
Spotkanie w 
sprawie budowy 
S 19

500 zł na każde 
dziecko do 18. roku 
życia - nowelizacja 
Ustawy 500+ 

Skatepark 
i siłownie 
na powietrzu 
już czynne!

Konsultacje z mieszkańcami Ra-
dzynia na temat budowy drogi eks-
presowej S19 odbyły się 4 czerwca 
w sali konferencyjnej Urzędu Mia-
sta w Radzyniu Podlaskim. Spo-
tkanie cieszyło się wielkim zainte-
resowaniem, przybyli na nie liczni 
mieszkańcy.

Już od 1 lipca można składać wnio-
ski przez internet ws. świadczenia, 
które przysługiwać będzie na każde 
dziecko bez względu na dochód do 
ukończenia przez dziecko 18. roku 
życia, przez rządowy portal Emp@
tia, Portal Usług Elektronicznych 
PUE ZUS oraz bankowość elek-
troniczną, czyli strony internetowe 
banków. W tradycyjnej formie pa-
pierowej wnioski będą przyjmowa-
ne przez MOPS od dnia 1 sierpnia 
2019 r.

Oficjalnie oddano do użytku dłu-
go oczekiwany przez mieszkańców 
miasta skatepark oraz siłownię na 
świeżym powietrzu.
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„Mam nadzieję, że inne
  samorządy pójdą za wami”

Radzyńskie samorządy przyjęły Kartę Praw Rodzin
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Na spotkanie przybyli projek-
tanci inwestycji: Zbigniew Wi-
chański i Piotr Santorowski, Łukasz 
Wanzel oraz przedstawiciele Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział w Lublinie: Ewa 
Bartoszek, Julia Siarkiewicz-Wia-
ter, Leszek Wilczopolski i Andrzej 
Szkuat.

Założenia inwestycji
W pierwszej części poinformo-

wano mieszkańców o założeniach 
inwestycji, która będzie fragmen-
tem szlaku Via Carpatia prowadzą-
cego z Grecji na Łotwę. - Budowa 
drogi ekspresowej zaktywizuje re-
jon, pobudzi gospodarkę, zwiększy 
bezpieczeństwo, odciąży sieć dróg 
lokalnych przez przeniesienie ru-
chu tranzytowego na drogę ekspre-
sową; poprawi warunki ekologicz-
ne, zmniejszając zanieczyszczenie 
poprzez eliminację ruchu ciężkich 
samochodów w mieście – wymie-
niał Łukasz Wenzel. Kolejny argu-
ment to analiza natężenia ruchu 
na drodze Radzyń Kock, która już 
w 2024 roku – jak wynika z analiz 
– bez budowy S 19 będzie zakorko-
wana.

Następnie projektant przedsta-
wił przebieg planowanej drogi oraz  
omówił proponowane rozwiązania 
związane z obsługą komunikacyjną 
terenów przyległych do projekto-
wanej drogi ekspresowej.

Zakres inwestycji to: budowa 
dwujezdniowej drogi ekspresowej, 
obiektów inżynierskich (wiadukty 
w węzłach, mosty, przejazdy dro-
gowe, przejścia dla zwierząt, prze-
pusty nad ciekami), dróg dojazdo-
wych dla obsługi ruchu lokalnego, 
miejsc obsługi podróżnych, kana-
lizacji deszczowej, systemu odpro-
wadzania wód (zespoły oczysz-
czające, zbiorniki retencyjne), 
ekranów akustycznych, urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
(w tym m. in. barier ochronnych); 
przebudowa dróg publicznych (po-
wiatowych i gminnych), sieci wo-

dociągowych, sieci kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej, sieci gazowej, 
urządzeń melioracji podstawowych 
i szczegółowych oraz drenaży.

Na początku obwodnicy Radzy-
nia Podlaskiego droga ekspresowa 
S19 włączy się w ślad DK19, wy-
korzystując istniejący korytarz tej 
drogi aż do początku obwodnicy 
Kocka i Woli Skromowskiej.

Celem spotkania było nie tylko 
zaprezentowanie koncepcji bu-
dowy drogi, ale również zebranie 
opinii mieszkańców. Mogli się oni 
zapoznać z planami inwestycji na 
spotkaniu konsultacyjnym, ponie-
waż dokumentacja jest wyłożona   
w Urzędzie Miasta; zainteresowa-
ni mogą   w dalszym ciągu swoje 
uwagi   wpisywać we wnioskach 
dostępnych w Urzędzie Miasta lub 
na stronach internetowych GDD-
KiA.  - Oczekujemy na takie uwagi. 
To ostatni moment na wprowadze-
nie ewentualnych korekt – podkre-
ślał prelegent. Jednak wnioski nie 
mogą dotyczyć samej lokalizacji S 
19. - Przesunięcie drogi nie podlega 
dyskusji, jest niemożliwe, ponieważ 
etap lokalizacji został zamknięty 
prawomocną decyzją środowisko-
wą 10 lat temu, gdy było wykony-
wany studium korytarzowe – dodał 
Łukasz Wenzel.

Warto pospieszyć się 
z uwagami

Na spotkaniu zostały udostęp-
nione mapy koncepcyjne drogi i 
zjazdów z opisem i planowanym 
przebiegiem inwestycji,   udostęp-
niono formularze, na których moż-
na składać uwagi i wnioski doty-
czące proponowanych rozwiązań 
projektowych.

Z przekazywaniem uwag należy 
się pospieszyć, ponieważ do jesieni 
bieżącego roku, po uwzględnieniu 
możliwych do zrealizowania uwag 
mieszkańców,   zostanie opraco-
wany ostateczny projekt, który zo-
stanie przedstawiony Wojewodzie 
Lubelskiemu. Szczególną dyskusję 

wzbudziły projekty węzła drogo-
wego w miejscu obecnego skrzy-
żowania ul. Warszawskiej z DK 19. 
Na spotkaniu zaprezentowano 3 
warianty, mieszkańcy przedstawiali 
również własne pomysły.

Kolejny etap to projektowanie, 
które zostanie ukończone w  kwar-
tale 2022 r. Wówczas mieszkańcy 
otrzymają zawiadomienia, że inwe-
stor złożył do wojewody wniosek o 
wydanie decyzji na pozwolenie re-
alizacji inwestycji drogowej. Wów-
czas już będą znane szczegółowe 
rozwiązania i każdy mieszkaniec, 
którego będzie dotyczyła budowa, 
zostanie o tym poinformowany.

Wojewoda będzie miał 3 miesią-
ce na wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID). - Jest to decyzja-kombajn,  
która pozwala na rozpoczęcie in-
westycji, na jej mocy nieruchomo-
ści zajęte pod pas drogowy stają się 
z mocy prawa własnością Skarbu 
Państwa. ZRID zobowiązuje wła-
ścicieli do wydania nieruchomość 
inwestorowi i obliguje Wojewodę 
do wszczęcia procedury odszko-
dowawczej. - Procedura odszkodo-
wawcza  rusza w momencie , kiedy 
grunt jest odebrany, realnie nastę-
puje szkoda – tłumaczył prelegent.

Problemy związane 
z wywłaszczeniem 
nieruchomości

Postępowanie w sprawie wypła-
ty odszkodowania jest wszczynane 
przez Wojewodę z urzędu, właści-
ciele nieruchomości nie muszą po-
dejmować żadnych dodatkowych 
starań. Decyzję ustalającą wyso-
kość odszkodowania wydaje Woje-
woda. Jak się to będzie odbywało?

Wojewoda przysyła w teren rze-
czoznawców majątkowych, którzy 
wszystkie nieruchomości zapisują 
i szacują – indywidualnie każdą 
nieruchomość, każdy właściciel 
dostanie indywidualną decyzję od-
szkodowawczą.  

Właściciele nieruchomości mo-

gą uzyskać wyższe odszkodowanie 
w trzech przypadkach: 

1/ o 5%, jeżeli wyda nierucho-
mość w terminie do 30 dni od daty 
doręczenia zawiadomienia o wyda-
niu decyzji ZRID. O ile nie będzie 
większych problemów z wydaniem 
nieruchomości, na których są pola 
i lasy, o tyle właściciele nierucho-
mości z budynkami mieszkalnymi, 
gospodarczymi, usługowymi itp.   
powinni śledzić  terminy, by zawal-
czyć o wyższe odszkodowanie.

2/ bonus w wysokości 10 tys. zł 
należy się każdemu właścicielowi 
nieruchomości zabudowanej bu-
dynkami mieszkalnymi, pod wa-
runkiem że w dniu wydania ZRID 
mieszkał w budynku, był jego wła-
ścicielem lub użytkownikiem wie-
czystym

3/ zasada korzyści; biegły rze-
czoznawca majątkowy porównu-
je ceny nieruchomości rolnych i 
drogowych, do wyceny danej nie-
ruchomości wybiera korzystniej-
szy wariant cenowy. W ten sposób 
można uzyskać do 50% wyższą 
cenę nieruchomości podstawowej.

Na spotkaniu mówiono również 
o odwołaniach – takie sprawy będą 
się toczyły po przejęciu nierucho-
mości, równolegle z budową drogi. 
Podjęto również temat odszkodo-
wań dla prowadzących działalność 
gospodarczą, a także spowodo-
wanych zmniejszeniem wartości 
działek znajdujących się w strefie 
oddziaływania drogi – te sprawy 
mogą się rozpocząć po ukończeniu 
inwestycji i ocenie stopnia uciążli-
wości  bliskości drogi. Taką analizę 
prowadzi się w rok po zakończeniu 
inwestycji.

Kiedy negatywne oddziaływanie 
inwestycji jest tak duże, że nie da się 
mieszkać na danej nieruchomości, 
może ona podlegać nabyciu w dro-
dze przepisów ustawy środowisko-
wej – już po realizacji inwestycji.

Budowa drogi ma się rozpo-
cząć w drugiej połowie 2022 roku 
i trwać 19 miesięcy z wyłączeniem 
miesięcy zimowych (15 grudnia - 
15 marca), zakończenie przewidy-
wane jest na połowę 2024 roku.

 Anna Wasak

Spotkanie dotyczące budowy S 19
Konsultacje z mieszkańcami Radzynia na temat budowy drogi ekspre-
sowej S19 odbyły się 4 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w 
Radzyniu Podlaskim. Spotkanie cieszyło się wielkim zainteresowaniem, 
przybyli na nie liczni mieszkańcy.



Spotkanie odbyło się 17 czerw-
ca z udziałem Pawła Kwaśnia-
ka z Instytutu na Rzecz Kultury 
Prawnej Ordo Iuris, koordynatora 
działań zmierzających do przy-
jęcia Samorządowej Karty Praw 
Rodziny w całej Polsce. Wzięli w 
niej udział włodarze radzyńskich 
samorządów: burmistrz Jerzy Rę-
bek, starosta Szczepan Niebrze-
gowski, wójt Wiesław Mazurek 
oraz przewodniczący rad: miasta 
- Adam Adamski, powiatu - Ro-
bert Mazurek i gminy - Barbara 
Palica.

To fakt niezwykły!
- To jest niezwykłe, że 3 radzyń-

skie samorządy podjęły decyzję o 
przyjęciu Karty Praw Rodzin. Ten 
fakt to silna iskra, która wychodzi 
z Radzynia   i przykład dla całej 
Polski oraz inspiracja dla kolej-
nych samorządów i   nadzieja, że 
prawa rodziny będą chronione 
w coraz większej liczbie miejsc w 
Polsce. Mam nadzieję, że inne sa-
morządy pójdą za wami – mówił 
Paweł Kwaśniak. Zapowiedział, 
że to początek współpracy z ra-
dzyńskimi samorządami: - Będzie 
się jeszcze dużo działo!

Dotychczas oprócz trzech ra-
dzyńskich tylko dwa samorządy 
w Polsce przyjęły SKPR: wcześniej 
zrobił to powiat łowicki, a po nich 
– powiat przasnyski. 18 czerwca 
ma się odbyć debata na ten te-
mat w Białej Podlaskiej, powiecie 
Rawa Mazowiecka i mieście Prza-
snysz.

Publiczne świadectwo 
o fundamentalnych
prawdach

Samorządowa Karta Praw Ro-
dzin jest projektem, z którym wy-
stąpiły organizacje pozarządowe 
(Centrum Wspierania Inicjatyw 
dla Życia i Rodzin, CitzenGo, 

Centrum Życia i Rodziny, Fun-
dacja Mamy i Taty, Instytut na   
Rzecz Kultury Prawnej Ordo 
Iuris i inne). Celem inicjatywy jest 
dawanie publicznego świadectwa 
o dwóch fundamentalnych praw-
dach, na których opiera się nasza 
cywilizacja i wynikający z niej po-
rządek społeczny, a mianowicie: 
każdy człowiek ma prawo do życia 
od poczęcia do naturalnej śmier-
ci oraz rodzina oparta na niero-
zerwalnym małżeństwie między 
kobietą a mężczyzną, otwarta na 
przyjęcie i wychowanie dzieci jest 
podstawą prawidłowego funkcjo-
nowania społeczeństwa.

- Samorządowa Karta Praw Ro-
dzin to dokument, mający na celu 
ochronę wartości zapisanych w 
Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej i w innych aktach prawnych, 
np. w Ustawie o szkolnictwie – 
podkreślił na wstępie Paweł Kwa-
śniak. Skąd taka inicjatywa? 

- W ostatnich latach, szczegól-
nie miesiącach jesteśmy świad-
kami podważania podstawowych 
wartości, na których opiera się na-
sze życie społeczne i system praw-
ny, czyli uderzenia w rodzinę, któ-
ra jest zbudowana na małżeństwie 
kobiety i mężczyzny. Obserwu-
jemy uderzenie w wartości takie 
jak czystość, wstrzemięźliwość 
seksualna i promowanie w niektó-
rych samorządach deprawacji i 
demoralizacji dzieci i młodzieży – 
jako przykłady podał samorządy 
Gdańska i Warszawy, gdzie przy-
jęto projekty edukacyjne oparte 
na standardach WHO, które pro-
wadzą do seksualizacji przez np. 
zalecanie nauczania masturbacji 
od najmłodszych lat czy negocjo-
wania przez dzieci bezpiecznego 
seksu . 

