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12 lipca II tura wyborów! Inwestycje wykonane w 2019 r.Burmistrz z absolutorium 
W Mieście Radzyń Podlaski I turę wyborów prezydenckich 
wygrał Andrzej Duda, uzyskując 4121 - 52,28% głosów. Rafał 
Trzaskowski zdobył  1515 (19,22%) głosów. W mieście Ra-
dzyń ważnych głosów oddało 7 882 osób, frekwencja wynio-
sła 63,42%52. Przypominamy, że 12 lipca odbędzie się II tura 
wyborów. 

W budżecie miasta na rok 2019 zrealizowano wydatki na 
inwestycje w kwocie niemal 5 mln zł.  W minionym roku 
m.in. dokończono budowę sali gimnastycznej przy SP nr 
1, przeprowadzony został remont wieży bramnej skrzy-
dła wschodniego, prowadzone były prace zabezpieczają-
ce  miejsce pamięci – budynek dawnego aresztu Gestapo i 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu.

Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta radni udzielili ab-
solutorium burmistrzowi Jerzemu Rębkowi za wykonanie 
budżetu za 2019 r. - To był dobry rok, dobry okres dla roz-
woju miasta. Cechowała go pełna stabilizacja, co umożli-
wiło kontynuowanie wielu inwestycji i rozpoczęcie nowych 
- podsumował swoje wystąpienie na sesji absolutoryjnej 
włodarz miasta.
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Szefa Rządu RP powitali na pla-
cu Wolności włodarze miasta i po-
wiatu. Witając Premiera burmistrz 
Radzynia Jerzy Rębek wskazał na 
wspaniałą, harmonijną współpra-
cę miasta ze starostą radzyńskim i 
wszystkimi samorządami powiatu 
radzyńskiego oraz województwem. 
- Wspólnie rozwiązujemy różne 
problemy, ale czujemy się bezpiecz-
ni, gdy dba o nas Rząd – podkreślił 
włodarz miasta. 

Starosta radzyński Szczepan 
Niebrzegowski dziękował Rządowi 
i Prezydentowi za programy, które 
stanowią wielką pomoc dla samo-

rządów. – Pomoc jest widoczna – 
na naszych drogach, w pałacu, w 
naszej największej w województwie 
szkole zawodowej. Dziękujemy za 
pomoc udzielaną przedsiębiorcom. 
U nas tarcze działają, bo środki z 
tarcz są na bieżąco przekazywane, 
praktycznie nie zwiększyło się bez-
robocie.

Zasygnalizował też potrzebę 
mieszkańców: kolej, która połączy 
mieszkańców powiatu z Warszawą 
i Lublinem. Podkreślił, że wszystkie 
samorządy powiatu radzyńskiego 
przystępują do projektu Kolej+, 
będą przy tym ściśle współpraco-

wać z marszałkiem i wojewodą.
Środki przekazane przez rząd 

samorządy mogą wykorzystać na 
bliskie ludziom inwestycje, jak re-
monty szkół i przedszkoli, inwe-
stycje w wodociągi i kanalizację, a 
także inne działania.

Pieniądze są przyznawane gmi-
nom w formie przelewów na wnio-
sek samorządów – bez zbędnej 
biurokracji. To bezprecedensowe 
wsparcia dla każdej gminy i każ-
dego powiatu w Polsce. Wysokość 
przekazanych środków będzie zale-
żeć od wartości planowanych przez 
gminy i powiaty inwestycji. Wiele 
gmin i powiatów ma problem z 
wkładem własnym do inwestycji, a 
środki z „Tarczy dla Samorządów” 
pozwolą na uzyskanie niezbędnych 
gwarancji dla realizacji zadań inwe-
stycyjnych. To nowe szkoły, żłobki, 
drogi, wodociągi i chodniki, ale to 
także zastrzyk dla tysiąca firm i se-
tek tysięcy pracowników.

 AW

W Radzyniu Podlaskim wy-
bory prezydenckie wygrał 
Andrzej Duda, uzyskując 4121 
- 52,28% głosów. Kolejne miej-
sca zajęli:

2. Rafał Trzaskowski - 1515 
(19,22%),
3. Szymon Hołownia - 1235 
(15,67%),
4. Krzysztof Bosak - 601 (7,62%)

5. Władysław Kosiniak-Kamysz - 
194 (2,46%)
6. Robert Biedroń - 136 (1,73%)
7. Stanisław Żółtek – 26 (0,33%)
8. Michał Piotrowski – 18 (0,23%)
9. Marek Jakubiak – 17 (0,22%)
10. Paweł Tanajno – 14 (0,18%)
11. Witold Witkowski – 5 (0,06%)

W mieście Radzyń ważnych 
głosów oddało 7 882 osób, fre-
kwencja wyniosła 63,42%

Podczas czerwcowej sesji Rady 
Miasta radni udzielili absolu-
torium burmistrzowi Jerzemu 
Rębkowi za wykonanie budże-
tu za 2019 r. - To był dobry 
rok, dobry okres dla rozwoju 
miasta. 

Cechowała go pełna stabilizacja, 
co umożliwiło kontynuowanie wie-
lu inwestycji i rozpoczęcie nowych. 
Uważam, że ten czas był wykorzy-
stany bardzo racjonalnie, przy du-
żym zaangażowaniu mego obecne-
go zespołu: radnych i pracowników 
Urzędu Miasta - podsumował swo-
je wystąpienie na sesji absolutoryj-
nej włodarz miasta.

Za udzieleniem absolutorium 
głosowało 11 radnych wstrzymało 
się 2 radnych (Mariusz Szczygieł i 
Elżbieta Zając), jedna była przeciw 
(Bożena Lecyk).

Dochody budżetowe zrealizo-
wane w 2019 r. osiągnęły kwotę 71 
693 907,30 zł, Wydatki budżeto-

we poniesione w 2019 r. wyniosły 
69 592 292,94 zł. Różnica między 
osiągniętymi dochodami a po-
niesionymi wydatkami, stanowi 
nadwyżkę budżetową za rok 2019, 
która wyniosła 2 101 614,36 zł (pla-
nowany był deficyt w wysokości 2 
435 748,82). Nadwyżka osiągnię-
ta została m.in. dzięki środkom 
uzyskanym z zewnątrz, wsparciu 
finansowemu z budżetu Państwa i 
Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki 
nadwyżce nie zaciągnięto kredytu, 
który był planowany.

O inwestycjach w roku 2019 – 
na stronie 5.   Anna Wasak
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W Radzyniu Podlaskim 
wybory prezydenckie 
wygrał Andrzej Duda! 

Burmistrz z absolutorium: 
to był dobry rok

Miasto Radzyń Podlaski 
otrzymało ponad 1,3 mln zł 
z Tarczy Antykryzysowej dla 
Samorządów
Premier  Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Radzyniu 1 lipca przekazał 
włodarzom  miasta, powiatu i wszystkich gmin pieniądze w ramach Tarczy 
Antykryzysowej dla Samorządów. Miasto Radzyń otrzymało ponad 1,3 mln 
wsparcia. -  Dotacja ta w czasie kryzysu bardzo usprawni działalność inwesty-
cyjną miasta – skomentował burmistrz Jerzy Rębek.

Mateusz Morawiecki przekazał pieniądze samorządom powiatu radzyńskiego

Powiat Radzyński – 4 582 751 
zł, Miasto Radzyń Podlaski – 1 
338 030 zł, Gmina Borki – 1 
829 833 zł
Gmina Radzyń Podlaski – 1 
458 279 zł, Gmina Ulan Majo-

rat – 1 049 479 zł, Gmina Cze-
mierniki – 814 036 zł, Gmina 
Komarówka Podlaska – 750 
694 zł, Gmina Kąkolewnica 
– 667 685 zł, Gmina Wohyń – 
500 000 zł.

Z „Tarczy Dla Samorządów” skorzystali:



Poza tym zostanie zrewitalizo-
wana przylegająca do zespołu ul. 
Rynek. Inwestycja ma być zrealizo-
wana w ciągu 3 lat. Całość będzie 
kosztowała ok. 28 mln zł. Miasto 
dołoży ok. 6 mln zł.

Radzyń stanął przed szansą sta-
nia się ważną atrakcją turystyczną 
regionu.

Historyczne wydarzenie 
dla Radzynia

W spotkaniu wzięli udział Wi-
cepremier Jacek Sasin, Senator 
Grzegorz Bierecki, Marszałek Wo-
jewództwa Lubelskiego Jarosław 
Stawiarski, Wojewoda Lubelski 

Lech Sprawka, Przewodniczący 
Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy 
Szwaj, wicewojewoda Robert Gmi-
truczuk, Starosta Radzyński Szcze-
pan Niebrzegowski, wójtowie gmin 
powiatu radzyńskiego, radni woje-
wództwa, powiatu, miasta i gmin.

- To jest wielki dzień dla Radzy-
nia, bo rzecz niemożliwa stała się 
możliwa - mówił Marszałek Jaro-
sław Stawiarski. - Ponad 21,5 mln 
za niedługi czas przywędruje na 
rachunek miasta Radzyń i dzięki 
nim zostanie zrewitalizowany pięk-
ny pałac, który jest perłą architek-
tury, należącą do pierwszej dzie-
siątki najwspanialszych rezydencji 

rokokowych w Europie, takich jak 
francuski Wersal, Sanssouci w Po-
czdamie, pałac Jana III Sobieskiego 
w Wilanowie, pałac Branickich w 
Białymstoku.

Marszałek Województwa Lu-
belskiego wyraził zadowolenie, że 
razem z Zarządem Województwa 
Lubelskiego udało się „przełamać 
niemożność” - Moi poprzednicy 
mówili, że się nie da wyremon-
tować tego pałacu. A jednak 21,5 
mln zł z RPO i z budżetu państwa 
znalazło się, by pokryć 95% kosz-
tów kwalifikowanych rewitalizacji z 
działania 13.3 RPO Województwa 
Lubelskiego. Pieniądze po podpi-
saniu umowy należą już do Bur-
mistrza Miasta, musi z nich zrobić 
dobry użytek, by Radzyń Podlaski 
był na mapie peregrynacji wszyst-
kich Polaków i nie tylko. Bierzmy 
się do roboty.

