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parkingowe przy przedszkolu, w drodze 
przyległej do ul. Batorego. 

Niezależnie od koncepcji rewitaliza-
cji całego Parku Czartoryskiej, trwa też 
projekt przebudowy „domku admini-
stratora”, który realizuje firma ZKM-
-ASIS w systemie „projektuj i buduj”. 
Na odnowienie tego zabytku pozyska-
liśmy wcześniej dofinansowanie unijne 
w kwocie ok.700 tys. zł. Obecnie wyko-
nawca jest w trakcie uzgodnień projektu 
z konserwatorem zabytków. Prace bu-
dowlane rozpoczną się, gdy tylko wy-
konawca uzyska pozwolenie na budowę. 
Zakończenie remontu domku admini-
stratora jest planowane w połowie przy-
szłego roku.

W zgodnej opinii radnych Krzysz-
tofa Dobrzynieckiego, Piotra Rembel-
skiego, oraz Mariusza Wilkowskie-
go, rewitalizacja Parku Czartoryskiej, 
znajdującego się na pograniczu ich 
okręgów, to jedna z najbardziej ocze-
kiwanych przez mieszkańców Radzy-
mina inwestycji.Jak mówi Piotr Rem-
belski, jednymi z pierwszych wniosków 
jakie składali okoliczni mieszkańcy na 
ich ręce, były prośby o przywrócenie 
tego wspaniałego obszaru do użytku 

dofinansowania  
do rewitalizacji parków

14 milionów
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Gmina Radzymin uzyskała rekordowe dofinansowanie z funduszy unijnych  
na projekt rozwoju miejskich terenów parkowych w ramach działań  
pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego” / „Rozwój terenów 
zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych”. Ten ogromny
zastrzyk finansowy pozwoli na nowo urządzić gminne tereny parkowe.

lokalnej społeczności: „Na pierwszym 
spotkaniu mieszkańców jakie zorga-
nizowałem w styczniu 2015 r., poja-
wił się min. temat niszczejącego bu-
dynku do obsługi zlokalizowanych 
w parku odwiertów oligoceńskich 
przy ul. Batorego. Dzięki rozmo-
wom przeprowadzonym przez Bur-
mistrza Chacińskiego z dzierżawcą 
terenu, tj. Państwowym Instytutem 
Geologicznym, pojawiła się szansa 
na włączenie tego obiektu w powsta-
jącą wtedy koncepcję. Krok po kroku  
nasze działania zmierzały do tego, 
aby stworzyć nowoczesne, bezpieczne 
i funkcjonalne miejsce wypoczynku 
i rekreacji wszystkich mieszkańców. 
Ostatecznie dzięki dobrej współpracy 
radnych, oraz pracowników Urzędu, 
udało się stworzyć wspaniały projekt, 
a co najważniejsze, po ponad roku sta-
rań, pozyskać ogromne środki na jego 
sfinansowanie – to dla nas naprawdę 
wspaniała chwila”.

Oprócz Parku Czartoryskiej, środ-
ki z uzyskanej puli 14 mln złotych sta-
nowią również dofinansowanie do re-
witalizacji trzech innych przestrzeni 
parkowych: terenu dawnego cmenta-
rza ewangelickiego przy ul. Polnej oraz 
parków miejskich na pl. Wolności i pl. 
T. Kościuszki w Radzyminie. Dzięki de-
cyzji o dofinansowaniu możemy teraz 
przystąpić do prac projektowych.

Zgodnie z listą ogłoszoną przez Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w dniu 21 
września 2017, pozyskana kwota pla-
suje nas na czwartym miejscu wśród 
56 zwycięskich miast w Polsce. Wyż-
sze kwoty uzyskały jedynie: Warszawa 
– ponad 21 mln zł, Jaworzno – ponad 
20 mln zł i Władysławowo – ponad  
16 mln zł. Więcej informacji nt. dofi-
nansowania można znaleźć na stronie 
internetowej poiis.nfosigw.gov.pl

Swoje oblicze zmieni przede wszyst-
kim Park Czartoryskiej w Radzyminie, 
na którego przebudowę przeznaczymy 
większość tych środków. W ciągu naj-
bliższych lat park będzie całkowicie od-
nowiony i na nowo zagospodarowany. 
Powstaną nowe alejki, przestrzenie re-
kreacyjne i dodatkowa zieleń. Zbiornik 

wodny zostanie oczyszczony i przebu-
dowany jako ważny element krajobrazo-
wy parku. Przy „domu administratora”, 
nad wodą powstaną dodatkowe tarasy, 
gdzie będzie można urządzać wydarze-
nia kulturalne i rozrywkowe, a na prze-
ciwnym brzegu stawu zaplanowano 
plenerową widownię. Przemodelujemy 

także obszary rekreacyjne – do parku 
będzie włączona część terenu przed-
szkola, na której powstanie nowy plac 
zabaw, zaś przedszkole uzyska w za-
mian teren na nowy, własny plac za-
baw na tyłach obecnej działki. W pla-
nach jest także siłownia zewnętrzna 
i mini boiska oraz dodatkowe miejsca 
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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!

SMS

Nie trujmy się! 
Kontrole domowych palenisk  
ruszą od listopada
Przed nami kolejny sezon grzewczy, a wraz z nim do 
pieców i kotłów powędrują rzeczy, które niekoniecz-
nie powinny się w nich znaleźć. Każdy z nas spacerując 
ulicami miał okazję poczuć drażniący, toksyczny dym 
pochodzący ze spalania odpadów, mebli i innych, nie 
przeznaczonych do palenia przedmiotów. 
W tym roku, począwszy od listopada, przeprowadzane 
będą kontrole domowych palenisk pod kątem właści-
wego i zgodnego z prawem ich użytkowania. Kontrole 
będzie prowadził Ekopatrol na podstawie upoważnie-
nia burmistrza w godzinach od 7:00 do 22:00. W sy-
tuacjach wątpliwych, próbki zawartości pieca będą 
pobierane i kierowane do dalszych badań.

Radzyminiak

do funkcjonowania szkoły teren położony 
obok. W tym samym budynku robimy rów-
nież biuro administracyjne z wydziałami bu-
downictwa i komunikacji. Tak więc w tej ka-
dencji powiat angażuje w Radzyminie duże 
środki, ale nie rozpatrujemy tego w katego-
riach politycznych, tylko potrzeb, jakie obec-
nie dostrzegamy.

Co, Pana zdaniem, zmieni dla mieszkań-
ców powiatu obwodnica Marek?

Obwodnica na pewno ułatwi życie miesz-
kańcom i przyspieszy dojazd do Warszawy. 
Tylko w perspektywie czasu uważam, że trzy 
pasy, które powstaną to za mało. Mieszkań-
ców już jest dużo, a będzie ich przybywać. 
Przecież przy obwodnicy będę powstawać 
tereny pod przemysł, czyli miejsca pracy. 
I to jest podstawa rozwoju – zawsze twier-
dzę, że musi być dobra współpraca samorzą-

du z przedsiębiorcami. Jak tego nie będzie, 
to niczego nie będzie. Burmistrz musi słu-
chać czego oczekują przedsiębiorcy i w miarę 
możliwości to realizować. Nie sztuką jest wy-
znaczyć na mapie strefę przemysłową. Trze-
ba jeszcze doprowadzić infrastrukturę, nie-
zbędną do funkcjonowania firmy.

Przedsiębiorca pójdzie tam  
gdzie jest to już gotowe.

Tak jest. Powołałem w powiecie Forum 
Gospodarcze, żeby samorządowcy mogli 
słuchać co leży na sercu przedsiębiorcom. 
Dzięki temu możemy rozmawiać, definio-
wać problemy, pisać petycje do rządu. Wi-
dzę, że koledzy burmistrzowie w większości 
też to rozumieją.

A wracając do Radzymina – Wasza gmina 
również bardzo skorzysta na obwodnicy Ma-
rek. Powstaną nowe tereny inwestycyjne, my-
ślę, że możliwy jest też rozwój turystyki. Ra-
dzymin ma przepiękne lasy, dostęp do wody. 
Nad jednym tylko ubolewam. Nie pracujecie 
wraz z gminą Klembów nad stworzeniem 
dużego zbiornika wodnego. Na pograniczu 
obydwu gmin ciągną się tereny zalewowe – aż 

do obwodnicy. Wspólnymi siłami stworzyli-
byśmy tam zalew na 200-300 hektarów, wiel-
ką atrakcję turystyczną i komercyjną.

Nie mówiąc o tym, że tak olbrzymi zbior-
nik retencyjny skutecznie zmniejszyłby ry-
zyko podtopień znacznej części gminy Ra-
dzymin.

Oczywiście, jest mnóstwo rozwiązań, np. 
budowa tamy czy małej elektrowni. Gmina 
Klembów od lat posiada przygotowany plan 
zagospodarowania przestrzennego i część 
wykupionych gruntów. Nawet fragment 
nowej nitki ropociągu „Przyjaźń” przebie-
ga na głębokości 8 metrów - zgodnie z tym 
planem. O tym zalewie rozmawialiśmy jesz-
cze z burmistrzem Janem Wnukiem. Może 
w końcu nadszedł czas, by wykorzystać tę 
szansę dla obu gmin. Trzeba jednak znaleźć 
prywatnego partnera i zrobić to w partner-
stwie publiczno-prywatnym. Perspektywy 
są ogromne.

Zapytam jeszcze o drogi powiatowe  
w gminie Radzymin.

Mamy za małe środki finansowe, żeby 
nadążyć za tempem rozwoju narzuconym 
przez burmistrza Chacińskiego, ale po ko-
lei remontujemy powiatowe drogi w Radzy-
minie. Może jeszcze w tym roku uda nam 
się skończyć ul. Korczaka. Kolejną ważną 
trasą jest droga do Nieporętu. Myślimy też 
o Słupnie, gdzie jest ogromny problem z od-
wodnieniem – musimy zbudować tzw. ba-
sen retencyjny, żeby woda nie zalewała tam 
mieszkańców. Wysoki poziom wód grunto-
wych strasznie podnosi koszty budowy dróg 
– bez kanalizacji odwadniającej drogi są do 
remontu po dwóch sezonach.

Obok dróg, kolejnym problemem są mo-
sty, które mamy w opłakanym stanie. Co ro-
ku staramy się jeden most w powiecie wy-
mieniać. W tym roku jest to most na trasie 
do Jadowa.

Marzeniem wielu Radzyminiaków jest 
podniesienie mostu w Wolicy – tak, aby 
mogły tamtędy przepływać żaglówki. 
Stworzyłoby to duże możliwości 
turystyczne dla takich miejscowości jak 
Borki i Załubice. Czy jest to możliwe?

Powiem tak: niech gmina Radzymin za-
cznie przygotowywać tam odpowiedni plan 
zagospodarowania przestrzennego. Jak bę-
dzie rozpoczęty plan, to będzie powód, aby 
przy wymianie zbudować wysoki most.

A jak ocenia Pan burmistrza  
Krzysztofa Chacińskiego?

Z burmistrzem Chacińskim współpracu-
je się dobrze. Jest młody i energiczny, szybko 
nauczył się tej roli. Najważniejsze, że jest me-
rytoryczny, to jak widać procentuje. Muszę 
powiedzieć też, że do tej dobrej współpracy 
bardzo przyczyniają się tez panie radne z Ra-
dzymina: Marta Rajchert, która jest człon-
kiem zarządu Powiatu oraz Halina Bonecka, 
wiceprzewodnicząca Rady. Jest więc dobra 
wola z obu stron i są tego efekty.

Dziękujemy za rozmowę.

Jak na stanowisku starosty odnajduje się 
ktoś z tak wieloletnim doświadczeniem w 
samorządzie gminnym jak Pan? 

W powiecie jest pięcioosobowy zarząd, 
a w gminie burmistrz. Musiałem się przy-
zwyczaić, zapominałem że większość spraw 
trzeba konsultować z pozostałymi człon-
kami zarządu. Natomiast w powiecie jest 
zdecydowanie spokojniej. Burmistrzo-
wie spotykają się z olbrzymimi naciskami 
mieszkańców, którzy nie zawsze rozumieją 
jak funkcjonuje gmina. Budżet samorządu 
działa na tej samej zasadzie, co budżet do-
mowy – nie da się wszystkiego zrobić naraz, 
trzeba podchodzić kompromisowo, plano-
wać z wyprzedzeniem. Kontakty z miesz-
kańcami nieraz są trudne i czasem trzeba 
trzymać nerwy na wodzy. Praca wójtów czy 
burmistrzów jest często niedoceniana. Z per-
spektywy lat widzę jaka jest to ciężka i an-
gażująca praca. Praktycznie całodobowa, co 
dzieje się kosztem rodziny. Czasem wracając 
zdenerwowany do domu prosiłem, żeby się 
do mnie nie odzywać, bo o jedno pytanie za 
dużo i mógłbym stracić panowanie nad sobą.

W powiecie jest lżej?
W powiecie oczywiście też spotykamy się 

z naciskami mieszkańców. Przede wszystkim 
współpracujemy jednak z innymi samorzą-
dowcami: burmistrzami i wójtami, radnymi, 
ludźmi, którzy wiedzą w jakich realiach funk-
cjonujemy. Pomimo wielu, często rozbieżnych 
interesów dzięki otwartej dyskusji udaje nam 
się dojść do porozumienia. Na pewno wpły-
wa też na to niezła kondycja finansowa po-
wiatu wołomińskiego na tle innych. Bliskość 
aglomeracji warszawskiej powoduje, że mamy 
jednak szereg wyzwań związanych z dużym 
napływem nowych mieszkańców. W ciągu 
ostatnich 10 lat przybyło do nas ponad 45 tys. 
mieszkańców zameldowanych. Niezameldo-
wanych szacujemy na ponad 70 tysięcy. Wi-
dzimy, jak ogromny problem mają Ząbki, 
Marki, Kobyłka. Sąd, szpital, szkoły, przed-
szkola, żłobki – przybywają młodzi ludzie 
za pracą i mają mnóstwo potrzeb. Niedługo 
wejdzie ustawa, która sprawi, że mieszkaniec 
będzie obsługiwany w każdym urzędzie, bez 
względu na miejsce zamieszkania. To oczywi-
ście ogromne ułatwienie dla ludzi. Dla samo-
rządów, które żyją z „PIT-ów” osób zameldo-
wanych to będzie duży problem.

Co Pan sądzi o takich inicjatywach, jak 
Radzymińska Karta Mieszkańca, czyli 

zachęcanie napływowych do płacenia 
podatków lokalnie poprzez zaoferowanie 
im pakietu korzyści?

Bardzo kibicuję takim działaniom. Tak 
naprawdę to właśnie samorządy gminne 
mają największe możliwości, największy 
wpływ na mieszkańców i nie można im tego 

odbierać. Marzy mi się taka demokracja, jak 
w Szwajcarii – ale do tego nie dojdziemy na-
wet za 200 lat. Wobec tego wszystko, tylko nie 
centralne zarządzanie. Przecież to już przera-
bialiśmy – wiadomo, z jakim skutkiem.

Gdzie tkwi problem?
Musi być zmieniony przede wszystkim 

system nauczania. Likwidacja gimnazjów to 
powierzchowne zmiany. To nie jest żadna re-
forma systemu. Na wszystkich lekcjach musi 
być większe zaangażowanie dzieci w dysku-
sję, nakłanianie do analitycznego myślenia. 
Należy uczyć już od przedszkola, że trzeba 
szanować odmienne zdanie kolegi lub kole-
żanki. Tego się w szkołach nie robi i to wy-
chodzi w wieku dorosłym. Przez to w dysku-
sji zamiast partnera widzimy przeciwnika.

Jak na tle powiatu widzi Pan interesy  
i pozycję gminy Radzymin?

Pozycja Radzymina w sensie ilości inwe-
stycji powiatowych jest w tej kadencji jedną 
z najwyższych, ale i takie są potrzeby. Wcze-
śniej powiat nie mógł realizować wielu inwe-
stycji drogowych, bo brakowało podziemnej 

infrastruktury. Żywię też wielką nadzieję, że 
jeszcze w tej kadencji uda nam się załatwić 
sprawę z Liceum Ogólnokształcącym w Ra-
dzyminie. Jest to perełka Radzymina i ca-
łego powiatu. W tym roku zakończyliśmy 
rozbudowę budynku szkoły. Teraz chcemy 
wprowadzić nowoczesne pomoce naukowe 

i dydaktyczne, robimy też projekt moderni-
zacji starej części. Powstaje więc kompleks, 
ale ma on olbrzymią wadę – brak przestrze-
ni na teren rekreacyjny dla młodzieży oraz 
parkingu. Tuż obok jest teren starego przed-
szkola, który posłużyłby w celu powiększe-
nia owej przestrzeni i nie wyobrażam sobie, 
byśmy z gminą nie doszli do porozumienia. 
Powiat będzie musiał ten teren wykupić, ale 
to nie może być cena rynkowa. Powstaną 
tam bowiem miejsca parkingowe, służące 
całej gminie, zaś perspektywa rozwoju li-
ceum się zwiększy. To jest takie moje oczko 
w głowie i zrobię wszystko, aby wraz z bur-
mistrzem przekonać radnych Radzymina, 
że pieniądz w tej sprawie nie jest najważniej-
szy. W najbliższym czasie chciałbym się spo-
tkać z burmistrzem i radnymi by negocjować 
w tej sprawie.

Kolejną ważną dziedziną, którą się 
w Radzyminie zajmujemy to poprawa ob-
sługi mieszkańców. Przy ulicy Komunal-
nej wybudowaliśmy szkołę specjalną, którą 
już we wrześniu oddano do użytku. To też 
było możliwe dzięki zrozumieniu burmi-
strza i rady, którzy udostępnili wymagany 

„Jest dobra wola z obu 
stron i są tego efekty”
Przedstawiamy Państwu wywiad ze Starostą Powiatu 
Wołomińskiego Kazimierzem Rakowskim, z którym rozmawialiśmy 
o jego doświadczeniach samorządowych, sytuacji i planach odnośnie 
Powiatu Wołomińskiego i współpracy z Gminą Radzymin.

Biblioteka Publiczna  
Miasta i Gminy Radzymin 

prowadzi sprzedaż 
koszulek z muralem Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

Mural został wykonany na ścianie kamienicy stojącej 
w centrum Radzymina przy ul. Konstytucji 3 Maja 

(przy skrzyżowaniu z ul. strzelców Kaniowskich) obok 
remizy OsP Radzymin, nad skwerem poświęconym 

jednostkom OsP.

Cena: 40 zł
Rozmiary: s - XXL

E-mapa  - sprawdź 
przeznaczenie 

dowolnego terenu 
w gminie Radzymin

Przypominamy, że w naszym 
portalu z systemem informacji 

przestrzennej dla gminy Radzymin 
pod adresem  

radzymin.e-mapa.net
uruchomiliśmy nową funkcję, 

czyli moduł iMPZP, który zawiera 
publikację obowiązujących 

Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego 

oraz studium Uwarunkowań 
i Kierunków Rozwoju 

Przestrzennego Gminy Radzymin.
Dzięki niemu każdy mieszkaniec 

i inwestor może sprawdzić, jaki jest 
aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego dla interesującej  

go nieruchomości.

SAMOR ZĄD
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Przebudowane zostaną podpiwni-
czenia oraz schody, powstaną nowe 
posadzki i nowy układ ścian dzia-
łowych. Na zewnątrz najważniej-
sze zmiany obejmą remont elewacji 
i podcieni oraz pokrycie dachu bla-
chą miedzianą.

