
Kadencja była 
pracowita i owocna 
- wywiad 
z burmistrzem 
Jerzym Rębkiem

Od ponad trzech lat 
Miasto prowadzi 
intensywną 
promocję

Dla rozwoju sportu 
w mieście

Ta kadencja minęła bardzo szyb-
ko. Pewnie dlatego, że była nie-
zwykle pracowita, niemal każde-
go dnia stawiała mnie i cały mój 
zespół przed trudnymi wyzwa-
niami. Mam jednak dużą satys-
fakcję, bo mimo piętrzących się 
trudności, kłód rzucanych nam 
pod nogi z różnych stron, mogę 
dziś powiedzieć, że był to czas 
bardzo owocny. 

W ostatnich latach o Radzyniu, 
szczególnie o radzyńskim Pałacu 
Potockich, zrobiło się głośno, a to 
a sprawą wielkich sukcesów w ple-
biscytach oraz wzmożonej akcji in-
formacyjnej. 

Na różne działania związane z fi-
nansowaniem rozwoju sportu, mia-
sto wydaje łącznie ponad 2 mln zł 
każdego roku, w tym roku  jest to 
3% budżetu. - Z całą mocą potwier-
dzam potrzebę inwestowania w roz-
wój intelektualny i fizyczny dzieci, 
młodzieży i wszystkich dorosłych 
mieszkańców Radzynia - mówi bur-
mistrz Jerzy Rębek. 
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Premier Mateusz Morawiecki w Radzyniu 

RaDzyń 
Ma SkUTeczNego, 

UczcIWego 
goSPoDaRza 



W budynku przy ul. Budowla-
nych powstały 32 mieszkania 
o powierzchni od od 20,59 do 
32,16m2.   Są wśród nich miesz-
kania 1 i 2-pokojowe, każde ma 
aneks kuchenny, do każdego przy-
pisana jest komórka lokatorska. 
3 mieszkania dostosowane są do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Lokale są wprawdzie niewielkie, 
ale wykończone tak, by można się 
było od razu do nich wprowadzić: 
każde wyposażone jest w kuchen-
kę gazową, ma też zainstalowany 
indywidualny piecyk gazowy, każ-
de ma łazienkę z prysznicem, jest 
wentylowane.
18 września Komendant Powia-

towej Straży Pożarnej dopuścił 
obiekt do użytkowana, odbiór od 
wykonawcy został dokonany 20 
września. W dniu 1 października 
odbyła się kontrola Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlane-
go. Wynik kontroli był pozytywny, 
w związku z tym powiadomiono 
Urząd Miasta o wydaniu pozwole-
nia na użytkowanie budynku.
Koszt przedsięwzięcia wyniósł 1 
984 776,47 zł, z czego prawie 45% 
(893 144,91 zł) to dotacja z Fundu-
szu Dopłat Mieszkaniowych Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego.

 Anna Wasak

Minister Zdrowia prof. Łukasz Szu-
mowski spotkał się z Burmistrzem 
Jerzym Rębkiem podczas wizyty 
w Radzyniu. Celem przyjazdu do 
naszego miasta 27 września br. było 
podpisanie umowy na dofinanso-
wanie modernizacji Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego kwotą 433 
tys. zł, pochodzącą z funduszy eu-

ropejskich.
Po wizycie w radzyńskim SPZOZ 
minister złożył wizytę w Ratuszu, z 
zainteresowaniem słuchał informa-
cji o naszym mieście – jego prze-
szłości, zabytkach i współczesności 
oraz obejrzał Pałac Potockich.

 AW

Łącznie 1306 głosów od-
dali mieszkańcy miasta w 
tegorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Poniżej pre-
zentujemy listę tegorocznych 
projektów wraz z wynikami.

1. „Wsparcie zakupu specjalistycz-
nego wyposażenia Radzyńskiego 
Sportowego Centrum Taekwon-

do” - 412 głosów
2. „Biblioteka sercem osiedla 
– remont Filii nr 2 MBP im. Z. 
Przesmyckiego w Radzyniu Podla-
skim, działającej przy ul. Spółdziel-
czej 8” - 295 głosów
3. „Biblioteka sercem osiedla – wy-
posażenie w meble i sprzęt Filii nr 2 
MBP im. Z. Przesmyckiego w Ra-
dzyniu Podlaskim działającej przy 

ul. Spółdzielczej nr 8” - 246 głosów
4. „Remont chodnika (ul. Wy-
szyńskiego)” – wykonanie 115 mb 
chodnika z kostki brukowej na od-
cinku od budynku sądu do wjazdu 
do bloków nr 9 i 11 – 153 głosy
5. „Park w Radzyniu wolny od 
wron” - wypłoszenie gawronów z 
parku miejskiego metodą sokolni-
czą – 137 głosów

6. „Sprawny rower” - umiejscowie-
nie 3 urządzeń do obsługi rowerów 
na ścieżce rowerowej oraz 1 w cen-
trum miasta – 52 głosy
7. „Disco Pałac w Radzyniu” - kon-
cert Zenona Martyniuka oraz 2 in-
nych zespołów w parku miejskim 
– 11 głosów.

 Red.

18 października 2018 r. 
(czwartek) o godz. 18:00 
w sali kina Oranżeria Ra-
dzyńskiego Ośrodka Kultu-
ry odbędzie się spotkanie 
specjalistów z WFOŚiGW 
(Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej) w Lublinie 
z mieszkańcami Radzynia w 
sprawie ogólnopolskiego pro-
gramu m.in. wymiany kotłów 
i termoizolacji pn. „Czyste 
Powietrze”.

Delegaci z WFOŚiGW w imieniu 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej oraz Ministerstwa Środowiska 
przedstawią mieszkańcom nasze-
go miasta szczegóły dofinanso-
wania i pożyczek programu, który 
koncentruje się na termomoder-
nizacji oraz efektywnym zarzą-
dzaniu energią w gospodarstwach 
domowych, co pozwoli zmniej-
szyć ilość zużywanej energii ciepl-
nej i rzeczywiste oszczędności 
finansowe. Zyska na tym również 
stan środowiska naturalnego, 
dzięki ograniczeniu emisji pyłów, 
gazów cieplarnianych i innych 
substancji.
Program Priorytetowy Czyste Po-
wietrze to możliwość uzyskania 
wsparcia finansowego przez oso-
by fizyczne, właścicieli domów 
jednorodzinnych na ocieplenie 
domu, wymianę okien czy na 
wymianę starego, wysoko-emi-
syjnego kotła grzewczego.
Przyjdź i dowiedz się jak szybko i 
łatwo możesz wymienić swój piec 
na nowy, czy ocieplić dom, jakie 
będziesz miał z tego korzyści, ja-
kie korzyści będzie miało Twoje 
najbliższe środowisko.

 Piotr Tarnowski
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Budynek z 32 mieszkaniami
socjalnymi gotowy do zasiedlenia
Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku 
przy ul. Budowlanych 2A z 32 mieszkaniami 
socjalnymi przewidziano na 12 października. 

Spotkanie 
ws. programu 
„Czyste 
Powietrze” już 
18 października.
Przyjdź!

Mieszkańcy Radzynia zdecydowali!

Minister Zdrowia prof. Łukasz
Szumowski spotkał się 
z Burmistrzem Jerzym Rębkiem 



Program PiS jest dla
takich miast jak Radzyń
- Ludzie tu zgromadzeni – 
mieszkańcy Radzynia i ziemi ra-
dzyńskiej - to ludzie szlachetni, 
pracowici, bogobojni, prawdzi-
wi patrioci - podkreślał gospo-
darz miejsca Burmistrz Miasta 
Radzyń Podlaski Jerzy Rębek. 
- Dlatego jesteśmy wdzięczni, że 
Premier Rządu Rzeczypospoli-
tej Polskiej zaszczycił nas swoją 
obecnością, dziękujemy za Pana 
wysiłek i determinację.
Premier mówił o programach 
tworzonych przez rząd: - Wy 
jesteście autorami programu 
PiS – zwrócił się do zebranych. 
- Nasze programy piszecie na 
setkach spotkań, w których 
uczestniczą tysiące ludzi, czy 
przysyłając nam swoje pomysły. 
Wasze propozycje bierzemy na 
serio. Program PiS, jak żaden w 
ciągu ostatnich 30 lat, jest wła-
śnie dla miast takich jak Radzyń 
Podlaski, dla takich powiatów 
jak powiat radzyński, ponieważ 
odeszliśmy od polityki, która 
wspierała głównie wielkie mia-
sta, wdrożyliśmy rozwiązania 
społeczne, infrastrukturalne, 
które mają służyć małym miej-
scowościom i terenom wiejskim 
– takim jak Radzyń i wasz po-
wiat.

Radzyń ma przed sobą 
wielką, wspaniałą 
przyszłość
Premier wspomniał o obcho-
dzonym w tym roku jubileuszu 
550-lecia praw miejskich Radzy-

nia. - Słyszałem, że był wielki 
tort. Mam nadzieję, że smaczny - 
żartował. - Pragnę podziękować 
za patriotyzm ludzi tej ziemi: to 
jest to, od czego wszystko się za-
czyna: jedni mogą być bardziej 
prawicowi, inni bardziej lewi-
cowi – zresztą: co to wszystko 
znaczy? Najważniejsze, żebyśmy 
byli wszyscy w służbie Polsce i 
społeczeństwu polskiemu. 
Mateusz Morawiecki przypo-
mniał, że w radzyńskim koście-
le [Świętej Trójcy, w roku 1817] 
ślub brał książę Jerzy Adam 
Czartoryski, który był nazywa-
ny „niekoronowanym królem 
Polski”. - U schyłku swego życia 
powiedział tak: „W swoim życiu 
znałem tylko dwie parte: polską 
i antypolską”. My na pewno je-
steśmy partią polską , nasz pro-
gram jest tak zbudowany, żeby 
wszystkie sukcesy przekładać 
na los zwykłego człowieka. Czy 
chodzi o wymiar sprawiedli-
wości, który reformujemy, czy 
programy dla samorządów, a są 
to: termomodernizacja (ocieple-
nie budynków), domy seniora, 
otwarte strefy aktywności (pan 
burmistrz, który jest dobrym go-
spodarzem tej ziemi, obiecał, że 
w Radzyniu takie będą), szybki 
internet dla młodzieży i dla star-
szych, w zakresie komunikacji - 
drogi lokalne. Podobnie rewita-
lizacja waszego pięknego miasta 
- odnowienie, nadanie mu cha-
rakteru bardziej historycznego, 
turystycznego. Radzyń Podlaski 
ma przed sobą wielką, wspaniałą 
przyszłość. 

Naszą partią jest Polska
Premier dziękował mieszkań-
com Radzynia za obecność na 
placu Wolności, ale też za wspar-
cie rządu. - Może się czasami po-
tykamy, mylimy, ale naszą partią 
jest Polska, naszym programem 
jest Polska i ludzie tu mieszka-
jący. I dla tych ludzi pracujemy, 
żeby ich wynagrodzenia rosły 
jak najprędzej, żeby bezrobocie 
było jak najmniejsze, a nie - jak 
nasi poprzednicy, specjaliści od 
wysokiego bezrobocia, od dziu-
rawego budżetu... My mamy naj-
niższy deficyt od wielu lat, dla-
tego nas stać, by pracować nad 
kolejnymi programami społecz-
nymi, także dla seniorów.
Dziękował za wkład w dziedzic-
two historyczne. - Mieszkańcy 
Radzynia Podlaskiego zawsze tu 
walczyli w o wolną, silniejszą, 
szczęśliwszą Polskę. Chciałbym 
podziękować za to, co zrobili-
ście dla zachowania naszych naj-
większych wartości, którymi są: 
rodzina, praca, człowiek, Ojczy-
zna, Bóg. To są wartości tak bli-
skie tej ziemi. I cieszę się, że one 
są tak żywe na ziemi radzyńskiej, 
lubelskiej! I wiem, że to będzie-
cie dalej robić. 

