 
163 602,24 zł
2. „Akademia Kompetencji Klu-
czowych II“ - 1 030 504,08 zł
3. „Świetlica na miarę XXI wieku“ – 
2 191 218,82 mln zł

 AW

W ubiegłym roku wspominał 
Pan o planach założenia insta-
lacji fotowoltaicznych w celu 
poczynieniu oszczędności w 
opłatach za prąd elektryczny. 
Jakie są losy tych planów?

W 2018 roku Zarząd Przed-
siębiorstwa Usług Komunalnych 
w Radzyniu Podlaskim złożył w 
Urzędzie Marszałkowskim wnio-
sek na projekt „Budowa 4 insta-
lacji fotowoltaicznych o łącznej 
mocy 192,92 kWp dla potrzeb 
dywersyfikacji energetycznej 
Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych w Radzyniu Podlaskim”. 
Lubelska Agencja Wspierania 
Przedsiębiorczości przy Urzędzie 
Marszałkowskim w Lublinie, po 
weryfikacji formalnej i meryto-

rycznej, zakwalifikowała wniosek 
do grona firm i przedsiębiorstw, 
które mogą podpisać umowę na 
dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej.

Instalacje wykonaliśmy w czte-
rech lokalizacjach (Oczyszczal-
nia Miejska, Stacja Uzdatniania 
Wody, Baza Transportowa PUK 
oraz siedziba Przedsiębiorstwa ul. 
Lubelska 5) o łącznej mocy 192,92 
kW, a całkowity koszt tych insta-
lacji to 980 000 zł netto. Zgodnie z 
umową podpisana z Marszałkiem 
Województwa Lubelskiego, dofi-
nansowanie do wniosku to 45% 
kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie 45% nie jest 
dużym dofinansowaniem w 

stosunku do innych progra-
mów, a więc czy ta inwestycja 
jest opłacalna?

Jak najbardziej. Kalkulacja 
zwrotu inwestycji wskazuje na 
okres zwrotu 6-7 lat przy założe-
niu, że ceny energii pozostaną na 
tym samym poziomie co dzisiaj. 
Wielkość dofinansowania została 
ograniczona, gdyż wybudowane 
instalacje będą pracowały dla na-
szego Przedsiębiorstwa, produku-
jąc prąd elektryczny, który niemal 
w całości będzie zużywany na 
nasze potrzeby. Wiemy, że ceny 
energii systematycznie rosną. 
Znam relacje kolegów z branży 
wodociągowej, których firmy kil-
kakrotnie unieważniały przetargi 
na zakup energii elektrycznej, 

gdyż najniższa oferta była nawet o 
70% wyższa niż założenia cenowe 
ich przedsiębiorstw. Ewentualny 
wzrost ceny energii będzie powo-
dował, że zwrot inwestycji będzie 
krótszy. Obowiązkiem naszego 
Przedsiębiorstwa jest szukanie 
rozwiązań najlepszych technicz-
nie i finansowo, aby nie obciążać 
odbiorców wody i tych, od któ-
rych odbieramy ścieki pełnymi 
kosztami inwestycji, które musie-
liby ponieść właśnie oni.

Czy proces inwestycyjny 
został zakończony?

Zakończenie rzeczowe i fi-
nansowe zrealizowano z końcem 
ubiegłego roku. Pełna dokumen-
tacja dotycząca wniosku i jego 

rozliczenia przesłana została do 
LAWP w Lublinie. W kwietniu 
br. otrzymaliśmy informację, że 
Urząd Marszałkowski przepro-
wadzi kontrolę pod względem 
prawidłowości przeprowadzenia 
postępowania.  „W wyniku prze-
prowadzonej kontroli nie stwier-
dzono nieprawidłowości i uchy-
bień. Projekt jest realizowany pra-
widłowo” – czytamy w protokole 
pokontrolnym. 

Ile wyniosło dofinansowanie 
do inwestycji ze środków
zewnętrznych?

Pełna kwota to 441 000 zł, ale 
proces zakończony będzie dopie-
ro z końcem 2023 roku. Najpraw-
dopodobniej w ciągu kilku lat 
pojawią się u nas kontrolerzy, aby 
sprawdzić trwałość projektu.

Dziękuję za rozmowę. 

Karol Niewęgłowski

Fotowoltaika w PUK działa pełną mocą
Rozmowa z Prezesem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Radzyniu Sławomirem Sałatą



Aktualnie trwają prace wykoń-
czeniowe wewnętrzne (montaż 
sprzętu sportowego, montaż drzwi, 
prace malarskie i inne kończące re-
alizację budowy, montaż urządzeń 
w sanitariatach...). Podłogi drew-
niane w sali gimnastycznej i po-
mieszczeniach na piętrze zaplecza 
socjalnego są już gotowe. Pomiesz-
czenie siłowni jest już wyposażo-
ne w ciekawy sprzęt do ćwiczeń. 
Znajdziemy tam atlas, ławeczkę do 
wyciskania sztangi, stojak z hantla-
mi oraz kilka innych elementów 
do wykonywania ćwiczeń. Całość 
wygląda naprawdę profesjonalnie. 
Duże wrażenie robi  oświetlenia 
zastosowane w sali gimnastycznej. 

- W projekcie wykonawczym były 
inne lampy, ale widząc niedoskona-
łości oświetlenia w innych obiektach 
naszego miasta zdecydowaliśmy, że 
poprosimy o wykonanie obliczeń 
i doboru oświetlenia przez profe-
sjonalną firmę – wyjaśnia Prezes 
Sławomir Sałata. - Przy akceptacji 
Inwestora, zdecydowaliśmy energo-
chłonne lampy ze źródłami metalo
-halogenowymi zmienić na ledowe 
lampy firmy LUG, których moc jest 
mniejsza niż projektowana, a dają 
więcej światła i są znacznie trwalsze  
od zaprojektowanych wcześniej. Jest 
jeszcze jedna zaleta tych lamp - nie 
oślepiają, co jest bardzo ważne w 
czasie rozgrywania meczów.

