
Umowa 
na skatepark 
podpisana!

„Ja też chodzę 
  do przedszkola” 

Kandydaci na 
radnych 
Rady Miasta 
Radzyń Podlaski

Umowę o dofinansowanie pro-
jektu „Budowa miejsc rekreacji w 
Radzyniu Podlaskim” Burmistrz 
Jerzy Rębek wraz z Anną Woźniak 
– Skarbnikiem Miasta podpisali 
18 września w Urzędzie Marszał-
kowskim. Projekt zakłada wybu-
dowanie skateparku oraz dwóch 
siłowni plenerowych. Opiewa na 
kwotę 282,5 tys. zł, z czego dofi-
nansowanie wyniesie 179,8 tys. zł. 

W Przedszkolach Miejskich w okre-
sie od 01.07.2017 r. do 31.07.2019 
r. jest realizowany projekt „Ja też 
chodzę do przedszkola”, który obej-
muje adaptację budynku przy ul. 
Chmielowskiego,  zakup sprzętu i 
dodatkowe zajęcia specjalistyczne 
dla 290 dzieci z przedszkola miej-
skiego. 

O mandat radnego Rady Miasta Ra-
dzyń Podlaski w październikowych 
wyborach będą się ubiegały 63 oso-
by, reprezentujące 6 komitetów wy-
borczych, są to: PiS, Radzyń Moje 
Miasto, RaSIL, Radzyńskie Porozu-
mienie Samorządowe, #21-300 i Ra-
dzyńskie Forum Samorządowe. Na 
kandydatów głosować może 12 755 
mieszkańców Radzynia. 

ciąg dalszy na str. 12
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- W wyniku tego typu działań, z jakimi mamy do czynienia w Radzyniu, województwo lubelskie 
zagrożone jest stratą ponad 79 mln euro (prezentacja jest dostępna na stronie MF) 
– mówił senator Grzegorz Bierecki na konferencji prasowej 13 września.
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17 września 
Radzyń uczcił 
poległych

Już 6 października 
w Radzyniu 
„Mężczyzna idealny”
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Radzyńscy harcerze 
zachowali się 
jak trzeba

Województwo lubelskie może stracić ok. 80 mln euro
Wniosek Miasta Radzyń o 10 mln odrzucony przez Urząd Marszałkowski

LePIeJ oddać UNII,
NIż dać RadzyNIowI?



dlaczego? 
Powodów jest kilka. 
oto niektóre:
1. Pałac Potockich jest nie tylko 
radzyńską ciekawostką, ale eu-
ropejską perłą kultury, dobrem 
narodowym, świadkiem wielkiej 
historii. Także zabytkiem zachwy-
cającym turystów, mogących przy-
ciągać przybyszów z kraju i zagra-
nicy, co może się stać jednym z 
motorów rozwoju miasta.
- Dlatego wszystkim, bez wzglę-
du na poglądy czy przynależność 
partyjną – jak podkreśla burmistrz 
Jerzy Rębek - powinno zależeć na 
tym, by zrobić wszystko, aby pała-
cowi przywrócić świetność. 

2. Miał służyć temu projekt „Roko-
ko na Nowo – rewitalizacja Mia-
sta Radzyń Podlaski”, który był z 
wielką pieczołowitością przygoto-
wywany od grudnia 2016. W two-
rzeniu programu udział brały takie 
podmioty jak: Lubelska Fundacja 
Inicjatyw Ekologicznych, Akade-
mia Sztuk Pięknych w Warszawie, 
Politechnika Lubelska. - Przygo-
towujemy kilkanaście programów 
rewitalizacyjnych, zapewniam, że 
te państwa projekty podstawowe 
są naprawdę dobrze przemyślane 
i ważne – podsumowywał Piotr 
Janczarek - prezes LFIE. 

3. Dokumenty do przesłania kom-
pletowała lub sporządzała firma, 
która ma podpisaną w tym zakresie 
umowę z Miastem. W odpowied-
nim terminie zostały przesłane 
zarówno wniosek (29 listopada 
2017 – termin 30 listopada) jak i 
uzupełnienia (9 lutego 2018 – ter-
min 15 lutego). Jeszcze w czerwcu, 
na obchodach jubileuszu 550-le-
cia Radzynia mieszkańcy miasta i 
jego władze odbierali pozytywne 

sygnały dotyczące wniosku. W 
sierpniu do Urzędu Marszałkow-
skiego dosłane zostały uzupełnie-
nia (7 sierpnia 2018 – termin 8 
sierpnia). 
Przesyłanie dokumentów do Urzę-
du Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Lubelskiego odbywało się elek-
tronicznie poprzez funkcjonujący 
w tym celu system LSI 2014 - do-
kumenty podpisywane były elek-
tronicznie. 

Było dobrze - dlaczego 
się zepsuło?
Na obchodach 550-lecia praw 
miejskich Radzynia – marszałek 
Sławomir Sosnowski uczestniczył 
w Mszy św. w kościele pw. Trójcy 
Świętej. Mówił wówczas Burmi-
strzowi Jerzemu Rębkowi, że pro-
jekt jest dobry i w połowie sierp-
nia zostanie podpisana umowa. 
- Jeszcze 17 czerwca Pan Marszałek 
siedząc ze mną w kościele Świę-
tej Trójcy przed ołtarzem szepnął 
mi do ucha przed Mszą św.: „Nie 
martw się wszystko jest załatwio-
ne. W sierpniu podpisujemy umo-
wę” - wspominał burmistrz Jerzy 
Rębek. 
W uroczystej gali z okazji 550-lecia 
Radzynia uczestniczył Marcin Czy-
żak dyrektor Departamentu Wdra-
żania Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w Urzędzie 
Marszałkowskim. Mówił wówczas 
o „zawartym porozumieniu z bur-
mistrzami wartym po 10 mln dla 
każdego z burmistrzów” (przypo-
mnijmy, że „Wspólnota” rozpętała 
burzę, gdy to samo – o dżentelmeń-
skiej umowie między marszałkiem 
a burmistrzami miast powiatowych 
- wcześniej powiedział burmistrz). 
W tej samej wypowiedzi M. Czy-
żak dość enigmatycznie mówił o 
wniosku na rewitalizację miasta: 
„Jesteśmy bliżej końca jak począt-

ku tego konkursu. Mam nadzieję, 
że na początku sierpnia spotkamy 
się z panem burmistrzem. Ja ten 
wniosek widziałem i jakąś opinię 
na ten temat mam”. Z kontekstu i 
tonu wypowiedzi wynikało (choć 
nie było to sformułowane jedno-
znacznie i jasno), że wszystko jest 
na dobrej drodze, tak że wypo-
wiedź M. Czyżaka spotkała się z 
entuzjastycznym przyjęciem przez 
radzyńską widownię. 

Marszałek Sosnowski: „Są-
dzę, że wniosek jest pięk-
nie napisany”
Marszałek nie wyparł się przyto-
czonej wyżej rozmowy, potwierdził 
podczas konferencji, która odbyła 
się w radzyńskim szpitalu 14 wrze-
śnia „W kościele mówiłem, bo mó-
wiłem, że przed wyborami wypali, 
ale czy ja przypuszczałem, że nie 
ma kompletnych dokumentów?... 
Sądzę, że wniosek jest pięknie na-
pisany, ale nie dostał ani jednego 
punktu, nie został dopuszczony do 
oceny, bo był niekompletny”.
Podczas konferencji w Starostwie 5 
września Sławomir Sosnowski po-
twierdził też: – Obiecałem wszyst-
kim burmistrzom z miast powia-
towych po 10 milionów dla każ-
dego miasta. Dodał, że „niestety, w 

Radzyniu to się nie udało” i winą 
obarczył burmistrza: - Osoba, która 
jest za to miasto odpowiedzialna, 
Pan Burmistrz, po raz kolejny nie 
spełnił wymogów formalnych.
Marszałek Sosnowski poradził 
burmistrzowi skierować sprawę na 
drogę sądową. - Tylko przy pozy-
tywnym wyroku sądu, w co bardzo 
wątpię, bo są rażące uchybienia, 
byłaby szansa. Trzeba sobie zadać 
pytanie, czy podatników Radzynia 
Podlaskiego stać na to, żeby z ich 
pieniędzy nieść ogromnego sło-
nia? Pozostaje tylko taka droga, bo 
wniosek 14-milionowy nie może 
być realizowany.

dlaczego więc został
odrzucony?
Według marszałka Sosnowskie-
go „na ocenie formalnej wniosek 
zostaje odrzucony po raz kolejny, 
nie mając aktualnych i wymaga-
nych procedurą pozwoleń. Nie ma 
pozwolenia na wycinkę drzew, 
pozwolenia budowlanego, aktu-
alnego pozwolenia na posadzki, 
pomimo tego, że jest zgoda kon-
serwatorska. Pan burmistrz został 
wezwany do uzupełnienia wniosku 
i tego nie zrobił tak, jak wymaga 
procedura” (stanowisko Burmi-
strza na sąsiedniej stronie).

Kogo zatrwożyła
współpraca?
Podczas uroczystych obchodów 
jubileuszu miasta Starosta Lucjan 
Kotwica powiedział: „Daję słowo 
honoru: w Radzyniu nie ma cudów 
nad urną. Radzyń to jest jeden 
wielki cud codziennej pracy ponad 
podziałami, ale współpraca za-
trważa niejednego.” 
Jedną z jej płaszczyzn jest remont 
ciągu ulic: Sitkowskiego, Błogosła-
wionych Męczenników Podlaskich. 
Burmistrz Jerzy Rębek przypomi-
na, że to on zainicjował inwestycję, 
w Urzędzie Miasta został stworzony 
projekt i podjął starania o pozyska-
nie dotacji z rządowego programu 
budowy dróg lokalnych. Radzyń 
pozyskał na ten cel 4 mln zł. Mia-
sto dokłada 900 tys. zł, powiat – 360 
tys. zł. Wkładu własnego. Całość 
projektu – w imię dobra wspólnego 
mieszkańców Radzynia – Burmistrz 
przekazał Starostwu, gdyż okazało 
się, że tylko ono jako właściciel mo-
gło się występować oficjalnie o po-
zyskanie funduszy. - Byłem przeko-
nany, że tworzymy dobro wspólne, 
bo przecież na tym powinno nam 
zależeć, bez względu na to, jaką 
opcję polityczną reprezentujemy: 
czy to jest PiS czy PSL, PO, Nowo-
czesna czy inne formacje – mówił 
Burmistrz Jerzy Rębek i apelował: 
- Twórzmy dobro wspólne. Nie tyl-
ko interes partyjny jest ważny, ale 
mieszkańców całego Radzynia – 
wyjaśniał burmistrz Jerzy Rębek.
Podpisanie umowy w sprawie do-
tacji na przebudowę dróg miało 
miejsce w Starostwie Powiatowym 
– niektóre media wycięły osobę 
Burmistrza, który siedział obok wo-
jewody Przemysława Czarnka. 