Prace projektowe prowadzi na 
zlecenie gminy Radzymin firma 
ZKM-ASIS z Białegostoku w formu-
le „zaprojektuj i wybuduj”. Budowa 
rozpocznie się na początku przyszłe-
go roku. Wartość inwestycji wyno-
si ok. 1,6 mln złotych, z czego blisko 
700 tys. to dofinansowanie ze środ-
ków unijnych. „Upadł kolejny bastion 
niemocy” – powiedział Burmistrz 
Radzymina Krzysztof Chaciński. 
„Po wielu latach stagnacji udało się 
w końcu zdobyć środki na rewitali-
zację zabytku, który zdecydowanie 
zasługuje na powrót do czasów swo-
jej świetności. To pierwszy i bardzo 
ważny krok na drodze przywrócenia 
miastu Parku Czartoryskiej jako re-
prezentacyjnego dla niego miejsca”. 
Renowacja domku administratora to-
czy się bowiem niezależnie od projek-
tu rewitalizacji i przebudowy całego 
Parku Czartoryskiej, o czym pisze-
my na str. 1. Domek ma być gotowy 
znacznie wcześniej – umowny termin 
zakończenie remontu to maj 2018 r.

Sieć ścieżek rowerowych  
na starcie

Do końca lata roku 2018 w północ-
no-zachodniej części miasta powsta-
nie część sieci ścieżek rowerowych, 
która docelowo połączy naszą gminę 
z Nieporętem, Wołominem i Marka-
mi. Wybudowano już fragmenty cią-
gów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. 
Maczka i Szkolnej, rozpoczynają się 
też prace wzdłuż ul. Konopnickiej 
i Weteranów. 

Na ul. Konopnickiej ciąg pieszo-
-rowerowy powstanie po wschodniej 
części ulicy. Aby było to możliwe, 
należy najpierw wybudować kanali-
zację deszczową. Zlecenie to realizu-
je na rzecz gminy firma KROL, która 
aktualnie prowadzi prace, polegające 
na pogłębianiu rowu melioracyjnego 
i budowie w nim kanalizacji deszczo-
wo-drenażowej. Po zakończeniu te-
go etapu na powierzchni powstanie 
ciąg pieszo-rowerowy, który połączy 
ul. Maczka z ul. Weteranów. Wartość 
inwestycji wraz z budową kanalizacji 
deszczowej to około 3,5 mln złotych, 
a jej zakończenie planowane jest w wa-
kacje 2018 r.

Na ul. Weteranów na odcinku od 
ul. Konopnickiej do przejazdu kole-
jowego firma AGBUD przygotowuje 
obecnie odwodnienie drogi pod kątem 

INWEST YCJE INWEST YCJE

Gminne inwestycje  
na wysokich obrotach
Radzymin w ciągu ostatnich trzech lat przeskoczył z trzeciej do pierwszej setki w rankingu inwestycyjnym samorządów w 
kategorii mniejszych miast, przygotowanym przez czasopismo „Wspólnota”. Raport wskazuje, że w 2016 r. w całej Polsce 
poziom inwestycji samorządowych był najniższy od kilku lat, a mimo to w gminie Radzymin inwestycje idą pełną parą. 

Twarde dane potwierdzają to, 
o czym pisaliśmy w poprzednich wy-
daniach „Radzyminiaka” – inwestycje 
w gminie Radzymin znacząco przy-
spieszyły. Według raportu magazynu 
„Wspólnota” średnie wydatki inwesty-
cyjne na jednego mieszkańca w okresie 
2014-2016 wzrosły o ponad połowę do 
blisko 770 zł. Plasuje to gminę Radzy-
min na setnym miejscu w rankingu in-
westycyjnym miast niepowiatowych.

„Radzymin rozwija się tak szybko 
i buduje tak dużo jak nigdy wcześniej” 
– mówi Krzysztof Chaciński, Bur-

mistrz Radzymina. „Rekordowy pod 
względem wartości inwestycji będzie 
rok 2017, który nie jest jeszcze objęty 
rankingiem. Przewiduję, że w przy-
szłym roku znajdziemy się napraw-
dę wysoko w gronie najdynamiczniej 
zmieniających się gmin w Polsce. Na 

dziś w rankingu z okolicznych miejsco-
wości przed nami są tylko Sulejówek, 
Serock i Ząbki.”

W bieżącej kadencji samorządo-
wej nie tylko zakończono rozpoczęte 
wcześniej inwestycje, takie jak nowo-
czesny gmach Szkoły Podstawowej nr 
1 w Radzyminie (dawniej gimnazjum) 
czy wodociąg do Łąk, ale rozpoczęto 
i doprowadzono do końca mnóstwo 
innych projektów inwestycyjnych, 
takich jak chociażby budowa przed-
szkola nr 2 przy ul. Witosa czy dwie 
szkoły, o których piszemy w artyku-

le na stronie 6. Zrealizowano szereg 
inwestycji drogowych (m.in. ulice: 
Witosa, 11 Listopada, Batorego, Czar-
toryskiej, Daszyńskiego, Dąbrowsz-
czaków, Radosna, Strzelców Kre-
sowych, Wawrzyna, Cicha, Pólko), 
oświetleniowych i parkingi P+R. 

Duże przebudowy dróg
Kilka miejsc w naszej gminie jest 

obecnie trudno przejezdnych, gdyż 
trwają kompleksowe przebudowy ulic 
wraz z całą infrastrukturą. Najwięk-
sze uciążliwości wynikają z prac dro-
gowych na ul. Bieszczadzkiej w Słup-
nie i ul. Maczka w Radzyminie, która

przeobraża się na całej długości. 
Wybudowano tam już odwodnienia 
i dużą część ciągu pieszo-rowerowe-
go. Na odcinku od ul. Nowej do ul. 
Konopnickiej położono też pierwsze 
warstwy asfaltu, jednak dokończenie 
całości potrwa do początku roku 2018 
i będzie zależało od warunków atmos-
ferycznych.

Znacznie lepiej sytuacja wygląda na 
ul. Rzecznej w Słupnie. Na długości 1,7 
km leży już nowa nawierzchnia, zbu-
dowano chodnik i oświetlenie. Jed-
nocześnie rozpoczęła się komplek-
sowa przebudowa ul. Bieszczadzkiej, 
a w marcu 2018 r zacznie się budowa 
ul. Platanowej. Zakończenie przebu-
dowy tych ulic pozwoli połączyć dro-
gami gminnymi miejscowości Nadma 
i Słupno, powstanie wówczas dogod-
ne połączenie lokalne, niezależne od 
głównej arterii w al. Jana Pawła II.

Do końca bieżącego roku ma zostać 
ukończona budowa ul. Majowej w Dy-
bowie Kolonii, która połączy Dybów 
z Ciemnem i będzie stanowiła dojazd 

sanitarnej i wodociągowej o długo-
ści 5,5 km w Słupnie po wschodniej 
stronie al. Jana Pawła II oraz 10 km 
wodociągu we wsiach Ruda i Ło-
sie. Rozpoczęły się prace związane 
z przygotowaniem inwestycji doty-
czącej  wodociągu w Starych i No-
wych Załubicach.

Jednocześnie PWiK zakończyło roz-
budowę głównej przepompowni  ście-
ków i przewodów tłocznych wzdłuż 
ulic Księżycowej, Wróblewskiego 
i Przemysłowej. Z własnych środków 
spółka wykonała też wymianę głów-
nej magistrali wodnej od Stacji Uzdat-
niania Wody w ul. Batalionów Chłop-
skich i Nowej. Równolegle z dużymi 
zadaniami inwestycyjnymi budowane 
są krótkie odcinki sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w wielu rejonach gmi-
ny. W sumie w ciągu najbliższych 5 lat 
planowane jest wybudowanie blisko 70 
km sieci kanalizacji sanitarnej.

Finansowanie inwestycji  
a budżet gminy

Zwiększone tempo inwestycji 
ma oczywisty wpływ na poziom 
gminnych wydatków i jest możli-
we dzięki dwóm czynnikom – sta-
le rosnącym wpływom do budżetu 
gminy i dofinansowaniom ze środ-
ków zewnętrznych, w tym z fun-
duszy unijnych. Na bieżące i przy-
szłe inwestycje Gmina Radzymin 
pozyskała łącznie w ciągu bieżą-
cej kadencji samorządowej ponad 
82,5 mln złotych z wielu źródeł ze-
wnętrznych. Wkład własny gminy 
Radzymin w planowane inwestycje 
będzie pochodził ze stale rosnących 
wpływów bieżących z podatków 
PIT i CIT oraz z rozsądnego zarzą-
dzania długiem. Zadłużenie gmi-
ny w roku 2017 jest przewidywane 
na bezpiecznym poziomie ok. 30% 
kwoty zadłużenia względem docho-
dów. Dla porównania w roku 2011 
było to ponad 50%, a gmina w kon-
sekwencji znalazła się wówczas na 
skraju utraty płynności finansowej.

W tym kontekście należy pamię-
tać, że gmina jako jednostka samo-
rządowa nie może odkładać oszczęd-
ności a konto przyszłych inwestycji, 
tak jak zrobiłaby to firma czy oso-
ba prywatna. Gmina ma obowiązek 
wykorzystania budżetu w rocznym 
okresie rozliczeniowym. W tej sy-
tuacji Radzymin i inne samorządy, 
które intensywnie inwestują w drogi, 
szkoły czy inne obiekty użyteczno-
ści publicznej, muszą korzystać z na-
rzędzia finansowego, jakim jest dług, 
rozważnie kształtować jego propor-
cje względem dochodów i wydatków 
oraz racjonalnie zarządzać kosztami 
obsługi zadłużenia.

▷ (in/dkk)

Radzymin w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów

Ranking 2014-2016

Ranking 2013-2015 482,24 zł
Ranking 2014-2016 769,84 zł

Ranking 2013-2015 
POZYCJA W KATEgORII „MIASTA INNE”

ŚREDNIE WYDATKI INWESTYCYJNE NA MIESZKAŃCA

300 200278 100

Źródło: „Liderzy inwestycji - ranking wydatków inwestycyjnych samorządów”
edycje 2013-2015 i 2014-2016, za www.wspolnota.org.pl

do węzła Radzymin na budowanym 
właśnie odcinku S8. Do najważniej-
szych drogowych prac projektowych 
należy projektowanie tzw. Drogi Pół-
nocnej, zgodnie z wariantem wybra-
nym w konsultacjach społecznych 
wiosną br. oraz przygotowania do 
budowy ul. Strzelców Grodzieńskich 
i ul. Szymborskiej. Te dwie ulice po-
łączą docelowo al. Jana Pawła II z ul. 
Konopnickiej. Początek modernizacji 
ul. Strzelców Grodzieńskich jest pla-
nowany na rok 2018 r. i będzie polegał 
na budowie ronda na głównym skrzy-
żowaniu al. Jana Pawła i ul. Konsty-
tucji 3 Maja. Na odcinku od nowego 
ronda do ul. Reymonta ulica Strzelców 
Grodzieńskich ma stać się reprezen-
tacyjną przestrzenią miejską, z ulicą, 
deptakiem, ogródkami restauracyjny-
mi oraz wydzieloną przestrzenią dla 
rowerzystów. 

Parkingi P+R gotowe
Mieszkańcy Radzymina i oko-

lic mogą już korzystać z parkingów 
„Parku i jedź” w Radzyminie i Słup-
nie, które zbudowała firma AGBUD 
w ramach programu Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych War-
szawskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
W momencie oddawania tego wyda-
nia „Radzyminiaka” do druku trwały 
ostatnie odbiory, kończące inwestycję. 

Nowe, dogodniejsze miejsca parkingo-
we powstały wzdłuż ul. Wyszyńskiego 
w Radzyminie, przed halą Radzymiń-
skiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz 
przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II 
i ul. Żeromskiego w Słupnie. Oprócz 
miejsc dla samochodów na parkin-
gach znajdują się także wiaty dla ro-
werów. Wydzielono również miejsca 
parkingowe dla osób niepełnospraw-
nych. Inwestycja kosztowała gminę 
nieco ponad milion złotych, z czego 
800 tys. pochodziło z dofinansowania 
unijnego. 

Oprócz Radzymina, parkingi P+R 
powstały w kilkunastu innych miej-
scowościach należących do obszaru 
metropolitalnego Warszawy w ra-
mach ZIT WOF. Wszystkie są jedno-
licie oznakowane i ogólnodostępne.

Domek administratora 
odzyska blask

Trwa projektowanie odrestaurowa-
nia „domku administratora” w Parku 
Czartoryskiej. Projekt powstaje zgod-
nie z programem konserwatorskim, 
w którym określono pierwotny wygląd 
budynku i wymogami Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków. W przy-
szłym roku domek zyska nowy kształt 
– jasne tynki, miedziany dach, wyre-
montowane podcienie i nowe wnętrza, 
które pomieszczą kawiarnię i funkcje 
kulturalne. Na dobudowanych tara-
sach będzie miejsce na imprezy ple-
nerowe.

Dom administratora to pozosta-
łość po założonym około 1770 ro-
ku przez księżną Eleonorę Czarto-
ryską zespole pałacowo-parkowym 
w stylu angielskim. Zabytkowy bu-
dynek, który niszczał przez ostatnie 
kilkanaście lat, przejdzie gruntow-
ną modernizację od piwnic po dach. 
Konstrukcja zostanie wzmocniona 
poprzez zbrojenie i remont sklepień 
oraz izolację fundamentów. Wnętrze 
będzie urządzone na trzech pozio-
mach: piwnicy, parterze i antresoli. 

ul. Maczka - czerwiec 2017 ul. Rzeczna - październik 2017 Parking P+R przed ROKiS-em

Domek administratora w Parku Czartoryskiej.

budowy ścieżki rowerowej, która bę-
dzie przebiegać po przeciwnej stro-
nie niż obecny chodnik. Ten odcinek 
ścieżki rowerowej ma długość około 
pół kilometra i powstanie w I. kwar-
tale 2018 r. Jego koszt to ok. 734 tys. zł. 
Firma AGBUD wykona również pra-
ce adaptacyjne pod kątem usprawnie-
nia ruchu rowerowego wzdłuż „Drogi 
Golgoty Narodu Polskiego” – w al. Ja-
na Pawła II do skrzyżowania z ul. Nor-
wida. Do końca lutego 2018 pojawią się 
tam nowe zjazdy i oznakowanie.

Jednocześnie przygotowywane jest 
postępowanie przetargowe na budowę 
ścieżek rowerowych na dalszym od-
cinku ul. Weteranów – od przejazdu 
kolejowego do granicy z Nieporętem 
oraz ścieżek w centrum miasta wzdłuż 
ulic Żeligowskiego, Strzelców Wileń-
skich, Mickiewicza (połączenie do ul. 
Wołomińskiej) i fragmentu ul. Trau-
gutta. Gmina Radzymin planuje, że te 
ścieżki zostaną wybudowane w przy-
szłym roku.

Większość z wymienionych powy-
żej ścieżek i ciągów pieszo-rowero-
wych otrzymała dofinansowanie unij-
ne w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2014-2020 i wspólnego pro-
jektu, które złożyło konsorcjum ośmiu 
gmin, włącznie z Radzyminem. Umo-
wa na dofinansowanie została podpi-
sana w marcu 2017 r. w Legionowie, 
a ścieżki mają być wybudowane do li-
stopada 2018 r.

Dalsze plany inwestycji 
edukacyjnych

Oprócz zakończonych z począt-
kiem roku budów placówek szkolnych, 
trwają prace w szkołach w Słupnie 
i w Załubicach. Szkoła nr 2 w Słup-
nie, która właśnie przeniosła się do 
nowego gmachu, czeka na ukończe-
nie prac remontowych starego bu-
dynku i budowę łącznika. W kolej-
nych planach gminy jest budowa sali 
gimnastycznej dla „dwójki” w Słupnie 

i zagospodarowanie terenu boisk przy 
szkole im. ks. E. Czartoryskiej w Ra-
dzyminie, o czym będzie decydować 
Rada Miejska podczas dyskusji nad 
gminnym budżetem na 2018 r. Jedno-
cześnie rozpoczęły się prace nad roz-
budową szkoły w Starych Załubicach 
o oddział szkolno-przedszkolny. O tej 
inwestycji piszemy w artykule na str. 6. 

PWiK buduje wodociągi  
i kanalizację

W kwietniu radzymińskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanaliza-
cji podpisało umowę z NFOŚiGW na 
38 mln zł dofinansowania kosztów 
budowy gminnej infrastruktury wod-
no-kanalizacyjnej. Dzięki tym fun-
duszom, które pokryją 85% kosztów 
planowanych inwestycji, PWiK ruszył 
w ostatnim czasie z kilkoma ważny-
mi projektami. Jednymi z pierwszych 
są budowy sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej w centrum Radzymina (pl. 
Wolności, ul. Konstytucji 3-go Maja, 
zlewnia w ul. Wczasowej) oraz sieci 
wodociągowej o długości ok. 4 km we 
wsiach Emilianów i Zwierzyniec wraz 
z połączeniem z wodociągiem w Sta-
rym Dybowie. Termin ukończenia ro-
bót to odpowiednio II i III kw. 2018 r. 

Na czwarty kwartał przyszłego ro-
ku jest planowane zakończenie nastę-
pujących prac, które już widać na na-
szych ulicach:

  budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w w ulicach Korczaka 
i Ogrodowej w Radzyminie, długość 
sieci 4,5 km,

  projektowanie i budowa kanalizacji 
sanitarnej i wodociągu w zlewniach 
ulic: Nowej i Batalionów Chłop-
skich w Aleksandrowie, długość sieci  
5,2 km,

  projektowanie i budowa kanaliza-
cji sanitarnej i sieci wodociągowej 
w zlewni ul. Szkolnej w Słupnie, dłu-
gość sieci ok. 4,7 km,
W dalszej kolejności planowa-

na jest budowa sieci kanalizacji 
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nowy, większy  
Budżet obywatelski 2018

Tysiąc nowych miejsc w szkołach
Dwie poprzednie edycje Budżetu Obywatelskiego skutecznie zaktywizowały społeczność gminy 
Radzymin i pozwoliły na realizację projektów szczególnie bliskich sercu mieszkańców. Trzecia 
edycja to jeszcze więcej środków do podziału niż w poprzednich latach, – bo aż 750 tys. zł. 
Zmian jest jednak więcej, począwszy od kategorii projektów po sposób głosowania.

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2017/2018 gmina Radzymin udostępniła uczniom dwa nowe obiekty  
szkolne – nowy gmach Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie oraz dobudowane drugie piętro Szkoły Podstawowej nr 2  
im. ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie. W sumie w ciągu ostatnich trzech lat w gminie oddano do dyspozycji blisko  
tysiąc nowych miejsc w szkołach i około tysiąc sto w przedszkolach.

Największą inwestycją gminną 
w obiekty edukacyjne w ostatnich la-
tach była budowa nowego gmachu 
gimnazjum. Po reformie oświaty bu-
dynek jest siedzibą Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im ppłk. pilota Mariana Pisar-
ka w Radzyminie, do której włączono 
Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Wal-
tera. Uroczyste, symboliczne przeka-
zanie budynku połączonej szkoły na-
uczycielom, uczniom i rodzicom miało 
miejsce 5 października br. W uroczy-
stości wzięli udział przedstawiciele 
obecnych i poprzednich władz gmi-
ny Radzymin, a także przedstawicie-
le władz centralnych i wojewódzkich, 
środowisk nauczycielskich, wykonaw-
ców, organizacji społecznych, a przede 
wszystkim uczniów i rodziców.

„Inwestycja w człowieka jest naj-
większą wartością, a inwestycja 
w młodego człowieka daje ponadprze-
ciętny zwrot. Inwestując w ten budy-
nek gmina Radzymin tworzy godne 
i dobre warunki nauki dla przyszłych 
pokoleń, wśród których być może bę-
dą przyszli medaliści olimpiad, a na-
wet nobliści” – mówił podczas uro-
czystości w Szkole Podstawowej nr 
1 burmistrz Krzysztof Chaciński. 
„O rozbudowie placówek edukacyj-
nych w naszej gminie mówiło się od 
wielu lat, gdyż w ciągu ostatnich lat 
liczba uczniów wzrosła z 1700 do bli-
sko 3000. Ten nowy gmach i pozosta-
łe gminne inwestycje w edukację to 
dotrzymanie danego mieszkańcom 
słowa, czyli najlepsza lekcja, jaką mo-
żemy dać nowemu pokoleniu radzy-
miniaków.”

