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Radzyminiak

i prawne naszych działań. Odkąd Krzysz-
tof jest burmistrzem, ma w urzędzie sztab 
stu fachowców i siedzi w tematyce gminy 
przez 24 godziny na dobę, rozwinął w pełni 
swój potencjał i teraz jestem znacznie spo-
kojniejszy.

Że już nie trzeba go pilnować?
Niewątpliwie dziesięć lat pracy w tym tan-

demie spowodowało, że mamy do siebie za-
ufanie. Znamy się już na tyle, że kiedy przed-
stawia mi jakiś nowy pomysł to już po trzech 
zdaniach wiem, czy mogę być spokojny, czy 
też powinienem być bardziej czujny i włączyć 
się w pełni w cały proces.

Zdarza się?
Coraz mniej. Łączy nas zarówno przy-

jacielska relacja, jak i wspólna wizja. A więc 
zgadzamy się w strategii rozwoju Radzymi-
na, ale czasem preferujemy inne rozwiązania 
taktyczne.

A czy ta przyjaźń z nie powoduje, że 
przewodniczący jest wobec działań 
burmistrza zbyt wyrozumiały i nie pro-
testuje, kiedy komuś dzieje się krzywda?

Myślę, że wielu chciałoby widzieć w prze-
wodniczącym oponenta burmistrza, który 
stoi z batem w ręku i punktuje go za wszystko. 
Ale przyjaźń nie wyklucza krytyki i obiek-
tywizmu. Gdyby burmistrz robił coś źle, na 
pewno bym mu to wypomniał. Zawsze bez 
wahania wyrażaliśmy nawzajem wszelkie 
swoje wątpliwości i opinie. I ta szczerość jest 
jednym z filarów naszej relacji do dziś.

Coś Cię zaskoczyło w byciu przewodni-
czącym?

Mam taką naturę, że lubię, gdy wszyst-
ko jest dobrze zaplanowane i zorganizo-
wane. Lubię spontaniczność, o ile mieści 
się w pewnych ramach. Taka też jest funk-
cja przewodniczącego – mieć wszystko pod 
kontrolą, tonować i być przygotowanym na 
niespodzianki. Jest to też funkcja reprezen-
tacyjna. Ubolewam, że w oczach obywateli 
rola radnego bywa lekceważona a nawet po-
mijana. Dlatego też staram się reprezento-
wać gminę Radzymin wszędzie, gdzie jest to 
możliwe. Bo władza gminy to jest burmistrz 
i rada miejska. A radę reprezentuje właśnie 
przewodniczący.

A jak przewodniczącemu pracuje się z 
radnymi?

Staram się być otwarty, nie knuję intryg, 
nie mamię nikogo obietnicami, że coś komuś 
załatwię, tylko mówię jak jest. Dlatego udaje 
mi się zachowywać dobre relacje z radnymi, 
nawet pomimo zmian w konfiguracjach tej 
rady. W każdej dyskusji staram się też zacho-
wać kulturę.

Dostrzegam zmianę u radnych w po-
dejściu do sprawowania swojej funkcji po-
między początkiem kadencji a teraz. Wielu 
radnych na początku kadencji koncentro-
wało się na swoim podwórku, swoim okrę-
gu wyborczym. W ciągu tych trzech lat 

doszło do pewnego przewartościowania. 
Zgodnie z wizją burmistrza, każdy radny 
postrzega dziś swoją rolę w kontekście sze-
rokiego, strategicznego planowania roz-
woju całej gminy Radzymin. Oczywistym 
jest dla nich, że często zamiast nakład-
ki asfaltowej czy postawienia paru lamp, 
musimy wcześniej wybudować kanalizację 
czy wodociąg. Radni potrafią iść na roz-
sądne kompromisy i dzięki temu środki 
budżetowe wydajemy coraz bardziej efek-
tywnie.

Czy nadal podpisujesz się w 100% pod 
programem, z którym startowaliście do 
wyborów 2014?

Zdecydowanie tak. Jak pokazała prak-
tyka, jest to program trafny i bardzo realny. 
Całkiem niedawno w klubie radnych zrobili-
śmy szczegółową analizę postępu w realizacji 
naszego programu wyborczego i okazało się, 
że plan, który założyliśmy na osiem lat zre-
alizowaliśmy już w ponad 70%. Uważam, że 
jak na trzy lata pracy w samorządzie, jest to 
sukces. Dzięki temu, że gmina wraz ze spół-
ką gminną pozyskała od początku kaden-
cji ponad 80 mln zł środków zewnętrznych, 
mogliśmy znacznie przyspieszyć tempo re-
alizacji inwestycji. Gmina Radzymin odzy-
skuje utracony czas.

Czy bycie kawalerem ułatwia sprawo-
wanie funkcji przewodniczącego?

Funkcja przewodniczącego nie ułatwia 
budowania relacji prywatnej.

A czym żyje dziś przewodniczący, 
oprócz pracy i bycia przewodniczącym?

Od sześciu zim jest to np. morsowanie, 
zaszczepione przez Mariusza Wilkowskie-
go. Wtedy zaczynaliśmy z burmistrzem nad 
Zegrzem w grupie pięcioosobowej, dziś stado 
radzymińskie przekracza już setkę morsów. 
Co roku wyjeżdżamy na festiwale morsów 
nad morze – w przyszłym roku aż do Szwecji.

Natomiast latem moją pasją jest spędza-
nie czasu na działce, w pobliskim lesie, nad 
jeziorem. Uwielbiam działkowy tryb życia – 
koszenie, kopanie, chodzenie na grzyby. Nie 
ma dla mnie lepszego wypoczynku.

Ostatnie pytanie – plany na przyszłość?
Czas pokaże. Myślę, że dalej praca dla sa-

morządu i realizowanie naszej wizji rozwoju 
gminy Radzymin. I nadal trzymanie się z da-
la od wszelkich partii politycznych. Zawsze 
z burmistrzem i grupą radnych wywodzą-
cych się ze stowarzyszenia, konsekwentnie 
pozostawaliśmy niezrzeszeni, wychodząc 
z założenia, że wstąpienie do jakiejkolwiek 
partii jest poddaniem części własnych idei 
i postulatów. W ten sposób, jako samorząd 
gminy Radzymin zachowujemy też maksi-
mum zdolności koalicyjnej.