 Anna Wasak
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Prezent na 550-lecie Radzynia Podlaskiego: 
odrzucenie wniosku o dofinansowanie Pałacu
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski 19 września wysłał protest do Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie nega-
tywnej oceny projektu „Rokoko na Nowo- rewitalizacja centrum Radzynia Podlaskiego”. Przypomnijmy, że na konferen-
cji zorganizowanej 5 września w radzyńskim starostwie marszałek Sławomir Sosnowski poinformował, że Urząd Mar-
szałkowski odrzucił wniosek Miasta Radzyń Podlaski o dofinansowanie projektu „Rokoko na Nowo”. Do Urzędu Miasta 
pismo w tej sprawie dotarło 6 września. Taka decyzja zszokowała zarówno władze miasta jak i wielu jego mieszkańców.



Burmistrz poinformował, że ma 
zamiar złożyć zawiadomienie 
do prokuratury o możliwości 
popełnienia przestępstwa przez 
Pana Sławomira Sosnowskie-
go oraz bliżej nieustaloną osobę 
będącą pracownikiem Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego w Lublinie, zgod-
nie z art. 231 KK, polegającego 
na przekroczeniu uprawnień 
lub niedopełnieniu obowiązków 
przez funkcjonariusza publiczne-
go w zakresie, w jakim informacje 
dotyczące oceny formalnej złożo-
nego wniosku o dofinansowanie 
projektu pn. „Rokoko na Nowo 
- rewitalizacja centrum Radzynia 
Podlaskiego” zostały ujawnione 
osobom postronnym. 
Zapowiedział, że wystąpi również 
z prywatnym aktem oskarżenia 
wobec Sławomira Sosnowskie-
go, marszałka Województwa Lu-
belskiego, ze względu na to, że 

naruszone zostały jego dobra oso-
biste przez przypisanie mu braku 
profesjonalizmu i nieudolność 
w sporządzaniu projektów. - Nie 
zgadzam się z takim traktowa-
niem i taki prywatny akt również 
wpłynie do prokuratury - mówił 
burmistrz Jerzy Rębek.
Według marszałka Sosnowskie-
go wniosek został odrzucony, bo 
nie ma aktualnych i wymaganych 
procedurą pozwoleń: ”Nie ma 
pozwolenia na wycinkę drzew, 
pozwolenia budowlanego, aktu-
alnego pozwolenia na posadzki, 
pomimo tego, że jest zgoda kon-
serwatorska.” 
- Zarzuty, jakoby nie było aktu-
alnych pozwoleń, to kłamstwo. 
Pan starosta wydał nam pozwole-
nia na budowę, rewitalizację ryn-
ku i pałacu – odpowiedział bur-
mistrz Jerzy Rębek i zaprezento-
wał aktualne zezwolenia (można 
je zobaczyć na www.radzyn-podl.

pl). - Kolejny zarzut: podobno 
nie mamy pozwolenia na remont 
posadzek w pałacu. To niepraw-
da. Pokażę w projekcie budowla-
nym: podłogi i posadzki – to jest 
w projekcie, jest z pozwoleniu 
pana starosty Lucjana Kotwicy – 
kontynuował burmistrz. - Kolej-
ny temat – związany z Rynkiem. 
Podobno nie mamy pozwolenia 
na wycinkę drzew. Projekt tech-
niczny tego obiektu jest dostępny, 
opracowany: mamy pozwolenie 
na budowę i pan, Panie Starosto, 
o tym dobrze wie: w tym załącz-
niku graficznym są zaznaczone 

wszystkie drzewa, które mają po-
zostać i które mają być wycięte. 
- Jeśli chodzi o zezwolenie na wy-
cinkę - logiczne jest, że drzewa 
wycina się, gdy się występuje do 
procesu inwestycyjnego, a nie, 
gdy trzeba zadowolić urzędnika. 
Mamy projekt i pozwolenie bu-
dowę. Mam prawo się odwołać 
– mówił Jerzy Rębek.
- Naszym celem - Prawa i Spra-
wiedliwości jest dobro wspólne, 
bez względu na to, kto żyje w tym 
rejonie: zwolennicy PiS-u, PSL-u, 
PO. Nie ma to znaczenia. Dziwi 
mnie, że Pan Marszałek uro-
dzony w Radzyniu Podlaskim, 

wywodzący się z tego powiatu, 
blokuje rozwój miasta, szcze-
gólnie to, co jest perłą Radzynia, 
Lubelszczyzny i Polski - Pałacu 
Potockich w Radzyniu Podla-
skim – spuentował Burmistrz 
Jerzy Rębek. - Jestem zdumiony: 
po co tyle nienawiści? To jest 
dobro narodowe, dobro wspól-
ne, a tu ciągle przeszkody. Tak 
nie wolno postępować z ludźmi 
– nie chodzi tylko o mnie, ale 
o mieszkańców Radzynia i śro-
dowiska radzyńskiego – mówił 
burmistrz Jerzy Rębek.

 AW
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Miasto Radzyń Podlaski nie 
zgadza się z negatywną 
oceną projektu  „Rokoko na 
Nowo - rewitalizacja centrum 
Radzynia Podlaskiego” i wnosi 
o jej uchylenie i przywrócenie 
projektu, do właściwego eta-
pu oceny. W związku z tym 
19 września został wysłany 
protest do Zarządu Woje-
wództwa Lubelskiego.

Protest zawiera opinię, że Insty-
tucja Zarządzająca jako Instytu-
cja Organizująca Konkurs (IOK) 
dokonała oceny projektu Wnio-
skodawcy „w sposób oczywiście 

niezgodny z ustanowioną treścią”  
kryterium formalnej poprawno-
ści. „Wynik takiej oceny powinien 
zawierać uzasadnienie, ze szcze-
gólnym wyjaśnieniem okoliczno-
ści, które zadecydowały o takim, 
a nie innym rozstrzygnięciu np. 
o przyznanej ilości punktów w 
ramach tej oceny”.  Wniosko-
dawca podkreśla, że uzasadnie-
nia są niejasne i niezrozumiałe. 
Przywołuje przy tym stanowisko 
NSA, wyrażone w wyroku z dnia 
30 listopada 2017 r (sygn. Akt II 
GSK 3705/17): „Przestrzeganie 
zasady przejrzystości zobowiązu-
je instytucje do wyczerpującego i 

precyzyjnego uzasadniania oceny 
i wyboru projektów… Podkreśle-
nia wymaga również i to, że swo-
bodna ocena nie może oznaczać 
dowolności, gdyż wówczas – jako 
arbitralna – powinna być uznana 
za niezgodną z prawem”. 
„Na każdym etapie badania spra-
wy, a nie tyko po wniesionym 
proteście, beneficjent powinien 
uzyskać precyzyjne wskazanie co 
do wyników tego etapu, winien 
uzyskać informację ze szczegó-
łową, jasną, rzetelną i przejrzystą 
analizę ocen. Informacja orga-
nu musi zawierać powody, które  
zdecydowały o ocenie projektu, 

czy też – na następnym etapie – o 
nieuwzględnieniu protestu, wraz 
z ich uzasadnieniem”. 
Przywołany został wyrok WSA 
w Warszawie z 19.12. 2017 (sygn. 
akt V SA/Wa 1989/17), gdzie czy-
tamy: „uzasadnienie oceny po-
winno być zrozumiałe dla strony 
i wyraźnie wskazywać na przy-
czyny negatywnej oceny, a więc 
wymieniać uchybienia wraz z ich 
wyjaśnieniem”. 
Jasności, przejrzystości zabrakło 
w informacji o negatywnej ocenie 
wniosku. „Nie sposób wywieść, 
dlaczego doszło do uznania, że 
odpowiedź na pytania (1, 2, 3 i 6) 

jest negatywna” - czytamy w pro-
teście. Podobnie jest z kolejnymi 
pytaniami 7 i 8. W odniesieniu do 
pytania nr 7: „pismo nie przedsta-
wiło jakiejkolwiek argumentacji”. 
Protest szczegółowo odnosi się do 
zarzutów, jakoby w uzupełnieniu 
do wniosku nie było  pozwolenia 
na wycinkę drzew, pozwolenia 
budowlanego, aktualnego pozwo-
lenia na posadzki.

Tekst protestu wraz z załączni-
kami dostępny jest na stronie 
www. radzyn-podl.pl. 
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Protest wysłany

Protest do zarządu wojewódzkiego 
i pozew wobec marszałka Sosnowskiego
Wniesienie protestu do Zarządu Województwa 
Lubelskiego w związku z odrzuceniem wniosku 
o dofinansowaniu projektu „Rokoko na Nowo 
– rewitalizacja centrum Radzynia Podlaskiego” 
(w tym Pałacu Potockich) oraz skierowanie 
do prokuratury prywatnego aktu oskarżenia 
wobec  marszałka Sławomira Sosnowskiego 
zapowiedział burmistrz Jerzy Rębek podczas 
konferencji prasowej 13 września. Przedstawił 
również stanowisko Miasta w sprawie decyzji 
Urzędu Marszałkowskiego i formy poinformo-
wania o tym fakcie.  



Przepis ten stanowi, że do cza-
su rozstrzygnięcia konkursu nie 
podlegają udostępnieniu doku-
menty i informacje wytworzone 
lub przygotowane w związku z 
oceną wniosków. Konkurs, w ra-
mach którego wniosek złożyło 
Miasto Radzyń Podlaski, ma za-
kończyć się w styczniu 2019 roku.
Oznacza to, że Urząd Marszał-
kowski Województwa Lubelskie-
go, ujawniając pismo o negatyw-
nej ocenie projektu Miasta, w 

sposób oczywisty naruszył prze-
pisy ustawy. Wszystko wskazu-
je na to, że naruszenie to było 
świadome i nakierowane na uzy-
skanie korzyści politycznych w 
związku z kampanią wyborczą.
Zgodnie z art. 53 ustawy wnio-
skodawcy, których projekty zo-
stały negatywnie ocenione, mają 
prawo złożyć tzw. protest. Prze-
pisy ustawy obligują do tego, by 
proces rozpatrywania protestu 
był bezstronny i rzetelny.