Na zewnątrz obiektu pracowni-
cy wykonują podbudowę boiska do 
piłki nożnej i rozkładają sztuczną 

trawę. Rozpoczęto prace związa-
ne montażem ogrodzenia i piłko-
chwytów wokół boiska. Wykonanie 
drogi dojazdowej od strony ul. Jana 
Pawła II zakończy realizację cią-
gów komunikacyjnych dla uczniów 

szkoły. 
Zakończenie prac przewidziano 

na druga połowę czerwca br.

 Karol Niewęgłowski
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Budowa sali gimnastycznej 
przy SP1 jest bliska ukończenia
Coraz lepiej prezentuje się nowo budowana sala gimnastyczna przy SP1.  
Prace wykończeniowe na zewnątrz i wewnątrz budynku zbliżają się końca. 

Burmistrz Jerzy Rębek za-
powiedział na majowej sesji, 
że miasto będzie się po raz 
kolejny ubiegało  o pozyskane 
środków na instalacje foto-
woltaiczne. Konkurs zostanie 
ogłoszony przez Urząd Mar-
szałkowski w lipcu br., nabór 
odbędzie się w sierpniu.

- Chcemy aplikować o środki 
na instalacje fotowoltaiczne, które 
cieszą się bardzo dobrą opinią. W 
poprzedniej edycji wykonanych 
zostało 87 instalacji, beneficjenci 
są bardzo zadowoleni – informo-

wał włodarz Radzynia. 
W związku z tym, że Urząd 

Marszałkowski pozyskał na całe 
województwo 50 mln zł, prawdo-
podobne   liczba instalacji zosta-
nie ograniczona do ok. 200. 

Jeśli chodzi o kalendarz dzia-
łań, to wytyczne pojawią się w 
czerwcu, w lipcu będzie ogło-
szenie konkursu, nabór zaś – w 
sierpniu. 

- Przystępujemy do działania, 
by pozyskać dotacje na ten cel – 
informował burmistrz Jerzy Rę-
bek.

 AW

Burmistrz Miasta Radzyń 
Podlaski, zaprasza do składa-
nia projektów do Radzyńskie-
go Budżetu Obywatelskiego 
na 2020 rok. Termin składania 
wniosków od 15 maja 2019 r. 
do 31 lipca 2019 r.

Formularze zgłoszeniowe oraz 
zasady i tryb realizacji budżetu 
będą dostępne od 15 maja br. na 
stronie internetowej www.radzyn
-podl.pl oraz w siedzibie urzędu 
(sekretariat - I piętro i pokój 306 
- III piętro).

Kto może składać wniosek?
Projekt do realizacji RBO 

może zgłosić każdy mieszkaniec 
Miasta Radzyń Podlaski, któ-
ry najpóźniej w dniu zgłoszenia 
wniosku ukończył 16 lat.

Planowana kwota środków na 
RBO w 2020 r. 100 000 zł, maksy-

malna wartość jednego projektu 
może wynieść 50 000 zł.

Projekty muszą spełniać waru-
nek ogólnodostępności czyli za-
pewnienia możliwości czerpania 
nieodpłatnie korzyści z efektów 
realizacji projektu na równych za-
sadach wszystkim mieszkańcom 
miasta.

Więcej informacji na stronie 
Urzędu Miasta - https://radzyn
-podl.pl/8-komunikaty-oglosze-
nia/2321-startuje-radzynski-bu-
dzet-obywatelski-2020.html

 Karol Niewęgłowski

Miasto będzie się starało 
o środki na instalacje 
fotowoltaiczne

Startuje Radzyński 
Budżet Obywatelski 
2020



– Hasłem naszego spotkania są 
słowa „Wstańcie, chodźmy”. /.../
Wstańcie i chodźmy, właściwie 
brzmi: za kim? Razem z Janem 
Pawłem II idziemy za tym, kto jest 
Drogą, Prawdą i Życiem, za Jezu-
sem Chrystusem – mówił na wstę-
pie ks. prałat Roman Wiszniewski 
– kustosz Sanktuarium.

Do hasła spotkania nawiązała w 
słowie powitalnym również dyrek-
tor ZSP Grażyna Dzida: –  „Wstań-
cie, chodźmy” - podejmijmy to 
wyzwanie, nie stójmy w swoim 
życiu, ale podążajmy do świętości. 
Recepta na to jest bardzo prosta ale 
wymagająca: należy podążać drogą 
przykazań Bożych. Czasami trzeba 
iść pod prąd, nie w tym kierunku 
co idą ludzie, którzy nas otaczają, 
należy nieść i budować dobre re-
lacje w środowiskach, w których 
jesteśmy, w naszej codzienności, w 
domu, w pracy.

Następnie uczniowie zaprezen-
towali montaż słowno–muzyczny, 
nad którego przygotowaniem czu-
wali nauczyciele oraz  ks. Grzegorz 
Suwała. Występ uczniów wzruszał i 
skłaniał do refleksji nad aktualno-
ścią nauczania św. Jana Pawła II . 
Zwieńczeniem spotkania była ulu-
biona pieśń Jana Pawła II - „Barka”. 

Nie mogło oczywiście zabraknąć 
ulubionego smakołyku Wielkie-
go Wadowiczanina – kremówek. 
Przygotowali je uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych. 