Dziękujemy za rozmowę.
Ja również dziękuję i życzę wszystkim 

mieszkańcom radosnych, rodzinnych świąt 
Bożego Narodzenia i hucznego Sylwestra.

Jak zaczęło się Twoje funkcjonowanie  
w radzymińskiej przestrzeni publicznej?

To był rok 2005, kiedy to na portalu ga-
zeta.pl powstało Radzymińskie Forum, 
przestrzeń internetowa, w której młodzi 
mieszkańcy dyskutowali o sprawach gmi-
ny Radzymin. Pojawił się pomysł zrobienia 
czegoś w świecie realnym czyli założenia 
stowarzyszenia. Zorganizowaliśmy pierw-
sze spotkanie w ówczesnej restauracji „Im-
presja” nad cukiernią „Małgosia”. Przyszło 
około dziesięciu osób – większość pozna-
ła się wtedy po raz pierwszy. Poznałem-
wówczas Krzyśka Chacińskiego, Piotrka 
Rembelskiego, Arka Sochackiego. To było 
te ścisłe grono forumowiczów, w którym 
zapadła decyzja o założeniu stowarzysze-
nia i wybrano jego zarząd, czyli Krzysztofa 
Chacińskiego, jako prezesa i mnie, jako wi-
ceprezesa. I tak, w marcu 2006 roku Stowa-
rzyszenie Radzymińskie Forum rozpoczęło 
swoją działalność.

Czyli co konkretnie?
Ideą powołania stowarzyszenia była bu-

dowa społeczeństwa obywatelskiego, czyli 
zwiększanie udziału mieszkańców w życiu 
publicznym. Ponieważ zbliżały się wybory 
samorządowe, wzięliśmy udział w ogólno-
polskiej akcji „Masz głos – masz wybór”, 
dzięki której jeździliśmy po Polsce na szko-
lenia i konferencje i poznawaliśmy proble-
my różnych miast. Dzięki tym doświadcze-
niom postanowiliśmy poznać jak najlepiej 
problemy Radzymina i za pozyskany wów-
czas niewielki grant w wysokości 2 tys. zł, 
zorganizowaliśmy na hali sportowej pierw-
szą w Radzyminie debatę burmistrzowską, 
na którą przyszło ponad 300 osób. Zadbali-
śmy o formułę gwarantującą obiektywizm, 
przejrzysty regulamin i scenariusz, co 
mieszkańcy bardzo potem docenili. Najle-
piej zaprezentował się wówczas Zbigniew 
Piotrowski, zostając burmistrzem po raz 
drugi. Burmistrz publicznie podpisał wów-
czas zaproponowaną przez nas deklarację 
dotrzymania swoich obietnic wyborczych. 
Stowarzyszenie Radzymińskie Forum mia-
ło realizację tych obietnic monitorować, a na 
koniec kadencji zorganizować debatę pod-
sumowującą, co się udało, a czego się nie 
udało burmistrzowi zrealizować. Pierwszy 
rok naszych relacji z urzędem był bardzo 
sympatyczny. Problemy pojawiły się póź-
niej, kiedy z realizacją zobowiązań nie szło 
burmistrzowi najlepiej, a my wciąż go skru-
pulatnie rozliczaliśmy.

Ale Wasza działalność nie ograniczała 
się do patrzenia na ręce włodarzom 
Radzymina?

Oczywiście, statutowe cele SRF określili-
śmy bardzo szeroko i tak też działaliśmy, or-
ganizując pikniki ekologiczne, kursy udzie-
lania pierwszej pomocy, pchle targi, zbiórki 

krwi, pikniki ekologiczne i szereg innych ak-
cji, które do dziś żyją już własnym życiem.

Co Was do tego wszystkiego motywo-
wało? Chęć przejęcia władzy  
w Radzyminie?

To była kwestia indywidualna. Każ-
dy z nas po prostu chciał coś zmienić. Brać 
udział w życiu publicznym, mieć wpływ na 
to, co się w tym życiu gminy dzieje. Dzia-
łając w stowarzyszeniu można inspirować, 
budzić świadomość i nawet zaspokajać po-
trzeby społeczne mieszkańców. Nie można 
jednak realizować wizji rozwoju całej gminy 
ani zaspokajać potrzeb infrastrukturalnych. 
Dlatego po tych czterech latach działalno-
ści w stowarzyszeniu wielu z nas dojrzało do 
decyzji startu do rady w wyborach samorzą-
dowych 2010.

No i nie udał się Wam ten debiut?
Z powodu niedopatrzenia nasza lista wy-

borcza została odrzucona przez gminną komi-
sję wyborczą ze względów formalnych. To by-
ła pierwsza gorzka lekcja, która nauczyła nas 
dużej pokory wobec mechanizmu wyborów.

Cenna lekcja?
Tak, bo w konsekwencji nie podcięła 

nam skrzydeł. Te kolejne cztery lata pozwo-
liły nam wiele rzeczy jeszcze lepiej przemy-
śleć. Niektórzy dojrzeli do pewnych decyzji 

i wówczas wykreowała się taka myśl, że to 
Krzysztof Chaciński będzie tym liderem, 
który wystartuje na burmistrza, zaś towa-
rzysząca mu grupa społecznych animatorów 
świadomie budowała jego zaplecze politycz-
ne. Te działania zaowocowały zwycięstwem 
w wyborach 2014 roku.

Czy Krzysztof Chaciński od początku 
był takim naturalnym liderem? Bo od 
początku obaj jesteście postrzegani 
jako tandem.

Z Krzysztofem, oprócz wspólnego imie-
nia łączy nas miłość do Radzymina i po-
dejście do rozwoju całej gminy. Natomiast 
mamy różne charaktery. Jako wieloletni pre-
zes stowarzyszenia on był zawsze tym ini-
cjatorem, wizjonerem, wyznaczał kierunki 
przedsięwzięć i brał odpowiedzialność za ich 
realizację. Głowa zawsze pełna pomysłów, 
skory do ryzyka, odwaga i łatwość w podej-
mowaniu decyzji. Ja, jako ten bardziej stono-
wany i chodzący po ziemi, bywałem głosem 
rozsądku dbającym o sprawy formalne, cza-
sem nawet hamulcowym. W ten sposób stale 
się uzupełnialiśmy.