„Psy szczekają,
karawana jedzie dalej”
- Naszym zobowiązaniem jest 
budowanie pozytywnych pro-
gramów - podkreślił premier 
Mateusz Morawiecki, zazna-
czył, że są tacy, którzy w tym 
przeszkadzają. - Mówi się: „Psy 
szczekają, karawana jedzie dalej” 
– my tak też mówimy w naszej 
partii. Niech inni przeszkadzają. 
Chciałbym przekonać jak naj-
więcej nieprzekonanych, dlate-
go proszę Państwa nie tylko o 
to, byście byli z nami, ale byście 
przekonywali innych. Jestem 
wdzięczny tym mediom, które są 
z nami, ale większość jest taka, 
że sprzyja opozycji; wiadomo, 
skąd się wywodzą - zostawmy je. 
Dlatego wasz głos jest taki waż-
ny.
- PiS jest partią społeczną, bo 
działamy dla społeczeństwa, 
jesteśmy partią narodową, bo 

działamy dla narodu polskiego, 
reprezentujemy również polską 
wieś, więc jesteśmy partią ludo-
wą – wyliczał premier Mateusz 
Morawiecki, wymienił działania 
rządu skierowane do mieszkań-
ców wsi: - Nasz program jest 
zdecydowanie najlepszy dla rol-
nictwa. Mamy program społecz-
ny i gospodarczy, czyli: rolniczy 
handel detaliczny czy dopłaty do 
paliwa rolniczego, mamy pro-
gramy związane z melioracjami. 
Ale też obniżyliśmy wiek eme-
rytalny podniesiony przez PSL 
do 67 dla kobiet i mężczyzn. Po-
wróciliśmy do wieku poprzed-
niego – 60 lat dla kobiet i 65 dla 
mężczyzn i tego będziemy się na 
pewno trzymać.

Wspólnie osiągniemy 
ten sukces. Razem bę-
dziemy zwyciężać dla 
Polski
Mówiąc o sytuacji w Radzy-
niu, podkreślił, że choć potrafi 
współpracować z różnymi śro-
dowiskami, „najlepiej współ-
pracuje się z tymi, którzy najle-
piej rozumieją problemy, tak jak 
obecny burmistrz Jerzy Rębek”. 
- I tym lepiej będzie się nam w 
rządzie centralnym współpra-
cować, im będziemy mieli lep-
szego, skuteczniejszego, uczciw-
szego gospodarza – takiego jak 
on. Przypomniał dotychczasową 
współpracę Miasta z rządem: - 
Już przekazaliśmy 4 mln zł na 

drogę w Radzyniu [Sitkowskie-
go-Błogosławionych Męczenni-
ków Podlaskich-Podlaska] i na 
Pałac Potockich. Dotrzymujemy 
słowa – tak działamy w rządzie i 
tak będziemy działać w samorzą-
dzie. Chcemy to obiecać i wspól-
nie z wami, w dobrej współpracy 
między rządem a samorządem - 
miastem i powiatem zbudujemy 
Lubelszczyznę, Polskę, silniejszą, 
szczęśliwszą, bardziej zasobną 
i bardziej dumną. Wierzę, że 
wspólnie osiągniemy ten sukces. 
Razem będziemy zwyciężać dla 
Polski.

apel o jedność: 
„dla dobra Polski 
warto współpracować 
ze wszystkimi” 
Na zakończenie Premier zwrócił 
uwagę, że spotkanie odbywa się 
przy pomniku Niepodległości. 
Zaapelował o jedność w obcho-
dach zbliżającego się Narodo-
wego Święta Niepodległości. - 
Apeluję, byśmy 11 listopada bez 
względu na spory polityczne, 
bez względu na podziały, uhono-
rowali Ojców i Dziadów, którzy 
wywalczyli wolność, żebyśmy im 
podziękowali jednością, wyję-
ciem poza spór polityczny tych 
kilku dni, bo dla dobra Polski 
warto współpracować ze wszyst-
kimi.

Anna Wasak
Fot. Tomasz Młynarczyk
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Radzyń ma skutecznego, uczciwego gospodarza
Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki odwiedził Radzyń Podlaski. Na plac Wolności w sobotnie po-
południe 6. października przybyli tłumnie mieszkańcy Radzynia i ziemi radzyńskiej. Szef rządu podkreślił w przemówieniu, że 
program PiS jest dla takich miast jak Radzyń. - Jesteśmy wdzięczni, że Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zaszczycił 
nas swoją obecnością, dziękujemy za Pana wysiłek i determinację – witał premiera burmistrz Radzynia Jerzy Rębek.

Premier Mateusz Morawiecki w Radzyniu



Jak najkrócej podsumo-
wałby Pan mijającą kaden-
cję?
Ta kadencja minęła bardzo szyb-
ko, można powiedzieć: jak z bi-
cza strzelił. Pewnie dlatego, że 
była niezwykle pracowita, nie-
mal każdego dnia stawiała mnie 
i cały mój zespół przed trudnymi 
wyzwaniami. Mam jednak dużą 
satysatysfakcję, bo mimo pię-
trzących się trudności, kłód rzu-
canych nam pod nogi z różnych 
stron, mogę dziś powiedzieć, że 
był to czas bardzo owocny. Wy-
konaliśmy ogromną pracę zwią-
zaną z uporządkowaniem zarów-
no finansów miasta jak i sytuacji 
w wielu miejskich jednostkach, 
tworzeniem projektów m.in. re-
witalizacji Pałacu Potockich i 
całego kompleksu pałacowo-par-
kowego, zrealizowaliśmy wiele 
ważnych inwestycji.

Pana włodarzowanie Ra-
dzyniem rozpoczęło się od 
zawierzenia miasta Jezu-
sowi przez pośrednictwo 
Matki Najświętszej. Był to 
akt inaugurujący kaden-
cję, który spotkał się ze 
zrozumieniem i akceptacją 
jednych mieszkańców, ale 
też wzbudził falę sprzeci-
wu, nawet drwiny innych, 
szczególnie niektórych 
radzyńskich mediów, roz-
szerzoną za ich pośrednic-
twem na cała Polskę. Jak 
Pan patrzy na te wydarze-
nia z perspektywy czasu? 

Wiem, że zawierzenie spraw 
miasta Jezusowi dało siłę do 
tworzenia dobra wspólnego mi 
oraz moim współpracownikom, 
którzy utożsamiają się z wiarą 
katolicką i wartościami chrześci-
jańskimi. Te cztery lata przypo-
minały niekiedy drogę krzyżową, 
zdarzały się i potknięcia, przyj-
mowane z satysfakcją, niemal 
tryumfem i drwiną przez moich 
przeciwników. Również sukcesy 
nie były zauważane albo zakrzy-
kiwane trzeciorzędnymi szcze-
gółami. Ale każdego dnia trzeba 
było na nowo podejmować trud 
służby mieszkańcom miasta – bo 
tak moją funkcję rozumiałem i 
rozumiem.
Wiem, że taki akt religijny to 
przesłanie dla wierzących, ale na-

szą pracę dedykujemy wszystkim 
mieszkańcom, bez względu na 
poglądy czy sympatie polityczne. 
A przeciwności, które się poja-
wiły, są dla mnie oznaką tego, że 
dzieje się coś ważnego, że tworzy-
my dobro. Dobro bowiem nigdy 
nie rodzi się łatwo,lekko i przy-
jemnie. Mówię to z wielkim prze-
konaniem - wiem, że w tych prze-
ciwnościach jest głęboki sens. 
Utwierdza mnie w tym przeko-
naniu także fakt, że mimo czar-
nego pijaru tworzonego wobec 
mnie przez niektóre środowiska, 
otrzymuję coraz więcej wyrazów 
zrozumienia i akceptacji, idących 
z różnych środowisk, także ludzi 
młodych, co bardzo sobie cenię. 
Pojawiło się wiele nowych inicja-
tyw, które są zasługą setek osób 
- a włączają się w nie tysiące ra-
dzynian – i które budują wśród 
mieszkańców Radzynia jedność, 
pozytywne relacje i emocje. To 
jest wielka wartość. 

Może zacznijmy od tego, 
co najbardziej widoczne 
- inwestycji. A wystarczy 
przejść się ulicami Radzy-
nia, by dostrzec, jak wiele 
się w tym krótkim czasie 
zmieniło. 
Trudno je tu wszystkie wymienić, 
ale poprawa warunków życia w 
naszym mieście to mój priory-
tet. Wieloletnich zaniedbań było 
w tej dziedzinie wiele – choćby 

w takich sprawach jak wodocią-
gi, kanalizacja, drogi, chodniki 
czy parkingi. Uporządkowanie 
tej sfery to wprowadzenie wielu 
mieszkańców naszego miasta w 
XXI wiek.
Trudno sobie wyobrazić, by 
mieszkańcy nie mieli kanaliza-
cji czy bieżącej wody, a normal-
ne drogi,chodniki, parkingi to 
nie tylko wygoda, estetyka, ale 
przede wszystkim bezpieczeń-
stwo użytkowników. W niektó-
rych miejscach (np. ul. Płudziń-
ska, Lendzinek I i II, Nadwitnie, 
Łąkowa) kilkadziesiąt lat czekali 
na zmiany. W tej dziedzinie uda-
ło się zrobić dużo, choć jeszcze 
mnóstwo jest do zrobienia – pra-
cy wystarczy na kolejnych kilka 
kadencji. Chcę podkreślić też, że 
nie chodzi w tym o ilość, ale tak-
że jakość inwestycji - jej trwałość, 
stąd budujemy jednocześnie dro-
gi i infrastrukturę, zapewniamy 
odwodnienie, co także uchroni 
okolicznych mieszkańców przed 
podtopieniami, zalewaniem po-
sesji. 

Jeśli chodzi o obiekty wiel-
kokubaturowe, rozpoczął 
Pan od budowy dwóch sal 
sportowych. Dlaczego taki 
właśnie priorytet? Niektó-
rzy krytykują te inwesty-
cje.
Na pewno wśród tych krytyku-
jących nie ma młodzieży i na-

uczycieli, którzy musieli się prze-
mieszczać autobusami na lekcje 
w-f i informatyki (SP nr 2) albo 
tułać się po różnych miejscach 
na lekcje w-f, jak to jest w SP nr 
1. Warunkiem tego, by w Radzy-
niu chcieli zostawać młodzi, jest 
m.in. stworzenie godziwych wa-
runków nauki ich dzieci. 
Poza tym są to obiekty wielofunk-
cyjne. Niedawno otworzyliśmy 
salę gimnastyczną z dwiema kla-
sami, w tym informatyczną na 
osiedlu Zabielska. Jest to ważna 
inwestycja – nie tylko dla dzie-
ci i nauczycieli, którzy nie tracą 
czasu (i zdrowia) na dojazdy na 
ul. Sitkowskiego, ale także dla 
mieszkańców osiedla i miasta, bo 
obiekt po lekcjach jest do dyspo-
zycji różnych zorganizowanych 
grup. Trwają prace wykończenio-
we przy Szkole Podstawowej nr 1. 

Myślę, że jej społeczność bardzo 
oczekuje oddania tego obiektu, 
bo to będzie oznaczało koniec 
wędrówek dzieci i młodzieży na 
lekcje w-f do innych budynków 
czy odbywanie ich na dworze, 
nawet przy niesprzyjających wa-
runkach atmosferycznych. Temat 
ten znają uczniowie, nauczyciele 
i rodzice. Również ten budynek 
będzie po lekcjach do dyspozycji 
różnych zorganizowanych grup, 
więc będzie służył nie tylko spo-
łeczności szkoły. 
Jeśli chodzi o dzieci, to dodam 
jeszcze, że trwają prace nad roz-
budowaniem przedszkoli, by w 
naszym mieście nie zabrakło w 
nich – łącznie z przedszkolami 
prywatnymi - miejsc dla wszyst-
kich chętnych. 

Rozmawiamy w przededniu 
otwarcia i poświęcenia 
bloku z mieszkaniami so-
cjalnymi. 
Jest już gotowy do zasiedlenia 
dom socjalny z 32. pięknymi 
mieszkaniami, w tym trzema 
dostosowanymi do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Z jednej 
strony chodzi o zapewnienie 
dachu nad głową osobom znaj-
dującym się w potrzebie, innym 
– poprawy warunków życia. Za-
daniem Miasta jest również dba-
nie o osoby w trudnej sytuacji 
życiowej. 
Sprawa ma też inny aspekt. Przez 
wybudowanie budynku socjalne-
go możemy przekwaterować tam 
mieszkańców obiektów poprze-
mysłowych przy ul. Parkowej, a 
pozyskane tereny przeznaczyć 
pod budownictwo jednorodzin-
ne. To spowoduje, że powstanie 
piękne otoczenie dla zespołu pa-
łacowo-parkowego. Pozyskane 
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kadencja była pracowita i owocna
Wywiad z Burmistrzem Miasta Radzyń Podlaski Jerzym Rębkiem



ze sprzedaży pieniądze możemy 
zainwestować w infrastrukturę 
miejską - przede wszystkim w re-
witalizację pałacu czy jako wkład 
własny do budownictwa drogo-
wego. 