- To wielki dzień w historii Ra-
dzynia Podlaskiego, ale też dzień, 
w którym możemy powiedzieć, 
że dotrzymujemy słowa - mówił 
Premier Jacek Sasin, który przypo-
mniał podpisanie preumowy, które 
odbyło się we wrześniu 2019 r. w 
tym samym miejscu. - Mówiliśmy, 
że Pałac Potockich - perła baroku, 

świadek wielkości Rzeczypospoli-
tej - musi odzyskać blask. Dziś to 
się dzieje. To jest konkret: 21,5 mln 
zł nie tylko na odzyskanie blasku 
przez sam pałac, ale i to, co znajduje 
się wokół niego, a co jest wizytówką 
waszego miasta. Premier potwier-
dził również, że w Pałacu Potoc-
kich powstanie Muzeum Kultury 
Sarmackiej. - Obecnie przystępuje-
my z władzami miasta i wojewódz-
twa, w porozumieniu z Ministrem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Piotrem Glińskim do opracowania 
koncepcji tego muzeum. Odno-
wienie Pałacu Potockich to tylko 
wstęp, musi być uczyniony następ-
ny krok, który uczyni pałac obiek-
tem atrakcyjnym la turystów z Pol-
ski i zagranicy - zapowiedział Jacek 
Sasin. Premier mówił również o 
perspektywach rozwoju miasta w 
oparciu o turystykę: - Stoimy u pro-
gu wykorzystania wielkiej szansy 
stania się centrum turystycznym 
tej części województwa lubelskiego, 
Południowego Podlasia. To może 
być miejsce, gdzie ludzie z całej Pol-
ski i z zagranicy zechcą przyjeżdżać 
i zostawiać tu swoje pieniądze. Tu-
rystyka jest bardzo ważną częścią 
gospodarki wielu krajów, także Pol-
ski. Te miejsca, które są atrakcjami 
turystycznymi, bardzo dobrze na 
tym zarabiają i jestem przekona-
ny, że Radzyń Podlaski może być 
miastem, który na turystyce będzie 
robić dobry interes. Życzę, by się to 
udało i zapewniam o wsparciu rzą-
du i Pana Prezydenta tych wszyst-
kich działań, które będą służyły 
lokalnej społeczności.

„Nie byłem osamotniony”
Burmistrz Jerzy Rębek dzięko-

wał wszystkim, którzy wspierali 
inicjatywy, jakie zrodziły się w Ra-
dzyniu. - Jeszcze 2 lata temu nie by-
liśmy pewni jutra, nie wiedzieliśmy, 
czy otrzymamy jakiekolwiek środki 
na rewitalizację Pałacu Potockich, 
ale przyszła dobra zmiana, również 

w samorządzie województwa lubel-
skiego - przyszli ludzie o otwartych 
sercach i umysłach otwartych i kre-
atywnych. - Dziękował Premiero-
wi Jackowi Sasinowi, Marszałkowi 
Jarosławowi Stawiarskiemu, Sena-
torowi Grzegorzowi Biereckiemu, 
którzy wspierali starania miasta o 
pozyskanie funduszy na rewitaliza-
cję Pałacu Potockich. Wspomniał 
również wizytę Prezesa PiS Jaro-
sława Kaczyńskiego w maju 2018 r. 
- Gdy Jarosław Kaczyński zapoznał 
się z historią i walorami architek-
tonicznymi zabytku, powiedział: 
„Uczyńcie wszystko, aby ten obiekt 
przywrócić społeczeństwu lokalne-
mu i całemu narodowi”.- Nie byłem 
osamotniony w staraniach o wspar-
cie finansowe rewitalizacji pała-
cu– podsumował włodarz miasta. 
Dziękował również wszystkim, 
którzy pracowali nad wnioskami. 
- Musieliśmy wykonać ogromną 
pracę, związaną ze stworzeniem 
dobrego wniosku. Sporządziliśmy 
dobry wniosek, nasze starania zo-
stały docenione i ukoronowane 
podpisaniem umowy, która daje 
nam niepowtarzalną szansę, aby 
przywrócić do świetności Pałac 
Potockich oraz centrum miasta i 
uczynić Radzyń miastem atrakcyj-
nym dla przybywających do nas.

Obecność samorządowców 
powiatu radzyńskiego oznacza, 
że czują się współwłaścicielami 
współgospodarzami i współautora-
mi sukcesu.

Czeka nas 3 lata wytężonej pra-
cy,ale deklaruję, że z moim wspa-
niałym zespołem ludzi, z którymi 
współpracuję na co dzień, wyko-
nam to zdanie.

Na zakończenie Burmistrz Jerzy 
Rębek podziękował za współpracę 
pracownikom Urzędu Marszał-
kowskiego, składając kwiaty na ręce 
dyrektor Departamentu Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Anny Brzyskiej.

 Anna Wasak
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Wielki dzień dla Radzynia!
Umowę na dofinansowanie kwotą 21, 5 mln zł 
rewitalizacji zespołu pałacowo - parkowego w 
Radzyniu Podlaskim oraz centrum miasta podpisali 
w piątek 26 czerwca w Radzyniu Marszałek Wo-
jewództwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz 
Burmistrz Miasta Jerzy Rębek. Premier Jacek Sa-
sin potwierdził, że w obiekcie powstanie Muzeum 
Kultury Sarmackiej.

Miasto pozyskało ponad 21,5 mln zł na rewitalizację zespołu pałacowo - parkowego 

- Chciałabym pogratulować 
mieszkańcom Radzynia wspa-
niałego Burmistrza.  To jest 
przykład dobrego gospodarza, 
który efektywnie pozyskuje i 
wykorzystuje  środki. Tak wy-
sokiej jakości wnioski, jakie są 
przygotowywane przez Miasto 
Radzyń Podlaski, są rzadkie, 
wyjątkowe – powiedziała Anna 
Brzyska dyrektor Departamentu 
Wdrażania Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
Urzędu Marszałkowskiego pod-
czas uroczystego przekazania 
Miastu Radzyń Podlaski kwo-

ty 21,5 mln zł na rewitalizację 
centrum miasta, w tym Pałacu 
Potockich.  
Wniosek Miasta Radzyń Podla-
ski o dofinansowanie rewitaliza-
cji zespołu-pałacowo-parkowe-
go i centrum miasta przeszedł 3 
etapy oceny. Otrzymał wysoką 
notę: 91punktów na 100. - Bar-
dzo rzadko to się zdarza – pod-
kreśliła Anna Brzyska.
Dyrektor Departamentu Wdra-
żania Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego dodała, 
że Miasto pozyskało już 6 mln 
zł na działanie 4.1 - odnawialne 

źródła energii. W maju została 
podpisana umowa  na kolejne 
1,5 mln zł na odnawialne źródła 
energii. Ponadto jest realizowa-
ny projekt w ramach działania 
5.2 – termomodernizacja (sala 
konferencyjna).   W procedurze 
ostatniej oceny merytorycznej 
jest wniosek na 3 mln zł w za-
kresie niskoemisyjnosci – cho-
dzi o oświetlenie miasta. - A 
myślę, że to nie koniec – sko-
mentowała Anna Brzyska 

 AW

Radzyńskie wnioski są wyjątkowej jakości
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Jak to było z dotacją na rewitalizację Pałacu Potockich, czyli...

Jeśli chodzi o historię funduszy 
na rewitalizację korpusu głównego, 
to historia rozpoczęła się w drugiej 
połowie 2016 r. ówczesny marsza-
łek województwa lubelskiego Sła-
womir Sosnowski (PSL) poinfor-
mował burmistrzów miast powia-
towych województwa lubelskiego o  
możliwości pozyskania po 10 mln 
zł dofinansowania na rewitalizację 
miast. Pieniądze miały pochodzić 
ze środków Funduszu Spójności w 
ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna na lata 2014-
2020.  

Radzyń podjął wyzwanie i z 
wielką starannością i zaangażo-
waniem od grudnia 2016 r. przy-
gotowywał projekt pn. „Miejski 
Program Rewitalizacji Miasta Ra-
dzyń Podlaski na lata 2016-2023”. 
W ramach przygotowań odbył się 
szereg spotkań konsultacyjnych z 
mieszkańcami miasta, w tworzenie 
projektu były zaangażowane profe-
sjonalne i doświadczone podmio-
ty: Lubelska Fundacja Inicjatyw 
Ekologicznych (przygotowała kil-
kanaście projektów rewitalizacyj-
nych), Akademia Sztuk Pięknych w 
Warszawie, Politechnika Lubelska. 
Ostatecznie projekt pn. „Rokoko 
na Nowo – rewitalizacja Miasta 
Radzyń Podlaski” miał objąć kor-
pus główny Pałacu Potockich oraz 

ul. Rynek, przylegającą do zespołu 
pałacowo-parkowego od strony 
miasta, a obecnie zaniedbaną i 
zdegradowaną. Dokumenty zosta-
ły przekazane 29 listopada 2017 r., 
uzupełnienia - 9 lutego 2018 r.

Podczas obchodów 550-lecia 
praw miejskich Radzynia przedsta-
wiciele Urzędu Marszałkowskiego 
(marszałek Sławomir Sosnowski 
i Marcin Czyżak) – prywatnie i 
publicznie dawali pozytywne sy-
gnały dotyczące losów wniosku, 
co spotkało się z aplauzem miesz-
kańców miasta. Kolejne uzupeł-
nienia zostały wysłane 4 sierpnia.  