Nowoczesna szkoła  
nr 2 w Słupnie

W dniu rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego w Słupnie uroczyście otwar-
to nowoczesny pawilon Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. M. Chełmońskiej-
-Szczepankowskiej, którego budowa 
zaczęła się niespełna rok wcześniej. Po 
przecięciu wstęgi na twarzach zgroma-
dzonych dzieci i ich rodzin było widać 
radość i  zaskoczenie – nowoczesny, 
przestronny i wygodny pawilon szkol-

ny robi duże wrażenie, zwłaszcza w po-
równaniu do starego budynku, z które-
go dzieci korzystały jeszcze w czerwcu. 
Otwarcie nowego gmachu to dopiero 
pierwsza część inwestycji. W kolej-
nych etapach stary budynek szkoły nr 
2 w Słupnie zostanie wyremontowany 
oraz połączony nowym specjalnym 
łącznikiem. Docelowo szkoła pomie-
ści osiem oddziałów szkolnych i cztery 
przedszkolne. Na otaczającym szkołę 

„Nigdy wcześniej nasza oświata nie rozwijała się w takim 
tempie. W ciągu zaledwie trzech lat oddaliśmy do użytku 
około tysiąca nowych miejsc w szkołach. Stworzyliśmy też 
blisko tysiąc sto miejsc w przedszkolach, co oznacza, że 
praktycznie każda rodzina, która chciała zapisać dziecko 
do przedszkola gminnego, dostała taką możliwość. Ponadto 
Rada Miejska w Radzyminie zdecydowała o wprowadzeniu 
Bonu Malucha, co wpisuje się w prorodzinne kierunki poli-
tyki społecznej rządu i zapewnia dodatkowe wsparcie dla 
rodzin z małymi dziećmi. Dotrzymujemy danego słowa.”  
 – Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina.

Przekazanie SP1 w Radzyminie,

Otwarcia szkoły w Słupnie

Fasada szkoły im. ks. E. Czartoryskiej

Ważne terminy:
  Składanie  propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego od 17.10. 2017 r.  do 30.10.2017 r.
  Weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów od 31.10 2017 r. do 23.11.2017 r.
  Podanie do publicznej wiadomości wyników weryfikacji projektów   do 24.11.2017 r.
  Podanie do publicznej  wiadomości listy projektów poddanych pod głosowanie do 30.11.2017 r.
  Głosowanie   od 1.12.2017 r. do 14.12.2017 r.
  Ogłoszenie wyników głosowania  
– podanie listy projektów wybranych do realizacji do 29.12.2017 r.

odbywa się za pomocą platformy elek-
tronicznej https://konsultacje.radzy-
min.pl/budzetobywatelski na której 
każdy głosujący uzupełnia swoje dane 
wraz numerem PESEL i (co jest no-
wością) podaje również numer tele-
fonu, na który przyjdzie jednorazowe 
hasło SMS do potwierdzenia 

głosu. To dodatkowe zabezpieczenie 
znane wielu mieszkańcom z banków, 
które uwiarygadnia głosującego. Gło-
sować będzie można również osobi-
ście w urzędzie w godzinach jego 
pracy lub korespondencyjnie. W te-
gorocznej edycji nie będzie tereno-

wych punktów do głosowania 
w szkołach i innych obiektach 
użyteczności publicznej, po-
jawi się za to możliwość gło-
sowania z mobilnym punkcie 
do głosowania, który będzie 
się pojawiał w różnych czę-
ściach gminy według opu-
blikowanego w późniejszym 
terminie harmonogramu.

W szczególnie uzasad-
nionych przypadkach bę-
dzie istniała możliwość 
realizacji projektów, głów-
nie infrastrukturalnych, 
w okresie dwuletnim. 

Nie będą realizowa-
ne te projekty, które 
w wyniku głosowania 
nie uzyskały poparcia  
społecznego wyrażone-
go co najmniej 50 gło-
sami uprawnionych 
m i e s z k a ń c ó w .                                  
Kolejnym novum bę-
dzie określenie przez 
osoby składające pro-
jekt kosztów utrzy-
mania danej inwe-
stycji, które nie będą 

wprawdzie integralną częścią koszto-
rysu ale posiadają walor  edukacyjny. 
Pomoże to realizować funkcję eduka-
cji ekonomicznej, poprzez zwracanie 
uwagi mieszkańców na to, że realiza-
cja danej inwestycji wiąże się również 
z kosztami jej utrzymania w latach na-
stępnych.

Bardzo istotną zmianą jest też po-
dzielenie budżetu na kategorie wraz 
z przypisanymi do tych kategorii za-
gwarantowanymi środkami. Projek-
ty można zgłaszać, a następnie na nie 
głosować w trzech kategoriach:

1 Ład przestrzenny, w szczególno-
ści estetyzacja otoczenia, mała 

architektura, urządzenia sportu i re-
kreacji, na którą przeznaczone bę-
dzie co najmniej 350.000 zł

2 Działania inwestycyjne i remon-
towe w zakresie infrastruktury 

drogowej oraz poprawy bezpieczeń-
stwa publicznego, na którą przezna-
czone będzie co najmniej 250.000 zł

3 Działania nieinwestycyjne (kul-
turalne społeczne, sportowe, 

itp.), na którą przeznaczone będzie 
co najmniej 100.000 zł

Maksymalna wartość projektu 
w każdej z kategorii nie może przekro-
czyć połowy gwarantowanej puli na 
wszystkie projekty z danej kategorii. 

 ▷ (kch/hg)

nowymi ofertami pracy dla nauczy-
cieli – największe szkoły w gminie 
przyjęły do pracy od nowego roku 
szkolnego nawet po kilkunastu pe-
dagogów. 

Ponadto od września Powiat Wo-
łomiński udostępnił w Radzyminie 
dwa nowe, powiatowe obiekty edu-
kacyjne: nowy gmach Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących im. C.K. Nor-
wida oraz nową siedzibę Zespołu 
Szkół Specjalnych przy ul. Komu-
nalnej, którą otwarto uroczyście 4 
września br. Uroczystość otwarcia 
nowoczesnego gmachu liceum wraz 
z halą sportową i łącznikiem z zabyt-
kowym budynkiem szkoły, odbyła 
się 12 października br. i była połączo-
na z powiatowymi obchodami Świę-
ta Edukacji Narodowej.

Baza przedszkoli powiększy 
się o Załubice 

Kolejną inwestycją edukacyjną 
w gminie Radzymin jest rozpoczę-
ta we wrześniu br. rozbudowa szko-
ły w Starych Załubicach o skrzydło 
przedszkolne. Do końca wakacji 
w 2018 r. na wewnętrznym dziedziń-
cu powstanie zintegrowane ze szkołą 
skrzydło dla około setki przedszko-
laków, dzięki czemu w samej szko-
le przybędzie miejsca dla starszych 
dzieci. 

W sumie w ciągu ostatnich trzech 
lat w gminie Radzymin liczba miejsc 
w przedszkolach wzrosła o około ty-
siąca sto. Zmieniła się też struktu-
ra dostępnych miejsc – większość 
z nich zapewnia opiekę całodnio-
wą. Te zmiany pozwoliły spełnić 
potrzeby społeczne – praktycznie 
każde zgłoszone dziecko dostało 
w bieżącym roku szkolnym miejsce 
w gminnym przedszkolu. 

Na tak znaczący wzrost dostęp-
ności miejsc w przedszkolach mia-
ło wpływ kilka czynników, w tym 
oddanie do użytku w 2016 r. nowo-
czesnego przedszkola gminnego nr 
2 przy ul. Witosa i adaptacja gmin-
nych zespołów szkolno-przedszkol-
nych. Najwięcej miejsc pojawiło się 
jednak dzięki dobrej współpra-
cy pomiędzy gminą a przedszko-
lami prowadzonymi na zasadach 
publicznych przez inne podmioty. 
W tym gronie są: Publiczne Przed-
szkole „Kraina Przedszkolaka”, 
Publiczne Przedszkole „Mały Ko-
pernik”, Przedszkole Niepubliczne 
„Calineczka”, Przedszkole Niepu-
bliczne „Teddy”, Publiczne Przed-
szkole Integracyjne „Pluszowy Miś”, 
Przedszkola Publiczne „Piotruś 
Pan” i „Piotruś Pan-Nibylandia”, 
Przedszkole Niepubliczne „Wyspa 
Malucha” i „Wyspa Malucha II”.

 ▷ (dkk)

Poza inwestycjami dużymi i wy-
magającymi wielomilionowych na-
kładów finansowych, jak budowa 
szkół, przedszkoli i dróg, jest rów-
nież wiele tych drobniejszych, które 
wymagają znacznie mniejszych na-
kładów, a jednak w sposób wyraźny 
poprawiają komfort życia w naszej 
gminie. Od takich właśnie spraw są 
fundusze sołeckie na terenach wiej-
skich i budżet obywatelski.

Dzięki głosom setek osób, dotych-
czas zrealizowano takie zadania in-
westycyjne jak chodnik na ulicy Ar-
mii Krajowej, miasteczko rowerowe 
w Słupnie, gminne lodowisko czy za-
bawa taneczna pod gwiazdami. Roz-
strzygnięte są już przetargi i podpi-
sane umowy na realizację ostatnich 
zadań z ubiegłorocznej edycji – do-
stawy komputerów do szkół i budowy 
placu zabaw w Ciemnem.

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom i wyciągając wnioski z po-
przednich edy-
cji ,  zasady 
t e g o r o c z n e j 
edycji budżetu 
obywatelskiego 
uległy zmianom.

Oprócz zwięk-
szonych środków 
z budżetu ma-
my więcej osób 
uprawnionych do 
głosowania. Poza 
osobami zameldo-
wanymi i ujętymi 
w stałym rejestrze 
wyborców, od tego 
roku uprawnieni są 
też posiadacze Ra-
dzymińskiej Karty 
Mieszkańca.

Zmienia się też 
sposób głosowania. 
W tym roku każdy 
mieszkaniec dysponu-
je tylko jednym gło-
sem (a nie jak wcześniej 
trzema). Głosowa-
nie tak jak poprzednio 

terenie będą urządzone boiska i plac 
zabaw, powstaną również miejsca 
parkingowe. Zakończenie inwestycji 
jest planowane w połowie roku 2018. 
W dalszych planach gminy Radzymin 
jest budowa sali gimnastycznej.

Nowe piętro w szkole im. ks. E. 
Czartoryskiej w Radzyminie

Od początku roku szkolnego dzie-
ci korzystają również z dobudowanego 
drugiego piętra Szkoły Podstawowej nr 

2 im. ks. Eleonory Czartoryskiej w Ra-
dzyminie. Ta inwestycja rozpoczęła się 
w wakacje 2016 r. i mimo wielu proble-
mów i niespodzianek, ze zmianą głów-
nego wykonawcy włącznie, zakończo-
no ją w ciągu nieco ponad roku. Cały 
budynek przeszedł gruntowny remont 
i zyskał nowoczesne drugie piętro 
z ośmioma nowymi salami lekcyjnymi. 
W szkole odnowiono ściany i podłogi, 
założono nowe oświetlenie, instalacje 
elektryczne i grzewcze. Dobudowano 
także windę. Budynek został też pod-
dany kompleksowej termomoderniza-
cji i zyskał nową, kolorową fasadę.

Płynne wprowadzenie reformy 
edukacji i nowe szkoły 
powiatowe

Dzięki oddanym do użytku in-
westycjom szkolnym dostosowanie 
sieci placówek szkolnych w Gminie 
Radzymin do nowego ustroju po re-
formie edukacji przebiegło sprawnie, 
a plany lekcji w znacznie mniejszym 
stopniu są rozłożone na dwie zmia-
ny. Reorganizacja szkół i stały przy-
rost liczby uczniów zaowocował też 
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Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym 

Radzymin bezpieczniejszy pod okiem kamer

Partycypować to znaczy uczestniczyć. Stąd też partycypacja społeczna oznacza uczestnictwo mieszkańców danego terenu w podejmowaniu decyzji, które 
ich bezpośrednio dotyczą, czyli wiąże się z zaangażowaniem społecznym. Podstawą partycypacji jest partnerska  współpraca pomiędzy sektorem społecznym 
(mieszkańcami) i publicznym ( gminą).

Blisko 350 zarejestrowanych wykroczeń, wypadków i przestępstw, średnio cztery zgłoszenia dziennie. Taki jest wynik pierwszych trzech miesięcy testów 
monitoringu miejskiego w Radzyminie. Wzrost poczucia bezpieczeństwa w mieście jest już zauważany przez mieszkańców.

Planowanie przestrzenne jest dzie-
dziną, w której obecność partycypacji 
społecznej ma szczególnie znaczenie, 
ponieważ ustalenia planów miejsco-
wych dotyczą żywotnych interesów ca-
łej społeczności lokalnej. Przestrzeń jest 
dobrem wspólnym i wszyscy miesz-
kańcy powinni mieć równy dostęp 
do wszystkich spraw związanych z jej 
kształtowaniem i zarządzaniem. „No-
wa jakość konsultacji społecznych w pla-
nowaniu  przestrzennym” to projekt re-
alizowany w naszej gminie od września 
2016 r., finansowy ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś 
priorytetowa II. Działanie 2.19 „Uspraw-
nienie procesów inwestycyjno- budow-
lanych i planowania przestrzennego”, 
Otrzymany grant przeznaczony został 
na realizację konsultacji społecznych 
w ramach zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego czę-
ści obrębu Nowy Janków. Opracowany 

przez Referat Partycypacji i Polityki 
Społecznej Indywidualny Plan Konsul-
tacji obejmował  pogłębione konsultacje  
społeczne tego dokumentu planistycz-
nego. Przez pogłębione konsultacje na-
leży rozumieć  konsultacje wykraczające 
poza wymogi nakładane na gminę na 
mocy przepisów ustawy  o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
W ramach projektu zrealizowano na-
stępujące techniki konsultacyjne: ba-
danie ankietowe z ankieterem, spotka-
nie otwarte, badanie ankietowe metodą 
internetową, terenowy punkt konsulta-
cyjny. Przygotowano także różnorodne 
materiały  informacyjne  i edukacyjne 
– okolicznościowe plakaty i ulotki  oraz  
broszurę  zawierającą podstawowe  in-
formacje z zakresu ustawowej procedu-
ry planistycznej. Głównym celem reali-
zowanych  konsultacji była aktywizacja 
społeczeństwa w kwestii polityki prze-
strzennej, a tym samym lepsze poznanie 
potrzeb mieszkańców i potencjalnych 

inwestorów oraz  lepsze dopasowanie 
rozwiązań planistycznych do oczeki-
wań społecznych. 

Intencją władz samorządowych jest 
uczynienie z konsultacji społecznych 
stałego elementu zarządzania i podej-
mowania decyzji w ważnych dla spo-
łeczności lokalnej  sprawach. Skutecz-
nym narzędziem wspomagającym 
prowadzenie  konsultacji jest urucho-
miona elektroniczna platforma konsul-
tacji społecznych. Zachęcam serdecznie 
do odwiedzenia strony internetowej:  
www.konsultacje.radzymin.pl. Mam 
nadzieję, iż zgromadzone tu materiały 
edukacyjne i promocyjne, raporty i  in-
ne opracowania, jak również ciągle roz-
budowywana  baza wiedzy pozwolą na 
sukcesywny rozwój jakościowy partycy-
pacji społecznej w naszej gminie. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
realizowanych działań, a w szczególno-
ści mieszkańcom Nowego Jankowa  za 
czynny udział w konsultacjach. 

▷ Halina Grzelak
  Referat Partycypacji  

i Polityki Społecznej 

Spotkanie otwarte w Ciemnem 19.01.2017 r.

Punkt Konsultacyjny w Nowym Jankowie 16.09.2017 r. Tomasz ŻmijewskiMarcin Sojecki Krzysztof Czuba
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Kradzieże mienia prywatnego 
i publicznego, zdewastowane przy-
stanki, place zabaw i latarnie są od 
lat solą w oku mieszkańców Radzy-
mina. Pomimo statystycznej popra-
wy wyników z ostatnich lat,ogrom-
na część tego typu przestępstw jest 
wciąż niewykrywalna ze względu na 
brak świadków zdarzeń, a możliwo-
ści prewencyjne policji mocno ogra-
niczone ze względu na braki kadrowe. 
Narzędziem, które może taki stan rze-
czy diametralnie zmienić, jest system 
monitoringu. Po ponad dwóch latach 
przygotowań i prac, zainicjowanych 
przez burmistrza Chacińskiego, Ra-
dzymin takie narzędzie właśnie po-
zyskał.

Prace nad uruchomieniem miej-
skiego monitoringu zakończono na 
początku października. Kamery by-
ły sukcesywnie instalowane od sierp-
nia br., a cały system jest połączony 

siecią światłowodową. W newralgicz-
nych punktach miasta zainstalowano 
ponad trzydzieści kamer, z których 
obraz przekazywany jest do centrum 
monitoringu. Tam, przez 24 godziny 
na dobę operatorzy na bieżąco moni-
torują na ekranach sytuację w mie-
ście i powiadamiają policję o podej-
rzanych działaniach lub wypadkach, 
dzięki czemu interwencje służb mo-
gą być natychmiastowe. Wszystkie 

nagrania z kamer są przechowy-
wane na bezpiecznych serwerach, 
na potrzeby ewentualnych docho-
dzeń policyjnych. System zakłada 
pełen zakres ochrony danych oso-
bowych – do nagrań z monitoringu 
mają dostęp wyłącznie uprawnione 
osoby z centrum monitoringu i po-
licja. Pod względem zastosowanych 
rozwiązań technicznych i zabezpie-
czeń, radzymińska sieć monitoringu 

należy do najnowocześniejszych sys-
temów tego typu.

Na dziś sieć monitoringu obejmu-
je tylko kluczowe lokalizacje w mie-
ście, a potrzeby są znacznie większe. 
Dlatego planowane jest rozszerzanie 
monitoringu o kolejne ważne miej-
sca w całej gminie, w miarę rozwoju 
sieci światłowodów. Poważnie brane 
pod uwagę jest również wdrażanie 
zaawansowanych systemów automa-
tycznej rejestracji tablic rejestracyj-
nych pojazdów czy wykrywania nie-
typowych zachowań.

Przy całej swojej nowoczesno-
ści i działaniu 24 godziny na dobę 
monitoring jest też rozwiązaniem 
wydajnym ekonomicznie: miesięcz-
ny koszt utrzymania monitoringu 
miejskiego w Radzyminie nie prze-
kracza połowy miesięcznych kosz-
tów funkcjonowania straży miej-
skiej w latach ubiegłych.

Gmina Radzymin stworzyła narzędzie, które skutecznie pomaga 
Policji w ograniczeniu zdarzeń najbardziej dokuczliwych dla miesz-
kańców. Przykład z ostatnich dni - dzięki monitoringowi, ujęliśmy 
przestępcę ściganego listem gończym. Trzeba jednak pamiętać, że 
zainstalowanie systemu o tak wysokiej jakości to tylko pierwszy krok 
w trwałym podniesieniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Dru-
gim jest czynnik ludzki, czyli dobra współpraca policjantów i pracow-
ników monitoringu.

Komendant Komisariatu Policji w Radzyminie  
nadkomisarz Rafał Trzaskoma 

W konsekwencji rozpoczętych 
zmian w UMiG Radzymin powstaną 
dwa nowe referaty: Referat Melioracji 
i Odwodnienia oraz Referat Budowy 
i Utrzymania Dróg. Przejmą one zada-
nia z obecnych komórek ds. inwestycji 
i gospodarki komunalnej. Utworzenie 
referatu zajmującego się wyłącznie za-
gadnieniami związanymi z drogami 
i całą infrastrukturą drogową jest na-
stępstwem szczególnej uwagi Burmi-
strza, przykładanej do potrzeb w tym 

zakresie. Podobnie jest z powołaniem 
referatu odpowiedzialnego za stosun-
ki wodne w gminie, z naciskiem na 
osuszanie, utrzymywanie drożności 
rowów melioracyjnych i zapobieganie 
podtopieniom. Tym zmianom sprzyja-
ją także nowe przepisy zawarte w pra-
wie wodnym, które wejdą w życie od 
początku 2018 r.

