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Lato 2016 w Radzyminie Pierwsze pół roku działalności Dzielnicowi gminy Radzymin

Finisz dwóch głównych inwestycji 
oświatowych w gminie Radzymin był 
bardzo gorący – 1 września zostały od-
dane do użytku budynki Gimnazjum 
nr 1 w centrum miasta oraz Przedszko-
la nr 2 przy ul. Witosa. Oba wyróżniają 
się nowoczesną architekturą i dopaso-
waniem do współczesnych wymogów 
edukacyjnych. Najmłodsi mieszkańcy 
zyskali piękne i przyjazne miejsca, któ-
re wnoszą nową jakość w zakresie wa-
runków do nauki – stwierdził burmistrz 

Krzysztof Chaciński i dodał: Działamy 
dalej. Podpisaliśmy umowę na roz-
budowę Szkoły nr 2 w Słupnie. Moim 
celem jest doprowadzenie do takiej 
sytuacji, aby za dwa lata uczniowie ra-
dzymińskich szkół uczyli się na jedną 
zmianę w nowoczesnych i wygodnych 
obiektach.

Rozbudowa szkoły w Słupnie bę-
dzie czwartą z pięciu dużych inwesty-
cji oświatowych w gminie Radzymin, 
po budowie gimnazjum, przedszkola 

i rozbudowie ZS im. E. Czartory-
skiej. Szkoła w Słupnie zyska m.in. 
nowy budynek dydaktyczny. Kolej-
nym przedsięwzięciem będzie do-
budowanie oddziału przedszkolne-
go do Zespołu Szkół w Załubicach, 
którego projektowanie właśnie trwa. 
Intensywne prace nad inwestycjami 
przynoszą efekty – nowoczesne przed-
szkole przy ul. Witosa przyjęło oko-
ło 250 dzieci, zaś mieszkańcy mogli 
je podziwiać podczas dnia otwartego 

Maraton inwestycji 
oświatowych trwa
Wraz z początkiem roku szkolnego 2016/17 dzieci z naszej gminy 
zaczęły korzystać z dwóch nowych obiektów: Gimnazjum nr 1 oraz 
Przedszkola nr 2 w Radzyminie. Jednocześnie trwa rozbudowa Zespołu 
Szkół przy ul. Konopnickiej, projektowanie oddziału przedszkolnego  
w Załubicach i rusza rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie.

Szanowni 
Państwo, 

Jakkolwiek górnolotnie to nie zabrzmi, 
rok 2016 w Radzyminie przejdzie do histo-
rii. A to za sprawą co najmniej kilku wy-
darzeń. Po 52 latach Radzymin ponownie 
zaistniał mna światowej mapie kolarstwa 
jako miasto startowe wyścigu Tour de Po-
logne. W efekcie, w ciągu paru miesięcy 
o naszym mieście napisano i powiedziano 
w ogólnopolskich mediach więcej razy, niż 
od początku tego tysiąclecia.

Od kilkunastu lat Radzymin nie pozy-
skał takich środków zewnętrznych, jak 
w roku 2016. O tym napiszemy w kolej-
nym wydaniu – rok się jeszcze nie skoń-
czył, a liczymy na więcej.

Nasz gmina zapewniła bezprecedenso-
wą liczbę miejsc w przedszkolach, pokry-
wając w pełni zapotrzebowanie dla dzieci 
w każdym wieku. W 2016 roku Radzymin, 
budując nowe Przedszkole nr 2 i prowa-
dzącą do niego ulicę W. Witosa, zainaugu-
rował tak naprawdę swoje nowe osiedle.

Serca i dobrej woli do współpracy, któ-
rymi wykazali się wykonawcy zbudowa-
nego w rekordowym czasie przedszkola, 
zabrakło jednak pierwotnym wykonaw-
com rozbudowy budynku Szkoły Pod-
stawowej im. E. Czartoryskiej. W efekcie 
jedna szkoła, chcąc nie chcąc, musiała na 
kilka miesięcy ugościć w nowopowsta-
łym budynku gimnazjum uczniów drugiej 
szkoły. Wszystko jednak wskazuje na to, 
że sprawa zostanie wkrótce rozwiązana 
i jeszcze w 2016 roku, budynek Gimna-
zjum im. mjr .S. Waltera zostanie uroczy-
ście otwarty.

Zupełnie nową inicjatywą zaskoczyło 
nas w tym roku Centrum Medyczne Bi-
twy 1920 roku, organizując I Radzymiński 
Dzień Zdrowia. Impreza okazała się du-
żym sukcesem, zarówno w popularyzacji 
zdrowego stylu życia, jak i dostarczeniu 
rozrywki naszym mieszkańcom.

Oprócz powyższych, w tym wydaniu 
biuletynu podsumowujemy najważniejsze 
wydarzenia samorządowe i kulturalne te-
go roku. Zapraszam do lektury!

Piotr Charyło,
Redaktor naczelny

w pierwszy weekend września. Nato-
miast w nowym budynku Gimnazjum 
nr 1 tymczasowo zagościli uczniowie 
Zespołu Szkół im. E. Czartoryskiej, 
którzy nie mogą uczyć się w swojej 
szkole z powodu trwającej rozbudowy.

Tempo prac w końcówce lata było 
niezwykle intensywne. Udowodnili-
śmy, że dzięki dobrej współpracy, rze-
telnym wykonawcom i życzliwości wielu 
osób i instytucji można przeprowadzić 
inwestycje szybko i terminowo – powie-
dział burmistrz Krzysztof Chaciński. 
Zawdzięczamy to zaangażowaniu wielu 
osób: radnych Rady Miejskiej w Radzy-
minie, pracowników Urzędu, wszystkich 
wykonawców i współpracujących z nami 
instytucji, którym pragnę serdecznie po-
dziękować i wyrazić uznanie dla ich pra-
cy na rzecz interesu społecznego.

Nie wszystko poszło jednak zgod-
nie z planem – w lipcu z placu budowy 
zszedł ówczesny wykonawca rozbudowy 
Zespołu Szkół im . ks. E. Czartoryskiej, 
powodując opóźnienie prac. Nowy wy-
konawca kontynuował rozbudowę od 
sierpnia. Zakończenie głównej części 
prac jest planowane na listopad br.

Więcej o inwestycjach  
oświatowych na stronie 3

Tak będzie wyglądać Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Słupnie

 str. 3
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Chcesz wiedzieć co się dzieje w gminie Radzymin? Zapisz się na nasz serwis SMS lub zain-
staluj aplikację Alertownik na Twoim smartfonie. Będziesz otrzymywał krótkie komunikaty 
o wydarzeniach, imprezach kulturalnych, inicjatywach samorządowych, sprawach urzędo-
wych i ostrzeżenia o zagrożeniach – bezpłatnie* i w najprostszej formie.

Serwis SMS
Aby zapisać się na nasz serwis powiadomień wyślij SMS o treści: 
al.radzymin.tak na numer 4628

Aby otrzymywać powiadomienia tylko na wybrane tematy, wyślij na numer 4628 poniższą treść SMS:
Zagrożenia i sytuacje nagłe:  al.radzymin.a.tak
Sprawy urzędowe:  al.radzymin.adm.tak
Biznes i sprawy gospodarcze: al.radzymin.biz.tak
Wydarzenia i uroczystości:  al.radzymin.rek.tak

Aplikacja Alertownik 
Ze strony www.alertownik.pl pobierz na Twój smartfon lub tablet aplikację Alertownik. Będziesz otrzymywał 
powiadomienia z gminy Radzymin, a także będziesz mógł nas poinformować o ważnych sprawach – zgłosić  
sytuację awaryjną, inicjatywę czy wyrazić swoją opinię.

*Opłata za wysłanie wiadomości SMS rejestrującej do systemu jest zgodna z planem taryfowym Twojego operatora. Wysłanie wiadomości SMS na numer 4628 wiąże się z akceptacją regulaminu dostępnego 
na stronie www.alertownik.pl. Aby wyrejestrować się wyślij SMS z kodem zapisu zamieniając słowo „tak” na „nie” np. al.radzymin.nie na numer 4628. Usługa otrzymywania powiadomień jest bezpłatna.

 Bądź na bieżąco!

Serwis SMS Alert 
i aplikacja Alertownik
Informacje z gminy Radzymin na Twoim telefonie!

Radzyminiak

Aktualizacja  
przedmiotów  

opodatkowania
W związku z przeprowadzoną 

na terenie gminy Radzymin 
modernizacją ewidencji gruntów 
i budynków, Referat Podatków 

i Opłat Lokalnych prosi o składanie 
formularzy informacji podatkowych 

w celu aktualizacji przedmiotów 
opodatkowania. 

Obowiązują następujące formularze 
informacji podatkowych, dostępne 
w pokoju 13 Urzędu Miasta i Gminy 

w Radzyminie oraz na stronie 
internetowej BIP Radzymin, 

Podatek od nieruchomości  
– formularze: 
IN-1,  INFORMACJA W SPRAWIE 

PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, 
ZN-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH, 
ZN-1/B  DANE O ZWOLNIENIACH 

PODATKOWYCH W PODATKU 
OD NIERUCHOMOŚCI,

Podatek rolny -  formularze: 
IR-1,  INFORMACJA O GRUNTACH, 
ZR-1/A,   DANE O NIERUCHOMOŚCIACH 

ROLNYCH, 
ZR-1/B,   DANE O ZWOLNIENIACH 

I ULGACH PODATKOWYCH 
W PODATKU ROLNYM,

Podatek leśny – formularze: 
IL-1,  INFORMACJA O LASACH, 
ZL-1/A,   DANE O NIERUCHOMOŚCIACH 

LEŚNYCH, 
ZL-1/B,   DANE O ZWOLNIENIACH 

PODATKOWYCH W PODATKU 
LEŚNYM, 

SMS
Maraton inwestycji oświatowych 
trwa (c.d. ze str. 1)

Dogodna edukacja szkolna to jeden 
z podstawowych warunków komfortu 
życia w naszej Gminie – mówi bur-
mistrz Krzysztof Chaciński. Prowa-
dzimy tak dużo inwestycji w obszarze 
oświaty, gdyż chcemy, aby dzieci w na-
szej gminie mogły chodzić do szkoły na 
jedną zmianę i miały dobre warunki do 
nauki. Poprawa dostępności nastąpiła 
już w przypadku przedszkoli – w tym 
roku w ramach gminnej rekrutacji 
wszystkie zapisane dzieci otrzyma-
ły miejsce w przedszkolu. Przy tej 
okazji burmistrz apeluje: Nowe szko-
ły i przedszkola są finansowane z po-
datków mieszkańców, więc jeśli chcą 
Państwo mieszkać w gminie bardziej 
przyjaznej dla Waszych dzieci – płaćcie 
podatki w Radzyminie!

Mury Zespołu Szkół im. ks. E. 
Czartoryskiej pną się w górę

Wielu mieszkańców, zwłaszcza 
uczniów ZS im. ks. E. Czartoryskiej, 
latem było zaniepokojonych opóźnie-
niem rozbudowy ich szkoły. Głównym 
zadaniem jest tu dobudowanie dru-
giego piętra nad głównym skrzydłem 
szkoły. Znajdzie się tam osiem nowych 
sal lekcyjnych, ponadto szkoła zyska 
m.in. nowe ocieplenie ścian, stolarkę 
okienną i windę osobową. 

W lipcu br. ówczesny wykonawca 
rozebrał stary strop i zszedł z placu 
budowy, niedotrzymując warunków 
współpracy. Władze gminy zmu-
szone były do rozwiązania umowy 
i podjęcia działań, aby wyciągnąć 
wobec nierzetelnego kontrahenta 

konsekwencje finansowe i prawne. 
Bezruch na placu budowy trwał jed-
nak krótko, gdyż już na początku 
sierpnia wybrano nowego wykonaw-
cę, firmę NProjekt, która niezwłocz-
nie przystąpiła do prac. 

Na początku września wykona-
no nowy strop ze szczelnego betonu, 
na którym dziś stoi już drugie pię-
tro budynku. Wewnątrz trwają prace 
remontowe. Gdy tylko zakończą się 
główne prace konstrukcyjne, a sale 
lekcyjne w starej części zostaną wy-
remontowane, to uczniowie będą mo-
gli wrócić do swojej szkoły i zwolnić 
Gimnazjum nr 1. Wykańczanie do-
budowanego piętra potrwa jeszcze 
do przyszłorocznych wakacji. Do te-
go czasu nowa część budynku będzie 
odizolowana od tej funkcjonującej 
w taki sposób, aby zapewnić uczniom 
bezpieczeństwo i zminimalizować 
uciążliwości. 

Gimnazjum nr 1 czeka na 
swoich gospodarzy

Na czas trwającej rozbudowy 
uczniowie ZS im. E. Czartoryskiej 
uczą się w nowo wybudowanym gim-
nazjum. Choć budynek jest piękny 
i nowoczesny, to tęsknią już do swojej 
szkoły. Przenosiny powinny być moż-
liwe jeszcze w tym roku, gdy tylko za-
kończą się główne prace konstrukcyj-
ne i remont.. Wówczas Gimnazjum  
nr 1 będzie mogło wreszcie rozgościć 
się w swojej nowej siedzibie. 

Nowy budynek gimnazjum, zbudo-
wany przez firmę Remex, mieści 18 sal 
lekcyjnych dla ok. 500 uczniów, no-
woczesną halę sportową wraz z zaple-
czem, przestrzenne patio, doświetlone 
naturalnym światłem ciągi komuni-
kacyjne oraz szereg pomieszczeń na 
potrzeby stołówki, świetlicy, admini-
stracji i biblioteki. Jego otoczenie har-
monizuje z sąsiedztwem zabytkowego 

budynku starej szkoły i z pobliskim 
parkiem. Przed wejściem powstały 
nowe miejsca parkingowe. 