Tymczasem półtora miesiąca 
przed wyborami samorządowymi 
nastąpił przełom. O stanowisko 
burmistrza ubiegał się oprócz urzę-
dującego włodarza – Jerzego Ręb-
ka (PiS) również m.in. ówczesny 
starosta radzyński Lucjan Kotwica 
(PSL). Dnia 5 września 2018 r. 
przybył do Radzynia marszałek 
Sosnowski i na konferencji pra-
sowej zorganizowanej w Staro-
stwie Powiatowym poinformował 
opinię publiczną o odrzuceniu 
wniosku ze względów formal-
nych (pretekstem były rzekome 
drobne uchybienia) i przekazał pi-
smo obecnym tam mediom, które 
je natychmiast opublikowały.  S. 
Sosnowski sugerował także, że 

ewentualne odwołanie od decyzji 
nie będzie skuteczne.  Dokument 
datowany na 31 sierpnia, wysłany 
4 września z Urzędu Marszałkow-
skiego wówczas nie dotarł jeszcze 
do Urzędu Miasta.

Reakcją Miasta był protest wy-
słany 19 września 2018 r. do Za-
rządu Województwa Lubelskiego. 
Burmistrz wskazał, że zarówno 
decyzja o odrzuceniu wniosku jak 
i forma jej przekazania jest nie-
zgodna z prawem. Tymczasem w 
I turze wyborów (21 października) 
zdecydowaną większością głosów 
zwycięstwo odniósł Jerzy Rębek. 
Zarząd Województwa Lubelskie-
go skargę Burmistrza odrzucił 31 
października – 4 dni przed II turą 
wyborów. Mimo to Jerzy Rębek 
wygrał wybory.

Już po wyborach rozstrzygnię-
cie Zarządu UM zostało zaskarżo-
ne do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Lublinie, który 
wyrokiem z 5 lutego 2019 r. uznał, 
że ocena projektu „Rokoko na 
Nowo” przez Urząd Marszałkow-
ski  „została przeprowadzona z 
naruszeniem prawa, co mogło 
mieć istotny wpływ na rozstrzy-
gnięcie protestu”. Sąd zawyro-
kował o przekazaniu sprawy do 
ponownego  rozpatrzenia przez 
Sejmik Województwa Lubelskiego 

wybrany w wyborach z 2018 r. 
27 marca 2019 r. Burmistrz wy-

cofał protest wcześniej  skierowany 
do Zarządu Województwa Lubel-
skiego, gdyż przy nowym Zarzą-
dzie pojawiła się perspektywa po-
zyskania znacznie większej kwoty 
na rewitalizację. Zapowiedział 
to Marszałek Jarosław Stawiarski 
podczas spotkania mieszkańców 
Radzynia z Prezesem PiS Jarosła-
wem Kaczyńskim, które odbyło 
się 7 maja w Radzyniu. Wkrótce 
zapowiedzi zostały zrealizowane: 
Pałac Potockich decyzją Zarządu 
Województwa Lubelskiego został 
wpisany na listę obiektów stra-
tegicznych województwa lubel-
skiego. Na rewitalizację zarezer-
wowana została kwota ok. 22 mln 
zł. Preumowa na dofinansowanie 
kwotą 22 mln zł rewitalizacji cen-
trum miasta z Pałacem Potockich 
została podpisana 1 września 2019. 
Obecny na tym akcie wicepremier 
Jacek Sasin zapowiedział stworze-
nie w  zrewitalizowanym zabytku 
Muzeum Kultury Sarmackiej. W 
związku z poszerzeniem projektu 
(o dziedziniec honorowy) warun-
kiem pozyskania pieniędzy było 
złożenie kompletu dokumentów na 
nowy zakres prac do 31 marca 2020 
r. Termin ten został dotrzymany.  

16 czerwca 2020 r. Urząd Mar-

szałkowski Województwa Lubel-
skiego poinformował o pozytywnej 
ocenie formalnej projektu. Rów-
nież ocena merytoryczna wypadła 
bardzo dobrze (91 na 100 punk-
tów). 

26 czerwca w Radzyniu na pla-
cu Wolności, w obecności wice-
premiera Jacka Sasina Marszałek 
Województwa Lubelskiego Jaro-
sław Stawiarski oraz Burmistrz 
Miasta Radzyń Podlaski Jerzy 
Rębek podpisali umowę na prze-
kazanie Radzyniowi kwoty 21,5 
mln zł na rewitalizację centrum 
miasta.  

 Anna Wasak

Choć radzyński Pałac Potockich jest wyjątkowym skarbem architektury i świadkiem dziejów Rzeczypo-
spolitej, droga do pozyskania dotacji na jego rewitalizację i przywrócenie mu świetności przez kilka lat nie 
była łatwa. Od momentu przejęcia obiektu na własność Miasto starało się pozyskać fundusze zewnętrz-
ne, wykonywało prace renowacyjne (w tym m.in. remont wież, skrzydła zachodniego, wielu rzeźb Redlera) 
z udziałem środków z budżetu państwa. Jednak nie udawało się uzyskać funduszy europejskich, którymi 
dysponował Urząd Marszałkowski. Do momentu zmiany, jaka zaszła po wyborach samorządowych w 2018 
roku.

Inwestycja obejmuje Pałac 
Potockich z dziedzińcem 
honorowym (od strony po-
łudniowej) i przynależną 
infrastrukturą w zespole pa-
łacowo-parkowym oraz plac 
publiczny Rynek. Wykonane 
tam zostaną prace konserwa-
torskie i restauratorskie, ro-
boty budowlane  oraz przysto-
sowania obiektu do nowych 
funkcji. Odtworzona zostanie 
historyczna przestrzeń miej-
ska przez przebudowę Rynku. 

KORPUS GŁÓWNY
Przeprowadzony zostanie re-

mont i przebudowa wnętrz kor-
pusu głównego pałacu włącznie 
z instalacjami wewnętrznymi 
(elektryczną, wodno-kanaliza-
cyjną, centralnego ogrzewania), 
zamontowane zostaną: instalacja 
wentylacyjna, system sygnalizacji  
pożaru SSP i systemu oddymiania 
oraz niezbędna infrastruktura ze-
wnętrzna: przyłącza wodne i kana-
lizacyjne.

Położone zostaną nowe podłogi 

w piwnicach, na parterze i piętrze. 
Będą to – w zależności od po-
mieszczeń posadzki ceramiczne, 
kamienne i drewniane. 

Wyremontowana zostanie ele-
wacja korpusu głównego wraz z 
rzeźbami, przeprowadzone zosta-
ną  renowacja i odtworzenie sztu-
katerii. Wymieniona będzie stolar-
ka okienna i drzwiowa. 

DZIEDZINIEC
HONOROWY

Rewitalizacja dziedzińca pa-

łacu będzie polegała na przebu-
dowie nawierzchni dziedzińca, 
wykonaniu odwodnienia terenu,  
przebudowie sieci ciepłowniczej, 
wodociągowej i kanalizacji sani-
tarnej, remoncie muru oporowego 
z wykonaniem publicznego WC 
w istniejących pomieszczeniach 
muru oporowego. Plac zostanie 
wyłożony  płytami i kostką gra-
nitową, przebudowane zostaną 
tereny zielone, wykonane będzie 
oświetlenie. 

RYNEK
Rewitalizacja placu publiczne-

go Rynek będzie polegała na wy-
mianie nawierzchni placu, prze-
budowie kanalizacji deszczowej, 
budowie fontanny wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą, odbudowaniu 
studni, przebudowie schodów do 
budynków mieszkalnych z usługa-
mi w pierzei północnej, budowie 
małej architektury i oświetlenia 
placu.   

 AW

Co zostanie wykonane w ramach rewitalizacji centrum miasta?

„Niemożliwe stało się możliwe”
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1. Sala gimnastyczna 
- Szkoła Podstawowa nr 1

1) W dniu 22 maja 2017 r. zawar-
to umowę z firmą «„INWESTOR” 
Firma Usługowo-Handlowa Lech 
Buczkowski» z siedzibą w Lublinie. 
Z tytułu pełnienia nadzoru inwe-
storskiego w 2019 wypłacono kwo-
tę 37 460,34 zł.
2) W dniu 25 czerwca 2018 r. za-
warto umowę z Przedsiębiorstwem 
Usług Komunalnych w Radzyniu 
Podlaskim na wykonanie robót bu-
dowlanych na kwotę 3 963 430,67 
zł z terminem wykonania do dnia 
30 kwietnia 2019 r. Z tytułu wyna-
grodzenia za wykonanie umowy 
wypłacono kwotę: 3 443 244,99 zł
Roboty budowlane zostały odebra-
ne protokołem odbioru ostatecz-
nego w dniu 18.06.2019r. Miasto w 
dniu 28.06.2019 r. dostało pozwo-
lenie od Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego na użytko-
wanie obiektu.
Dodatkowo Miasto poniosło wy-
datki na pełnienie nadzoru autor-
skiego w wysokości 3 500,01zł oraz 
wydatki związane z wykonaniem 
tablicy informacyjnej (196,80zł) 
i badaniem próbek wody w Pań-
stwowym Powiatowym Inspektora-
cie Sanitarnym w Radzyniu Podla-
skim (174,00zł).

2. Ogrodzenie przy Szkole 
Podstawowej Nr 1
Ogrodzenie wykonało Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych w 
Radzyniu Podlaskim na kwotę 
24 800,00zł. 

3. Remont wieży bramnej 
skrzydła wschodniego
W dniu 24 kwietnia 2019 r. za-
warto umowę z „DAN-BUD fir-
ma remontowo budowlana Daniel 
Skwarek” na wykonanie robót bu-
dowlanych na kwotę 658 050,00 zł 
z terminem wykonania do dnia 10 
października 2019 r. 
Do w/w przedmiotu postępowania 
Miasto Radzyń zleciło pełnienie 
nadzoru inwestorskiego Zakładowi 
Budowlanemu Wachnik Edward 
zgodnie z umową z dnia 9 maja 

2019 r. za kwotę 5 166,00 zł. Wyko-
nanie kosztowało  663 246,00 zł.