W związku ze zmianami, kierow-
nictwo nowo tworzonego referatu 
ds. drogownictwa obejmie Marcin 

zasłużony i wieloletni pracownik 
GKMiD, a jednocześnie doświadczony 
strażak, działacz OSP i Prezes Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Radzyminie. W urzędzie odpowiada 
on za koordynację pracy i nadzór nad 
naszym zespołem pracowników fizycz-
nych dbających między innymi o czy-
stość i porządek w naszym otoczeniu.

Nowy dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych  
w Radzyminie

Z końcem października na eme-
ryturę przechodzi dyrektor Halina 
Kondratczyk, która przez ostatnie lata 
z sukcesami kierowała Centrum Usług 
Wspólnych w Radzyminie, wcześniej 
funkcjonującym, jako Gminny Zespół 
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.

W wyniku wygranego konkur-
su, nowym dyrektorem CUW od po-
czątku października został Krzysztof 
Czuba, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Nadmie. Wcześniej, w sierpniu 
br. przeprowadzony został konkurs  
na zastępcę dyrektora CUW, który 

wygrała pani Katarzyna Konopko-
-Walkowiak.

Obejmując stanowisko w CUW, 
Krzysztof Czuba zrezygnował z kiero-
wania Szkołą Podstawową w Nadmie. 
W związku z tym wkrótce zostanie 
ogłoszony konkurs na to stanowisko. 
W okresie przejściowym obowiązki 
dyrektora Burmistrz Krzysztof Cha-
ciński powierzył pani Jolancie Świe-
bodzie-Szatan, nauczycielowi dyplo-
mowanemu z tej szkoły.

Zmiany w organizacji Urzędu
W urzędzie rozpoczęły się zmiany dostosowujące strukturę organizacyjną i zakres zadań niektórych referatów do coraz szybciej rosnących potrzeb, przede 
wszystkim drogowych i melioracyjnych. Żegnamy też zasłużonych, wieloletnich pracowników.

Sojecki, obecnie z-ca kierownika 
GKMiD. Jest on absolwentem Poli-
techniki Warszawskiej i Szkoły Głów-
nej Politechnicznej oraz doświad-
czonym specjalistą w zakresie dróg, 
mostów i instalacji w budownictwie. 
Spełnia wszelkie oczekiwania i wyma-
gania konieczne do kierowania refera-
tem drogowym. Jego zastępcą będzie 
Marlena Kondratczyk, awansująca 
ze stanowiska głównego specjalisty 
w Referacie Inwestycji. Referat drogo-
wy będą dodatkowo tworzyły 3 osoby. 
Po reorganizacji, obecny Referat Inwe-
stycji będzie zajmował się inwestycja-
mi kubaturowymi, takim jak obiekty 
oświatowe czy inne budynki komu-
nalne oraz pozostałymi, za wyjątkiem 
drogowych.

W chwili pisania tego tekstu przy-
gotowywane są otwarte konkursy na 
kierowników przyszłego Referatu Me-
lioracji i Odwodnienia oraz Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej. Konkursy będą ogłaszane w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu.

 Z końcem października na eme-
ryturę przejdzie Tomasz Żmijewski, 

Tłumacząc niniejsze zjawisko nale-
ży odnotować, iż sposób opodatkowa-
nia gruntów i budynków uzależniony 
jest od oznaczenia gruntów w ewiden-
cji gruntów i budynków. 

Ewidencję gruntów i budynków dla 
Gminy Radzymin prowadzi Wydział 
Geodezji Starostwa Powiatu Wo-
łomińskiego. Wezwania stosowane 
przez Gminę Radzymin są natomiast 
konsekwencją przekazania przez Sta-
rostwo Powiatu Wołomińskiego aktu-
alizacji rejestru gruntów.

Zgodnie z art. 21 ustawy – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne podstawę 
wymiaru podatków i świadczeń czy 
oznaczania nieruchomości w księgach 
wieczystych stanowią dane zawar-
te w ewidencji gruntów i budynków. 
Oznacza to, że wspomniana ewidencja 

jest dokumentem urzędowym, na pod-
stawie którego organ podatkowy okre-
śla powierzchnię i rodzaj przedmiotu 
opodatkowania podatkiem od nieru-
chomości, rolnym czy leśnym. Ewiden-
cja ma moc dokumentu urzędowego, 
więc zgodnie z art. 194 § 1 ordynacji 
podatkowej stanowi dowód tego, co 
zostało w nim urzędowo stwierdzone.

Tyle teorii ważne są natomiast 
aspekty techniczne i praktyczne po-
wyższych norm. W praktyce bo-
wiem informacja przekazana przez 
Starostwo Powiatu Wołomińskie-
go nie jest wystarczająca do prawi-
dłowego naliczenia podatków lo-
kalnych. Nie jest ona wystarczająco 
szczegółowa i każdorazowo wymaga 
uzupełnienia przez Podatnika. Dla 
przykładu rejestr gruntów stanowi 

o powierzchni działki, rodzaju grun-
tów, czy powierzchni zabudowy dział-
ki. Powierzchnia zabudowy nie sta-
nowi natomiast podstawy naliczenia 
podatku od nieruchomości. Tu wy-
sokość świadczenia zależy nie tyle od 
powierzchni zabudowanej, ile użyt-
kowej budynku. Trzykondygnacyjny 
budynek o powierzchni zabudowy 100 
m2 może mieć powierzchnię użytko-
wą stanowiącą przykładowo trzykrot-
ność powierzchni zabudowy. Nieste-
ty dane przekazywane przez Wydział 
Geodezji Starostwa Powiatu Woło-
mińskiego nie są i być nie mogą wy-
starczająco precyzyjne. Tworzone są 
w innym celu i w zupełnie innym prze-
kroju. W praktyce zmiana w rejestrze 
gruntu stanowi przesłankę wezwania 
Podatnika do aktualizacji informacji 

podatkowej do zakresu niezbędnego 
do prawidłowego naliczenia podat-
ku. Przy czym przesłanka to termin 
niewystarczająco precyzyjnie oddają-
cy konsekwencje. Organ podatkowy 
ma bowiem obowiązek prawidłowego 
naliczenia i egzekwowania podatków 
lokalnych. Tym samym jesteśmy zmu-
szeni do wzywania Mieszkańców do 
aktualizacji informacji.

Z czego wynika ten przykry obo-
wiązek – w zdecydowanej większości 
przypadków z faktu niepoinformowa-
nia organu podatkowego o zmianie 
stanu faktycznego przez Podatnika. 
Konsekwencje bywają o tyle nieprzy-
jemne, iż zmiany wchodzą w życie 
w dacie aktualizacji – w przypadku 
zwiększenia wymiaru podatku od-
bywa się to z datą wsteczną mogącą 

sięgać nawet 5 lat w przeszłość. Bywa 
również, iż adekwatnie, z datą wstecz-
ną odnotowana jest nadpłata podatku. 
Każdy przypadek analizowany być 
musi jednak indywidualnie.

Ważne i warte odnotowania – ak-
tualizacja zawiera sporadycznie błędy.  
Jeżeli Podatnik kwestionuje sposób 
oznaczenia gruntów lub budynków, 
to winien wszcząć procedurę w celu 
jego zmiany w organie prowadzącym 
ewidencję, tj. w Wydziale Geodezji 
Starostwa Powiatu Wołomińskiego 
(Wołomin ul. Powstańców 8/10), gdyż 
organ podatkowy nie ma uprawnień 
do dokonywania zmian w ewidencji 
gruntów, której ustalenia są wiążące 
dla organu podatkowego.

▷  Artur Goryszewski
Skarbnik Gminy Radzymin

Aktualizacja rejestru gruntów i jej konsekwencje  
dla opodatkowania nieruchomości 
W ostatnich miesiącach liczni mieszkańcy Gminy Radzymin otrzymują wezwania w celu aktualizacji informacji dotyczącej posiadanych nieruchomości,  
co rodzi konsekwencje w postaci zmiany wymiaru i wysokości podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
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SAMOR ZĄDFelieton

Jednym z przywilejów dla posiadaczy Radzymińskiej 
Karty Mieszkańca jest możliwość wnioskowania o Bon 
Malucha czyli dofinansowanie opieki żłobkowej nad 
dziećmi do lat trzech w kwocie 300-500 zł miesięcznie. 

Gmina Radzymin jako jedna z nielicznych w Pol-
sce wprowadziła dopłaty do opieki nad najmłodszymi 
dziećmi, aby poprawić komfort życia młodych rodzin 
i ułatwić rodzicom powrót na rynek pracy. Świadczenie 
to wypełnia lukę w opiece państwa nad dziećmi w okre-
sie pomiędzy urlopem rodzicielskim a pójściem dziec-
ka do przedszkola. (Gminy mają obowiązek zapewnić 
opiekę przedszkolną dzieciom od czwartego roku życia).

Wnioski można było składać od sierpnia br., zaś 
pierwsze świadczenia zostały wypłacone we wrześniu. 
O Bon Malucha zawnioskowało do tej pory ponad 35 
rodzin. Spodziewamy się wzrostu tej liczby w miarę, jak 
program będzie zyskiwał na popularności.

Dodatkowym efektem wprowadzenia Bonu Malu-
cha są też pierwsze wnioski o zarejestrowanie placówek 
żłobkowych w naszej gminie. Placówki te wkrótce roz-
poczną swoją działalność. Ważny jest też fakt, że opieka 
żłobkowa nie musi się odbywać na terenie naszej gmi-
ny, świadczenie otrzyma również rodzic, który zostawia 
dziecko pod opieką w dowolnej placówce lub wynajmuje 
nianię do domu. 

Obsługą programu „Bon Malucha”, przyjmowaniem 
i rozpatrywaniem wniosków oraz wypłatą świadczeń 
zajmuje się Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie.

Bon malucha

lek na reklamozę

Radzymin rozdaje karty

W poprzednich felietonach czę-
sto poruszałem kwestie agresyw-
nej reklamy w naszej przestrzeni 
miejskiej. Wszechobecne nośniki 

reklamowe - setki banerów zalewa-
jących ogrodzenia, pozaklejane wi-
tryny okienne czy ogłoszenia kupię/
sprzedam na okolicznych drzewach 

- to problem wielu polskich miast. 
Coraz więcej z nich zaczyna już 
wprowadzać specjalne ustawy kra-
jobrazowe, które odgórnie określają 

Jak skutecznie promować swój biznes nie psując przestrzeni miejskiej.

Dużym sukcesem okazało się wprowadzenie Radzymińskiej Karty Mieszkańca. Zakładaliśmy wydanie pięciu tysięcy kart w dwa lata, tymczasem osiągnięcie 
tego wyniku zajęło nam zaledwie trzy miesiące, co oznacza, że RKM posiada już co piąty zameldowany Radzyminiak.

dopuszczalne sposoby reklamowa-
nia swoich usług i produktów, dając 
włodarzom narzędzia do walki z no-
śnikami psującymi krajobraz mia-
sta. Jednak przepisy to nie wszystko, 
wiele zależy od nas samych. 

Tym razem zamiast pastwić się 
nad naszym krajobrazem spróbuj-
my pochylić się nad rozwiązaniami 
i zobaczmy jak skutecznie reklamo-
wać nasze produkty i usługi nie psu-
jąc przy tym architektury miasta. 

Skuteczna reklama to nie ta najwięk-
sza i najbardziej jaskrawa, tylko ta-
ka która najcelniej trafia w naszego 
potencjalnego klienta i nie szpeci ca-
łej okolicy. Jest wiele prostych sposo-
bów umożliwiających  dobrze skro-
jone działania marketingowe. Często 
oznaczają one takie same lub nawet 
mniejsze koszty w stosunku do ist-
niejących alternatyw i przynoszą 
lepsze efekty.

▷ Roman Kadler

Baner na płocie/elewacji
Ta popularna forma reklamy przyno-
si pozornie sporo korzyści, jest bowiem 
duża i rozwieszona najczęściej w widocz-
nych miejscach. W praktyce skuteczność 
ogrodzeniowych płacht została już dawno 
obalona - treści giną w zalewie innych są-
siednich banerów, psują przestrzeń a wielu 
denerwują przynosząc odwrotny efekt.

Zaklejona witryna
Duże, przeszklone witryny zaklejone od 
parapetu do sufitu to codzienność w naszej 
okolicy. Zasłaniamy w ten sposób niewy-
godne elementy wystroju oraz próbujemy 
w nachalny sposób zwrócić uwagę na swo-
ją ofertę. Warto jednak przemyśleć, czy ten 
bardzo szpecący zabieg faktycznie przynosi 
jakiekolwiek korzyści.

Bitwa na szyldy
Kilka firm w jednym budynku to najczęściej 
wojna na szyldy. Ogrodzenie, okna, barierki, 
ściany a nawet dach stają się ofiarą desperac-
kich prób przebicia się ze swoją ofertą. Warto 
zastanowić się, czy efekt tych zabiegów rzeczy-
wiście przynosi jakiekolwiek wymierne korzy-
ści. Jedynym pewnym rezultatem takiego stanu 
rzeczy jest degradacja estetyki całego budynku, 
co na pewno nie pomaga w zdobyciu klientów.

Reklama w mediach 
społecznościowych
Za kwotę 300 zł, porównywalną z mie-
sięczną opłatą za wywieszenie baneru, 
wykupimy na portalu społecznościo-
wym reklamę która dotrze do ok 30 tys. 
odbiorców. Dodatkowo możemy dokład-
nie sprecyzować grupę docelową, w tym 
lokalizację, płeć i wiek odbiorców!

Przejrzysta ekspozycja
Zamiast chować nasz asortyment za gi-
gantycznymi kolorowymi naklejkami 
pokażmy to, co mamy wewnątrz lokalu. 
Ustawmy najlepszy towar tuż za witryną, 
wpuśćmy dodatkowe światło do lokalu 
a jeśli chcemy zareklamować konkretny 
produkt czy promocję, zróbmy to za po-
mocą estetycznego, dyskretnego plakatu.

Wspólna tablica
Estetyczne ułożenie ofert wszystkich 
przedsiębiorców ze wspólnego budynku 
w postaci jednej zgrabnej tablicy prak-
tycznie eliminuje szkodliwy wpływ na 
estetykę nieruchomości, skupia jedno-
cześnie wszystkie nazwy i logotypy firm 
w jednym miejscu, co znacznie popra-
wia czytelność i ułatwia ich odnalezienie 
przez potencjalnych klientów.

ten sam 
koszt

lepszy efekt

ten sam 
koszt

lepszy efekt

mniejszy  
koszt

lepszy efekt

Wielu radzymińskich przedsiębiorców weszło do programu partnerskiego karty RKM  
jeszcze przed jej oficjalnym startem

Niewątpliwie wiele osób przycią-
gnęły korzyści związane z bezpłatną 
komunikacją gminną, kodowaniem 
biletów ZTM, zniżkami w przychod-
niach, Bonem Malucha, zniżkami na 
basenie w Wołominie, w klubie RKS 
Mazur Radzymin czy w Bibliotece 
Miejskiej. Do programu partnerskie-
go weszło też ponad 40 firm prywat-
nych, oferując posiadaczom Karty 
imponujący pakiet zniżek na swoje 
produkty i usługi (na kolejnych stro-
nach przedstawiamy szczegółowe ze-
stawienie korzyści dla posiadaczy 
RKM). Wiele osób niekoniecznie li-
czyło tylko na konkretne korzyści – 
chcieli mieć kartę również dlatego, że 
czują się Radzyminiakami. Tak więc 
Radzymińska Karta Mieszkańca oka-
zała się strzałem w dziesiątkę pod wie-
loma względami: przywilejów, które 
daje oraz identyfikacji mieszkańców 
i przedsiębiorców z naszą gminą. 

Radzymińską Kartę Mieszkań-
ca wystawiamy na co dzień w obu 

urzędach w godzinach pracy, ale la-
tem można było ją także wyrobić pod-
czas największych gminnych imprez 
tego lata: Wianków w Załubicach, 
15 sierpnia i Dni Radzymina. Pod-
czas tych imprez były zorganizowa-
ne specjalne stoiska, gdzie zespół 
RKM intensywnie pracował, wysta-
wiając po kilkadziesiąt kart dziennie.

Program Radzymińskiej Karty 
Mieszkańca jest stale rozwijany i udo-
skonalany, tak aby karta stanowiła re-
alną wartość dla jej posiadaczy oraz 
firm i instytucji partnerskich. Obec-
nie zakończyła się faza wdrożenia 
karty, nad czym pracował powołany 
wcześniej Zespół ds. RKM, który for-
malnie zakończył swoją działalność 
z końcem września. Nadzór i zarzą-
dzanie projektem Radzymińskiej Kar-
ty Mieszkańca przejął referat PIPS 
pod kierownictwem Haliny Grzelak.

Aktualności i wszelkie informa-
cje nt. karty można znaleźć na stronie 
www.rkm.radzymin.pl

„Bon Malucha” przyznawany jest od 1 września do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, jednak nie 
wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym Rodzic złoży prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o przyznanie Bonu. W przy-
padku, gdy umowa o świadczenie opieki nad dzieckiem zawarta jest na czas krótszy, Bon zostanie przyznany na okres wynikający z tej umowy.

Czym jest „Bon Malucha”?

Jaka jest wysokość Bonu?

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie?

Jak uzyskać „Bon Malucha”?

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać „Bon Malucha”?

„Bon Malucha” jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym Rodzinom w celu zapewnienia dzieciom w wieku od 13 miesiąca życia do dnia 31 
sierpnia, w roku w którym dziecko kończy 3 lata, wybranej przez rodziców opieki, poprzez: dofinansowanie legalnego zatrudnienia niani (umo-
wa uaktywniająca), dopłatę do pobytu dziecka w żłobku niepublicznym, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego.

Bon przysługuje Rodzicom, którzy posiadają ważną Radzymińską Kartę Mieszkańca (w tym również dla pozostających na utrzymaniu dzieci) 
oraz korzystają z usług niepublicznego żłobka, klubu dziecięcego wpisanego do odpowiedniego rejestru albo dziennego opiekuna wpisanego 
do wykazu dziennych opiekunów, bądź z usług niani zatrudnionej w ramach umowy uaktywniającej.

„Bon Maluch” jest świadczeniem pieniężnym w wysokości:

300 zł 

w przypadku gdy  
Rodzice mają na utrzy-
maniu jedno dziecko,

400 zł w przypadku gdy Rodzice mają 
na utrzymaniu dwoje dzieci, 
w tym drugie dziecko nie 
ukończyło 18 roku życia lub 26 
roku życia i kontynuuje naukę 
lub drugie dziecko pozostające 
na utrzymaniu jest pełnoletnie 
i niepełnosprawne w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym

500 zł w przypadku gdy Rodzice mają  
na utrzymaniu troje i więcej dzieci, 
w tym drugie i kolejne dziecko nie 
ukończyło 18 roku życia lub 26 
roku życia i kontynuuje naukę lub 
drugie i kolejne dziecko pozostające 
na utrzymaniu jest pełnoletnie 
i niepełnosprawne w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym

Wysokość Bonu nie jest większa niż koszt sprawowania opieki na dzieckiem wynikający z umowy na sprawowanie opieki nad dzieckiem.