Dużo czasu i energii zajęły 
sprawy związane z mon-
tażem instalacji solarnych 
i fotowoltaicznych. Nie 
żałuje Pan zaangażowania 
Miasta w ten temat?
To nasz wkład w ochronę środo-
wiska. W Radzyniu zainstalowa-
nych zostało ponad 600 instalacji 
solarnych i fotowoltaicznych – w 
tych domach nie trzeba zużywać 
energii z węgla, drewna do pod-
grzania wody i ogrzewania – to 
oznacza oszczędność dla wła-
ścicieli, ale także bardziej czyste 
powietrze dla wszystkich miesz-
kańców Radzynia. Przypomnę, 
że projekt „Słoneczna Alterna-
tywa dla Radzynia Podlaskiego”, 
realizowany był w 2017-18 roku 
przez obecną ekipę bez więk-
szych zakłóceń. Problemy z wcze-
śniejszym projektem - „Czysta 
Energia w Powiecie Radzyńskim” 
realizowanym we współpracy z 
gminami powiatu, to efekt źle 
skonstruowanej umowy oraz fa-
talnego stanu jej realizacji, jaki 
przejęliśmy po poprzedniej eki-
pie w końcu 2014 roku. 

Czy jest Pan usatysfak-
cjonowany ze zmian prze-
prowadzonych w Urzędzie 
Miasta i jednostkach miej-
skich? 
Przeprowadziłem je tam, gdzie 
uważałem, że są potrzebne. Dla 
przykładu Prezes PKS-u – świet-
ny menadżer pozostał na swym 
stanowisku z wielkim pożytkiem 
dla firmy, nie zmienił się dyrektor 
ZGL-u. Przeprowadzone zmiany 
były niezbędne, zapewniły spraw-
ne funkcjonowanie, pełniejsze 
wykorzystanie możliwości oraz 
duże oszczędności. Chodzi o li-
kwidację Straży Miejskiej, prze-

niesienie ponad 30 pracowników 
fizycznych z Urzędu Miasta do 
PUK – w efekcie czego przedsię-
biorstwo wykonuje wiele prac na 
terenie miasta; trudno byłoby so-
bie wyobrazić tak liczne inwesty-
cje bez udziału tej firmy. Po kilku 
latach od wprowadzenia zmian 
jestem zadowolony z funkcjo-
nowania – Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury, PUK-u, PEC-u. 
Dzięki kompetencjom i wielkie-
mu zaangażowaniu kierujących 
jednostkami i pracowników sy-
tuację w jednostkach uważam za 
pozytywną, bardzo zadowalającą. 

Nie żałuje Pan powołania 
na dyrektora ROK radnego 
Roberta Mazurka? Stracił 
Pan przez to większość w 
Radzie. 
Większość radnych – bez wzglę-
du na przynależność partyjną i 
poglądy - kierowała się zdrowym 
rozsądkiem i dobrem Radzynia, 
co było i moim celem, więc nie 
było problemu ze współpracą z 
Radą i kierowaniem miastem. 
A to, czego w ciągu tego roku 
dokonał Robert Mazurek, stało 
się wielkim dobrem całej naszej 
społeczności, tak iż perspektywy 
czasu widzę, że warto było podjąć 
takie ryzyko. 
Radzyń od lat jest miastem ży-
wym kulturalnie, wiele imprez 
ma długą tradycję, ale warto za-
uważyć, że w dziedzinie kultury 
oferta została znacznie poszerzo-
na - zaistniało dużo nowych ini-
cjatyw, które przypadły do gustu 
radzynianom. Świadczy o tym 
wysoka frekwencja na organizo-
wanych wydarzeniach – nie tylko 
na wyjątkowych koncertach, np. 
Bogusława Morki czy Roberta 
Janowskiego, przedstawieniach 
teatralnych, projekcjach w ra-
mach „Kina pod chmurką”, ale 
także w różnych formach prezen-
tacji naszych rodzimych artystów 
i twórców. To nie tylko wartość 
dodana w postaci udziału w życiu 

kulturalnym, ale także tworzenie 
wspólnoty, integracja radzynian. 
To jest bardzo potrzebne – choć-
by jako przeciwwaga wobec kon-
fliktowania i jątrzenia mieszkań-
ców, z jakim mamy do czynienia 
od lat. 

Nie wszystkie działania 
były widoczne dla oczu... 
...tak jak mało spektakularny jest 
etap budowy fundamentów.
I tu udało się pomyślnie załatwić 
sprawy utrudniające rozwój mia-
sta od dziesięcioleci. Najważniej-
sza jest decyzja Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w kwe-
stii określenia granicy zabytku – 
po 54 latach starań różnych ekip. 
Tego nie widać, jest może mało 
zrozumiałe dla mieszkańców, ale 
otworzyło nam drogę do rozwo-
ju miasta. Pierwszym etapem jest 
opracowanie nowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
miasta, czego efektem będą uła-
twienia w kwestii zagospodaro-
wania terenów Radzynia. Wcze-
śniej na dużej części powierzchni 
miasta – nie tylko w centrum, 
obowiązywały ograniczenia wy-
nikające z zaliczenia do strefy 
konserwatorskiej. 
Innym problemem była koniecz-
ność wykupienia gruntów pod 
nowe ciągi drogowe. Sprawy wła-
snościowe były zaporą do tworze-
nia ulic Lendzinek I i Lendzinek 
II, Trusawkowej. Dzięki dobrej 
współpracy ze Wspólnotą Grun-
tową pozyskaliśmy tereny pod 
budowę nowych dróg. Udało się 
rozwiązać problem ulicy Porzecz-
kowej. Tu też po kilkudziesięciu 
latach starań uzyskaliśmy prawo 
do gruntów, które były własno-
ścią Skarbu Państwa w zarządzie 
Lasów Państwowych i na których 
wybudujemy drogi dojazdowe 
do już istniejącego osiedla przy 
ul. Kockiej. Pozyskaliśmy tereny 
pod budowę ul. Chmielowskie-
go tuż przy PEC - w ten sposób 
odkryliśmy kilkanaście hekta-
rów gruntów pod budownictwo 
wielorodzinne. To wszystko było 
dosyć skomplikowane i bardzo 
czasochłonne, ale udało nam się 
pomyślnie zamknąć wiele tych 
spraw.

Na wstępie wspomniał 
Pan o trudnościach.
Towarzyszyły one od począt-
ku kadencji, gdy okazało się, że 
przejąłem miasto z nieuporząd-
kowanym budżetem oraz - mó-
wiąc najkrócej – z niegospodar-
nością w różnych jednostkach, z 
dramatyczną sytuacją związaną z 
realizacją projektu „Czysta ener-
gia w Powiecie Radzyńskim”, a 

jednocześnie każda moja decyzja 
była krytykowana, rozgrzewane 
były emocje, co z kolei rodziło 
podejrzenia i konflikty, a taka 
atmosfera nie sprzyjała spokoj-
nemu rozwiązywaniu poważnych 
problemów. 
Jednak największe trudności i 
nieprzyjemności spotkały mnie 
ze strony Marszałka Wojewódz-
twa Lubelskiego Pana Sławomira 
Sosnowskiego i jego partyjnych 
kolegów z PSL-u. Chodzi głównie 
o odrzucenie wniosku o dotację 
w wysokości 10 mln zł na rewi-
talizację miasta. To był dla mnie 
prawdziwy szok, tym bardziej, 
że przygotowaniem projektu za-
jęły się profesjonalne instytucje: 
z Akademią Sztuk Pięknych w 
Warszawie i Politechniką Lu-
belską oraz Fundacją Inicjatyw 
Ekologicznych. Prace trwały ok. 
2 lat. Podeszliśmy do zadania z 
cała powagą i oddaniem, dołoży-
liśmy wszelkich starań. Tym bar-
dziej, że nie chodziło tu o jakąś 
rywalizację, zawody, w których 
wygrywa kilku najlepszych. Jak 
potwierdził Pan Sosnowski, była 
umowa między nim a burmi-
strzami wszystkich miast powia-
towych, dla każdego były prze-
widziane pieniądze. Wszystkim 
powinno zależeć, by ta inwestycja 
została zrealizowana jak najszyb-
ciej – dla dobra mieszkańców Ra-
dzynia, ale także Lubelszczyzny, a 
nawet Polski, bo radzyński Pałac 
Potockich jest dobrem narodo-
wym. Świadczyły o tym sukcesy 
naszego pałacu w ogólnopolskich 
plebiscytach.
Mówię to otwarcie: jest to dla 
mnie niezrozumiałe, ponieważ 
Pan Marszałek urodził się w Ra-
dzyniu, mieszka w powiecie ra-
dzyńskim, związany jest z tą zie-
mią, powinien starać się ją zrozu-
mieć i ponad podziałami dbać o 
jej interes, o dobro tych ludzi, a 
on uczynił wszystko, by nam nie 
dać pieniędzy na rewitalizację 
miasta - Pałacu Potockich i ul. 
Rynek. Zahamował rozkwit uni-

katowego w skali europejskiej za-
bytku. Były też różne perypetie z 
innymi wnioskami. Te działania 
oceniam jako typowo politycz-
ną walkę, mającą na celu zde-
precjonowanie mnie w oczach 
wyborców jako politycznego 
przeciwnika – kosztem miesz-
kańców Radzynia. Spodziewałem 
się rywalizacji, miałem nadzieję, 
że zostaną zachowane przy tym 
zasady przyzwoitości - że będzie-
my rywalizowali na dokonania, 
osiągnięcia, programy, a my mu-
simy walczyć w sądzie. 
Nie zgadzam się z takim trak-
towaniem Radzynia, dlatego w 
imieniu miasta będę składał pro-
testy i pozwy do sądu, aby odzy-
skać pieniądze i przeprowadzić 
rewitalizację miasta. Powtarzam: 
nie ustąpię i będę prowadził prze-
widziane prawem działania do 
końca. 
Zachęcam wszystkich mieszkań-
ców Radzynia, aby 21 paździer-
nika byli sędziami w tej sprawie 
i rozstrzygnęli to jednoznacznie.

Jak widzi Pan przyszłość 
Radzynia?
Mam nadzieję, że uda się wkrótce 
zrewitalizować Pałac Potockich 
i stanie się on europejskiej klasy 
atrakcją przyciągającą turystów. 
Dzięki programom rządowym 
pojawiają się nowe możliwości 
dla Radzynia. Objęcie strefą go-
spodarczą całej Polski, budowa 
Via Carpatia, na której szlaku 
jest Radzyń, program budowy 
dróg lokalnych - to są bonusy, ja-
kie otrzymała Polska wschodnia 
dzięki rządowi Prawa i Sprawie-
dliwości. To na pewno pomoże 
w ożywieniu gospodarczym te-
renów Polski wschodniej, więc i 
Radzynia. 

Dziękuję za rozmowę.