Wśród gości spotkania byli: 
radna lubelskiego Sejmiku Woje-
wódzkiego dr Barbara Barszczew-
ska reprezentująca Marszałka Wo-
jewództwa Lubelskiego Jarosława 
Stawiarskiego, starosta radzyński 
Szczepan Niebrzegowski oraz bur-
mistrz Radzynia Jerzy Rębek, prze-

wodniczący Rady Miasta Adam 
Adamski oraz Powiatu – Robert 
Mazurek, proboszcz parafii Świętej 
Trójcy ks. kan. Krzysztof Pawelec, 
ks. prał. Henryk Hołoweńko, ks. 
kan. Henryk Prządka, dyrektorzy 
szkół, instytucji, prezesi zakładów 
pracy, komendanci służb mundu-
rowych: Straży Pożarnej i Policji.

Red. na podstawie http://mb-
npradzyn.pl/aktualnosci-wazne/
wstancie-chodzmy/#more-4464

W dniach od 1 do 8 maja od-
bywało się Diecezjalne Jery-
cho Różańcowe zorganizowa-
ne przez Komicjum Legionu 
Maryi Matki Bożej Królowej 
Wszechświata działające 
przy parafii Świętej Trójcy w 
Radzyniu..

Głównymi intencjami Jerycha 
były:

Krucjata jednej intencji: „By 
Maryja była bardziej znana i mi-
łowana; by Jej wezwanie z Fatimy 
poznał i wypełnił świat“  oraz o 
wzrost ilościowy i duchowy Le-
gionistów  wraz z rodzinami z ra-
cji 40 rocznicy istnienia Legionu 
Maryi w Polsce.

Jerycho Różańcowe było od-
powiedzią na wezwane Pana Jezu-
sa oraz papieża św. Jana Pawła II.

Modlitwą różańcową Legio-
niści uczcili jubileusz 40-lecia 
istnienie Legionu w Polsce. W 
nieustanną, 7-dniową modlitwę 
przed Najświętszym Sakramen-
tem włączyli się Legioniści z Kurii 
Leśnej Podlaskiej, Łukowa i Mię-
dzyrzeca Podlaskiego oraz  pre-
zydiów dekanatu radzyńskiego. 
Do modlitwy różańcowej chętnie 
przyłączyli się członkowie innych 
wspólnot jak Franciszkański Za-
kon Świeckich, Kościół Domowy, 
Koło Przyjaciół Radia Maryja, 
Odnowa w Duchu Świętym, Zło-
ta Róża i Apostolat Matki Bożej 
Pielgrzymującej. Jerycho rozpo-
częło się w parafii Świętej Trójcy 
w Radzyniu, a zakończyło się w 
parafii Świętej Anny w Białej Pod-
laskiej. 
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Wstańcie, chodźmy

Kościół Błogosławionych Mę-
czenników Podlaskich w Ra-
dzyniu Podlaskim jest świą-
tynią przynależną do Parafii 
Św. Anny. W ołtarzu głównym 
kościoła znajduje się obraz 
przedstawiający męczeńską 
śmierć unitów z Pratulina 
(warto wiedzieć: wisiał na 
bazylice św. Piotra w Rzymie 
6 października 1996 r.  pod-
czas Mszy beatyfikacyjnej). 
Ponadto nad wejściem do 
kościoła umieszczona została 
płaskorzeźba upamiętniająca 
Wincentego Lewoniuka i jego 
towarzyszy.

Ma ona kształt półkola, które-
go podstawa wynosi 3 m. Wyko-
nana jest z piaskowca i przedsta-
wia figury trzynastu Błogosławio-
nych Męczenników z Pratulina. 
W centralnej części płaskorzeźby 
znajduje się Wincenty Lewoniuk. 
Po jego prawej stronie stoją: (u 
góry) Michał Wawrzyszuk, Jan 
Andrzejuk i Konstanty Bojko; (u 
dołu) Onufry Wasyluk, Maksym 
Hawryluk i Daniel Karmasz. Z 
kolei po lewej stronie znajdują 
się: (u góry) Konstanty Łukaszuk, 
Ignacy Frańczuk i Filip Geryluk; 
(u dołu) Łukasz Bojko, Bartło-
miej Osypiuk i Anicet Hryciuk. 
Wincenty Lewoniuk oraz Daniel 
Karczmarz w rękach trzymają 

krzyże. Pozostali mają gałązki 
palm, które symbolizują mę-
czeństwo i chwałę. Ponad nimi 
umieszczony został napis: „MĘ-
CZENNICY PODLASCY MÓ-
DLCIE SIĘ ZA NAMI”.

Płaskorzeźba powstała z ini-
cjatywy proboszcza Parafii Św. 
Anny w Radzyniu Podlaskim, ks. 
kan. Henryka Ocha. Jest dziełem 
pracowni kamieniarskiej Wojcie-
cha Kudasia z Ortela Królewskie-
go. 12 kwietnia 2019 r. poświęcił 
ją o. dr hab. Ignacy Kosmala z 
Niepokalanowa, który w tym 
czasie głosił w parafii rekolekcje 
wielkopostne.

 Tekst i zdjęcia: 
 Robert Mazurek

Męczennicy Podlascy, módlcie się za nami

Jerycho Różańcowe 
w 40-lecie Legionu 
Maryi w Polsce

Z okazji rocznicy urodzin Karola Wojtyły w Sanktuarium Matki Boskiej Nie-
ustającej Pomocy 19 maja odbyła się tradycyjnie wieczornica ku czci Świę-
tego Jana Pawła II, przygotowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
noszący imię Papieża-Polaka wspólnie z parafią.  

Wieczornica papieska w Sanktuarium MBNP

Cudze chwalicie, swoje poznajcie... (cz. 2)
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Na zaproszenie odpowiedzieli: 
samorządowcy, dyrektorzy, kie-
rownicy, bibliotekarze bibliotek 
publicznych, szkolnych, peda-
gogicznych i akademickich oraz 
sympatycy bibliotek.