Gmina wyremontowała również 
ulice wokół gimnazjum i starego bu-
dynku szkoły. Ze względu na większą 
liczbę dojeżdżających uczniów wpro-
wadzono tam nową organizację ru-
chu, a w pobliżu został przygotowa-
ny dodatkowy parking. Ponadto na 
kluczowych przejściach dla pieszych 
przez al. Jana Pawła II stanęli pracow-
nicy ze znakami STOP, którzy dbają 
o bezpieczeństwo dzieci. Po kilku ty-
godniach doświadczeń wydaje się, że 
nowe warunki dojazdów i dotarcia do 
szkół sprawdziły się.

Nowa szkoła w Słupnie
Do wiosny 2018 r. Szkoła Podsta-

wowa nr 2 w Słupnie powiększy się 
o nowy budynek dydaktyczny, któ-
ry będzie połączony z istniejącą, 

zmodernizowaną częścią. Umowę 
w tej sprawie burmistrz Radzymina 
podpisał na początku października 
br. z firmą ZAB-BUD. W nowej czę-
ści znajdą się sale lekcyjne i przed-
szkolne, pokój nauczycielski, gabinet 
lekarski, szatnie i pomieszczenia po-
mocnicze. Będzie on wyposażony 
w windę. Stary budynek po prze-
budowie pomieści nowoczesną sto-
łówkę, czytelnię i salę świetlicowo-
-dydaktyczną. Docelowo Szkoła nr 
2 w Słupnie będzie przygotowana do 
obsługi 8 klas podstawówki i 4-od-
działowego przedszkola. Umowa 
z wykonawcą obejmuje również za-
gospodarowanie terenu: budowę 
boiska i placu zabaw. W planie bu-
dowy nie ujęto na razie sali gimna-
stycznej, na której budowę Gmina 
planuje pozyskać dofinansowanie 
zewnętrzne.

▷ Dominika Krzyżanowska-Kidała

Rekordowa liczba miejsc dla przedszkolaków
Blisko 1200 miejsc zaspokaja zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną na zasadach publicznych w bieżącym roku szkolnym

Na nowy rok szkolny 2016/17 Radzymin zapew-
nił najwyższą od lat dostępność gminnej opieki przed-
szkolnej. Wszystkie 4-, 5- i 6-latki, jak również duża 
grupa 3-latków, zgłoszonych podczas rekrutacji, znala-
zły miejsca w przedszkolach. Z blisko 1200 dostępnych 
miejsc około połowa znajduje się w placówkach gmin-
nych, zaś pozostałe powstały w dwóch nowych przed-
szkolach publicznych („Mały Kopernik” i „Kraina przed-
szkolaka”) oraz we współpracujących z gminą Radzymin 
przedszkolach niepublicznych, które podpisały stosow-
ną umowę o działaniu na zasadach publicznych („Cali-
neczka”, „Teddy”, „Wyspa Malucha”, „Wyspa Malucha 
II”). W wielu placówkach nadal są dostępne pojedyncze 
wolne miejsca. Dalsze plany zwiększania liczby gmin-
nych miejsc w przedszkolach obejmują zarówno budo-
wę nowych gminnych oddziałów przedszkolnych (przy 
szkołach w Słupnie i w Załubicach), jak również roz-
wijanie współpracy z przedszkolami niepublicznymi. 

▷ Dominika Krzyżanowska-Kidała

SAMOR ZĄD

 z życia dawnego Radzymina? Zdigitalizuj je i zachowaj dla 
przyszłych pokoleń! Pomóż stworzyć cyfrowe archiwum 
zdjęć Radzymina i wygraj cenne nagrody!

 

Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy 
Radzymin15.09-15.11 2016

Przyjmowanie zdjęć:

II NAGRODA:  Aparat Cyfrowy 
 Fuji Fine Pix XP 90

  
III NAGRODA:

Tablet LENOVO Tab 3 
A7-10L 3G

I NAGRODA:  
Aparat Cyfrowy  

Canon EOS 1200 D  
z akcesoriami.

A także min.: talony na wywołanie zdjęć w dowolnym formacie i na dowolnym 
materiale, dyplomy, wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają też bezpłatnie 
zdigitalizowane zdjęcia na nośniku cyfrowym, oraz zaproszenia na udział 
w Uroczystej Gali, oraz wystawie fotogra�i naszego Miasta.

„Radzymin  
– małe miasto,  
wielka historia”
Wydanie II, uzupełnione i poprawione, do kupienia  
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin  
w cenie 35 zł w godzinach otwarcia.
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SAMOR ZĄD

Z inicjatywy burmistrza Radzymina i starosty wołomińskiego na wyrobiskach poeksploatacyjnych w Zawadach i Mokrem dokonano odwiertów, 
z których pobrane próbki gruntu miały wyjaśnić przyczynę powstania uciążliwych dla mieszkańców okolicznych  posesji zapachów.  

Właściciele domów położonych 
w sąsiedztwie wyrobisk wiązali utrud-
niającą normalne funkcjonowanie sy-
tuację z procesem składowania w tych 
miejscach  odpadów niewiadomego 
pochodzenia. Podkreślali, że nieprzy-
jemny, intensywny zapach, uniemożli-
wia choćby otwieranie okien. Obawiali 
sie także o czystość okolicznych wód 
powierzchniowych. W odpowiedzi na 
prośby zaniepokojonych mieszkańców 
w maju i lipcu dokonano odwiertów. 
Próbki pobrano z głębokości od 1 m do 
5 m poniżej powierzchni terenu i prze-
badano laboratoryjnie. 

Laboratoria ustaliły, że źródłem 
przykrego zapachu, unoszącego się 
w okolicy, są związki z grupy mer-
kaptanów, powstałe w wyniku bez-
tlenowego rozkładu odpadów pocho-
dzenia organicznego, głównie osadów 
z biologicznej oczyszczalni ścieków. 
Na terenie składowisk nie stwierdzo-
no jednak w żadnym momencie prowa-
dzonych badań przekroczenia dopusz-
czalnej normy stężenia merkaptanów 

w powietrzu, co pociągałoby za sobą 
negatywne skutki dla zdrowia miesz-
kańców okolicy. Wyniki potwierdziły 
obecność w ziemi odpadów komunal-
nych z dużą zawartością masy organicz-
nej pochodzenia fekalnego. Otrzymana 
analiza wyników badań nie wykazała 
skażenia wód podpowierzchniowych na 
terenach sąsiednich - mówi Ewa Chole-
wińska, kierownik Referatu Środowi-
ska i Gospodarki Odpadami z Urzędu 
Miasta i Gminy Radzymin. 

Z inicjatywy burmistrza Radzy-
mina podjęto działania mające na ce-
lu zniwelowanie przykrego zapachu, 
szczególnie uciążliwego podczas gwał-
townych spadków temerpatury przy 
jednoczesnym wzroście wilgotności. 
Na terenie Zawad dokonano oprysków 
powierzchni gruntu przy wykorzy-
staniu specjalistycznych preparatów 
neutralizujących unoszące się w po-
wietrzu przykre substancje zapacho-
we. W wyrobiskach zlokalizowanych 
w Zawadach i Mokrem firmy składo-
wały od kilku lat nielegalnie odpady 

Na terenie gminy Radzymin od kwietnia 2016 roku działa 
Eko Patrol. Podczas interwencji pracownicy ratują zwierzę-
ta oraz raportują o naruszeniach porządku i czystości. 
Eko Patrol pracuje od siódmej rano do ósmej wieczo-
rem, jednak sytuacje alarmowe można zgłaszać 
telefonicznie przez całą dobę.

Na ratunek zwierzętom 
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy działal-

ności Eko Patrol odłowił 78 bezdomnych psów i ko-
tów. Wszystkim czworonogom zapewniono opiekę we-
terynaryjną. Pracownicy patrolu podjęli także interwencje 
ratujące dzikie zwierzęta. Do „Ptasiego Azylu” przewieźli 
m.in. łabędzia krzykliwego oraz dwa bociany białe. Urato-
wali kozła (samca sarny) zaplątanego w drut kolczasty, jeża 
zagubionego w centrum miasta oraz ranną sowę. Eko Patrol 
odłowił także dwa zaskrońce, których rozmiary wystraszyły 
właścicieli nieruchomości, gdzie znaleziono gady.

Kontrole terenowe
Od kwietnia do lipca 2016 roku Eko Patrol przeprowadził 

kilkaset kontroli podmiotów gospodarczych  i osób fizycz-
nych pod kątem gospodarki odpadami. Skontrolował m.in. 

pięćdziesiąt nieruchomości prywatnych, sprawdzając czy 
płynne nieczystości nie trafiają do  rowów melioracyjnych. 

Przyjrzał się  podmiotom gospodarczym pod kątem po-
siadania obowiązkowych umów na wywóz nieczysto-

ści stałych. W ośmiu przypadkach odnotowano 
brak takich umów w firmach z Nowych i Sta-

rych Załubic oraz Arciechowa. 

W stronę rozwoju kompetencji i zaufania 
Rosnąca liczba interwencji Eko Patrolu potwierdza 

słuszność utworzenia takiej jednostki. Przypisany patro-
lowi zakres działań jest dla mieszkańców gminy wskazów-
ką, do kogo mogą się zwracać o pomoc w sprawach ochrony 
środowiska. Zadania budzące wątpliwość, czy ich realizacja 
leży w kompetencji policji lub straży pożarnej, teraz wyko-
nuje Eko Patrol. Będzie on dążył do podnoszenia efektow-
ności swojej pracy poprzez pracownicze szkolenia i wykorzy-
stywanie w codziennej praktyce specjalistycznego sprzętu. 
Zmierza także do przyspieszenia przyjmowania zgłoszeń 
z prośbą o interwencję, choć działania na obszarach o utrud-
nionym logowaniu się telefonów do sieci komórkowych oraz 
akcje odławiania dzikich zwierząt mogą czasem utrudniać 
kontakt.  ▷ Robert Wiśniewski

Wiemy, co kryje się w wyrobiskach  
w Zawadach i Mokrem

Pierwsze półrocze działalności  
radzymińskiego Eko Patrolu

bez stosownych pozwoleń. Burmistrz, 
aby przerwać ten proceder, zmobilizo-
wał do wspólnych działań Starostwo 
Powiatowe w Wołominie, Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska oraz 
Urząd Marszałkowski. Odwierty to je-
den z kroków prowadzących do celu, 
którym jest stworzenie planu napraw-
czego dla wyrobisk oraz wyciągnięcie 
konsekwencji finansowych wobec firm 
składujących odpady w miejscach do 
tego nieprzeznaczonych. 

Zapoznaliśmy się z wynikami ba-
dań i zrobimy wszystko, żeby problem 
rozwiązać. Władze Radzymina i wła-
dze powiatowe przez wiele lat patrzy-
ły na to, co się działo w Mokrem i Za-
wadach przez palce - mówi burmistrz 
Krzysztof Chaciński. - Teraz jest dobry 
moment, aby sprawę zakończyć i do-
prowadzić tereny do zgodnego z pra-
wem użytkowania, w sposób, który nie 
będzie uciążliwy dla otoczenia. Na 
pewno zobowiążemy właściciela tego 
terenu do takich działań – kończy bur-
mistrz. Gmina złożyła jeszcze w lipcu 

Uratowany przez Eko Patrol łabędź 
znalazł swój kąt w „Ptasim Azylu” 

Zniszczona przyroda? Dzikie wysypisko? Zadzwoń: 533 19 20 21

Gdyby nie Eko Patrol, ta przygoda 
mogłaby się dla koziołka źle zakończyć

do Prokuratury Rejonowej w Wołomi-
nie dwa zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa. Do Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego oraz 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska skierowano wnioski o wy-
mierzenie kar pieniężnych za składo-
wanie odpadów w miejscach na ten cel 
nieprzeznaczonych.

 ▷ Robert Wiśniewski

SAMOR ZĄD

Budżet po Radzymińsku – dochody gminy
W poprzednim wydaniu biuletynu przedstawiliśmy Państwu strukturę wydatków radzymińskiego budżetu. Zgodnie z zapowiedzią, 
chcielibyśmy teraz przybliżyć jakie przychody tworzą nasz budżet. 

 Plan DochoDów Z PoDatków i oPłat rok 2016 Dochody jednostki samorządu terytorial-
nego to temat zawsze dość ciekawy, czasem na-
wet kontrowersyjny. Wszak mowa tutaj o po-
datkach, które każdy z nas wpłaca do gminnej 
kasy.  Tematyki tej nie można jednak ograni-
czyć do kwestii podatku od nieruchomości, 
rolnego czy leśnego, co pokaże nam analiza 
struktury dochodów gminy Radzymin. Posta-
ramy się także obalić mit dotyczący uzależnie-
nia wysokości podatków lokalnych od tego czy 
nieruchomość położona jest w obszarze miej-
skim czy wiejskim.

Najważniejsze dla przedstawienia tematy-
ki przychodów gminy są następujące pytania: 
- kto płaci podatki? Z jakiego tytułu? Jakie są 
najważniejsze źródła dochodów gminy?

Źródła potencjalnych dochodów gminy pre-
cyzyjnie określa Ustawa o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego, wskazując ich trzy 
podstawowe rodzaje: dochody własne, subwen-
cja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu pań-
stwa. Ponadto preferowanymi dochodami stać 
się mogą i powinny środki budżetu UE. Katalog 
potencjalnych dochodów otwiera termin „inne 
środki określone w odrębnych przepisach”. Nie 
oznacza to jednak nieograniczonej kreatywno-
ści samorządów w wymyślaniu dodatkowych 
opłat i podatków. Należności publicznoprawne 
muszą bowiem mieć osadzenie w ustawie.

Wyjaśnienia wymaga szczególnie pierw-
szy termin, dochody własne. Do nich zalicza-
my w szczególności wpływy z podatków od 
nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków 
transportowych, od spadków i darowizn czy 
czynności cywilnoprawnych. Do niniejszego 
katalogu doliczamy też szereg opłat (takich 
jak skarbowa, targowa), oraz dochody z ma-
jątku. Dochodem własnym są również udziały 
w podatku dochodowym od osób fizycznych 

i prawnych, czyli PIT i CIT. Gmina może rów-
nież otrzymać dotacje od innych samorządów. 