W celu przyznania Bonu Rodzic powinien złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami do Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie 
z siedzibą przy ulicy 11 Listopada 2 w Radzyminie, tel. 22 786 50 50.
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Radzymińska Karta mieszkańca - wykaz zniżek

Korzyści z karty oferowane przez gminę

AND TECH Andrzej Skłudzki ul. Strzelców Grodzieńskich 11, Radzymin 10%  rabatu na kompleksowy montaż systemu alarmowego,  
monitoringu w domu lub w firmie 

Apteka Amica ul. Jana Pawła II 2, Radzymin  opieka farmaceutyczna

Kuchnia w szkle ArtInter ul. Lecha Falandysza 6/9, Radzymin 5% zniżki na panele szklane z grafiką 
10% zniżki na panele szklane jednokolorowe LACOBEL

BETONOSFERA Produkcja Betonów 
Robert Kowalski ul. Jana Pawła II 60, Radzymin 20% zniżki na produkty

Butik Tutu Shop ul. Falandysza 6/1, Radzymin 5% zniżki za zakupy powyżej 100 zł
Centrum Medyczne im. Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 17, Radzymin 30% zniżki na wybrane komercyjne usługi medyczne

Da grasso Łukasz Miąsko RAMIKO ul. W. Reymonta 12 lok.124, Radzymin 5% zniżki na pizzę
Dermo Amica - drogeria internetowa www.dermo-amica.pl  zniżki na wybrany asortyment suplementów/kosmetyków 

Duet – zajazd i centrum ogrodnicze Emilianów 31, Radzymin
5% zniżki na zamówienia w restauracji i barze lub na wynos
7% zniżki na imprezy okolicznościowe (z wyłączeniem alkoholu)
10% zniżki na zakup roślin w centrum ogrodniczym

FARMACJA OD SERCA Stary Rynek 9, Radzymin  Program indywidualnej opieki nad pacjentem
FightClub PKM Piotr Bombik ul. 11-go Listopada 2, Radzymin 20% zniżki na karnet miesięczny

Firewall. gaśnice, hydranty, sprzęt 
przeciwpożarowy

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej  
15B, Radzymin

10% zniżki na remonty gaśnic
10% zniżki na zakup sprzętu PPOŻ
10% zniżki na apteczki, oznakowanie i kamizelki ostrzegawcze
10% zniżki na przeglądy PPOŻ w obiektach
20% zniżki na szkolenia BHP i PPOŻ
50% zniżki na przegląd gaśnic samochodowych

gieraArt Michał giera ul. Jana Pawła II 41B, Radzymin 7% na lustra GieraDesign w sklepie internetowym

green Pixel Tomasz Kuchta Stary Rynek 25/1/25, Radzymin

5% zniżki na koszulki z nadrukiem (realizacja 4 dni)
10% zniżki na koszulki z nadrukiem (realizacja 8 dni)
15 % zniżki na koszulki z nadrukiem (realizacja 16 dni)
15% zniżki na pakiet fotografii portretowej/biznesowej/kulinarnej/produktowej

Intermarche Radzymin MODOTI ul. Jana Pawła II 49B, Radzymin  bon towarowy o wartości 5 zł za zakupy na kwotę min. 200 zł

IT-Logic Daniel Kubica Michał 
Sieradzki ul. Stary Rynek 18, Radzymin

5%  zniżki na sprzęt komputerowy (max. 10 zł upustu na każde zakupione 
urządzenie)

5% zniżki na sprzęt fiskalny
Ja Ty Kwiaty Agnieszka Stępniewska Galeria Radzymin, ul. Jana Pawła II 49B 10% powiększenie bukietu o 10% wartości

JOY Szkoła Języków Obcych ul. Strzelców Grodzieńskich 8/6, 
Radzymin

5% zniżki na grupowy kurs j. ang. dla dzieci 3-9 lat
5% zniżki na grupowy kurs j. ang. dla dzieci 9-14 lat
5% zniżki na grupowy kurs j. obcego dla młodzieży od 14 r. życia i dorosłych

Kucyk Design Mariusz Bazan ul. Jana Pawła II 160, Radzymin 8% zniżki na zlecenia druku wielkoformatowego
10% zniżki na gadżety reklamowe (kubki, koszulki, itp.)

La Pasta Patryk Sutkowski, Magdalena 
Sutkowska, Daniel Kubica ul. Stary Rynek 8, Radzymin 5% na zamówienia złożone w restauracji

Lux Optyka Agnieszka Miąskiewicz ul. Falandysza 8, Radzymin

15% zniżki na soczewki kontaktowe
20% zniżki na okulary korekcyjne
25% zniżki na badania okulistyczne 
30% zniżki na okulary przeciwsłoneczne

Mansoor Academy/Fundacja 
Firma Dla Każdego ul. Jana Kilińskiego 6C,  Radzymin

10%  zniżki na Egzamin Cambridge dla osoby korzystającej z kursu w danym roku 
szkolnym

15% zniżki na trzeci i kolejny kurs w danym roku szkolnym
100zł  zniżki dla nowego klienta

MAZUR RKS ul. Wołomińska 3, Radzymin 5 zł  zniżki miesięcznie za szkolenie

MEBL-AR Salon Meblowy Słupno, ul. Jana Pawła II 98, Radzymin
5% zniżki na zakup mebli do 5.000 zł
10% zniżki na zakup mebli pow. 10.000 zł
10% zniżki na zakup mebli kuchennych

Merkury Centrum Odzieżowe ul. Strzelców Grodzieńskich 10, Radzymin
5% zniżki w pierwszy poniedziałek miesiąca
5% zniżki przy zakupach powyżej 200 zł
10% zniżki przy zakupach powyżej 300 zł

Morena Centrum Ogrodnicze ul. Wołomińska 134, Radzymin 5% zniżki na asortyment ogrodniczy 
10% zniżki na asortyment roślinny

MotoManual Aftermarket Sklep 
motoryzacyjny ul. Jana Pawła II 25, Radzymin 10% zniżki na zakupy w kwocie 500 zł brutto

15% zniżki na zakupy w kwocie powyżej 500 zł brutto

Nami Sp. z o.o. ul. Traugutta 24, Radzymin 5% na pozostały asortyment
10% na produkty firmowe

Natur House Anna Podgórska-Seroka 
Dietetyk uL. P.O.W. 12, Radzymin 10% zniżki na wizyty kontrolne

20% zniżki od ceny standardowej na jedną wizytę
Next Color Michał Kędziora ul. Jana Pawła 59 lok.17, Radzymin 10% zniżki na usługi blacharsko-lakiernicze

Nivette Development Sp. z o.o. BIURO SPRZEDAŻY, ul. Słowackiego 49, 
Radzymin 1% zniżki od wartości nabywanego lokalu

Obelisk P.P.U.H. Tomasz Orłowski ul. Jana Pawła II 64, Radzymin 5% zniżki na usługi kamieniarskie i liternictwo ozdobne
Od Diamentu do Brylantu Ilona 
Zawadziło ul. Słowackiego 53/51, Radzymin  zniżka na produkty, promocje okolicznościowe

 dostęp do cen producenta
Panorama – Centrum Medyczne ul. Stary Rynek 2, Radzymin 10% zniżki na komercyjne konsultacje w specjalistycznych poradniach
Prywatna Praktyka Stomatologiczna 
Jakub grzegorek ul. Falandysza 11 lok.190/191, Radzymin 10% zniżki usługi stomatologiczne

Pupil Sklep zoologiczny Jakub 
Rawiński ul. Stefana Batorego 1, Radzymin 8% zniżki na zakupy akcesoriów i smakołyków dla zwierząt

Salon Kosmetyczny  
Elżbieta Kursa-Leder ul. Kwiatów Polskich 3E/1L, Radzymin 10% zniżki na produkt miesiąca

Sensoryczek gabinet Integracji 
Sensorycznej i Terapii Dziecięcej Ciemne, ul. Dziennikarska 7, Radzymin 5% zniżki na zajęcia dla dzieci

STEFMED Przemysław Stefański Jana Pawła II 49b lok. 11, Radzymin 5% zniżki na leczenie dzieci
10% zniżki na leczenie zachowawcze

SUSHI Wotushi Wojciech Szymański ul. 1 Maja 2, Radzymin 10% zniżki na zestawy na wynos odbierane samodzielnie w lokalu
Szkoła Języków Obcych PLANET ul. Jana Pawła II 1C, Radzymin 5% na zajęcia grupowe z jęz. angielskiego
TAgO Przedsiębiorstwo Przemysłu 
Cukierniczego Ciemne, ul. Wołomińska 125, Radzymin 5% zniżki w sklepie firmowym

Ubezpieczenia Pilipczuk Sp. z o.o. ul. P.O.W. 2, Radzymin 3% zniżki na ubezpieczenie OC płatne gotówką
10% pozostałe ubezpieczenia płatne gotówką

Verodom Bambot i Wspólnicy Sp. J. ul. Lecha Falandysza 8 lok 13, Radzymin  zniżka od finalnej ceny mieszkania w nowych inwestycjach budowalnych
VIP Windows Adam Różycki ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4, Nadma 20% na cały asortyment
Wash-Art – mobilna myjnia parowa ul. Źródlana 3, Radzymin 10% zniżki na usługi czyszczenia np. pranie tapicerek, dywanów
Willa Developer Radzymin ul. Armii Krajowej 4 lok. U2, Radzymin 1% zniżki od wartości nabywanego lokalu

Zdrowa Żywność Radzymin ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 
Radzymin

5% zniżki na herbaty świata
5% zniżki na mydła sprzedawane na wagę

stan na październik 2017, zniżki mogą ulec zmianie - aktualizacje ofert będą dostępne na stronie rkm.radzymin.pl

Sport i rekreacja
  3 złote zniżki na godzinny bilet wstępu normalny i ulgowy na basen w Wołominie
  Zniżki na gminne zajęcia sportowe. 
  5 zł zniżki miesięcznie za opłaty szkoleniowe w RKS MAZUR
  Zniżki na korzystanie z gminnych hal sportowych i boisk,  

które zostaną oddane do użytku.

Usługi publiczne i zdrowie
  BON MALUCHA – dofinansowanie opieki nad dziećmi do 3 roku życia  

(od 1 września 2017 r.) 
  Zniżki na wybrane medyczne usługi komercyjne  

w Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 w Radzyminie

Transport publiczny
  Bezpłatne przejazdy gminnymi liniami R1, R2, R3, R5, R6 i N 

(linia nocna)
  Kodowanie biletów długookresowych ZTM (stacjonarny 

biletomat na przystanku Ks. Czartoryskiej 02 w Radzyminie)

Kultura, edukacja, wydarzenia
  Zniżki w wysokości 20% na biletowane imprezy gminne 

(koncerty, spektakle, wydarzenia okolicznościowe,  
sportowe, itp.)

  Zniżki w wysokości 20% przy korzystaniu z zajęć 
edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

shop
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Tegoroczne lato obfitowało w imprezy rozrywkowe i rodzinne, które odbywały się prawie w każdy 
weekend. Letnie niedzielne popołudnia w mieście można było spędzić z dziećmi na pikniku „Wakacje  
w Parku”, w soboty bawić się na festynach sołeckich, a podczas dwóch największych imprez gminnych, 
czyli obchodów 15 sierpnia i Dni Radzymina, wziąć udział w koncertach znakomitych wykonawców.

lato 2017 w Radzyminie
II Radzymińska Noc Odkrywców

Załubickie „Wianki” z kartą RKM 

Miasteczko rowerowe

Imprezowe lato w sołectwach i w parku

Akt założycielski  
i ficjalna inauguracja 
Klubu im. AK

Złote i Diamentowe Gody 2017

Noc z 19 na 20 maja br. można było po raz drugi spędzić na zwiedzaniu najciekawszych miejsc 
w Radzyminie: zabytków i nowoczesnych firm. Przed zwiedzającymi swoje progi tego wieczo-
ru otworzyły zakłady Orkla Care Polska, Coca Cola HBC Polska i PWiK Radzymin. W foyer 
miejskiej sali koncertowej można było zobaczyć wystawę Polskiej Grafiki Cyfrowej. Dziękuje-
my przedsiębiorcom i przewodnikom, którzy poświęcili noc, abyśmy mogli lepiej poznać nasze 
miasto i gminę!

Lato w gminie rozpoczął 24 czerwca festyn „Wianki 2017”, który odbył się tradycyjnie na terenie OSP 
w Starych Załubicach. Podczas „Wianków” swoją premierę miała Radzymińska Karta Mieszkańca – na 
specjalnych stoiskach wystawiono około stu pierwszych kart. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci – bezpłatne 
wesołe miasteczko, teatrzyk, zabawy i animacje. Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wianek, przy-
gotowany przez dzieci. Piosenki żeglarskie zaśpiewał zespół Mechanicy Szanty, a dobrą zabawę do późnego 
wieczora zapewniły występy zespołów disco polo Diley i Skalar.

22 lipca 2017 r. burmistrz Krzysztof Chaciński wraz z radnymi Rady Miejskiej ze Słupna i okolic, sołtysami 
i dyrektor szkoły oficjalnie otworzyli miasteczko rowerowe wraz z sołeckim placem zabaw przy ul. Żerom-
skiego w Słupnie. Miasteczko rowerowe jest inicjatywą społeczną, zrealizowaną w ramach radzymińskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2016 jako miejsce zabawy, rekreacji i nauki przepisów ruchu drogowego. Podczas 
otwarcia burmistrz Chaciński powiedział: Brawa za sukces miasteczka rowerowego należą się wszystkim 
mieszkańcom, którzy głosowali na ten projekt w Budżecie Obywatelskim i wspierali jego realizację.

Coniedzielne pikniki „Wakacje w Parku” zorganizowała radzymińska Biblioteka 
Publiczna, która wspierała też przygotowanie tanecznych „Zabaw pod gwiazdami” 
(projekt z Budżetu Obywatelskiego 2017) i pięknego koncertu pt. „W Tobie żyję” w wy-
konaniu chóru Soli Deo z Nadmy. Ponadto od czerwca do września niemal w każdy 
weekend odbywały się imprezy sołeckie, integrujące społeczność lokalną.

17 maja 2017 r. dyrektorzy radzymińskich 
szkół, kombatanci, włodarze gminy i powia-
tu podpisali oficjalnie Akt Założycielski Mię-
dzyszkolnego Klubu Historycznego im. Ar-
mii Krajowej Ziemi Radzymińskiej. Otwiera 
to nową kartę w dziejach klubu, który inte-
gruje wokół działalności patriotycznej już po-
nad 530 uczniów i absolwentów z kilkunastu 
szkół. 8 czerwca w ROKiS odbyła się uroczy-
sta inauguracja działalności klubu, który jest 
jednym z największych i najprężniej działają-
cych Klubów im. AK w Polsce. 

Informacje: www.klubakradzymin.pl.

W czerwcu piętnaście par z gminy Radzymin uczciło jubileusze pięćdziesięcio- oraz sześćdziesięciolecia pożycia 
małżeńskiego. Medalami, nadanymi przez Prezydenta RP, udekorował jubilatów burmistrz Krzysztof Chaciński. 
Nie zabrakło upominków i życzeń wielu kolejnych lat wspólnego życia w szczęściu i harmonii.
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Tegorocznie święto miasta i gminy odbyło się w drugi weekend września (9-10.09.2017), w 542-gą rocznicę nadania Radzy-
minowi praw miejskich. W sobotę bawiliśmy się przy muzyce i atrakcjach dla dzieci w parku Czartoryskiej, a zwieńczeniem 
dnia był koncert zespołu Sound'n'Grace i pokaz laserowy. Emocji sportowych dostarczyły Gminne Zawody Sportowo-Pożar-
nicze, w których wystartowało siedem drużyn OSP. Na podium stanęli druhowie z Zawad, Słupna i Rudy. W niedzielę rano 
biegacze wystartowali w 4. Ćwierćmaratonie Logmaster, a po południu do łez rozbawił publiczność kabaret Jurki.

Obecność motocyklistów 15 sierpnia w Radzyminie to już uświęcona tradycja. 
W tym roku kolumna Zlotu MotoCud liczyła blisko tysiąc pojazdów, które ruszyły 
przez miasto i drogi powiatów wołomińskiego i wyszkowskiego po uroczystości 
zasadzenia Dębu Katyńskiego przy Cmentarzu 1920. Dwa dni wcześniej, 13 sierp-
nia, z tego samego miejsca startował też zaproszony przez organizatorów Moto-
Cudu do Radzymina XVII Rajd Katyński.

Dni Radzymina 2017

XVI Zlot MotoCud i XVII Rajd 
Katyński w Radzyminie

FotoRel ACJA FotoRel ACJA

97. rocznica Bitwy Warszawskiej  
i Święto Wojska Polskiego
To wydarzenie co roku zajmuje wyjątkowe miejsce w radzymińskim kalendarzu. 
Mieszkańcy, żołnierze, przedstawiciele władz – wszyscy gromadzą się podczas uro-
czystości patriotycznych na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920. W tym roku odczy-
tano listy od Prezydenta RP, Prezes Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej. 
Wystąpił Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, a mszy przewodził 
biskup Marek Solarczyk. Podczas swojego przemówienia burmistrz Krzysztof Cha-
ciński wyróżnił dyrektora ROKiS Mirosława Jusińskiego, wieloletniego organizatora 
i autora imprez tworzących oprawę obchodów rocznic Cudu nad Wisłą, przyznając 
mu Radzymińską Kartę Mieszkańca o symbolicznym dla Radzymina numerze - 1920.
Gmina przygotowała bogaty program wydarzeń patriotycznych, kulturalno-rozryw-
kowych, sportowych i rekreacyjnych. Z wydarzeń sportowych mogliśmy oglądać:  
XXVI półmaraton Bieg 1920, XXVII Zawody Gołębiarskie „Cud nad Wisłą” i XXVII 
Turniej Brydżowy im. J. Połulicha. Czas z najbliższymi można było spędzić w „Strefie 
rodzinnej” w parku, na wystawie sprzętu wojskowego w centrum Radzymina i podzi-
wiając pokaz trialu motocyklowego. Gwiazdy wieczoru 15 sierpnia: Sylwia Grzeszczak 
i kabaret „Paranienormalni”.
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Największym atutem sołectwa Stare Załubice są jego życzliwi i aktywni społecznie mieszkańcy. Stare Załubice to jedna z większych i ważniejszych 
miejscowości w Gminie Radzymin. Posiada nie tylko Zespół Szkół czy pocztę, ale też szereg prężnie działających organizacji społecznych: Koło Emerytów, 
Klub Sportowy „Rządza Załubice” oraz OSP Stare Załubice – podkreśla z dumą pani sołtys Ewelina Jakubik.

Pani Ewelino, zanim przejdziemy 
do spraw sołectwa, proszę nam 
najpierw powiedzieć od ilu lat jest Pani 
mieszkanką Starych Załubic i czy to 
prawda, że nie wyobraża sobie Pani 
innego miejsca do życia niż właśnie to 
sołectwo?

Mieszkanką Starych Załubic jestem 
od 32 lat, choć to nie świadczy o mo-
im wieku :) Muszę przyznać, że był 
w moim życiu krótki epizod związa-
ny z wyprowadzką do Warszawy. Jed-
nakże szybko zatęskniłam do Załubic 
i uroków życia na wsi. Ciszy i spoko-
ju szczególnie wieczorami nie zastąpi 
nic. Dlatego po niespełna roku miesz-
kania w wielkim mieście wróciłam 
i już wiem, że to właśnie Załubice są 
moim miejscem na ziemi.

Od ponad siedmiu lat udzielam się 
społecznie na rzecz naszej wsi. Zanim 
zostałam sołtysem, pomagałam przy 
organizacji różnego rodzaju uroczysto-
ści,  które odbywały się w sołectwie. Od 
dłuższego czasu współpracuję z Kołem 
Emerytów a od niedawna jestem także 
członkiem Rady Parafialnej. 

Czy mieszkańcy Załubic chętnie 
angażują się w sprawy swojej 
miejscowości?

Bez zastanowienia i najmniejszych 
wątpliwości mogę powiedzieć, że tak. 
Mieszkańcy bardzo mocno angażują 

się w sprawy wsi. Przykładem jest sze-
reg prężnie działających organizacji 
społecznych, mianowicie: wspomnia-
ne Koło Emerytów, klub piłkarski 
„Rządza Załubice” oraz OSP Stare Za-
łubice, które zrzeszają nie tylko miesz-
kańców mojego sołectwa. Wymienio-
ne organizacje aktywnie uczestniczą 
w uroczystościach lokalnych tj.: Dzień 
Dziecka, Święto Ziemniaka czy Wian-
ki. Są również mieszkańcy, którzy nie 
należą do żadnej ze wspomnianych 
organizacji, ale chętnie biorą udział 
w życiu sołectwa.