Zebranych przywitała Dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, Grażyna Kratiuk, która przy-
bliżyła znaczenie tegorocznego 
hasła Tygodnia Bibliotek, a także 
podziękowała w sposób szcze-
gólny swoim pracownikom.   Po 
czym głos zabrali: Burmistrz Mia-
sta Radzyń Podlaski, Jerzy Rębek 
oraz Starosta Powiatu Radzyń-
skiego, Szczepan Niebrzegowski. 
Włodarze przywitali zgromadzo-
nych gości, a także złożyli życze-
nia z okazji Dnia Bibliotekarza.

Po części oficjalnej wystąpi-
li zaproszeni prelegenci. Jako 
pierwsza, mgr Sylwia Borko-
wicz z Biblioteki Akademickiej 

Państwowej Szkoły Wyższej im. 
Papieża Jana Pawła II w Białej 
Podlaskiej, omówiła „Otwarte za-
soby edukacyjne w pracy biblio-
tekarza”. Wykład dotyczył licencji 
Creative Commons – domeny 
publicznej, praw autorskich, a 
także wielu innych zagadnień 
dotyczących otwartych zasobów 
edukacyjnych.

Następnie wystąpiła dr Graży-
na Piechota z Instytutu Informa-
cji Naukowej i Bibliotekoznaw-
stwa UMCS z prezentacją „Na-
rzędzia TIK w pracy z użytkow-
nikiem biblioteki”. Pani Grażyna 
Piechota przedstawiła narzędzia 
technologii informacyjnej, które 
my jako bibliotekarze możemy 
wykorzystać, aby uatrakcyjnić 
pracę z czytelnikiem lub ułatwić 
proces poszukiwania informacji.

Natomiast mgr Małgorzata 
Widyńska z Oddziału Terapii 

Uzależnień SPZOZ w Radzyniu 
Podlaskim przybliżyła zagadnie-
nie „Rola biblioteki i literatury 
w profilaktyce i wsparciu osób 
uzależnionych”, podkreślając rolę 
książki i literatury w codziennej 
terapii na podstawie własnego, 
wieloletniego doświadczenia w 
pracy z osobami uzależnionymi.

Na zakończenie Forum wystą-
piła Elżbieta Hawryluk z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Radzyniu 
Podlaskim z prezentacją „Moje 
doświadczenia z British Library”. 
Dzięki niej   zgromadzeni mogli 
dowiedzieć się o funkcjonowaniu 
jednej z największych bibliotek 
świata, zlokalizowanej w Londy-
nie, a posiadającej ponad 150 mln 
jednostek bibliotecznych.

Forum zakończyła dyskusja 
oraz wymiana doświadczeń.

 Za rok zapraszamy ponownie.

8 maja 2019r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego w Ra-
dzyniu Podlaskim już po raz piąty zorganizowała Forum Bibliotekarzy Powia-
tu Radzyńskiego. Wydarzenie to rozpoczęło Tydzień Bibliotek pod hasłem 
„#biblioteka”.

Konkurs na nazwę letniej czytelni 
w MBP w Radzyniu Podlaskim 
rozstrzygnięty!

Forum Bibliotekarzy

Tytuł Polonista Roku dla uczennicy SP nr 2

14 maja 2019r. w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej im. Zeno-
na Przesmyckiego w Radzyniu 
Podlaskim odbyło się wręcze-
nie nagrody w konkursie na 
nazwę letniej czytelni.

Konkurs jest częścią projektu 
realizowanego w ramach IV edy-
cji grantu „Tu mieszkam, tu zmie-
niam” organizowanego przez Fun-
dację Santander.

Spośród 36. nadesłanych propo-
zycji komisja w składzie: Grażyna 

Kratiuk, Bożena Płatek, Dariusz 
Gałan i Paweł Żochowski wybrała 
nazwę: „SŁONECZNA CZYTEL-
NIA”. Główną nagrodę w postaci 
czytnika e-booków otrzymał Ar-
kadiusz Ostasz podczas spotkania 
Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
Dorosłych. To wydarzenie zakoń-
czyło obchody Tygodnia Bibliotek 
2019 w naszej bibliotece.

Zapraszamy do biblioteki oraz 
na naszą stronę: www.mbpradzyn.
pl a także na fanpage biblioteki.

 Red.

Uroczysta gala laureatów 
Wojewódzkiego Konkursu 
„Polonista Roku 2019” odby-
ła się 10 maja 2019 roku w 
Szkole Podstawowej nr 2 w 
Białej Podlaskiej  pod honoro-
wym patronatem Lubelskiego 
Kuratorium Oświaty. 

Zaszczytny tytuł Polonisty 
Roku 2019 zdobyła uczennica kl. 
IV d Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Radzyniu - Weronika Krasucka, 
przygotowana przez polonistkę - 
mgr Agnieszkę Grochowską.

Gratulujemy sukcesu!  
 Red. 



Przypomnijmy, Miasto Ra-
dzyń za swoje osiągnięcia w go-
spodarce odpadami w obiegu 
zamkniętym zostało laureatem 
prestiżowego konkursu Eco 
Miasto 2018. 

Główną nagrodą w konkur-
sie był wyjazd do Francji, re-
gionu Lyonu. Miasto Radzyń 
reprezentował Piotr Tarnow-
ski- Inspektor WZM, który od-
powiedzialny był za wniosek 
do Eco Miasta oraz na co dzień 
zajmujący się m.in. gospodarką 
odpadami komunalnymi oraz 
edukacją ekologiczną. Wizyta 
podzielona została na trzy dni.