Protest ten będzie rozpatrywany 
przez Zarząd Województwa Lu-
belskiego.
Wypowiedź Pana Marszałka Sła-
womira Sosnowskiego, że „Jedy-
nym wyjściem z tej sytuacji jest 
kolejny sąd i radzę panu burmi-
strzowi po raz kolejny to zrobić” 
sugeruje, że Pan Marszałek już 
przesądził o tym – naruszając 
ustawę - że nie dojdzie do po-
zytywnego rozstrzygnięcia pro-
testu. Ponieważ protest Miasta 

będą rozpatrywali pracownicy 
podlegli – pośrednio lub bezpo-
średnio – Marszałkowi Woje-
wództwa, będącego czynnym po-
litykiem partii mającej przewagę 
w koalicji rządzącej w Sejmiku 
Województwa, wypowiedź Pana 
Marszałka można traktować jako 
sygnał, skierowany do swoich 
pracowników – by dokonali ne-
gatywnego rozpatrzenia protestu.
Wypowiedź Pana Marszałka 
wskazuje, że nawet nie rozpatru-

je on możliwości tego, że Miasto 
wykaże w treści protestu błędy w 
sposobie oceny projektu Miasta. 
Tymczasem, o ile Pan Marsza-
łek zarzucił Miastu, że dokona-
ło błędnej poprawy wniosku, to 
zataił przed opinią publiczną, 
w jaki sposób jego pracownicy 
wezwali Miasto do złożenia po-
prawy.
Miasto przygotuje protest i przed-
stawi liczne błędy w sposobie oce-
ny swojego projektu.
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W dniu 5. września 2018 r., na stronie portalu internetowego www.iledzisiaj.pl zostało opublikowane pismo, informujące 
o negatywnej ocenie wniosku Miasta Radzyń Podlaski. Pismo to jest opatrzone pieczęcią Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Lubelskiego z adnotacją „Wysłano”. Oznacza to, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lu-
belskiego naruszyli przepis art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Treść oświadczenia Burmistrza Miasta Radzyń 
Podlaski na konferencji prasowej 13 września

Chodzi o ponad 3-milionową 
inwestycję dotyczącą instalacji 
solarnych. - Ponad 300 rodzin 
aplikowało o instalacje solar-
ne. Złożyliśmy wniosek i po 

uzupełnieniach, które są rzeczą 
normalną, powiedziano nam, 
że wniosek został odrzucony ze 
względów formalnych. Zanim 
przyszło do nas oficjalne pismo, 

Pan Marszałek Sławomir So-
snowski na konwencie sołtysów 
zorganizowanym przez swego 
kolegę partyjnego Lucjana Ko-
twicę ogłosił, że jest mu przy-
kro, że wójt gminy Borki nie 
umie czytać regulaminu i musiał 
odrzucić nasz projekt. Nie zga-
dzaliśmy się z tym, zgłosiliśmy 
protest, który uznano. Wniosek 

przywrócono. Gdy w drugim 
etapie oceniali ten wniosek 
eksperci, otrzymał on maksy-
malną liczbę punktów – 100%. 
Jednak musieliśmy czekać, aż 
wszystkie odwołania zostaną 
rozpatrzone, włącznie ze spra-
wami sądowymi.  Opóźniło to 
realizację projektu o ponad 
rok. Umowę podpisaliśmy, wy-

konawca rozpocznie realizację 
w przyszłym tygodniu. Uważam, 
że było to celowe działanie, by 
podważyć autorytet włodarza, 
by opóźnić realizację projek-
tu.  A co byłoby, gdybym się nie 
odwołał? Wniosek by przepadł, 
a 300 rodzin nie miałoby ciepłej 
wody z solarów. 

Radosław Sałata (PiS) wójt gminy Borki podczas konferen-
cji prasowej 13 września informował o sytuacji, jaka miała 
miejsce w gminie, a która świadczyła o bardzo złej współ-
pracy z Urzędem Marszałkowskim. 

Po odwołaniu projekt został oceniony przez ekspertów na 100%
PRZyKłAD GMiNy BORKi:



„Jak wy nam, tak 
my wam” 
Już w styczniu 2016 r. Miasto zło-
żyło do Urzędu Marszałkowskiego 
wniosek o środki na rewaloryzację 
parku miejskiego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2014 
– 2020 w wysokości ok. 1 mln zł. 
Zakończenie realizacji projektu 
było przewidywane na koniec 2018 
roku. Wniosek został  przygoto-
wany przez Centrum Doradcze 
Aurum z Lublina - firmę specjali-
zującą się w doradztwie w zakresie 
pozyskiwania wsparcia z funduszy 
unijnych oraz zarządzania projek-
tami dofinansowanymi ze środków 
europejskich, od kilkunastu lat 
obecną na rynku. Urząd Marszał-
kowski wniosek odrzucił na eta-
pie oceny formalnej. O tym fakcie 
burmistrz poinformował radnych 
na sesji, która odbyła się w grudniu 
2016 roku. I tu nastąpiła ciekawa 
sytuacja…
W ramach interpelacji zabrała 
głos radna Bożena Lecyk: - Pan 
burmistrz wyraził tutaj niezado-
wolenie z tego, że został odrzuco-
ny wniosek przez Urząd Marszał-
kowski na rewitalizację parku. A 
może to właśnie jest odpowiedź: 
wy odrzucacie nasze wnioski, my 
odrzucamy wasze wnioski. - Rad-
na wyjaśniała dalej, że chodzi jej o 
wniosek złożony przez Starostwo 
na ulicę Podlaską: - Co prawda ul. 
Podlaska nie dostała odmowy na 
środki, natomiast w rankingu zna-
lazła się na przedostatnim miej-
scu na wszystkie złożone wnioski 
i prawdopodobnie pieniędzy nie 
dostanie. Ja niczego nie sugeruję i 

mam nadzieję, że wszystko zosta-
nie wyjaśnione. Dziękuję – zakoń-
czyła B. Lecyk.
- Proszę doprecyzować swoje sło-
wa: Wy nam ten wniosek, a my 
wam tamten wniosek – zwrócił się 
do radnej burmistrz Jerzy Rębek.
- Ja tylko powiedziałam, że wnio-
sek na ulicę Podlaską był rozpa-
trywany przez Urząd Wojewódzki, 
natomiast wniosek na rewitalizację 
parku przez Urząd Marszałkowski 
– usłyszał w odpowiedzi.

Sądy i nagły zwrot 
w Urzędzie 
Marszałkowskim
Burmistrz skierował sprawę do 
Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego.  WSA w Lublinie wydał 
wyrok nieprzychylny dla Miasta, 
po czym Burmistrz skierował spra-
wę do Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego, który 17 maja uchylił 
w całości wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Lubli-
nie w sprawie odrzucenia przez 
Urząd Marszałkowski wniosku o 
dotacje na renowację parku. 
NSA odstąpił od rozstrzygnięcia tej 
sprawy, ponieważ konkurs został 
już wcześniej - 21 lutego i unieważ-
niony w całości przez Urząd Mar-
szałkowski bez podania przyczyn 
do publicznej wiadomości. Tym 
samym unieważniona została lista 
także projektów wcześniej zatwier-
dzonych do dofinansowania. 
- NSA potwierdził celowość, słusz-
ność i profesjonalizm naszych 
działań, uznając nasz wniosek za 
skonstruowany poprawnie. Jest to 
o tyle istotne, że Zarząd Wojewódz-
twa Lubelskiego nie podał powodu 
anulowania konkursu – skomento-

wał wyrok NSA Burmistrz Radzy-
nia. 
W lipcu 2017 roku Miasto ponow-
nie złożyło wniosek o dofinanso-
wanie rewitalizacji parku. Po blisko 
roku podczas uroczystości zwią-
zanych z obchodami 550. roczni-
cy praw miejskich Radzynia (17 
czerwca 2018 r. - więc po 2,5 roku 
od wniesienia pierwszego wniosku) 
- Marcin Czyżak dyrektor Departa-
mentu Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR)  poinformował o przyzna-
niu pieniędzy na rewitalizację par-
ku. Umowa została podpisana 18 
lipca w Urzędzie Wojewódzkim w 
Lublinie. 
Zgodnie z umową dofinansowanie 
w wysokości 1 002 160,75 zł po-
chodzi z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014–2020. Łączna założona 
wartość projektu to 1 954 040,48 zł. 
157 325,08 złotych miało pocho-
dzić z budżetu państwa, a pozostałe 
794 554,65 zł -  z budżetu Miasta. 

Skutki przeciągania
sprawy 
Miasto wkrótce ogłosiło przetarg, 
jednak w wyniku zmian, jakie się 
dokonały w ciągu ostatnich lat na 
rynku pracy i w budownictwie, 
wzrosły również ceny – najniż-
sza oferta opiewała na ok. 2,8 mln 
zł, najwyższa – na 4,2 mln zł. W 
związku z tym pierwszy przetarg 
został odwołany. Termin składania 
ofert  w kolejnym przetargu został 
ustalony na 28 września br. 
Dorota Pape o radzyńskim par-
ku: „Ogród w Radzyniu Podlaskim 
jest jednym z niewielu, o ile nie 
jedynym na terenie Polski, ogro-
dem barokowym, zachowanym w 

oryginalnej, XVIII-wiecznej formie 
(...). Dlatego, mimo znacznej de-
gradacji, założenie radzyńskie jest 
niezwykle cenne – bo autentyczne 
(...). Barokowe założenie pałaco-
wo-ogrodowe w Radzyniu jest nie-
zwykle cennym obiektem polskiej 
kultury”. (D. Pape w: Barokowy o 
gród przy rezydencji magnackiej 
w Radzyniu Podlaskim, w: Radzyń 
Podlaski. Miasto i rezydencja, pod 
red. Grażyny Michalskiej i Domi-

niki Leszczyńskiej, Radzyń Podla-
ski 2011, s. 121- 134).
- Sprawa rewaloryzacji parku na-
leżącego do zabytkowego zespołu 
pałacowo-parkowego to nie jest 
drobnostka – nie jest to sprawa 
Rębka, jego zwolenników, ale całe-
go miasta, regionu, a nawet Polski, 
ze względu na to, że ranga naszego 
zabytku oraz walory parku są wy-
jątkowe w skali kraju – komento-
wał burmistrz Jerzy Rębek.