Podatki PIT i CIT kojarzą nam się z należ-
nościami odprowadzanymi poprzez urzędy 
skarbowe do Skarbu Państwa. Należy jednak 
wiedzieć, że do gminy wpływa blisko 40% PIT 
opłacanego przez mieszkańców (uwaga – nie 
zameldowanych, a jedynie deklarujących sto-
sownym oświadczeniem składanym w US za-
mieszkanie na terenie gminy), oraz blisko 7 % 
podatku CIT płaconego przez zlokalizowane 
na terenie gminy przedsiębiorstwa, podatek od 
spadków i darowizn oraz od czynności cywil-
noprawnych. Szczególnie ciekawa jest rola US 
w poborze tych dwóch ostatnich. Mimo że bez 
większych problemów mogłyby one swobod-
nie wpływać bezpośrednio na konta gmin, nie 
dzieje się tak ze względów pozafiskalnych. Po-
datki te są bowiem niezwykle cennym źródłem 
informacji skarbowej, dotyczących m.in. podej-
mowanej przez podatnika aktywności gospo-
darczej. Jej wyłącznym dysponentem stara się 
więc być Skarb Państwa. 

W praktyce kształtuje się siedem istotnych 
obszarów, w których generowane są dochody 
budżetowe gminy Radzymin: 
1 - Gospodarka mieszkaniowa, w której do-
chody pochodzą głównie z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych. 
2 - Różne rozliczenia - to w praktyce dochody 
z tytułu części oświatowej. Zadania realizowa-
ne przez samorząd w tym obszarze są finanso-
wane tzw. subwencją oświatową przez Skarb 
Państwa. Warto tu wspomnieć, jak mają się 
dochody z tytułu tej subwencji (wysokość 19,5 
mln zł) do nakładów niezbędnych do funkcjo-
nowania w gminie Radzymin oświaty. Otóż 
łączne nakłady planowane na rok bieżący na 
niniejszy cel to ponad 45,6 mln zł. Subwencja 

Tabela zawiera zestawienie struktury dochodów gminy Radzymin 
planowanych na rok 2016 według źródeł klasyfikacji budżetowych.

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

Nazwa Plan ogółem
Udział w  

dochodach 
bieżących

Udział w 
dochodach 

ogółem
Rolnictwo i łowiectwo 2 730 zł 0,00% 0,00%
Transport i łączność 6 000 zł 0,01% 0,01%
Gospodarka mieszkaniowa 1 327 000 zł 1,68% 1,65%
Administracja publiczna 163 940 zł 0,21% 0,20%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon-
troli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 679 zł 0,01% 0,01%

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem

46 741 114 zł 59,24% 58,13%

Różne rozliczenia 19 722 934 zł 25,00% 24,53%
Oświata i wychowanie 1 907 680 zł 2,42% 2,37%
Pomoc społeczna 5 991 650 zł 7,59% 7,45%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 027 000 zł 3,84% 3,76%
DochoDy bieżące 78 894 727 zł 100,00% 98,12%
Gospodarka mieszkaniowa 500 000,00 zł  0,62%
Różne rozliczenia 118 000,00 zł  0,15%
Oświata i wychowanie 890 000 zł  1,11%
DochoDy majątkowe 1 508 000 zł  1,88%
DochoDy ogółem: 80 402 727 zł  100,00%

przy takim uproszczeniu pokrywałaby  zale-
dwie 42% wydatków. Aby odniesienie tych 
dwóch kwot było właściwe, należy zaznaczyć 
że przeznaczeniem subwencji nie jest pokrywa-
nie wszystkich kosztów funkcjonowania sys-
temu oświaty. Wyłączyć należy tu np. koszty 
funkcjonowania przedszkoli, Zespołu Ekono-
miczno-Administracyjnego Szkół, oraz koszty 
gminnych inwestycji oświatowych. Po skorygo-
waniu wydatków na oświatę o kwoty wydatko-
wane na te cele, nakłady przeznaczane na funk-
cjonowanie oświaty w naszej gminie wynoszą 
ok. 25 mln zł i pokrywane są częścią oświatową 
subwencji w 78%. Stanowi to wynik nieodbie-
gający od średniej okolicznych gmin. Nie mniej 
jednak dla potrzeb bilansowania niniejszego 
obszaru aktywności gminy Radzymin nale-
ży wygospodarować blisko 5,5 mln zł rocznie. 
Dla porównania koszt budowy bloku dydak-
tycznego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie 
to 7,42 mln zł. 
3 - Pomoc społeczna. W zdecydowanej więk-
szości są to dotacje na zadania, które gmina 
zgodnie z ustawami wykonuje na zlecenie bu-
dżetu państwa. Budżet ten wspiera również 
jednostki samorządu terytorialnego w wyko-
nywaniu zadań ustawowo im przydzielonych. 
Dotacje tego obszaru stanowią 99% docho-
dów. W ramach tej kategorii gmina Radzymin 
otrzymuje także kwotę ok. 550 tys. zł na zada-
nia własne. 
4 - Gospodarka komunalna i ochrona środowi-
ska - stanowiące 3 mln zł dochody w tej katego-
rii to głównie opłata pobierana od mieszkańców 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Stanowi 2,95 mln zł i jest ustawowo w całości 
przeznaczona na finansowanie funkcjonowa-
nia systemu gospodarowania odpadami. 

Oświata. Częściowo finansowana jest do-
chodami niepochodzącymi z części oświatowej 
subwencji ogólnej. Dochody tego obszaru, war-
tości szacunkowej 1,9 mln. zł. rocznie pocho-
dzą w 83% z dotacji wspierającej gminy w po-
noszeniu kosztów funkcjonowania przedszkoli. 
Jest to zadanie własne, więc wsparcie budżetu 
państwa wydaje się miłym i zasługującym na 
uznanie, gestem. Frapującym jest jednak ze-
stawienie otrzymanej dotacji z nakładami na 
wydatki bieżące funkcjonowania przedszkoli. 
Otrzymujemy 1,58 mln zł rocznie, wydatkuje-
my natomiast 8,2 mln zł. Po uwzględnieniu nie-
zbędnych inwestycji nawet 9,5 mln zł!

Dochody majątkowe planowane były na eta-
pie tworzenia budżetu roku bieżącego w wyso-
kości 1,5 mln zł. Dużo czy mało? Odpowiedź nie 
jest niestety jednoznaczna. Uzależniona jest bo-
wiem od ich charakteru. Na dochody o niniej-
szym charakterze składają się zarówno środki 
pochodzące z dotacji i budżetu UE finansują-
ce inwestycje. Te należy oceniać jedynie pozy-
tywnie –czym więcej, tym lepiej. Ale również 

dochody pochodzące z wyprzedaży majątku 
samorządu – te jeśli nie są konsekwencją racjo-
nalnej restrukturyzacji, niekoniecznie ocenimy 
pozytywnie. Źródłem księgowym dochodów 
majątkowych są również niezrealizowane w ro-
ku poprzednim niewygasające wydatki mająt-
kowe. Takiego dochodu majątkowego również 
nie ocenimy pozytywnie. W przypadku Gminy 
Radzymin struktura planu dochodów mająt-
kowych jest racjonalna. Ze sprzedaży majątku 
planowano jedynie 0,5 mln zł, milion pochodził 
natomiast z dotacji.
5 -Dochody od osób fizycznych, prawnych oraz 
innych jednostek  (podatki). Stanowiące naj-
większą część, bo aż 58 % dochodów gminy 
Radzymin generowane są w postaci podatków 
i opłat, nie tylko lokalnych, płaconych przez 
mieszkańców oraz przedsiębiorców. W prak-
tyce stanowi to kwotę blisko 47 mln zł w samym 
tylko 2016 roku. Analiza powyżej wymienio-
nych źródeł dochodów wskazuje, iż jest to prak-
tycznie jedyne źródło finansowania nakładów 
inwestycyjnych. W każdym z analizowanych 
wcześniej obszarów dochody nie były bowiem 
wystarczające do pokrycia merytorycznie 
związanych z danym obszarem wydatków.

Strukturę źródeł dochodów z tytułu podat-
ków i opłat obrazuje wykres:

Blisko 25% dochodów podatkowych (11,5 
mln zł) generują osoby fizyczne opłacające 
głównie podatek od nieruchomości (9 mln zł), 
podatek od czynności cywilnoprawnych (1,25 
mln zł), podatek rolny (250 tys. zł), leśny (40 
tys. zł), od środków transportu (435 tys. zł), od 
spadków i darowizn (200 tys. zł.). Ponadto do-
chody z opłaty targowej planowane na pozio-
mie 250 tys. zł. 

W tym miejscu należy odpowiedzieć na py-
tanie czy główna kategoria dochodów opłaca-
nych przez osoby fizyczne – podatek od nie-
ruchomości – rzeczywiście, jak się czasem 
przypuszcza, zależy od lokalizacji gruntu czy 
budynku. Otóż nie - podatek zależny jest od 
rodzaju nieruchomości określonej rejestrem 
gruntów prowadzonym przez powiat. Dlatego 
nie ma znaczenia lokalizacja - w mieście Ra-
dzymin, czy poza jego granicami. Znaczenie 
ma jedynie rodzaj posiadanej nieruchomości. 
Czy ma ona charakter gruntu rolnego, leśne-
go czy wypełnia znamiona ustawowe i podlega 

podatkowi od nieruchomości. Podatek rolny 
płacą również mieszkańcy Radzymina, zaś po-
datek od nieruchomości praktycznie wszyscy 
mieszkańcy wsi. Według tej samej stawki okre-
ślonej prawem miejscowym.

19% podatków i opłat lokalnych wnoszą 
przedsiębiorcy. Na kwotę 9 mln zł składa się 
6,6 mln zł z podatku od nieruchomości, 28 tys. 
z podatku leśnego, 2,4 mln zł z podatku od 
środków transportu. Pozostałe kategorie po-
datków opłacanych przez osoby prawne mają 
znaczenie marginalne.

Pozostałe opłaty przynoszą dochód rzę-
du 700 tys. zł rocznie. Gros niniejszej katego-
rii to tzw. „korkowe”, czyli opłata za zezwole-
nia na sprzedaż napojów alkoholowych, która 
w całości przeznaczana być musi na zwalczanie 
niebezpiecznego zjawiska alkoholizmu i nar-
komanii. 

Największa procentowo część dochodów – 
kwota 25,5 mln zł pochodzi natomiast z udziału 
gminy Radzymin w PIT i CIT, przy czym ten 
pierwszy stanowi aż 25 mln zł. 

Interesująco wygląda relacja dochodów 
z PIT do dochodów wnoszonych przez osoby 
fizyczne w postaci podatków lokalnych. Na 
chwilę obecną na terenie gminy Radzymin 
mieszka szacunkowo 26 000 osób. Dochód 
z podatków i opłat lokalnych płaconych przez 
osoby fizyczne wynosi na osobę około 440 zł, 
dochód z podatku od nieruchomości wnoszo-
ny przez te osoby to 340 zł. Natomiast dochód 
per capita z PIT to aż 960 zł! Pamiętając o tym, 
że głównie te środki służą realizacji wydatków 
na nowe inwestycje w gminie, należy podkre-
ślić jak ważne jest dla nas wszystkich opłacanie 
podatków w miejscu zamieszkania. Deklarując 
zamieszkanie zgodne ze stanem faktycznym, 
poprzez wypełnienie stosownej rubryki w rocz-
nym zeznaniu majątkowym, przeznaczamy re-
alne pieniądze na oczekiwane zmiany w naszej 
najbliższej okolicy. 

Należy także wspomnieć, iż dzięki zaan-
gażowaniu wielu osób, stale rośnie kwota po-
zyskiwanych środków zewnętrznych, które 
gmina może zaangażować na nowe inwestycje. 
O tej kategorii z pewnością napiszemy w cy-
klu „Budżet po radzymińsku”. Zapraszamy do 
lektury.
▷ Artur Goryszewski, Piotr Rembelski

Osoby fizyczne -karta podatkowa
49 450 zł

Podatki wnoszone przez osoby prawne  
i jednostki organizacyjne

9 098 000 zł

Podatki wnoszone
przez osoby fizyczne

11 498 200 zł

Inne opłaty
689 300 zł

Różne rozliczenia
950 zł

Udziały gminy w podatkach  
stanowiących dochód budżetu
państwa PIT i CIT
25 405 114 zł

19%

25%

2%

54%
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INWEST YCJE

Tak oto powstała koncepcja rewitali-
zacji parku, w której jego obszar podzie-
lono funkcjonalnie na trzy części, zgod-
nie z potencjałem powierzchniowym 
i tendencjami w ich dotychczasowym 
zagospodarowaniu:

Rewitalizowany obszar parku podzielo-
no funkcjonalnie na trzy części:

  WYPoCZYnKoWą 
 – część południowa, poniżej ulicy 
Gen. L. Żeligowskiego zawierająca 
w sobie zbiornik wodny (staw) oraz 
zabytkowy ‘domek administratora’.

  SPoRtoWo REKREACYJną  
– część północna, powyżej ulicy Gen. 
L. Żeligowskiego zawierająca otwarte 
wiaty usługowe przeznaczone pod 
obsługę parku (kawiarnia/lodziar-
nia itp.), plac zabaw, siłownię pod 
chmurką, zespół boisk (możliwych 
opcjonalnie do realizacji) oraz pergo-
le nad brzegiem kanału wodnego.

  WEJśCIoWą  
od ulicy Batorego zawierającą bu-
dynek starej tężni (przeznaczony na 
pijalnię wód), fontannę, pergole wy-
poczynkowe oraz strefę aktywności 
fizycznej z możliwością jej połączenia 
wejściem z terenem szkoły.

W ramach rewitalizacji planuje się 
w szczególności uporządkowanie terenu, 
zachowanie istniejącego zasadniczego 
układu terenów zieleni, stawu z kanała-
mi oraz przebiegu alei parkowej, wycinka 
samosiejek oraz drzew znajdujących się 
w złym stanie, lokalizacja sceny w terenie 
oraz dwóch kładek nad stawem, moder-
nizację nawierzchni utwardzonych, prze-
budowę układu ścieżek i ciągów pieszo-
-jezdnych z zastosowaniem nawierzchni 
mineralnych (geokrata), budowę nowych 
urządzeń rekreacyjnych, małej architek-
tury i oświetlenia terenu.