Dzisiaj on jest burmistrzem, Ty 
przewodniczącym samorządu. Jak ten 
dziesięcioletni model Waszej współpra-
cy społecznej przełożył się na wspólne 
zarządzanie gminą?

Mam wrażenie, że teraz jest łatwiej. 
Przez lata działalności w stowarzyszeniu 
dochodziło między nami do wielu starć. 
Bywałem wobec niego znacznie bardziej 
krytyczny. Byliśmy też znacznie młodsi, zu-
pełnie inna werwa nami kierowała. Jako ten 
starszy o 5 lat czułem, że muszę kontrolować 
tego wizjonera, dbać o aspekty formalne 

„Gmina Radzymin 
odzyskuje utracony czas”
W szczerej rozmowie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 
Dobrzyniecki podzielił się z nami historią znajomości z burmistrzem, 
doświadczeniami z pracy w radzie, a nawet poglądami politycznymi.

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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UWAGA! Nowa centrala i numery telefoniczne  
w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin

Przypominamy, że od września br. funk-
cjonuje NOWY główny numer do urzędu:  
22 667 67 67. Dzwoniąc na niego możemy ła-
two wybrać sprawę, którą mamy do załatwie-
nia i łączyć się z kompetentnym urzędnikiem 
za pomocą menu lub wybrać nr wewnętrzny do 
konkretnej osoby lub referatu. Oprócz głów-
nego numeru na centralę każdy urzędnik ma 
teraz również odrębny, bezpośredni numer te-
lefonu na biurko. Pełny wykaz numerów do-
stępny jest na stronie internetowej urzędu.

Od początku przyszłego roku połączenia 
wykonywane na dotychczasowe, tzw. stare 
numery (np. 22 7866292) będą automatycz-
nie przekierowywane na nowy numer główny  
22 667 67 67. Po pierwszym kwartale 2018 r. sta-
re numery zostaną wyłączone z użytkowania.

Kosmetyki
Dermo Amica- internetowa drogeria • www.dermo-amica.pl • Zniżki na wybrany asortyment   

Nami Sp. z o.o. • ul. Traugutta 24, Radzymin • 10% zniżki na zakupy

Elżbieta Kursa-Leder – Salon kosmetyczny • ul. Falandysza 10 m. 8 • Zniżka 10% na produkt miesiąca

Coś  
nietypowego

GieraDesign - pracownia luster • ul. Komunalna 6, Radzymin • 7% na zakupy na www.gieradesign.pl

Lux – Optyka Radzymin • ul. Falandysza 8, Radzymin • 20% zniżki na oprawki okularów

IT-Logic - sprzęt komputerowy • ul. Stary Rynek 18 • Drukarki laserowe i komputery • 5% zniżki na sprzęt komputerowy (max. 10 zł upustu)

JaTyKwiaty  • al. Jana Pawła II 49B Galeria Radzymin • Powiększanie bukietu o 10% wartości

Odzież 
i zabawki  
dla dzieci

Butik TUTU Shop • ul. Falandysza 6, Radzymin • 5% zniżki za zakupy powyżej 100 zł 
Merkury – centrum odzieżowe • ul. Strzelców Grodzieńskich 10  • 5% zniżki na zakupy pow. 200 zł  

• oraz 10% na zakupy pow. 300 zł

Zakupy  
świąteczne

Intermarche MODOTI • Radzymin al. Jana Pawła II 49 B • Bon o wartości 5 zł za zakupy powyżej 200 zł

Sklep "Zdrowa Żywność" • ul. POW 2 • 5% zniżki na herbaty oraz mydła

Tago - wyroby cukiernicze • Sklep firmowy, ul. Wołomińska 125, Ciemne • 5% zniżki na zakupy

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Obdarowywanie bliskich to wielka przyjemność. Wybór prezentu może jednak czasem 
przysporzyć kłopotu. Przychodzimy z pomocą i przedstawiamy kilka propozycji na świąteczne zakupy u partnerów Radzymińskiej 

Karty Mieszkańca. Pełen katalog ofert i zniżek jest dostępny na stronie rkm.radzymin.pl 

Świąteczne zakupy z Radzymińską Kartą Mieszkańca
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Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci  
wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II

Ulice w trakcie zmian

Płynność budżetu gminy

Przedstawiamy w skrócie aktualny stan prac dla kluczowych inwestycji drogowych, które prowadzi obecnie gmina 
Radzymin. W tych miejscach występują okresowo utrudnienia w ruchu, dziękujemy Mieszkańcom za cierpliwość.

W kolejnym odcinku cyklu „Budżet po radzymińsku” przybliżamy Państwu zagadnienie płynności 
budżetowej, czyli zdolności gminy do obsługi zobowiązań finansowych w określonym okresie.

W poprzednich wydaniach „Radzy-
miniaka” pisaliśmy o budowie kanaliza-
cji sanitarnej i wodociągowej w gminie 
Radzymin. W tym wydaniu przedsta-
wiamy na mapce rejony, w których trwa 
lub wkrótce rozpocznie się projektowa-
nie i budowa sieci. W ciągu najbliższych 
lat kanalizacja powstanie m.in. na tere-
nie wsi Słupno, Sierakow, Ciemne i Sta-
ry Dybow oraz wodociąg na terenie wsi 
Ruda, Stare i Nowe Załubice.

W ramach projektu „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej i sieci wodocią-
gowej w Gminie Radzymin – Etap II” 
zostanie wybudowane 67,5 km sieci 
kanalizacyjnej i 10,3 km wodociągów 

(głównie w rejonie Ciemnego). W wy-
niku realizacji projektu do sieci kana-
lizacyjnej zostanie podłączonych ok. 
5700 mieszkańców Gminy Radzymin, 
a kolejne pół tysiąca mieszkańców 
uzyska dostęp do sieci wodociągowej.

Ponadto do 2020 r. ma zostać roz-
budowana Stacja Uzdatniania Wody 
w Aleksandrowie o dwa zbiorniki: wody 
czystej i kontaktowy wraz z systemem 
napowietrzania, co znacznie poprawi 
zaopatrzenie w wodę na terenie gminy.