W grudniu 2015 roku PUK zło-
żył do Urzędu Marszałkowskiego 
wniosek o dofinansowanie mo-
dernizacji SUW oraz części sieci 
miejskich wodociągów w  ramach 
działania 6.4 „Gospodarka wodno-
ściekowa” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego na lata 2014-2020. Było 
o co walczyć, bo unijne wsparcie 
to 85% wartości projektu – czyli 
ponad 3,5 mln zł (całość inwestycji 
wyliczono na 4,3 mln zł). Z terenu 
województwa lubelskiego do oce-

ny merytorycznej trafiło 66 wnio-
sków, tylko 3 odpadły – w tym 
wniosek złożony przez radzyński 
PUK o dofinansowanie w wysoko-
ści ok. 3,5 mln zł. Powodem było 
przyznanie jedynie 57 punktów za 
trafność merytoryczną. Było to o 3 
punkty za mało, aby wniosek mógł 
być zweryfikowany pozytywnie, 
ponieważ wymagane minimum 
wynosiło 60 punktów. - Wniosek 
PUK-u otrzymał 57 punktów i to 
było naprawdę maksimum, jakie 
mogliśmy przyznać – informował 

na portalu opinie.news Marcin 
Czyżak z  Departamentu Wdraża-
nia Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w Urzędzie 
Marszałkowskim w Lublinie. 
Zarząd PUK nie dał za wygraną 
– gdy prezes usłyszał znamienne 
zdanie „Jak wy nam tak my wam” 
wniosek i jego ocenę dokładnie 
przeanalizował. Ta analiza wykaza-
ła, że w kilku elementach oceny na-
stąpiło zaniżenie punktacji. - Były 
więc podstawy do tego, by nie zgo-
dzić się z decyzją ekspertów Mar-

szałka Sławomira Sosnowskiego, 
a w następstwie - złożyć protest w 
Urzędzie Marszałkowskim – wyja-
śniał prezes PUK Sławomir Sałata.
Główni specjaliści z Urzędu Mar-
szałkowskiego, kontrolujący pra-
widłowość oceniania wniosków 
(były to inne osoby niż te, które 
wcześniej przyznawały punktację) 
po przeanalizowaniu wniosku i 
protestu, uznali za zasadne uwagi 
Zarządu PUK, dotyczące punktacji 
wniosku.
Okazało się, że w Urzędzie Mar-

szałkowskim nie doliczono się aż 
6 punktów! To oznacza, że suma 
rzeczywiście uzyskanych punk-
tów za projekt PUK-u wynosiła 
63, pozwoliło Przedsiębiorstwu 
uzyskać dotację w wysokości po-
nad 3,5 mln zł. 
Modernizacja była koniecznym dla 
wszystkich mieszkańców Radzynia 
przedsięwzięciem, które plano-
wane było od wielu  lat, gdyż stan 
degradacji technicznej urządzeń 
(pomp, filtrów, zasuw, elementów 
pomiarowo - sterujących) zagrażał 
bezpieczeństwu dostaw wody do 
odbiorców.

Problemy z pozyskaniem dotacji

Rewitalizacja parku

Sprawa dofinansowania Stacji Uzdatniania Wody
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Lepiej oddać Unii niż dać Radzyniowi?
Województwo lubelskie może stracić ok. 80  mln euro

aKTUaLNoŚCI

- Sprawy powinny być sprawdzo-
ne nie przez sądy administra-
cyjne, ale przez prokuratorów, 
którzy są w stanie ustalić ciąg 
zdarzeń, analizując całość spra-
wy – dodał senator. - W związku 
z tym, że Miasto Radzyń zgłosi 
sprawę do sądu, będę wystę-
pował o objęcie postępowania 
nadzorem Prokuratury Krajo-
wej ze względu na długotrwałość 
postępowania oraz  działań, które 
mogą być traktowane jako prze-
stępcze wobec miasta Radzyń 
i jego mieszkańców, a także ze 
względu na osoby, które są po-
tencjalnymi sprawcami tych bez-
prawnych działań, a które pełnią 
ważne funkcje w województwie 
lubelskim.
- Okoliczności występujące w 
tej sprawie, budzą uzasadnione 
podejrzenie o popełnieniu prze-
stępstwa: nigdy nie słyszałem o 
tym, żeby Marszałek Sejmiku 
fatygował się do miasta, któ-

remu nie przyznawał dotacji, 
zwoływał konferencję w sie-
dzibie konkurenta obecnego 
Burmistrza i na tej konferencji 
z wielką satysfakcją informo-
wał o tym, że takiej dotacji nie 
przyznał, w dodatku w czasie 
tej konferencji pomawiał Pana 
Burmistrza o nieudolne dzia-
łania -mówił Senator Grzegorz 
Bierecki. - Zwykłe doświadcze-
nie życiowe pozwala zadać pyta-
nie, czy nie mamy do czynienia z 
działaniami politycznymi, które 
mają za zadanie skompromito-
wanie jednego z kandydatów na 
korzyść drugiego kandydata  po-
pieranego przez Marszałka.

Pałac Potockich to „słoń”?
- Z całą pewnością doprowadzi-
my do tego, że środki unijne, 
które są dla miasta Radzyń do 
miasta Radzyń w końcu tra-
fią – mówił senator Grzegorz 
Bierecki. Zadeklarował również 

pomoc w uruchomieniu innych 
środków, znajdujących się poza 
zakresem władztwa samorządu 
wojewódzkiego. Przypomniał, że 
o pieniądze na  remont części pa-
łacu, który się aktualnie odbywa,  
wystarał się wspólnie z posłem 
Januszem Szewczakiem z bu-
dżetu państwa.  - Mieszkańcom 
Radzynia pozostawiam ocenę w 
dniu wyborów działalności tych 
polityków, którzy doprowadzili 
do tego, że miasto Radzyń Podla-
ski środków nie otrzymuje – mó-
wił senator.
- Zaniepokoiło mnie stwierdze-
nie Pana Marszałka z konferen-
cji prasowej, która jest w bardzo 
wielu momentach dla niego nie-
bywale obciążająca, że miesz-
kańcy Radzynia „nie powinni 
nieść tego słonia” - mówił dalej 
senator. - To znaczy - co? Pałac 
Potockich to słoń? „Słoń” ma być 
zabrany mieszkańcom Radzynia 
i komuś przekazany? W związku 

z tym oczekuję jasnej deklaracji 
kandydatów w  sprawie dalszych 
losów tego pałacu i od tego uza-
leżniam wspieranie działań doty-
czących rewitalizacji pałacu. 

Czy w tle sporu jest
prywatny inwestor?
Senator zadał również - w kon-
tekście swych starań o pozyska-
nie środków na rewitalizację 
Radzynia -  pytanie do osób kan-
dydujących na urząd Burmistrza 
Miasta Radzyń Podlaski: - Czy 
zamierzają ten pałac sprzedać? 
Bo jeśli zamierzają ten pałac 
sprzedać, to nie trudźmy się, 
nie starajmy się o rewitalizację 
pałacu, niech to zrobi prywatny 
inwestor, który być może jest w 
tle sporu, który się w tej chwili 
toczy. 
Senator Grzegorz Bierecki wyra-
ził zdanie, że Pałac jako wizytów-
ka i chluba miasta nie powinien 
być prywatyzowany, a takie po-

mysły pojawiały się w Radzyniu 
i takim pomysłom przeciwsta-
wił się Pan Burmistrz Jerzy Rę-
bek. - Być może to jest właściwa 
przyczyna niechęci wobec dzia-
łań podejmowanych przez Pana 
Burmistrza? - pytał parlamenta-
rzysta. - Zaniepokoiło mnie to 
bardzo i oczekuję odpowiedzi 
na piśmie ze strony wszystkich 
kandydatów na urząd Burmi-
strza z Radzynia, czy zamierają 
zbyć ten pałac – dodał Grzegorz 
Bierecki. 

 Anna Wasak

- W wyniku tego typu 
działań, z jakimi mamy do 
czynienia w Radzyniu, wo-
jewództwo lubelskie za-
grożone jest stratą ponad 
79 mln euro (prezentacja 
jest dostępna na stronie 
MF) – mówił senator Grze-
gorz Bierecki na konferen-
cji prasowej 13 września. 

Podjął na niej temat odrzuce-
nia przez Urząd Marszałkowski 
wniosku Radzynia o 10 mln na 
rewitalizację w kontekście pre-
zentacji Ministra Inwestycji i 
Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, 
dotyczącej wykorzystania środ-
ków unijnych. - Mamy ogrom-
ne zapóźnienia, a województwo 

lubelskie jest jednym z najgo-
rzej wykorzystującym środki 
unijne, choć wiemy, jak wielkie 
są potrzeby województwa i jego 
mieszkańców. Być może przy-
czyn niewykorzystania środków 
powinni szukać prokuratorzy – 
mówił 13 września w Radzyniu 
senator Grzegorz Bierecki.
Temat wydatkowania przez sa-
morządy wojewódzkie funduszy 
europejskich został poruszony 
np. na łamach „Gazety Polskiej 
Codziennie” (nr #219 (2133) 
). Jacek Liziniewicz wylicza 8 
województw, w których zagro-
żonych jest najwięcej środków 
europejskich: zachodniopomor-
skie, śląskie, małopolskie, łódz-
kie, kujawsko-pomorskie, świę-
tokrzyskie, podlaskie i lubelskie. 