Celem planowanej rewitalizacji jest 
„uruchomienie” terenu parku, jako do-
brze funkcjonującej przestrzeni wypo-
czynku, sportu i rekreacji dla miesz-
kańców Radzymina i przyjezdnych. 
Dlatego w pierwszej kolejności określo-
no docelową strukturę funkcjonalną, 
dzieląc teren parku na wzmiankowane 

wcześniej strefy, zgodnie z potencjałem 
powierzchniowym i tendencjami w ich 
dotychczasowym zagospodarowaniu. 
Całość infrastruktury komunikacyjnej 
parku przewiduje dostęp dla osób niepeł-
nosprawnych. Wszystkie mniejsze nowo-
projektowane alejki zostaną urządzone 
z nawierzchnią mineralną (geokratą) 
i będą stanowić część projektu zieleni. 
Niezależnie od podziału funkcjonalne-
go przewiduje się urządzenie miejsc pod 
stojaki rowerowe (obsługujące całość 
parku). Dodatkowo zostaną urządzo-
ne miejsca parkingowe (w tym dla osób 
niepełnosprawnych) oraz stoiska dla ro-
werów.

Część południowa 
(wypoczynkowa)
Rewitalizacji części południowej polegać 
będzie przede wszystkim odtworzeniu 
obwodowego układu alejek oraz w miarę 
możliwości złagodzenie linii brzegowej 
stawu, umożliwiając tym samym łatwiej-
szy dostęp do zbiornika wodnego. Dodat-
kowo przewiduje się budowę kładek nad 
kanałem łączących brzegi, nadając tym 
samym ciągłość alejkom. Światło przej-
ścia między konstrukcją kładek a zbior-
nikiem wodnym powinno umożliwiać 
swobodny przejazd na łyżwach w trak-
cie zimy (staw jako ślizgawka). W ramach 
ochrony zieleni przed bobrami, planuje 
się założenie opasek ochronnych na pnie 
drzew. Jako elementy dodatkowe propo-
nuje się utworzenie tarasów przy domku 
administratora pełniących jednocześnie 
funkcję scen dla okazjonalnych imprez. 
Przy północno-wschodnim odcinku li-
nii brzegowej przewiduje się utworzenie 
tarasów wypoczynkowych, pełniących 
jednocześnie funkcję widowni dla sceny/
tarasu na przeciwległym brzegu (scena 
północna). Dla sceny południowej otwar-
tej na park, przewiduje się miejsce na wi-
downię w postaci otwartej łąki, na której 
będzie można rozkładać tymczasowe sie-
dziska. W części południowo zachodniej 
przewiduje się pergole wypoczynkowe 
w lekkiej ażurowej konstrukcji, wtapia-
jących się w otoczenie parku (mała archi-
tektura) oraz urządzenie zielonej ściany 
w postaci donic z nasadzoną zielenią. 

Zabytkowy ‘domek administratora’ bę-
dzie poddany renowacji zgodnie z wy-
tycznymi konserwatora zabytków. Może 
on zostać wykorzystany na potrzeby ka-
meralnej kawiarni i galerii sztuki (proj. 
adaptacji: arch. Jolanta Kotowska). Nowe 
alejki zostaną wyposażone w ławki, kosze 
oraz oświetlenie. Dodatkowo przewiduje 
się zastosowanie iluminacji drzew. Ra-
zem z koncepcją zagospodarowania te-
renu powstanie projekt zieleni parkowej 
oddający charakter założenia parkowego 
w stylu angielskim (park ‘romantyczny’).

Część północno-zachodnia 
(sportowo-rekreacyjna)
Na tym terenie przewiduje się utworzenie 
strefy sportowo-rekreacyjnej, podzielo-
nej na trzy części odpowiadające wyma-
ganiom poszczególnych grup wiekowych 
(dzieci, młodzieży/dorosłych i seniorów) 
oraz strefy usługowo-wypoczynkowej.

Strefa rekreacji dziecięcej zawierająca 
nowy plac zabaw (wykorzystujący nie-
które istniejące urządzenia), miejsce do 
pikników ze stolikami, pole do minigolfa 
(ściśle powiązane z urządzeniem zieleni) 
oraz możliwy do realizacji park linowy. 
Dodatkowo przewiduje się utworzenie 
ścieżki dydaktycznej opisującej poszcze-
gólne gatunki roślin.

Strefa rekreacji młodzieży/doro-
słych zawierająca siłownię zewnętrzną 
(przewidzianą również dla seniorów) 
oraz możliwość urządzenia kilku boisk 
do siatkówki, badmintona, kosza, bu-
lodromu itp.

Strefa rekreacji seniorów zawiera-
jąca stoliki do gier oraz siłownię pod 
chmurką.

W ramach strefy usługowo-wypo-
czynkowej przewiduje się małe zaplecze 
usługowe w postaci wiat o lekkiej kon-
strukcji wraz z toaletą publiczną i parkin-
giem rowerowym. Wiaty będą urządzone 
jako mała architektura, ponieważ znaj-
dują się poza granicami linii zabudowy. 
Wzdłuż kanału zaprojektowana zostanie 
szeroka, utwardzona alejka umożliwia-
jąca ruch zarówno pieszy jak i rowero-
wy, łącząca aleją Żeligowskiego z ulicą 
biegnącą od północy parku (sięgacz ul. 
Batorego). Wzdłuż alejki powstaną 

nadbrzeżne pergole. Fragment 
części północnej (od strony ul. 
Eleonory Czartoryskiej) zosta-
nie ‘wcielony’ do terenu przedszkola.

Część północno-wschodnia  
(obsługi i wypoczynkowa)
Na tym obszarze przewiduje się włącze-
nie części terenów ujęcia wody wraz z bu-
dynkiem do rewitalizowanej części par-
ku. Budynek zostanie poddany renowacji 
i oddany do użytku jako lokalna atrakcja 
turystyczna w postaci pijalni wód. Obok 
parkingu samochodowego planuje się 
utworzenie parkingu rowerowego ob-
sługującego zarówno wypoczynkową, 
jak i sportowo-rekreacyjną część parku. 
W tej części planuje się również utworzyć 
strefę odpoczynku z pergolami i fontan-
ną. W ramach tej części, przewiduje się 
również urządzenie strefy dla młodzieży 
zawierającej siłownię typu workout oraz 
ściankę wspinaczkową. Część ta będzie 
mieć możliwość bezpośredniego połą-
czenia z terenem szkoły.

Projekt koncepcyjny rewitalizacji 
parku powstał przy współpracy z fir-
mą ERDA sp. z o.o. ul. Ogrody 24, 
03-994 Warszawa, projektanci : arch. 
Przemek Chrobak, arch. krajobrazu: 
Beata Kańska.

Niniejsza koncepcja posłużyła za ele-
ment dokumentacji programu funk-
cjonalno-użytkowego (PFU) wniosku 
o uzyskanie środków zewnętrznych zło-
żonego w dniu 30.09.2016 r. przez UMiG 
Radzymin do Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 
(oś priorytetowa II  Ochrona środowi-
ska, w tym adaptacja do zmian klima-
tu, działanie 2.5 Poprawa jakości środo-
wiska miejskiego). Wniosek obejmuje 
rozwój terenów zieleni w obrębie Parku 
Eleonory Czartoryskiej oraz części Pla-
cu Tadeusza Kościuszki, Placu Wolno-
ści i dawnego cmentarza ewangelickiego 
w Radzyminie. Koncepcje rewitalizacji 
pozostałych terenów zielonych przedsta-
wimy w kolejnych numerach biuletynu.

▷ arch. Bogdan Chaber,  
Kierownik Referatu  

Rozwoju i Zagospodarowania  
Przestrzennego UMiG Radzymin. 

Koncepcja rewitalizacji 
parku im. E. Czartoryskiej
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Plan w pełnym powiększeniu  
jest dostępny na stronie 
https://postimg.org/image/skmrswmen/

Czy istnieje coś takiego jak „dusza miasta”? Zdaniem burmistrza Chacińskiego, na to miano może zasługiwać park, 
jako przestrzeń wypoczynku, sportu i rekreacji mieszkańców Radzymina i ich gości. W tym celu obecny samorząd 
zainicjował przedsięwzięcie p.n. „Zielony Radzymin – rozwój terenów zielonych w centrum miasta”.
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Felieton

To da się zrobić: reklama nie musi szpecić. Jako pierwsze z inicjatywą powinno wyjść miasto - budowa cywi-
lizowanych, estetycznych nośników miejskiej reklamy umożliwi alternatywę dla wieszanych w każdym kącie 
kolorowych płacht; stworzenie wytycznych estetyki elewacji budynków i kształtu reklam ułatwi przedsiębior-
com dopasowanie się do spójnej estetyki miasta. Zmiany muszą nastąpić również w naszych głowach.

„Aleja Jesionów” czyli chodnik w ul. Armii Krajowej i miasteczko rowerowe w Słupnie – projekty z Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

Radzymin, podobnie jak większość 
miast w Polsce, cierpi na chorobę zwa-
ną reklamozą. Gdziekolwiek się nie 
ruszymy, zdziczałe komórki reklamo-
we atakują nas z każdej strony: krzy-
czą z płotów, balkonów, biją ze słupów, 
okien, ścian. Kolorowe banery kupię/
sprzedam, wielkie parówki i ołówki na 
sklepowych witrynach, okna pozakle-
jane promocyjnymi plakatami, słupy 
ogłoszeniami - są jak nowotwór, któ-
ry powoli zjada naszą tkankę miejską. 
Niszczy naszą przestrzeń, a my zdaje-
my się w ogóle nie przejmować objawa-
mi i nawet nie szukamy lekarza. A ta 
choroba, o ile nas nie zabija, to w nie-
widoczny sposób bardzo utrudnia nam 
życie i rozwój.

Potrzeba reklamy różnego ro-
dzaju okolicznych firm, produktów, 
inicjatyw, jest potrzebą oczywistą 

i zrozumiałą. Każdy przedsiębiorca 
chce dotrzeć ze swoją ofertą do jak naj-
większej liczby potencjalnych klien-
tów. Musimy zadać sobie jednak pyta-
nie, czy nie da się tego zrobić w sposób 
mniej destrukcyjny dla estetyki mia-
sta? 

Przestrzeń - wspólne dobro?
Historia i geneza reklamozy sięga 

głęboko w przeszłość. Wieki wojen, 
zaborów i życia pod okupacją szczel-
nie odseparowały wizję tego, co „na-
sze” i „czyjeś”. Rozwinięty przez trud-
ną historię lęk i podejrzliwość odbiły 
się w sposobie, w jaki traktujemy prze-
strzeń - wszystko, co w granicach 
działki, mieszkania jest moje i o to 
muszę dba, a wszystko co poza nim 
jest czyjeś, miejskie - niech ktoś tym 
się martwi. Któż z nas nie wyrzucił 

Reklamoza - choroba uleczalna?

Długa lista projektów zgłoszonych  
do Radzymińskiego Budżetu obywatelskiego 2017

Gminne inwestycje drogowe

Mniej znaczy więcej. Z pewnych rzeczy warto zrezygnować, aby te pozostałe 
stały się bardziej czytelne. Ładna elewacja, przejrzyste szyldy i niczym nie 

zalepione okna szybciej przyciągną klientów.

baner na płocie? Nikomu w Szwecji, 
Niemczech czy Francji nawet do gło-
wy by nie przyszło, by estetyczną z na-
tury szklaną witrynę sklepową okleić 
całkowicie obskurną zieloną folią lub 
obwiesić plakatami i naklejkami. Re-
klamowy smród dotknął nasze miasto 
i zdaje się być wyczuwalny dla niewielu, 
przyzwyczailiśmy się i nie zwracamy 
na niego uwagi. Problem w tym, że po-
dobnie jak wiele chorób - w znaczący 
sposób osłabia nasz organizm, jakim 
jest miasto. Wpływa negatywnie na je-
go wizerunek, obniża wartość działek 
i nieruchomości, odstrasza potencjal-
nych inwestorów, nie mówiąc o tury-
stach. To my sami przyczyniamy się do 
tego, że centrum Radzymina jest prze-
strzenią nieestetyczną, nieciekawą i nie 
zachęca nas do spędzania w niej czasu. 
Nikt nie otworzy klimatycznej knajp-
ki w nieklimatycznej okolicy. Nikt nie 
chce spędzać czasu w przestrzeni krzy-
czącej z każdej strony ofertami nowych 
okularów, kredytów czy mieszkań. 
Brzydka i nieuporządkowana reklama 
niszczy nasze miasto i czas zdać sobie 
z tego sprawę.

Dobra reklama
Pytanie więc: cóż tu poradzi? Zaka-

zać reklam? Aby znaleźć odpowiedź, 
wystarczy zajrzeć do naszych europej-
skich sąsiadów, gdzie reklamoza zosta-
ła już wyleczona wiele lat temu. 

Po pierwsze – my, jako mieszkańcy 
musimy zrozumie, że prosta, estetycz-
na i nie krzykliwa reklama czy witryna 
naszego sklepu zadziała dużo skutecz-
niej niż wielki baner czy zaklejone od 
dołu do góry okno. Ładny szyld zawie-
szony nad wejściem sklepu, klasycz-
ny neon, zrezygnowanie z nahalnych 

płacht i plakatów - tak samo (jeśli nie 
bardziej) przyciągną klienta, a nie za-
słonią całego światła w lokalu i nie 
zepsują estetyki całego budynku. Na-
sze miasto nie jest bazarem, w którym 
klienta do sklepu trzeba wciągnąć siłą, 
bijąc mu po oczach czerwonymi litera-
mi na żółtym tle. Dużo szybciej zajrzy 
do nas, widząc nasze produkty przez 
ładną, nieoklejoną niczym witrynę.