Pierwszego dnia odwiedzi-
liśmy sieć ciepłowniczą Lyonu, 
Surville- nowootwartą ciepłow-
nię biomasową. Ciepłownia 
obejmuje dwa kotły o mocy 17 
MW każdy (trzeci będzie uru-
chomiony w 2023 r.), wytwarza-
jące energię w oparciu o odpady 
z miejscowego sektora drewna 
energetycznego. Posiada również 
4 kotły gazowe o mocy 19 MK 

każdy. Po raz pierwszy we Fran-
cji kotły zostały wyposażone w 
kondensator termodynamiczny, 
który pozwala zoptymalizować 
odzysk ciepła ze spalin. W taki 
sposób został poprawiony bilans 
środowiskowy sieci ciepła. Insta-
lacja będzie docelowo dostarczać 
20% ciepła do sieci metropolitar-
nej. Projekt pozwala również ob-
niżyć wysokość faktury za energię 
abonentów dzięki zastosowaniu 
obniżonej stawki VAT. Dzięki 
oddaniu do użytku ciepłowni w 
Surville i efektywnemu odzysko-
wi odpadów komunalnych w za-
kładzie termicznego przekształ-
cania odpadów w Gerland, sieć 
ciepłownicza Metropolii Lyoń-
skiej jest zasilana w 65% energią 
odnawialną i z odzysku. Pozwala 
to na uniknięcie rocznie 126 tys. 
ton emisji CO2, co stanowi od-
powiednik 50 tys. samochodów 
wyłączonych z ruchu drogowego 
tej aglomeracji.

Drugiego dnia mieliśmy 
przyjemność poznać pracę i 

technologię Zakładu Termicz-
nego Przekształcania Odpadów 
z ich odzyskiem energetycz-
nym w Villefranche-sur-Saone. 
Zakład zbudowany w 2000 r., 
eksploatowany przez Dalkie Wa-
stenergy od 2003 r. W 2010 r. 
obok zakładu oddano do użytku 
ciepłownię na drewno o mocy 
2 MW. Ciepłownia uzupełnia 
ciepło wytwarzane poprzez 
termiczne przekształcanie od-
padów, całkowicie pokrywając 
zapotrzebowanie miejskiej cieci 
ciepłowniczej. Klientem zakładu 
jest międzygminny związek za-
rządzający gospodarką odpadami 
Beajolais-Dombes, ich usuwa-
niem, przekształcaniem i odzy-
skiem. Zarządza strumieniem od-
padów wytwarzanym przez 260 
gmin i ok. 350 tys. mieszkańców 
w departamentach: Rhone, I`Ain 
i Saone-et-Loire. Spalanie odpa-
dów odbywa się w dwóch piecach 
rusztowych z odzyskiem energii 
(4,5 ton/ godzinę i 6,5 ton/ godzi-
nę). Przepustowość znamionowa 
80 000 ton rocznie. Zakład posia-
da kocioł 2 MW oraz dwa awaryj-
ne kotły gazowe o mocy 5 MW i 
250 m2 paneli fotowoltaicznych. 
Energia odnawialna wynosi 16 
000 MWh pary i 12 650 MWh 
energii elektrycznej.

Tego dnia odwiedziliśmy 
również Zakład sortowania, me-
tanizacji i kompostowania od-
padów w Bourg - en- Bresse. W 
zakładzie przekształca się zmie-
szane odpady komunalne i od-
pady zielone. Stosuje się techno-
logie mechaniczno-biologiczne-
go sortowania, metanizacji oraz 

kompostowania. Przepustowość 
znamionowa wynosi 66 000 ton 
odpadów zmieszanych i 7 500 
ton odpadów zielonych rocznie. 
Z przekształconych odpadów or-
ganicznych wytwarza 21 000 ton 
kompostu, zgodnego z normą 
NFU 44 - 051, który wykorzysty-
wany jest w 100% przez lokalnych 
rolników.

Ostatniego dnia byliśmy w 
Dalkia Energy Savings Center 
(DESC). DESC to centrum za-
rządzania efektywnością ener-
getyczną. Monitoruje i zarządza 
w czasie rzeczywistym rozpro-
szonymi instalacjami energe-
tycznymi klientów. Pozwala na 
ciągłą optymalizację zużycia 
energii oraz utrzymanie gwa-
rantowanych parametrów ja-
kościowych i komfortu. Dzięki 
benchmarkowi pomiędzy insta-
lacjami, kompetencjom zespołów 
analityków i ekspertów energe-
tycznych, Dalkia zobowiązuje 
się kontraktowo do generowania 
oszczędności energii.

Aktualnie cieć ciepłownicza 
Centre Metropole doprowadza 
ciepło na potrzeby ogrzewania i 
ciepłej wody użytkowej do ok 45 
tys. mieszkań. Od 2027 r. ilość 
dostarczanej energii zwiększy się 

trzykrotnie, aby nadążyć za roz-
wojem wschodniej części aglo-
meracji. Wówczas liczba ogrze-
wanych przez Dalkię mieszkań 
wzrośnie do ok 130 tys. Sieć bę-
dzie całkowicie zmodernizowa-
na. Zostanie utworzonych 65 km 
sieci ciepłowniczej i 4,5 km sieci 
chłodu. Dodatkowo, w ramach 
umowy na koncesję udzielonej 
Dalkii- ELM przez Metropolę, 
na której terenie leżą wspomnia-
ne sieci, wybudowano nową cie-
płownię wykorzystującą biomasę 
i gaz.

Cała wizyta była niezwykle 
ciekawym, pełnym wiedzy i wy-
miany doświadczeń spotkaniem 
z innym podejściem do tematu 
odpadów oraz energii, spotka-
niem z specjalistami z branż w 
wyjątkowych miejscach. Mamy 
nadzieję, że Miasto Radzyń po-
nownie osiągnie podobny suk-
ces na arenie ogólnopolskiej i 
będzie miało możliwość kolej-
nych inspirujących wyjazdów. 
Mamy pewność, że wymiana 
doświadczeń i nabyta wiedza 
posłuży rozwojowi Miasta w za-
kresie energetyki i gospodarki 
odpadów komunalnych.