„Trzy ostatnie regiony znalazły 
się nawet pod specjalnym moni-
toringiem KE” - czytamy w arty-
kule. „ - Komisja Europejska jest 
po prostu przerażona tym, że te 
środki mogą nie zostać właściwie 
wydane – mówił we wtorek To-
masz Poręba, szef klubu PiS”. 
W czwartek 20 września nastą-
pił kolejny akt: minister Jerzy 
Kwieciński udał się do Lublina, 
by temat zagrożenia utraty środ-
ków unijnych przez wojewódz-
two lubelskie przedstawić w ra-
mach konferencji prasowej. W 
kolejnych dniach podobne kon-
ferencje odbyły się w innych wo-
jewództwach zagrożonych utratą 
środków unijnych. Jednak tylko 
w Lublinie konferencja zosta-
ła zakłócona. Obraz niezwykle 

nerwowej reakcji marszałka So-
snowskiego, który w towarzy-
stwie tłumu urzędników Urzędu 
Marszałkowskiego urządził pi-
kietę i przez mikrofon krzyczał 
„Kłamcy!”, zagłuszając uczestni-
ków konferencji, mogliśmy ob-
serwować kilka kolejnych dni w 
relacjach telewizyjnych, było ono 
również szeroko komentowane. 
Przypomnijmy, że w Radzyniu 

nikt nie zakłócał konferencji 
Pana Marszałka Sosnowskiego, 
Burmistrz nie wyprowadził na 
ulicę urzędników, którzy z zaan-
gażowaniem pracowali nad od-
rzuconymi projektami, nikt nie 
krzyczał przez mikrofon „Kłam-
cy”.
 AW

Senator Grzegorz Bierecki zadeklarował wsparcie Burmistrza Jerzego Rębka i mieszkańców Ra-
dzynia Podlaskiego w działaniach zmierzających do pozyskania środków dla miasta oraz w ustale-
niu powodów i sprawców tego, że miasto po raz kolejny nie otrzymuje należnych środków. - Widzę 
to jako ciągłe działania w stosunku do Radzynia i jego mieszkańców – mówił senator Grzegorz 
Bierecki. 

SeNATOR BieRecKi:

Zawiadomienie, o którym mówi Burmistrz,
powinno być objęte nadzorem Prokuratury Krajowej



Gdy pojawiły się takie moż-
liwości, by przywrócić go do 
świetności, by budził zachwyt 
i przypominał wieką historię, 
której był świadkiem, powinno 
przyświecać nam jedno hasło 
„Wszystkie ręce na pokład!” 

Perła rokoka - czytelny 
punkt na mapie XVIII
-wiecznej europy
Radzyński Pałac Potockich na-
leży do wąskiego grona naj-
wspanialszych rezydencji ro-
kokowych w Polsce, a nawet w 
Europie, wśród których wymie-
nia się m.in. Wersal, drezdeński 
Zwinger, poczdamski Sanssouci, 
a w Polsce pałac Branickich w 
Białymstoku czy królewski Wi-
lanów. Wyjątek w skali Europy i 
najcenniejszy element założenia 
pałacowo-parkowego stanowią 
rzeźby Jana Chryzostoma Redle-
ra zdobiące pałac oraz znajdują-
cą się w parku oranżerię, która 
również stanowi arcydzieło ro-
koka. 
Właścicielami i mieszkańcami 
pałacu byli wybitni Polacy, zali-
czający się do elity politycznej, 
intelektualnej i kulturalnej kraju 

(Stanisław Antoni Szczuka, Ma-
rianna i Eustachy Potoccy, Igna-
cy Potocki, Stanisław Kostka Po-
tocki, Adam Jerzy Czartoryski, 
tu urodził się Karol Lipiński), 
dlatego pałac był świadkiem 
wydarzeń ważnych nie tylko dla 
regionu, ale i całej Rzeczypo-
spolitej, punktem czytelnym na 
mapie Europy - ośrodkiem poli-
tycznym, kulturalnym i intelek-
tualnym. 
Zbiory sztuki i książek, jakie w 
nim zgromadzono, wpłynęły na 
kształtowanie się świadomości 
narodowej Polaków w czasie nie-
woli narodowej, a to za sprawą 
Stanisława Kostki Potockiego. 
Ten wybitny przedstawiciel epo-
ki Oświecenia, twórca pierwsze-
go publicznego muzeum, kolek-
cjoner książek, znawca i historyk 
sztuki, reformator oświaty sam 
przyznał, że Radzyń odegrał 
wielką rolę w kształtowaniu się 
jego zainteresowań i gustów ar-
tystycznych! 
Wyjątkowym miejscem był ra-
dzyński pałac także dla takich 
wybitnych postaci jak Anna z 
Zamoyskich Sapieżyna czy jej 
zięć książę Adam Jerzy Czarto-
ryski – przywódca polityczny 

zarówno w czasie Powstania Li-
stopadowego jak i Wielkiej Emi-
gracji. Tu w 1805 roku przybył 
car Aleksander I, by rozmawiać z 
polską magnaterią o możliwości 
odbudowy państwa polskiego, 
200 lat temu w Pałacu Potockich  
zapoczątkowana została eduka-
cja publiczna w Radzyniu. 
W 1920 roku ostatni właścicie-
le przekazali obiekt Państwu 
Polskiemu, w okresie XX-lecia 
międzywojennego był siedzibą 
władz, dzięki niemu Radzyń nie 
stracił rangi powiatu. 
Pod koniec drugiej wojny świa-
towej pałac został podpalony 
przez Niemców. Spłonęły wnę-
trza, ocalały mury zewnętrzne i 
rzeźby Redlera. 

ocalić dla Radzynia, 
Lubelszczyzny, Polski...
Odbudowany z wielkim wysił-
kiem w latach 50. stał się siedzi-
bą różnych instytucji, czynsz z 
wynajmu był wykorzystywany 
na utrzymanie i bieżące remon-
ty. Jednak na początku drugiej 
dekady  XXI wieku zahamowane 
zostały prace remontowe, poja-
wił się pomysł sprzedania obiek-
tu, co byłoby sprzeczne z wolą 

darczyńców, którzy zastrzegli 
w akcie notarialnym, że obiekt 
ma być przeznaczony na cele 
publiczne. Wśród zwolenników 
sprzedaży był obecny starosta 
radzyński Lucjan Kotwica (PSL) 
i były burmistrz Witold Kowal-
czyk.
Obecny burmistrz Radzynia Je-
rzy Rębek (wówczas poseł na 
Sejm RP) przeciwstawiał się 
sprzedaży, uważał, że obiekt do-
prowadzony do stanu świetności 
powinien służyć mieszkańcom 
miasta, regionu, być jego wi-
zytówką i miejscem służącym 
wysokiej kulturze. - Nie wyobra-
żam sobie sytuacji gdy miesz-
kańcy – jak to deklarował jeden 
z chętnych na nabycie pałacu – 
będą mogli 2-3 razy wchodzić na 
jego dziedziniec – mówił  wów-
czas Jerzy Rębek. 
Po wygraniu przez niego wybo-
rów w 2015 roku pałac stał się 
własnością miasta. Od tamtego 
czasu rozpoczęły się prace re-
montowe i starania o pozyskanie 
funduszy na rewitalizację pała-
cu. Każdego roku prowadzona 
jest konserwacja unikatowych 
w  skali Europy rzeźb Redlera, 
z których wiele przed 2015 roku 

było już w fatalnym stanie. Po-
łowę kosztów prac pozyskano z 
dotacji Lubelskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. 
W 2017 roku, przy wykorzysta-
niu funduszy z programu Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, odnowiona 
została elewacja południowego 
pawilonu wschodniego skrzydła 
pałacu. W bieżącym roku odno-
wiona została reprezentacyjna 
wieża zachodnia, trwają jesz-
cze prace renowacyjne skrzydła 
zachodniego (wraz z wymianą 
stolarki), ale już teraz przywró-
cone do pierwotnego stanu i od-
słonięte budzi uznanie i zachwyt 
radzynian i przybywających do 
naszego miasta coraz liczniej tu-
rystów. Pieniądze na ten cel po-
chodzą z dotacji w wysokości 1,6 
mln zł pozyskanych przez sena-
tora RP Grzegorza Biereckiego i 
posła na Sejm RP Szewczaka. Na 
remont wieży Miasto pozyska-
ło dofinansowanie w wysokości 
150 tys zł z Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. 
Łączna kwota remontu to 630 
tys. zł. 

 Anna Wasak
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Pałac Potockich to obiekt tej klasy architektonicznej i rangi historycznej, że nie powinno podlegać dyskusji, czy o niego zadbać.  
To obiekt unikatowy w skali europy, budujący poczucie dumy i tożsamości narodowej. Zazdroszczą nam go mieszkańcy zachod-
niej Polski. Jednocześnie – w przeciwieństwie do polskich zabytków znajdujących się za naszą wschodnią granicą – należy do 
nas, możemy z niego korzystać. 

aKTUaLNoŚCI



W projekcie rewitalizacji Radzynia 
ul. Rynek zajmuje szczególne miej-
sce: ma się stać wizytówką miasta, 
miejscem pięknym, zharmonizo-
wanym z otoczeniem, które jest 
tworzone przez zespół pałacowo
-parkowy. 
Ten plac – obecnie zdewastowany 
– miał  się po rewitalizacji diame-
tralnie zmienić: zaplanowany zo-
stał tam deptak wyłożony płytami 
grafitowymi, na środku -  fontanna, 
nowe nasadzenia zieleni, mała ar-
chitektura. 

W projekcie rewitalizacji Rynku 
zaplanowano także  przebudowę 
infrastruktury (instalacji wodnej, 
kanalizacyjnej, burzowej).  

Planowane zmiany, nadanie temu 
fragmentowi miasta szczególnego 
charakteru miało na celu  ożywie-
nie tego fragmentu miasta. 
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Zgodnie z życzeniem konserwa-
tora najbardziej reprezentacyjna 
część pałacu – a więc hol wejścio-
wy w ryzalicie środkowym wraz 
z klatką schodową, salą balową i 
przylegającymi gabinetami ma być 
odrestaurowana w stylu baroko-
wym. Znajdzie się tam miejsce dla 
wystaw i ważnych spotkań.
Na parterze – w sali koncertowej i 
pomieszczeniach przyległych bę-
dzie działała kawiarnia z wyjściem 
na stronę północną,  a więc na 
park. Przypomnieć należy, że Mia-

sto ma przyznane środki na rewi-
talizację parku; powstanie tam sa-
lon ogrodowy w stylu barokowym.
Jeśli chodzi o pomieszczenia ka-
wiarni, znajdzie się tam sala dla 
gości oraz sala koncertowa z forte-
pianem, gdzie będą się mogły od-
bywać koncerty, ale również pre-
lekcje, odczyty itp., przygotowane 
zostaną także: zaplecze gastrono-
miczne, szatnie, toalety.
Część zachodnia korpusu głów-
nego będzie przeznaczona przede 
wszystkim dla multimediów. Pla-

nowane jest powstanie studia na-
grań dźwiękowych i filmowych, 
galerii fotograficznej, archiwum 
dla działalności fotograficznej i fil-
mowej. Tu umieszczone zostanie 
również sala projektowa na kil-
kadziesiąt miejsc. W patio latem 
będą się odbywały koncerty dla 
grupy 50-100 osób oraz wystawy 
plenerowe. Ponadto będzie się tam 
znajdować – oprócz istniejącej 
Izby Pamięci Karola Lipińskiego 
- także Informacja Turystyczna, 
kiosk z pamiątkami.