- Samorządowa Karta Praw Ro-
dzin nie wprowadza nowości, ale 
przypomina o najważniejszych 
zapisach Konstytucji Rzeczypo-

spolitej Polskiej - podkreślał P. 
Kwaśniak i wymieniał jej zapisy: 
- Art. 18 mówi o rodzinie jako 
związku kobiety i mężczyzny, o 
ochronie rodziny i rodzicielstwa, 
art. 47 dotyczy prawa do ochrony 
życia rodzinnego, art. 48 wskazu-
je, że to rodzice mają prawo do 
wychowywanie dzieci zgodnie z 
własnymi przekonaniami, a art. 
72 mówi o ochronie dziec przed 
demoralizacją. 

Prawa rodzin w szkołach 
i przedszkolach, 
w polityce społecznej 
gminy, biznesie i prawie 

Z tych zapisów Konstytucji 
wynikają założenia zawarte w Sa-
morządowej Karcie Praw Rodzin, 
które są proponowane do przyję-
cia i wprowadzenia w życie przez 
samorządy lokalne. 

Paragraf I SKPR opisuje prawa 
rodzin i prawa dziecka w szkole 
i przedszkolu. - Zadaniem insty-
tucji oświatowych jest wspieranie 
rodziny w wychowaniu dzieci, a 
nie jej zastępowanie – podkreślił 
prezes CWIŻR i dodał: - Samo-
rządy, które są organami prowa-
dzącym wielu szkół i przedszkoli, 
powinny dbać o to, żeby rodzice 
mieli pełną świadomość tego, 
jakie organizacje zewnętrzne 
wchodzą i co proponują szkołom 
i przedszkolom, jakie treści chcą 
przekazywać dzieciom i młodzie-
ży. 

Druga dziedzina wskazana w 
Karcie to prawa rodzin w poli-
tyce społecznej gminy. - Chodzi 
o to – wskazywał P. Kwaśniak - 
aby w programach współpracy z 
organizacjami pozarządowymi 
uwzględniać kwestie ochrony i 
tożsamości rodziny. Zachęcamy 
do uwzględniana tej zasady w re-
gulaminach konkursów i np. nie 
przekazywać funduszy na działa-

nia podważające wartość rodziny 
i wychowania dzieci zgodnie z 
przekonaniami rodziców.

Kolejne zasady zawarte w Sa-
morządowej Karcie Praw Rodziny 
to: promocja dobrych praktyk 
w biznesie, przez np. certyfikację 
przedsiębiorców dbających o ro-
dziny pracowników czy klientów 
oraz monitorowanie i egzekwo-
wanie praw rodzin. Temu ostat-
niemu może służyć wyznaczenie 
Rzecznika Praw Rodzin, który 
monitorowałby przestrzeganie 
praw rodziny w instytucjach pod-
ległych samorządowi, stworzenie 
samorządowego systemu zgła-
szania naruszeń prawa rodziny. 
W ostatnim punkcie znalazło się 
tworzenie prawa lokalnego przy-
jaznego rodzinie. 

Przewodniczący Centrum za-
pewnił, że samorządy, które przy-
jęły kartę, będą wspierane przez 
Instytut na Rzecz Kultury Prawnej 
Ordo Iuris, który przygotowuje 
akty prawne ukonkretniające za-
łożenia Karty Praw Rodzin. 

Jesteśmy dumni 
z przyjęcia Karty!

- Jestem dumny, że już 17 maja 
samorząd Miasta Radzyń Podla-
ski jednogłośnie podjął uchwałę 
w sprawie przyjęcia Karty Praw 
Rodzin. To wyjątkowe wydarze-
nie potwierdza, że dobro Pola-
ków leży na sercu wielu osobom 
– mówił przewodniczący Rady 
Miasta Adam Adamski. - Polska 
rodzina dzięki wierze przez lata 
niewoli zdołała obronić dziedzic-
two narodu i tożsamość Ojczyzny, 
co umożliwiło nam odzyskanie 
niepodległości. Dziś obserwu-
jemy nową próbę zniewolenia: 
ktoś chce nam narzucić rewolucję 
obyczajową i to wbrew obowią-
zującemu w Polsce prawu. Jako 
samorząd chcemy, by w naszym 
mieście prawo było przestrzegane, 
dlatego przyjęliśmy SKPR, wspie-
ramy i będziemy wspierać rodziny 
na różnych polach– jest to nasza 
misja. 

Rada Gminy Radzyń Podla-
ski przyjęła Kartę 22 maja przy 
jednym głosie wstrzymującym 
się - informowała przewodniczą-
ca Rady Gminy Barbara Palica. 
- Cieszę się, że radni stanęli w 
tej sprawie ponad podziałami – z 
satysfakcją mówił wójt Wiesław 
Mazurek i podkreślał, że przyję-
cie Karty Praw Rodzin jest wyjąt-
kowo ważnym faktem, bo pomaga 
zapewnić bezpieczeństwa i ochro-
nę przed deprawacją. - Za najważ-
niejszą wartość uznajemy dobro 
mieszkańców, szczególne dzieci. 

Realizujemy to przez admini-
strowanie i realizowanie inwesty-
cji, dbałość o oświatę, ale także 
chcemy, by rodzice byli świadomi 
tego, że w momencie, gdy poczu-
ją zagrożenie, mogli bronić dzieci 
przed złem. - Wyraził też satysfak-
cje ze współpracy z samorządami 
miasta i powiatu: - Chcemy, by 
inni poszli za naszym przykła-
dem, by zaowocowało to w całej 
naszej ojczyźnie. 

Rada Powiatu 28 maja przyjęła 
stanowisko popierające uchwałę 
Sejmiku Wojewódzkiego w spra-
wie ideologii LGBT i jednocześnie 
wyraziła wolę realizacji postula-
tów zawartych w Karcie Praw Ro-
dzin. Starosta radzyński Szczepan 
Niebrzegowski zapewnił: - Jako 
organ prowadzący dla szkół, jeste-
śmy świadomi odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo dzieci i mło-
dzieży, mamy ich chronić przed 
demoralizacją. A jako wieloletni 
nauczyciel potwierdzam, że szko-
ła ma wspierać rodziny w wy-
chowywaniu przez rodziców, nie 
może podejmować działań wbrew 
woli i akceptacji rodziców. 

To stanowisko nie zostało pod-
jęte jednomyślnie. Jak poinformo-
wał przewodniczący Rady Powia-
tu Robert Mazurek w 19-osobo-
wej Radzie 12 głosów było „za”, 
1 osoba „przeciw”, 2 wstrzymały 
się od głosu i aż 5 osób nie wzię-
ło udziału w głosowaniu. - Są to 
członkowie Klubu PSL, które jesz-
cze niedawno poszło w „tęczowej 
koalicji” do wyborów do europar-
lamentu. W moim odczuciu taka 
postawa radnych świadczy o cho-
waniu głów w piasek i o cichym 
przyzwoleniu na wprowadzaniu 
ideologii w naszym środowisku. 

– Gdyby ktoś miał wątpliwość, 
czy powinniśmy przyjmować 
Kartę, to zwróćmy uwagę na wy-
darzenie, które miało miejsce 16 
czerwca w Częstochowie – wska-
zał burmistrz Jerzy Rębek. - My 
nie nie narzucamy agresywnie 
swojej ideologii i wiary, ale z po-
korą wyznajemy wartości, które 
były dotychczas fundamentem 
naszych rodzin, naszej Ojczyzny. 
Chcemy je przekazać kolejnym 
pokoleniom. Co możemy uczy-
nić dla Polaków - stanąć mężnie i 
bronić tych wartości, które są dla 
nas najcenniejsze. Jak mamy od-
powiadać na takie zachowania, 
z jakimi mieliśmy do czynie-
nia? Modlitwą, ale także posta-
wą, która będzie jednoznacznie 
wskazywała, że wartości chrze-
ścijańskie i narodowe są dla nas 
najważniejsze. 

 Anna Wasak
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„Mam nadzieję, że inne
samorządy pójdą za wami”

Radzyńskie samorządy przyjęły Kartę Praw Rodzin

Trzy samorządy: miasta, powiatu i gminy Radzyń Podlaski w maju 
przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodzin. - Przyszedł czas praw-
dy, stan wyjątkowy w naszej ojczyźnie, kiedy wartościom chrze-
ścijańskim i narodowym została wypowiedziana niepisana wojna. 
Musimy się temu przeciwstawić. My mówimy zdecydowane NIE 
cywilizacji śmierci – mówił na konferencji prasowej burmistrz Mia-
sta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek. 



Kierownik MOPS W Radzyniu 
Podlaskim Andrzej Szczęch 
informuje że w Dzienniku 
Ustaw z dnia 17 maja pod 
pozycją 924 opublikowana 
została ustawa z dnia 26 
kwietnia 2019 r. o zmianie 
ustawy o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci, zakła-
dająca m.in. że świadczenie 
to przysługiwać będzie na 
każde dziecko bez względu na 
dochód, do ukończenia przez 
dziecko 18. roku życia. 

Wnioski przez internet będzie 
można składać już od 1 lipca 2019 
r., przez rządowy portal Emp@tia, 
Portal Usług Elektronicznych PUE 
ZUS oraz bankowość elektronicz-
ną, czyli strony internetowe ban-
ków. W tradycyjnej formie papie-
rowej wnioski będą przyjmowane 
przez MOPS od dnia 1 sierpnia 
2019 r.

Poniżej przedstawiamy głów-
ne założenia nowelizacji ustawy 
500+, które wejdą w życie z dniem 
1 lipca 2019 r. W najbliższym czasie 
przedstawimy dalsze szczegółowe 
omówienia.

1. Świadczenie 500+ na każde 
dziecko bez kryterium dochodo-
wego

Nie będzie obowiązywać żad-
ne kryterium dochodowe przy 
ubieganiu się o świadczenie wy-
chowawcze 500 plus. Oznacza to, 
że świadczenie będzie należeć się 
każdej rodzinie posiadającej dzie-
ci – w wieku do ukończenia przez 
dziecko 18. roku życia, bez względu 
na dochody rodziny. Świadczenie 
wychowawcze będzie wypłacane 
bez względu na sytuację materialną 

rodziny, dlatego nie trzeba będzie 
składać dodatkowych dokumen-
tów, jak choćby zaświadczenia o 
dochodach czy orzeczenia o ali-
mentach lub orzeczenia o niepeł-
nosprawności.

Obecnie, aby otrzymać pienią-
dze na pierwsze lub jedyne dziecko 
nie można przekroczyć dochodu 
800 zł netto miesięcznie na osobę w 
rodzinie lub 1200 zł netto miesięcz-
nie w przypadku rodziny z dziec-
kiem niepełnosprawnym.

2. Niepotrzebne zaświadczenie 
o alimentach

Od 1 lipca 2019 r. samotny ro-
dzic nie będzie musiał już dostar-
czać dokumentu potwierdzającego, 
że wystąpił o alimenty na dziecko 
od jego ojca lub matki.

Do tej pory w przypadku sa-
motnego rodzica, jeśli ten chciał 
otrzymać 500 plus, musiał złożyć 
oświadczenie, że wystąpił o alimen-
ty od ojca lub matki dziecka. W 
przeciwnym razie nie otrzymywał 
świadczenia.

3. Świadczenie 500+ dla dzieci w 
pieczy zastępczej

Prawo do świadczenia z pro-
gramu „Rodzina 500 plus” będą 
miały również dzieci umieszczone 
we wszystkich typach placówek 
opiekuńczo-wychowawczych oraz 
pozostałych formach instytucjo-
nalnej pieczy (do 18. roku życia). 
Wnioski składać będą dyrektorzy 
tych placówek (np. domów dziec-
ka czy pogotowia opiekuńczego). 
W związku z tym, że placówki te 
dysponują środkami na utrzyma-
nie dzieci, to dodatek w wysokości 
świadczenia 500 plus, powinien 
być przeznaczany na ich dodatko-
we potrzeby, a w szczególności na 
rozwój zainteresowań, zwiększenie 

szans edukacyjnych i rozwojowych.
Obecnie prawo do dodatku 

wychowawczego, który jest od-
powiednikiem świadczenia 500+, 
mają dzieci przebywające w ro-
dzinach zastępczych, rodzinnych 
domach dziecka oraz placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego.

4. Trzy miesiące na złożenie 
wniosku na nowo narodzone 
dziecko

Znowelizowana ustawa wpro-
wadziła także trzymiesięczny ter-
min – liczony od dni urodzenia 
dziecka – na złożenie wniosku 
o świadczenie wychowawcze na 
nowo narodzone dziecko. Złoże-
nie wniosku w tym terminie bę-
dzie skutkowało przyznaniem tego 
świadczenia z wyrównaniem od 
dnia narodzin dziecka. Przykła-
dowo, jeśli dziecko urodziło się w 
sierpniu, a wniosek złożyli dopiero 
w październiku, otrzymają świad-
czenie z wyrównaniem od dnia na-
rodzin dziecka.

Dziś świadczenie 500 plus przy-
sługuje – co do zasady – od miesią-
ca, w którym złożono wniosek, bez 
wyrównania.

5. Ciągłość świadczenia po 
śmierci rodzica

Nowe przepisy umożliwią także 
przyznanie – z zachowaniem cią-
głości – świadczenia wychowaw-
czego drugiemu rodzicowi dziecka 
w przypadku śmierci rodzica, któ-
remu świadczenie zostało przyzna-
ne na dany okres lub który zmarł 
przed rozpatrzeniem wniosku.