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie 
pozyskało na projekt „Budowa kana-
lizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

w Gminie Radzymin – Etap II” ponad 
38 mln zł dofinansowania, przy czym 
całkowity koszt realizacji wynosi po-
nad 73 mln zł. Dofinasowanie z fundu-
szy europejskich pozyskano w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020. Stosow-
na umowa pomiędzy Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
a Przedsiębiorstwem Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w  Radzyminie 
została podpisana w kwietniu 2017 r.

W ramach projektu prowadzone 
są następujące prace:
Kontrakt 1 – Rozbudowa głównej 

przepompowni ścieków i budowa 
urządzeń kanalizacyjnych dla potrzeb 
odciążenia istniejącej pompowni ście-
ków przy ul. Wróblewskiego – inwe-
stycja zrealizowana latem 2017 r.
Kontrakt 2 – Budowa sieci kanali-
zacyjnej i wodociągowej w zlewni ul. 
Ogrodowej i Korczaka w Radzyminie 
– inwestycja w trakcie realizacji, pla-
nowana data zakończenia to II kwar-
tał 2018 r.
Kontrakt 3 – Budowa sieci kanali-
zacyjnej i wodociągowej na terenie 
Słupna Osiedle – inwestycja w trakcie 
realizacji, zakończono budowę w re-
jonie ul. Bieszczadzkiej, a na rok 2018 

i 2019 zaplanowano prace wzdłuż ulic, 
leżących pomiędzy ul. Spacerową i ul. 
Przejściową. Planowana data zakoń-
czenia to III kwartał 2019 r.
Kontrakt 4 – Budowa sieci kanaliza-
cyjnej i wodociągowej w Starym Dy-
bowie – ogłoszenie przetargu na prace 
projektowo-budowlane planuje się na 
I kwartał 2018 r., zaś zakończenie całej 
inwestycji na II kwartał 2022 r.
Kontrakt 5 – Budowa sieci kanaliza-
cyjnej i wodociągowej w Ciemnem – 
procedura przetargowa jest planowana 
na III kwartał 2018 r., a planowane za-
kończenie to III kwartał 2023 r.
Kontrakt 6 (cz. 1) – Budowa sieci 

Bieszczadzka, Rzeczna,  
Platanowa (Słupno Osiedle) 
– tymi ulicami już w pierwszej poło-
wie roku 2018 będzie można przeje-
chać z Nadmy do Słupna, nie wjeż-
dżając na al. Jana Pawła II. Ulica 
Rzeczna i Bieszczadzka są już prak-
tycznie gotowe, a Platanowa będzie 
przebudowana w pierwszej połowie 
roku 2018. Wszystkie ulice są bu-
dowane wraz z kompleksową in-
frastrukturą i odwodnieniem, pod 
Bieszczadzką powstała też kanaliza-
cja deszczowa i trwa budowa kanali-
zacji sanitarnej (zob. artykuł nt. inwe-
stycji PWiK Radzymin).

Maczka (Radzymin) 
– na całej długości ul. Maczka wyla-
no asfalt i wykonano wszystkie prace 

odwodnieniowe. Wzdłuż części uli-
cy powstał już bitumiczny ciąg pie-
szo rowerowy. Pozostałe prace, w tym 
wierzchnia warstwa ścieralna asfalto-
betonu na odcinku od al. Jana Paw-
ła II do ul. Konopnickiej, wykończe-
nie skrzyżowań, budowa oświetlenia 
– zostaną wykonane jak najszybciej, 
gdy tylko pozwolą na to warunki at-
mosferyczne. Dodatkowo w przy-
szłym roku powstanie kolejny odci-
nek ciągu pieszo-rowerowego w ul. 
Szkolnej, łączący ul. Maczka i Bro-
niewskiego wraz z kanalizacją desz-
czową na całej długości.

Weteranów (Radzymin) 
–ukończono budowę ciągu pieszo-
-rowerowego po północnej stronie 
ulicy na odcinku od ul. Konopnickiej 

do przejazdu kolejowego. W poprzek 
jezdni ul. Weteranów wybudowano 
instalacje odwadniające, które odpro-
wadzą wodę do rowu po przeciwległej 
stronie ulicy. Pomiędzy ciągiem pie-
szo-rowerowym a jezdnią powstał pas 
zieleni, który zwiększa bezpieczeń-
stwo pieszych i rowerzystów, oddzie-
lając ich od ruchu samochodowego. 
Zakończenie budowy tego fragmentu 
ścieżki rowerowej jest planowane na 
wiosnę 2018 r., zaś do końca przyszłe-
go roku będzie ona przedłużona aż do 
granicy z gminą Nieporęt.

Majowa (Dybów Kolonia) 
– ukończono prace budowlane na ul. 
Majowej, która łączy Dybów z Ciem-
nem oraz stanowi dojazd do węzła 
Radzymin na nowej trasie S8.

Konopnickiej (Radzymin) 
– wzdłuż wschodniej strony ulicy 
trwa budowa kanalizacji deszczo-
wo-drenażowej, która zastąpi obec-
ny, niedrożny miejscami rów. Po za-
kończeniu tych prac na powierzchni 
powstanie ciąg pieszo-rowerowy, łą-
czący ul. Maczka i Weteranów. Prace 
potrwają do końca wakacji w 2018 r.

Al. Jana Pawła II (Radzymin)
– Droga Golgoty Narodu Polskiego) 
– na odcinku od ul. Czartoryskiej 
do ul. Norwida został zaadaptowany 
i oznakowany chodnik dla rowerów, 
w tym także wybudowano od pod-
staw odcinek chodnika przy Pomni-
ku Kolejarzy na skrzyżowaniu z ul. 
Czartoryskiej.