W części wschodniej na piętrze 
szereg pomieszczeń zostanie 
przeznaczonych na różne formy 
aktywności młodzieży: będzie się 
tam mieściła modelarnia, sala dla 
szachistów, komputerowa, pla-
styczna. Parter zagospodarowany 
zostanie dla seniorów.
Komunikację między kondygna-
cjami ułatwi winda bezszybowa, 
na którą zgodził się konserwator 
zabytków.
Trwają przygotowania iluminacji 
pałacu.

Koncepcja zagospodarowania 
mogłaby być zrealizowana w ciągu 
dwóch lat, w tym ponad rok trwa-
łaby realizacja projektów.
W przygotowanym projekcie 
wzięto pod uwagę, że rewalory-
zowany obiekt musi spełniać 4 
funkcje: kulturalną, społeczną, 
gospodarczą oraz termomoderni-
zacyjną, stąd w planach jest wy-
miana stolarki okiennej i drzwio-
wej, zainstalowanie wentylacji, 
wymiana systemu c.o., instalacji 
elektrycznej.  

Projekt „Rokoko na Nowo – rewitalizacja centrum Radzynia Podlaskiego” obejmuje korpus główny Pałacu Potockich oraz ul. Rynek. W 
tworzenie projektu i wniosku o dotację na projekt  zaangażowane były 4 specjalistyczne zespoły naukowców i ekspertów: z Wydzia-
łu Budownictwa i Architektury a także z Wydziału Konserwacji Zabytków Politechniki Lubelskiej (pod kierunkiem prof. Jana Wrany, 
na podstawie umowy z rektorem PL prof. Piotrem Kacejko) oraz z Akademii Sztuk Pięknych („Szkic koncepcji adaptacji Pałacu Potoc-
kich w Radzyniu na potrzeby kulturalne i społeczne” opracował dr Michał Kapczyński z Wydziału Architektury Wnętrz),  wreszcie - z 
dziedziny pozyskiwania środków unijnych (Lubelska Fundacja inicjatyw ekologicznych).

„Rokoko na Nowo – rewitalizacja centrum Radzynia Podlaskiego”

Koncepcja zagospodarowania korpusu głównego Pałacu Potockich

Ulica 
Rynek



Wszystkich przybyłych powitał 
prezes oddziału PTTK w Radzy-
niu Podlaskim Bogdan Fijałek, a 
jedna z harcerek przybliżyła ze-
branym historię miejsca. 
W uroczystości wzięli udział: 
Teresa Odrzygoźdź, wdowa 
po patronie rajdu Kazimierzu 
Odrzygoździu, Burmistrz Miasta 
Radzyń Podlaski Jerzy Rębek i 
Wiceburmistrz Tomasz Stephan, 
Starosta Radzyński Lucjan Ko-
twica, dyrektorzy szkół, nauczy-
ciele oraz dzieci I młodzież ze 
szkół  w Białej, Radzyniu (SP nr 
2, I LO, ZSP), Czemiernikach, 
Leszkowicach, Firleju, Woli Oso-
wińskiej, Borowiu, Polubiczach, 

Wisznicach I Paszkach Dużych.  
Poczty sztandarowe reprezen-
towały szkoły: Gimnazjum im. 
Stefana Michała Lisowskiego z 
Czemiernik, Szkołę Podstawo-
wej im. Romualda Traugutta w 
Białej, Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Jana Pawła II w 
Radzyniu Podlaskim, I Liceum 
Ogólnokształcącego w Radzyniu 
Podlaskim, obecny był również  
poczet sztandarowy Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej, nad którym sprawuje pieczę 
I LO w Radzyniu.  
- Wolność to wielki dar i zadanie 
– owoc walki i daniny krwi ludzi 
różnego wieku i stanu, którzy 

przeszli przez więzienia, ruskie 
turmy i zsyłki na Sybir – mówił 
sprawujący Mszę świętą polową 
ks. Michał Gosk – wikariusz pa-
rafii Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy w Radzyniu. - Tę wolność 
okupiły cierpieniem bohaterskie 
dzieci Wrześni, matki, które tra-
ciły synów i córki; które opłaki-
wały więzionych lub zabitych oj-
ców, wdowy niemające środków 
do życia i borykające się z nędzą. 
Tę wolność życiem opłacili polscy 
oficerowie pomordowani w Ka-
tyniu, Charkowie i Miednoje i ci 
nasi lokalni radzyńscy bohatero-
wie wraz ze swoim komendantem 
hm. Michałem Lisowskim w 1940 
roku, których otaczamy naszą 
modlitwą i wdzięczną  pamięcią.
Kaznodzieja przywołał postać 
Danuty Siedzikówny ps. „Inka” 
sanitariuszki 5. Wileńskiej Bryga-
dy AK, która została zamordowa-
na w 1946 r. - W grypsie do sióstr 
Mikołajewskich z Gdańska, krót-
ko przed śmiercią, „Inka” napi-
sała: „Powiedzcie mojej babci, że 
zachowałam się, jak trzeba”. Dziś 
w 100-lecie odzyskania niepod-
ległości, gdy cieszymy się wolno-
ścią, naszą wdzięcznością otacza-
my naszych lokalnych bohaterów 
i mówimy: Harcerze radzyńscy, 

bohaterowie 1940 roku, zacho-
waliście się, jak trzeba!
Do tych słów nawiązał Burmistrz 
Jerzy Rębek. - Jak możemy na-
śladować naszych bohaterów 
narodowych, którzy tu zostali 
pomordowani, a których szczątki 
doczesne spoczywają na cmenta-
rzu parafialnym? - zastanawiał się 
włodarz miasta Miasta Radzyn 
Podlaski. Zatrzymał się nad po-
stacią hm. Lisowskiego. - To czło-
wiek, który poświecił życie dla 
Polski, dla wychowania młodego 
pokolenia. Jak Janusz Korczak 
nie pozostawił swoich dzieci,  
tak harcmistrz Michał Lisowski 
nie pozostawił swoich harcerzy i 

razem z nimi poszedł na śmierć. 
Jak możemy go naśladować? – jak 
powiedziała „Inka”: mamy się 
zachowywać „jak trzeba” w każ-
dym dniu, w każdym momencie 
życia,  aby być świadkiem praw-
dy. 
Burmistrz dziękował organizato-
rom, uczestnikom za to, że czczą 
pamięć bohaterskich  radzyń-
skich harcerzy swą obecnością i 
modlitwą.
W trakcie uroczystości na miej-
scu stracenia hm. Michała Lisow-
skiego i pozostałych harcerzy de-
legacje złożyły wiązanki kwiatów 
i zapaliły znicze. 
 Anna Wasak
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XViii Rajd Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Odrzygoździa. 
Odbył się w dniach 19-20 września. Spotkanie zainaugurowała polowa 
Msza święta, odprawiona przy miejscu stracenia harcerzy, w lesie koło 
wsi Sitno. 

Harcerze radzyńscy, 
zachowaliście się
jak trzeba

Był nauczycielem wychowania 
fizycznego,  harcmistrzem, krajo-
znawcą, uczestnikiem konspiracji 
antyhitlerowskiej.
Urodził się w  1906 r. w Jaśle, Pań-
stwowe Seminarium Nauczyciel-
skie ukończył  w Krośnie w 1926 r. 
W 1928 r. rozpoczął pracę w szkole 
powszechnej w Czemiernikach, 
gdzie w 1929 r. zainicjował   i pro-
wadził drużynę harcerską im. Karo-
la Chodkiewicza. W 1935 przeniósł 
się do Radzynia Podlaskiego, gdzie 
pracował jako nauczyciel, w 1937 
r. objął funkcję komendanta hufca 
ZHP, był inicjatorem harcerskich 

biegów na orientację  i wycieczek 
krajoznawczych. W marcu 1940 
przeniósł się do wsi Lichty  koło 
Czemiernik. Zorganizował tam 
konspiracyjną grupę harcerzy w 
ramach Szarych Szeregów i Związ-
ku Walki Zbrojnej. 9 czerwca 1940 
radzyńskie gestapo aresztowało go 
z grupą podopiecznych i poddało 
brutalnym przesłuchaniom. 5 lipca 
tegoż roku w lesie w Sitnie został 
rozstrzelany razem z 15 harcerza-
mi. Egzekucją dowodził Adolf Dy-
kow, okryty później ponurą sławą 
kata południowego Podlasia
Świadectwa świadków mówią, że 

Michał Lisowski chcąc ratować 
resztę harcerzy, wziął całą winę 
i  odpowiedzialność na siebie 
i prosił o ich zwolnienie, w czasie 
pełnienia służby policjant dawał 
mu możliwość ucieczki, ale on sta-
nowczo odmówił podając jedyny 
powód: Ja nie opuszczę chłopców.
5  lipca 1940 r. Krystyna Lisowska 
(żona Michała), nie wiedząc o egze-
kucji,  przybyła do komendy gesta-
po w  Lublinie „Pod zegarem”, aby 
czynić starania o  uwolnienie męża. 
Kiedy wymieniła nazwisko Lisow-
skiego, jeden z gestapowców, który 
mówił po polsku, powiedział „Ach 

to ten harcmistrz z Radzynia! Był 
on zbyt dobrym Polakiem, aby-
śmy go mogli tolerować i  umie-
ścić w obozie. On w tej chwili już 
nie żyje. Dzisiaj rano został roz-
strzelany”.
Świadkiem egzekucji w  Sitnie był 
jeden z  policjantów, który sporzą-
dził wykaz zamordowanych zaraz 
po egzekucji i przechował go w bu-
telce zakopanej w  ziemi. On wła-
śnie opisał przebieg egzekucji. Jak 
powiedział, pierwszym z  rozstrze-
lanych był Michał Lisowski.
W dniach 18 i  19 września 1946 
roku ekshumowano zamordowa-

nych i  zorganizowano uroczysty 
pogrzeb z  udziałem mieszkańców 
Radzynia i  okolic oraz ludności 
kilku powiatów, młodzieży szkol-
nej, delegacji harcerskich, przed-
stawicieli Komendy Chorągwi oraz 
władz politycznych i  administra-
cyjnych.
Michał Lisowski spoczął na cmen-
tarzu w Radzyniu Podl.