Obecnie w takiej sytuacji drugi 
rodzic musi złożyć „swój” wniosek 
o świadczenie.

6. Informacja o przyznaniu 
świadczenia drogą e-mailową

Od 1 lipca 2019 r. odpowiedź 
w sprawie przyznania 500 plus 
przekazana zostanie drogą elektro-
niczną na wskazany adres e-mail 
(decyzję będzie można odebrać 
także osobiście). Nieodebranie in-
formacji o przyznaniu świadczenia 
wychowawczego nie wstrzyma wy-
płaty tego świadczenia.

Obecnie postępowanie w spra-
wie przyznania 500 plus kończyło 
się wydaniem oficjalnej decyzji 
administracyjnej wysyłanej listem 
poleconym.

Od 1 lipca 2019 r. decyzje admi-
nistracyjne będą wydawane tylko 
w przypadkach odmowy przyzna-
nia świadczenia wychowawczego, 
uchylenia lub zmiany prawa do 
świadczenia wychowawczego oraz 
rozstrzygnięcia w sprawie niena-
leżnie pobranego świadczenia wy-
chowawczego.

WAŻNE 
Wnioski o przyznanie świad-

czenia na nowych zasadach, tj. bez 
kryterium dochodowego będzie 
można składać w dwóch formach: 
w wersji papierowej – od 1 sierpnia 
2019 r., a w wersji elektronicznej – 
od 1 lipca 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku 
w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. 
świadczenie zostanie przyznane z 
wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.

Złożenie wniosku po 30 wrze-
śnia 2019 r. oznaczać będzie przy-
znanie świadczenia od miesiąca 
złożenia wniosku, czyli bez wyrów-
nania za miesiące minione, tj. lipiec 
i sierpień.

Wnioski będzie można składać 
w sposób tradycyjny (osobiście w 
urzędzie lub na poczcie) i elektro-

nicznie za pośrednictwem banko-
wości elektronicznej, ministerial-
nego Portalu Informacyjno-Usłu-
gowego Emp@tia oraz platformy 
usług elektronicznych ZUS (PUE 
ZUS).

UWAgA!
Najbliższy okres zasiłkowy bę-

dzie dłuższy. Rodziny, które złożą 
wnioski od 1 lipca 2019 r., mają 
zagwarantowane wypłaty do koń-
ca maja 2021 r. czyli przez 23 mie-
siące. Rodzice po raz kolejny będą 
składać wnioski o 500+ dopiero w 
lutym 2021 r. (na okres zasiłkowy 1 
czerwca 2021 - 31 maja 2022 r.).

MOPS przypomina, że jedno-
cześnie w tym samym terminie 
przyjmowane są wnioski o „Dobry 
start”, zasiłek rodzinny czy fundusz 
alimentacyjny na nowe okresy za-
siłkowe. Ze względu na uspraw-
nienie pracy i obsługi klientów w 
Dziale Świadczeń Rodzinnych, 
zwracamy się z prośbą o przesyła-
nie wniosków drogą elektronicz-
ną jak najwcześniej (już od 1 lipca 
2019r.). Prosimy o staranne i rze-
telne wypełnianie wniosku, zwra-
cając szczególną uwagę na miejsce 
zamieszkania. Przyczyni się to do 
szybkiej weryfikacji złożonego do-
kumentu.

Informujemy, że piątki w Dziale 
Świadczeń Rodzinnych są wyłączo-
ne z bezpośredniej obsługi intere-
santów ze względu na weryfikację 
wniosków i sporządzanie decyzji.

h t t p : / / p r a w o . s e j m . g o v.
p l / i s ap. n s f / d ow n l o a d . x s p /
W D U 2 0 1 9 0 0 0 0 9 2 4 / T /
D20190924L.pdf 

 Red.

Oficjalnie oddano do użyt-
ku długo oczekiwany przez 
mieszkańców miasta skate-
park oraz siłownię na świe-
żym powietrzu.

Prace przy skateparku zosta-
ły wykonane zgodnie z umową 
zawartą z firmą INŻ WOD BUD 
z Lublina. Wartość zamówienia 
wyniosła 289 000,00zł. W bie-
głym tygodniu przy skateparku 
zamontowano także ławki, śmiet-

niki i stojak na rowery. Inwestycja 
cieszy się dużym zainteresowa-
niem młodzieży.

Podobnie jest również z siłow-
nią na świeżym powietrzu. Usy-
tuowane zostały przy ścieżce ro-
werowej w dwóch miejscach: tuż 
obok kościoła MBNP oraz przy 
zalewie. Ich łączny koszt to 25 
479,42 zł. Siłownie wykonała fir-
ma BODY WORKS z Warszawy.

 KN
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500 zł na każde dziecko do 18. roku
życia - nowelizacja Ustawy 500+

Skatepark i siłownia na świeżym powietrzu już czynne



W stolicy regionu w 450 
rocznicę Unii Lubelskiej

Uczestnicy Klubu Seniora 4 
czerwca wybrali się na wyciecz-
kę  do Lublina. Program wyjazdu 
był bardzo atrakcyjny, miał cha-
rakter nie tylko relaksacyjny, ale 
i poznawczy. Seniorzy zwiedzili 
Kaplicę Świętej Trójcy na Zamku 
Lubelskim oraz klasztor oo. do-
minikanów na Starym Mieście ze 
skarbcem klasztornym. Czas po 
obiedzie spędzili w Skansenie Wsi 
Lubelskiej. 

W programie wycieczki znalazł 
się jeszcze seans filmowy i odpo-
czynek na placu Litewskim przy 
malowniczych fontannach. - Je-
stem zadowolona i z ciekawego 
programu i z opieki. Mieliśmy pi-
lota, przewodników, osoby słabsze, 
niepełnosprawne mogły liczyć na 
pomoc – mówi pani Lucyna.

W Klubie  Seniora dzieje 
się wiele każdego dnia

Wyprawa do Lublina była pierw-
szą z 3 zaplanowanych wycieczek. 
W Klubie Seniora dzieje się wiele 
na co dzień. Klub czynny jest od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 8.00 do 16.00. W każdym 
tygodniu odbywają się zajęcia  proz-
drowotne, z zakresu kultury fizycz-

nej  (gimnastyka, pilates, fitness, 
zumba, nordic walking, zajęcia z 
samoobrony), rozwijające zainte-
resowania z rękodzieła artystyczne-
go, artystyczne, wokalne. Seniorzy 
spotykają się na okolicznościowych 
imprezach towarzyskich. Dotych-
czas były to Dzień Babci i Dziadka, 
zabawa karnawałowa, planowany 
jest Dzień Seniora, Andrzejki, za-
bawa sylwestrowa. 

Mogą pogłębiać wiedzę histo-
ryczną, uczyć się obsługi kom-
putera, korzystać z poradnictwa 
psychologicznego w ramach zajęć 
grupowych i na życzenie - rozmów 
indywidualnych. 

Mamy powód, by wyjść 
z domu, spotkać się 
z ludźmi

-  Każdy z nas - seniorów, którzy 
uczestniczą w zajęciach Klubu, nie-
sie za sobą trudne doświadczenia 
życia. Teraz nazywa się to wyklu-
czeniem lub zagrożeniem wyklu-
czeniem. Różne są jego rodzaje: 
towarzyskie, społeczne, materialne, 
zdrowotne. Najważniejsze dla nas 
jest to, że możemy być wśród ludzi, 
spotkać się w życzliwym gronie, 
mamy z kim porozmawiać o pro-
blemach, podzielić się doświad-
czeniami. Gdyby nie to, wielu z nas 
nie miałoby motywacji, żeby wstać 

z łóżka, wyjść z domu, zadbać o 
siebie. To najprostsza droga do de-
presji i pogorszenia stanu zdrowia 
– mówi pani Maria - Niektórzy 
uważają, że nie mamy problemów, 
bo ładnie się ubieramy czy uczesze-
my, idąc na zajęcia. - Potrafimy się 
ładnie ubrać, kupując w sklepach za 
złotówkę. Jeśli ktoś zazdrości – po-
lecamy spróbować.

Przed nikim 
nie zamykamy drzwi

Na liście projektu znajduje się 30 
osób. Już kolejnych 50 dopisało się 
na listę rezerwową. To nie ozna-
cza, że niezapisane osoby nie mają 
wstępu do Klubu. - Przed nikim 
nie zamykamy drzwi, każdy może 
przyjść – czy to po to, by uczestni-
czyć w zajęciach, czy by wypić kawę 
czy herbatę zjeść ciastko i po pro-
stu porozmawiać – mówi Stanisław 
Wachnik sprawujący opiekę nad 
Klubem. - W zajęciach uczestniczy 
różna liczba osób –  zależy to od ro-
dzaju, tematyki zajęć w zależności 
od zainteresowań seniorów – do-
daje Anna Kaźmieruk.  

Seniorzy podkreślają, że ważna 
jest atmosfera życzliwości, troski 
panująca w Klubie i na zajęciach.  
Zajęcia prowadzą profesjonaliści w 
swoich dziedzinach.  Dlatego chęt-
ne z nich korzystają mimo wcze-

śniejszych oporów. Tak było np. 
z zajęciami o charakterze sporto-
wym pilatesu, zumby,  szczególnie 
z samoobrony. - Każdy ćwiczy w 
swoim tempie, na ile jest w stanie 
wykonać dane ćwiczenie, z czasem 
widać efekty w postaci większej 
sprawności, siły, zdecydowania, 
pewności siebie – mówi pani Ce-
lina i dodaje, że systematyczność 
czyni cuda. W kwietniu rozpoczęły 
się zajęcia z samoobrony, odbywa-
ją się 2 razy w tygodniu. Jest grupa 
osób, które ćwiczą systematycznie. 
- Dziewczyny dają sobie bardzo do-
brze radę – podsumowuje trener.  
Rozpoczęło się od zajęć teoretycz-
nych o istniejących zagrożeniach, 
potem było ćwiczenie bloków,  pa-
dów, chwytów. Potrzebne były roz-
grzewki, ćwiczenia nadgarstków, 
stawów biodrowych. Po ok. 10 ty-
godniach są efekty: - Czuję się pew-
na, silna, nie oglądam się za siebie, 
gdy idę wieczorem ulicą. Myślę, że 
umiałabym się obronić, ale też już 
miałam odwagę stanąć w obronie 
innej kobiety. Zajęcia sportowe 
i prozdrowotne prowadzi Paweł 
Marcinkowski z firmy Fitti.  Se-
niorzy odkrywają w sobie też inne 
uzdolnienia i talenty. - Lubię zajęcia 
z rękodzieła, zafascynowałam się 
decoupage’m, zdobyte tu umiejęt-
ności wykorzystałam do robienia 
ozdób świątecznych, mam zamiar 
odnowić w ten sposób sprzęty do-
mowe – deklaruje pani Lucyna, do-
daje, że dopiero w Klubie Seniora 
zdobywa umiejętności i odkrywa 
radość z wykonywana różnych 
prac plastycznych i rękodzieła: - 
Wcześniej nie myślałam, że coś ta-
kiego potrafię.  

„Czas dla Seniorów”
Klub Seniora znajduje się na 

parterze budynku przy ulicy Armii 
Krajowej 2. Jest efektem wspólne-
go projektu firmy ALGIRTAS sp. z 

o.o. i Miasta Radzyń Podlaski pod 
nazwą „Czas dla Seniorów”. Pro-
jekt zaplanowano na kwotę ponad 
980 tys. zł. Z czego dofinansowanie 
unijne wynosi ponad 833 tys. zł . 

Wzmianki  o rekrutacji do Klu-
bu w mediach ukazywały się od 
września 2018 r. - nie tylko w me-
diach elektronicznych, ale m.in. w 
„Biuletynie Informacyjnym Miasta 
Radzyń” - gazecie, która dociera 
do niemal każdego domu w Ra-
dzyniu. Od 1 grudnia w rekrutację 
włączyli się obecni opiekunowie 
Klubu – Anna Kaźmieruk i Stani-
sław Wachnik. - Informacje prze-
kazywaliśmy różnymi kanałami – 
podczas oficjalnych i nieoficjalnych 
spotkań, zarówno na spotkaniach  
organizacji seniorskich funkcjo-
nujących w Radzyniu, jak i rozma-
wiając z różnymi – nawet przypad-
kowo spotkanymi ludźmi, prosząc 
o przekazanie informacji osobom 
starszym.  - To była w Radzyniu 
nowość, nie wierzono, że taki klub 
powstał, niełatwo było przekonać 
osoby starsze do przystąpienia do 
projektu. Rekrutacja ciągnęła się do 
końca grudnia 2018 roku - mówi 
Stanisław Wachnik. 

Podstawowy warunek znalezie-
nia się na liście 30 osób, które prze-
widywała każda z dwóch rocznych 
edycji  projektu było ukończenie 
przez kandydata 60 roku życia oraz 
zamieszkanie na terenie miasta. 
Pierwszeństwo miały osoby wy-
kluczone lub zagrożone wyklucze-
niem, ze względów zdrowotnych, 
społecznych, finansowych. Do ter-
minu zamknięcia rekrutacji – po 
jego wydłużeniu do końca  grud-
nia 2018 r. - wróciło 30 deklaracji. 
Komisja rekrutacyjna uznała, że 
osoby, które złożyły deklaracje, 
spełniają warunki  uczestnictwa w 
Klubie Seniora.  