 ▷ (IN/DKK) 

Spotykamy się czasem z przekonaniem, 
iż gmina o dochodach powiedzmy 100 
mln. zł. i wydatkach na analogicznym 
poziomie nie może mieć żadnych trud-
ności z obsługą zobowiązań, ponieważ 
dochody równoważą wydatki. Przepisy 
o finansach publicznych nie pozwalają 
natomiast realizować wydatków wyż-
szych niż zaplanowane. Takie rozumo-
wanie byłoby uzasadnione, gdyby do-
chody gminy wpływały jednorazowo 
na jej rachunek, w pierwszych dniach 
roku kalendarzowego – podobnie jak 
pensja pracownika na etacie. W takiej 
sytuacji pozostałoby 12 miesięcy na 
systematyczne realizowanie zaplano-
wanych wydatków. W praktyce sytu-
acja wygląda nieco inaczej.
Budżet może być nadwyżkowy, defi-
cytowy lub zrównoważony. Nadwyżka 
w budżecie, w którym planuje się do-
datni wynik finansowy, musi być w ca-
łości przeznaczona na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. Wynika to 
z kardynalnej zasady, iż dochody bu-
dżetowe, w szczególności podatki, słu-
żyć mają jedynie realizacji niezbędnych 
wydatków, nigdy kumulowaniu nad-
wyżki, generowaniu „zysku”. Budżet 
deficytowy, w którym wydatki prze-
kraczają dochody, musi zostać uzupeł-
niony w zakresie brakujących środków 

o przychody – zaciągnięty dług. Budżet 
zrównoważony natomiast oznacza, iż 
zaplanowane dochody odpowiadają 
wydatkom. W praktyce każda z po-
wyższych sytuacji zakłada, iż plano-
wane wpływy na rachunek budżetu 
zostaną zrównane wpływom z ni-
niejszego rachunku w ramach dane-
go roku budżetowego. Tym samym 
kluczową staje się kwestia zarządza-
nia płynnością.
Dochody budżetowe wpływają stosun-
kowo liniowo. Precyzyjnie określone są 
terminy płatności oraz ze stosunkowo 
dobrym przybliżeniem wartości po-
szczególnych rat, podatków lokalnych, 
udziału gminy w PIT, części oświato-
wej subwencji ogólnej czy dotacji na 
zadania własne i zlecone gminie usta-
wami. Stosunkowo łatwo określić czas 
i wysokość wydatków bieżących. Zna-
ne są terminy wypłat wynagrodzeń, 
pochodnych od nich. Mamy również 
możliwość dość swobodnego kształ-
towania wydatków związanych z za-
kupami materiałów czy usług zwią-
zanych z funkcjonowaniem jednostek 
budżetowych. Wydatkami trudnymi 
do oszacowania jeśli chodzi o okres ich 
ponoszenia bywają wydatki remonto-
we – często wynikające z pilnych, ak-
tualnych potrzeb.

Paradoksalnie wydatkami, które naj-
bardziej zaburzają płynność są wy-
datki inwestycyjne. Zmiany terminów 
realizacji, często obiektywnie uzasad-
nione, powodują, iż harmonogramy 
rzeczowo – finansowe inwestycji po-
trafią się zdezaktualizować. Dlatego 
jednym z naturalnych narzędzi za-
rządzania płynnością jest kredyt czy 
pożyczka na finansowanie przejścio-
wego, występującego w ciągu roku, de-
ficytu. Zobowiązanie takie musi być 
bezwarunkowo spłacone przed upły-
wem roku budżetowego. W przypad-
ku zrealizowania założonych docho-
dów i nieprzekroczenia założonych 
wydatków praktycznie nie istnieje 
niebezpieczeństwo braku spłaty ta-
kiego kredytu. Narzędziem o takim 
charakterze może być linia kredytowa 
w rachunku bieżącym budżetu.  De-
bet w rachunku pozwala uzupełnić 
możliwe braki przejściowej płynności, 
gwarantując zapłatę wszystkich na-
leżności w uzgodnionych terminach. 
Rozwiązania niniejszego nie należy 
utożsamiać z zaciąganiem zobowiązań 
długoterminowych, które mają finan-
sować zakładany deficyt, wynikający 
z poziomu inwestycji.

▷  Artur Goryszewski
Skarbnik Gminy Radzymin

Tysiąc nowych 
miejsc pracy
Według szacunków w gminie Radzy-
min powstanie w ciągu najbliższych 
dwóch lat nawet do tysiąca nowych 
miejsc pracy. Pracowników poszuku-
je m.in. firma Mercedes Benz Trucks, 
która w lutym 2018 r. planuje otwo-
rzyć nowoczesny serwis w Emiliano-
wie. Nowe kadry będą też potrzeb-
ne kolejnym inwestorom, którzy 
zdecydują się ulokować swój biznes 
na obszarach przeznaczonych pod 
działalność gospodarczą wzdłuż no-
wej trasy S8, w Radzyminie, Nadmie 
i okolicach. O pracowników zabiega-
ją również firmy, które działają w na-
szej gminie od dłuższego czasu, takie 
jak Coca-Cola HBC, Provitus, Tago, 
Kanu, Mat Dania, cukiernie, firmy 
handlowe i wiele innych.

kanalizacyjnej i wodociągowej w zlew-
ni ul. Szkolnej i Polnej w Słupnie i Ce-
gielni – inwestycja w trakcie realiza-
cji, planowana data zakończenia: III 
kwartał 2019 r.
Kontrakt 6a (cz. 2) - Budowa sieci ka-
nalizacyjnej i wodociągowej w Słupnie 
i Sierakowie wzdłuż ul. Żeromskiego 
i przyległych – planowana data ogło-
szenia procedury przetargowej to III 
kwartał 2018 r., a planowana data za-
kończenia realizacji: III kwartał 2023 r.
Kontrakt 6b (cz. 3) – Budowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej w Słup-
nie wzdłuż ul. Żeromskiego na odcin-
ku od al. Jana Pawła II – planowana 
data ogłoszenia procedury przetargo-
wej to III kwartał 2018 r., a planowana 
data zakończenia III kwartał 2023 r.
Kontrakt 7 (cz. 1) – Budowa sieci ka-
nalizacyjnej i wodociągowej w Radzy-
minie w zlewni ul. Batalionów Chłop-
skich oraz  w rejonie ulic Wycinki, 
Patriotów, Zacisznej, Kossaka i Kró-
lewskiej, inwestycja w trakcie realiza-
cji – w listopadzie br. wyłoniono wy-
konawcę. Planowana data zakończenia 
to III kwartał 2020 r.
Kontrakt 7 (cz. 2) – Budowa sieci ka-
nalizacyjnej i wodociągowej w Nowym 
Słupnie w rejonie ul. Norwida i przy-
ległych. Planowana data ogłoszenia 
procedury przetargowej to III kwartał 
2018 r.,  planowana data zakończenia 
III kwartał 2023 r.
Kontrakt 8 – Rozbudowa Stacji 
Uzdatniania Wody. Planowana data 
ogłoszenia procedury przetargowej to 
I kwartał 2018 r., planowana data za-
kończenia III kwartał 2020r.