Szersze informacje o hm. Micha-
le Lisowskim znajdą Państwo na 
stronie  http://www.gimnazjum-
czemierniki.pl/index.php/patron-
gimnazjum.

Michał Stefan Lisowski 
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- 79 lat temu Armia Czerwona 
zadała Polsce cios w plecy, łamiąc 
pakt o nieagresji. Tuż za żołnierza-
mi radzieckimi, wkraczali do Polski 
oddziały NKWD dokonując maso-
wych represji. Codziennością stały 
się mordy, zsyłki do łagrów, depor-
tacje całych rodzin do Kazachstanu 
i na Syberię. Miejsce, w którym się 
spotykamy, nie jest przypadkowe. 
To tu od ponad 40 lat oddajemy w 
naszym mieście hołd bohaterom 

walki o wolną i demokratyczną 
Polskę. To na nim wyryte są zna-
mienne słowa: „Niech ludzie tylko 
jedno pamiętają o nas, żeśmy padli 
za wolność, aby była prawem” – 
mówiła na wstępie dyrektor I LO 
Ewa Grodzka.
Tuż po krótkim wstępie, przystą-
piono do składania wieńców. W 
uroczystości, wziął udział m.in. 
burmistrz Jerzy Rębek.
W tym dniu, ku czci i pamięci po-

ległych, został zorganizowany także 
Młodzieżowy Rajd Rowerowy – 
szlakiem miejsc pamięci narodowej 
z okazji setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Or-
ganizatorem rajdu jest Stowarzy-
szenie Przyjaciół I LO w Radzyniu 
Podlaskim w partnerstwie z woje-
wództwem lubelskim.

 Karol Niewęgłowski

Projekt „Ja też chodzę do 
przedszkola” jest realizo-
wany dzięki dofinansowaniu 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 
2014-2020, w ramach Osi 
Priorytetowej 12 edukacja, 
kwalifikacje i kompetencje, 
Działanie 12.1 edukacja 
przedszkolna.

Celem projektu jest zwiększenie 
poziomu uczestnictwa 26 dzie-
ci (9K/17M) w wieku 3-4 lata i 
podniesienie jakości świadczo-
nej edukacji przedszkolnej w 
filii Przedszkola Miejskiego w 
Radzyniu Podlaskim poprzez 
adaptację budynku zakup sprzę-
tu i dodatkowe zajęcia specjali-
styczne dla 290 dzieci z przed-
szkola miejskiego w okresie od 

01.07.2017 r. do 31.07.2019 r.
Projekt stanowi odpowiedź na 
problem dostępności edukacji 
przedszkolnej i nierówności w 
dostępie do niej. Rezultatem in-
terwencji projektowej, będzie 
powstanie nowych 26 miejsc 
wychowania przedszkolnego, co 
przełoży się na zwiększenie szans 
edukacyjnych dzieci z Radzynia 
Podlaskiego, tj. dla dzieci które 
dotychczas nie miały możliwo-
ści korzystania z tego rodzaju 
wsparcia.
WARTOŚĆ PROJeKTU: 436 
215,67 Zł
WKłAD FUNDUSZy eUROPeJ-
SKicH: 370 783,31 Zł

 Tomasz Stephan
 Wiceburmistrz
 Miasta Radzyń Podlaski

W związku z licznymi zapy-
taniami dotyczącymi terminu 
rozpoczęcia prac usuwania od-
padów azbestowych w ramach 
projektu „System gospodaro-
wania odpadami azbestowymi 
na terenie województwa lubel-
skiego”, informuję, że zgodnie 
z informacjami uzyskanymi od 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Lublinie, termin rozpoczęcia 
prac planowany jest po 17 
września 2018 r.

Przedłużający się termin rozpoczę-
cia realizacji związany jest z ocze-
kiwaniem na podpisanie umowy 
o dofinansowanie w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014 – 2018. Po podpisaniu 
umowy o dofinansowanie nastą-
pi niezwłoczne podpisanie umów 
z wykonawcami zajmującymi się 
usuwaniem wyrobów azbesto-
wych, którzy będą kontaktować się 

z osobami zakwalifikowanymi do 
ww. projektu w celu ustalenia do-
godnego terminu usunięcia odpa-
dów azbestowych z posesji.
Wszystkie złożone wnioski z tere-
nu Miasta Radzyń Podlaski zostały 
przyjęte do realizacji.
Z uwagi na powstałe opóźnienie, 
jeśli część wniosków nie zostanie 
zrealizowana w 2018 r., automa-
tycznie przechodzą one do realiza-
cji w roku kolejnym, bez potrzeby 
ponownego składania wniosku.
W związku z dużą liczbą złożonych 
wniosków Urząd Marszałkowski 
przeprowadził ich weryfikację ze 
względu na pilność i związaną z nią 
kolejność realizacji. Na ustaloną 
kolejność Miasto nie miało żadne-
go wpływu.
Stosowne informacje będą również 
zawarte na stronie www.azbest.lu-
belskie.pl
 Jerzy Kaczan
 Gminny Koordynator Projektu

W 79. rocznicę agresji Armii czerwonej na Polskę, 17 września  pod pomnikiem 
Niepodległości odbyła się uroczystość z udziałem  młodzieży z radzyńskich szkół 
oraz przedstawicieli miasta, powiatu i województwa. Delegacje złożyły wieńce i 
znicze ku czci poległych w obronie Ojczyzny.

„Ja też chodzę do  
  przedszkola”

Usuwanie azbestu – informacje

Uczcili pamięć poległych
aKTUaLNoŚCI

Nasze miasto podzieliło losy 
reszty kraju we wrześniu 1939 
r. W pierwszych dniach wojny 
przez Radzyń i okolice prze-
walały się liczone w milionach 
masy uciekinierów z Warszawy 
i innych regionów kraju (m.in. z 
Wielkopolski), którzy udawali się 
w kierunku Brześcia. Tędy prze-
mieszczały się także różne od-
działy wojsk. Pod koniec wrze-
śnia pojawiła się tu kawaleria 
gen. Podhoreckiego, która zapro-
wiantowała się w Radzyniu i po 
kilku godzinach opuściła miasto, 
by dołączyć do oddziałów gen. 
Franciszka Kleeberga – dowódcy 
SGO „Polesie”, która w okolicach 
Kocka od 2 do 5 października 
miała rozegrać ostatnią, bohater-
ską bitwę kampanii wrześniowej. 
W czasie, gdy w mieście i na oko-
licznych drogach znajdowały się 

tłumy ludzi, na Radzyń i oko-
lice spadły bomby niemieckie. 
Pierwsze bombardowanie lot-
nicze miało miejsce 9 września, 
kolejne po trzech dniach - 12 
września. Przyniosły one olbrzy-
mie straty materialne (zostało 
zburzonych wiele budynków), 
ale przede wszystkim - ofiary w 
ludziach. 
Jeszcze nie ostygły zgliszcza po 
nalotach, kiedy 18 września 
1939 r. wkroczyły do Radzy-
nia Oddziały Armii Czerwonej. 
Najeźdźcy ze wschodu głosili, 
że przyszli, „by wziąć w opiekę 
ludność białoruską i ukraińską” 
oraz braci klasowych, czyli ro-
botników i chłopów. Jako oswo-
bodzicieli witali ich żydowscy 
komuniści. 25 września 1939 r. 
Sowieci aresztowali policjantów i 
żołnierzy Korpusu Ochrony Po-

granicza (KOP). Utworzyli Ko-
mitet Rewolucyjny i Czerwoną 
Gwardię jako pomocniczą poli-
cję. Zajmowali majątki, pałace, 
aresztowali właścicieli ziemskich 
rozdawali zboże. Nie zaniechali 
propagandy: organizowali wiece, 
wyświetlali filmy propagando-
we sławiące Armię Czerwoną i 
ZSRR, śpiewano „Międzynaro-
dówkę”.
Ich panowanie w Radzyniu nie 
trwało długo. Armia Czerwo-
na wycofała się z miasta po 10 
dniach - 28 września 1939 r. po 
zawarciu układu między ZSRR a 
III Rzeszą Armią Czerwoną, wy-
wożąc ze sobą zagrabione mienie 
państwowe i prywatne. 
Do Radzynia przybyli Niemcy, 
którzy zajęli miasto 7 październi-
ka 1939 r.
 Anna Wasak

wrzesień 1939 roku w Radzyniu
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Na kandydatów 
głosować może 12 755 
mieszkańców 
Radzynia 

Okręg nr 1
Ulice:  Chopina, Bronisława Deskura, Sta-
nisława Jarmuła, Ks. Stanisława Kamiń-
skiego, Korczaka, Tadeusza Laskowskie-
go, Lotnicza, Moniuszki, Paderewskiego, 
Kazimierza Prejznera, Mieczysława Sta-
growskiego, Szymanowskiego, Czesława 
Toczyńskiego, Wieniawskiego, Wisznicka 
(od ronda WIN do ul. Kleeberga), Wy-
bickiego. W okręgu głosować może 985 
wyborców.  
Kandydaci:
Fijałek Bogdan Stanisław, 51 lat - KW PiS
Michalak Marta Joanna, 41 lat - KW Ra-
dzyń Moje Miasto
Hapka Jakub Grzegorz, 35 lat - KW RaSIL
Czarnocki Grzegorz Józef, 38 lat - KW 
Radzyńskie Porozumienie Samorządowe 
Klębowski Michał Józef, 32 lata - KW 
#21-300

Okręg nr 2
Ulice: Cicha, Koszary, Nowa, Norwida, 
Przesmyckiego, Sienkiewicza, Sikorskie-
go, Witkiewicza, Zabielska (od ul. Lubel-
skiej do ul. Kleeberga),  943 wyborców
Kandydaci:
Panasiuk Waldemar, 58 lat - KW PiS 
Łukaszczuk Teresa, 58 lat - KW Radzyń 
Moje Miasto
Rzeźniczuk Andrzej, 44 lata - KW Ra-
dzyńskie Porozumienie Samorządowe 
Matczak Anna, 37 lat - KW #21-300