 Piotr Tarnowski

Miasto Radzyń Podlaski, w 
ramach umowy, bezpłatnie 
użycza termokompostowni-
ki mieszkańcom. Co należy 
zrobić żeby go otrzymać? 
Sprawdź sam jakie to proste!

Mieszkańcy, którzy posiadają 
zamieszkały dom jednorodzinny 

na terenie Radzynia Podlaskie-
go, złożyli deklarację na odpady 
i terminowo dokonują płatności 
mogą złożyć wniosek o użyczenie 
kompostownika. Po pozytywnej 
weryfikacji wniosku, podpisywa-
na jest umowa użyczenia z miesz-
kańcem na okres 5 lat i gotowe, 
termokompostownik i instrukcja 

prawidłowego kompostowania 
gotowe są do odbioru!

Jeśli nie złożyłeś/łaś jeszcze 
wniosku, pobierz wniosek ze 
strony https://radzyn-podl.pl/
images/pdf/SMIECI/ZMIANA_
WNIOSEK_O_UZYCZENIE_
KOMPOSTOWNIKA.pdfi złóż 
już dziś! Sprawdź, jak w prosty 

i bezpłatny sposób uzyskasz 
naturalny nawóz, który użyjesz 
w swoim ogrodzie, czy domu. 
Miasto Radzyń użyczyło już 300 
kompostowników, spiesz się i 
Ty!

 Piotr Tarnowski

wyjazd studyjny do obiektów Dalkia we Francji 
w ramach nagrody eco Miasto 2018
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Miasto Radzyń Podlaski w ramach zwycięstwa w ogólnopolskim konkursie 
Eco Miasto 2018 r. wzięło udział w wizycie studyjnej w instalacjach Dalkii 
Centre-est we Francji (region Lyonu). Wizyta odbyła się w dniach 14 - 16 
maja 2019 r.

Czy odebrałeś już swój kompostownik?



10 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RaDzyŃ 30 maja 2019 r.KULTURa

Robert Makłowicz – dziennikarz, podróżnik, autor książek i programów 
telewizyjnych o tematyce kulinarnej, kulturowej i historycznej – odwie-
dził nasze miasto 26 maja w ramach 28. edycji „Radzyńskich Spotkań z 
Podróżnikami”. O godz. 15.00 odsłonił swoją tabliczkę na Skwerze Po-
dróżników. Godzinę później spotkał się z mieszkańcami Radzynia w sali 
widowiskowo-kinowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury.

– Czuję się niezmiernie za-
szczycony – zarówno z zapro-
szenia jak z tego, że mnie tu 
umieszczono na wieczną rzeczy 
pamiątkę i to w doborowym to-
warzystwie – mówił podróżnik 
po powitaniu go przez organiza-
tora spotkania Roberta Mazurka. 
– Cieszę się, że padło na wasze 
miasto, bo dzięki temu wiem, że 
tutaj wrócę. Podlasie to skarb-
nica kulturowo-kulinarna. Wie-
działem o sławnym serze, ale nie 
wiedziałem, że jest tu pałac – i 
to aż taki! Teraz już wiem, sami 
chcieliście – teraz już będę mu-
siał tu przyjeżdżać – zapewniał 
Robert Makłowicz.

Na spotkanie przybyli, obok 
licznego grona mieszkańców, 
przedstawiciele władz samo-
rządowych: starosta radzyński 
Szczepan Niebrzegowski, wi-
ceburmistrz Sławomir Lipski i 
przewodniczący Rady Miasta 
Adam Adamski.

Starosta wręczył podróżniko-
wi pamiątkowy medal „Radzyń-
skich Spotkań z Podróżnikami” 
wraz z certyfikatem o numerze 
45. Przyznał, że jest pasjonatem 
programów Roberta Makłowi-
cza. – Gdy w weekend włączę te-
lewizor, a pan gotuje w pięknych 
plenerach, tworzy się wspaniały 
nastrój i obiad smakuje lepiej – 
mówił Szczepan Niebrzegowski. 
Jako gospodarz „Radzyńskiej 
Krainy Serdeczności” zaprosił do 
stworzenia programu z gotowa-
niem na tle radzyńskiego Pałacu 
Potockich.

Relacja z niezwykle interesu-
jącego, pełnego humoru i cieka-
wostek ze świata – nie tylko kuli-
narnego – spotkania z Robertem 
Makłowiczem w Radzyniu już 
niebawem.

 Anna Wasak
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Robert Makłowicz w Radzyniu: 
„Teraz już będę musiał 
  tu przyjeżdżać”Radzyński Klub Fotograficzny KLATKA działający przy Radzyńskim Ośrodku 

Kultury, zaprasza wszystkich amatorów i pasjonatów fotografii na comie-
sięczne spotkania. Przedstawiamy Państwu najlepsze zdjęcia miesiąca - 
kwiecień 2019.

Fot. Weronika Śmiecińska

Fot. Monika Gołoś

Fot. Dariusz Hankiewicz

RKF „KLATKA”



18 maja w Galerii „Oranże-
ria” Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury odbył się wernisaż 
wystawy malarstwa Piotra 
Kowieskiego. Niepowtarzalna 
tematyka obrazów zapierała 
dech w piersiach. Obrazy 
nie pozwalały przejść obok 
siebie jako niezauważalne i 
nijakie. Obserwujący mogli na 
chwilę przenieść się w świat 
nieodgadnionych do końca 
zmysłów. Autor obrazów po-
zwolił oglądającym na chwilę 
uchylić kurtynę swoich emo-
cji. 