Wszystkie kontrakty są realizowa-
ne według procedur FIDIC – Między-
narodowej Federacji Inżynierów Kon-
sultantów, która określiła warunki 
kontraktowe dla robót inżynieryjno-
-budowlanych. Normy te pozwalają le-
piej realizować duże, długoterminowe 
inwestycje infrastrukturalne i zapew-
niają zgodność z polskim prawem za-
mówień publicznych, prawem budow-
lanym i Kodeksem Cywilnym. 

Wzdłuż ulic, gdzie prowadzona bę-
dzie budowa sieci kanalizacyjnej lub 
wodociągowej, wystąpią utrudnienia 
w ruchu pojazdów i pieszych. Prze-
praszamy za niedogodności i prosimy 
o cierpliwość – budowa kanalizacji to 
pierwszy krok do kolejnych gminnych 
i powiatowych inwestycji w poprawę 
jakości dróg na terenie naszej gminy. 

Bieżące informacje nt. realizacji 
poszczególnych faz II Etapu Budowy 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodocią-
gowej w Gminie Radzymin, można 
śledzić na specjalnej stronie interne-
towej PWiK Radzymin: www.etapII.
pwikradzymin.pl. 

 ▷  Alicja Teodorczyk,  
 PWiK Radzymin
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SAMOR ZĄD

Posłowie obradowali w Radzyminie

Klub Integracji Społecznej w Radzyminie     rusza już w styczniu

W dniu 21 listopada 2017 r. na zaproszenie władz naszej gminy do Radzymina przybyli posłowie Sejmu RP z Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej na wyjazdowe posiedzenie Komisji pod kierownictwem Przewodniczącego Andrzej Maciejewskiego. 
Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Dobrzyniecki i Starosta Wołomiński Kazimierz 
Rakowski przedstawili parlamentarzystom najważniejsze osiągnięcia i wyzwania, które stoją przed radzymińskim samorządem.

Od stycznia w Gminie Radzymin rozpoczyna działalność Klub Integracji Społecznej, w którym pomoc znajdą mieszkańcy, poszukujący 
wsparcia w zakresie kompetencji życiowych i zawodowych, w szczególności osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 
Nowa placówka będzie prowadzona przez radzymiński Ośrodek Pomocy Społecznej, który uzyskał na jej uruchomienie ponad pół 
miliona złotych dofinansowania z funduszy unijnych i zaprasza zainteresowanych do kontaktu.

Tematem przewodnim spotkania 
była współpraca samorządu teryto-
rialnego z podmiotami gospodarczy-
mi. W tej dziedzinie gmina Radzymin 
może pochwalić się szeregiem sukce-
sów – od bliskiej współpracy z duży-
mi inwestorami, takimi jak Coca-Cola 
HBC Polska czy Mercedes Benz War-
szawa, po program partnerski Radzy-
mińskiej Karty Mieszkańca, skiero-
wany do firm, które chcą zaoferować 
szczególne korzyści klientom na lokal-
nym rynku.

Misją gminy Radzymin jest bycie 
najlepszym miejscem do prowadze-
nia biznesu po tej stronie Warsza-
wy. Gmina prowadzi szereg działań, 
aby wdrażać ten cel w życie – obniża 
podatki, stosuje preferencje podat-
kowe na obszarze Emilianowa w re-
jonie trasy S8, modernizuje miejsco-
we plany zagospodarowania terenu, 
buduje infrastrukturę pod media 
i internet szerokopasmowy, a tak-
że tworzy płaszczyzny współpracy 
z biznesem, takie jak Radzymiń-
skie Spotkania Biznesu, inicjatywa 
3areas.pl, program partnerski Ra-
dzymińskiej Karty Mieszkańca czy 

udział w programie promocji eks-
portu w ramach ZIT WOF „Grow 
with Greater Warsaw”. Ze stro-
ny przedsiębiorców o współpracy 
z gminą i o społecznej odpowiedzial-
ności biznesu mówiła p. Katarzyna 
Borucka, dyrektor ds. korporacyj-
nych Coca-Cola HBC Polska.

Oprócz osiągnieć w obszarze współ-
pracy z biznesem Burmistrz i Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Radzy-
minie przedstawili parlamentarzystom 
w skrócie szereg innych sukcesów 
gminy, takich jak dostępność miejsc 
w przedszkolach, Bon Malucha, rosną-
ce inwestycje w gminne drogi i infra-
strukturę publiczną, czy efektywność 
pozyskiwania dofinansowań ze źródeł 
zewnętrznych na te inwestycje.

Poruszono też trudne tematy i wy-
zwania, które stoją przed gminą Ra-
dzymin i wieloma innymi samorzą-
dami. Włodarze gminy i powiatu 
zwrócili uwagę posłów m.in. na po-
trzebę zwiększenia nakładów na bez-
pieczeństwo, w tym na konieczność 
budowy nowego komisariatu Policji 
w Radzyminie i więcej etatów w Policji. 
Kolejnym obszarem, wymagającym 

w opinii samorządowców nowych 
przepisów, jest rekultywacja wyro-
bisk, podczas której często dochodzi 
do nadużyć, tak jak to miało miejsce 
w Mokrem. Potrzebne są tu nowe re-
gulacje, które pozwoliłyby samorzą-
dom sprawniej działać i rozwiązywać 
problemy ekologiczne. Gmina Ra-
dzymin jest także miejscem, gdzie jak 
w soczewce widać potrzebę nowego 
prawodawstwa w zakresie stosunków 
wodnych i utrzymania lokalnej infra-
struktury melioracyjnej.

W dyskusji głos zabrali posłowie 
reprezentujący w Sejmie ziemię ra-
dzymińską oraz powiaty wołomiński 
i legionowski: pan Piotr Uściński i pan 
Jan Grabiec. Po zakończeniu posiedze-
nia Komisji nasi goście przejechali do 
zakładu Coca-Cola HBC Polska w Ra-
dzyminie, gdzie zwiedzili część pro-
dukcyjną, zapoznali się z tamtejszymi 
rozwiązaniami energetycznymi i go-
spodarką wodno-ściekową firmy.