4. Zabezpieczenie miejsca 
pamięci – budynek dawnego 
aresztu Gestapo i Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego 
w Radzyniu 

Miasto zleciło wykonanie doku-
mentacji technicznej na wymianę 
pokrycia dachowego za kwotę 2 
460,zł oraz dokumentacji tech-
nicznej na wykonanie centralnego 
ogrzewania (5  500,00zł). Miasto 
podpisało umowę na wykona-
nie wymiany pokrycia dachowe-
go z firmą DAN-BUD na kwotę 
151 000,00zł , na wykonanie przy-
łącza ciepłowniczego z Przedsię-
biorstwem Energetyki Cieplnej 
w Radzyniu Podlaskim z kwotę 
5 904,00zł oraz z Przedsiębiorstwem 
Usług Komunalnych w Radzyniu 
Podlaskim na wykonanie instalacji 
CO za kwotę 28  034,49zł. Ponad-
to Miasto zleciło panu Tomaszowi 
Pietrzeli pełnienie nadzoru arche-
ologicznego na kwotę 822,00zł. 
Wykonaliśmy ekspertyzę zawilgo-
conych ścian fundamentowych za 
kwotę 369,00zł na podstawie której 
Miasto we własnym zakresie opra-
cowało projekt hydroizolacji ścian 
fundamentowych. Zleciliśmy drob-
ne prace porządkowe i rozbiórkowe 
za łączną kwotę 9 146,06zł. Łącznie 
wykonanie to 203 300,00 zł.

5. Skatepark i siłownie 
plenerowe

W dniu 3 kwietnia 2019 r. zawarto 
umowę z „INŻ.-WOD-BUD Sp. z 
o.o.” na wykonanie robót budowla-
nych związanych z budową Skate-
parku na kwotę 289 000,00 zł z ter-
minem wykonania do dnia 31 maja 
2019 r. 8 kwietnia 2019 r. Miasto za-

wało również umowę na pełnienie 
nadzoru inwestorskiego przy bu-
dowie skateparku z Panem Lechem 
Stadnickim na kwotę 5 000,00 zł.
3 czerwca 2019 r. zawarto umowę z 
„BODY WORKS Sp. z o.o., Sp. k.” 
na dostawę i montaż dwóch siłowni 
zewnętrznych na łączną kwotę 25 
479,42 zł z terminem wykonania 
do dnia 24 czerwca 2019 r. Łączny 
koszt wykonanie to 319 479,42 zł.

6. Przebudowa ciągu piesze-
go ul. Zabielska-Wisznicka
Inwestycja została zrealizowana 
przez PEC w Radzyniu Podlaskim 
w ramach robót związanych z 
modernizacją sieci ciepłowniczej. 
Miasto nie poniosło z tego tytułu 
kosztów.

7. Modernizacja drogi po-
przez utwardzenie ulic: Ka-
mińskiego i Jarmuła
W dniu 1 marca 2019 r. została za-
warta umowa z PPHU WOJZBUN 
na wykonanie utwardzonej na-
wierzchni na ulicach Kamińskiego i 
Jarmuła. Wynagrodzenie za wyko-
nanie przedmiotu umowy wynio-
sło 50 000,00zł.

8. Budowa drogi gminnej  
i skrzyżowania z drogą krajo-
wą nr 19 oraz drogą gminną 
nr 101969L w Radzyniu 
W dniu 3 kwietnia 2019 r. została 
zawarta umowa z firmą „AMD” 
Usługi Budowlane i Projektowe 
Małgorzata Droń na opracowanie 
dokumentacji zamiennej budowy 
drogi gminnej i skrzyżowania z 
drogą krajową nr 19 w Radzyniu 
Podlaskim. Kwota przeznaczona na 
wykonanie umowy to 12 300,00 zł. 
Dokumentacja została wykonana i 
odebrana protokołem zdawczo od-
biorczym z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Ponadto Miasto Radzyń Podlaski 
wykonało operat wodnoprawny za 
kwotę 3075,00 zł oraz wystąpiono o 
wydanie pozwolenia wodnopraw-
nego. Poniesiono z tego tytułu opła-
tę skarbową w wysokości 221,34zł

9. Wykup gruntów 
i nieruchomości
Miasto nabyło za kwotę 3 245,00zł 
działkę położoną przy ul. Polnej w 
celu poszerzenia pasa drogowego.
Pod budowę kolektora kanaliza-
cji deszczowej zakupiliśmy na ul 
Lubelskiej działki za łączną kwotę: 
13 163,50

Miasto kupiło również działkę 
przy ul. Powstania Styczniowego 
w celu poszerzenia drogi za cenę: 
18 600,00
Wykupiono działki pod poszerze-
nie pasa drogowego na ul. Poziom-
kowej za kwotę 7 113,90.

10. Zakup sprzętu kompute-
rowego i oprogramowania 
dla Urzędu Miasta
Zakupiono projektor wraz z tabli-
cą oraz niezbędnymi dodatkami 
do sali konferencyjnej   oraz urzą-
dzenie FORTIGATE służące jako 
zabezpieczenie sieci w Urzędzie za 
łączną kwotę 14 742,30 zł. 
Dodatkowo zakupiono i zamon-
towano kamerę obrotową w Sali 
konferencyjnej na potrzeby trans-
misji na żywo obrad Rady Miasta 
(5 129,10 zł).

11. Termomodernizacja bu-
dynku konferencyjnego  
w Radzyniu
Miasto podpisało w dniu 16 stycz-
nia 2019 r. umowę na opracowanie 
dokumentacji termomodernizacji 
budynku konferencyjnego w Ra-
dzyniu Podlaskim z „Biurem Pro-
jektów i Nadzorów Robert Kot” 
oraz aneks nr 1 z dnia 6 lutego 
2019r na kwotę 19 500,00zł . Umo-
wa wykonana została w terminie. 
Miasto zleciło firmie zewnętrznej 
wykonanie dokumentacji aplika-
cyjnej do wniosku o dofinansowa-
nie. Po odliczeniu kwot przekaza-
nych przez Gminę Radzyń Podla-
ski, z którą Miasto Radzyń zawało 
współpracę łączny wydatek Miasta 
wyniósł 26 514,82 zł.

12. Rozbudowa monitoringu 
miejskiego
Miasto Radzyń Podlaski zakupi-
ło w ramach zadania urządzenia 
radiolinii oraz komputer za kwotę 
8 383,69 zł.

13. Zakup pieca ceramicz-
nego do Środowiskowego 
DŚDS w Radzyniu 
Miasto zakupiło na potrzeby dy-
daktyczne dla DŚDS w Radzyniu 
Podlaskim piec do wypalania róż-
nego rodzaju ceramiki (garnki, ta-
lerze, itp.) za 14 200,00 zł.

14. Modernizacja infrastruk-
tury oświetlenia ulic na tere-
nie miasta Radzynia
W dniu 27 maja 2019 r. został ogło-
szony przetarg na modernizację 
infrastruktury oświetlenia ulic, roz-
strzygnięcie 2 lipca 2019 r. Przetarg 
został unieważniony. Miasto po-
niosło wydatki związane z utworze-

niem dokumentacji projektowej w 
wysokości 22 000,00zł.

15. Słoneczny Radzyń
Miasto Radzyń przygotowuje się 
do pozyskania środków RPO WL 
na wykonanie instalacji fotowolta-
icznych dla mieszkańców Miasta. 
Na dzień 28 czerwca wpłynęło do 
Miasta 145 deklaracji wyrażających 
chęć wzięcia udziału w projekcie. 
Zleciliśmy firmie AdMat-Eko wy-
konanie dokumentacji technicznej 
oraz opracowanie dokumentacji 
aplikacyjnej do wniosku o dofinan-
sowanie za łączną kwotę 19 908,11 
zł.

16. Projekt posadzek w Pała-
cu Potockich w Radzyniu
Miasto zleciło wykonanie projek-
tu posadzek w Pałacu Potockich 
w Radzyniu Podlaskim. W 2019 r. 
nie poniesiono żadnych wydatków, 
sprawa przesunięta na przyszły rok 
– SPRAWA W TOKU.

17. Przebudowa dziedzińca 
pałacu w zespole pałacowo 
– parkowym Potockich  
w Radzyniu

 Miasto jest na etapie uzgodnień 
rozwiązań projektowych z „ARKA-
DA Autorska Pracownia Architek-
toniczna Przemysław Antonowicz”. 
W 2019r. nie poniesiono żadnych 
wydatków, sprawa przesunięta na 
przyszły rok – SPRAWA W TOKU

18. Budżet obywatelski  
(Modernizacja budynku filii 
MBP w Radzyniu)
Miasto podpisało umowę z  Przed-
siębiorstwem Usług Komunalnych 
w Radzyniu Podlaskim na wykona-
nie robót budowlanych na kwotę 49 
925,81 zł. Roboty wykonano i ode-
brano w terminie.

19. Budżet obywatelski (za-
kup specjalistycznego wy-
posażenia dla radzyńskiego 
Sportowego Centrum Ta-
ekwondo) 
Na potrzeby wykonania budżetu 
obywatelskiego został zakupiony 
specjalistyczny sprzęt sportowy za 
łączną kwotę 48 269,99zł

Na podst. opracowania sporządzo-
nego przez  Tomasza Szczepaniuka 
Inspektora WRG

W budżecie miasta na rok 2019 zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne 
zarówno jednoroczne jak i wieloletnie w kwocie 5 233 646,61 zł. Zrealizowano 
wydatki w kwocie 4 988 566,63 zł co stanowi 95,32% zakładanego planu. 

Inwestycje wykonane w 2019 r.