Jakie przedsięwzięcia, inwestycje udało 
się dotychczas zrealizować na terenie 
sołectwa Stare Załubice?

Trzeba podkreślić, że przez lata so-
łectwo Stare Załubice, które znajduje 
się w centrum parafii rozbudowywało 
się i rozwijało, przyjmując na siebie ro-
lę lokalnego ośrodka społeczno-kultu-
ralnego dla okolicznych wsi. 

Jesteśmy jednym z ważniejszych 
sołectw gminy Radzymin, w któ-
rym funkcjonują: Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum, Urząd Pocztowy oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna. Poza tym, 
na naszym terenie znajduje się centrala 
telefoniczna oraz maszt telekomunika-
cyjny, dzięki czemu nie mamy proble-
mów z zasięgiem. Sołectwo jest zgazy-
fikowane, posiada chodnik, plac zabaw, 

„Załubice są moim miejscem na ziemi”

wyremontowaną drogę powiatową 
i doskonale funkcjonującą komunika-
cję, dzięki której zarówno mieszkańcy 
jak i osoby odwiedzające nie mają pro-
blemu z dostaniem się do Radzymina, 
do którego kursują dwie linie busów 
gminnych oraz do Warszawy, do któ-
rej dowozi nas linia ZTM 734.

W takim razie czego jeszcze brakuje, 
jakie są najbardziej palące potrzeby 
mieszkańców?

Przede wszystkim chcemy, aby na 
naszym terenie powstał wreszcie wo-
dociąg, gdyż woda na znacznym ob-
szarze wsi jest niezdatna do picia. Ko-
lejna palącą potrzebą jest kanalizacja. 
Są również inwestycje szczególnie 
oczekiwane nie tylko przez mieszkań-
ców sołectwa, ale też sąsiednich wsi, 
tj. m.in.: odwodnienie trzech odcin-
ków ul. Mazowieckiej, gdzie po więk-
szych opadach lub roztopach zbiera 
się woda, która odgradza dojście do 
posesji i utrudnia ruch pieszym oraz 
pojazdom. Każdy rodzic czeka z nie-
cierpliwością na oddział przedszkol-
ny. Również czekamy na świetlicę, 
w której dzieci, młodzież oraz doro-
śli będą mogli rozwijać swoje talenty 
i miło spędzać wolny czas. Jak widać 
jeszcze dużo pracy przed nami, ponie-
waż jest jeszcze wiele innych punktów 
do zrealizowania np. remonty dróg lo-
kalnych czy ich oświetlenie.

Z czego Pani, jako sołtys może być 
dumna, jakie inicjatywy udało się Pani 
zrealizować?

Od początku kadencji udało mi się 
zrealizować już kilka przedsięwzięć, 
z których mogę być dumna. Najwięk-
sze to oczywiście organizacja dorocz-
nego pikniku z okazji Dnia Dziecka 
na placu zabaw, który podobnie jak 
w przypadku innych imprez lokal-
nych, nie byłby możliwy bez doskona-
łej współpracy z sołtysami sąsiednich 
wsi oraz wspomnianymi wcześniej or-
ganizacjami społecznymi. Dumna je-
stem przede wszystkim ze współpracy 
z mieszkańcami, którzy są zawsze dla 
mnie życzliwi i chętnie mnie wspie-
rają w powinnościach sołtysa. Dzięki 
pomocy mieszkańców, formułowaniu 
wspólnych wniosków możliwa była na-
prawa kilku dróg gruntowych. Cieszę 
się również z oświetlenia placu zabaw 

i urządzenia na nim zieleni, uporząd-
kowania pobocza przy głównej ulicy 
wraz z odwodnieniem jej nawierzchni 
przy szkole oraz ustawienia koszy na 
śmieci przy przystankach. Być może są 
to drobiazgi, ale ja jestem zadowolona, 
bo sprawiły, że nasza wieś jest jeszcze 
ładniejsza.

Wiemy już, że z mieszkańcami 
współpracuje się Pani doskonale. A jak 
układa się współpraca z Radą Miejską i 
Burmistrzem?

Jeśli chodzi o współpracę z samo-
rządem, nie miałam jeszcze powodów, 
aby narzekać. Zarówno Rada Miej-
ska jak i Burmistrz są przychylnie na-
stawieni do działań, które realizuję 
w swoim sołectwie i zawsze służą po-
mocą przy rozwiązywaniu problemów.

Jest to moja pierwsza kadencja i ja-
ko nowicjusz nie ukrywam, że na po-
czątku miałam problemy z opano-
waniem niektórych aspektów pracy 
sołtysa. W związku z tym, muszę po-
chwalić pomysł burmistrza Chaciń-
skiego, który wprowadził comiesięcz-
ne spotkania sołtysów z kierownikami 
referatów, podczas których możemy 
swobodnie rozmawiać o problemach 
dotyczących naszych sołectw oraz 
bezpośrednio składać wnioski, na któ-
re  otrzymujemy szybką odpowiedź. 
Mam nadzieję, że ta owocna współ-
praca będzie trwała nadal i zarówno 

Radni jak też Burmistrz pozostaną 
przychylni dla naszego sołectwa.

Co jest największym atutem Starych 
Załubic i jak wyobraża sobie Pani 
przyszłość swojego sołectwa?

Nasza miejscowość ma naprawdę 
wiele atutów. Dla mnie jest to temat 
rzeka, więc mogłabym je wymieniać 
bez końca. Jak już mówiłam, Stare 
Załubice położone są w centrum pa-
rafii, każdy z mieszkańców ma blisko 
do szkoły, kościoła, poczty. Mamy na 
miejscu straż pożarną. Jest bardzo do-
bra komunikacja, dzięki której nie ma 
problemu z poruszaniem się osób nie-
zmotoryzowanych. Przez naszą wieś 
przepływa rzeka Rządza (niestety tro-
chę zaniedbana i zarośnięta), nad którą 
można miło spędzić czas szczególnie 
w okresie letnim. Myślę, że z czasem 
doczekamy się pogłębienia jej koryta, 
powstanie plaża z kąpieliskiem, mo-
że nawet przystań, dzięki czemu Stare 
Załubice będą mogły rozwijać się tak-
że pod kątem letniego i weekendowego 
wypoczynku. Tym bardziej, że otacza-
ją nas lasy, które zapraszają na grzyby 
i zachęcają do uprawniania różnych 
form aktywności. Niewątpliwie wiel-
kim atutem jest również życzliwość 
mieszkańców, ich gościnność i goto-
wość służenia pomocą.

Dziękujemy za rozmowę.

Radzymińskie Dni Zdrowia", organizowane przez gminne CM im. Bitwy Warszawskiej 1920 r., są jednym z największych 
wydarzeń w powiecie wołomińskim, promujących zdrowie i profilaktykę zdrowotną. Dzięki nim zespół centrum me-
dycznego może przekazać uczestnikom wiele ze swej wiedzy i doświadczeń leczniczych w formie rozrywkowego pikniku 
rodzinnego. 
W tym roku, obok działań promujących profilaktykę onkologiczną, organizatorzy skupili się na najmłodszych mieszkań-
cach gminy Radzymin. Dla nich przygotowano „Bilans dziecka”, w ramach którego oprócz podstawowych pomiarów, 
przeprowadzona została ocena wad postawy i wad stóp.Równolegle do części medycznej, prowadzona była część rozryw-
kowa, która składała się z trzech stref - animacyjnej, relaksacyjnej i zdrowego odżywiania, w której królował zaprzyjaź-
niony z nami uczestnik m.in.  programu „Europa da się Lubić”, Kevin Aiston. Całość wydarzenia poprowadziła znana 
prezenterka telewizyjna i ulubiona pogodynka, Omena Mensah. 

9 września, na festi-
walu sołectw w Ja-
błonnie gminę Radzy-
min reprezentowało 
sołectwo Cegielnia, 
wraz z radnym i soł-
tysem Pawłem Paku-
łą oraz Agnieszką 
Krawucką. Rezultat 
- zwycięstwo w kate-
gorii "występ scenicz-
ny" oraz przyznanie 
nagrody publiczności.

II Radzymiński Dzień Zdrowia

VIII Festiwal 
Aktywności Społecznej  
i Kulturalnej Sołectw

FotoRel ACJA SPOŁECZNOŚĆ
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się chłopom, gdyż jako poddani opata nie 
doświadczali zjawiska ucisku feudalne-
go w najgorszym tego słowa znaczeniu. 
Zapisy z 1515 r. wymieniają nawet kmie-
cia o imieniu Piotr, lat 50 zamieszkałe-
go w Załubicach i tu urodzonego, który 
miał w dobrach do 20 kop (czyli co naj-
mniej 1200 snopów zboża!). Wieś była za-
tem zamożna, już w 1580 r. funkcjonował 
w niej młyn wodny. (Ciekawostką może 
być fakt, że pod koniec XVIII w. młyna-
rzem był dysydent, zapewne luteranin, co 
w monowyznaniowej społeczności wsi, od 
wieków przypisanej do parafii w Serocku 
musiało wzbudzać niemałą sensację).

Radzymin pożąda Załubic, 
 czyli ostatni zajazd nad Rządzą

Doskonale prosperujące dobra załub-
skie wzbudzały zazdrość i były obiektem 
pożądania sąsiadów. Szczególną chrap-
kę mieli na nie oczywiście Radzymińscy, 
którzy już w XV w. kombinowali jakby je 
przejąć od opata. Możemy się domyślać, 
że klasztor w Czerwińsku nie był zain-
teresowany sprzedażą, dlatego szuka-
no innych możliwości. W 1479 r. Janowi 
z Radzymina udaje się nabyć prawo bliż-
szości od syna Przybki – Wojciecha. Jed-
nakże opat nie był w ciemię bity i za spra-
wą oferty dalece przebijającej możliwości 
konkurenta przejął prawa pozostałych 
spadkobierców. Niespodziewany zwrot 
w sprawie niweczący wieloletnie stara-
nia, niewątpliwie musiał rozwścieczyć 
Radzymińskich. Wskazuje na to fakt, że 
oczekiwali na jakikolwiek pretekst, aby 
móc dokonać zajazdu na dobra załubskie. 
Takowy zdarzył się już w 1514 r. (cieka-
wa zbieżność, że rok po wspomnianym 
przejęciu przez opata prawa bliższości od 
pozostałych spadkobierców :), kiedy to 
Marcin Radzymiński – syn Jana, oskar-
ża poddanych opata o wyrządzenie szkód 
w jego dobrach. Oczywiście postanawia 
na własną rękę wymierzyć „sprawiedli-
wość” i w tym celu organizuje najazd na 
leżący w dobrach załubskich las „Przy-
spa”, nieopodal Rządzy. (Nieprzypadko-
wo, bowiem był to las bartny). Uzyskany 
przez pana Radzymińskiego łup – słod-
ki i kosztowny musiał być pokaźny, po-
nieważ opat mu nie podarował. Sytuacja 
stała się na tyle poważna, że postawiony 

w stan oskarżenia Marcin musiał po-
świadczyć w zeznaniu, iż przekazał opa-
towi należną daninę w przywłaszczonym 
miodzie z „Przyspy”. Spór zakończył się 
najwyraźniej ustaleniem, że granica po-
między dobrami, która biegnie na rze-
ce Rządzy musi być respektowana co 
oznacza, że po upojnej chwili słodkiego 
triumfu, Radzymińscy musieli pogodzić 
się z gorzką świadomością konieczności 
porzucenia marzeń o przejęciu dóbr za-
łubskich.

Dobra Załubice w prezencie  
od Mikołaja

Trzeba powiedzieć, że historia okazała 
się przewrotna i wbrew zakusom Radzy-
mińskich, Załubice na długo pozostały 
niezależne od Radzymina pod względem 
administracyjnym. Sytuacja zaczęła ule-
gać zmianie dopiero po III rozbiorze Pol-
ski, kiedy to Załubice znalazły się tuż przy 
granicy austriacko-pruskiej, a następnie 
stały się przygraniczną miejscowością 
Księstwa Warszawskiego. Wtedy też, 
z powodu zmiany granic państwowych 
zaszła konieczność wyłączenia wsi z ma-
cierzystej parafii serockiej i przypisania 
jej do parafii w Radzyminie. Szczęśliwy 
mariaż Załubic z Radzyminem, poprze-
dzony długotrwałymi naturalnymi rela-
cjami gospodarczymi został ostatecznie 
przypieczętowany w 1867 r. kiedy utwo-
rzono powiat radzymiński.

Wraz z burzliwymi przemianami geo-
politycznymi, jakie przyniósł nam XIX 
wiek zmieniły się również bezpośrednie 
rządy, pod którymi żyli i umierali miesz-
kańcy Załubic. Na początku owego stu-
lecia dobra załubickie przestały być wła-
snością opactwa czerwińskiego (kasata 
klasztoru nastąpiła w 1819 r.) i stały się 
dobrami rządowymi. W 1829 r. zosta-
ły wystawione do wolnej dzierżawy na 
okres sześciu lat. W tym czasie składa-
ły się one nie tylko z folwarku i liczących 
wówczas 28 domów i 199 mieszkańców 
Załubic (dane z 1827 r.), ale też sąsiednich 
wsi tj.: Wolica, Cisie, Opole i co ciekawe, 
Sokołówek. W dobrach załubickich, ob-
sługiwanych wciąż jeszcze przez pocz-
tę w Serocku nadal funkcjonował młyn 
wodny oraz co najmniej jedna, jeśli nie 
kilka karczem, (za istnieniem większej 

ich liczby przemawia fakt, iż potencjal-
ny dzierżawca otrzymywał też przywilej 
propinacji - wyłącznej produkcji i sprze-
daży alkoholu w każdej z pięciu wsi. Mało 
więc prawdopodobne, by ktokolwiek z ta-
kiego „dobrodziejstwa” nie skorzystał).

Niemniej, w owym czasie to nie groźba 
rychłego popadnięcia włościan w alkoho-
lizm stała się największym z dziejowych 
dramatów, którym dotknięte zostały 
Załubice. Pech chciał, że w 1835 r. miej-
scowość dostąpiła wątpliwego zaszczytu 
znalezienia się na liście dóbr narodowych 
polskich, którymi Jego Imperator-
ska Wysokość car Mikołaj I (Николай 
I Павлович) postanowił wynagrodzić 
swoich najwierniejszych sługusów. Tym 
samym, na mocy carskiego rozporzą-
dzenia z dn. 16 października 1835 r. do-
bra załubickie otrzymał na własność nie-
jaki pułkownik Erast Rubiec – dowódca 
Briańskiego pułku strzelców, (który za-
ledwie cztery lata później był już gene-
rał-majorem i dowódcą 2 brygady 6 dy-
wizji piechoty). Tak oto, z łaski samego 
Imperatora, Załubice na długie lata stały 
się majoratem jednego z „kacapów mo-
skiewskich” (jak spostrzeżono na łamach 
Rocznika Emigracji Polskiej). Jenerał Ru-
biec pozostawał panem całych dóbr za-
łubickich aż do 1866 r., kiedy to na mocy 
ukazu o uwłaszczeniu, włościanie zostali 
wyzwoleni spod jego jarzma. (Za uwłasz-
czone wsie Rubiec otrzymał odszkodo-
wanie w kwocie 5246 rubli srebrem, zaś 
majoratem pozostał już tylko folwark - 
w dwa lata później puszczony przezeń 
w dzierżawę).

Co mają wspólnego Załubice  
z K. Rokossowskim?

W drugiej połowie XIX w. we wło-
ściańskich Załubicach zaczęły zachodzić 
spore zmiany. Powstał przysiółek Nowe 
Załubice, a pod koniec stulecia z krajo-
brazu zniknął młyn i wywołane spię-
trzeniem wód jezioro na Rządzy, które 
widoczne jest jeszcze na mapie z 1850 r.  
Wieś przynależąca wówczas do  gmi-
ny Małopole, mogła za to poszczycić się 
posiadaniem czteroklasowej szkółki ele-
mentarnej (w 1883 r. jednej z zaledwie 16-
stu w całym powiecie radzymińskim). 
Systematycznie zwiększała się też liczba 

mieszkańców, których wg danych z 1893 
r. było tutaj 331. Od czasu, kiedy folwark 
załubicki poszedł w dzierżawę,  los spla-
tał z tą okolicą wyjątkowo ciekawych lu-
dzi. Zapewnie niewielu mieszkańców 
wie, że jednym z nich był Rokossowski 
(bynajmniej nie marszałek Konstanty 
Rokossowski, który za wybitne zasługi 
dla ZSRR pochowany został w murach 
Kremla, choć istotnie jego daleki krewny, 
wywodzący się z tego samego szlachec-
kiego rodu Rokossowskich herbu Glau-
bicz). Kazimierz Rokossowski, bo o nim 
mowa, to rodowity „załubiak”, który 
urodził się tutaj dokładnie 2 marca 1876 
r. W przeciwieństwie do swego dalekie-
go krewniaka zapisał się w historii jako 
prawdziwy Polak i oddany patriota. Zale-
dwie w wieku 18 lat został zesłany na Sybir 
za nielegalną działalność w gimnazjum. 
Po odbyciu kary podjął studia prawnicze 
w Petersburgu i Kazaniu. Po powrocie do 
Polski zamieszkał w Będzinie a następnie 
w Zduńskiej Woli, gdzie piastował funk-
cje: radnego miejskiego i powiatowego. 
Co istotne, był także Posłem na Sejm 
RP I kadencji w latach: 1922-27. Zasiadał 
w Komisjach: Administracyjnej, Rolnej 
a także Zdrowia Publicznego. (Załubi-
ce mogą zatem chlubić się wydaniem na 
świat jednego z pierwszych posłów w od-
rodzonej po 123-latach niewoli Rzeczy-
pospolitej).

Garść ciekawostek wraz  
z anegdotą o saganach

O wielowiekowej historii Załubic 
można by jeszcze długo gawędzić i temat 
pozostałby niewyczerpany. Swoje własne, 
pełne ciekawostek dzieje ma np. działają-
ca tu od 1926 r. Ochotnicza Straż Pożarna. 
Dziś profesjonalna jednostka ratownicza, 
nad rozwojem której czuwa Zarząd (na 
czele z prezesem dh Andrzejem Siarną 
– człowiekiem orkiestrą). Tymczasem 
mało kto pamięta, że w okresie II wojny 
światowej OSP, podobnie zresztą jak cała 
społeczność wsi była też silnym ogniwem 
Polskiego Państwa Podziemnego. W re-
mizie odbywały się tajne kursy wojskowe 
dla młodszych roczników AK, prowadzo-
ne przez instruktorów z ZWZ: Józefa Re-
dlera, Tadeusza Kowalskiego, Bolesława 
Trzaskowskiego, czy Romana Janusza. 
(W tym szkolenia z łączności i obsługi 
aparatury radionadawczej, prowadzone 
przez plut. Antoniego Wełnę).

Na oddzielne omówienie zasługu-
je historia szkoły w Załubicach, której 
znajomość od lat stara się zaszczepiać 

w młodzieży dyrektor p. Edward Biernac-
ki. To właśnie szkoła pielęgnuje pamięć 
o załubickich bohaterach Armii Krajo-
wej na czele z Anielą Janusz czy Hieroni-
mem Wyszyńskim – Honorowym Oby-
watelem Radzymina. (A skoro już o tym 
mowa, to nie sposób nie wspomnieć, iż 
Załubice to jedyna wieś w gminie, z którą 
związani są aż dwaj Honorowi Obywate-
le Radzymina, bo przecież także ś.p. gen. 
bryg. Kazimierz Gilarski).