Piotr Kowieski urodził się w 
1968 r. Białej Podlaskiej. Ukoń-
czył Politologię na UMCS w 
Lublinie. W latach osiemdzie-
siątych był współzałożycielem 
i gitarzystą bialskiego zespołu 
„Tabes”. Kapela ta występowała 
dwukrotnie w Jarocinie - w 1986 
i 1987 r. Od wielu lat zajmuje się 
malarstwem. Jego wystawy in-
dywidualne prezentowane były 
w 2012 r. w Galerii Podlaskiej w 

Białej Podlaskiej oraz w 2014 r. w 
Galerii Schody w Warszawie. W 
2015 roku jego obrazy wystawia-
ne były na zbiorczej wystawie w 
Bułgarskim Instytucie Kultural-
nym w Warszawie. Współpracu-
je z Galerią Orthwein i Stowarzy-
szeniem Twórców Niezależnych 
Stn Amarant. Jest twórcą okład-
ki wydanej w 2015 roku płyty 
„Shata Qs” laureata programu 
Must be the Music. Jego obrazy 
prezentowane były na okładkach 
Podlaskiego Kwartalnika Kul-
turalnego i w tomikach wierszy. 
Autor sam też pisze wiersze. Jako 
poeta zadebiutował w 2015 r., 
najpierw w „Gościńcu Bialskim”, 
a następnie w „Podlaskim Kwar-
talniku Kulturalnym” i Akancie. 
Kilka jego wierszy i obrazów 
opublikowanych zostało w Miń-
sku na Białorusi (miesięcznik 
literacki „Maładost”). Członek 
Związku Plastyków Artystów 
Rzeczpospolitej.

 red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk
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22 maja w Radzyńskim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje powiatowe 
38. Małego Konkursu Recytatorskiego.

Jury w składzie: Anna Niewę-
głowska, Anna Korulczyk i Elż-
bieta Kalarus wysłuchało z uwa-
gą małych recytatorów. Repertu-
ar wybranych przez uczestników 
wierszy był bogaty, wiele recy-
tacji wywołało gromkie oklaski. 
Rodzice, opiekunowie i nauczy-
ciele uśmiechali się lub wzrusza-

li, wszyscy recytatorzy byli bar-
dzo przejęci eliminacjami.

Wreszcie, po obradach jury, 
ogłoszono werdykt. W kategorii 
klas I-III zwyciężył Filip Jawor-
ski z Kąkolewnicy, natomiast 
drugie miejsce zajęła Izabela No-
wik z Brzozowicy Dużej. Wśród 
uczniów z klas IV-VI triumfo-

wał Błażej Matejek z Żakowoli 
Poprzecznej przed Agatą Ko-
walczyk z Olszewnicy. Wszyscy 
wymienieni uzyskali awans do 
finału wojewódzkiego konkursu, 
który na początku czerwca odbę-
dzie się w Lublinie.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

24 maja Radzyński Ośrodek 
Kultury zaprosił na koncert 
z okazji Dnia Matki pt. „Ko-
cham Cię Mamo”. 

Podczas niego, w wykonaniu 

zespołów „Radzyniacy” i „Przy-
jazne Nuty”, licznie zgromadzona 
publiczność wysłuchała pięknych 
melodii. Ponadto zaprezentowała 
się grupa teatralna „Eklerki”. Pod-
opieczni instruktorki ROK – Al-

dony Sadowskiej, zaprezentowali 
piękne wiersze dedykowanych 
wszystkim mamom. Podczas 
koncertu gościnnie wystąpili też 
Marlena i Radosław Stefaniak.

 Fot. Tomasz Młynarczyk

Kocham Cię Mamo

Malarstwo 
Piotra 
Kowieskiego

Mały Konkurs Recytatorski
w ROK



Podczas homilii ks. Roman Saw-
czuk mówił: - Dzisiaj jest ten dzień, 
kiedy szczególnie należy was doce-
nić - wasz trud, waszą pracę, wasze 
powołanie. Nawet jeśli w życiu, by 
was ktoś nie dostrzegł, nie docenił, 
nie odznaczył żadnym medalem, to 
na górze jest Ten, który wszystko 
widzi. To dla Niego się trudzimy i 
dla Niego realizujemy swoje powo-
łanie.

Dalszą część uroczystości na 
placu Komendy Powiatowej PSP 
rozpoczęto Hymnem Państwo-
wym i strażackim. Zebranych gości 
i strażaków powitali: komendant 
bryg. Witold Grajcar oraz Prezes 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
druh Tadeusz Sławecki. W tym 
dniu wręczono wiele odznaczeń, 
medali i awansów. W imieniu Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy odznaczenia wrę-
czył Robert Gmitruczuk.

Brązowym Medalem Zasługi za 
działalność na rzecz ochrony prze-

ciwpożarowej uhonorowani zo-
stali: druh Marek Klimiuk, druh 
Zbigniew Komar, druh Marek 
Mitoński, druh Andrzej Skwarek.

Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji za wybitne osią-
gnięcia w służbie nadał:  Srebrną 
Odznakę „Zasłużony dla ochrony 
przeciwpożarowej”: kpt. Mirosła-
wowi Łopackiemu oraz asp. Jaro-
sławowi Pinkusowi.

Komendant Główny Państwo-
wej Straży Pożarnej w związku 
z Dniem Strażaka nadał stopień 
starszego aspiranta: asp. Bożenie 
Książek.

Komendant Wojewódzki Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Lublinie 
w związku z Dniem Strażaka nadał 
stopień Starszego ogniomistrza: 
ogn. Krzysztofowi Sawickiemu, 
ogn. Grzegorzowi Wiatrowi zaś 
tytuł Ogniomistrza: mł. ogn. Da-
nielowi Kochnio, mł. ogn. Mar-
kowi Mitońskiemu oraz mł. ogn. 
Mariuszowi Żurawskiemu.