Pracę Urzędu Miasta od marca 
zdominowało przygotowanie i za-
bezpieczenie mieszkańców przed 
wewnętrznymi zagrożeniami z 
powodu pandemii koronawirusa. 
Utworzono 2 miejsca pobytu dla 
osób, które musiałyby odbyć kwa-
rantannę, a nie mogłyby tego zro-
bić w warunkach domowych. W 
ośrodku OHP i w Maryninie oraz 
w budynku przy ul. Armii Krajo-
wej 2 mogło ją odbywać nawet 80 
osób. - Uważam, że to było działa-
nie potrzebne i konkretne, uznane 
przez pracowników Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej – mówił 
burmistrz. 

Były prowadzone także prace 
związane z odkażaniem miasta: 
dwukrotnie odkażono ciągi piesze 
0,1-procentowym roztworem pod-
chlorynem sodu, środkiem sku-

tecznym, tanim (koszt jednorazo-
wej dezynfekcji miasta to ok. 3 tys. 
zł) i bezpiecznym dla środowiska. 

Przedszkola zostały przygoto-
wane na przyjęcie dzieci. Miasto 
zakupiło profesjonalne parownice 
do odkażania dywanów, wykła-
dzin, powierzchni płaskich. - To 
jest istotne, żeby nie stosować 
chemii w nadmiarze, dlatego za-
stosowaliśmy takie rozwiązanie 
- podkreślił Jerzy Rębek. Szkoły 
nie wróciły do pracy, przedszkola 
tylko w niewielkim zakresie (prze-
bywało w nich nie więcej jak 20 
dzieci). Nie pojawiło się tam żadne 
ognisko zakażenia. 

Burmistrz poinformował też, 
że Miasto wsparło szpital kwotą 
30 tys. zł i Pogotowie Ratunkowe 
na kwotę 15 tys. zł. Pieniądze były 
przekazane na zakup środków 

ochrony osobistej. W najtrudniej-
szym okresie, gdy wprowadzo-
no obowiązek zakrywania ust, a 
maseczki były trudno dostępne, 
Miasto zakupiło ok. 8200 sztuk 
maseczek i rozdawało je mieszkań-
com - głównie za pośrednictwem 
Radzyńskiego Ośrodka Kultury. 
Ufundowało również materiały, 
z których wolontariuszki - Panie 
skupione w grupie  „Przedsiębior-
cze Radzynianki” uszyły bezintere-
sownie 1200 maseczek dla miesz-
kańców miasta. 

- Przez cały okres pełniłem dy-
żur nieustannie w Urzędzie Mia-
sta, nie byłem na pracy zdalnej, 
zwolnieniu lekarskim ani urlopie. 
Każdego dnia monitorowałem 
sytuację w mieście - podsumował 
burmistrz Jerzy Rębek.

 Anna Wasak

VIII Ogólnopolskie Mistrzo-
stwa w Podciąganiu na Drąż-
ku  odbyły się 28 czerwca na 
placu Wolności w Radzyniu 
Podlaskim. Wydarzenie zgro-
madziło pokaźną liczbę za-
wodników z całej Polski. 

Wydarzenie rozpoczęło się 
pokazem Street Workout. Póź-
niej pokaz umiejętności pił-
karskich zaprezentował Michał 
Niewęgłowski. Głównym etapem 
rywalizacji było podciąganie się 
na drążku. Zawodnicy walczyli 
do ostatnich sił, przez co poka-
zali ducha rywalizacji. W katego-
rii open wygrał Adam Biedziak 
(289 powtórzeń), najlepszą dru-
żyną została OPP Katowice (743 
powtórzenia), w kategorii służb 
mundurowych zwyciężył Adam 
Biedziak, natomiast w podciąga-
niu kobiet I miejsce uzyskała Ka-
mila Kubik (159 powtórzeń). Ko-
lejną konkurencją były przysiady 
kobiet z 20 kilogramową kami-
zelką. Rekordzistką była Kami-
la Kubik, która w ciągu dwóch 
minut wykonała 97 powtórzeń. 

Ostatnią konkurencją w zawo-
dach były pompki na komendę. 
Tutaj zwyciężył Kacper Panaś z 
wynikiem 183 pompek.

Na zakończenie imprezy za-
wodnicy otrzymali nagrody, dy-
plomy i wyróżnienia od Starosty 
Radzyńskiego, Burmistrza Ra-
dzynia Podlaskiego, organizato-
rów i sędziów. Padła też deklara-
cja ze strony włodarza miasta, że 
na Skwerze Podróżników pod-
czas jubileuszu Ogólnopolskich 
Mistrzostw w Podciąganiu na 
Drążku zostanie przygotowana i 
wmurowana tablica pamiątkowa.

Głównymi organizatorami 
imprezy byli: Form Fitness Ra-
dzyń Podlaski, Stowarzyszenie 
Lodołamacze, Ogień na Ogień 
(zawody służb mundurowych) 
oraz Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji. Patronat honorowy 
nad sportowymi zmaganiami ob-
jęli: Starosta Radzyński Szczepan 
Niebrzegowski oraz Burmistrz 
Radzynia Podlaskiego Jerzy Rę-
bek. Gwiazdą Mistrzostw w Pod-
ciąganiu był Mariusz Tomczuk 
znany, jako TurboKoks.

 Red. 
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Do drugiego przetargu na wy-
mianę oświetlenia ulicznego na 
ledowe stanęło 11 firm. Oferty 
opiewają na kwoty od 2,5 do 
5,9 mln zł. Na inwestycję mia-
sto przeznaczyło 2,912 mln zł. 
Trwają prace komisji nad wyło-
nieniem wykonawcy.

Pierwszy przetarg na realizację 
zamówienia publicznego pod nawą 
„Poprawa efektywności energe-
tycznej poprzez modernizację in-
frastruktury oświetlenia ulicznego 
na terenie Miasta Radzyń Podla-
ski”, ogłoszony pod koniec maja 
2019 r., został w lipcu unieważnio-
ny. Wpłynęły tylko 3 oferty, z tego 
dwie znacznie przewyższały kwotę, 
jaką miasto przeznaczyło na reali-
zację inwestycji, a trzecia nie speł-
niała wymogów formalnych.  

Miasto pozyskało na ten cel 
pożyczkę NFOŚiGW. Po odwoła-
niu pierwszego przetargu Fundusz 

przedłużył termin realizacji zada-
nia. Tymczasem powstała możli-
wość pozyskania funduszy europej-
skich na inwestycję. - Wniosek na 3 
mln zł jest w procedurze ostatniej 
oceny merytorycznej – informuje 
Anna Brzyska, dyrektor Departa-
mentu Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Urzędu Marszałkowskiego. 

Oświetlenie ledowe jest energo-
oszczędne – obecnie roczny koszt 
oświetlenia miasta wynosi ok. 800 
tys. zł, oszczędności z tego tytułu 
wyniosą   kilkaset tysięcy złotych, 
więc pożyczka zostanie spłacona z 
tych oszczędności – informuje bur-
mistrz Jerzy Rębek. Ponadto lampy 
mają dłuższą żywotność niż sodo-
we, dają równomierne, mocniejsze 
światło. Efektem będzie poprawa 
bezpieczeństwa na ulicach miasta, 
co jest szczególnie ważne w okoli-
cach przejść dla pieszych.

 Anna Wasak

Od dnia 29 czerwca br. w 
związku z budową ronda przy 
skrzyżowaniu ulic Jana Pawła 
II i ulicy Ostrowieckiej wystą-
pią utrudnienia w ruchu drogo-
wym. Utrudnienia potrwają do 
31 lipca 2020 roku.

Rondo o średnicy 8 metrów wy-
konane zostanie z krawężnika gra-
nitowego łukowego wystawionego 
w stosunku do nawierzchni 4 cm 
i pierścień najazdowy szerokości 1 

metra z kostki granitowej zamknię-
ty krawężnikiem granitowym wy-
stawionym na 12 cm. Wewnętrzna 
przestrzeń ronda o średnicy 6 me-
trów zostanie zagospodarowana 
zielenią. Od strony Placu Wolno-
ści nastąpi przesunięcie krawędzi 
jezdni do łuku o promieniu 35 me-
trów dla zachowania prawidłowej 
szerokości pasa ruchu. 

Zmiany mają poprawić płyn-
ność ruchu i bezpieczeństwo w tym 
miejscu.

Informujemy, że Biuro Progra-
mu „Czyste Powietrze” w Radzy-
niu Podlaskim jest już dostępne 
dla mieszkańców.  W związku z 
pandemią COVID 19 przez kilka 
miesięcy biuro działało zdalnie, ob-
sługując mieszkańców za pomocą 

telefonu i maila. Od 1 lipca 2020 r. 
biuro będzie czynne jak do tej pory 
tj. w każdą środę od 8.00 do 15:30 
w budynku Urzędu Miasta.

Zanim przyjdziesz, pamiętaj o 
obowiązku nałożenia ochrony na 
usta i nos. Zapraszamy!

Podczas sesji Rady Miasta (26. czerwca) burmistrz Jerzy Rębek podsu-
mował czas pandemii w mieście.
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Czas pandemii w mieście - 
podsumowanie 
na sesji Rady Miasta

Wymiana oświetlenia miasta 
na ledowe - 11 ofert w 2. przetargu

Budowa ronda przy pl. Wolności

Biuro Programu „Czyste Powietrze” 
jest już dostępne dla mieszkańców 

VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa 
w Podciąganiu na Drążku 



FORMA SKŁADANIA 
WNIOSKÓW:
od 1 lipca 2020 r. - tylko forma 
elektroniczna
od 1 sierpnia 2020 r. - nadal for-
ma elektroniczna i możliwość 
formy papierowej.
Zachęcamy do składania wnio-
sków drogą elektroniczną przez 
portale: emp@tia, epuap, bank, 
oraz drogą pocztową ponieważ:
- można je wysłać z dowolnego 
miejsca,
- bez przychodzenia do Ośrodka,
- bez oczekiwania w kolejce,
- wykazujemy w ten sposób tro-
skę o zdrowie swoje i innych 
osób.
Dla mieszkańców Radzynia 
Podlaskiego wnioski w formie 
papierowej przyjmuje: Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Radzyniu Podlaskim, ul. War-
szawska 32:
- w sierpniu 2020 r. - poniedzia-
łek – czwartek w godz. 8:00 – 
15,00
- od września 2020 r. - ponie-
działek – czwartek w godz. 8:00 
– 15:00
Piątek wyłączony z bezpośred-
niej obsługi interesantów z uwagi 
na weryfikacje złożonych wnio-
sków i przygotowanie decyzji.