Po drugie: miasto musi stworzyć 
możliwość cywilizowanej, estetycznej 
reklamy swoim przedsiębiorcom. Bu-
dowa przez gminę spójnych nośników 
reklamowych przy głównych miejskich 
traktach, zgrabnych tablic reklamo-
wych na latarniach czy przystankach 
będzie realną alternatywą dla ogro-
dzeniowych banerów i da możliwość 
nienachalnej, skutecznej reklamy dla 
mieszkańców. 

Powinniśmy również stworzyć okre-
ślone normy prawne, regulujące co 
w kwestii reklamy jest dozwolone, a co 
nie. Tak samo, jak nie godzimy się wy-
sypywanie śmieci do lasu i karzemy za 
to mandatami, tak samo powinniśmy 
karać tych, którzy sprawiają, że nasza 
wspólna przestrzeń staje się brzydsza 
i działa na niekorzyść nas wszystkich. 

Reklamoza jest uleczalna i można ją 
wyleczyć bez skutków ubocznych. Jej 
kuracja wcale nie musi być kosztowna 
ani czasochłonna, wystarczy tylko tro-
chę wspólnego wysiłku.

▷ Roman Kadler - radzyminiak,  
założyciel grupy Radzymin2050. 

Zawodowo projektant wzornictwa 
przemysłowego oraz redaktor inter-
netowego portalu motoryzacyjnego  
motoristic.pl. Prywatnie szczęśliwy 

mąż i ojciec.

wypalonego papierosa za płot, bo prze-
cież tam „można”? Z zapałem pielęgnu-
jemy własne ogrody, urządzamy miesz-
kania, wszystko z czym obcujemy na 
co dzień i co widzimy z perspektywy 
kanapy. Jeśli jednak wychodzimy po-
za naszą posesję, nasze przywiązanie 
do estetyki i jej pielęgnacji ulega zna-
czącej degradacji. Obwieszenie płotu 
reklamą, przywieszenie ogłoszenia na 
drzewie, naklejki na przystanku - jak 
to wyrzucenie peta za płot jest „dozwo-
lone”, w końcu to czyjaś przestrzeń, nie 
moja. A może jednak NASZA?

Estetyczny smród
Gdy sąsiad wyleje szambo do rowu 

lub urządzi imprezę do późnych go-
dzin, jesteśmy wzburzeni. Przeszka-
dza nam to i interweniujemy. Dla-
czego nie jest tak, gdy wywiesi wielki 

 ...a tak może byćTak jest...

Zgłoszone projekty przeszły weryfika-
cję formalną, finansową oraz prawną. 
Na opublikowaną  31 października listę, 
trafiło ostatecznie 28 projektów. Od 15 
do 30 listopada 2016 r. każdy uprawnio-
ny do głosowania mieszkaniec gminy 
będzie mógł oddać swój głos na trzy 
projekty z listy umieszczonej na kartach 

do głosowania. Wyniki poznamy 15 
grudnia br. Podobnie jak w poprzed-
niej edycji, pieniądze zdobędą projekty 
z największą liczbą głosów, aż do wy-
czerpania środków. W 2017 roku kwo-
ta przeznaczona na realizację zwycię-
skich projektów, wybranych w ramach 
Radzymińskiego Budżetu Obywatel-

skiego, wynosi 600 tysięcy złotych.
W ubiegłym roku do Budżetu Oby-

watelskiego trafiło 29 projektów na 
łączną szacunkową kwotę przekra-
czająca 1,6 mln zł. Po weryfikacji for-
malno - prawnej, na liście do głosowa-
nia umieszczono 23 projekty, na które  
zagłosowało 3 356 osób, co stanowiło 

17,28 % uprawnionych do głosowa-
nia. Głównymi korzyściami płyną-
cymi z wprowadzenia budżetu oby-
watelskiego – mówi Halina Grzelak 
z Referatu Partycypacji i Polityki 
Społecznej - jest budowanie poczucia 
współdecydowania i odpowiedzialno-
ści za to, co się dzieje w najbliższym 

Jesteśmy w trakcie procedury Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Do Referatu Partycypacji i Polityki 
Społecznej wpłynęło 30 projektów, z których 28 pozytywnie przeszło weryfikację. Ich łączny szacunkowy koszt 
realizacji to 2,2 mln złotych. Głosowanie odbędzie się od 15 do 30 listopada.

W połowie października otwarto nową ulicę Witosa w Radzyminie, która prowadzi do 
nowego przedszkola. W centrum miasta gruntownie przebudowano i odnowiono ulice 
11 Listopada, Batorego Daszyńskiego i Czartoryskiej. To niejedyne nakłady na rzecz 
poprawy infrastruktury drogowej w naszej gminie w 2016 roku.

otoczeniu, lepsze rozpoznanie potrzeb 
i preferencji mieszkańców, integra-
cja różnych środowisk. A są to warto-
ści bezcenne w sukcesywnym budo-
waniu społeczeństwa obywatelskiego. 

W 1. edycji Radzymińskiego Budże-
tu Obywatelskiego w ramach zabezpie-
czonych środków finansowych wyty-
powano do realizacji 7 projektów. Ich 
autorzy zgłosili propozycje organizacji 
przedsięwzięć kulturalnych, sporto-
wych, ale także rewitalizacji przestrze-
ni miejskiej. Projektami o charakterze 
kulturalnym były warsztaty muzycz-
ne zakończone finałowym koncer-
tem z okazji 10-lecia zespołu Soli Deo 
w Nadmie oraz wakacyjne seanse fil-
mowe pod chmurką w Łosiach i No-
wym Słupnie. Sportowy charakter pro-
jektu to pomysł na zimowe lodowisko, 
które działało od sylwestra 2015 roku do 
marca 2016 roku w Radzyminie, na uli-
cy Komunalnej. Trzy pozostałe projek-
ty były pomysłami na nową aranżację 
przestrzeni miejskiej. Dotyczyły budo-
wy miasteczka rowerowego w Słupnie, 
wyposażenia sąsiadującego z miastecz-
kiem placu zabaw m.in. w betonowe 
stoły do gry w ping ponga i szachy a tak-
że wzbogacenia szaty roślinnej parku 
im. księżnej Eleonory Czartoryskiej.

 ▷ Robert Wiśniewski

INWEST YCJE

Na dwie największe inwestycje dro-
gowe czekali przede wszystkim rodzi-
ce i uczniowie radzymińskich szkół 
i przedszkola nr 2. Była to komplekso-
wa przebudowa ulicy Witosa oraz ulic 
11 Listopada, Batorego Daszyńskie-
go i Czartoryskiej, które prowadzą do 
obiektów edukacyjnych. Ulica Witosa 
zyskała nową nawierzchnię, szeroki 
chodnik, parkingi i zatoki autobuso-
we. Pod nią zbudowano podziemne in-
stalacje wodno-kanalizacyjne. Teraz do 
przedszkola można dogodnie dojechać 
z dwóch stron – nowoczesną ul. Witosa 
i utwardzoną ul. Wycinki.

Ulice 11 Listopada, Batorego, Da-
szyńskiego i Czartoryskiej w centrum 
Radzymina zyskały nową jakość dzięki 
dofinansowaniu w wysokości ok. 600 
tys. zł z „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej”. 
Powstały nowe asfaltowe nawierzchnie 
i chodniki, a dodatkowo ulice te obję-
ła nowa organizacja ruchu, ułatwiająca 
dojazd do szkół i parkowanie. 

W 2016 roku nowe nakładki asfalto-
we położono również na ulicach: Rado-
snej w Wiktorowie, Dąbrowszczaków 

w Nowych Załubicach, Koziej Górce 
i Prymasa Tysiąclecia w Nadmie. Trze-
ba też wspomnieć o chodnikach: na ul. 
Armii Krajowej w Radzyminie oraz 
o chodnikowym połączeniem Ciem-
nego ze Starym Jankowem. Kolejne 
ulice, m.in. Polnej Róży, Chabrowa 
i Wspólna w Słupnie, Rycerska w Sta-
rym Dybowie oraz Czarna w Nadmie, 
zyskały lepszą nawierzchnię z de-
struktu asfaltowego. 

Na bieżąco wprowadzamy do pla-
nów inwestycyjnych nowe zadania 
i staramy się pozyskiwać na nie środki 
zewnętrzne. Wiele dróg i ulic jest w trak-
cie projektowania – mówi Krzysztof 
Chacinski, burmistrz Radzymina. 
W bieżącym roku rozpocznie się re-
mont ulicy Cichej w Radzyminie, któ-
ra zyska nową nawierzchnię i odwod-
nienie. W najbliższych planach na rok 
2017 znalazły się m.in.: kompleksowa 
przebudowa ul. Maczka w Radzymi-
nie, ulic Platanowej i Bieszczadzkiej 
w Słupnie oraz Rzecznej w Nadmie. 
Na dwie ostatnie z nich gmina pozy-
skała środki zewnętrzne. 

 ▷ Mariusz Kierszulis
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SPOŁECZNOść

W poprzednim numerze przedstawiliśmy Państwu sylwetki dzielnicowych Radzymina. Kontynuując, 
przedstawiamy Państwu dzielnicowych odpowiedzialnych za dwa pozostałe rejony gminy Radzymin.

Gmina Radzymin jako podmiot wiodący złożyła wniosek  
o dofinansowania dla kilkuset instalacji OZE w gospodarstwach 

domowych. Odpowiedź otrzymamy w 1. kwartale 2017 r.  
Partnerami projektu są gminy Dąbrówka  

i Klembów oraz OSP Radzymin.

Dzielnicowi gminy Radzymin

Wspólny wniosek gmin na odnawialne  
źródła energii (OZE)

zaludnienie, ale i większy teren do ob-
sługi. Pewne miejscowości są bardzo 
spokojne, ale za to inne skutecznie 
„nadrabiają”. Więc jest „równowaga”.

Ale raczej nie ma tylu spraw 
zakłócania ciszy nocnej czy awantur 
rodzinnych?
DM: Jeśli chodzi o sprawy rodzinne to 
różnice miasto-wieś zacierają się. Pro-
blemy alkoholowe i przypadki znęcania 
się przestały być na wsi tematami tabu. 
„Niebieskie karty” są i tutaj zakładane.

Jak dużo?
DM: W moim rejonie jest około szesna-
stu takich przypadków. Uważam, że to 
raczej wysoka liczba.

Lubicie Panowie swoją pracę?
DM: Ja lubię.
RM: Ja również. Wykonywanie funkcji 
dzielnicowego z przymusu byłoby ra-
czej na krótką metę. Trzeba po prostu 
czuć i lubić specyfikę pracy z ludźmi 
i blisko ludzi.

Jakieś słowo do mieszkańców na 
zakończenie?
DM: Drodzy mieszkańcy. Dzielnicowy 
nie jest po to, aby odstraszać. Jesteśmy 
po to, aby współpracować i pomagać. 
Jeśli zależy Wam na anonimowości 
przy współpracy ze służbami porząd-
kowymi to gwarantujemy, że pozosta-
niecie anonimowi. 
RM: Ważna jest też współpraca są-
siedzka. Wasze bezpieczeństwo zale-
ży przede wszystkim od Was samych, 
Waszej postawy. Unikając znieczulicy 
społecznej, dbajcie o stosunki dobro-
sąsiedzkie. 
Dziękuję za rozmowę.

Proszę panów o przedstawienie się 
naszym czytelnikom.
Młodszy aspirant Robert Mazur 
– obsługuję rejon trzeci, w którego 
skład wchodzą: Dybów Kolonia, Dy-
bów Stary, Zawady, Zwierzyniec, Ruda, 
Załubice, Borki, Arciechów.
Młodszy aspirant Dariusz Matusiak, 
mój rejon (czwarty) obejmuje takie 
miejscowości jak Cegielnia, Sieraków, 
Słupno, Nadma, Janków Stary i Nowy, 
Ciemne oraz Rżyska

Z czym nie spotyka się miejski 
dzielnicowy, a wy macie z tym sporo 
do czynienia?
RM: Ze sporem o miedzę. Granice 
własności w mieście są raczej jasno 
wytyczone, a na wsiach, przynajmniej 
zdaniem niektórych mieszkańców – 
niekoniecznie.

Za to na wsiach pewnie nie macie 
takich problemów z zakłócaniem 
spokoju, jak dzielnicowi w mieście?
DM: Niekoniecznie. To zależy głów-
nie od miejscowości. W miejscowości 
Rżyska na przykład jest dość spokojnie, 
ale weźmy Nadmę czy Słupno i takich 
zgłoszeń jest tam już sporo.
RM: Kolega ma dość specyficzny rejon, 
bo mieszka w nim wiele osób przyjezd-
nych, tzw. napływowych. 
DM: Tak, to daje duży poziom ano-
nimowości, prawie tak jak w mieście. 

I bywa tak, że ludzi poznaje się głównie 
w trakcie sprawdzeń i interwencji.
RM: Mój obecny rejon jest zupełnie in-
ny. Inny także od mojego poprzednie-
go, gdyż wcześniej pracowałem w Ząb-
kach. Tam miałem do czynienie z dość 
nieufną, hermetyczną społecznością, 
gdzie trudno było dowiedzieć się czego-
kolwiek. Tymczasem tutaj, na wsiach, 
gdzie pracuję od roku, każdy wie o każ-
dym i w razie jakichkolwiek kłopotów 
dzielą się tym ze mną. Poza Arciecho-
wem i Załubicami, gdzie jest dużo dzia-
łek, nie ma na moim terenie zbyt wielu 
osób napływowych, ani anonimowych. 

A letnicy nie dokazują? Nie wchodzą 
w spory ze stałymi mieszkańcami?
RM: To są głównie osoby starsze, a więc 
dojrzałe i spokojne. Zdarzały się np. 
na Łosiu incydenty z kontenerami na 
śmieci. Raz kontener podpalono, przy 
innym wyrzucano notorycznie śmieci 
wielkogabarytowe. Ale jak rozmawia-
łem z mieszkańcami problem śmieci już 
przygasł. Co do sporów, to owszem, zda-
rzają się, ale dotyczą głównie dróg dojaz-
dowych. Ktoś kupuje działkę i okazuje 
się, że droga do niej prowadzi przez inną 
działkę. Nowy właściciel nie chce wyku-
pić drogi, ale dojazd do jego działki mu 

się należy – i zaczyna się spór. To są już 
jednak sprawy cywilnoprawne.