Okręg nr 3
Ulice: Akacjowa, Chełmońskiego, Dębo-
wa, Klonowa, Lubelska, Malczewskiego, 
Matejki, Polna, Powstania Styczniowego, 
Wisznicka (od ronda WIN do końca), 
Wyspiańskiego, Zielona. 982 wyborców.
Kandydaci:
Szaniawski Mirosław Marian, 56 lat - KW 
PiS
Bilski Dariusz Marian, 54 lata - KW Ra-
dzyń Moje Miasto 
Tarkowska Kinga, 44 lata - KW Radzyń-
skie Porozumienie Samorządowe
Ostrowski Piotr, 31 lat - KW #21-300

Okręg nr 4
Ulice: Broniewskiego, Brzechwy, Kaspro-
wicza, Kochanowskiego, Konopnickiej, 

Lipińskiego, Mickiewicza, Orzeszkowej, 
Prusa, Reja, Słowackiego, Tysiąclecia, Że-
romskiego. 955 wyborców.  
Kandydaci:
Długosz Izydor, 63 lata - KW PiS 
Mackiewicz Piotr, 42 lata - KW Radzyń 
Moje Miasto 
Stefaniak Robert, 39 lat - KW RaSIL 
Siebielec Barbara, 61 lat - KW Radzyńskie 
Porozumienie Samorządowe 

Okręg nr 5
Ulice: Baczyńskiego, Leśna, Lisowskie-
go, Męczenników Podlaskich, Osiedlowa, 
Podlaska, Reymonta, Sitkowskiego, Zbu-
litowska. 908 wyborców. 
Kandydaci:
Nowacki Michał Piotr, 24 lata - KW PiS 
Lecyk Bożena Urszula, 51 lat - KW Ra-
dzyń Moje Miasto 
Lemiszewski Dominik Paweł, 43 lata - 
KW Radzyńskie Porozumienie Samorzą-
dowe 

Okręg nr 6
Ulice: Kazimierza Jagiellończyka bloki nr: 
3, 4, 5, Kleeberga, Zaródki, Zabielska (od 
ul. Kleeberga do końca). 779 wyborców. 
Kandydaci:
Zaprzalski Jarosław, 31 lat - KW PiS 
Sozoniuk Jakub, 35 lat - KW Radzyń Moje 
Miasto 
Lewandowska Aleksandra Iwona, 35 lat - 
KW Radzyńskie Porozumienie Samorzą-
dowe 
Skomorowski Adam Dariusz, 32 lata - 
KW #21-300

Okręg nr 7
Ulice: Brata Alberta Chmielowskiego blo-
ki nr: 1, 2, 5, 6, Kazimierza Jagiellończyka 
bloki nr: 1, 2.  792 wyborców. 
Kandydaci:
Pachała Paulina Urszula, 30 lat - KW PiS 
Wołowik Krzysztof Stanisław, 63 lata - 
KW Radzyńskie Forum Samorządowe 
Skrzeczkowska Katarzyna Jolanta, 43 lata 
- KW Radzyń Moje Miasto 
Gawlik Jakub Łukasz, 33 lata - KW Ra-
dzyńskie Porozumienie Samorządowe 
Celiński Paweł, 28 lat - KW #21-300

Okręg nr 8
Ulica  Spółdzielcza, 898 wyborców. 
Kandydaci: 
Chmielarz Janusz Stanisław, 40 lat - KW 
PiS 

Kwasowiec Bożena, 58 lat - KW Radzyń 
Moje Miasto 
Zając Elżbieta Teresa, 42 lata - KW Ra-
dzyńskie Porozumienie Samorządowe 

Okręg nr 9
Ulice: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Wojska Polskiego.  782 wyborców.
Kandydaci:
Miłosz Bartłomiej, 27 lat - KW PiS 
Wierzchowski Dariusz Marian, 53 lata - 
KW Radzyńskie Forum Samorządowe 
Kotyła Andrzej Marek, 60 lat - KW Ra-
dzyń Moje Miasto 
Dąbrowski Paweł, 42 lata - KW Radzyń-
skie Porozumienie Samorządowe 

Okręg nr 10
Ulice: Gwardii, Kościuszki, Ostrowiecka 
bloki nr: 57 i 58.  744 wyborców
Kandydaci:
Gomółka Marian, 59 lat - KW PiS 
Piekutowski Jacek, 66 lat - KW Radzyń-
skie Forum Samorządowe 
Dołbeń Artur Józef, 55 lat - KW Radzyń 
Moje Miasto 
Luty Bartosz, 30 lat - KW Radzyńskie Po-
rozumienie Samorządowe 
Szczygieł Mariusz, 39 lat - KW #21-300

Okręg nr 11
Ulice: Bohaterów (od ul. Warszawskiej 
do ul. Konstytucji 3 Maja), 11 Listopa-
da, Ogrodowa, Ostrowiecka (bez osiedla 
DOM), Warszawska (od początku do ul. 
Bohaterów), Dąbrowskiego, Spokojna, 
Plac Potockiego. 723 wyborców. 
Kandydaci:
Szabrański Michał Karol, 31 lat -KW PiS 
Zawada Marek, 53 lata - KW Radzyń 
Moje Miasto 
Fręchowicz Wojciech, 40 lat - KW Ra-
dzyńskie Porozumienie Samorządowe 
Zegar Maria Bożenna, 60 lat - KW #21-
300

Okręg nr 12
Ulice: Bohaterów (od ul. Konstytucji 3 
Maja do końca), Czereśniowa, Kocka, 
Konstytucji 3 Maja, Łąkowa, Malinowa, 
Morelowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, 
Truskawkowa, Wiśniowa, Warszawska 
(od ul. Bohaterów do końca). 923 wybor-
ców. 
Kandydaci:
Adamski Adam Kazimierz, 55 lat - KW 
PiS 

Daszczuk Piotr, 36 lat - KW Radzyń Moje 
Miasto 
Szymecka Aleksandra, 22 lata - KW Ra-
dzyńskie Porozumienie Samorządowe 

Okręg nr 13
Ulice: Bulwary, Chomiczewskiego, 
Nadrzeczna. 881 wyborców. 
Kandydaci:
Wiater Karol Piotr, 34 lata - KW PiS 
Blicharz Marek, 61 lat - KW Radzyń Moje 
Miasto 
Kusyk Jarosław Artur, 45 lat - KW Ra-
dzyńskie Porozumienie Samorządowe 
Osak Halina, 69 lat - KW #21-300

Okręg nr 14
Ulice: Aleja Kasztanowa, Armii Krajowej, 
Jana Pawła II, Krysińskiego, Parkowa, 
Partyzantów, Pocztowa, Rynek, Traugutta, 
Zamkowa, Plac Wolności. 726 wyborców.
Kandydaci:
Skowron Piotr, 34 lata - KW PiS 
Olszewski Andrzej Stanisław, 53 lata - 
KW Radzyńskie Forum Samorządowe 
Roguszewska Aldona Barbara, 60 lat - 
KW Radzyń Moje Miasto 
Muniowski Piotr, 39 lat - KW Radzyńskie 
Porozumienie Samorządowe 
Pieńkowska - Gruba Joanna Ewa, 47 lat - 
KW #21-300

Okręg nr 15
Ulice: Brzostówiecka, Budowlanych, Len-
dzinek I, Lendzinek II, Międzyrzecka, 
Nadwitnie, Płudzińska, Pomiarowa, Po-
wstańców Styczniowych, Targowa, Wito-
sa. 734 wyborców.
Kandydaci:
Sieromski Włodzimierz Stanisław, 67 lat 
- KW PiS 
Szkurłat Włodzimierz, 64 lata - KW Ra-
dzyńskie Forum Samorządowe 
Lewandowska Agnieszka Anna, 51 lat - 
KW Radzyń Moje Miasto 
Kwasek Jarosław Paweł, 40 lata - KW Ra-
SIL 
Niebrzegowska- Kuchnia Iwona, 35 lat - 
KW Radzyńskie Porozumienie Samorzą-
dowe 
Endraszko Sylwia, 33 lata - KW #21-30

Kandydatów 
na burmistrzów można 
zgłaszać do północy 
26 września. 

O mandat radnego Rady Miasta Radzyń Podlaski w październikowych wyborach będą się ubiegały 63 osoby, reprezentują-
ce 6 komitetów wyborczych, są to: PiS, Radzyń Moje Miasto, RaSiL, Radzyńskie Porozumienie Samorządowe, #21-300
i Radzyńskie Forum Samorządowe. 

Kandydaci na radnych 
Rady Miasta Radzyń Podlaski



Operacja ta wsparta zostanie z 
Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 zgodnie z lokalną strate-
gią rozwoju realizowaną przez Lo-
kalną Grupę Działania „Zapiecek”.
Uzyskaliśmy dofinansowanie w 
kwocie 179 771 złotych. Projekt za-
kładający wybudowanie skateparku 

oraz dwóch siłowni plenerowych 
opiewa na kwotę 282 527,04 zł. W 
chwili obecnej przygotowywany 
jest przetarg na budowę tych trzech 
obiektów – sama płyta skateparku 
to spory koszt, ale też specjalne wy-
mogi związane przede wszystkim z 
technologią wykonania podłoża z 
betonu wtryskiwanego pod dużym 
ciśnieniem, aby osiągnąć prawie 
idealnie gładką powierzchnię. Tak 

więc po opracowaniu projektu – 
konsultowanego z zainteresowaną 
tym tematem młodzieżą - przygo-
towaniu wniosku i okresie ocze-
kiwania na ocenę projektu i przy-
znanie środków, wkraczamy w fazę 
realizacji operacji. 

  Tomasz Stephan 
 Wiceburmistrz
 Miasta Radzyń Podlaski
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Umowa o dofinansowanie budowy
Skateparku podpisana!
We wtorek, 18 września, Burmistrz Jerzy Rębek wraz z Anną Woźniak – 
Skarbnikiem Miasta udali się do Urzędu Marszałkowskiego, aby podpisać 
umowę o dofinansowanie projektu „Budowa miejsc rekreacji w Radzyniu 
Podlaskim”.

Przetarg na miejsca handlowe 
Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na okazjonalną 

rezerwację na okres od 29 października 2018 r. do 2 listopada 2018 r. części nieruchomo-
ści położonej przy ul. Sitkowskiego w Radzyniu Podlaskim, pod lokalizację stoisk handlo-
wych. Więcej informacji www.radzyn-podl.pl