ŚWIADCZENIE DOBRY 
START
Terminy wypłat 300+:
- wnioski złożone elektronicznie 
w lipcu 2020 r. lub elektronicznie 
i papierowo
- w sierpniu 2020 r. - wypłata do 
30 września 2020 r.;
- wnioski złożone od 1 września 
do 30 listopada 2020 r. - wypłata 
w terminie  2 miesięcy od dnia 
złożenia wniosku.
- wnioski złożone po 30 listopa-
da 2020 r. pozostaną bez rozpa-
trzenia.
Przypominam, że świadczenie 
dobry start nie przysługuje na 
dzieci uczęszczające do przed-
szkola oraz dzieci realizujące 
roczne przygotowanie przed-
szkolne w tzw. zerówce w przed-
szkolu lub szkole. Program Do-
bry start nie obejmuje również 
studentów.

Szczegółowe informacje można 
również uzyskać na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej: 
https://www.gov.pl/web/rodzi-
na/dobry start.
Wniosek o przyznanie świadcze-
nia dobry start można pobrać ze 
strony internetowej tut. Ośrodka 
http://mopsradzyn.naszops.pl/

ZASIŁEK RODZINNY
Wnioski o zasiłek rodzinny zło-
żone:
- elektronicznie w lipcu 2020 r. 
lub elektronicznie i papierowo 
sierpniu 2020 r. - wydanie decy-
zji i wypłata świadczenia do 30 
listopada 2020 r.;
- we wrześniu i w październiku 
2020 r. - wydanie decyzji i wy-
płata świadczenia do 31 grudnia 
2020 r.;
- w listopadzie i w grudniu 2020 
r. - wydanie decyzji i wypłata 
świadczenia do 28 lutego 2021 r.
Aby zachować ciągłość wypłaty 
świadczeń, wniosek o zasiłek ro-
dzinny należy złożyć do 30 listo-
pada br.
Przypominamy, że na aktual-
nie trwający okres zasiłkowy 
2019/2020, zasiłek rodzinny jest 
przyznany do 31 października 
2020 r.

ŚWIADCZENIE 
ALIMENTACYJNE
Wnioski o świadczenie alimenta-
cyjne złożone:
- elektronicznie w lipcu 2020 r. 
lub elektronicznie i papierowo 
sierpniu 2020 r. - wydanie decy-
zji i wypłata świadczenia do 31 
października 2020 r.;
- we wrześniu 2020 r. - wydanie 
decyzji i wypłata świadczenia do 
30 listopada 2020 r.;
- w październiku 2020 r. - wyda-
nie decyzji i wypłata świadczenia 
do 31 grudnia 2020 r.;
- w listopadzie 2020 r. - wydanie 
decyzji i wypłata świadczenia do 
31 stycznia 2021 r.;
- w grudniu 2020 r. i styczniu 
2021 r. - wydanie decyzji i wy-
płata świadczenia do 28 lutego 
2021 r.
Aby zachować ciągłość wypłaty 

świadczeń, wniosek o świadcze-
nie alimentacyjne należy złożyć 
do 31 października 2020 r.

UWAGA
Ulega zmianie kryterium docho-
dowe uprawniające do świadcze-
nia z funduszu alimentacyjne-
go. W okresie świadczeniowym 
2020/2021 wynosi ono 900 zł 
na osobę w rodzinie. Ponadto, 
podobnie jak w świadczeniach 
rodzinnych, wprowadzono za-
sadę przyznawania świadczeń w 
systemie „złotówka za złotówkę”.
Przypominamy, że na aktual-
nie trwający okres zasiłkowy 
2019/2020, świadczenie alimen-
tacyjne jest przyznane do 30 
września 2020 r.
Składane wnioski na każde 
świadczenie muszą być wypeł-
nione i kompletne z wymagany-
mi załącznikami oraz z następu-
jącymi informacjami:
- numer rachunku bankowego, 
na który mają wpływać świad-
czenia;
- aktualny adres poczty elektro-
nicznej, który jest niezbędny do 
przesłania informacji o przyzna-
niu świadczenia dobry start;
- numer telefonu.
O zmianach oraz istotnych in-
formacjach, które ułatwią nasze 
wzajemne kontakty będziemy na 
bieżąco informować na stronie 
http://mopsradzyn.naszops.pl/

KOMUNIKAT DLA 
ŚWIADCZENIOBIORCÓW 
500+
Od 1 lipca 2020 r. rozpoczyna się 
nowy okres przyjmowania wnio-
sków. Nie dotyczy to świadczeń 
wychowawczych tzw. 500+ po-
nieważ świadczenia zostały przy-
znane do 31 maja 2021 r.
Wnioski w sprawie ustalenia 
prawa do świadczenia wycho-
wawczego na kolejny okres 
2021/2022 będą przyjmowane 
dopiero od dnia 1 kwietnia 2021 
r., a w przypadku wniosków skła-
danych drogą elektroniczną – od 
dnia 1 lutego 2021 r.
Kierownik MOPS w Radzyniu 
Podlaskim Andrzej Szczęch

Zakończyła się procedura 
przetargowa na remont sali 
konferencyjnej Urzędu Mia-
sta. Inwestycję wykona firma 
Usługi Remontowo-Budowlane 
Andrzej Chmura z Łukowa, 
która uzyskała najwyższą 
ocenę (100 pkt.). Do przetargu 
stanęły jeszcze dwie firmy: 
radzyński PUK oraz DAN-BUD 
z Łukowa.

Wartość inwestycji pod nazwą 
„Termomodernizacja budynku 
konferencyjnego w Radzyniu Pod-
laskim” to 760 tys. zł, z czego 400 
tys. zł stanowi dotacja pozyskana 
ze środków Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego na lata 2014-20 działanie 
5.2 – termomodernizacja.

Pozostałą część kosztów (360 
tys. zł) poniosą po połowie Miasto 
i Gmina Radzyń Podlaski, których 
siedziby znajdują się w budynku 
przy ul. Warszawskiej 32, do które-
go przynależy sala konferencyjna. 
Prace obejmą ocieplenie ścian i 
dachu, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, posadzki, instalacji co, 
elektrycznej.

Zakończenie inwestycji przewi-
dywane jest na połowę listopada.

 Anna Wasak

Trwa remont skrzydła wschod-
niego Pałacu Potockich. Przetarg 
na wykonanie prac wygrała Fir-
ma Remontowo-Budowlana Jaro-
sław Skwarek, uzyskując w ocenie 
przetargowej100 pkt. Do przetar-

gu zgłosiło się 6 firm. Na remont 
Miasto przeznaczyło 350 389,24 zł, 
JAR-BUD zadeklarował wykona-
nie inwestycji 293 970 zł. Zakoń-
czenie prac przewidziano na 30. 
września 2020 r.  AW

W Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego 
trwają prace zmierzające do 
złożenia projektów zgodnie z 
Programem Uzupełniania Lo-
kalnej i Regionalnej Infrastruk-
tury Kolejowej – Kolej+. 

Jednym ze zgłoszonych zadań 
będzie Elektryfikacja linii kolejo-
wej nr 30 Łuków – Lublin.

Województwo Lubelskie dekla-
ruje, że w całym procesie będzie 
pełnić rolę lidera w imieniu pozo-
stałych partnerów. Wolę uczestnic-
twa w tym projekcie zadeklarowali: 
Powiat Radzyński, Miasto Radzyń 
Podlaski, Gmina Radzyń Podlaski, 

Gmina Borki, Gmina Czemierniki, 
Gmina Kąkolewnica, Gmina Ko-
marówka Podlaska, Gmina Ulan-
-Majorat oraz Gmina Wohyń.

W przypadku pozytywnej oce-
ny formalnej i zakwalifikowania się 
do drugiego etapu naboru zostanie 
przygotowana umowa o partner-
stwie między liderem a partnerami.

 Red. 

Burmistrz Miasta Radzyń Pod-
laski ogłasza przetarg ustny nie-
ograniczony na okazjonalne wy-
dzierżawienie na okres od 22 lipca 

do 26 lipca 2020 r. części nierucho-
mości położonej przy ul. Sitkow-
skiego w Radzyniu Podlaskim, pod 
lokalizację stoisk handlowych.
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MOPS w Radzyniu Podlaskim informuje o nowym okresie świadczenio-
wym 2020/2021 dla świadczenia dobry start 300+, zasiłku rodzinnego, 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Termomodernizacja sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta

Remont skrzydła wschodniego 
Pałacu Potockich

Trwają prace przygotowujące
elektryfikację radzyńskiej 
linii kolejowej

Ogłoszenie o przetargu 
przy ul. Sitkowskiego 

Ważna informacja dotycząca
świadczeń MOPS



8 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RADZYŃ 6 lipca 2020 r.

Gwiazdy w Telewizji Radzyń!

Bilguun Ariunbaatar znany 
jest wszystkim ze swojego spek-
takularnego wzlotu i jeszcze dy-
namiczniejszego upadku. Jego 
imię brzmi jak niezrozumiały 
żart autorstwa rodziców. Zaś 
jego życie to po prostu jeden 
wielki dowcip. Chciał wyjechać 
do Europy, a trafił do Polski... 
chciał zostać lekarzem, a został 
celebrytą. Lubiany przez więk-
szość i znienawidzony przez 
nikłą resztę komik zaprezento-
wał się w Radzyniu. Było zaska-
kująco, śmiesznie, momenta-
mi żenująco i dziwnie, ale taki 
jest Bilguun i taki był właśnie 
„Mongoł Show”.