Warto nadmienić, że Radzymin go-
ścił sejmową komisję po raz pierwszy 
w swojej historii. Serdecznie dziękuje-
my posłom za przyjęcie zaproszenia do 
Radzymina!

Marta Godlewska  
– kierownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej

Katarzyna Gąsiorowska  
– pracownik Referatu 
Geodezji i Gospodarki 

Gruntami

Wojciech Różański  
– pracownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej

Od stycznia w Gminie Radzymin 
rozpoczyna działalność Klub Integra-
cji Społecznej, w którym pomoc znajdą 
mieszkańcy, poszukujący wsparcia w za-
kresie kompetencji życiowych i zawodo-
wych, w szczególności osoby zagrożone 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 
Nowa placówka będzie prowadzona 
przez radzymiński Ośrodek Pomocy 
Społecznej, który uzyskał na jej urucho-
mienie ponad pół miliona złotych do-
finansowania z funduszy unijnych i za-
prasza zainteresowanych do kontaktu.

Klub Integracji Społecznej to 

jednostka, której celem jest udzielenie 
osobom potrzebującym i ich rodzinom 
pomocy w odbudowywaniu i podtrzy-
mywaniu umiejętności uczestnictwa 
w życiu społeczności lokalnej, a także 
w powrocie do aktywnego pełnienia ról 
społecznych oraz w podniesieniu kwali-
fikacji zawodowych, aby wrócić na rynek 
pracy. Klub działa na rzecz integrowania 
się osób z trudnościami i problemami 
życiowymi, ma pomóc im samoorgani-
zować się w grupy, podejmować wspólne 
inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie 
aktywizacji zawodowej, w tym działania 

zmierzające do tworzenia własnych 
miejsc pracy.

Klub Integracji Społecznej jest przed-
sięwzięciem z dziedziny ekonomii spo-
łecznej, jakich nie ma wiele w naszym 
powiecie i województwie. Obejmie 
wsparciem 50 osób. Do zgłaszania się 
zachęcamy osoby zagrożone ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym przez dłu-
gotrwałe bezrobocie, niepełnospraw-
ność, długotrwałą lub ciężką chorobę, 

przemoc w rodzinie, uzależnienia, bez-
radność sprawach opiekuńczo-wycho-
wawczych i inne problemy życiowe. Oso-
by bezrobotne będą mogły bezpłatnie 
uzyskać w Klubie niezbędne informacje 
dotyczące pozyskania pracy, czy zgło-
sić swój udział w konsultacjach i szko-
leniach.

Bezpośrednią pieczę nad Klubem bę-
dzie sprawował Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Radzyminie, zaś pracownicy 

socjalni będą kwalifikowali chętnych do 
udziału w projekcie. Poprzez Klub bę-
dzie prowadzona praca socjalna z pod-
opiecznymi OPS, stanie się też możli-
wym ich aktywizacja zawodowa.

Uczestnicy projektu będą mogli bez-
płatnie skorzystać z poradnictwa spe-
cjalistycznego, w tym porad doradcy 
zawodowego, psychologa, prawnika, te-
rapeuty uzależnień oraz terapeuty neu-
rorozwoju. Będą mogli też wziąć udział 

w szkoleniach, kursach i stażach zawo-
dowych, zbieżnych z zapotrzebowaniem 
rynku pracy. Działalność Klubu, nasta-
wiona na wzrost aktywności społecz-
nej i zawodowej uczestników projektu, 
będzie w szczególności nakierowana na 
zwiększenie lub nabycie umiejętności 
niezbędnych przy poszukiwaniu pracy, 
wzrost motywacji do pracy, budowanie 
umiejętności psychospołecznych, pew-
ności siebie i umiejętności rozwiązywa-
nia pojawiających się problemów. Ma 
też pomóc osobom niepełnosprawnym 
w funkcjonowaniu w środowisku spo-
łecznym.

W ramach zajęć pokrywane będą 
koszty dojazdu, a uczestnik otrzyma sty-
pendium szkoleniowe za każdą godzinę 
zajęć. Co ważne – dla najbardziej zmo-
tywowanych osób cały cykl spotkań za-
kończy się płatnymi, trzymiesięcznymi 
stażami u pracodawcy.

Unijne współfinansowanie KIS
Gmina Radzymin, działając przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzy-
minie, wystąpiła z wnioskiem o dofi-
nansowanie Klubu Integracji Społecz-
nej w ramach projektu pod nazwą „Q 
Nowym Perspektywom” z Europej-
skiego Funduszu Społecznego, w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
IX „Wspieranie włączenia społeczne-
go i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 
„Aktywizacja społeczno-zawodowa 
osób wykluczonych i przeciwdzia-
łanie wykluczeniu społecznemu”. 
Wniosek został pozytywnie oceniony 
i rekomendowany do dofinansowa-
nia. W efekcie na projekt pozyskano  
dof inansowanie w wysokości  
559 793,33 zł, przy całkowitej war-
tości projektu 699 741,67 zł. 

Planowany okres realizacji projektu:  
01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.Projekt  
„Q Nowym Perspektywom” jest odpo-
wiedzią na potrzeby tych mieszkańców 
gminy, którzy borykają się z problemem 
bezrobocia i wykluczenia społecznego. 
Jego głównym celem jest zwiększenie 
potencjału do zatrudnienia osób zagro-
żonych ubóstwem lub wykluczonych 
społecznie zamieszkałych na terenie 
gminy Radzymin i korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej.

Jak się zgłaszać?
Prosimy osoby, zainteresowane 

udziałem w Klubie Integracji Społecz-
nej, o kontakt z OPS w Radzyminie: 
telefoniczne na numer 22 786 54 86,  
osobiście w sekretariacie OPS, 
u pracownika socjalnego lub asysten-
ta rodziny, lub pocztą elektroniczną na  
e-mail: ops_radzymin@o2.pl.

Dołączyli do nas nowi pracownicy
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Gmina Radzymin jest gminą świet-
nie zlokalizowaną. Sąsiedztwo Zalewu 
Zegrzyńskiego, duże połacie lasów i bli-
skość stolicy sprawiają, że nasza gmina 
stała się miejscem do życia już ponad 
30.000 osób. Tę przyrodniczą sielankę 
psuje jednak zaczynający się we wrze-
śniu każdego roku sezon grzewczy.