 Załubice, to także ważne miejsce 
związane z  walkami 1920 r. Wszak po-
łożona zaledwie 500 m przed polskimi 
liniami obrony wieś już 12 sierpnia sta-
ła się celem ataku 21 Dywizji Strzelców 
Smolina. Mało tego, 13 sierpnia Załubi-
ce stanowiły miejsce koncentracji tejże 
dywizji przed zaplanowanym natarciem 
na Warszawę, zaś walki z bolszewikami 
w tym rejonie trwały jeszcze w dniach: 16-
17 sierpnia, gdy Radzymin był już dawno 
wyzwolony.

Mając powyższe na uwadze, chciałoby 
się westchnąć na zakończenie „Ach, te Sa-
gany” – jak powiadają żartobliwie starzy 
radzyminiacy, podczas gdy młodzi nicze-
go nie kumają. (No właśnie, czy ktoś jesz-
cze pamięta dlaczego na Załubice wołali 
kiedyś „Sagany”?).

Otóż  odpowiedź na to pytanie jest 
prosta, chociaż współcześnie już nie tak 
oczywista. Sięga „zamierzchłych” czasów 
szczytowego PRL-u, kiedy gromadzkie 
Załubice i grające tu kapele słynęły w ca-
łym regionie z organizowania hucznych 
i temperamentnych wiejskich zabaw. Nie 
było nigdzie takich, bo i nigdzie już nie 
było takiego klimatu jak w Załubicach. 
Elektryfikacja dotarła tu dość późno, 
w latach 60-tych XX w., we wsi domi-
nowała tradycyjna, drewniana zabudo-
wa skupiona po obydwu stronach praw-
dziwie wiejskiej drogi. A że przed tymi 
załubskimi chałupami stały płoty, przy 
których znajdowały się ławeczki, zaś na 
sztachetach suszyły się do góry dnami, 
co? … powszechnie wywieszane przez 
gospodynie po potoknięciu piękne, pę-
kate, staroświeckie… SAGANY! Skoja-
rzenie nasunęło się samo :)

Przylgnęło i tak już zostało, cho-
ciaż dzisiaj próżno szukać czegokolwiek 
z tamtych czasów w krajobrazie wsi.

Jak sami widzicie, barwną i wielo-
aspektową historią mogą pochwalić się te 
nasze Załubice. Historią, o której szemrze 
cicho Rządza, a która wciąż czeka na swo-
jego odkrywcę.

▷ Rafał S. Lewandowski

 Gawęda o saganach, ostatnim zajeździe nad Rządzą i pewnej transakcji, 
którą córka chciała tatusiowi otworzyć drogę do raju…

Bardzo Stare Załubice

Załubice to jedna z najważniejszych 
i najstarszych wsi w gminie Radzymin. 
Miejscowość położona w północno-za-
chodniej części naszej gminy pomiędzy 
rzeką Rządzą a starym korytem Bugu, 
dzieli się na sołectwa: Stare i Nowe Zału-
bice, które łącznie zajmują obszar ponad 
11,4 km² i liczą w sumie ok. 1300 miesz-
kańców.

Największym atutem miejscowości 
jest niewątpliwie jej położenie. Bliskość 
Rządzy, Zalewu Zegrzyńskiego, sąsiedz-
two lasów i malowniczych „bużysk”, czyli 
starorzeczy Bugu sprawia, że są to tere-
ny wyjątkowo atrakcyjne pod względem 
rekreacji i wypoczynku. Zarówno Stare, 
jak i Nowe Załubice podobnie zresztą jak 
sąsiednie wsie: Arciechów, Wolica, Ruda, 
Borki-Siwek jak również Rynia (gm. Nie-
poręt) czy Kuligów (gm. Dąbrówka) od 
lat cieszą się niesłabnącą popularnością 
wśród letników, zaś działki rekreacyjne 
i zabudowa letniskowa stanowią domi-
nującą część ich krajobrazu.

Usytuowanie Załubic pośrodku owe-
go zagłębia letniskowego (nazywanego 
czasem „rajem warszawiaków”), popar-
te uwarunkowaniami historycznymi, 
w naturalny sposób pozwoliło wsi na 
przyjęcie roli lokalnego ośrodka spo-
łeczno-gospodarczego. W obrębie Sta-
rych Załubic funkcjonuje Zespół Szkół, 
urząd pocztowy (kod 05-255), prężnie 
działają organizacje społeczne tj.: Ochot-
nicza Straż Pożarna (od 1926 r.), piłkarski 
Klub Sportowy „Rządza” i Koło Emery-
tów, zaś w Nowych Załubicach mieści się 
kościół Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 
św. Stanisława BM (erygowanej w 1976 
r.) wraz z cmentarzem. Miejscowość ma 
dobrze rozwiniętą komunikację z War-
szawą i Radzyminem oraz infrastruktu-
rę gospodarczą - posiada kilka sklepów, 

funkcjonują firmy usługowe, prywatny 
dom opieki dla osób starszych, hurtownia 
napojów oraz oczywiście cukiernie, któ-
rych wypieki cieszą się uznaniem w ca-
łym regionie.

Kiedy Rządza była Rynią
Warunki naturalne rejonu Załubic, 

stanowiące obszar położony w bezpo-
średnim sąsiedztwie rzeki Rządzy na do-
datek w pobliżu strategicznego miejsca, 
w którym Bug łączy się z Narwią, stano-
wiły od czasów prehistorycznych atrak-
cyjną lokalizację dla osadnictwa. 

Dotychczasowe badania archeologicz-
ne wskazują, że osadnictwo na tym tere-
nie rozpoczęło się już w młodszej epo-
ce kamienia i istniało zarówno w epoce 
brązu jak też żelaza. W rejonie Załubic, 
Arciechowa, Siwka i Sokołówka odkryto 
także ślady bliższych naszym czasom kul-
tur - cmentarzyska z okresu rzymskiego 
oraz późniejszego z IX wieku, co świad-
czy o wyjątkowo wczesnym skolonizo-
waniu tych ziem i pozwala zaryzykować 
twierdzenie, że właściwych początków nie 
tylko Załubic, ale też sąsiednich wsi: Ar-
ciechowa, Opola czy Ryni należy upatry-
wać w czasach przedpiastowskich, kiedy 
formowały się plemienne wspólnoty tery-
torialne, stanowiące zaczątek przyszłego 
organizmu państwowego. (Warto zauwa-
żyć, że istnienie takiej organizacji rodowej 
na tym obszarze sugeruje właśnie nazwa 
wsi Opole, która bezpośrednio odnosi się 
do określenia nadanego jednej z najstar-
szych jednostek terytorialnych polskich 
Słowian. Mianem „Opola” określano lo-
kalny związek osiedleńczy, skupiony wo-
kół uprawianego przez wspólnotę pola, 
będącego podstawą bytu tejże społecz-
ności). Załubice powstały zatem najpraw-
dopodobniej w czasach, kiedy tę okolicę 

zamieszkiwali jeszcze Awaryni (jedno 
z legendarnych mazowieckich plemion) 
a rzeka Rządza zwana była Rynią (tak było 
do początków XVI wieku). 

Skąd się wzięła nazwa Załubice?
W przypadku Załubic bezsprzecznie 

mamy do czynienia z nazwą o charak-
terze miejscowym, ściślej kulturowym. 
O wiele trudniejsze jest natomiast jed-
noznaczne wyjaśnienie jej pochodzenia, 
które można tłumaczyć w trójnasób:

Zważywszy, że załubice, to gwaro-
we określenie zdobionych, wręcz parad-
nych sań konnych (do dziś używane we 
wschodniej Polsce – u nas bardziej po-
pularne nazwy to: „pałubce”, „pałubki”) 
wydaje się, że w przeszłości mieszkańcy 
wsi mogli wyróżniać się na tle okolicy 
za sprawą ich wyrobu albo charaktery-
stycznego sposobu zdobienia. Biorąc pod 
uwagę, że mówimy o środku transportu 
niezwykle rozpowszechnionym, bo nie-
zbędnym przez znaczną część roku a przy 
tym szczególnie popularnym wśród roz-
miłowanej w kuligach drobnej szlachty, 
której w naszym regionie nie brakowa-
ło, świadczenie tego rodzaju usług mo-
gło być przez lata intratnym zajęciem dla 
mieszkańców wsi.

Druga wersja, którą warto rozważyć, 
wiąże się ze staropolskim a dziś już zu-
pełnie zapomnianym słowem „załubce”, 
które wg A. Brücknera oznaczało drew-
niany zasobnik na łuk. Być może we 
wczesnym średniowieczu, kiedy ziemie 
te pustoszyły najazdy Jadźwingów, Litwi-
nów i Prusów, prowadzących często swe 
łupieżcze wyprawy wzdłuż Bugu i Narwi, 
Załubice były osadą, w której stacjonowa-
li książęcy strzelcy lub rzemieślnicy, trud-
niący się wyrobem wyposażenia łuczni-
czego. (Podobnie jak w niezbyt odległym 

korzystniejsze dla rozwoju wsi i rzemio-
sła prawo chełmińskie.

Załubice w cenie – sprzedam 
wieś za przodków zbawienie

Skoro już przy temacie sprzedaży jeste-
śmy, nie sposób nie wspomnieć o najcie-
kawszej bodajże transakcji w dziejach Za-
łubic, za sprawą której wieś na kilkaset lat 
stała się własnością klasztoru kanoników 
laterańskich w Czerwińsku. Mianowicie, 
roku pańskiego 1434 pani o wdzięcznym 
imieniu Przybka (wnuczka owego Dzier-
sława z Okunina – szczęśliwego nabywcy 
dóbr załubskich sprzed 48 lat), powodo-
wana gorącą potrzebą uczczenia pamięci 
swego zmarłego ojca Dobrogosta, przy-
rzeka opatowi i konwentowi czerwińskie-
mu Andrzejowi odstąpienie wsi: Załubice 
i Wola Załubska w zamian za zbawienie 
duszy tatusia i całego rodu, w tym jej 
spadkobierców. Transakcja miała zostać 
dokonana po uiszczeniu przez opata sym-
bolicznej dopłaty 400 kóp groszy. (No 
cóż, wiadomo wszak nie od dziś, że zba-
wienie szlachcica - Mazura wymagało nie 
lada kosztu, „albowiem dusza jego, pomi-
mo prawowierności katolickiej, anielską 
nie była”). Co prawda, nie wiemy jak cięż-
kie były grzechy tatusia i czy ofiarowanie 
Załubic klasztorowi faktycznie otworzyło 
mu drogę do raju, możemy się jednak do-
myślać, że transakcja Przybki raczej nie 
zachwyciła jej ziemskich spadkobierców, 
na czele z synem Wojciechem. Wskazuje 
na to fakt, iż dokonanie sprzedaży trzy-
krotnie musiał potwierdzać sam książę 
mazowiecki Bolesław IV a ostateczna ce-
na, jaką zapłacił opat za dobra załubskie 
wraz z barciami i wszelkimi pożytkami 
wyniosła (nie licząc zbawienia duszy Do-
brogosta) 530 kóp groszy w półgroszach 
i 30 kóp groszy szerokich.

Tym samym, dobra Załubice i Wolica 
szacowane na co najmniej 85 włók, zali-
czone zostały w poczet włości opactwa 
czerwińskiego kanoników laterańskich, 
które pod koniec XVI w. posiadało na 
Mazowszu w sumie aż 58 wsi. 

Bogaty jak kmieć opata
Przejście Załubic na własność klasz-

toru i doglądanie wsi przez zakontrakto-
wanych zarządców niewątpliwie opłaciło 

Jadowie, gdzie jak sugeruje nazwa - zaj-
mowano się produkcją zatrutych grotów 
strzał i włóczni).

Niewykluczone też, że etymologia na-
zwy wsi związana jest z innym średnio-
wiecznym, a dziś już nieużywanym sło-
wem „słubica”, oznaczającym potężną 
drewnianą palisadę, obwarowany brzeg 
rzeki. Być może tego rodzaju umocnie-
nie istniało kiedyś nad brzegiem Rządzy 
(Ryni), by chronić ludność osady zarów-
no przed najeźdźcami jak też kapryśnymi 
wodami meandrującej rzeki, która co ro-
ku potrafiła zmieniać swe koryto? (Zału-
bice jako określenie miejsca położonego 
za słubicą, czyli „zasłubice”).

Ocenę tego, który z przedstawionych 
wariantów jest najbardziej prawdopo-
dobny wypada pozostawić mieszkańcom 
i czytelnikom. Niemniej, rozważając wa-
rianty pochodzenia nazwy Załubice war-
to pamiętać o historycznym przymiotni-
ku od niej utworzonym, który brzmiał 
„załubski” (obecnie poprawne są: staro-
załubicki i nowozałubicki), co z punktu 
widzenia zasad językoznawstwa zdaje się 
dyskredytować ewentualny związek na-
zwy ze słowem „słubica”. Tym samym, 
najbardziej prawdopodobne pozostają 
dwa pierwsze warianty, czyli malowane 
sanie lub futerał na łuk.

Załubice znane są światu już od 631 lat!
O długiej metryce Załubic świadczą 

dobitnie najstarsze zachowane doku-
menty, które sięgają aż 1386 r. co oznacza, 
że wieś (zapisana jako „Zalubycze”) ist-
niała już w XIV w. i stanowiła wówczas 
własność szlachecką. Dzięki nim wiemy, 
iż ówczesnym właścicielem Załubic był 
Klemens z Biejkowa (wieś w obecnym 
pow. białobrzeskim), syn sławnego ma-
zowieckiego komesa imieniem Stańko, 
któremu wg przekazów książę Trojden 
nadał w uznaniu zasług liczne włości, roz-
rzucone po całym Mazowszu (być może 
również i Załubice?). Dokładnie 631 lat 
temu rzeczony pan Klemens – syn ryce-
rza Stańki postanowił sprzedać Załubi-
ce za okrągłą sumkę 90 grzywien groszy 
krakowskich niejakiemu Dziersławowi 
z Okunina, co potwierdza swoim maje-
statem sam książę mazowiecki Janusz I, 
który następnie przenosi przywilej lo-
kacyjny Załubic z prawa polskiego na 
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Harcerstwo na ziemi radzymińskiej ma piękną i bogatą tradycję licząca  
ponad 100 lat. Wielu mieszkańców pamięta czasy, gdy Radzymin tętnił  
harcerskim życiem, zaś kolejne pokolenia wyrastały w duchu Prawa  
i Przyrzeczenia Harcerskiego z oddaniem służąc Bogu i Ojczyźnie. 

Biblioteka z miesiąca na miesiąc rozwija działalność kulturalną i czytelniczą. 
Zwiększa też zakres działalności. 

Harcerski Radzymin Co nowego w kulturalnej 
Bibliotece w Radzyminie?

Harcerstwo na trwałe wrosło w ra-
dzymińską społeczność budząc jed-
noznacznie pozytywne skojarzenia. 
Potwierdzają to badania opinii spo-
łecznej. Wynika z nich, że blisko trzy 
czwarte Polaków (73 %) darzy zaufa-
niem harcerstwo, przy jednoczesnym 
niskim 6 procentowym odsetku osób 
deklarujących jego brak1. 

W chwili obecnej w świadomości 
społecznej obecne są dwa stereotypo-
we obrazy harcerstwa i harcerzy:

- Obraz 1: „harcerz na służbie”. 
Harcerstwo postrzegane jest jako 
organizacja zajmująca się dziećmi 
i młodzieżą, harcerze zaś zawsze są 
gotowi do działania, chętni i pomoc-
ni. Obraz ten przekłada się na wyso-
kie społeczne zaufanie do harcerstwa, 
identyfikację harcerzy jako osób od-
ważnych, uczynnych i wstrzemięźli-
wych w używkach. 

Obraz 2: „harcerz – chłopiec 
w krótkich spodenkach”. Harcerstwo 
w tym przypadku społecznie kojarzy 
się nie jako organizacja wychowaw-
cza, lecz naiwnie zabawowa ograni-
czająca się do organizacji czasu wol-
nego i biegania w rzeczonych krótkich 
spodenkach po lesie. W tym kontek-
ście harcerstwo ma znaczenie pejora-
tywne – jawi się jako coś niepoważ-
nego, naiwnego, nieżyciowego, wręcz 
trywialnego. Z obrazem tym często 
związane są osobiste wspomnienia 
z dzieciństwa, czasu nieskrępowanej 

swobody i radości. 
Wizerunki te, choć zupełnie od-

mienne, w moim przekonaniu się nie 
wykluczają. Ludzie nie posiadają bo-
wiem wiedzy na temat tego czym jest 
harcerstwo, jakie są jego cele i meto-
dy działania, kształtują zatem swoją 
opinię w oparciu o powierzchowne 
sceny: obozu w lesie, akcji zarob-
kowej w markecie, harcerzy stojący 
przy pomniku przy okazji tej czy in-
nej uroczystości. Harcerstwo to jed-
nak przede wszystkim organizacja 
wychowawcza przekazująca ważne 
i unikalne umiejętności i kompeten-
cje społeczne jakże poszukiwane na 
współczesnym rynku pracy. Umiejęt-
ność wykonywania indywidualnych 
i grupowych zadań, zarządzania ze-
społem, praca systemem małych grup 
czy umiejętność bycia liderem wynie-
sione z harcerstwa procentują w przy-
szłości czyniąc z osób mających stycz-
ność z organizacją wartościowych 
i poszukiwanych pracowników. 

W tym kontekście warto posta-
wić pytanie o stan harcerstwa w na-
szej gminie oraz jego rolę i znaczenie 
w życiu lokalnej społeczności.  

Po trwającym blisko dekadę kryzy-
sie, który spowodował znaczący spa-
dek liczby członków oraz praktycznie 
zniknięcie harcerstwa z mapy Radzy-
mina, mamy do czynienia z powol-
nym, ale systematycznym procesem 
jego odbudowy. Harcerze zaczynają 

być widoczni przy okazji uroczysto-
ści, imprez i wydarzeń ważnych dla 
naszej społeczności. Podejmują tak-
że własne inicjatywy, jak na przykład 
grudniowa akcja przekazania Betle-
jemskiego Światła Pokoju mieszkań-
com za pośrednictwem parafii oraz 
instytucji miejskich. 

W chwili obecnej radzymińscy 
harcerze liczą blisko dwustu człon-
ków należących do Chorągwi Stołecz-
nej Związku Harcerstwa Polskiego: 
zuchów (dzieci w wieku 7-10 lat), har-
cerzy (dzieci w wieku 10-13 lat) oraz 
harcerzy starszych (młodzież w wieku 
13-16 lat). Na terenie miasta i gminy 
działają trzy jednostki organizacyj-
ne (informacje na ich temat znaleźć 
można na stronach www szkół, na te-
renie których prowadzą działalność, 
lub wpisując nazwę drużyny na por-
talu Facebook):

- Szczep 9 Radzymińskich Drużyn 
Harcerskich i Gromad Zuchowych 
„Labirynt”2 zrzeszający ponad 150 
zuchów i harcerzy. Szczep w chwili 
obecnej działalność prowadzi w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Radzyminie 
(gromada zuchowa i drużyna har-
cerska), Niepublicznej Szkole Pod-
stawowej Praxis w Łąkach (gromada 
zuchowa i drużyna harcerska) oraz 
budynku szkoły w Łosiu (gromada 
zuchowa i drużyna harcerska). 

- 64 Radzymińska Drużyna Har-
cerska „Czerwone Maki” licząca 

Leśny apel na czerwcowym biwaku

około 20 harcerzy działająca w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Radzyminie, 
odbywająca spotkania w Izbie Har-
cerskiej przy ulicy Polnej.

- 64 Radzymińska Drużyna Harce-
rzy Starszych „Rajski Ptak” w szere-
gach której działa około 10 harcerzy 
starszych działająca przy Gimnazjum 
nr 2, mająca zbiórki w Izbie Harcer-
skiej przy ulicy Polnej.