Golden Life to zespół legen-

da, działający z powodzeniem 
od wielu lat w Polsce, jak i poza 
jej granicami. Debiut płytowy z 
1991 r., był efektowny i głośny. 
Eklektyczna muzyka formacji 
Golden Life przypadła do gustu 
tak publiczności, jak i dzienni-
karzom. Grupę okrzyknięto ze-
społem roku, a album Midnight 
Flowers – płytą roku. Tak zaczę-
ła się droga na szczyt formacji, 
która miała okazać się wkrótce 
jedną z ważniejszych na polskiej 
scenie rockowej. Golden Life 
niedawno świętował 30-lecie 
istnienia. Ich występy gromadzą 
wielopokoleniową publiczność, 
bawiącą się doskonale przy ich 
muzyce. Piosenki Golden Life 

pojawiły się na ścieżce dźwię-
kowej do filmów Szczęśliwe-
go Nowego Jorku, Młode wilki 
czy najpopularniejszych seriali: 
Magda M, Złotopolscy, Przyja-
ciółki. Ich największymi hitami 
są utwory: „24.11.94”, „Heli-
kopter”, „Dobra, dobra, dobra” 
czy „Oprócz błękitnego nieba”. 
Podczas radzyńskiego koncertu 
możne było usłyszeć je wszyst-
kie.

W spektaklu „Pomoc sąsiedz-
ka” wystąpili znani i lubiani ak-
torzy – Marzanna Graff i Alek-
sander Mikołajczak. Wcielili 
się oni w role sąsiadów – panią 
Jolę i pana Stefana. Któż z nas 
nie zna przykładu denerwują-

15 czerwca, przy dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”, ruszyła Telewizja 
Radzyń. Tworzy ją Radzyński Ośrodek Kultury, który w ten sposób dociera ze swoją ofertą do szerokiej publiczności. W 
ramach przedsięwzięcia, na stronie www.telewizjaradzyn.com i dedykowanym kanale YouTube, codziennie publikowane są 
trzy materiały. Jest to Radzyńska Kronika Filmowa, poezja na dobranoc a także pozostałe programy i wydarzenia kultural-
ne. Część z nich transmitowana jest na żywo. Wśród tych ostatnich odbył się m.in. występ Bilguuna Ariunbaatara pt. „Mon-
goł Show”, koncert zespołu „Golden Life” oraz spektakl teatralny pt. „Pomoc sąsiedzka”.

KULTURA
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cego sąsiada? A co jeśli sąsiad-
ką tego pana jest ekscentryczna 
pracoholiczka singielka, która 
uwielbia egzotyczne podróże? 
Pana Stefana i Panią Jolę różniło 
chyba wszystko. Do tego każde z 

nich lubiło mieć rację. Czy taka 
dwójka była w stanie znaleźć 
choć cień porozumienia? Od-
powiedź na to pytanie uzyskała 
radzyńska publiczność obecna 
na spektaklu, a także wszyscy 

oglądający Telewizję Radzyń!
– Telewizja Radzyń w ramach 

dofinansowania NCK będzie 
realizowana do 23 sierpnia. W 
tym czasie w Radzyniu wystą-
pią jeszcze m.in. Gabriel Fle-

szar, zespół Chłopcy z Placu 
Broni, Piotr Selim, Jan Kondrak 
czy Magdalena Steczkowska. 
Na chwilę obecną telewizja ma 
charakter internetowy, jednak 
prowadzimy już rozmowy celem 

jej obecności w kablówce – po-
wiedział nam Robert Mazurek, 
dyrektor Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

TV RADZYŃ



Cudze chwalicie, swoje poznajcie... (cz. 17)
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Przy bramie północnej zespołu 
pałacowo-parkowego w Radzyniu 
spotkamy murowany słup zwa-
ny sakralnym. Wystawiony został 
on w stylu barokowym w połowie 
XVIII lub na początku XX w.

Konstrukcja ma charakter ko-
lumny posadowionej na niskim 
kwadratowym cokole. Zwieńczo-
na jest gzymsem i nakryta stoż-
kowatym dachem, który wieńczy 
metalowy krzyż z pasyjką. Obwód 

słupa wynosi 230 cm, a wysokość 
3,5 m. Nie wiadomo, jakie jest jego 
pochodzenie i w jakim celu go wy-
stawiono. Już dawno odrzucono 
tezę, że jest to słup graniczny mię-
dzy Koroną a Litwą, gdyż granica 
ta przebiegała rzeką Piwonią w 
okolicach Zbulitowa (ok. 10 km od 
Radzynia). Słup miał prawdopo-
dobnie znaczenie wotywne, a jego 
postawienie mogło być związane z 
epidemiami cholery, jakie nawie-

dziły ten region w roku 1838 i 1883. 
Mimo wszystko kwestia ta oczekuje 
nadal na rozszyfrowanie. 

W 2005 r., po śmierci Papieża 
Polaka, był on miejscem spotkań 
wiernych. Wtedy też radzyński 
słup sakralny wzbogacony został 
o wizerunek Jana Pawła II. Słup 
stanowi też symboliczny początek 
ulicy, której patronuje nasz wybitny 
rodak.

Tekst i zdjęcia: Robert Mazurek

Radzyński słup sakralny
26 czerwca, w Galerii „Oran-
żeria” Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury, odbył się wernisaż 
prac Jarosława Pawełczaka. 
Malarz pochodzi z Zabiela k. 
Radzynia i była to jego pierw-
sza tak duża wystawa.

Jarosław Pawełczak urodził się 
w 1974 r. w Radzyniu Podlaskim, 
mieszka i tworzy w Zabielu. Ma-
luje od 2018 r. Główną tematyką 
jego obrazów jest przyroda, pejzaż 
i martwa natura. Pracuje głównie 

w technice olejnej za pomocą szpa-
chli malarskiej, techniką alla prima 
i impasto. Obrazy Jarosława Paweł-
czaka cechuje widoczna, gruba fak-
tura farby, a styl to połączenie reali-
zmu z impresjonizmem. Inspiracją 
do jego obrazów jest otaczający go 
świat – przyroda, zwierzęta, stara 
architektura wsi. Na jego twórczość 
główny wpływ mieli tacy malarze 
jak Józef Chełmoński, Alexi Zait-
sev, Igor Saharow i Artim Puczkow.

 Arkadiusz Kulpa 
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Krok po kroku
Gościem 31. edycji „Radzyń-
skich Spotkań z Podróżnikami” 
będzie Michał Woroch, autor 
książki „Krok po kroku. Z Ziemi 
Ognistej na Alaskę”. 

Michał Woroch urodził się 27 
czerwca 1984 r. w Janowcu Wiel-
kopolskim. Podróżnik, fotograf, 
wydawca oraz twórca projektu 
Wheelchairtrip. Absolwent grafiki 
projektowej na Uniwersytecie Ar-
tystycznym w Poznaniu. Od 2004 
r. porusza się na wózku inwalidz-
kim. Laureat wielu nagród, w tym 
m.in. nagrody Kolosy 2019 w kate-
gorii „Wyczyn Roku” oraz Travele-
ry 2018 w kategorii „Podróż Roku”. 
Organizator projektów podróż-
niczo-fotograficznych, w ramach 
których dotarł między innymi do 
Mongolii, Indii, na Spitsbergen i 
do większości państw obu Ame-
ryk. Relacje i zdjęcia z jego po-
dróży ukazały się w polskiej oraz 
zagranicznej prasie, między inny-
mi w takich tytułach jak: National 
Geographic, Adventure Journal, 
Explorersweb, Traveler, Podróże, 
Globetrotter, Zwierciadło i Duży 
Format.

 Red.

Wystawa prac Jarosława 
Pawełczaka z Zabiela

KULTURA
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– W 2020 r., z racji skromniej-
szego budżetu, przygotowaliśmy 
pięć propozycji. Projekcje będą 
miały charakter bezpłatny, jednak 
dla podniesienia komfortu oglą-
dania każdy będzie mógł wynająć 
sobie leżak. Ponadto można przy-
nieść ze sobą krzesełko, taboret, 
karimatę, materac bądź koc. Na 
pewno dla wszystkich znajdzie się 
miejsce. W przypadku złej pogody 
projekcje zostaną przeniesione do 
sali kinowej Radzyńskiego Ośrod-
ka Kultury– powiedział nam Ro-
bert Mazurek, dyrektor ROK.

Pierwsza projekcja w ramach 
wakacyjnego „Kina pod chmurką” 
odbyła się w czwartek 2 lipca. Po-
goda i frekwencja dopisały - bajkę 
„Paskudy. Ugly Dolls” przyszło 
obejrzeć blisko 200 osób. Obok 
przedstawiamy repertuar kina do 
końca wakacji.

Na wakacyjne „Kino pod 
chmurką” zaprasza Burmistrz Ra-
dzynia Podlaskiego Jerzy Rębek, a 
także sponsorzy: firma drGerard, 
Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych i Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Radzyniu, a także Klu-
bokawiarnia Ursa. Patronat me-
dialny nad cyklem sprawuje portal 
Kocham Radzyń Podlaski oraz Te-
lewizja Radzyń. Red.

W niedzielę 12 lipca Radzyński 
Ośrodek Kultury zaprasza na 
koncert Gabriela Fleszara, 
który w 1999 r. utworem 
„Kroplą deszczu” podbił serca 
Polaków i listy przebojów. 
Wydarzenie, odbywające się 
w ramach Telewizji Radzyń 
finansowanej przez Narodowe 
Centrum Kultury i program 
„Kultura w sieci”, będzie sta-
nowiło drugą odsłonę Letniej 
Sceny ROK. Początek o godz. 
17.00 na terenie trawiastym 
od strony północnej pałacu 
Potockich. Wstęp wolny.