 Anna Wasak

W przypadającym 15 czerwca Światowym Dniu 
Praw Osób Starszych minister rodziny, pracy i 
polityki społecznej Bożena Borys-Szopa podkre-
śliła: „Wszystkim nam powinno zależeć na tym, by 
osoby starsze, szczególnie samotne, nie czuły się 
wykluczone, dyskryminowane i zapomniane. Posza-
nowanie i ochrona ich godności to podstawa naszej 
polityki senioralnej”. W Radzyniu od kilku miesięcy 
działa Klub Seniora. Jak tam realizowane są te 
założenia? 
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„Czas dla Seniorów”, czyli co słychać 
  w radzyńskim Klubie Seniora



Odznaka została ustanowiona 
przez Zarząd Powiatu w Radzy-
niu Podlaskim w roku jubileuszu 
100-lecia Odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę, a jej celem jest 
upowszechnienie wśród mieszkań-
ców powiatu oraz turystów wiedzy 
na temat miejsc w powiecie ra-
dzyńskim upamiętniających obiek-
ty, ludzi i wydarzenia, szczególnie 
związanych z walką o odzyskanie i 
utrzymanie niepodległości.

Pierwszego dnia biwaku od-
była się wycieczka po miejscach 
pamięci znajdujących w Radzy-
niu Podlaskim oraz w pobliskich 
miejscowościach, m.in. Wohyniu, 
Ostrówkach, Woli Osowińskiej. 
Przewodnikiem harcerzy w tej wę-
drówce był pan Tadeusz Pietras 
- wieloletni nauczyciel historii, a 
z zamiłowania turysta i regionali-
sta. Wiedza i ciekawostki zdobyte 
podczas wycieczki posłużyły do 

przygotowania tradycyjnych kro-
nik jako formy dokumentacji sta-
rań o zdobycie odznaki. W dniu 
4 czerwca Zespół Weryfikacyjny 
powołany przez Starostę, po przej-

rzeniu przedstawionej dokumenta-
cji i sprawdzeniu jej pod względem 
zgodności z regulaminem przyznał 
wszystkim uczestnikom biwaku 
odznakę Znam Miejsca Pamięci 

Powiatu Radzyńskiego w stopniu 
brązowym.

Oprócz zadań związanych ze 
zdobywaniem odznaki podczas 
biwaku odbyły się również zajęcia 

o charakterze typowo harcerskim, 
profilaktyczna gra terenowa „Na-
łogi: NIE! Zdrowy styl życia: TAK!” 
(w ramach zadania „Harcerzem 
być każdemu wypada” realizowa-
nego we współpracy MKRPA), 
zajęcia sportowe i techniczne. Na 
zakończenie został przeprowadzo-
ny konkurs z nagrodami „W zaka-
markach Lubelszczyzny”, w ramach 
którego harcerze mogli jeszcze raz 
sprawdzić zdobytą podczas biwaku 
wiedzę oraz wykazać się znajomo-
ścią ciekawych miejsc w wojewódz-
twie lubelskim.

Biwak został przygotowany 
przez kadrę programową I Szczepu 
Harcerskiego „Infinity” im. hm. M. 
Stagrowskiego w Radzyniu Podla-
skim, a dofinansowany w ramach 
umowy „Poznaję miejsca pamięci 
Powiatu Radzyńskiego” z Powia-
tem Radzyńskim.

 Red.
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Znam Miejsca Pamięci Powiatu Radzyńskiego
W dniach 24-26 maja 2019 r. odbył się biwak, którego uczestnikami byli harcerze I Szczepu Harcerskiego „Infinity” im. hm. 
M. Stagrowskiego w Radzyniu Podlaskim. Głównym celem programu biwaku było zdobycie przez jego uczestników odznaki 
Znam Miejsca Pamięci Powiatu Radzyńskiego w stopniu brązowym. 

Po raz 11. na terenie Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno–
Wychowawczego im. Zofii 
Sękowskiej w Radzyniu Pod-
laskim spotkały się drużyny 
harcerskie Nieprzetartego 
Szlaku. Tegorocznym hasłem 
spotkania było „Radzyń Pod-
laski: Artystyczny - Fanta-
styczny. Ze sztuką na Ty”.

Nieprzetarty Szlak to działal-
ność Związku Harcerstwa Pol-
skiego na rzecz osób niepełno-
sprawnych.

Mianem tym nazywane są 
drużyny, działające w placówkach 
kształcenia specjalnego, zakła-
dach opiekuńczych, wychowaw-
czych, zespołach opieki zdrowot-
nej, warsztatach terapii zajęcio-
wej, domach pomocy społecznej. 

Podczas oficjalnego apelu, w 
którym udział wzięli: wicebu-
rmistrz Sławomir Lipski oraz 
wicestarosta Jarosław Ejsmont, 
dokonano prezentacji przyby-
łych drużyn. Do naszego miasta 
przyjechały drużyny z: Węgrowa, 
Siedlec, Stoku Lackiego, Łosic, 
Siemiatycz, Ziminy, Mrowli oraz 

Dęblina.
- Jedenasty raz spotykamy się 

w Radzyniu Podlaskim. Witam 
serdecznie wszystkie drużyny i 
przybyłych gości. Mam nadzie-
ję, że czas spędzony w Radzyniu 
będzie dla Was przyjemny, miły i 
pożyteczny. Liczę, że nawiążą się 
przyjaźnie i że zobaczycie cieka-
we miejsca. Mam nadzieję, że tę 
dobrą atmosferę i miłe słowo z 
pobytu u nas zawieziecie do swo-
ich szkół – mówiła Jolanta Purgał, 
dyrektor SOSW.

 Karol Niewęgłowski

Drużyny „Nieprzetartego Szlaku” 
z wizytą w Radzyniu

Podsumowanie konkursów 
przedmiotowych organizo-
wanych przez Lubelskiego 
Kuratora Oświaty odbyło się 
30 maja 2019 r. na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. 

Na uroczystą galę rozdania na-
gród zostali zaproszeni najlepsi 
uczniowie szkół podstawowych z 
województwa lubelskiego. Wśród 
nich znalazł się   Filip Skwara - 
laureat konkursu z języka pol-
skiego, który otrzymał nagrodę z 
rąk Pani Kurator Teresy Misiuk.

31 maja 2019r. w Warszawie, 

w Polskiej Akademii Nauk miała 
miejsce uroczystość podsumowa-
nia ogólnopolskich konkursów 
polonistycznych. Imprezę uświet-
nili swoją obecnością znamieni-
ci goście, m.in. Marta Kielczyk 
i Jerzy Petersburski Jr.  Podczas 
uroczystej gali nagrodę otrzymał 
Filip, laureat Ogólnopolskiego 
Konkursu Polonistycznego „Z or-
tografią na co dzień”.

Serdecznie gratulujemy znako-
mitych wyników i życzymy suk-
cesów w nowej szkole!  Filip jest 
uczniem pani Mirosławy Pałasz.

 Red.

Sukcesy Filipa Skwary, 
ucznia SP 1 w Radzyniu



Przybyli na nie członkowie 
PZERiI z Radzynia i kół w: Ką-
kolewnicy, Komarówce, Ulanie 
Majoracie, Czemiernikach, Bor-
kach, Wohyniu oraz stowarzyszeń 
seniorskich: „Kormoran” i „Ra-
dzyńskie Wrzosy” i Radzyńskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Obecnych powitał przewodni-
czący Związku Kazimierz Zdzie-
błowski, po czym Alina Staszczuk 
przypomniała historię Dnia Inwa-
lidy i Osób Niepełnosprawnych.

Święto ustanowione zostało 
przez Międzynarodową Organi-
zację Pracy dla uczczenia 262 ofiar 
katastrofy górniczej, która wyda-
rzyła się   8 sierpnia 1956 roku w 
kopalni węgla kamiennego Bois 
du Cazier w Marcinelle w Belgii. 
W jej wyniku   wiele osób dozna-
ło poważnych obrażeń,   zostając 
inwalidami. 13 grudnia 2006 r. 
na   na 61 sesji   na sesji zgroma-
dzenia Ogól ONZ została przyjęta 
Konwencja osób niepełnospraw-
nych. W myśl tej rezolucji osoby 
niepełnosprawne mają prawo do 
wolności i bezpieczeństwa, równej 
swobody poruszania się z osobami 
pełnosprawnymi, dostępu do prze-
strzeni i budynków publicznych, 
transportu i informacji,ochrony 
zdrowia, edukacji, życia prywat-

nego i rodzinnego, a także w ży-
ciu publicznym i kulturalnym. W 
Polsce obchody Światowego Dnia 
Inwalidy organizowane są od 1959 
roku przez Polski Związek Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów.

Hasłem tegorocznych obcho-
dów są słowa: „Niepełnosprawny- 
różne potrzeby, różne prawa”.

Następnie chwilą ciszy i mo-
dlitwą uczczono pamięć zmarłych 
członków Związku - Stanisława 
Paluszewskiego, Janiny Żmudy.

Kolejnym punktem programu 
było wręczenie wyróżniającym 
się seniorom odznak i dyplomów. 
Odznaczeni seniorzy to Antoni 
Mazur, Krystyna Majczyna, dy-
plomami uhonorowano za pracę 
na rzecz Związku i potrzebują-
cych: Kazimierz Brudkowskiego, 
Stanisława Topyłę, Janinę Krup-
ską, Irenę Majsterek, Tadeusza 
Deputata, Jadwigę Bujek oraz 
Alinę Staszczuk. 

Z kolei głos zabrali zaproszeni 
goście, po przemówieniach wy-
stąpiły z krótkimi koncertami: Ze-
spół Wokalny „Radzyniacy” kie-
rowany przez Marię Ligęzę oraz 
„Ich Troje” prowadzony przez Te-
resę Kieczkę. Całość zwieńczyła 
zabawa taneczna.

Przewodniczący Kazimierz 

Zdziebłowski poinformował o wy-
darzeniach w Okręgu PZERiI w 
Lublinie oraz   sukcesach radzyń-
skiego Oddziału na forum woje-
wództwa.

Wybory do władz Zarządu 
Okręgowego Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
w Lublinie odbyły się 30 maja 2091 
r. Na następną kadencję została 
wybrana dotychczasowa prze-
wodnicząca Zarządu Okręgowego 
Alina Gucma. Podczas tych wybo-
rów  członek Zarządu Rejonowego 
Marian Samociuk został wybrany 
do Zarządu Okręgowego PZERiI 
w Lublinie. 

Marian Samociuk – członek 
Zarządu Rejonowego PZERiI w 
Radzyniu i Okręgowego w Lu-

blinie otrzymał   najwyższe od-
znaczenie Zarządu Głównego 
w Warszawie - Dużą Odznakę 
Złotą z dyplomem. Odznaczenie 
wręczyła wiceprzewodnicząca 
Zarządu Głównego w Warszawie 
Katarzyna Lankiewicz. W na-
stępnych dniach Marian Samo-
ciuk został powołany na członka 
Parlamentu Seniorów PZERiI w 
Warszawie. 

Przypomnijmy, że we wcze-
śniejszych latach był on odznaczo-
ny przez Radę Państwa Brązowym  
Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz 
innymi odznaczeniami i dyploma-
mi.

Obecnie Zarząd Rejonowy 
PZERiI składa się z 21 członków. 
W skład Prezydium weszli:
Kazimierz Zdziebłowski – prze-
wodniczący,
Marian Samociuk wiceprzewod-
niczący,
Irena Majsterek – wiceprzewodni-
cząca,
Jadwiga Polikarczuk – skarbnik 
Zarządu
Henryk Mackiewicz – sekretarz 
Zarządu.

Przyjęte do realizacji   wnioski 
do pracy PZERiI w latach 2018 - 
2023 to:

• Dążenie do poprawy warun-
ków socjalno-bytowych, kultu-
ralnych, rehabilitacyjnych człon-
ków Związku poprzez aktywne 
uczestnictwo w życiu społecznym 
powiatu, komisję społeczną ds. Se-
niorów przy staroście radzyńskim, 
organizacje społeczne i gospodar-
cze działające w powiecie i woje-
wództwie.

• Organizowanie życia kultu-
ralnego wszystkim członkom oraz 
reprezentowanie ich interesów 
wobec organów władzy admini-
stracyjnej i samorządowej.

• Rozwój Związku, tworzenie 
klubów sympatyzujących z senio-
rami, udzielanie im pomocy praw-
nej, psychologicznej i budowanie 
bezpiecznego jutra.

• Rozwijanie współpracy z in-
nymi organizacjami związkowymi 
na bazie integracji i wymiany do-
świadczeń.

• Włączanie się w życie jedno-
stek organizacyjnych powiatu o 
charakterze gospodarczym, spo-
łecznym, patriotycznym i religij-
nym.

• Dbanie o dobro tzw. Małej 
Ojczyzny (regionalizm, zwyczaj - 
obyczaj - tradycja).

 Anna Wasak
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„Niepełnosprawny - różne potrzeby, różne prawa”
Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Inwalidy, 
zorganizowane przez Polski Związek Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy 
w Radzyniu Podlaskim, odbyło się 8 czerwca w 
restauracji Mozajka.

Obchody Dnia Inwalidy w Radzyniu
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W niedzielę 16 czerwca parafia pw. Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim 
przeżywała doroczny odpust.  – Bóg Ojciec stworzył świat, nie zostawił 
go sobie samemu, ale posłał Swego Syna, by opowiedział o Ojcu, Jego 
miłości. Nam znajdujących się na tych śladach w drodze do Ojca jako 
umocnienie posłał Swego Ducha - podsumował rozważania zawarte 
w homilii  prorektor KUL  ks. dr hab. Andrzej Kiciński, który sprawował 
Mszę św. odpustową o godz. 12.00.

Prorektor KUL na odpuście Świętej Trójcy w Radzyniu

Rozpoczęły się prace remon-
towe kaplicy  pw. św. Anny 
na cmentarzu parafialnym w 
Radzyniu. Kapitalny remont 
obejmie całość zabytkowe-
go obiektu: wnętrze i ściany 
zewnętrzne kaplicy, schody, 
konstrukcje dachowe. Także 
odwodnienie obiektu i kryptę – 
choć tego nie było w pierwot-
nym projekcie.  