 Anna Wasak
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Budowa skateparku 
możliwa na wiosnę

Białkę oczyszczą Wody Polskie

akTUaLNoŚcI

ECO-MIASTO to ogólnopolski 
projekt, którego celem jest popu-
laryzowanie idei zrównoważone-
go rozwoju miast. ECO-MIASTO 
obejmuje konkurs dla wszystkich 
małych i dużych miast oraz pro-
jekt dla dzieci i młodzieży „Za-
kręceni w przestrzeni”. Konkurs 
organizuje Ambasada Francji, 
Centrum UNEP/GRID Warszawa, 
portal Teraz Środowisko,  Renault 
Polska,  SAUR Polska,  Grupa Sa-
int-Gobain,  Ceetrus,  DK Energy 
Polska, TIRU, WSPÓLNIE – Fun-
dacja LafargeHolcim. Spośród 
wszystkich zgłoszeń z całej Polski 
kapituła konkursu doceniła pracę 
oraz wkład Miasta Radzyń w go-
spodarkę w obiegu zamkniętym i 
ogłosiła Radzyń Podlaski tytułem 
Eco Miasta 2018!
Kapituła konkursowa na stronie 

http://www.eco-miasto.pl/ napisa-
ła o nas:

gospodarka o obiegu 
zamkniętym
Tytuł laureata w nowej kategorii 
gospodarka o obiegu zamkniętym 
otrzymały Białystok i  Radzyń 
Podlaski. Białystok nagrodzo-
no wśród miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców za włączanie lokal-
nej społeczności w realizację go-
spodarki o obiegu zamkniętym 
oraz za zainicjowanie działań 
służących ograniczeniu produk-
cji odpadów, a także wspieranie 
inicjatyw w zakresie zapobiegania 
marnotrawieniu żywności. Ra-
dzyń Podlaski jako miasto poni-
żej 100 tys. mieszkańców został 
doceniony m.in. za całościowe 
działania uwzględniające interdy-

scyplinarność gospodarki o obie-
gu zamkniętym, w szczególności 
za wprowadzenie powszechnej 
zbiórki i kompostowania odpa-
dów biodegradowalnych, które 
wykorzystywane są jako nawóz, a 
w planach mają posłużyć jako pa-
liwo dla biogazowni.
Nagrodę tj. statuetkę ECO MIA-
STA, dyplom i wyjazd studyjny 
do Francji odebrał Piotr Tarnow-
ski- Inspektor WZM Urzędu 
Miasta Radzyń Podlaski, odpo-
wiedzialny za napisanie i złożenie 
wniosku konkursowego. Odbiór 
nagród odbył się podczas między-
narodowej konferencji „Innowa-
cyjne ECO MIASTO” w Centrum 
UNEP/GRID w Warszawie z rąk 
Ambasadora Francji i Prezesów 
Tiru i Dalkii.
To wspaniałe wyróżnienie dla na-

szego miasteczka jest doskonałym 
przykładem, że ekologiczny kie-
runek jest tym właściwym, że po-
przez ekologię miasto się rozwija, 
daje nowe możliwości mieszkań-
com. Zagadnienia tj. czyste powie-
trze, mniejszy ruch samochodowy, 
walka z niską emisją, segregacja 
odpadów, zmniejszanie ilości od-

padów tzw. polityka „Zero Waste” 
czy kompostowanie odpadów to 
już nie tylko puste slogany, a prak-
tyczne działania Miasta.
Więcej możemy przeczytać na 
stronie organizatora: http://www.
eco-miasto.pl/laureaci-eco-mia-
sto-2018/
 Piotr Tarnowski

Miasto Radzyń Podlaski zostało laureatem ogólnopolskiego konkursu
Eco Miasto w kategorii „Gospodarka w obiegu zamkniętym”, zwycięża-
jąc w kategorii do 100 tys. mieszkańców. W kategorii powyżej 100 tys. 
mieszkańców najlepszy był Białystok.

Miasto Radzyń Podlaski Eco Miastem 2018!

Budowa skateparku zostanie 
zrealizowana na wiosnę, gdyż 
dla zapewnienia trwałości ope-
racji potrzebne są odpowiednie 
warunki atmosferyczne – m.in. 
utrzymująca się dłuższy czas 
temperatura powyżej 8 st. 
Celsjusza.

Jest to inwestycja od wielu lat ocze-
kiwana przez młodzież. Realizacji 
pomysłu podjął się obecny włodarz 
Miasta Jerzy Rębek.
Po opracowaniu projektu – kon-
sultowanego z zainteresowaną tym 
tematem młodzieżą - przygotowa-
niu wniosku i okresie oczekiwania 
na ocenę projektu, nastąpiło przy-
znanie środków. Obecnie możliwe 
jest wkroczenie w fazę realizacji. 
Jednak fizyczne wykonanie skate-
parku będzie możliwe wiosną, gdyż 
dla zapewnienia trwałości operacji 
potrzebne są odpowiednie warunki 
atmosferyczne – m.in. utrzymująca 
się dłuższy czas temperatura powy-
żej 8 st. Celsjusza.
W związku z tym, że kolejnym 
działaniem, jakie podejmie Miasto, 
będzie ogłoszenie przetargu, sama 
fizyczna realizacja możliwa byłaby 
późną jesienią. Dla osiągnięcia pra-

wie idealnie gładkiej powierzchni 
płyty skateparku wymagana jest 
specjalna technologia wykonania 
podłoża z betonu. Odpowiednie 
warunki atmosferyczne do tych 
prac będą dopiero na wiosnę, dla-
tego Miasto wystąpiło do Urzędu 
Marszałkowskiego o przedłużenie 
terminu wykonania tego obiektu 
do 30 czerwca przyszłego roku.

 Anna Wasak

W związku z licznymi uwaga-
mi mieszkańców Radzynia na 
temat stanu rzeki Białki wy-
jaśniamy, że pieczę nad rzeką 
sprawuje Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie, 
struktura organów administra-
cji powstała 1 stycznia 2018 r. 
Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Lublinie już ogłosił 
przetarg na utrzymanie rzeki.

Zamówienie obejmuje ręczne wy-
koszenie gęstych porostów twar-
dych i miękkich ze skarp wraz z 
wygrabieniem, ręczne  wykoszenie 
dna cieku wraz z wygrabieniem 
porostów, ścinanie i karczowanie 
średniej gęstości krzaków i podszy-
cia z mechanicznym rozdrabianiem 
krzewów, pędów i odrostów. Do 17 
października trwa przyjmowanie 
ofert na wykonanie zadania. AW

Mieszkańcy Radzynia włączyli się w akcję Koronka na ulicach miast świata. W piątek, 28 września w 10. rocznicę beatyfika-
cji ks. Michała Sopoćki – spowiednika św. s. Faustyny w Radzyniu, jako jednym z 500 miast na świecie, odmówiono o  godz. 
15.00 koronkę do Miłosierdzia Bożego. W modlitwę na placu Wolności, której przewodniczył ks. Wojciech Stefaniuk z para-
fii Świętej Trójcy włączyło się ponad 100 osób. 



HaLa SPoRToWa 
PRzy SzkoLe 
PoDSTaWoWeJ NR 1
Prace przy budowie hali spor-
towej przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 przebiegają w dobrym 
tempie.
Zimą będą prowadzone prace 
wykończeniowe wewnątrz bu-
dynku.
Inwestycję prowadzi Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych 
przy współudziale zespołów 
podwykonawców.
Oddanie obiektu jest oczeki-
wane nie tylko przez uczniów 
i nauczycieli Szkoły Podsta-
wowej nr 1, ale również przez 
całe środowisko, ponieważ hala 
będzie wykorzystywana na cele 
społeczne. To jest wpisane w 
przeznaczenie tego obiektu, 
takie były warunki pozyskania 
środków między innymi z Mi-
nisterstwa Sportu.

MoDeRNIzacJa 
STacJI UzDaTNIaNIa 
WoDy
Sprawnie przebiega kom-
pleksowa modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody oraz sieci 
wodociągowej w Radzyniu. Ca-
łość inwestycji realizowana jest 
łącznie za kwotę 5,5 mln zł, z 
czego 3,5 mln zł to pozyskane 
przez PUK środki pomocowe 
z Unii Europejskiej. Koszt mo-
dernizacji SUW to kwota 4,5 

mln zł, a modernizacji sieci 
wodociągowej -1 mln zł.
Modernizacja Stacji Uzdatnia-
nia Wody była koniecznością. 
Inwestycja jest realizowana 
bardzo sprawnie, w tej chwi-
li obiekty kubaturowe już są 
zamykane, a równolegle jest 
już wykonywana technologia. 
Całość zostanie zakończona w 
maju przyszłego roku.
Z modernizacją sieci związane 
są pewne niedogodności - roz-
kopane ulice, niektóre place. 
Wystąpiły raz zakłócenia w do-
stawie wody. Efektem będzie 
gruntownie odnowiona sieć 
wodociągów, poprawa komfor-
tu korzystania z sieci, ale także 
– jakości wody.
Jest to bardzo skomplikowane 
przedsięwzięcie, ale obecnie już 
pod pełną kontrolą Przedsię-
biorstwa Usług Komunalnych. 
Prezes PUK i Burmistrz Miasta 
zapewniają, że nie będzie za-
kłóceń w dostawie wody.

czWaRTy PIec W 
PRzeDSIĘBIoRSTWIe 
eNeRgeTykI 
cIePLNeJ
W Przedsiębiorstwie Ener-
getyki Cieplnej trwają prace 
związane z budową czwartego 
pieca o mocy 2,5 MW. To duże 
wyzwanie dla naszego Mia-
sta, inwestycja na wiele lat do 
przodu przyczyni się do zaspo-
kojenia w stu procentach po-

trzeb mieszkańców Radzynia i 
wszystkich obiektów, które są 
podłączone do PEC. Inwestycja 
realizowana jest za kwotę 1mln 
805 tys. zł netto.
Jest to duże przedsięwzięcie, 
realizowane bardzo sprawnie. 
Cała inwestycja zostanie za-
kończona 12 grudnia 2018 r..
Warto dodać że w tym roku 
do Przedsiębiorstwa Energe-
tyki Cieplnej została podłą-
czona Spółdzielnia Mieszka-
niowa DOM (Młodzieżówka). 
Wszystko odbyło się w sposób 
bardzo sprawny.

ReMoNT ULIc 
I cHoDNIkÓW
Trwają prace związane z wy-
konaniem szeregu ciągów dro-
gowych. Został wykonany ciąg 
pieszy między ulicą Wieniaw-
skiego a Wisznicką; jest wy-
konywany również ciąg pieszy 
przy jednym z budynków so-
cjalnych przy ulicy Parkowej 
31, będzie wykonywany kolejny 
ciąg drogowy przy ulicy Kosza-
ry. Te prace zakończone zosta-
ną jeszcze tej jesieni. Zakoń-
czona zostanie również budowa 
ulicy Łąkowej.
Burmistrz przepraszał miesz-
kańców osiedla Zgoda, mają-
cych swe posesje przy przej-
ściówce od ulicy Zabielskiej 
do ulicy Wisznickiej (z której 
często korzystają pacjenci skra-
cający sobie drogę do szpita-

la), że w tym roku nie zostanie 
ten chodnik zmodernizowany. 
Okazuje się, że pod nim prze-
biega kanał ciepłowniczy, a na 
przyszły rok planowana jest 
modernizacja sieci ciepłow-
niczej. - Odstąpiliśmy od tego 
pomysłu, ponieważ wykonali-
byśmy chodnik, który w przy-
szłym roku trzeba byłoby ro-
zebrać. Po wymianie kanału 
ciepłowniczego, w przyszłym 
roku ten ciąg pieszy zostanie 
wykonany zgodnie z oczekiwa-
niami samych mieszkańców z 
eleganckiej, estetycznej kostki.

SkaTePaRk
Została podpisana umowa z 
Urzędem Marszałkowskim na 
wykonanie skateparku. Nieba-
wem Miasto przystąpi do ogło-
szenia przetargu. Wcześniej 
jednak wystąpiło do Urzędu 
Marszałkowskiego o przedłu-
żenie terminu wykonania tego 
obiektu do 30 czerwca przy-
szłego roku. Okazuje się, że aby 
zapewnić trwałość inwestycji, 
potrzebne są określone warun-
ki atmosferyczne (temperatura 
powyżej 8 st.), co trudno było-
by zapewnić w okresie zimo-
wym.