A sprawy ścigane z urzędu na 
wsiach?
DM: A i owszem – kradzieże, dewasta-
cje mienia.
RM: Tak, to jest niestety ciężki i czę-
sty temat na działkach. Z jednej strony 
letnicy może zbytnio eksponują cen-
ny sprzęt i materiały, z drugiej – jest to 
zbyt duży i rozrzucony teren do upilno-
wania. Mimo, że jeździ tam ochrona,
jeździmy my, to trudno jest ustalić 
sprawców przestępstw, którzy są miej-
scowi, dobrze znają teren oraz zwyczaje 
mieszkańców. 

Jakie potrzeby dostrzegacie na 
swoim terenie?
DM: Na pewno jest problem związany 
z brakiem miejsc, gdzie mogłaby się spo-
tkać młodzież – przynajmniej w Słup-
nie. Oprócz miejscowej (a tak napraw-
dę napływowej), bywa tam młodzież 
z Warszawy, Marek, Radzymina. I po-
zostaje im do spotkań np. plac zabaw, 
gdzie dochodzi do spożywania alkoholu 
oraz niszczenia mienia publicznego.

Przyznajcie – macie raczej 
spokojniejsze życie niż Wasi miejscy 
koledzy?
DM: Absolutnie nie. Myślę, że jest po-
dobnie. Owszem, mamy dużo mniejsze 

„Gdyby teść nie podchwycił mojego pomysłu rzuconego luźno przy czyszczeniu gaźnika, to pewnie nie mielibyśmy co roku tysiąca 
motocyklistów w Radzyminie” - opowiada Witold Michalczyk. 

To w jego garażu zrodził się 15 lat te-
mu pomysł corocznego skrzykiwania 
patriotycznie nastawionych motocy-
klistów do udziału w obchodach bi-
twy 1920 roku. Pierwszy zlot odbył 
się w 2001 roku przy udziale DWÓCH 
motocykli. Niczym Wyatt i Billy z fil-
mu „Easy Rider” wyruszył Witek ze 
swoim teściem Krzysztofem Ben-
derem w kierunku radzymińskiego 

CUDowne zloty poczęte w Witka garażu

mł. asp.  Dariusz matusiak 
– dzielnicowy rejonu 4 - radzymin
Komisariat Policji w Radzyminie  
05-250 Radzymin    
ul. Konstytucji 3-go Maja 22 
tel. (0-22) 786 50 07 
tel. kom. 600 997 902

mł. asp.  robert mazur  
– dzielnicowy rejonu 3 - radzymin
Komisariat Policji w Radzyminie  
05-250 Radzymin    
ul. Konstytucji 3-go Maja 22 
tel. (0-22) 786 50 07 
tel. kom. 600 997 141

Młodzieżowa Rada Gminy Radzymin
25 kwietnia 2016r. rozpoczęła się 1. Sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin.

Nowi radni wybrani  
w wyborach to: 
  Damian Seti obłuski  
- przewodniczący

  Filip Miękus  
- wiceprzewodniczący

  Katarzyna Kowalik  
- wiceprzewodniczący

  Klaudia Wiśniewska
  Patryk Rybarczyk
  Paweł Szewczyk
  Adrian Piwko
  Patrycja Kowal
  Aleksandra Wardak
  oliwia Lewicka
  Karolina Miriam Dużyńska
  Szymon Bojarczuk
  Kacper Sochacki
  Paweł Ryś

rynku. W następnym roku było ich 
już kilkunastu a kolumnę rajdu na 
V. zlocie wypełniało 70 maszyn. Rok 
2005 był przełomowy. Wtedy to ów-
czesny burmistrz Zbigniew Piotrow-
ski docenił rozwój przedsięwzięcia 
i włączył zlot do gminnych obcho-
dów, przeznaczając dla uczestników 
okolicznościowe upominki a do or-
ganizatorów-zapaleńców dołączyli 

do dziś aktywni Waldemar Lau i Mi-
rosław Jusiński. W organizację VIII 
wydarzenia włączyli się Barbara Lau 
i Robert Klos.Zaangażowanie i finan-
sowe wsparcie wymienionych osób 
sprawiło, że rajd zaczął żyć w me-
diach, co dało efekt obecności pięciu-
set motocykli na zlocie. Nie wszystkie 
są nowe i bezawaryjne. Wiele z nich 
jest znacznie starszych od swych 

jeźdźców, więc o awarię nietrudno. 
„Zbiera” je po trasie, wrzucając na 
swój wóz techniczny, cierpliwy i nie-
strudzony Wojciech Wardakowski.

Od samego początku każdy zlot był 
liczniejszy, bardziej okazały od po-
przednich. Jest on przykładem tego, 
czego może dokonać grupa pasjona-
tów-społeczników z miłości i szacun-
ku do swojego miasta i jego historii. Ich 

Nowi radni ślubowali wierność Konstytucji, 
prawu Rzeczypospolitej i regulaminowi Mło-
dzieżowej Rady Gminy Radzymin. Przysięgli też 
rzetelnie i sumiennie pracować dla młodzieży 
i w ich interesie. 

Niestety, radni Mateusz Mosak i Mateusz Duraj-
czyk zrzekli się mandatu, co powoduje, że potrzebne 

będą wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady 
Gminy Radzymin. Zapraszamy zatem wszystkich 
młodych i chętnych do działania.

Młodzieżowa Rada przeprowadzała na swojej 
stronie facebook’owej ankietę o przyszłości Radzy-
mina. Zapytała w niej młodych mieszkańców, co 
powinno zostać utworzone lub zmienione w naszej 

gminie. W zamieszczanych propozycjach najwięcej 
głosów uzyskały noce filmowe pod gwiazdami. Po-
nieważ jednak podobny projekt był już realizowany, 
młodzieżowa rada postawiła na projekt drugi pod 
względem ilości głosów, czyli SKATEPARK. Aktual-
nie poszukiwana jest odpowiednia lokalizacja.

 ▷ Filip Miękus

Nie zrażają ich trudności, oni się nie 
skarżą, nie liczą na poklask i rozgłos. 
Zarażają pasją, nie szczędząc ani czasu 
ani własnych pieniędzy. Przed uroczy-
stościami pomagają też inni, jak choćby 
Bogusława i Ryszard Zamorscy, Roman 
i Anna Gryglewicz.

Każdy z piętnastu MotoCudów był 
wyjątkowy pod względem edukacji hi-
storycznej. Dba o to od wielu lat Wła-
dysław Kolatorski, którego opowieści 
przenoszą słuchaczy do wielkich chwil 
dla narodu. Trwałym wyrazem pa-
mięci o bohaterach są żywe pomniki  
– „dęby katyńskie”, rokrocznie sadzone 
przez motocyklistów, także poza naszą 
gminą. Pomysłodawcą tak pięknej ini-
cjatywy był Grzegorz Jeleń.

Tych zlotów zazdroszczą nam in-
ne miasta. One też by chciały, one się 
starają, zabiegają, próbują, ale… nie 
wszystko da się kupić i zorganizować 
z poziomu urzędu. Wielką wartością są 
ludzie, którzy dzielą się swoimi pasja-
mi. I o tym trzeba zawsze pamiętać…

 ▷ Adam Ślubowski

Jeden z projektów w którego realizacji czynny 
udział wzięła Młodzieżowa Rada Gminy

Zainteresowanie dofinansowaniem do instalacji OZE jest 
ogromne. W samej gminie Radzymin umowy w tej spra-
wie podpisało ok. 240 właścicieli nieruchomości. Kolej-
ne 400 gospodarstw domowych przystąpiło do projektu 
z gmin Dąbrówka i Klembów. Na początku października 
został złożony wspólny wniosek o dofinansowanie unijne. 
Ubiega się o nie jeszcze kilkadziesiąt innych gmin z woj. 
mazowieckiego. O tym, kto je otrzyma, dowiemy się  
w 1. kwartale 2017 r. 
Projekt OZE polega na zaprojektowaniu i instalacji w go-
spodarstwach domowych jednego z trzech ekologicznych 
rozwiązań pozyskiwania energii: paneli fotowoltaicznych 

(prąd), kolektorów słonecznych (ciepła woda) lub pomp 
ciepła (ciepła woda użytkowa). Zaletą programu jest moż-
liwość uzyskania unijnego dofinansowania nawet do 80% 
wartości inwestycji pod warunkiem, że zbiorczy wniosek 
w imieniu zainteresowanych składa samorząd. Zaintere-
sowani właściciele nieruchomości najpierw składali de-
klaracje, następnie przeprowadzono w ich domach au-
dyt techniczny, po którym podpisywali stosowną umowę 
z gminą. Szczególnym uczestnikiem programu jest OSP 
Radzymin, która planuje instalację fotowoltaiczną i zwią-
zane z tym działania edukacyjne. Wszyscy z niecierpliwo-
ścią czekają na decyzję o dofinansowaniu.

SAMOR ZĄD

P. Jarosław Grenda, Zastępca burmi-
strza Radzymina, został odznaczony 
brązowym Krzyżem Zasługi za dzia-
łalność na rzecz społeczności lokal-
nej. Odznaczenie w imieniu Prezy-
denta RP wręczył mu Wicewojewoda 
Mazowiecki, p. Artur Standowicz. 
Jarosław Grenda zasłużył się pracą 
na rzecz Węgrowa – przyczynił się 

do diametralnej zmiany oblicza mia-
sta, m.in. dzięki nowym inwestycjom 
i pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych. Był dwie kadencje burmistrzem 
Węgrowa, a wcześniej zastępcą bur-
mistrza i naczelnikiem wydziału in-
westycji. Cieszymy się, że teraz z je-
go wiedzy i doświadczenia korzysta  
gmina Radzymin!

Krzyż Zasługi dla Jarosława Grendy
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Tego lata w Radzyminie działo się wyjątkowo dużo, poczynając od obchodów święta  
15 sierpnia i startu wyścigu Tour de Pologne, poprzez weekendową akcję „Lato w parku”, 
po wyjątkowe wydarzenia artystyczne. Powspominajmy!Lato 2016 w Radzyminie

I Radzymińska Noc Odkrywców

Start 73. Tour de Pologne

96. Rocznica  
Bitwy  
Warszawskiej

Sezon wydarzeń otworzyła I Radzymińska Noc Odkrywców, podczas której można było z prze-
wodnikiem zwiedzać radzymińskie zabytki i ciekawe miejsca – zakłady firm Coca Cola HBC, 
Provitus, czy PWiK Radzymin.

12 lipca br. z Radzymina wystartował wyścig kolarski naj-
wyższej światowej rangi – 73. Tour de Pologne, który przy-
ciągnął do Radzymina światowe gwiazdy kolarstwa, tłumy 
widzów i media. Pamiętamy nadal fantastyczną atmosferę 
na starcie, prezentacje drużyn, honorową rundę i ostry start 
kolarzy ulicami naszego miasta, a także entuzjazm kibiców 
i uroczystą historyczną oprawę. Biorąc udział w Tour de Polo-
gne tworzymy historię i jednocześnie na solidnych podstawach 
budujemy przyszłość tej gminy – mówił po wyścigu burmistrz 
Krzysztof Chaciński. Pokazaliśmy światu nasze atuty: no-
woczesność, sprawność działania, bliskość stolicy, przyjazne 
otoczenie i wyjątkową historyczną tradycję.

Jak co roku, wraz z przedsta-
wicielami najwyższych władz 
w Polsce, oddaliśmy hołd zwy-
cięskim bohaterom Cudu nad 
Wisłą. Mieszkańcy i zaprosze-
ni goście wzięli udział w ofi-
cjalnych uroczystościach na 
Cmentarzu Poległych 1920 r. 
Tradycyjnie nie zabrakło 
w tym dniu także okazji do 
świetnej zabawy i zamani-
festowania radości z okazji 
historycznego zwycięstwa. 
Miasto przygotowało wiele 
atrakcji o charakterze patrio-
tycznym, rodzinnym, muzy-
znym oraz sportowym. 
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Zapamiętamy na długo występy gwiazd podczas tegorocznych Dni Radzymina. Energetyczny, mocny koncert z głębszym 
przekazem dała grupa rockowa Luxtorpeda. Wcześniej mieszkańcy mogli się bawić przy kilku innych rodzajach muzyki, 
a na najmłodszych w parku im. ks. E. Czartoryskiej czekały atrakcje i konkursy. Poprzedniego wieczoru w ROKiS wystąpił 
kabaret Grupa MoCarta, zachwycając publiczność nowym spektaklem „W podróży”.

Już po raz trzeci do Radzymina zawitał Festiwal Kultury Żydowskiej „Warszawa 
Singera”, tym razem ze spektaklem „Śmiech to zdrowie, lekarze każą się śmiać”, 
w wykonaniu artystów Teatru Żydowskiego i z gościnnym udziałem Jacka Wój-
cickiego. Noblista I. B. Singer spędził w naszym mieście lata dzieciństwa, stąd 
festiwalowa tradycja, która przywołuje wspomnienia dawnego współistnienia 
dwóch narodów. A humor żydowski niewiele stracił na aktualności …

Rozśpiewani i radośni 
pielgrzymi z Ghany za-
gościli w radzymińskich 
domach w drugiej po-
łowie lipca. Poznali tro-
chę historii naszej ziemi, 
pokazali afrykańską ży-
wiołowość w kontaktach 
i w modlitwie, ale też 
podzielili się refleksjami 
o współczesnym świecie. 
Następnie wyruszyli na 
Światowe Dni Młodzieży 
do Krakowa.

Sołectwo Dybów Kolonia zdobyło nagrodę publiczności na VII Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw  
w Dąbrówce. Przepiękne stoisko, smaczne potrawy i świetny występ sceniczny – za to wszystko należą się serdeczne gratu-
lacje i podziękowania pani sołtys Hannie Karpińskiej i całej społeczności sołectwa!