Prezydium Zarządu Głównego 
Związku Emerytów i Rencistów 
Pożarnictwa Rzeczypospolitej 
Polskiej w Warszawie z dnia 23 li-
stopada 2018 roku, za zasługi dla 
Związku nadało odznakę za zasługi 
dla Związku Emerytów i Rencistów 
Pożarnictwa RP Marianowi Prota-
siowi.

Po dokonaniu odznaczeń, przy-
szedł czas na przemówienia zapro-
szonych gości. Wszyscy zgodnie 
zaznaczali, że strażacy, to grupa za-
wodowa ciesząca się największym 
zaufaniem społecznym.

- Dziękuję wam za poświęcenie. 
Dziękuję wam za trud, ale także za 
ratowanie mienia, zdrowia, życia. 
W tej służbie jest coś niezwykłego, 
bowiem należenie do niej to po 
pierwsze zaszczyt, a po drugie pew-
nego rodzaju obowiązek przeka-
zywany z dziada pradziada. Życzę 
wam tylu powrotów z akcji, ile wy-
jazdów. Niech wasz parton – Święty 
Florian czuwa nad Wami – mówił 

wicewojewoda Robert Gmitru-
czuk.

Głos zabrał także starosta ra-
dzyński Szczepan Niebrzegowski. 
- Dziś pragniemy podziękować 
wam za niesioną pomoc. To, że 
jesteście ważni dla mieszkańców, 
świadczy obecność teraźniejszych 
jak i byłych komendantów, staro-
stów, strażaków. Jako starosta ży-
czę Wam, abyście mieli do swojej 
służby narzędzia niezbędne do jej 
sprawowania. Obiecuję, że będę 
robił wszystko, abyście mieli wy-
starczający sprzęt do niesienia 
skutecznej pomocy.

- W tym szczególnym dniu skła-
dam Wam serdeczne podziękowa-
nia w imieniu mieszkańców. Nie 

zawsze mają oni sposobność, aby 
móc podziękować wam osobiście 
za niesioną pomoc, dlatego robię to 
właśnie dziś w ich imieniu. Dzięki 
wam czujemy się bezpieczni, czuje-
my, że w razie potrzeby przybędzie-
cie z pomocą. Życzę wam bezpie-
czeństwa podczas akcji, bo w wielu 
sytuacjach narażacie swoje życie, by 
ratować inne – mówił na zakończe-
nie burmistrz miasta Jerzy Rębek.

Organizatorem Powiatowych 
Obchodów Dnia Strażaka była 
Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Radzyniu Pod-
laskim oraz Zarząd Oddziału Po-
wiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP.

 Karol Niewęgłowski

Dzień Strażaka okazją do podziękowań 
za niesioną pomoc
Mszą Świętą odprawioną w kościele pw. Bł. Męczenników Podlaskich w sobotę 
11 maja rozpoczęto obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Na wstępie kapelan 
radzyńskich strażaków ks. kan. Henryk Och wraz z diecezjalnym kapelanem ks. 
kan. Romanem Sawczukiem oraz dziekanem dekanatu radzyńskiego ks. prał.  
Romanem Wiszniewskim poświęcili nową figurkę patrona - św. Floriana mę-
czennika.
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Cudze chwalicie, swoje poznajcie... (cz. 3)

„Macie dawać przykład 
całemu społeczeństwu”
27 maja 1990 r. odbyły się 
pierwsze w pełni demokra-
tyczne wybory samorządowe 
do rad gmin i miast, które 
były równocześnie pierwszy-
mi w pełni wolnymi wyborami 
w Polsce po II wojnie świato-
wej. 10 lat później Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej usta-
nowił dzień 27 maja Dniem 
Samorządu Terytorialnego.

Dla upamiętnienia 25-lecia 
reaktywowania polskich samo-
rządów, w holu głównym Urzędu 
Miasta i Gminy Radzyń Podlaski, 
została wmurowana pamiątkowa 
tablica. 27 maja 2015 r. uroczyste-
go jej odsłonięcia dokonali: bur-

mistrz Jerzy Rębek oraz wójt Wie-
sław Mazurek. Tablicę poświęcił 
sufragan diecezji siedleckiej ks. 
Bp Piotr Sawczuk.

Autorem projektu tablicy jest 
Jakub Jakubowski. Wyryto na 
niej symbol „25 lat Samorządno-
ści”, który wystylizowano na logo 
„Solidarności”. Ponadto umiesz-
czone zostały słowa Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej prof. 
Lecha Kaczyńskiego – „ISTOT-
NE JEST, ABY ŚRODOWISKO 
SAMORZĄDOWE DAWAŁO 
CAŁEMU POLSKIEMU SPOŁE-
CZEŃSTWU, A TAKŻE KLASIE 
POLITYCZNEJ, PRAWDZIWY 
PRZYKŁAD NAJWYŻSZYCH 
STANDARDÓW W SŁUŻBIE 

PUBLICZNEJ” – zawarte w liście 
skierowanym do organizatorów i 
uczestników ogólnopolskiej kon-
ferencji naukowej pt. „Dwudzie-
stolecie funkcjonowania samo-
rządu terytorialnego w Polsce”, 
jaka w dniach 13-14 listopada 

2009 r. odbyła się na Politechni-
ce Warszawskiej. List ten jest do 
dnia dzisiejszego bardzo aktual-
ny, dlatego warto do niego wró-
cić, warto po raz kolejny wczytać 
się w jego treść. Dostępny jest on 
na www.prezydent.pl/archiwum

-lecha-kaczynskiego/aktualnosci/
rok-2009/art,17,627,list-prezy-
denta-na-konferencji-na-poli-
technice-warszawskiej.html

 Tekst i zdjęcia: 
 Robert Mazurek