MIeSzkaNIa
SocJaLNe 
W budynku przy ul. Budowla-
nych powstały 32 mieszkania 
o powierzchni od 20 m2 do 32 

m2 (więcej na s. 2).
Burmistrz Jerzy Rębek zapo-
wiedział też budowę mieszkań 
zastępczych - jeśli będzie mu 
dane pozostać na tym stanowi-
sku w następnej kadencji. Znaj-
dą się one w zaadaptowanym 
budynku na końcu ul. Budow-
lanych. Powstanie tam kilkana-
ście bardzo małych mieszkań 
dla ludzi, którzy uchylają się 
od płacenia czynszu za korzy-
stanie z mieszkań socjalnych i 
mieszkań komunalnych. - To 
będzie uczciwe, bo ci ludzie 
na pewno będą mieli dach nad 
głową i wszystkie wygody, w 
pewnym ograniczeniu. Chodzi 
konkretnie o to, że nas nie stać 
na to, aby patrzeć spokojnie na 
rosnący dług Zakładu Gospo-
darki Lokalowej z racji tego, 
że niektórzy ludzie po prostu 
nie płacą należnego czynszu. 
To są jednostkowo niewielkie 
pieniądze i gdyby takie oso-
by się bardziej zmobilizowały, 
nie miałyby żadnych zaległo-
ści. Nie chce tutaj mówić, że 
wszystkich jednakowo traktuję, 
bo są ludzie, którym po prostu 
trzeba pomóc, i to jest natural-
ne, ale są również tacy, którym 
trzeba będzie zaproponować 
inne mieszkanie, a to myślę jest 
prawidłowy kierunek. To jest 
uczciwe postawienie sprawy – 
mówił włodarz miasta.
 

 Anna Wasak

Po raz szósty Radzyńskie Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Ósmy 
Kolor Tęczy” zorganizowało 
Paraolimpiadę pod nazwą „Tę-
czowe zabawy”.

Imprezę jak co roku otwarto ofi-
cjalnym przemarszem i prezen-
tacją zawodników, po czym głos 
zabrała prezes stowarzyszenia 
Sylwia Marczuk, witając zebra-

nych uczestników oraz przyby-
łych gości.
W Radzyńskiej Paraolimpiadzie 
wzięli udział uczniowie ze szkół 
i ośrodków z terenu miasta, po-
wiatu i województwa. Spotka-
nie zakończyło się wręczeniem 
uczestnikom medali oraz dy-
plomów, bo jak zaznaczali or-
ganizatorzy, tego dnia każdy był 
zwycięzcą.
 Karol Newęgłowski

7BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA RaDzyń 11 października 2018 r.

VI „Tęczowe zabawy”
za nami!

akTUaLNoŚcI

O inwestycjach prowadzonych aktualnie przez Miasto mówił na ostatniej sesji Rady Miasta burmistrz Jerzy Rębek. Są 
wśród nich tak ważne dla Radzynia przedsięwzięcia jak modernizacja Stacji Uzdatniania Wody i budowa czwartego pieca 
w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Ukończona została budowa mieszkań socjalnych. Kontynuowane są prace przy 
budowie hali sportowej przy SP nr 1, remonty i budowy ulic i chodników.

Inwestycje prowadzone przez Miasto
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Sukcesy 
w ogólnopolskich 
plebiscytach
W 2015 roku radzyński Pałac Po-
tockich stał się sławny na całą Pol-
skę po tym, jak nasza „Perła” zwy-
ciężyła w plebiscycie na „7 Nowych 
Cudów Polski”, ogłoszonym przez 
„National Geographic Traveler”. 
Promocję, wartą 500 tys. zł otrzy-
maliśmy przy tym za darmo, ale nie 
bez wysiłku i nie przez przypadek. 
Rozpoczęło się od rozmów Roberta 
Mazurka z Martyną Wojciechow-
ską. 
Mimo dyskusji, jaka się rozwiąza-
ła po tym fakcie w temacie, kto się 
przyczynił do sukcesu, przyznać 
należy, że gdyby nie rozmowy Ro-
berta Mazurka z redaktor naczel-
ną miesięcznika „National Geo-
graphic Traveler” z Martyną Woj-
ciechowską, jego obycie z mediami 
i aktywność w mobilizowaniu do 
głosowania, takiego wyniku byśmy 
nie osiągnęli. 
Dowodem jest kolejny plebiscyt 
opiniotwórczej instytucji, jaką jest 
Polska Organizacja Turystyczna. W 
2017 roku ogłosiła i przeprowadzi-
ła plebiscyt „TOP 5 Zamki i Pała-
ce”. Materiały, o jakie poprosiła nas 
POT, zostały przygotowane przez 
Annę Wasak i przesłane z Urzędu 
Miasta. Robert Mazurek czuwał 
nad tematem i w momencie ogło-
szenia plebiscytu ruszył z ostrą jego 
promocją. Długo prowadziliśmy w 
konkursie, stąd Radzyń pojawiał się 
w wielu przekazach medialnych, 
ostatecznie zajęliśmy bardzo wyso-
kie 2 miejsce w kraju w konkursie 
na najpiękniejsze zamki i pałace w 
Polsce! 
Te dwa wyniki to wielki sukces, bo 
nasz pałac stał się znany; obecnie 
nie wypada – mówiąc o pałacach - 
nie wymienić naszej „Perły”. 

Promocja w środowisku 
podróżników - 
- dziennikarzy
O tym, że dzięki „Spotkaniom z 
Podróżnikami” Radzyń jest zna-
ny w środowisku podróżników i 
uważają oni za zaszczyt otrzymać 
zaproszenie do naszego miasta, 
mówił odsłaniając swoją tabliczkę 
Tomasz Michniewicz. Kontakty 
podróżników z Radzyniem zazwy-
czaj nie kończą się po ich wyjeździe 
z naszego miasta. Za ciepłe przy-
jęcie odwdzięczają się, promując 
nasze miasto w różnych mediach, z 

którymi współpracują. 
Jeden z gości – Stefan Czerniecki 
jako autor reportaży podróżni-
czych „Za siódmą górą” emitowa-
nych w TV Republika powrócił 
do Radzynia, by zrealizować o 
naszym mieście nie jeden, ale cały 
cykl programów, głównie o Pałacu 
Potockich, które dały nam ogólno-
polską, darmową promocję. Repor-
taże były kilkakrotnie powtarzane. 
Materiały do scenariusza zostały 
przygotowane przez Annę Wa-
sak - rzecznika prasowego Urzędu 
Miasta. 
Innym efektem wizyty Stefana 
Czernieckiego w naszym mieście 
był ciekawy artykuł z dziejów Ra-
dzynia – a konkretnie poświęcony 
radzyńskiej legendzie o kamieniu z 
odbitym kopytem - w „Gazecie Pol-
skiej Codziennie” (nr 1715 z 5 maja 
2017 r.) 
W “Gazecie Polskiej” nr #29 (1301) 
z 18 lipca 2018 r. został opubliko-
wany artykuł Jakuba Augustyna 
Maciejewskiego pt. “Pięć rezy-
dencji magnackich, które trzeba 
zobaczyć”. Wymienione są tam: 
Królewski Wilanów, Krzyżtopór w 
Ujeździe i kompleks pałacowy w 
Radzyniu Podlaskim, który okre-
ślony został jako „jeden z najpięk-
niejszych pałaców rokokowych w 
Europie”, następnie - Zamek w Kra-
siczynie, Pałac w Puławach. 
Zdarza się, że niektórzy przedsta-
wiciele opozycji prychają lekcewa-
żąco na te fakty, bo pałac jeszcze 
nie jest gotowy na przyjmowanie 
gości… Trudno komentować tego 

typu wypowiedzi. 
Do UM zwracają się różne pod-
mioty, prosząc o informacje. Prze-
syłamy materiały, które są publiko-
wane i w ten sposób promowane 
jest nasze miasto i jego zabytki. 
Dla przykładu – np. https://visiton.
pl/miejsca-atrakcje-zabytki/zam-
ki-i-zabytki/ad/7082-palac-potoc-
kich-w-radzyniu-podlaskim.html, 
gdzie znajduje się obszerny opis 
naszego zespołu pałacowo-parko-
wego, zaczerpnięty – za naszą zgo-
dą - z miejskiego portalu. 

Plenery fotograficzne, 
spotkanie twórców gier, 
prace o Pałacu Potockich 
na akademii Sztuk 
Pięknych
Ci, którzy odwiedzają Radzyń, są 
pod dużym wrażeniem naszych 
zabytków. I zdarza się, że w różny 
sposób rozpowszechniają wiedzę o 
mieście, jego historii i wyjątkowych 
obiektach. Tak jest w przypadku 
plenerów fotograficznych czy in-
nych organizowanych czy współor-
ganizowanych przez Miasto i jego 
jednostki imprez. Dla przykładu: w 
2017 roku zorganizowany został – 
dzięki przychylności Burmistrza Je-
rzego Rębka - turniej twórców gier 
komputerowych Palace Game Jam. 
W dużej mierze dzięki zorganizo-
waniu w pałacu impreza ściągnęła 
ponad 60 uczestników z różnych 
stron Polski. Informacje o spotka-
niu i o Radzyniu informatycy roz-
powszechniali w różnych formach 
w internecie. Poza tym efektem 

były dwie prace roczne związa-
ne z Pałacem Potockich, napisane 
na Akademii Sztuk Pięknych w 
Warszawie. Nieco przepracowane 
na styl dziennikarski fragmenty 
jednego opracowania, autorstwa 
Heleny Stiasny zamieściliśmy w 
„Biuletynie Informacyjnym Miasta 
Radzyń”.

Strona internetowa, 
obecność w telewizji
Nie omijamy żadnej okazji do pro-
mocji. Na stronie miejskiej można 
przeczytać o radzyńskich zabyt-
kach i aktualnych wydarzeniach, 
skąd czerpią informacje m.in. 
dziennikarze różnych mediów. 
Ważne wiadomości rozsyłane są 
dodatkowo do różnych redakcji, 
stworzona została specjalna stro-
na internetowa Pałacu Potockich 
(http://palac-potockich.pl/). 
Radzyń jest często zapraszany i 
obecny w TVP Lublin – dyrektor 
Radzyńskiego Ośrodka Kultury 
Robert Mazurek oraz pracownicy 
Urzędu Miasta - rzecznik prasowa 
Anna Wasak i wiceburmistrz To-
masz Stephan wielokrotnie byli go-
śćmi programu „Poranek między 
Wisłą i Bugiem”, prezentując mia-
sto, jego zabytki, wydarzenia kul-
turalne. Ekipa TVP Lublin w Ra-
dzyniu przygotowywała materiały 
na newsy do „Panoramy”. Jeszcze w 
roku 2015 od jednego z dziennika-
rzy usłyszałam: „Nareszcie jest tu z 
kim rozmawiać”.

gadżety, książki, 
widokówki
Po zmianach organizacyjnych w 
Urzędzie Miasta, związanych z rezy-
gnacją z pracy naczelnika Wydzia-
łu Promocji – Piotra Sławeckiego i 
przekazaniu działań promocyjnych 
Karolowi Niewęgłowskiemu, po-
jawiło się wiele gadżetów promu-
jących miasto i jego zabytki, w tym 
jakże ważna i pomocna turystom 
aplikacja na telefon “Spacerem po 
Radzyniu Podlaskim”,  która cieszy 
się uznaniem.
Radzyński Ośrodek Kultury wydał 
dwie ważne pozycje: album z fo-
tografiami Tomasza Młynarczyka 
oraz grafikami Antoniny Bożym
-Rotari „Radzyń Podlaski. Nowy 
jest piękny, a dawny pełen tajemnic” 
oraz Anny Wasak „Radzyń Podla-
ski. Wielka historia małego miasta”. 
Do działań promocyjnych miasta 
zaliczyć należy wydanie widokówek 
z obrazami dawnego Radzynia au-
torstwa wybitnego malarza Marka 
Leszczyńskiego. Ponadto piękno 
naszego miasta i jego bogatą historię 
ukazują i upowszechniają wystawy 
fotograficzne „pod chmurką”, wiele 
atrakcyjnych wzorów magnesów, 
jednodniówka – specjalne wydanie 
„Biuletynu Informacyjnego Mia-
sta Radzyń” skierowana nie tylko 
do mieszkańców Radzynia, ale do 
wszystkich uczestników radzyń-
skich uroczystości. Atrakcyjne im-
prezy  ściągają wielu uczestników z 
Radzynia, okolic, a nawet regionu, 
co przyczynia się do promocji mia-
sta i jego zabytków.