Obecnie rozebrane są schody 
z balustradą, które się rozpadały,   
trwa usuwanie uszkodzonych tyn-
ków wewnątrz  na zewnątrz, mury  
przygotowywane są do  odwodnie-
nia. 

Proboszcz parafii Świętej Trój-
cy, ks. kan Krzysztof Pawelec, który 
jest administratorem cmentarza, 
informuje, że na prace przewidzia-
no 2 lata, choć ma nadzieje, że za-
kończą się one wiosną 2020 roku.

Każdy odwiedzający stary 
radzyński cmentarz widział, w 
jak opłakanym stanie była ka-
plica: tynki odpadające ze ścian 
zewnętrznych, rozpadające się 
schody z balustradą, przechylona 
wieżyczka, zaniedbane wnętrze – 
zawilgocone i zagrzybione ściany.   
Jednak realizowane w ostatnich 
latach prace związane z remontem 
kościoła Świętej Trójcy i budyn-
ków w jego  otoczeniu, nie pozwa-
lały zająć się parafii tym tematem, 
choć na cmentarzu wiele się działo. 
W ostatnich latach położone zo-
stały chodniki, wyremontowano 
ogrodzenie włącznie z zabytkową 
północną bramą. Jednocześnie 
przygotowywana była dokumenta-
cja niezbędna do remontu kaplicy. 
Przygotował ją poprzedni pro-
boszcz - ks. kan. Andrzej Kieliszek, 
który również prowadził rozmowy 
z rodziną Doria-Dernałowiczów 
– spadkobiercami Szlubowskich, 
którzy są dysponentami krypt ka-
plicy.

Według sporządzonego koszto-
rysu, zaplanowane wcześniej prace 
będą kosztowały ok. 440 tys. zł, do 
tego dojdzie jeszcze odwodnienie 
i zabezpieczenie ścian zewnętrz-
nych w krypcie grobowej oraz 
renowacja trzech figur (Matki Bo-
skiej i główek aniołków) z elewacji 
głównej, czym muszą się oddziel-
nie zająć konserwatorzy zabytków.

Większość środków parafia ma 
zabezpieczonych, jednak zachę-
ca do współpracy i finansowego 
wsparcia remontu  zarówno przez 
instytucje jak i osoby prywatne – 

z Radzynia i nie tylko, które mają 
pochowanych swych bliskich na 
radzyńskim cmentarzu parafial-
nym.  

Neogotycka kaplica cmentarna 
pw. św. Anny w Radzyniu Pod-
laskim   usytuowana jest w naj-
starszej części nekropolii. Została 
wzniesiona ok. 1853 r. przez ro-
dzinę Korwin-Szlubowskich i peł-
niła funkcję krypty grobowej. W 
2010 r. w krypcie spoczęły zwłoki 
Kingi z Libiszowskich Doria Der-
nałowicz Korwin Szlubowskiej, sy-
nowej Bronisława Szlubowskiego 
– ostatniego właściciela dóbr. W 
2010 r. w krypcie grobowej kaplicy 
św. Anny złożone zostały szcząt-
ki Kingi z Libiszowskich – żony 
Stanisława Doria Dernałowicza 
Korwin Szlubowskiego - usyno-
wionego spadkobiercy majątku 
po  Szlubowskich. W 2014 r. zmarł 
Jeremi, został pochowany w kryp-
cie rodzinnej kaplicy pw. Św. Anny. 
Podczas  składania urny  z procha-
mi Jeremiego zostały złożone tam 
również urny z prochami jego ojca 
– Stanisława, zmarłego we Francji 
w 2001 r. oraz brata Huberta, który 
zmarł w roku 2013 w Warszawie. 
W podziemiach zostali pochowani 
również duchowni, m.in. zasłużo-
ny dla ziemi radzyńskiej ks. infułat 
Tadeusz Osiński. W absydę kaplicy 
wmurowane są tablice nagrobne 
pochodzące z 1 połowy XIX w. 
Kryptami opiekują się potomko-
wie rodziny Szlubowskich, która 
ponad 160 lat temu wzniosła kapli-
cę. Mają oni też prawo do chowa-
nia w kryptach członków rodziny.

 Anna Wasak

Rozpoczął się remont 
kaplicy pw. św. Anny „Uchwycić Niewidzialnego 

  i Niepoznawalnego”

Na wstępie kaznodzieja za-
proponował szczególne zgłę-
bianie tajemnicy Trójcy Świętej 
- „proces poszlakowy”, któremu 
nadał tytuł: „Chodzić po śla-
dach”, a którego cel to „uchwy-
cić Niewidzialnego i Niepozna-
walnego”. Wskazał przykłady: 
piękna budowla, jak radzyński 
kościół prowadzi do budowni-
czych, widok pola – do tego, kto 
je uprawia. - Kiedy wieczorem 
wyjdziemy i spojrzymy na bez-
miar nieba: gwiazd i galaktyk 
uporządkowanych, pędzących z 
zawrotną prędkością w wielkim 
porządku i z niewyobrażalną 
punktualnością, dojdziemy do 
przekonania, że tam kryje się ja-
kaś niezrównana mądrość /.../. 
Odkrywam coraz więcej praw 
i tajemnic – wiem, że bez nich 
niemożliwe byłoby życie i ist-
nienie, wszystko by się rozpadło. 
Jestem na śladach Wielkiego Ro-
zumu, szukam Inżyniera, który 
tę budowlę ustanowił zgodnie 
z logiką i prawami - mówił ks. 
prof. Andrzej Kiciński.

Kolejnym polem poszukiwań 
jest Biblia, gdzie Stwórca nazwa-
ny jest Odwieczną Mądrością, 
która była od początku, a w spo-
tkaniu z Mojżeszem Bóg objawił 
swe imię: Jestem, Który Jestem. 
Tam spotykamy Jezusa Chrystu-
sa, który Boga nazywa Ojcem. 

-Teraz zaczynam łączyć wątki: 
Wielki Budowniczy świata nosi 
miano Boga Ojca, który daje po-
czątek, kieruje, utrzymuje, żywi 
świat, nie pozwala mu zginąć. 
On mnie prowadzi po drodze 
poszukiwania. Ponieważ błądzi-
łem, postawił na mojej drodze 
Syna, aby nie pozwolił mi zginąć. 
On mówi i Ojcu: Ja i Ojciec jed-
no jesteśmy.... Syn Boży jest Bo-
giem osobiście spotkanym przez 
historię ludzką, gdy człowiek 
zbłądził, oddalił się od Ojca, 
poszedł własnymi ścieżkami. W 

Chrystusie Bóg spotkał człowie-
ka, by go doprowadzić do siebie, 
pokazał mu ślady powrotu, ale 
przede wszystkim, żeby to umoż-
liwić, cierpiał, poniósł śmierć i 
zmartwychwstał.

Na tym jednak nie koniec po-
szukiwań. - Chrystus zapowiada; 
gdy przyjdzie Duch Prawdy, na-
uczy was całej prawdy. Czyżby 
ta zastanawiająca mądrość obja-
wiona w Ojcu i Synu jeszcze się 
nie wyczerpała? Oto nowy szok 
- szok Zielonych Świąt: Duch 
Święty pchnął na całe szeregi 
apostołów odwagę mówienia 
wielkiej prawdy o Bogu. Szukam 
wciąż jego śladów: to miliony 

wyznawców Chrystusa, tysiące 
męczenników, Kościół, w któ-
rym dokonuje się uświęcenie, sa-
kramenty, w których spotykamy 
się z miłosierdziem i łaską. 

Poszukiwania prawdy o Trój-
cy Świętej kaznodzieja spuento-
wał: odwieczna mądrość – Bóg 
Ojciec stworzył świat, nie zosta-
wił go sobie samemu, ale posłał 
Swego Syna, by opowiedział o 
Ojcu, Jego miłości. Nam znaj-
dujących się na tych śladach w 
drodze do Ojca jako umocnie-
nie posłał Swego Ducha.

 Anna Wasak
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Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
UL. WARSZAWSKA 32

21-300 RADZYŃ PODLASKI

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
UL. WARSZAWSKA 32

21-300 RADZYŃ PODLASKI

O G Ł O S Z E N I E

KLAUZULA INFORMAcyJNA 
w zakresie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz uchwały Rady 
Miasta Radzyń Podlaski Nr LI/320/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ra-
dzyń Podlaski, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Radzyń Podlaski Nr XL/240/2006 
z dnia 26 stycznia 2006 r., (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 82, poz. 1509 z dnia 12 maja 
2006 r., z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski, w za-
kresie obejmującym zmiany przeznaczenia terenów oznaczonych symbolami: J3 MW, J7 
ZI, J8 MW,U, J19 CP, J23 CP i części terenów oznaczonych symbolami:  J18 P i J24 C, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 czerwca 2019 r. do 26 
lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, pok. 120, w godz. 7.30 –15.30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie 
się w dniu 26 lipca 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, 
sala konferencyjna.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r.

                                                                                                   
                                                                                                       /-/   Jerzy Rębek

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski 

Na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) w 
związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski, zatwierdzonego 
uchwałą Rady Miasta Radzyń Podlaski Nr XL/240/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r., (Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego Nr 82, poz. 1509 z dnia 12 maja 2006 r., z późn. zm.) w zakresie obejmu-
jącym zmiany przeznaczenia terenów oznaczonych symbolami:  J3 MW, J7 ZI, J8 MW,U, 
J19 CP, J23 CP i części terenów oznaczonych symbolami:  J18 P i J24 C, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 czerwca 2019 r. do 26 lipca 2019 r. w 
siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, pok. 120, w godz. 7.30 –15.30.

W miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu do publicznego wglądu można zapoznać 
się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego i opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które 
mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski, ustnie do 
protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail.: sekretariat@radzyn-podl.pl w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r.
                                                                                                   
                                                                                                       /-/   Jerzy Rębek

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) 
informuję, iż: wobec uzyskania Pani/Pana da-
nych osobowych, celem ich przetwarzania - 
art. 17a pkt 2, oraz ograniczeniu prawa do-
stępu do informacji – art. 8a ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1945, z późn. zm.). proszę o zapoznanie 
się z poniższą informacją:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobo-
wych jest Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski, 
adres do korespondencji: 21-300 Radzyń 
Podlaski, ul. Warszawska 32, e-mail: bur-
mistrz@radzyn-podl.pl, tel.: 83-351-24-61.
2. Inspektor ochrony danych: Robert Targoń-
ski, adres do korespondencji: 21-300 Radzyń 
Podlaski, ul. Warszawska 32, e-mail: targon-

skir@radzyn-podl.pl., tel.: 83-351-24-62.
3. Cel przetwarzania: procedura sporządzania 
projektu planu miejscowego -  art. 17a pkt 2  
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.). Admini-
strator ochrony danych nie przewiduje prze-
twarzania uzyskanych danych osobowych w 
celach innych niż wskazane w zdaniach po-
przedzających, gdyby jednak taka okoliczność 
miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyska-
nych danych osobowych na inne cele zosta-
nie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
4. Przetwarzane będą następujące kategorie 
Pani/Pana danych osobowych:
a. dane identyfikacyjne,
b. dane adresowe,
c. dane publiczne rejestrowe (Ewidencja grun-
tów i budynków).
5. Administrator ochrony danych nie przewi-
duje przekazania uzyskanych danych osobo-
wych innym odbiorcom poza organami władzy 
publicznej zgodnie z postępowaniem właści-
wym w sprawie. W przypadku ujawnienia się 
konieczności przekazania danych odbiorcom 
innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie 

Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. Administrator ochrony danych nie przewi-
duje przekazania uzyskanych danych osobo-
wych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. W przypadku takiego za-
miaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformo-
wana/y.
7. Źródłem pozyskanych przez Administra-
tora ochrony danych Pani/Pana danych oso-
bowych jest art. 18 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 
późn. zm.). 
8. Czas przetwarzania danych osobowych 
wiązać się będzie z właściwą procedurą praw-
ną oraz przepisami prawa upoważniającymi 
do zachowania i archiwizacji pozyskanych 
danych.
9. Posiada Pani/Pan uprawnienie do:
a. żądania uzyskania kopii danych osobowych, 
lub ich udostępnienia w siedzibie Administra-
tora ochrony danych w (art. 15 w/w rozpo-
rządzenia),
b. żądania sprostowania danych osobowych 
(art. 16 w/w rozporządzenia),
c. żądania usunięcia swoich danych osobo-

wych (art. 17 w/w rozporządzenia) tzw. „pra-
wo 
do bycia zapomnianym”,
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich 
danych osobowych (art. 18 w/w
rozporządzenia),
e. żądania przeniesienia własnych danych oso-
bowych w powszechnie używanym formacie
do innego Administratora danych wskazane-
go przez siebie (art. 20 w/w rozporządzenia),
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych (art. 21 w/w
rozporządzenia),
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się 
na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 
7.3 w/w rozporządzenia).
10. Administrator ochrony danych informuje 
jednocześnie, iż na podstawie art. 77 w/w 
rozporządzenia ma Pani/Pan prawo wniesie-
nia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 
03 00, skargi dotyczącej niezgodności prze-
twarzania przekazanych danych osobowych z 
w/w rozporządzenia.
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Gdy Robert Mazurek powitał 
Roberta Makłowicza słowami: – 
Miło nam Pana gościć w Radzy-
niu – ten odpowiedział: – Mi jest 
bardziej miło. Jak nie wierzycie, 
możemy się wziąć na rękę. – Si-
łowania nie było, za to była wspa-
niała atmosfera – swobodna, peł-
na humoru, gość pięknym – jak 
zwykle – językiem opowiadał o 
potrawach, historii, kulturze, w 
zaskakujący sposób puentował 
swoje wypowiedzi.