VII Festiwal Aktywności Społecznej  
i Kulturalnej Sołectw w Dąbrówce

Festiwal Kultury Żydowskiej
Dni Radzymina

Goście  
z Ghany

Fotorel acja Fotorel acja
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Radzymin powitał jesień w patriotycznym 
nastroju – wzruszającą uroczystością na 
Cmentarzu Poległych w 77. rocznicę po-
wstania Polskiego Państwa Podziemnego. 
Była to okazja do spotkania z weterana-
mi lat wojny i docenienia osiągnieć ludzi, 
dzięki którym zawsze pamiętamy.

Budynek nowego przedszkola przy ul. Witosa robi wrażenie – kolorowe, przestronne wnętrza, 
place zabaw, sala gimnastyczna i nowoczesne zaplecze – czego więcej trzeba 250. dzieciom i ich 
opiekunom… Przedszkole powstało w rekordowym tempie: zbudowała je firma Ciałbud z Ciem-
nego w około 6 miesięcy, zaś całe przedsięwzięcie w systemie „projektuj i buduj” zajęło rok. Efekt 
mogliśmy podziwiać podczas dnia otwartego 3 września br.

Na początku września na de-
skach radzymińskiej Sali Kon-
certowej mogliśmy obejrzeć ak-
torów Radzymińskiego teatru 
Amatorskiego Paradoks w za-
kręconej, współczesnej komedii 
A. Ayckbourna „Pozory mylą” 
(na zdjęciu). Młodzieżowe teatry 
amatorskie występowały u nas 
w czerwcu na festiwalu STAR 
Radzymin 2016. Latem Biblio-
teka Publiczna zorganizowała 
także wiele innych wydarzeń 
kulturalnych, jak choćby XIII 
Festiwal Operetkowo-Operowy, 
występ Wędrującego Festiwalu 
Sztuki i Animacji „Karawana”, 
Narodowe Czytanie, czy akcję 
„Lato w Parku”.

77. rocznica 
powstania 
Polskiego Państwa 
Podziemnego

Spektakle  
i kultura

Otwarcie nowego przedszkola przy ul. Witosa

Ponad 1000 osób odwiedziło Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie podczas „I Radzymińskiego Dnia Zdrowia” 
zorganizowanego w dniu 04 września 2016 r. Udzielono ponad 800. konsultacji w tym badań profilaktyczno – diagnostycznych.

I Radzymiński Dzień Zdrowia
Organizatorem akcji było Centrum 

Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 
w Radzyminie. Wśród gości był m.in. 
poseł na Sejm, pan Jacek Sasin, radna 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 
pani Marzena Małek, radny powiatowy, 
Pan Paweł Dąbrowski oraz przewodni-
czący Rady Miejskiej w Radzyminie, 
pan Krzysztof Dobrzyniecki.

Pacjentów przyjmowało dwudziestu 
specjalistów z różnych dziedzin medy-
cyny, w tym min. podolog, lekarz me-
dycyny estetycznej, czy też trycholog. 
Były wykonywane bezpłatne badania 
diagnostyczne m.in. takie jak: USG 
tarczycy, Mammografia, Densytome-
tria czy też pomiar ciśnienia RR. Po 
badaniach był także czas na zwiedza-
nie przychodni, którą po rozbudowie 
i modernizacji śmiało można nazwać 
placówką medyczną na miarę XXI 
wieku. Zainteresowanie było tak du-
że, że pomimo iż w recepcji pracowało 

szesnaście pań konieczne było skorzy-
stanie ze wsparcia wolontariuszy, któ-
rzy nie tylko rejestrowali pacjentów, 
ale również informowali o atrakcjach, 
z jakich mogą skorzystać mieszkańcy. 
Ci, którzy odwiedzili budynek, byli pod 
wrażeniem nowoczesności przejawiają-
cej się w wyglądzie placówki oraz apa-
ratury medycznej, w jaką wyposażona 
jest przychodnia. 

Początkowo dyrekcja placówki my-
ślała o zaproszeniu siedmiu lekarzy na 
Piknik, ale w końcu zdecydowano, że 
porad będzie udzielać aż dwudziestu 
specjalistów z naszego województwa. 
Okazuje się, że był to „strzał w dzie-
siątkę”, bo jak widać akcja spotykała 
się z ogromnym zainteresowaniem ze 
strony mieszkańców gminy Radzymin 
oraz całego powiatu.

W tym dniu było również oficjalne 
otwarcie nowej poradni chorób stóp 
i wad postawy. Jest to pierwsza tego 

typu poradnia w powiecie wołomiń-
skim. Specjalista podczas konsultacji 
wykonywał badanie stóp na podome-
trycznej platformie diagnostycznej. Pa-
cjenci mogli zamówić wkładki ortope-
dyczne na podstawie indywidualnych 
pomiarów, pobranych podczas wizyty.

Oprócz części medycznej, dyrekcja 
Centrum Medycznego im. Bitwy War-
szawskiej 1920 r. w Radzyminie, zapew-
niła również atrakcje dla całych rodzin, 
od pokazów pierwszej pomocy przed-
medycznej w wykonaniu profesjonali-
stów z GROM Group, po zabawy ani-
macyjne przy asyście animatorów.

Nie zabrakło też atrakcji artystycz-
nych. W programie wystąpiła Agata 
Racka, artystka młodego pokolenia 
z Radzymina. Goście podziwiali też 
pokaz tańca w wykonaniu Anny Gło-
gowskiej - trzykrotnej Mistrzyni Pol-
ski, dwukrotnej finalistki Mistrzostw 
Świata i wicemistrzyni Europy w South 

American Show Dance, mentorki Por-
talu Ludzi Sztuki oraz Radzymińskiego 
Dance Klubu Sportowego Fanaberia.

Całość poprowadził Piotr Gąsowski - 
aktor, artysta kabaretowy, prezenter tele-
wizyjny, znany m.in. z programu „Twoja 
Twarz brzmi znajomo” i „Milionerzy”.

Na najmłodszych czekały min. dmu-
chańce, bańki mydlane i warsztaty ar-
tystyczne. Nieco starsi mogli uczest-
niczyć w zajęciach z samoobrony. Dla 
wszystkich przygotowano różnorodne 
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, 
m.in. vouchery na wybrane usługi me-
dyczne, kursy językowe, spływ kajako-
wy czy też kurs strzelecki. Dla fanów 
motoryzacji czekały m.in. symulatory 
jazdy 3D i zderzenia, specjalnie przygo-
towane przez Żandarmerię Wojskową.

W specjalnie przygotowanej stre-
fie relaksu, można było złapać od-
dech przed udziałem w kolejnych kon-
kursach i pokazach oraz skosztować 

angielskich przekąsek przygotowanych 
przez Kevina Aistona. 

Patronat medialny nad wydarze-
niem objęła telewizja TVP 3 Warszawa 
oraz lokalne radio FAMA. 

Tego typu akcje są niezwykle po-
trzebne, ponieważ bardzo często pod-
czas konsultacji lekarskich organizo-
wanych w ramach Dni Zdrowia, ludzie 
dowiadują się, że m.in. pieprzyk który 
do tej pory był ozdobą, wymaga po-
szerzonej diagnostyki. Pierwszy i jak 
najszybszy kontakt z lekarzem może 
decydować o powodzeniu leczenia i po-
wrocie do zdrowia.

Dlatego na zakończenie I Radzy-
mińskiego Dnia Zdrowia, dyrektor Pla-
cówki, pan Grzegorz Krycki, zaprosił 
wszystkich mieszkańców i gości na Dni 
Zdrowia już za rok. Będzie to cykliczne 
wydarzenie promujące zdrowie i profi-
laktykę w gminie Radzymin.

 ▷ Anna Orlińska

Fotorel acja
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KULTUR A

„Niby nic, a tak to się zaczęło – zwyczajne pa, pa, pa” – śpiewała w słynnym przeboju pt. „Orkiestry dęte” Halina Kunicka. Parafrazując te 
słowa można by podsumować, że dla wielu młodych ludzi w Radzyminie tak właśnie zaczęła się przygoda z orkiestrą. Myślę jednak, że wielu 
mieszkańców i sympatyków Radzymina nie zadowoli takie stwierdzenie – chcieliby wiedzieć coś więcej. Zwłaszcza że radzymińska orkiestra nie 
jest zwykłą orkiestrą. Choćby z tego tylko względu, że jest z Radzymina. O jej niezwykłości i wyjątkowości powiem niżej słów kilka.

Współczesna biblioteka to nie tylko gromadzenie i wypożyczanie książek.  
To instytucja otwarta, przyjazna dla każdego, gdzie można miło spędzić czas 
pogłębiając swoją wiedzę, rozwijając pasje. 

Orkiestra dęta jakich mało!

Zaproszenie do biblioteki

na zabawach ludowych, organizowa-
nych w radzymińskim parku. Wielkim 
uznaniem cieszyła się w czasie II Rze-
czypospolitej, kiedy to zdobyła w kon-
kursie ogólnopolskim zaszczytne III 
miejsce. Swą działalność zakończyła 
w latach 60-tych XX w. 

Radzymińska Orkiestra Dęta po-
wstała na podstawie decyzji uchwały 
Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 
grudnia 2008 roku. Funkcję kapelmi-
strza i dyrygenta przyjął Zbigniew Kuś. 
W orkiestrze grają uczniowie szkół pod-
stawowych, średnich oraz studenci – 
mieszkańcy miasta i gminy Radzymin. 

Pierwsze koncertowe tournee Or-
kiestry odbyło się  w 2010 r. w ramach 
90. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz 
Jubileuszowego Roku Radzymina. Na 
terenie Miasta i Gminy odbyły się pa-
triotyczne Msze Św. połączone z kon-
certami  Radzymińskiej Orkiestry Dę-
tej, występami solistów i Chóru Canto 
Zespołu Szkół w Słupnie. Trasa, roz-
poczęta w Zwierzyńcu 25 kwietnia, 
w ciągu kolejnych kilku miesięcy wio-
dła przez Załubice, Słupno, Zawady, 
Nadmę, Stary Janków, Osiedle Wik-
toria w Radzyminie, Ciemne, Mokre 
oraz Radzymin. Koncerty były wiel-
kim przeżyciem dla młodych muzy-
ków oraz praktycznym sprawdzianem 
całorocznych przygotowań. Pierwsze 
doświadczenia koncertowe zaowoco-
wały wyjazdami na międzynarodowe 
konkursy orkiestr dętych m.in. do Mi-
lówki oraz Zambrowa.

Rok 2012 obfitował w wiele ważnych 
uroczystości, w których brała udział 
Radzymińska Orkiestra Dęta. Ponadto 
muzycy rozpoczęli systematyczne ćwi-
czenia i próby przygotowując się dla na-
grania pierwszej płyty CD zatytułowa-
nej „Radzyminiacy to my”. Utwory na 
płytę zostały zarejestrowane w Miejskiej 
Sali Koncertowej w Radzyminie. Płytę 
wciąż można kupić w Bibliotece Publicz-
nej Miasta i Gminy Radzymin za cenę 
20 zł. Przez ostatnie tygodnie wakacji 
orkiestra przygotowywała się do wyjaz-
du do Bad Schlema (Niemcy), uczestni-
czyła w 21. Międzynarodowym Festi-
walu Orkiestr Dętych. Wystąpiła obok 
najlepszych orkiestr z Danii, Holandii, 
Włoch, Wielkiej Brytanii, Austrii, Fin-
landii, Szwajcarii, Węgier, Belgii, Czech 
oraz pięciu orkiestr niemieckich. Kilka 

koncertów dla czterotysięcznej widow-
ni było dla młodych muzyków wielkim 
wyzwaniem. Na szczęście bogaty pro-
gram orkiestry oraz brawurowe wyko-
nania utworów polskich i światowych 
każdorazowo były przyjmowane z wiel-
kim aplauzem.

Rok później nasza orkiestra uczestni-
czyła w dwóch konkursach orkiestr dę-
tych. W XVII Mazowieckim Konkur-
sie Orkiestr Dętych w Ursusie zdobyła 
I miejsce rywalizując z 11 innymi orkie-
strami z Mazowsza. Na 58. Międzyna-
rodowym Festiwal Orkiestr Młodzie-
żowych w Rastede (Niemcy) zdobyła 3 
złote medale – za przemarsz, koncert 

i najlepszego dyrygenta. Zarówno kon-
cert jak i maszerowanie przygotowywał 
z orkiestrą dyrygent, ale w samym kon-
kursie elementy marszu zostały wyko-
nane pod kierunkiem tambourmajor-
ki, Pauliny Adamskiej, która  została 
bardzo wysoko oceniona prze jurorów. 
Warto dodać, że orkiestry były ocenia-
ne przez trzy oddzielne komisje złożone 
z wybitnych specjalistów z Wielkiej Bry-
tanii, Austrii i Niemiec. Pierwsza komi-
sja oceniała koncert orkiestry, druga wy-
konanie elementów musztry, trzecia grę 
podczas marszu. Radość była ogromna. 
Takich ocen nikt się nie spodziewał. 
Cztery i pół roku działalności orkiestry, 
a tu taki sukces. Tym bardziej, że kilka 
dni po konkursie dotarła do Radzymina 
wiadomość, że orkiestra została nomi-
nowana do światowego konkursu w na-
stępnych latach – w Brazylii w 2014 r. 
i Danii w 2015 r. Nie udało się  pojechać 
do Brazylii (okazała się zbyt odległa), ale 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców gminy Radzymin, bi-
blioteka podejmuje rozmaite dzia-
łania skierowane do różnych grup 
wiekowych. Staramy się, aby każdy 
odwiedzający bibliotekę znalazł coś 
dla siebie. Lekcje biblioteczne, spek-
takle teatralne, warsztaty plastyczne, 
koncerty, wernisaże i wystawy – to 
tylko niektóre z oferowanych przez 
nas usług. Stwarzamy okazję do od-
wiedzenia biblioteki. A przy tej okazji 
wielu odwiedzających decyduje się na 
to, by zostać czytelnikiem.