Wsparcie tych, którzy 
promują nasze miasto 
Miasto – na miarę swoich możliwo-
ści wspiera również inicjatywy, któ-
re nie są organizowane przez Miasto 
ani jego jednostki, ale promują Ra-
dzyń. Do nich należą m.in. koncerty 
Kameralnej Orkiestry Akordeono-
wej ARTI SENTEMO, która jest 
ambasadorem Radzynia już nie tyl-
ko w Polsce, dając koncerty w róż-
nych atrakcyjnych miejscowościach 
w kraju – od Bałtyku po Tatry. Mło-
dzi muzycy z kierującym zespołem 
Zbigniewem Czuryło wzbudzają za-
chwyt i sympatię oraz promują Pol-
skę, w szczególności nasze miasto 
także za granicą - w Niemczech czy 
Włoszech, czego przykład mieliśmy 
niedawno, goszcząc włoską orkie-
strę akordeonową w Radzyniu. 
 AW

W ostatnich latach o Radzyniu, szczególnie o radzyńskim Pałacu Potockich, zrobiło się głośno, a to a sprawą wielkich 
sukcesów w plebiscytach oraz wzmożonej akcji informacyjnej. 

Miasto prowadzi intensywną promocję



„Niedźwiedź” 
odsłonił swoją łapę
25. edycja „Radzyńskich Spo-
tkań z Podróżnikami” odbyła 
się w niedzielę 23 września. Przy 
odsłanianiu tabliczki gościo-
wi asystowali Robert Mazurek 
oraz Jacek i Jakub Płecha – fani 
i znajomi Marka Niedźwieckie-
go, których ciekawe opowieści 
o Radzyniu sprawiły, że dzien-
nikarz i globtroter przyjechał do 
naszego miasta. – „Niedźwiedź” 
odsłonił swoją łapę w Radzyniu 
– skomentował Robert Mazu-
rek. – To miłe – nigdzie jeszcze 
tego nie robiłem – odpowiedział 
Marek Niedźwiecki. W imieniu 
Burmistrza Jerzego Rębka wice-
burmistrz Tomasz Stephan wrę-
czył gościowi pamiątkowy medal 
„Radzyńskich Spotkań z Podróż-
nikami”. 

australijska lista 
przebojów
Okazję do dłuższej rozmowy 
dało spotkanie w Oranżerii. Po-
prowadził je w formie wywiadu 
Robert Mazurek, ale – jak pod-
kreślił – pytania zadawali radzy-
nianie za pośrednictwem fejs-
bukowych profili „Radzyńskich 
Spotkań z Podróżnikami” i „Ko-
cham Radzyń Podlaski”.
Na początku Marek Niedźwiecki 
odpowiadał na pytania internau-
ty, jak smakuje, pachnie i brzmi 
Australia. – Australia smakuje 
jak mango, które tu jest najlep-
sze na świecie, bo dojrzewa w 
pełnym słońcu. Ma wspaniały 
zapach eukaliptusa, dla które-
go lubię latać do Australii. Roz-
brzmiewa cykadami i papuga-
mi kukaburami, które strasznie 
wrzeszczą. To niesamowite, jak 
potrafią wyprowadzić z równo-
wagi! 
Jeśli chodzi o australijskie sma-
ki, to dziennikarz rozwodził się 
również nad winem australij-
skim, które uznał za najlepsze na 
świecie...
Pytany o „listę australijskich 
przebojów” – miejsca, które war-

to zobaczyć – stwierdził, że po-
winna być bardzo długa. Wymie-
nił Sydney, Melbourne, Tasma-
nię, parki narodowe i zachodnią 
Australię. Mówił o swojej fascy-
nacji Nową Zelandią: – Myśla-
łem, że to są dwie nudne wyspy, a 
udało mi się tam przeżyć cudow-
ne przygody...

Najpiękniejsze
australijki to Polki
Czy są jakieś podobieństwa Au-
stralii i Polski? – padło kolejne 
pytanie. Tu podróżnik zastano-
wił się dłużej. – Świat to globalna 
wioska – stwierdził i podał przy-
kłady, że australijskie orzechy 
można kupić w małej polskiej 

wiosce, a w warszawskiej restau-
racji zjeść stek z kangura. Poza 
tym: – W Australii jest wielu Po-
laków, a najpiękniejsze Australij-
ki to Polki – podróżnik dodał, że 
Polki wyróżniają się też tym, że 
dbają o swój wygląd, w Australii 
kobieta w samych majtkach na 
zakupach to codzienny widok, u 
nas – nie do pomyślenia.

Lubię być tutaj
Spotkanie promowało książkę 
Marka Niedźwieckiego „Austra-
lijczyk”.
Pytany, czy nie miał pokusy, by 
wyjechać z Australii na stałe, od-
powiedział zdecydowanie: – Nie, 
nie myślałem o tym. Tu lubię 
być. Lubię podróże, ale najbar-

dziej – powroty i wspomnienia, 
lubię szarą normalność, powta-
rzalność. W sumie w Australii 
był 13 razy, spędził tam ponad 
rok. Obserwował chorobę emi-
gracyjną, która polega na stałym 
rozdarciu: ci, co zdecydowali się 
na emigrację tęsknią za Polską, a 
gdy w Polsce, tęsknią za Austra-
lią.

Pomysł narodził 
się w Radzyniu
Jednocześnie wywiązała się 
dyskusja na temat tytułów ksią-
żek. – „Australijczyk” miał być 
„Ucieczką do Australii”, ale jak 
ucieczka to przed czymś... – tłu-
maczył dziennikarz, wspomniał 
o swym tytule „Nie wierzę w ży-
cie pozaradiowe” i zastanawiał 
się, czy nie napisze książki pod 
tytułem „Muszę uwierzyć w ży-
cie pozaradiowe”. Innym pomy-
słem są „Dyrdymarki”. Na spo-
tkaniu Marek Niedźwiecki wpadł 
na pomysł tytułu: „Niedźwiedź 
obwoźny”. Jeśli taki będzie – pa-
miętajmy, że pomysł narodził się 
w Radzyniu.
Zapytany o wątek osobisty – 
wypowiedź „nie chciałem mieć 
bagażu w postaci żony i dzieci”, 
odpowiedział: – Urodziłem się 
w Szadku 2,5-tysięcznej miej-
scowości. Wymarzyłem sobie, że 
będę prowadził Listę Przebojów 
w „Trójce” i odtąd wszystko ze-
szło na drugi plan.

Mój wiek 
daje mi wolność
Na spotkaniu nie zabrakło pytań 
o karierę dziennikarza muzycz-
nego. Dziennikarz wspominał 
początki w studenckim radiu 
„Żak” i swoje szczęście, gdy zate-
lefonował do niego Andrzej Tur-
ski, zapraszając go do prowadze-
nia w „Trójce” Listy Przebojów. 
Mówił o swoich upodobaniach i 
fascynacjach muzycznych – tak-
że tych importowanych z Austra-
lii. Gdy z widowni padło pytanie, 
czy czuje się usatysfakcjonowa-
nym „ojcem” upodobań muzycz-

nych Polaków, które kształtował 
na radiowej antenie od 36 lat, od-
powiedział negatywnie. – Chy-
ba źle wychowywałem, bo gdy 
włączę telewizor, słyszę najwięcej 
disco polo. Za najlepszą muzykę 
uznał tę z lat 70. – Może wydaje 
mi się najlepsza, bo kojarzy mi 
się z moją młodością – dodał. 
Przyznał też, że jest fanem nowej 
polskiej muzyki rockowej – na 
czele listy przebojów królują pol-
skie utwory. Wymienił kilka na-
zwisk: Daria Zawiłow, Krzysztof 
Zalewski, Dawid Podsiadło.
Wyznał też, że mając 64 lata czu-
je się spełniony, nie ma marzeń 
związanych z dziennikarstwem, 
nie pędzi na wywiady, gdzie 
będzie w tłumie dziennikarzy 
i uda mu się zadać 1-2 pytania 
muzykowi. – Mój wiek daje mi 
wolność, nic już nie muszę – 
powiedział. Jednocześnie podał 
przykłady, że to o jego obecność 
zabiegają organizatorzy imprez i 
koncertów.
Spotkanie zakończyło się wrę-
czeniem karykatury autorstwa 
Przemysława Krupskiego oraz 
– podpisywaniem przez autora 
książki „Australijczyk”.
Na 25. edycję „Radzyńskich Spo-
tkań z Podróżnikami” zaprosił 
Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek, 
a także organizatorzy: Radzyń-
skie Stowarzyszenie „Podróżnik”, 
Radzyński Ośrodek Kultury oraz 
Szkolne Koło Krajoznawczo-Tu-
rystyczne PTTK nr 21 przy I LO 
w Radzyniu. Sponsorami wyda-
rzenia byli: firma drGerard, Spół-
dzielcza Mleczarnia „Spomlek” 
w Radzyniu Podlaskim, Przed-
siębiorstwo Usług Komunal-
nych, Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej i Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej w 
Radzyniu Podlaskim, a także 
firma Flow Media. Patronat nad 
wydarzeniem objął ogólnopolski 
miesięcznik „Poznaj Świat”.

 Anna Wasak
 Fot. Tomasz Młynarczyk
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Kolejny podróżnik przybył do Radzynia, odsłonił swoją tabliczkę i spotkał się z mieszkańcami miasta. Tym razem był to Marek 
Niedźwiecki – jeden z najwspanialszych głosów w historii polskiego radia, związany z radiową „Trójką” dziennikarz muzyczny, 
pomysłodawca Listy Przebojów, którą też od 1982 r. (z krótką przerwą) prowadzi. Poza tym – wielbiciel podróży, szczególnie 
– Australii. Trudno się dziwić, że w spotkaniu te dwa wątki – muzyczny i podróżniczy – ściśle się ze sobą splatały.

australia smakuje jak mango, 
pachnie eukaliptusem, brzmi jak cykady

Marek Niedźwiecki w Radzyniu



Była to okazja do podsumowania 
pracy, zaprezentowania działalno-
ści artystycznej. Gościem seniorów 
byli burmistrz Radzynia Jerzy Rę-
bek, przewodniczący Rady Miasta 
Adam Adamski oraz dr Barbara 
Barszczewska.
Wiceprezes Stowarzyszenia Anna 
Zawada podkreśliła, że “Wrzo-
sy” są w mieście najmłodszą or-
ganizacją seniorską (powstałą w 
czerwcu 2016 r.), a liczy już ponad 
100 członków. Działalność Sto-
warzyszenia – oparta na statucie i 
programie działania - jest to praca 
społeczna na rzecz drugiego czło-
wieka. Członkowie spotykają się 
trzy razy w tygodniu: w poniedział-
ki, czwartki i niedziele.
Zespół Wokalny Wrzos, składający 
się głównie z członków Stowarzy-
szenia, wykonuje na rzecz miasta 
i okolic koncerty, które cieszą się 
wielką popularnością i promu-
ją Radzyń i powiat radzyński. Na 
przestrzeni 18 lat zespół wykonał 
220 koncertów: 144 dla Radzynia 
i 76 w innych miejscowościach, w 
tym 3 za granicą.
W 2018 roku odbyły się 3 wycieczki 
(w góry, nad morze oraz do Dębli-
na, Nałęczowa i Kozłówki) , 4 spo-
tkania integracyjne (m.in. ostatki, 
Dzień Kobiet, jajko wielkanocne), 
cztery spotkania tematyczne (z ko-
smetyczką, z policją, dietetykiem, o 
historii Pałacu Potockich). 
Obecny na spotkaniu burmistrz 
Jerzy Rębek na ręce prezes Teresy 

Szczepaniuk złożył seniorom wyra-
zy wdzięczności i życzenia. 
- Miło być w towarzystwie ludzi 
przyjaznych serdecznych. To chwi-
le wytchnienia i ładowania aku-
mulatorów do dalszej pracy, którą 
lubię, ale w której zdarzają się też 
mniej przyjemne sytuacje – mówił 
burmistrz Jerzy Rębek i wyraził 
uznanie dla działalności społecznej 
i kulturalnej seniorów: - Państwa 
udział jest mocno wpisany w ży-
cie kulturalne miasta – ponad 140 
koncertów dla mieszkańców Ra-
dzynia to przepiękny dorobek, ale 
też wkład w kształtowanie gustów 
muzycznych, patriotyzmu, umiło-
wania tradycji. Gratuluję!
Przewodniczący Rady Miasta 
Adam Adamski mówił o działa-
niach Miasta na rzecz seniorów: 
- W naszym samorządzie pamięta-
my o seniorach. Mamy plany uru-
chomienia Klubu Seniora przy ul. 