Odbudowa harcerstwa w Radzy-
minie nie byłaby możliwa bez wspar-
cia ze strony władz miasta. W tym 
miejscu należy podkreślić nieoce-
nioną pomoc i życzliwość płyną-
cą ze strony Burmistrza Radzymin 
Krzysztofa Chacińskiego, Przewod-
niczącego Rady Miejskiej Krzysztofa 
Dobrzynieckiego, radnych, dyrekto-
rów instytucji miejskich – Bibliote-
ki: Artura Laskowskiego, ROKiS-u: 
Mirosława Jusińskiego oraz Zespo-
łu Szkół nr 2: Małgorzaty Osieckiej 
Chmielewskiej.  Szczególnie chciał-
bym podziękować dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. ppłk pilota Ma-
riana Pisarka pani Elżbiecie Jeleń, bez 

której wsparcia i olbrzymiej życzliwo-
ści wiele harcerskich przedsięwzięć 
nie mogłoby się odbyć. 

Za nami Harcerska Akcja Letnia 
2017, w której uczestniczyło ponad 
100 zuchów i harcerzy z Radzymi-
na. Przed nami harcerskie wyzwa-
nia i służba dla dobra radzymińskiej 
społeczności. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych do wstąpienia 
w nasze szeregi i przeżycia wielkiej 
harcerskiej przygody. 

Mam głębokie przekonanie, że 
harcerskie pozdrowienie CZUWAJ 
będzie coraz lepiej słyszalne we 
wszystkich zakątkach naszej gminy, 
zaś radzymińscy harcerze na trwa-
łe zajmą należne im miejsce w życiu 
naszej małej radzymińskiej ojczyzny.

 ▷ phm Tomasz Godlewski

Przypisy:
1 - Źródło: http://www.cbos.pl/ 
SPISKOM.POL/2016/K_018_16.PDF ,  
dostęp czerwiec 2017
2 - Szczep to związek kilku drużyn  
harcerskich lub/i gromad zuchowych

Radzymińscy harcerze Serce obozu harcerskiego

KULTUR ASPOŁECZNOŚĆ

W tym roku odpowiadała za orga-
nizację największych imprez plenero-
wych w Radzyminie. Zorganizowała 
występy popularnych kabaretów. Je-
sienią zaprasza na pierwszy duży klu-
bowy koncert gwiazdy muzyki pop – 
zespołu Happysad. Uruchomiła cykl 
koncertów pod nazwą „Czar dawnych 
fortepianów”. A czytelników z pew-
nością zainteresuje możliwość ko-
rzystania z książek elektronicznych 
bez wychodzenia z domu – dostępna 
w Bibliotece od września. 

Książki cyfrowe
Nasza biblioteka wykupiła dostęp 

online do wybranych publikacji spe-
cjalistycznych, naukowych, popu-
larnonaukowych i beletrystycznych 
w języku polskim na platformie IBUK 
Libra. Dzięki nawiązaniu współpra-
cy z innymi bibliotekami i zawar-
ciu z nimi Konsorcjum Bibliotek 
Publicznych Powiatu Radomskiego 
i Wschodniego Mazowsza, czytel-
nicy każdej z bibliotek konsorcjum, 
od września 2017 roku także Biblio-
teki w Radzyminie, mają nieodpłat-
ny dostęp do blisko 2 tys. książek cy-
frowych! Czytelnicy mają możliwość 
korzystania z platformy i czytania 
książek przez całą dobę, siedem dni 
w tygodniu – na komputerze, smart-
fonie, laptopie czy tablecie – wszę-
dzie, gdzie mają dostęp do Internetu: 
w domu, pracy, w plenerze. 

Po zalogowaniu się i uzyskaniu 
dostępu do platformy każdy użyt-
kownik ma możliwość utworzenia 

własnej półki z książkami myIBUK, 
czytania wybranych książek (do 5 
jednocześnie), a także pracy z tek-
stem: dodawania zakładek, robie-
nia notatek bezpośrednio w tekście, 
wyszukiwania słów i fraz, tagowania 
ważnych fragmentów, sprawdzania 
znaczenia wyrazów w słownikach 
i encyklopediach PWN. 

Aby móc korzystać z dostępu do 
cyfrowych książek każdy zaintere-
sowany tym czytelnik powinien ko-
lejno:

  zgłosić się osobiście do Biblioteki 
w Radzyminie w celu odebrania 
swojego kodu PIN, 

  wejść na stronę www.libra.ibuk.pl 
(dostęp do platformy jest możliwy 
także po wejściu na stronę www.
bibliotekaradzymin.pl – po klik-
nięciu w zakładkę e-booki),

  zarejestrować się w serwisie poda-
jąc swój adres e-mail oraz wymy-
ślone własne hasło (NIE kod PIN 
otrzymany w Bibliotece!),

  dodać Bibliotekę w Radzyminie 
(do tego potrzebny jest otrzyma-
ny w bibliotece kod PIN).

Od tego momentu można już prze-
glądać książki i publikacje, wypoży-
czać, czytać i pracować z tekstem on-
-line.

Na stronie internetowej biblioteki 
zamieszczony jest film instruktażo-
wy, jak się zarejestrować w serwisie, 
a także szczegółowa instrukcja ob-
sługi i korzystania z platformy w for-
macie pdf, którą można przeglądać 

on-line lub pobrać na dysk swojego 
komputera. 

Imprezy kulturalne 
We wrześniu i październiku 

w Miejskiej Sali Koncertowej kró-
lował teatr. Gościliśmy wybitnego 
polskiego aktora Adama Ferencego, 
który przyjechał z nową sztuką pn. 
Dziennik przebudzenia – napisaną 
i wyreżyserowaną w oparciu o prozę 
Jerzego Pilcha. A Radzymiński Teatr 
Amatorski PARADOKS świętował 
10-lecie istnienia. Na tę okoliczność 
wystawiona została – podobnie jak 
10 lat temu, na inaugurację działal-
ności – komedia Aleksandra Fredry 
pt. Zemsta.

Koniec października i listopad bę-
dzie obfitował w koncerty. Zaczniemy 
od recitalu Agaty Rackiej – młodej 
utalentowanej piosenkarki z Radzy-
mina. W ostatni piątek października 
przyjedzie do Radzymina charyzma-
tyczny Witold Mikołajczyk znany ja-
ko Witek Muzyk Ulicy. Po 13 latach 
rzucił pracę handlowca i własny biz-
nes dla muzyki. Zaczynał od śpie-
wania na ulicach Warszawy. Wydał 
własną płytę, jeździ z koncertami po 
Polsce. 2 listopada, jak co roku, po-
słuchać można będzie jazzu w najlep-
szym wydaniu w ramach Zadzuszek 
Jazzowych. Wystąpią: Agnieszka He-
kiert (śpiew), Mariusz Gęgotek (for-
tepian), Artur Włodkowski (sakso-
fony), Andrzej Zielak (kontrabas, 
gitara basowa), Jarek Gaś (perkusja), 
Przemek Kostrzewa  (trąbka). A 17 

listopada – hit: zespół Happysad. Ich 
koncert odbędzie się w nowej hali 
sportowej Szkoły Podstawowej nr 1.

Zmienimy też formułę obchodów 
Święta Niepodległości. Co roku w wi-
gilię tego święta Towarzystwo Przyja-
ciół Radzymina organizuje Wieczór 
Patriotyczny. Zależy nam na tym, by 
co roku wychodzić poza mury sa-
li koncertowej liczącej zaledwie 147 
miejsc siedzących, a przede wszyst-
kim, by docierać do młodszego po-
kolenia. W tym celu przygotowujemy 
widowisko teatralno-muzyczne pt. 
„Młodość Józefa Piłsudskiego”, któ-
re będziemy chcieli pokazać szerszej 
publiczności na hali sportowej RO-
KiS. Wiemy, że zainteresowanie po-
stacią Marszałka Józefa Piłsudskiego 
jest ogromne, zwłaszcza wśród ludzi 
młodych. Przyszedł nam więc po-
mysł, aby odpowiedzieć o tej postaci 
nieco inaczej. Nie o Marszałku, Na-
czelniku czy Komendancie, bo z tej 
strony jest powszechnie znany, ale 
o jego młodości i wieku średnim, gdy 
dopiero kształtował się, jako człowiek 
i późniejszy konspirator. Nie o posta-
ci, jak ze spiżu, ale o normalnym fa-
cecie, którym targały najróżniejsze 
emocje i wątpliwości.

Sztandarowym, cyklicznym przed-
sięwzięciem muzycznym Biblioteki 
w Radzyminie, którego inauguracja 

nastąpiła w tym roku i które będzie 
kontynuowane w latach kolejnych, 
jest „Czar dawnych fortepianów”. 
Głównymi bohaterami koncertów są 
historyczne instrumenty. Fortepia-
ny z epoki posiadają niepowtarzal-
ną aurę brzmieniową, ciepłą barwę, 
szlachetność i delikatność – cechy, 
które doskonale uwypuklają niuan-
se romantycznej muzyki XIX wie-
ku. Do gry na tych wyjątkowych in-
strumentach zapraszani są wybitni 
pianiści specjalizujący się w grze na 
instrumentach historycznych. Opie-
kunem cyklu jest prof. UMFC dr 
hab. Maria Ludwika Gabryś. Kon-
certy prowadzi Agata Mierzejewska, 
kurator cyfrowej kolekcji instrumen-
tów muzycznych instrumenty.edu.pl. 
Wszystkie fortepiany prezentowane 
radzymińskiej publiczności pocho-
dzą z kolekcji Andrzeja Włodarczyka 
i jego Pracowni Pianin i Fortepianów 
w Słupnie. Najbliższy koncert z tego 
cyklu odbędzie się 10 grudnia. Zapra-
szamy!

Wszystkie propozycje wydarzeń 
kulturalnych i bibliotecznych oraz 
stałych zajęć dostępne są na stronie 
internetowej http://bibliotekaradzy-
min.pl/ oraz na profilu Biblioteki na 
FB: https://www.facebook.com/bi-
bliotekaradzymin/.

 ▷ Artur laskowski

Na fortepianie Broadwood nr. 16444 
z 1845 roku gra Tobias Koch
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Plakat koncertu Happysad w Radzyminie



24 | Radzyminiak 2/2017 www.radzymin.pl

SPORT

Zawodniczki Klubu Piłki Ręcznej ROKiS Radzymin 
zakończyły poprzedni sezon pierwszym miejscem  
w Polsce w kategorii młodziczek i wysokim miejscem  
w finałach Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych. 

Gramy w ręczną 
w Radzyminie

22 667 67 67(

Urząd ma też możliwość nagrywania prowadzonych rozmów, którą wprowadzamy, aby jeszcze lepiej obsługiwać naszych interesariuszy i klientów. Do końca roku 2017 po-
łączenia wykonywane na dotychczasowe numery będą automatycznie przekierowywane na nowy numer główny 667 67 67. Po tym czasie, stare numery zostaną wyłączone. 

Burmistrz  801

Za-Ca Burmistrza  802

Sekretarz  803 

Skarbnik  804

Przewodniczący Rady Miejskiej  842

Sekretariat Burmistrza  800 

Biuro Rady Miejskiej  840 

Referat Środowiska  
i Gospodarki Odpadami  868

Ekopatrol  700

Referat Gospodarki Komunalnej,  
Mieszkaniowej i Utrzymania Dróg  875

Referat Rozwojui Zagospodarowania  
Przestrzennego  827

Referat Geodezji  
i Gospodarki Gruntami  830

Referat Ogólnoorganizacyjny  837

Referat Inwestycji  889

Referat Partycypacji  
i Polityki Społecznej  852

Referat Planowania i Realizacji Budżetu  808

Biuro Windykacji  819

Referat Podatków i Opłat Lokalnych  811

Referat Zamówień Publicznych  835 

Samodzielne Stanowisko Ds. Obrony Cywilnej, 
Obronności I Zarządzania Kryzysowego  712 

Biuro Pozyskiwania  
Środków Zewnętrznych  846

Referat Promocji i Informacji  849

Urząd Stanu Cywilnego  706

Referat Teleinformatyki i Monitoringu  821

Audytor Wewnętrzny  858

Referat Spraw Obywatelskich  703

Samodzielne Stanowisko Ds.działalności  
Gospodarczej i Zezwoleń  709

Obsługa Prawna Urzędu  857 

UwAGA! nowa centrala i numery telefoniczne  
w Urzędzie miasta i Gminy Radzymin

Koniec sygnału zajętości w słuchaw-
ce. Radzymiński urząd zmienił cen-
tralę telefoniczną na nowoczesną, cy-
frową. Od kilku tygodni funkcjonuje 
jeden nowY główny numer do urzę-
du. Jest prosty i łatwy do zapamiętania: 
22 667 67 67. Dzwoniąc na niego może-
my łatwo wybrać sprawę, którą mamy 
do załatwienia i łączyć się z odpowied-
nim urzędnikiem za pomocą menu lub 
wybrać nr wewnętrzny do konkretnej 
osoby lub referatu. Oprócz głównego 
numeru na centralę każdy urzędnik 
ma teraz również odrębny, bezpośred-
ni numer telefonu na biurko. Pełny wy-
kaz numerów dostępny jest na stronie 
internetowej urzędu.

W czerwcu br. młodziczki 
z Radzymina (rocznik 2003/04) 
wygrały finał Pucharu Związku 
Piłki Ręcznej w Polsce, zdecy-
dowanie pokonując 24:14 dru-
żynę MTS Kwidzyn, a wcześniej 
walcząc zacięcie w półfinale z Roxą Lu-
blin. Zdobyły tym samym tytuł najlep-
szej drużyny w Polsce w sezonie 2016/2017. 
W kategorii juniorek młodszych (rocznik 
2000 i młodsze) Radzyminianki w mar-
cu zdobyły wicemistrzostwo Mazowsza, 
ulegając jedynie zespołowi MKS Karczew, 
a w maju doszły do finałów Mistrzostw 
Polski, zajmując ostatecznie piąte miejsce. 
Zespół dziewcząt z Gimnazjum nr 2 w Ra-
dzyminie zajął też II miejsce w Mistrzo-
stwach Mazowsza.

Tymi sukcesami młode 
szczypiornistki z Radzymina 
potwierdziły, że liczą się na are-
nie ogólnopolskiej. A wszystko 
zaczęło się dziesięć lat temu, gdy 
w Uczniowskim Klubie Sporto-

wym "Dwójka" w Szkole Podstawowej nr 2 
w Radzyminie powstała sekcja piłki ręcz-
nej. Otoczył ją opieką Mirosław Jusiński, 
dyrektor ROKiS. Sekcję stale wspiera też 
dyrektor szkoły, p. Małgorzata Osiecka-
-Chmielewska udostępniając salę, orga-
nizując klasy sportowe i promując piłkę 
ręczną wśród uczniów. Nic nie zadziało-
by się jednak bez zaangażowania kadry 
trenerskiej, czyli pań: Ewy Filipek, Mo-
niki Sawickiej i Agnieszki Wardakow-
skiej, które mobilizują zawodniczki do 
wytrwałości i ciężkiej pracy i prowadzą je 
do sukcesów sportowych. W klubie dzia-
łają również trenerzy: Stanisław Jaworski 
i Piotr Biernacki, którzy prowadzą zespoły 
chłopców. Oprócz tego bramkarzy szkoli 
p. Marta Backiel.

Klub KPR ROKiS Radzymin rozwi-
ja się m.in. dzięki wsparciu Gminy Ra-
dzymin i Powiatu Wołomińskiego, któ-
re w sposób ciągły współfinansują jego 
działalność w ramach dotacji sporto-
wych. Okazjonalnie klub pozyskuje też 

dodatkowe środki, jak np. specjalne do-
finansowanie od burmistrza Radzymina 
Krzysztofa Chacińskiego do letniego obo-
zu szkoleniowego, czy wsparcie projekto-
we z Fundacji Banku PKO BP, z którego 
zakupiono nowe stroje i dofinansowano 
udział drużyny w międzynarodowym 
turnieju Eurofest w Słowenii, gdzie junior-
ki młodsze z Radzymina zajęły piąte miej-
sce wśród 155 zespołów z całego świata.

Ośrodek Szkolenia w Piłce 
Ręcznej w Radzyminie

Dzięki sukcesom KPR ROKiS Radzy-
min Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzymi-
nie została włączona do ogólnopolskie-
go programu Ośrodków Szkolenia Piłki 
Ręcznej, prowadzonego przez Związek 
Piłki Ręcznej w Polsce i Ministerstwo 
Sportu przy wsparciu jednostek samorzą-
du terytorialnego. Program ten polega na 
wsparciu szkolenia zawodników – mło-
dzieży uzdolnionej sportowo w wieku od 
klasy czwartej do końca szkoły, realiza-
cji programu treningowego, monitorin-
gu postępów, udziału w konsultacjach 
sportowych dla wyróżniających się za-
wodników. Radzymińska „Dwójka” za-
kwalifikowała się do tegorocznej edycji 
programu OSPR jako jedna z trzech szkół 

na Mazowszu, a stosowną umowę z ZPRP 
podpisał Burmistrz Radzymina i Dyrek-
tor Szkoły.

Projekt „Gramy w ręczną” dla 
najmłodszych uczniów

Od września br. UKS „Dwójka” Ra-
dzymin bierze też udział w programie 
„Gramy w ręczną”, którego celem jest za-
chęcenie do gry w piłkę ręczną najmłod-
szych dzieci, od klas wczesnoszkolnych. 
Opiekunem projektu jest p. Agnieszka 
Wardakowska, która zaczęła pracę z około 
trzydziestką dzieci z klas trzecich, a w roz-
mowie z „Radzyminiakiem” podkreślała 
duże znaczenie wczesnego naboru zawod-
ników. Ukształtowane już sportowo dzie-
ci, jeśli chcą, mogą kontynuować treningi 
w ramach KPR ROKiS Radzymin.

W ostatnich latach klub zbudował sze-
roką kadrę zawodniczek o dużym po-
tencjale, które są powoływane do kadry 
wojewódzkiej, czy nawet ogólnopolskiej. 
Najbardziej znaną wychowanką KPR RO-
KiS Radzymin jest Patrycja Świerżewska, 
obecnie zawodniczka kadry narodowej 
B. Jej śladami podążają jej dwie młod-
sze siostry, ale uzdolnionych dziewcząt 
jest w radzymińskim klubie o wiele wię-
cej. W tym roku aż po pięć zawodniczek 

Drużyny KPR ROKis Radzymin:
DZIEWCZĘTA:

 Juniorki (1999-2000)
 Juniorki młodsze (2001-2002)
 Młodziczki (2003-2004)
 Grupa A (2005)
 Grupa B (2006 i młodsze)

CHŁOPCY:
 Młodzicy 2003
 Młodzicy 2004 i młodsi

z Radzymina zostało powołanych do ma-
zowieckiej kadry wojewódzkiej w rocz-
nikach 2002 i 2003. Podczas Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży w Karczewie 
w lipcu br. kadra mazowiecka z udzia-
łem Radzyminianek zajęła trzecie miej-
sce w Polsce,  na towarzyskim turnieju 
w Brodnicy na przełomie września i paź-
dziernika –pierwsze. Dwie zawodniczki 
–Justyna Świerżewska i Sandra Kowalska 
są powoływane do kadry narodowej ju-
niorów młodszych.

Szkolenie i zabawa
Najintensywniejsze szkolenie sporto-

we ma miejsce latem podczas obozów 
sportowych. W tym roku ponad sie-
demdziesięcioro dziewcząt i chłopców 
z KPR ROKiS Radzymin spędziło bli-
sko dwa tygodnie w Głuchołazach, na 
obozie dofinansowanym przez Burmi-
strza Radzymina. Oprócz realizacji pro-
gramu treningowego w swoich grupach 
wiekowych młodzież była tam po prostu 
na wakacjach, bawiła się i integrowała, 
chodzili na wycieczki, na basen i odpo-
czywali.

Będziemy śledzić rozgrywki ligowe na-
szych piłkarek ręcznych i przedstawiać je 
w kolejnych wydaniach “Radzyminiaka”.

Młodziczki z KPR ROKiS 
Radzymin po zwycięstwie 

w Pucharze ZPRP