Mamy obecnie zarejestrowanych 
ponad 2,6 tys. czytelników. Miesięcz-
nie odwiedza nas średnio ponad 1200 
osób. Radzymińska biblioteka posia-
da bogaty księgozbiór, systematycznie 
uzupełniany w nowości wydawnicze. 
Oferuje zbiory z zakresu literatury 
pięknej i  popularnonaukowej  dla do-
rosłych, dzieci i młodzieży. Biblioteka 
jest w pełni skomputeryzowana. Sys-
tem biblioteczny umożliwia czytel-
nikom usługi online – rezerwowanie 
i prolongowanie książek oraz samo-
dzielne sprawdzanie stanu konta za 
pomocą Internetu. Oprócz katalogu 
online na stronie bibliotekaradzymin.
pl znajduje się formularz propozycji 
zakupu książek do biblioteki. Jeszcze 
w tym roku planujemy digitalizację 

zbiorów regionalnych. Naszym celem 
jest propagowanie wiedzy o regionie, 
jego specyfice, kulturze i bogatej hi-
storii. 

Bardzo ważnym elementem naszej 
pracy jest edukacja czytelnicza, dlate-
go cyklicznie organizujemy spotka-
nia literackie. Autorzy zachęcają do 
czytelnictwa, uczą odbioru literatury  

oraz promują książki. Naszą biblio-
tekę odwiedzili m. in. Jarosław Kret, 
Katarzyna Pisarska, Wojciech Widłak, 
Agnieszka Frączek, Grzegorz Kasdep-
ke, Zofia Stanecka, Wiesław Drabik, 
Paweł Beręsewicz i wielu innych zna-
nych autorów książek. Spotkania mają 
charakter bezpłatny i otwarty. 

Od września 2016 roku wprowadzi-
liśmy nową usługę - tzw. „Bibliotekę 
Mobilną” polegającą na nieodpłatnej 
możliwości wypożyczenia książki do 
domu czytelnika. Oferta skierowana 
jest do osób niepełnosprawnych i se-
niorów, którzy z powodów zdrowot-
nych nie są w stanie przychodzić do bi-
blioteki. Osoby, które chcą skorzystać 
z naszej usługi, prosimy o zgłoszenia 
telefoniczne pod nr tel. 227865024 lub 
wysłanie maila na adres bibliotekarz@
bibliotekaradzymin.pl. Za pierwszym 
razem wszystkie zgłoszone osoby 
odwiedzi nasz bibliotekarz, poprosi 
o wypełnienie formularza rejestracyj-
nego, a następnie przyjmie zamówie-
nie na maksymalnie 3 książki dostęp-
ne w zasobach biblioteki. Zostaną one 
dostarczone przy okazji kolejnej wizy-
ty. Dostawy kolejnych książek (połą-
czone z odbiorem już przeczytanych) 
będą realizowane raz w miesiącu. 
Zapraszamy!
Zespół Biblioteki w Radzyminie

KULTUR A

Dział dziecięcy

Wnętrze  
wypożyczalni  
dla dorosłych

Orkiestra w czasie próby przed budynkiem Miejskiej Sali Koncertowej

Radzymińska Orkiestra Dęta podczas 20. Finału WOśP w Radzyminie

Publiczność 21. Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych  
w Bad Schlema (Niemcy)

Paulina Adamska (tambourmajorka) i Zbigniew Kuś (kapelmistrz) na najwyższym stopniu podium 58. Między-
narodowego Festiwalu Orkiestr Młodzieżowych w Rastede (Niemcy)A
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orkiestra z Radzymina pojechała na 
I Międzynarodowy Festival SPA w Kar-
lowych Varach (Republika Czeska). 

Swój muzyczny rok szkolny 
2014/2015 orkiestra zakończyła zdo-
byciem I miejsca i nagrody pieniężnej 
w wysokości 3 tysięcy zł na 43. Ogólno-
polskim Konkursie Młodzieżowych 
Orkiestr Dętych w Inowrocławiu, 
w kategorii „koncert konkursowy”. 
Dodatkową radość  radzymińskiej 
młodzieży sprawiło zdobycie wyróż-
nienia w kategorii „przemarsz or-
kiestr”. 

Z II Ogólnopolskiego Konkursu  
Orkiestr Dętych w Konopiskach or-
kiestra przywiozła nagrodę w postaci 
nowego instrumentu, trąbki o warto-
ści ok. 2 tysięcy zł, oraz nagrodę dla 
najlepszego dyrygenta.

Miesiące przygotowań do konkur-
sów przeplatane były koncertami dla 
gminy Radzymin m.in. z okazji Na-
rodowego Dnia Żołnierzy Wyklę-
tych, rocznicy Konstytucji 3 Maja, 
Dnia Matki oraz Święta Bożego  Cia-
ła. Bardzo ważnymi wydarzeniami 
dla Radzymińskiej Orkiestry Dętej 
były występ w TVP 2 w programie 
Paranienormalni Tonight 10 kwietnia 
2015 r., podczas którego akompanio-
wała panu Zbigniewowi Wodeckiemu 
wykonującemu piosenkę pt. „Pszczół-
ka Maja” i utwór pt. „Orkiestry Dęte”, 
oraz udział w programie Telewizji Pol-
sat pt. „Twoja twarz brzmi znajomo” 
z aktorką Zosią Zaborowską w roli 
dyrygenta.

W niezakończonym jeszcze 2016 
roku radzymińska orkiestra zdo-
była Grand Prix XX Mazowiec-
kiego Przeglądu Orkiestr Dętych 
w Ursusie, najwyższą nagrodę tego 
przeglądu. Z XXXIX Muzycznych Im-
presji Bydgoskich przywiozła wyróż-
nienie,  a w III Konkursie na najlepszą 
orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich uzyskała 5. miejsce.

Pomimo młodego stażu Ra-
dzymińska Orkiestra Dęta ma już 
w swoim dorobku setki koncertów 
wykonanych w kraju i poza jego gra-
nicami (lista koncertów na stronie 

www.bibliotekaradzymin.pl). Dys-
ponuje szerokim repertuarem muzy-
ki patriotycznej i religijnej. Wykonu-
je transkrypcje muzycznych tematów 
operowych, musicalowych oraz pol-
skie i światowe standardy muzyki roz-
rywkowej. Z orkiestrą współpracują 
wokaliści, studenci szkół muzycznych 
oraz artyści zawodowi. Najdłużej 
i najczęściej występuje z radzymińską 
orkiestrą Maciej Gronek, obecnie stu-
dent Akademii Muzycznej im. Stani-
sława Moniuszki w Gdańsku.

Nie byłoby tak wielu sukcesów i tak 
wysokiego poziomu gry bez wielkie-
go zaangażowania utalentowanej 
młodzieży, która od siedmiu lat syste-
matycznie uczestniczy we wszystkich 
próbach i koncertach. Umiejętnie łą-
czy obowiązki szkolne, studenckie 
i zawodowe z  muzykowaniem. Za-
sługą rodziców jest ich wspomaganie 
poprzez systematyczne dowożenie na 
próby i koncerty. Wielką pomoc orga-
nizacyjną orkiestra otrzymuje od dy-
rektora i pracowników Biblioteki Pu-
blicznej Miasta i Gminy Radzymin, 
gdzie ćwiczy i koncertuje. W orkie-
strze grają nawet całe rodziny, np. Na-
talka, Michał, Kamil i Daniel Jankow-
scy wraz z tatą Mirosławem. Paulina 
i Magdalena Adamskie (saksofonist-
ki i tambourmajorki), Małgosia, Julia 
i Marta Kisiel oraz Klaudia i Szymon 
Dobrowolscy. Obecnie w zespole uczy 
się 40 osób. Zajęcia indywidualne pro-
wadzą nauczyciele, doświadczeni spe-
cjaliści gry na instrumentach w trzech 
grupach, w każde popołudnie tygo-
dnia. Próby sekcyjne i orkiestrowe 
dwa razy w tygodniu prowadzi dyry-
gent. Szczegółowy plan prób także do-
stępny jest na podanej wyżej stronie 
intrenetowej biblioteki.

Jeśli ten artykuł zachęcił Cię, dro-
ga czytelniczko, drogi czytelniku, do 
rozpoczęcia przygody z Radzymiń-
ską Orkiestrą Dętą, czekamy na Twój 
telefon: 501820295. Każdy może spró-
bować! Na początek wystarczą dobre 
chęci i telefon do dyrygenta. Do zo-
baczenia!

 ▷ Zbigniew Kuś, kapelmistrz

Radzymińska Orkiestra Dęta sta-
nowi kontynuację działalności Or-
kiestry Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Radzyminie powstałej w 1904 roku 
z inicjatywy Czesława Pawłowskiego 

i  kapelmistrza Gołębiowskiego. Or-
kiestra ta wtedy po raz pierwszy wzię-
ła udział w  uroczystości przekaza-
nia sztandaru ufundowanego przez 
społeczeństwo dla OSP Radzymin. 

Niedługo po powstaniu stała się dumą 
całego miasta. Uświetniała uroczysto-
ści nie tylko w Radzyminie, ale rów-
nież w Wołominie, Tłuszczu, Jadowie, 
a nawet w Warszawie. Grała też często 
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Przyszłość stadionu RKS Mazur
Długo wyczekiwana modernizacja RKS Mazur Radzymin powoli staje się faktem. Cały teren ma zostać 
zrewitalizowany, a w planach jest całkiem nowy, wielofunkcyjny obiekt rekreacyjno-sportowy. Już w styczniu  
ma być gotowy projekt, który będzie podstawą do wystąpienia o prawomocne pozwolenie na budowę.

Projektowania tego trudnego przedsię-
wzięcia podjęła się firma BP Dom-Bud 
z Suwałk. Trudnego, ponieważ doce-
lowo, nowy obiekt z tym istniejącym 
obecnie będzie miał niewiele wspólne-
go. Świadczy o tym choćby umiejsco-
wienie głównego wejścia. Będzie pro-
wadziło od ulicy Słowackiego - a dla 
kibiców, z nowo powstałej drogi łączą-
cej ulicę Słowackiego i ulicę Wołomiń-
ską.W swoim dotychczasowym miejscu 
zostanie tylko boisko z nawierzchnią 
naturalną i trybuną oraz plac do stre-
et-workoutu, który umiejscowiono już 
w oparciu o nową koncepcję zagospo-
darowania „Mazura”. 

Pozostałe elementy obiektu, takie 
jak boisko do treningu czy budynek 
klubowy diametralnie zmienią swoje 
miejsce i oczywiście standard. Głów-
ną przesłanką do powyższych zmian 

był plan stworzenia pełnowymiaro-
wego oświetlonego boiska ze sztuczną 
nawierzchnią. Zważywszy na kształt 
i wielkość działki, było to możliwe 
tylko we fragmencie od ulicy Woło-
mińskiej. Projekt takiego boiska był 
absolutnie niezbędny dla dalszego 
funkcjonowania Klubu, a także kluczo-
wy w rozwoju kultury fizycznej w ra-
dzymińskich szkołach. 

Budynek klubowy, poza zmianą 
miejsca i wspomnianego już standar-
du zmieni także swój charakter. Poza 
kompleksowym zapleczem klubu „Ma-
zur” z czterema nowoczesnymi szatnia-
mi, pokojami dla sędziów i trenerów, 
salą konferencyjną oraz magazyna-
mi, będzie posiadał część komercyjną 
podzieloną na dwa sektory. W pierw-
szym, sportowym sektorze, przewi-
dziane są powierzchnie z zapleczem 

pod siłownię, squash, fitness czy też 
kręgielnię. Sektor drugi to lokale usłu-
gowe graniczące bezpośrednio z samą 
ulicą Słowackiego – już za chwilę, po 
wybudowaniu obwodnicy Marek, klu-
czowym ciągiem komunikacyjnym.

Część komercyjna obiektu ma słu-
żyć finansowemu uniezależnieniu ope-
ratora obiektu, aby sport i rekreacja 
w Radzyminie finansowały się same, 
bez udziału środków z gminy, inaczej 
niż dotychczas. Nową funkcjonalność 
będzie miała także  trybuna dla kibi-
ców.Będzie to bowiem podpiwniczony 
budynek, zaś z jego podniesionej i za-
daszonej części będzie można w kom-
fortowych warunkach oglądać widowi-
ska sportowe. Na dole będą sanitariaty 
oraz powierzchnie komercyjne. Dla 
kibiców przewidziano też miejsca par-
kingowe.

Wychodząc naprzeciw potrzebie 
mieszkańców czy też radzymińskich 
szkół, zaplanowana jest też czterotoro-
wa bieżnia wokół boiska z nawierzch-
nią naturalną, a także boisko wielo-
funkcyjne do gry w tenisa ziemnego lub 
innych dyscyplin rekreacyjno-spor-
towych. Jako uzupełnienie istniejące-
go placu do ćwiczeń planowana jest 
również budowa w sąsiedztwie wol-
nostojącej siłowni. To wszystko, wraz 
z miejscami parkingowymi dla osób 
funkcyjnych, daje zagospodarowanie 
działki w 100%. 

Niewątpliwie założenia projektu są 
bardzo ambitne. Dlatego jego realizacja 
będzie podzielona na trzy etapy. Pierw-
szy to budowa boiska ze sztuczną na-
wierzchnia i oświetleniem. Etap drugi 
zakłada budowę budynku z zapleczem 
klubowym. Trzeci etap to budowa 

wspomnianej trybuny, a także reno-
wacja boiska z nawierzchnią natural-
ną i wspomniane wyżej uzupełnienia 
obiektu. 

Obiekt będzie przystosowany do 
wymogów licencyjnych III ligi. Mamy 
zatem cichą nadzieję, że gdy już po-
wstanie, nasi zawodnicy również się 
w tej III lidze znajdą

Ja osobiście wierzę że jest to real-
ne, co pokazują choćby obecne wyniki 
„Mazura”! To dla nas dodatkowa mo-
tywacja do ciężkiej pracy i stopniowego 
realizowania kolejnych etapów budowy 
nowego obiektu.Obiektu XXI wieku, 
na który Radzymin czeka i zasługuje.

Ze sportowym pozdrowieniem:
Radny Rady Miejskiej w Radzyminie, 

Członek Zarządu, Trener,  
Zawodnik RKS Mazur Radzymin

Tomasz Wąsik