„Nie jestem zawodowym 
kucharzem, pasjonuje 
mnie historia”

Robert Makłowicz kilkakrot-
nie podkreślał, że nie jest zawo-
dowym kucharzem, pasjonuje 
go historia, a kuchnia, która jest 
efektem historii i kultury, stanowi 
dla niego pretekst do opowiada-
nia o świecie. Wyznał, że szcze-
gólnie fascynuje go kultura – w 
tym kuchnia – regionalna, która 
są efektem wielowiekowych tra-
dycji i doświadczeń danej spo-
łeczności. – Potrawy to element 
kultury danego regionu, a jedze-
nie to jedna z najlepszych form 
poznania kultury lokalnej, a nie 
ma większego skarbu jak skarb 
małej ojczyzny – podkreślał. W 
tym kontekście zachwycał się 
Podlasiem. – Podlasie jest skarb-
cem, bo zawsze należało do Pol-
ski; aby się wykształciła tradycja 

lokalna, w tym kuchnia regional-
na, ludzie muszą od wieków żyć 
na tej ziemi, muszą z niej czerpać 
mądrość przez wiele pokoleń. 
Udowadniał, że zarówno uroda 
Polek, inteligencja Polaków jak 
i dania polskiej kuchni to efekt 
wielkiej różnorodności („skun-
dlenia” – a w jego ustach nie miało 
to słowa znaczenia negatywnego), 
jaka panowała w I Rzeczypospo-
litej. – Stanowiliśmy imperium – 
państwo wielu narodów, kultur, 
religii; w skład Rzeczypospolitej 
wchodziły nie tylko ziemie Pol-
ski i Litwy, ale również obecnej 
Białorusi, Ukrainy, zamieszkiwa-
li ją również Tatarzy, Ormianie, 
Żydzi, Czesi, Niemcy, Szwedzi. 
Mamy to w genach – podkreślał 
Robert Makłowicz, który sam ma 
korzenie ormiańskie. Wskazy-
wał, że potrawy uważane za tra-
dycyjnie polskie (bigos, pierogi, 
barszcz, gołąbki, mazurki wielka-
nocne) mają różne pochodzenie, 
więc dopasowanie popularnych 
dań do kraju jest niemożliwe. 

Rozpoczął od studiowania 
prawa w stanie wojennym, ale 
wytrzymał tam, dopóki domino-
wały przedmioty związane z hi-
storią, a potem... – Nie byłem w 
stanie wytrzymać prawa admini-
stracyjnego w wydaniu PRL-ow-
skim – tłumaczył. Następnie roz-
począł studia historyczne, jednak 
swej przyszłości nie widział ani w 
szkole, ani w archiwum, więc gdy 

po 1989 r. znikła groźba pójścia 
do Ludowego Wojska Polskiego, 
zakończył 10-letni okres studiów. 
Wprawdzie nie zwieńczył ich dy-
plomem, ale wiedza i pasja pozo-
stały, o czym można się przeko-
nać oglądając jego programy te-
lewizyjne – i czego doświadczyli 
obecni na spotkaniu. Odpowiedź 
na każde pytanie  zawierała cieka-
wą wycieczkę historyczną.

Jakim daniem uwieść 
kobietę? Smacznym!

Tym razem współautorami 
spotkania byli internauci, którzy 
wysłali swoje pytania poprzez 
media społecznościowe. Wybra-
ne – zapisane zostały na drewnia-
nych widelcach (jako odniesienie 
do tematu spotkania „Świat na 
widelcu”).

A były one bardzo interesujące, 
czasem – zaskakujące. Dociekliwy 
internauta chciał znać danie, któ-
rym najskuteczniej można uwieść 
kobietę. Odpowiedź była prosta 
i zdecydowana: – Smacznym. Są 
różne gusta, nie radziłbym pro-
ponować czegoś ryzykownego – 
odpowiedział podróżnik i dodał, 
że ważnym atutem każdego dania 
jest własnoręczne jego wykonanie 
i wspólne konsumowanie przy 
rodzinnym stole, co ma wartość 
jednoczącą. – Co zostanie poda-
ne, jest sprawą drugorzędną – na 
dowód podał własny przykład: – 

Od prawie 30 lat, gdy tylko jestem 
w domu, to gotuję. Mam jedną 
żonę.

Pytanie o najdziwniejsze da-
nia, jakie udało mu się zjeść, po-
traktował z dystansem. Przyznał, 
że zdarzyło mu się jeść różne 
potrawy – bycze jaja, smażone 
tarantule czy świnki morskie. 
Jednak nie zaliczył tego do dań 
wykwintnych czy wyszukanych. 
– Takie potrawy nie są spożywane 
ze względu na walory smakowe. – 
Ludzie je jedzą nie dlatego, że lu-
bią, ale z głodu. W Azji miejsco-
wi jedzą pająki, gdy jakiś naiwny 
turysta za to zapłaci. Poza tym to, 
co się je w danym regionie, zale-
ży od różnych zwyczajów. Czę-
sto za wyznacznik normalności 
bierzemy to, co dla nas typowe. 
Chińczycy nie jedzą chleba ani 
nabiału, bo nie mają enzymu do 
trawienia mleka.

Szokujące danie? 
Rosół z ziemniakami!

- Czy po tylu latach zajmowa-
nia się kuchnią coś jeszcze Pana 
zadziwia, czy też smaki świata są 
przewidywalne? – padło kolejne 
pytanie. Odpowiedź zaskoczy-
ła wielu słuchaczy: – Nie sztuką 
jest wsiąść w samolot, polecieć 
na drugi koniec świata i tam dzi-
wić się wszystkiemu. Sztuką jest 
znaleźć coś niezwykłego obok 
siebie – wyznał, że odkryciem i 

zdziwieniem był dla niego... ro-
sół z ziemniakami, który jadł 
podczas pobytu na ziemi łódz-
kiej. – To było niezwykłe i szo-
kujące! – stwierdził i zdziwił się, 
gdy radzyńska publiczność po-
twierdziła, że u nas to popularne 
danie.

Pytany o ulubione danie, od-
powiedział, że nie ma takiego, za 
to coraz bardziej ceni prostotę 
– także na stole. – Coraz mniej 
imponują mi rzeczy skompliko-
wane, złożone, wielowarstwowe 
– zarówno na talerzu, we frazie, 
w malarstwie i architekturze...

Przy okazji poruszył problem 
marnowania jedzenia – także 
w kontekście historycznym. – 
Widok za dużej ilości jedzenia 
mnie smuci, nienawidzę marno-
trawstwa jedzenia. Niestety, jako 
społeczeństwo jesteśmy pod tym 
względem w czołówce. Wyda-
je mi się, że bierze się to z tego, 
że dostatek to jest kwestia ostat-
nich kilkunastu lat. Ale mamy 
w genach robienie zakupów na 
zapas. A może jest to kwestia po-
kazania, że kupuję dużo, bo mnie 
na to stać? Reguła jest taka, że 
im bogatsze społeczeństwo, tym 
mniej żywności marnuje.

Skrytykował przechowywanie 
pieczywa w workach foliowych, 
przez co traci chrupkość, staje się 
gąbczaste: – Plastik i pieczywo to 
totalne nieporozumienie.

Trzeba być sobą, nie warto się na siłę podlizywać
Robert Makłowicz – 
dziennikarz, podróż-
nik, autor książek i 
programów telewizyj-
nych o tematyce ku-
linarnej, kulturowej i 
historycznej – odwie-
dził nasze miasto 26 
maja w ramach „Ra-
dzyńskich Spotkań z 
Podróżnikami”. Naj-
pierw odsłonił swoją 
tabliczkę na Skwerze 
Podróżników, potem 
spotkał się z miesz-
kańcami Radzynia w 
sali widowiskowo-ki-
nowej Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury.
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Na planie nie ma 
żadnych skandali 

Zapytany o zainteresowanie 
branżą winiarską, również nie od-
mówił sobie wycieczek historycz-
nych. – Wino jest jednym z filarów 
cywilizacji; chleb i wino to sym-
bole chrześcijaństwa. Wskazał, że 
Europa pod względem używanych 
trunków dzieli się na 3 strefy: wód-
ki, piwa i wina. Wpływy wschod-
nie wepchnęły nas w strefę wódki.  
Przypomniał, że w Polsce przed 
wiekami mieliśmy inny klimat: w 
X w. polskie miasta były obrośnię-
te winnicami, które uprawialiśmy 
do XVII w., potem była tak surowa 
zima, że Bałtyk zamarzł, winorośl 
wymarzła. – Teraz się znowu kli-
mat zmienia, wracamy do uprawy 
winorośli, zmienia się też styl kon-
sumpcji. Picie wina to misterium, 
oddziałuje na wszystkie zmysły – 
pijemy nosem, oczami, ważny jest 
widok, zapach – jeśli kieliszek jest  
nieprzezroczysty, nie widzimy, co 
jest w środku, jeśli źle ukształto-
wany – nie czujemy zapachu tak 
intensywnie – tłumaczył ze znaw-
stwem.

Zdradził również tajniki nagry-
wania programów: czy jest dużo 
powtórek, czy potrawy nie przy-
palają się na planie. – Muszę pań-
stwa zawieść – na planie nie ma 

żadnych skandali. Zawsze mamy 
za mało czasu, choć nagranie trwa 
od rana do kolacji. Na mnie ciąży 
niezwykła odpowiedzialność, nie 
powtarzamy nagrań. Pomaga mi 
w tym wieloletnie doświadczenie, 
wiem, czy przepis uda mi się zre-
alizować czy nie. Muszę ugotować 
tak, żeby się 6-osobowa ekipa na-
jadła.

Memy sprawiają mu 
przyjemność

Mówił też o memach na swój 
temat. – Oglądam je z prawdziwą 
przyjemnością. Żarty są życzliwe 
i dobrotliwe. Jeśli ludzie się śmie-
ją, to znaczy, że oglądają i lubią 
moje programy. Cieszy mnie fakt, 
że robią to młodzi ludzie. To jest 
bardzo budujące i zachwycające, 
zwłaszcza, że nie ulegam modom 
językowym, staram się mówić 
starannie po polsku, i to nie prze-
szkadza ludziom wychowanym w 
subkulturach. Nie warto się na siłę 
podlizywać, trzeba być sobą.

Na zakończenie spotkania Ro-
bert Mazurek wręczył gościowi 
tradycyjny upominek – kary-
katurę autorstwa Przemysława 
Krupskiego. Starosta Radzyński 
Szczepan Niebrzegowski – ser ze 
„Spomleku” – sztandarowej ra-
dzyńskiej firmy, o której Robert 

Makłowicz wspominał podczas 
odsłaniania swej tabliczki na 
Skwerze Podróżników. Przypo-
mniano również, że przed 10 laty 
Robert Makłowicz jako juror kon-
kursu „Smaki Lubelszczyzny” do-
cenił danie przygotowane przez 
uczniów radzyńskiego ZSP: gęś z 
jabłkami antonówkami, konfiturą 
z róży i jarzębiny i puree z grochu 
z kapustą kwaszoną z rodzynkami 
i miodem. Takie królewskie danie 
podano w Wohyniu królowi Wła-
dysławowi Jagielle, gdy wędrował 
z Krakowa na Litwę.

Na 28. edycję „Radzyńskich 
Spotkań z Podróżnikami” zaprosił 
Burmistrz Radzynia Podlaskiego 
Jerzy Rębek oraz Starosta Radzyń-
ski Szczepan Niebrzegowski, a 
także organizatorzy: Radzyńskie 
Stowarzyszenie „Podróżnik” i Ra-
dzyński Ośrodek Kultury. Spon-
sorami wydarzenia byli: firma 
drGerard, Spółdzielcza Mleczar-
nia „Spomlek”, Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych i Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej w 
Radzyniu Podlaskim. Patronat 
nad wydarzeniem objął ogólno-
polski miesięcznik „Poznaj Świat” 
oraz portal „Kocham Radzyń Pod-
laski”.

 Anna Wasak
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy 
Rębek oraz Radzyński Ośrodek Kultury za-
praszają wszystkich mieszkańców miasta i 
powiatu radzyńskiego na festyn miejski. Od-
będzie się on w sobotę 22 czerwca na tere-
nie trawiastym od strony północnej pałacu 
Potockich. Wstęp wolny.

Impreza rozpocznie się o 
godz. 17.00. Na samym począt-
ku wystąpi Pudzian Band grają-
cy muzykę disco polo. Następnie 
przed radzyńską publicznością 
zaprezentuje się zespół Harlem 
(godz. 18.30) oraz jako gwiazda 
wieczoru zespół Kombii (godz. 
20.00). W wykonaniu Grzego-
rza Skawińskiego i Waldemara 
Tkaczyka usłyszymy „stare” jak 
i „nowe” przeboje, m.in. „Nasze 
randez-vous”, „Black and white” 
czy „Słodkiego miłego życia”. 

Festyn zakończy dyskoteka na 
świeżym powietrzu.

Zorganizowanie festynu 
możliwe jest dzięki finansowe-
mu wsparciu firmy drGerard, 
Spółdzielczej Mleczarni „Spo-
mlek”, Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych, Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej i Przedsię-
biorstwa Komunikacji Samo-
chodowej w Radzyniu Podla-
skim, a także firmy WAT.

 Red.

KOMBII 
gwiazdą festynu 
w Radzyniu 
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Wydarzenie stanowiło prelu-
dium przed mającym odbyć się 
Zjazdem Absolwentów radzyń-

skiego ogólniaka. Zgromadzeni wi-
dzowie mogli obejrzeć zdjęcia Ewy 
Grodzkiej, rzeźby Jerzego Struka, 
grafiki Sławomira Walencika, ma-
larstwo Zofii Leszczyńskiej, Urszuli 
Pietras oraz debiutującej w Galerii 
„Oranżeria” Elżbiety Pawlak. Wer-
nisaż poprowadził Robert Mazurek 
– dyrektor Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury, który sam przez blisko 14 
lat był nauczycielem tej szkoły.