Armii Krajowej, na co już mamy 
przyznaną dotację, będzie też miej-
sce dla seniorów w zrewitalizo-
wanym Pałacu Potockich. Tak że 
będziecie mogli realizować swoje 
pasje w pięknych obiektach. Mam 
nadzieję, że przyszły samorząd bę-
dzie realizował te przedsięwzięcia. 
Spotkanie zakończyło się zabawą 
taneczną.

 Anna Wasak

W ramach corocznego progra-
mu współpracy Miasta z orga-
nizacjami pozarządowymi, na 
zadania dla klubów I stowarzy-
szeń emerytów i rencistów Mia-
sto przeznaczyło:
w 2015 r. - 2000 zł
w 2016 r. - 6800 zł
w 2017 r. - 10700 zł 
w 2018 – zaplanowano 19 200 zł 
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Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Zenona Przesmyckiego w 
Radzyniu Podlaskim ma za-
szczyt zaprosić młodych czy-
telników urodzonych w 2015 
roku do wzięcia udziału w pro-
jekcie „Mała Książka – Wielki 
Człowiek”. 

Zapraszamy rodziców bądź opie-
kunów do aktywnego udziału i 
wspólnego czytania. Zgłoszenia 
przyjmujemy w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Zenona Przesmyc-
kiego w Radzyniu Podlaskim, Filia 
nr 1, ul. Armii Krajowej 5 oraz Filia 
nr 2, ul. Spółdzielcza 8.
Poniżej kilka słów od autorów pro-
jektu, wyjaśniających jego cel i za-
sady.
„Po wielkich sukcesach projektu 
bookstartowego na oddziałach po-
łożniczych w całej Polsce Instytut 
Książki rozpoczyna nową odsłonę 
ogólnopolskiej kampanii „Mała 
książka – wielki człowiek”. Wyjątko-
we Wyprawki Czytelnicze otrzyma-
ją nie tylko rodzice nowo narodzo-
nych dzieci w szpitalach, ale także 
trzylatki, które odwiedzą biblioteki 
biorące udział w akcji.
Pilotażowy projekt dla trzylatków 
realizowany w ramach ogólno-
polskiej kampanii „Mała książka 
- wielki człowiek” rozpoczyna się 
we wrześniu 2018 roku. Akcja ma 
zachęcić rodziców do odwiedzania 
bibliotek i codziennego czytania z 
dzieckiem. Każdy trzylatek, który 
przyjdzie do biblioteki, otrzyma w 
prezencie Wyprawkę Czytelniczą, 
a w niej: książkę „Pierwsze wiersze 
dla…” oraz Kartę Małego Czytel-
nika. Za każdą wizytę w bibliotece 
zakończoną wypożyczeniem mini-
mum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego Mały Czytelnik otrzy-
ma naklejkę, a po zebraniu dziesię-
ciu zostanie uhonorowany imien-
nym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. W 
Wyprawce znajdą coś dla siebie tak-
że rodzice. „Książką połączeni, czyli 
o roli czytania w życiu dziecka” to 
broszura informacyjna,  przypomi-
nająca o korzyściach wynikających 
z czytania dzieciom oraz podpowia-
dająca, skąd czerpać nowe inspira-
cje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko 
pozna ważne miejsce na czytelni-
czej mapie dzieciństwa (bibliotekę) 
i zostanie pełnoprawnym uczestni-

kiem życia kulturalnego.
Badania wykazują, że dzieci wycho-
wywane pośród książek są bardziej 
pewne siebie, mają większy niż ró-
wieśnicy zasób słownictwa i dobrze 
rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z 
czytania mają także konkretny wy-
miar materialny: czytające dzieci 
osiągają sukcesy i zarabiają więcej 
od tych, które nie czytają.
Nieodłącznym elementem czytania 
dzieciom w wieku przedszkolnym 
jest obecność rodzica/opiekuna, 
który nie tylko wciela się w książko-
wych bohaterów, ale staje się prze-
wodnikiem w nowej przygodzie 
przeżywanej wspólnie z dzieckiem, 
budując tym samym relacje, które z 
całą pewnością zaowocują w przy-
szłości.
Więcej informacji oraz lista biblio-
tek biorących udział w projekcie 
znajduje się na stronie: 
www.wielki-czlowiek.pl
Kampania społeczna „Mała książ-
ka – wielki człowiek” przypomi-
na o  korzyściach wynikających ze 
wspólnego, rodzinnego czytania już 
od pierwszych miesięcy życia dziec-
ka. Została przygotowana w związ-
ku z ogólnopolską akcją, w ramach 
której młodzi rodzice na oddziałach 
położniczych otrzymują wyjątkowe 
Wyprawki Czytelnicze: książkę z 
wierszami dla dzieci najwybitniej-
szych polskich poetów oraz bro-
szurę informacyjną o roli czytania 
w rozwoju młodego człowieka. W 
2017 r. w ramach akcji pilotażowej 
rozpoczętej w grudniu rozdaliśmy 
100 tys. Wyprawek Czytelniczych 
w 360 szpitalach w całej Polsce, a w 
2018 r. na nowo narodzone dzieci 
czeka aż 360 tys. wyprawek.
Projekt jest finansowany ze środ-
ków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. 
Organizatorzy:
 Instytut Książki 
Patronat Honorowy: Rzecznik Praw 
Dziecka Marek Michalak 
Partnerzy: Polska Sekcja IBBY, Fun-
dacja Metropolia Dzieci 
Patronat Medialny: Ryms, Czas-
Dzieci.pl”

Zapraszamy

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Zenona Przesmyckiego

w Radzyniu Podlaskim

„MAŁA KSIĄŻKA 
– WIELKI CZŁOWIEK” 
w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej

akTUaLNoŚcI

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia “Radzyńskie Wrzosy” po raz 
piąty obchodzili Dzień Seniora. Spotkanie integracyjne odbyło się w 
sobotę 6 października. 

„Radzyńskie Wrzosy” świętowały 
 Dzień Seniora 



Radzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza na spektakl „Blizny 
pamięci” w wykonaniu Jerzego 
Zelnika i Sebastiana Rysia. 

Sztuka opowiada o Janie Karskim 
– legendarnym emisariuszu, który 
chciał obudzić sumienie świata i 
zatrzymać holokaust. Wydarzenie 
odbędzie się w czwartek 25 paź-
dziernika o godz. 12.00 w sali kina 
Oranżeria. Wstęp wolny.
Spektakl „Blizny pamięci” wpisuje 
się w obchody 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości i 550-le-
cia uzyskania przez Radzyń praw 

miejskich. To opowieść o jednej z 
najbardziej fascynujących postaci, 
Janie Karskim. Historia opowiada-
na z dwóch perspektyw: młodego 

rozpoczynającego życie chłopaka 
wrzuconego w wir działań wojen-
nych (w rej roli Sebastian Ryś) i do-
świadczonego mężczyznę u schyłku 
życia, do którego powracają wciąż 
żywe i nie dające o sobie zapomnieć 
obrazy tragicznej młodości (w tej 
roli Jerzy Zelnik). Dwa nurty narra-
cji dopełniają się, wchodzą ze sobą w 
dialog, wzajemnie komentują odda-
jąc pełen wewnętrznych napięć nurt 
ludzkiego życia. Powstaje niezwykle 
poruszająca wypowiedź o ludzkim 
wymiarze historii i bohaterstwa.

 Robert Mazurek

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło 
się w Galerii „Oranżeria” w piątek 5 
października – Wydarzenie ma na 
celu upublicznienie części bogatych 
zbiorów Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury. Tym samym przystępu-
jemy do prac nad albumem, który 
ukaże Radzyń w starej fotografii – 

powiedział nam Robert Mazurek, 
dyrektor ROK. Organizatorzy zwra-
cają się z prośbą do wszystkich osób, 
które mogą pomóc w identyfikacji 
osób, miejsc i wydarzeń podczas 
których zostały wykonane fotografie 
zaprezentowane na wystawie. – W 
wielu przypadkach udało nam się 

wykonać podpisy do zdjęć, jednak 
mamy jeszcze wiele białych plam. 
Tym samym chcemy rozpocząć 
cykl wystaw, które pozwolą w pełni 
wyeksponować fotograficzne zbiory 
Radzyńskiego Ośrodka Kultury – 
dodaje Mazurek.
 red.
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Sto zdjęć na 100-lecie 
Niepodległości
Radzyński Ośrodek Kultury zorganizował wystawę „100/100”. Podczas 
niej zaprezentowanych zostało sto zdjęć dawnego Radzynia pochodzą-
cych ze zbiorów ROK. Na wystawie, organizowanej z okazji 100-lecia 
Niepodległości oraz 550-lecia Radzynia, można obejrzeć fotografie z lat 
70, 80 i 90-tych.

Radzyński Ośrodek Kultury, 
Fundacja Zatrzymać Czas oraz 
Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki zapraszają wszystkie osoby 
po 50-ym roku życia do udziału 
w programie „Bądź w Olimpij-
skiej Formie”. 

Jego najistotniejszym elemen-
tem będą wspólne ćwiczenia pod 
okiem Jacka Wszoły – dwukrotnego 
uczestnika igrzysk olimpijskich, zło-
tego medalisty z Montrealu w 1976 
r. Wydarzenie odbędzie się w środę 
24 października o godz. 11.00 na sali 

gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Radzyniu. Wstęp wolny.
Projekt „Bądź w Olimpijskiej For-
mie” ma na celu upowszechnianie 
aktywności fizycznej wśród osób po 
50 roku życia i przekazanie, że wiek 
nie jest przeszkodą a raczej koniecz-
nością w utrzymywaniu sprawności 
fizycznej i zdrowia. Po wspólnych 
ćwiczeniach, wykonywanych pod 
okiem olimpijczyka Jacka Wszoły, 
będzie czas na rozmowę, pytania i 
zdjęcia. Na koniec spotkania każdy 
uczestnik otrzyma Certyfikat z pod-
pisem Ambasadora projektu.

Jacek Wszoła – polski lekkoatle-
ta, który specjalizował się w sko-
ku wzwyż. Dwukrotny uczestnik 
igrzysk olimpijskich – w pierwszym 
swoim starcie w Montrealu (1976) 
zdobył złoty, a cztery lata później 
w Moskwie srebrny medal. W obu 
występach poprawiał rekord igrzysk 
olimpijskich. Halowy mistrz Europy 
oraz złoty medalista uniwersjady. 
Pierwszy sukces na arenie między-
narodowej odniósł w 1975 roku, 
wygrywając mistrzostwa Europy 
juniorów.
 Robert Mazurek

Radzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza na koncert i spo-
tkanie z aktorką Marzeną Ki-
piel-Sztuka, znanej szerszej 
widowni jako Halina Kiepska z 
popularnego polskiego serialu 
komediowego „Świat według 
Kiepskich”. 

Wydarzenie odbędzie się w nie-
dzielę 28 października w sali kina 
Oranżeria o godz. 19.00. Bilety w 
cenie 25 zł do nabycia w ROK.
– Podczas koncertu wysłuchamy 
oryginalnych utworów zaśpie-
wanych przez aktorkę m.in. „Tak 
mało nas już” czy „Lubię facetów 
po 50-ce”. Po każdej piosence 
Marzena Kipiel-Sztuka podzieli 
się ciekawostkami z planu „Kiep-
skich”, a także o życiu z „piętnem” 
Halinki – powiedział nam Robert 
Mazurek, dyrektor ROK.
Marzena Kipiel-Sztuka urodziła 
się w Legnicy. W latach 1987-
1989 pracowała jako sufler w 
Teatrze im.  Aleksandra Fredry 
w Gnieźnie. Zadebiutowała w 
1990 r. na deskach Teatru Dra-
matycznego w Legnicy. W 1993 r. 
otrzymała Złotą Iglicę. Stworzy-
ła niezapomniane  role scenicz-

ne w spektaklach tj. „Czerwone 
pantofelki” (1990), „Henryk 
Pobożny” (1991), „Teatr wenec-
ki” (1992), „Zagraj to jeszcze raz 
sam” (1996) czy w „Kordianie” 
(1999). Mogliśmy ją podziwiać 
w wielu  filmach i serialach,  m.
in  w „Sztuczkach” (2007), „Fali 
zbrodni”. Popularność przynio-
sła jej rola Halinki  Kiepskiej w 
serialu komediowym „Świat We-
dług Kiepskich”, gdzie do dnia 
dzisiejszego gra u boku Andrze-
ja Grabowskiego. W programie 
muzycznym „Jak oni śpiewają” 
zajęła 5 miejsce. W 2014 r. ukazał 
się debiutancki singiel Marzeny 
pt. „Lubię facetów”.

 red.

Radzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza na sztukę pt. „Spra-
wa Polski jest najważniejsza. 
Rzecz o Wincentym Witosie”. 
Spektakl, z udziałem Dominiki 
Figurskiej i Dariusz Kowalskie-
go, odbędzie się we wtorek 
30 października o godz. 18.00 
w sali kina Oranżeria. Wstęp 
wolny.

– Wydarzenie uświetni radzyń-
skie obchody 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, 
a także 550-lecia uzyskania przez 
nasze miasto praw miejskich – 
powiedział nam Robert Mazurek, 
dyrektor ROK. Spektakl ma za 
zadanie przybliżyć Wincentego 
Witosa – jednego z „Ojców” na-
szej niepodległości, która wydaje 
się być okryta nieco cieniem za-
pomnienia. – Zapraszamy widza 
na spotkanie z postacią, której na-
zwisko wprawdzie wszyscy znają, 
ale poza tym cała wiedza o niej w 
społecznej świadomości wydaje się 
być ograniczona do kilku  uprasz-
czających skojarzeń, za którymi 
trudno dostrzec żywego człowieka, 
niezłomny charakter, charyzmę 

i determinację , które okazały się 
nieocenione w trudnych, krytycz-
nych momentach historii naszego 
państwa – dodaje Mazurek.
W spektaklu wystąpi znani akto-
rzy – Dominka Figurska i Dariusz 
Kowalski.

Halina Kiepska odwiedzi Radzyń

„Bądź w Olimpijskiej Formie” z Jackiem Wszołą

Jerzy Zelnik i Sebastian Ryś w Radzyniu
Spektakl na 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości



Inwestycje w bazę
sportową
W mijającej czteroletniej kadencji 
wybudowaliśmy od podstaw salę 
gimnastyczną z całym zapleczem 
przy SP nr 2 przy ulicy Chmie-
lowskiego (łączny koszt to 2,8 mln 
zł), a w trakcie budowy jest hala 
sportowa przy „Jedynce” (koszt 
inwestycji to ok. 5,5 mln zł, w tym 
dotacja 1,5 mln zł z Ministerstwa 
Sportu). Poprawi to w ogromnym 
stopniu warunki do zajęć z wy-
chowania fizycznego w godzinach 
pracy szkół, a po południu zwięk-
szy bazę sportowa dla klubów i 
stowarzyszeń sportowych. 
Na stadionie miejskim w ostatnich 
dwóch latach zostało wykonane 
nawodnienie głównego boiska 
(koszt tego to ok. 32 tys. zł), a tak-
że trybuna dla zorganizowanych 
grup kibiców drużyn przyjezd-
nych (koszt to 130 tys. zł). Dotacje 
dla klubu sportowego „Orlęta” w 
ostatnich czterech latach wyniósł 
1 182 000 zł. Na utrzymanie i ad-
ministrowanie stadionu przezna-
czyliśmy w tym okresie 160 tys. zł.

Dotacje na rozwój 
sportu w mieście
W minionych latach środki prze-
znaczone na dotacje dla klubów i 
stowarzyszeń sportowych wynio-
sły od 285 tys. do 440 tys. złotych, 
ale to jest tylko część środków 
miejskich przeznaczonych na 
sport i rozwój fizyczny naszych 
mieszkańców.
Od trzech lat rokrocznie przezna-
czamy 30-40 tys. zł na działanie w 
zakresie szeroko pojętej profilak-
tyki uzależnień. Zdecydowanie 
największą ich część otrzymują 
kluby i stowarzyszenie sportowe.
Do tego trzeba dodać 1 200 000 zł 
do 1 300 000 zł wydawane każde-
go roku (od 5 lat) na utrzymacie 
krytej pływalni. Została ona wy-
budowana przez mojego poprzed-
nika i jest to nasze wspólne dobro, 
którego nie możemy zaniedbać, 
chociaż koszty utrzymania są bar-
dzo wysokie.
Już czwarty rok realizujemy Miej-
ski Program Nauki Pływania dla 
uczniów klas pierwszych i dru-
gich. Rodzice opłacają wstęp na 

basen, a środki na wynagrodzenie 
instruktorów pochodzą z budże-
tu miasta. Wydatki miasta za ten 
okres to ok. 40 tys. zł. 

czy można więcej?
Łącznie daje to w sumie kwotę po-
nad 2 mln zł każdego roku, w tym 
roku  jest to 3% budżetu. 
Dochody miasta wzrastają z roku 
na rok (w roku 2014 wyniosły 45 
mln zł, a już w 2018 roku to ponad 
77 mln. zł), należy jednak wyraźnie 
zaznaczyć, że wzrost tych docho-
dów wynika ze zwiększonych dota-
cji na zadania zlecone, w tym: 
- program 500+ - ok. 10 mln. zł
- zwiększone o 10 mln zł wydatki 
na oświatę
- wydatki inwestycyjne to kolejne 2 
mln. zł.
Z tych pieniędzy na sport i kultu-
rę nie możemy przeznaczyć ani 
jednej złotówki. Te dziedziny życia 
społecznego możemy sfinansować 
jedynie z dochodów bieżących 
miasta, a te nie rosną znacząco, po-
nieważ musielibyśmy podnieść po-
datki dla wszystkich mieszkańców.

W budżecie miasta już obecnie wy-
datki na sport i kulturę są na stałym 
poziomie z tendencją wzrostową 
i zależą wyłącznie od dochodów 
własnych miasta. Warto podkreślić, 
że burmistrz odpowiedzialny jest 
za zrównoważony rozwój każdej 
dziedziny życia społecznego np. 
oświaty czy też całej infrastruktury 
miejskiej (drogi, kanalizacje, wodo-
ciągi i wiele innych działań). 

od przedszkolaków 
do seniorów
Należy zaznaczyć, że wszystko 
zaczyna się od najmłodszych lat, 
dlatego też niezwykle pozytywnie 
oceniam działalność organizato-
rów i najmłodszych uczestników 
„Olimpiady Przedszkolaka”. To 
podczas tych „zmagań” sporto-
wych i rekreacyjnych pobudzamy 
w najmłodszym pokoleniu chęć 
uprawiania sportu i udziału w szla-
chetnej rywalizacji. (Przed wieloma 
laty jeden z moich wychowawców 
dzielił się z nami taka oto myślą: 
„Cóż warta jest głowa, jeśli jej nogi 
nie są w stanie unieść”).
Nie możemy również pozostawić 
bez odpowiedniego wsparcia orga-
nizatorów i uczestników ,,SENIO-
RADY”, gdzie ludzie w wieku eme-
rytalnym pragną aktywnie spędzać 
czas poprzez uczestniczenie w róż-
nych imprezach sportowych i re-
kreacyjnych. Taka aktywność daje 
nam wszystkim poczucie wspólno-
ty i wzajemną życzliwość. Zdrowie 
przy tym również dopisuje. 
Kultywowanie pięknych tradycji 

sportowych (jak np. w roku 2019 
będziemy obchodzili 95. rocznicę 
powstania Klubu Sportowego ,,Or-
lęta”), a także obecna aktywność 
szkoleniowców i zawodników wie-
lu innych dyscyplin sportu świad-
czy o naszym środowisku i daje 
pewność wszechstronnego rozwoju 
naszych mieszkańców. 

Na najbliższe lata…
 Według burmistrza Jerzego Rębka 
priorytetami na najbliższe lata po-
winny być: 
- budowa pełnowymiarowego bo-
iska ze sztuczną nawierzchnią na 
Stadionie Miejskim przy wsparciu 
ze strony Ministerstwa Sportu i 
PZPN, co miało miejsce również 
przy budowie hali przy SP nr 1. 
- budowę osiedlowych boisk wie-
lofunkcyjnych ze sztuczną na-
wierzchnią przy SP nr 2 na ulicy 
Chmielowskiego i na tzw. „Mło-
dzieżówce”. We współpracy i po-
rozumieniu z kierownictwem 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom” 
realizacja jest realna.
- udostępnione zostanie odtworzo-
ne boisko ze sztuczną nawierzchnią 
przy SP nr 1.

Poza tym Miasto jest organem pro-
wadzącym Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, którego bogatą 
działalność opisujemy na bieżąco 
w Biuletynie - zapraszamy też do 
lektury artykułu w numerze jubi-
leuszowym „Radzynia”. 
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Uczniowi przysługuje prawo 
do pomocy materialnej – sty-
pendium szkolnego o charak-
terze socjalnym ze środków 
przeznaczonych na ten cel w 
budżecie państwa lub budżecie 
właściwej jednostki samorządu 
terytorialnego.

Miasto Radzyń Podlaski zabezpie-
cza środki dla wszystkich uczniów, 
których rodzice lub opiekunowie 
prawni złożyli poprawne wnioski, 

na okres 10 miesięcy w danym roku 
szkolnym – choć ma obowiązek 
tylko na miesiąc. W sumie jest to 
ok. 50 tys. zł ze środków miejskich, 
reszta (ok. 200 tys. zł pochodzi z 
budżetu państwa).
Pomoc materialna jest udzielana 
uczniom w celu zmniejszenia róż-
nic w dostępie do edukacji, umoż-
liwienia pokonywania barier do-
stępu do edukacji  wynikających z 
trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Pomoc materialna przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i nie-
publicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych;
- młodzieży i dla dorosłych oraz 
słuchaczom kolegiów pracowni-
ków służb społecznych - do czasu 
ukończenia kształcenia, nie dłużej 
jednak niż do  ukończenia 24. roku 
życia;
- wychowankom publicznych i nie-
publicznych ośrodków rewalida-
cyjno - wychowawczych  – do cza-
su ukończenia realizacji obowiązku 
nauki.
Świadczenia pomocy materialnej, 
o których mowa w art. 90c ust. 2 

ustawy o systemie oświaty (Dz.U 
z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.), 
przysługują również uczniom szkół 
niepublicznych nieposiadających 
uprawnień szkół  publicznych dla 
młodzieży i dla dorosłych – do cza-
su ukończenia realizacji obowiązku 
nauki. 
Stypendium szkolne może otrzy-
mać uczeń znajdujący się w trudnej 
sytuacji materialnej, wynikającej 
z niskich dochodów na osobę w 
rodzinie, w szczególności gdy w 
rodzinie tej występuje: bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka  lub dłu-
gotrwała choroba, wielodzietność, 

brak umiejętności wypełniania 
funkcji opiekuńczo - wychowaw-
czych, alkoholizm lub narkomania, 
a także gdy rodzina jest niepełna 
lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium szkolne jest przy-
znawane na okres nie krótszy niż 
miesiąc i nie dłuższy niż 10 mie-
sięcy w danym roku szkolnym, a w 
przypadku słuchaczy kolegiów pra-
cowników służb społecznych – na 
okres nie krótszy niż miesiąc i nie 
dłuższy niż 9 miesięcy w danym 
roku szkolnym.
 Anna Bogutyn

Miasto dla uczniów

Miasto dla sportu

- Jako odpowiedzialny za sprawy miasta i jego mieszkańców w różnych dziedzi-
nach życia społecznego, z całą mocą potwierdzam potrzebę inwestowania w 
rozwój intelektualny i fizyczny dzieci, młodzieży i wszystkich dorosłych miesz-
kańców Radzynia - mówi burmistrz Jerzy Rębek. - Poza tym udział naszych 
zawodników różnych dyscyplin sportu w turniejach o zasięgu wojewódzkim, 
krajowym, a często również europejskim jest doskonałą forma promocji naszego 
miasta. Z wielkim szacunkiem odnosimy się do kadry szkoleniowców i zawodni-
ków wszystkich działających w Radzyniu klubów i stowarzyszeń sportowych. 