Gabriel Fleszar urodził się 
27 września 1979 r. w Złotoryi. 

Pochodzi z rodziny o silnych 
tradycjach artystycznych - mu-
zycznych i plastycznych. Jeszcze 
w podstawówce założył zespół, z 
którym odnosił pierwsze sukcesy. 
Jednocześnie uczył się grać na gi-
tarze, słuchając światowych sław. 
W czasach licealnych występo-
wał na scenie legnickiego teatru, 
a także udzielał się muzycznie. 
Związany był z dwoma zespołami 
– Veto i Freeport.

W 1999 r. nagrał swój de-
biutancki album „Niespokojny”. 
Pierwszy singiel z tej płyty, „Kro-
plą deszczu”, został uhonorowa-
ny wieloma wyróżnieniami. Sam 
Gabriel został też nominowany 
do nagrody Fryderyków. Dużym 

sukcesem cieszyła się także jego 
druga płyta „Niespokojny 2” oraz 
nagrany w 2003 r. album „Pełnia”.

Na Letnią Scenę Radzyńskie-
go Ośrodka Kultury zaprasza 
Burmistrz Radzynia Podlaskiego 
Jerzy Rębek, a także sponsorzy: 
firma drGerard, Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych i Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej w 
Radzyniu, a także Klubokawiar-
nia Ursa. Patronat medialny nad 
cyklem sprawuje portal Kocham 
Radzyń Podlaski oraz Telewizja 
Radzyń. 

 red.
 Fot. Marek Kaźmierczak

Wakacyjne „Kino pod chmurką”

Gabriel Fleszar na Letniej Scenie ROK

W niedzielę 5 lipca zainaugu-
rowana została Letnia Scena 
Radzyńskiego Ośrodka Kul-
tury. 

Jest to cykl wydarzeń kultural-
nych, które każdej wakacyjnej nie-
dzieli będą się odbywały na terenie 
trawiastym od strony północnej 
pałacu Potockich. Na początek 

organizatorzy przygotowali moc 
atrakcji dla najmłodszych miesz-
kańców miasta. Odbył się teatrzyk 
dla dzieci pt. „Prastara Książnica - 
Skarb i tajemnica”, a także dwugo-
dzinne gry i zabawy z animatorką. 
Były też dodatkowe atrakcje: strefa 
kolorowanek, popcorn, wata cu-
krowa.

 red.

W Radzyniu niedziela pełna 
atrakcji dla dzieci

Radzyński Ośrodek Kultury już po raz trzeci organizuje wakacyjne „Kino 
pod chmurką”. Jest to cykl plenerowych projekcji filmowych, skierowa-
nych zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Miejscem wyświetla-
nia filmów będzie teren trawiasty od strony północnej Pałacu Potockich. 
Wstęp wolny.

KULTURA
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ZA NAMI PRZEMAWIA-
JĄ FAKTY: OBNIŻKA I 
UPROSZCZENIE PODAT-
KU VAT

Premier Mateusz Morawiecki 
zwrócił uwagę na piękną pogo-
dę: - Mam nadzieję, że te promie-
nie rozbłysną jeszcze mocniej 12 
lipca, gdy pójdziemy do drugiej 
tury wyborów, bo potrzebujemy 
dobrego prezydenta, na którym 
możemy polegać. A takim pre-
zydentem dla mnie i - mam na-
dzieję, że dla większości Polaków 
- jest Andrzej Duda. 

Premier zaznaczył, że 1 lipca, 
w wyniku procesu legislacyjnego, 
który toczy się od roku, weszła w 
życie nowa matryca VAT: - Pan 
Prezydent zawsze się upominał 
o uproszczenie podatków i ich 
obniżenie. Od dziś kilkaset pro-
duktów: pączki, bułki, banany, 
cytrusy, artykuły dziecięce, higie-
niczne, przyprawy mają obniżo-
ny podatek VAT z 23% na 8 lub 
5%. To oznacza miliard złotych 
pozostawionych w kieszeniach 
Polaków.

- Za nami przemawiają fakty - 
podkreślał Mateusz Morawiecki. 

Obniżka dotyczy nie tylko 
VAT-u. - Obniżyliśmy znacząco 
trzy najważniejsze podatki: VAT, 
PIT i CIT . Obniżamy stawki 
podatkowe dla obywateli, firm, 

przedsiębiorców. ZUS dla małych 
przedsiębiorców został obniżony, 
przez pół roku – tzw. rozbiegów-
ka jest bez ZUS-u. Działalność 
bezrejestrowa - do połowy płacy 
minimalnej w ogóle nie trzeba 
rejestrować i płacić składek – wy-
liczał Premier. 

PSEUDOLIBERAŁOWIE I 
TURBOLIBERAŁOWIE

- Tymczasem pan Trzaskow-
ski, Tusk, Rostowski, Budka – to 
szczególna rodzina polityczna 
jednocześnie „pseudoliberałów” 
i „turboliberałów” - wskazywał 
Premier i wyjaśniał użyte pojęcia. 
- Ludziom, którzy naprawdę dba-
ją o wolny rynek zależy na tym, 
co my robimy - na uproszczeniu, 
obniżeniu podatków, inwestowa-
niu pieniędzy jak w estońskim 
CIT-ie. I żeby była wolność sło-
wa, a nie polityczna poprawność, 
która wolność słowa gnębi. Pan 
Prezydent Andrzej Duda jest za 
rzeczywistą wolnością, realną de-
mokracją. Nie taką, która służy 
tylko silnym grupom interesów. 
Państwo ma być silne, dla sil-
nych, możnych, a wyrozumiałe 
dla słabszych. I takie państwo 
buduje Pan Prezydent Andrzej 
Duda.

„Turboliberałowie”, do których 
zaliczył Rafała Trzaskowskiego, 
„przede wszystkim patrzą na to, 
co by tu jeszcze sprzedać, szybko 

sprywatyzować i wypchnąć poza 
Polskę”. - My repolonizujemy, 
przyciągamy przedsiębiorczość i 
biznes do Polski, poprzez inwe-
stycje w infrastrukturę, o której 
mówili burmistrz i starosta. To 
jest nasz plan. „Turboliberałowie” 
nienawidzą polityki społecznej. 
Oni myślą, że wszędzie jest tak, 
jak w tych bogatych dzielnicach 
Warszawy, gdzie urządzają sobie 
spotkania - wskazywał premier 
Morawiecki.

KAMUFLAŻ I MARKETING 
POLITYCZNY

Szef rządu stwierdził ponadto, 
że Rafała Trzaskowskiego cha-
rakteryzuje „kamuflaż i marke-
ting polityczny”: - On dziś wam 
wszystko powie, może zamydlić 
oczy, może obiecać gruszki na 
wierzbie. Baśnie z mchu i papro-
ci to są ich opowieści. Niech do-
tychczasowe ich czyny świadczą 
o tym, co mogą zrobić w przy-
szłości. 

Mateusz Morawiecki zachę-
cał do licznego udziału w wybo-
rach. - Nie możemy pozwolić na 
taki przypadek, musimy wszyscy 
pójść do urn 12 lipca i obronić 
Polskę, którą udało się naprawić,  
ale też dać szansę na dalszą na-
prawę Rzeczypospolitej, na inwe-
stowanie w waszą infrastrukturę, 
także w kolej, łączącą Radzyń z 
Warszawą i Lublinem - podkre-
ślił.

12 LIPCA MUSIMY PÓJŚĆ 
DO WYBORÓW

- To są nasze plany, nasze per-
spektywy, ale musimy pójść do 
wyborów, bo jeśli teraz się nie 
zechce, zostanie w domu, to mo-
żemy się obudzić w innej Polsce, 
gdzie będą rządzić „pseudoli-
berałowie” i ”turboliberałowie”, 
zakamuflowani politycy, którzy 
obiecają wszystko, każdą grusz-
kę na każdej wierzbie - ostrzegał 
szef rządu i przypominał, jakie 
były ich czyny: - Podwyższali po-

datki, zabrali pieniądze z OFE, 
wysyłali Polaków za granicę – to 
była ich oferta.

Płomienne przemówienie za-
kończył apelem: -12 lipca to prze-
łomowa data w historii Polski. W 
ten dzień wszyscy, którzy chcemy 
dalszej naprawy Rzeczpospolitej, 
żeby Polska była dla wszystkich, 
nie dla wybranych, idźmy do urn, 
nie bójmy się wirusa, mamy dziś 
maski, dezynfekcję, wietrzenie, 

dystansowanie, to wystarczająco 
nas zabezpiecza, jest dużo groź-
niejszych chorób. Szanowni Pań-
stwo, pójdźmy 12 lipca i zagłosuj-
my za prezydentem Dudą - gwa-
rantem współpracy z rządem. 
Wtedy będziemy mogli ruszyć ku 
dalszej naprawie Rzeczypospoli-
tej. Niech żyje Radzyń, niech żyje 
Polska!

 AW

Szef polskiego rządu - Mateusz Morawiecki 1 lipca przybył do Radzynia Podlaskiego, by przekazać samorządowcom dotacje w 
ramach Tarczy Antykryzysowej dla Samorządów (piszemy o tym na s. 2). Zachęcał też mieszkańców miasta i powiatu do licznego 
udziału w II turze wyborów i do głosowania na Andrzeja Dudę, który jest gwarantem dobrej współpracy z rządem, kontynuacji 
reform, rozwoju Polski i prawdziwej demokracji oraz wolności słowa. - Pan Prezydent Andrzej Duda jest za rzeczywistą wolnością, 
realną demokracją - mówił Premier.

Prezydent Andrzej Duda jest za rzeczywistą 
wolnością, realną demokracją 

Premier RP Mateusz Morawiecki w Radzyniu Podlaskim