Po zakończeniu części oficjalnej 
przybyli na wernisaż mogli poczuć 
się jak na szkolnej przerwie. Uści-
skom, serdecznym powitaniom i 
rozmowom nie było końca. 

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

BURMISTRZ
RADZYNIA PODLASKIEGO
JERZY RĘBEK ZAPRASZAJĄ NA

C Y K L  P L E N E R O W Y C H  P R O J E K C J I  F I L M O W Y C H

  T E R E N  T R A W I A S T Y  O D  S T R O N Y  P Ó Ł N O C N E J  P A Ł A C U  P O T O C K I C H    W S T Ę P  W O L N Y

4 LIPCA 2019 R.
GODZ. 21.00
KINO DLA KAŻDEGO

CUDOWNY 
CHŁOPAK
Auggie od urodzenia ma zdeformo-
waną twarz. W nowej szkole chło-
piec chce udowodnić rówieśnikom, 
że piękno to więcej niż wygląd.

11 LIPCA 2019 R.
GODZ. 21.00
KINO DLA NAJMŁODSZYCH

GANG 
WIEWIÓRA 2
Wiewiór razem ze swoimi przyja-
ciółmi powraca, aby nie dopuścić 
do budowy Parku Rozrywki.

18 LIPCA 2019 R.
GODZ. 21.00
KINO DLA SMAKOSZY

CHATA
Mężczyzna pogrążony w żałobie po 
śmierci najmłodszej córki otrzymu-
je list, który zmienia jego życie.

25 LIPCA 2019 R.
GODZ. 21.00
KINO DLA KAŻDEGO

JUTRO 
BĘDZIEMY
SZCZĘŚLIWI
Prowadzący beztroskie życie męż-
czyzna musi niespodziewanie 
zaopiekować się córką, o istnieniu 
której nie wiedział.

1 SIERPNIA 2019 R.
GODZ. 20.30
KINO DLA NAJMŁODSZYCH

MAŁA 
WIELKA 
STOPA
Nastoletni Adam wyrusza w poszu-
kiwaniu swojego ojca. Podczas 
swojej wyprawy dowiaduje się, że 
jest potomkiem Yeti.

8 SIERPNIA 2019 R.
GODZ. 20.30
KINO DLA SMAKOSZY

GRA 
O WSZYSTKO 
Była narciarka Molly Bloom zakłada 
najbardziej ekskluzywny, nielegalny 
klub pokerowy w USA. Pewnego 
dnia do drzwi bohaterki pukają 
agenci FBI.

15 SIERPNIA 2019 R.
GODZ. 20.30
KINO DLA KAŻDEGO

DADDY
COOL
Wiewiór razem ze swoimi przyja-
ciółmi powraca, aby nie dopuścić 
do budowy Parku Rozrywki.

22 SIERPNIA 2019 R.
GODZ. 20.30
KINO DLA NAJMŁODSZYCH

BALERINA
Jedenastoletnia sierota Felicja 
ucieka do Paryża, by zostać baleriną 
w operze. Tam trafia pod opiekę 
byłej gwiazdy baletu.

29 SIERPNIA 2019 R.
GODZ. 20.30
KINO DLA SMAKOSZY

WSZYSTKIE 
PIENIĄDZE 
ŚWIATA
Szesnastoletni wnuk najbogatszego 
człowieka świata zostaje uprowa-
dzony. Jego matka stara się przeko-
nać nieustępliwego miliardera do 
zapłacenia okupu porywaczom.

Dla podniesienia komfortu oglądania filmów istnieje możliwość wypożyczenia leżaka (cena 8 zł)
W przypadku złej pogody projekcje filmów odbędą się  w sali kina „Oranżeria”

KINO POD CHMURKA

ANIMATORZY
KULTURY

PATRONAT MEDIALNY

9 czerwca w Galerii 
„Oranżeria” Radzyń-
skiego Ośrodka Kultury 
miała miejsce niezwykła 
wystawa. Swoje prace 
zaprezentowało sze-
ściu artystów, których 
wspólnym mianow-
nikiem było I Liceum 
Ogólnokształcące w 
Radzyniu Podlaskim. 

Radzyński Ośrodek Kultury 
już po raz drugi zaprasza na 
wakacyjne „Kino pod chmurką”. 
W majowym wydaniu naszej 
gazety ogłosiliśmy głosowa-
nie na filmy, które zostaną 
wyświetlone w ramach tego 
przedsięwzięcia. Zapropono-
wanych zostało 15 tytułów, 
podzielonych na trzy katego-
rie: „Kino dla każdego”, „Kino 
dla najmłodszych” i „Kino dla 
smakoszy”.

W wyniku głosowania wyłonio-
nych zostało 9 filmów. – Dziękuje 
wszystkim za udział w zabawie. 
W sumie oddanych zostało ponad 
1,5 tys. głosów. Dzięki temu poka-
żemy filmy, które uzyskały Waszą 
największą sympatię – powiedział 
nam Robert Mazurek, dyrektor 
ROK.

Wakacyjne „Kino pod chmur-
ką” potrwa 9 tygodni. Co tydzień, 
począwszy od 4 lipca, spotykamy 
się na polance od strony północ-
nej Pałacu Potockich. Projekcje są 
bezpłatne, jednak dla podniesienia 
komfortu oglądania każdy może 
wypożyczyć sobie leżak (cena 8 
zł). Nie przeszkadza to jednak, by 
przynieść ze sobą koc bądź krzeseł-
ko. Tylko w przypadku złej pogody 
projekcje filmów odbędą się w sali 
widowiskowo - kinowej Radzyń-
skiego Ośrodka Kultury. Szcze-
gółowy harmonogram „Kina pod 
chmurką” przedstawiamy obok.

 Red.

Radzyniacy
wybrali!

Wierni sztuce, połączeni szkołą
KULTURA
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Przy ul. Jana Pawła II w 
Radzyniu Podlaskim, na łuku 
drogi w sąsiedztwie zespołu 
pałacowo-parkowego i Au-
tobusowego Punktu Obsługi 
Pasażerów, znajduje się 
kapliczka z 1838 r. Poświę-
cona została ona Ignacemu 
Łuczyckiemu.

Kapliczka jest murowana (z 
cegły), otynkowana i pobielo-
na. Prowadzi do niej ścieżka 
ułożona z betonowej kostki. Ma 
kształt czworobocznego, dwu-
kondygnacyjnego słupa. Pierw-
szą kondygnację stanowi cokół, 
na którym od strony północno
-wschodniej umieszczona zosta-
ła tabliczka. Wyryta jest na niej 
inskrypcja wotywna o następu-

jącej treści: „Ignacemu Łuczyc-
kiemu zmarłemu 1835 tę pa-
miątkę wdzięczny Syn poświę-
ca”. Druga kondygnacja składa 
się z czterech kolumn wśród 
których znajduje się figura Mat-
ki Boskiej składającej ręce do 
modlitwy. Stoi ona na kuli ziem-
skiej i miażdży stopą węża. Ka-
pliczka nakryta jest czterospa-
dowym daszkiem z blachy, na 
szczycie którego umieszczono 
metalowy krzyż. 

Kapliczka jest objęta Gminną 
Ewidencją Zabytków Nierucho-
mych Miasta Radzyń Podlaski. 
W 2012 r., przy okazji remontu 
ul. Jana Pawła II, została ona 
gruntownie odnowiona.

 Robert Mazurek

Promocja tomiku wierszy 
Elżbiety Kalarus zatytułowa-
nego „Sensualnie” odbyła się 
7 czerwca w Galerii „Oran-
żeria” Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury. – Jest to już piąta 
pozycja wydana w ramach 
„Radzyńskich Wędrówek 
Literackich”, cyklu prowa-
dzonego przez Radzyńskie 
Stowarzyszenie „Podróżnik” 
i ROK – poinformował Robert 
Mazurek. 

Spotkaniu towarzyszyła pre-
zentacja dziesięciu grafik Ar-
kadiusza Kulpy, zmysłowych 
kobiet, które znalazły się w pu-
blikacji. Spotkanie z autorką 
miało formę wywiadu, który 
poprowadziła Renata Sieromska. 
Jako wokalistka uświetniająca 
wydarzenie, wystąpiła Aldona 
Sadowska przy akompaniamen-
cie Jarosława Stefaniaka, którzy 
wprowadzili słuchaczy w roman-
tyczny nastrój.

Wydarzenie zgromadziło wie-
lu fanów poezji. Skąd Elżbieta 
Kalarus czerpie inspirację? Co 
sama lubi czytać? Czym się zaj-
muje w wolnych chwilach? Na te 
i wiele innych pytań uczestnicy 
spotkania poznali odpowiedź. 
Największą inspiracją dla po-

etki jest życie, czasem jest to 
przypadkowa postać spotkana 
za oknem, czy czyjaś ciekawa 
historia. Jej tomik to coś zmy-
słowego, osobistego i intymne-
go. Wiersze przedstawiają rela-
cje dwojga ludzi. Publikacja nie 
jest dedykowana tylko kobietom, 
mężczyźni również znajdą w nim 
coś dla siebie – są to wspomnia-
ne portrety zmysłowych kobiet. 
Co Elżbieta Kalarus lubi czytać? 
Najbardziej science fiction, co 
zupełnie jest obce jej twórczo-
ści. Co robi w wolnych chwilach? 
Dużo szyje. Większość sukienek, 
które posiada w swojej kolekcji, 
stworzyła sama.

Tomik poezji „Sensualnie” 
wydany został nakładem Ra-
dzyńskiego Stowarzyszenia „Po-
dróżnik” w ramach cyklu „Ra-
dzyńskie Wędrówki Literackie”. 
Partnerami wydawnictwa są: 
Miasto Radzyń Podlaski, Po-
wiat Radzyński, firma drGerard, 
Spółdzielcza Mleczarnia „Spo-
mlek”, Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych i Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Radzyniu 
Podlaskim. Patronat medialny 
nad wydarzeniem objął portal 
„Kocham Radzyń Podlaski”.

 Red.
 Fot. Tomasz Młynarczyk

13 czerwca Radzyński Ośrodek Kultury zaprosił na koncert utworów 
Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory pt. „Piosenka jest dobra 
na wszystko”. Piosenki z Kabaretu Starszych Panów zaprezentowali 
uczestnicy zajęć wokalnych ROK prowadzonych przez Monikę Szymczyk.

Przed licznie zgromadzoną ra-
dzyńską publicznością wystąpili: 
Włodzimierz Bilski, Martyna Bel-
niak, Gabriela Ciemna, Wiktoria 
Dolega, Natalia Dyjak, Beata Fi-

jałek, Małgorzata Fijałek, Oliwia 
Grabowska, Alicja Iwańczuk, 
Lena Kojtych, Jagoda Kostrzewa, 
Julia Łozowska, Wiktora Musie-
juk, Magdalena Ochnio, Gabriela 

Warwas i Sandra Wągrodna. Po-
nadto zaprezentowała się grupa 
teatralna „Eklerki” prowadzona 
przez Aldonę Sadowską. Red.

 Fot. Tomasz Młynarczyk

Promocja tomiku wierszy 
Elżbiety Kalarus

Piosenki Starszych Panów 
w ROK

cudze chwalicie, swoje poznajcie... (cz. 4)

Pamięci Ignacego Łuczyckiego
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Marcel Szelech, w wyniku 
nieprawidłowych mutacji ge-
netycznych, zmaga się z wielo-
hormonalną niedoczynnością 
przysadki, hipoplazją nerwów 
wzrokowych, niedosłuchem, 
nieprawidłowościami w napię-
ciu mięśniowym. Wszystkie te 
problemy w połączeniu ze sobą 
dają do pokonania ogromną ba-
rierę, przez którą poznawanie 
świata i ogólny rozwój stają się 
mocno utrudnione. Aby Marcel 
miał szansę na samodzielność w 
przyszłości, wymagana jest sta-
ła rehabilitacja i opieka różnych 
specjalistów, u których wizyty 
najczęściej nie są refundowane, a 
ich koszt jest ogromny.

Podczas koncertu nie brako-
wało atrakcji. Od samego po-
czątku można było sobie zrobić 
zdjęcie z alpakami, przygotowa-
ne zostały liczne stoiska gastro-
nomiczne, tor łuczniczy, miejsca 
zabaw dla dzieci a Miejska Bi-
blioteka Publiczna zorganizo-

wała kiermasz książek. Można 
było przejechać się bryczką, czy 
podziwiać zabytkowe samocho-
dy. Furorę zrobiła liczna grupa 
motocyklistów z grupy „Pantera”, 
która zaprezentowała mnóstwo 
atrakcyjnych jednośladów. Kon-
cert był też okazją do zapoznania 
się z klubem RSC Taekwon-Do. 
Grupa najmłodszych zawodni-
ków, czyli „Tygrysów”, zaprezen-
towała się przed publicznością w 
pokazowym treningu. Zgroma-
dzona publiczność obejrzała wy-
stępy przedszkolaków z Zespołu 
Szkół w Zabielu, uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Radzyniu, a 
także zawodników Szkoły Tańca 
„Diament”. Z okolicznościowym 
występem zaprezentowała się 
grupa teatralna „Eklerki” działa-
jąca przy ROK. Ponadto, zupeł-
nie za darmo, wystąpiły trzy ze-
społy grające muzykę disco-po-
lo: Nest, Freestyle i News.

Pośród występów nie mogło 
zabraknąć licytacji, które przy-

pominały o głównym, szczytnym 
celu wydarzenia. Poprowadzili 
je: Aldona Sadowska, Natalia 
Lendzion i Tomasz Szabrański. 

Przy wielkim zaangażowa-
niu wolontariuszy oraz hojności 
darczyńców ostatecznie udało 
się zebrać kwotę 23 899,58 zł. W 
imieniu Marcela Szelecha i jego 
rodziców dziękujemy za  każdy 
gest – wszyscy jesteście napraw-
dę niesamowici!

 Robert Mazurek
 Fot. Tomasz Młynarczyk

Wystawa prezentuje około 20 
fotografii, których tematem jest 
portret. Cóż tu dużo pisać, gęba, 
to gęba, a o gębie nie napiszę nic 

więcej niż Gombrowicz, więc... 
„A teraz przybywajcie, gęby! Nie, 
nie żegnam się z wami, obce i nie-
znane facjaty obcych, nie znanych 

facetów, którzy mnie czytać będzie-
cie, witam was, witam wdzięczne 
wiązanki części ciała, teraz niech 
się zacznie dopiero – przybądźcie 
i przystąpcie do mnie, rozpocz-
nijcie swoje miętoszenie, uczyńcie 
mi nową gębę, bym znowu musiał 
uciekać przed wami w innych ludzi 
i pędzić, pędzić, pędzić przez całą 
ludzkość. Gdyż nie ma ucieczki 
przed gębą, jak tylko w inną gębę, 
a przed człowiekiem schronić się 
można jedynie w objęcia innego 
człowieka. Przed pupą zaś w ogó-
le nie ma ucieczki. Ścigajcie mnie, 
jeśli chcecie. Uciekam z gębą w 
rękach.”  dr Marcin Sutryk - Ab-
solwent Akademii Podlaskiej w 
Siedlcach (obecnie Uniwersytet 
Przyrodniczo Humanistyczny). 

W roku 2017 otrzymał stopień 
doktora sztuk plastycznych. Na co 
dzień zajmuje się malarstwem, fo-
tografią oraz grafiką użytkową, z 
natury społecznik, kurator licznych 
wystaw o ogólnopolskim zasięgu. 
Działalność artystyczną łączy z pra-
cą dydaktyczną, wykłada na kie-
runku Edukacja Artystyczna w Za-
kresie Sztuk Plastycznych na UPH 
w Siedlcach. Pełni funkcję prezesa 
Stowarzyszenia DESCARTES, jest 

twórcą i organizatorem „Wschod-
nich Projektów Fotograficznych” 
oraz współtwórcą „Spontanicz-
nych Plenerów Fotograficznych”. 
Współtworzy nieformalną grupę 
artystyczną „Ławeczka”. Należy do 
Związku Polskich Artystów Plasty-
ków. Prywatnie spełniony ojciec 
dwóch cudownych córek.

 Red.
 Fot. Paweł Żochowski

Radzyń zagrał dla Marcela Szelecha!
W niedzielę 16 czerwca odbył się koncert chary-
tatywny „Radzyń gra Marcela”. Wydarzenie zor-
ganizował Społeczny Komitet „Ratujemy Marcela 
Szelecha” oraz Radzyński Ośrodek Kultury w celu 
niesienia pomocy 2-letniemu chłopczykowi cierpią-
cemu na wiele chorób wrodzonych.

Święto fotografii w Radzyniu
Tomasz Młynarczyk, prezes Radzyńskiego Klubu Fotograficznego Klatka oraz Okręgu Lubelskiego 
Związku Polskich Artystów Fotografików 14 czerwca w Pałacu Potockich otworzył III Radzyń-
skie Dni Fotografii. W tym roku tematem wiodącym jest portret. Dr Marcin Sutryk jest pierwszym 
artystą, z którym mogliśmy się spotkać podczas wernisażu jego wystawy p.t. „Gęby”.  
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Starostwo Powiatowe w Radzyniu Pod-
laskim zachęca do skorzystania z nieod-
płatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego. Pomoc 
prawna udzielana jest przez adwokata/
radcę w godzinach 7:30-11:30.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieod-
płatnego poradnictwa obywatelskiego zlokali-
zowany jest w Starostwie Powiatowym w Ra-
dzyniu Podlaskim, Pl. I. Potockiego 1, lokal 2A 
(parter). Czynny od poniedziałku do piątku w 
dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:30; tel. 
83 352 77 84; e-mail: pomocprawna@pra.pl

Informacje o zakresie i zasadach udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
oraz osoby uprawnione do ich otrzymywania 
oraz lista jednostek nieodpłatnego porad-
nictwa dostępnego dla mieszkańców powia-
tu radzyńskiego sporządzona przez Starostę 
Radzyńskiego na podstawie art. 8a ustawy z 
dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywa-
telskim oraz edukacji prawnej m.in. na stronie 
https://radzyn-podl.pl/9-informacje/2346-
nieodplatna-pomoc-prawna.html
 Red. 

Burmistrz Radzynia Podlaskiego zwra-
ca się z prośbą do mieszkańców miasta 
o wypełnienie ankiety dotyczącej 
pozyskania przez miasto środków fi-
nansowych w ramach programu „Roz-
wój lokalny” organizowanego przez 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Nabór ma na celu wsparcie małych i śred-
nich miast w podniesieniu standardu życia 
mieszkańców w zakresie szeroko pojętej 
ochrony środowiska (w tym czystej ener-
gii i zrównoważonego transportu), polityki 
społecznej (w tym ograniczenia ubóstwa, 

rozwoju polityki mieszkaniowej i wzro-
stu zatrudnienia) oraz wsparcia lokalnego 
rynku pracy i przedsiębiorczości. Poniższa 
ankieta pozwoli Miastu określić kierunki, 
wokół których powinny koncentrować się 
planowane działania.
Ankieta jest dostępna na stronie: https://
radzyn-podl.pl/9-informacje/2351-prosi-
my-o-wypelnienie-ankiety.html
Wypełnianie i wysyłanie ankiet odbywa się 
elektronicznie i trwa do 28 czerwca 2019 
roku.

 KN

Miasto Radzyń Podlaski przygotowuje 
się do złożenia wniosku aplikacyjnego 
do Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego (RPO 
WL) na lata 2014 – 2020 o dofinan-
sowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
kolejnego już projektu w zakresie 
montażu instalacji fotowoltaicznych 
wykorzystujących energię słoneczną 
do produkcji energii elektrycznej w 
gospodarstwach domowych na terenie 
Miasta.

Projekt ten dla jego identyfikacji nazwa-
no: „SŁONECZNY RADZYŃ”.

Oczywistym jest, że projekt będzie mógł 
być realizowany tylko w przypadku pozy-
tywnej weryfikacji wniosku aplikacyjnego 
przez Instytucję Zarządzającą – Zarząd Wo-
jewództwa Lubelskiego.

Nabór wniosków w konkursie zgodnie 
z harmonogramem jest przewidziany w 
sierpniu br.

Zakłada się, że koszt netto realizacji pro-
jektu w przeliczeniu na 1 kW mocy insta-
lacji fotowoltaicznej, wyniesie ok. 5 600 zł.

Koszt brutto będzie uzależniony m.in. od 
mocy instalacji i miejsca montażu paneli fo-
towoltaicznych – typ konstrukcji montażo-
wej (rodzaj dachu, konstrukcja fundamen-
towana w gruncie).

Stawka podatku może być różna w za-
leżności od miejsca montażu instalacji. 

Upraszczając, można przyjąć, że w przy-
padku montażu instalacji na elementach 
budynku mieszkalnego stawka ta wyniesie 
8%, natomiast na konstrukcji wolnostoją-
cej (fundamentowanej  w gruncie), czy też 
na innym niż mieszkalny budynku (takie 
możliwości w projekcie będą dopuszczone) 
– 23%.

Podatek od towarów i usług (VAT) bę-
dzie wydatkiem niekwalifikowalnym – nie 
może być finansowany z dotacji.

Przyjmuje się założenie, że do udziału 
właściciela nieruchomości doliczony zo-
stanie VAT (naliczony od kwoty udziału i 
dotacji w ramach RPO WL), a w zakresie 
środków finansowych Miasta – VAT zapłaci 
Miasto.

Koszt brutto realizacji projektu w przeli-
czeniu na 1 kW mocy wyniósłby ok. 6 048 
zł przy 8% stawce VAT i 6 888 zł przy 23% 
stawce VAT.

Przeprowadzona przez Miasto analiza w 
zakresie możliwości uzyskania przez pro-
jekt odpowiedniej ilości punktów pozwala-
jącej na jego zakwalifikowanie do dofinan-
sowania

w ramach RPO WL, wskazuje, że struk-
tura finansowania w odniesieniu do mon-
tażu przykładowych instalacji fotowoltaicz-
nych o mocy 2, 3 i 4 kW powinna przedsta-
wiać się następująco:

 
Zakłada się, że do montażu instalacji 

będą użyte panele o mocy nie mniejszej niż 
300 W i powierzchni ok. 1,7 m2 (1 m x 1,7 

m).
Ażeby w odpowiednim czasie złożyć 

wniosek aplikacyjny należy już podjąć dzia-
łania przygotowawcze, w tym podpisanie 
stosownych umów pomiędzy Miastem a 
właścicielami nieruchomości oraz opraco-
wać dokumentację techniczną. Pierwszym 
działaniem przygotowawczym powinno 
być przyjęcie deklaracji od właścicieli nie-
ruchomości, którzy byliby chętni do mon-
tażu instalacji fotowoltaicznych.

W związku z tym informuje się, że po-
cząwszy od 17 do 28 czerwca br. będą przyj-
mowane od mieszkańców Miasta deklaracje 
o przystąpieniu do projektu.

Właściciele nieruchomości mogą skła-
dać deklaracje na montaż instalacji fotowol-
taicznych, jeżeli na tych nieruchomościach 
nie zamontowano dotychczas takiej insta-
lacji.

Właściciel nieruchomości składający de-
klarację musi być stroną umowy ze sprze-
dawcą usług energetycznych i posiadać ak-
tualną umowę.

Panele fotowoltaiczne nie mogą być 
montowane na dachu pokrytym eternitem, 
papą lub gontem.

Druki deklaracji można otrzymać w for-
mie papierowej w Urzędzie Miasta w poko-
ju nr 120.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski pok. nr 
120. Tam też należy złożyć wypełnione de-
klaracje. Kontakt telefoniczny – nr tel. (83) 
351 24 81.

 KN

Nieodpłatna pomoc prawnaProsimy o wypełnienie ankiety

Złóż deklarację na fotowoltaikę

Podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Mia-
sta Radzyń Podlaski na okres 21 dni tj. od dnia 10 czerwca 2019 r. do dnia 1 lipca 2019 r. 
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ogra-
niczonego i przetargu ustnego nieograniczonego, wymienionych w wykazie stanowiącym 
załącznik do zarządzenia.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U.2018.2204 ze zm.), w terminie 6 tygodni od daty 
wywieszenia wykazów tj. od 10 czerwca 2019 r. mogą być składane wnioski przez osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i pkt 2.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 37 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 
10 czerwca 2019 roku.

O G Ł O S Z E N I E 
BURMISTRZ MIASTA RADZyń PODLASKI
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W parku, na boisku trawiastym 
dzieci powitał burmistrz miasta 
Jerzy Rębek. - Bardzo się cieszę, że 
jestem tutaj dzisiaj z wami. Witam 
was w imieniu swoim, organizato-
rów jak i nieobecnego z przyczyn 

zdrowotnych inicjatora imprezy 
- Bogdana Fijałka, który od 16 lat 
sprawia, że co roku możemy się 
tutaj spotykać. To wydarzenie to 
ukłon w waszym kierunku z oka-
zji Dnia Dziecka, to chęć bycia z 

Wami i czerpania z waszej radości 
i uśmiechu sił do dalszych działań.
Każde dziecko, po wykonaniu 12 z 
24 zadań, otrzymało dyplom oraz 
pamiątkową koszulkę.
 Karol Niewęgłowski

Po raz 16. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Radzyński Ośrodek Kul-
tury zorganizował dla najmłodszych mieszkańców miasta Olimpiadę Przed-
szkolaka.

16. Olimpiada 
Przedszkolaka za nami

Podczas odbywających się w 
Rybniku Mistrzostw Polski 
Seniorów Radzyńskie Spor-
towe centrum Taekwon-do 
reprezentowane było przez 
Natalię Olszak, która wraz 
z Katarzyną ciężką wywal-
czyły prawo startu w swojej 
kategorii wiekowej podczas 
dwóch turniejów kwalifika-
cyjnych. Niestety kontuzja 
Katarzyny wykluczyła start i 
walkę o medale.

Natomiast jej klubowa ko-
leżanka nie dała szans rywal-
kom w konkurencji testów siły, 

zdobywając złoty medal i tytuł 
Mistrzyni Polski, dokładając do 
tego jeszcze brązowy krążek w 
walkach do 68 kg oraz 5 miej-
sce w układach mistrzowskich, 
odpadając tuż przed strefą me-
dalową. Tym samym start w za-
wodach seniorskich zakończył 
pierwszą cześć okresu startowe-
go zawodników prowadzonych 
przez Łukasza Ciężkiego. Teraz 
przed wszystkimi długo wycze-
kiwany odpoczynek, a po waka-
cjach kolejne starty i walka o me-
dale jak również promocja klubu 
i naszego regionu. 
 Red. 

8 czerwca odbył się zorganizo-
wany przez MOSiR Sobotni Ro-
dzinny Spływ Kajakowy na trasie 
Szczekarków - Leszkowice. 10-ki-
lometrowa trasa okazała się łatwa, 
przystosowana do umiejętności 

dzieci, i to one rządziły, okazało 
się, ze można z kajaka nawet łowić 
ryby. MOSiR zaprasza na kolejne 
spływy, szczegóły będą na plaka-
tach. 

 Red.

Natalia Olszak Mistrzynią Polski!

Sportowy Dzień Dziecka

Spływ kajakowy

SPORT