Radzymin nie ma własnej elektro-
ciepłowni, dlatego wszystkie budynki 
są ogrzewane indywidualnymi piecami. 
Niestety, nie wszyscy mieszkańcy uży-
wają paliw dobrej jakości, a niektórzy 
wręcz palą tym, czym palić nie wolno 
– odpadami i tworzywami sztucznymi, 
o czym większość z nas miewa nieszczę-
ście się przekonać podczas jesiennych 
czy zimowych spacerów, kiedy okolicę 
spowija śmierdzący, potwornie toksycz-
ny dym.

Aby takim sytuacjom zapobiec, gmi-
na Radzymin wprowadziła dopłaty do 
wymiany pieców. Każdy posiadacz Ra-
dzymińskiej Karty Mieszkańca, może 
do końca tego roku złożyć wniosek o do-
płatę do wymiany starego, bezklasowego 
pieca na węgiel i drewno. Gmina oferuje 
zwrot 70% kosztów zakupu pieca, (jed-
nak nie więcej niż 5.000 zł).

Dofinansowanie można przeznaczyć 
na zakup kotła gazowego albo na węgiel, 
drewno lub biomasę. Warunkiem jest, 
aby kocioł ten spełniał kryteria 5 kla-
sy – najbardziej przyjaznej środowisku 
(zgodnie z europejskimi normami).

Wniosek o dofinansowanie można 
uzyskać w urzędzie oraz na stronie www.
radzymin.pl. Należy podać w nim dane 
dotyczące nieruchomości oraz informa-
cje niezbędne do oceny efektu jaki przy-
niesie wymiana pieca, czyli:

  grubość ocieplenia ścian budynku 
i poddasza
  wiek i stan stolarki okiennej  
i drzwiowej
  wielkość montowanego kotła
  ilość zużywanego obecnie paliwa
  liczba mieszkańców budynku

Wnioski o dofinansowanie można 
składać do 31 grudnia, a inwestycję wy-
konać do końca 2018 roku.

Do końca lutego opublikujemy wstęp-
ną listę osób, którym przyznano dofi-
nansowanie, a wybrane budynki pod-
damy audytom energetycznym.

Oprócz wymiany pieców, Ekopatrol 
prowadzi również kontrole nieruchomo-
ści. We wrześniu wystąpiliśmy do firmy 
Imperf, która odbiera od mieszkańców 
odpady, o listę mieszkańców, którzy 
przez ostatni rok wystawiali do odbioru 
wyłącznie śmieci niepalne. Istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że odpady palne 
mogły być przez nich palone. Wytypo-
wane w ten sposób domostwa są kontro-
lowane w pierwszej kolejności.

Jeżeli macie Państwo uzasadnioną 
obawę, że w Waszym sąsiedztwie spala-
ne są toksyczne odpady – prosimy o po-
informowanie Ekopatrolu (22 667 67 00).

INFORMACJA O WYNIKACH GŁOSOWANIA 
NA PROJEKTY W RAMACH RADZYMIŃSKIEGO 

BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na rok 2018 

Zakończyła się III edycja Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu wzięło udział 3373 osoby, z czego aż 
73% z nich głosowało za pośrednictwem Internetu. Oto lista zwycięskich projektów:

1.  Boisko wielofunkcyjne w Starych Załubicach
 Projektodawcy: Ewelina Jakubik i Sławomir Ludwiniak
2.   W zdrowym ciele zdrowy duch, popieramy każdy ruch - budowa dwóch integracyjnych siłowni zewnętrznych „pod 

chmurką” w miejscowości Cegielnia i Słupno oraz doposażenie placu zabaw w Sierakowie
 Projektodawcy: Agnieszka Krawucka, Agnieszka Kacprzak, Piotr Dąbrowski
3. Przestrzeń rekreacyjno - sportowa dla mieszkańców Zawad i Zwierzyńca
 Projektodawcy: Ewelina Kostrzewa, Rafał Wyszyński, Małgorzata Dyniewicz
4. Parkuj bezpiecznie przy szkole w Nadmie
 Projektodawca: Izabela Paciorek
5. Chodnik do Kościoła JP II - Projekt i budowa chodnika od Osiedla Victoria do Kościoła Świętego Jana Pawła II
 Projektodawcy: Tomasz Wąsik, Joanna Wąsik, Elżbieta Żak
6.  Międzyszkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej - edukacja historyczna  

służąca budowaniu lokalnej tożsamości
 Projektodawca: Władysław Kolatorski
7. Rozwój sekcji koszykówki - w Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu
 Projektodawca: Damian Obłuski
8.  Smak (i) Zabawy - organizacja zabaw tanecznych oraz promocja dawnych kulinarnych upodobań  

podczas Dni Radzymina
 Projektodawcy: Katarzyna Stokowska, Krystyna Błażejewska, Małgorzata Roguska
9. Rozwój Piłki Ręcznej z SPR ROKiS Radzymin
 Projektodawca: Radosław Matera

 
Bardzo dziękuję wszystkim Mieszkańcom, którzy wzięli aktywny udział w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. 

Dziękuję za oddanie głosu. Gratuluję serdecznie tym, których projekty będą realizowane.
 Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina

Szczegółowe informacje na temat wyników głosowania są podane do publicznej wiadomości na Platformie do Konsultacji Społecznych, w Biuletynie Infor-
macji Publicznej, na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń oraz są dostępne w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej ( pok. nr 34) 

Walcząc o czyste powietrze  
i zdrowie Radzyminiaków
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W YDAR ZENIA W YDAR ZENIA

I Radzymiński Dzień Seniora

Tablica upamiętniająca  
mjr. Stefana Waltera w Mokrem 

4 października z okazji 97 rocznicy śmierci oddano hołd mjr. Stefano-
wi Walterowi – kawalerowi „Virtuti Militari” i jednemu z bohaterów bi-
twy z bolszewikami pod Radzyminem latem 1920 roku, 
który został śmiertelnie ranny pod Mokrem podczas walk 
w sierpniu 1920 r. Przy głazie upamiętniającym te wydarze-
nia odsłonięto uroczyście tablicę informacyjną. W uroczy-
stości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych 
i centralnych, a także rodzina mjr. Waltera.

Jesień w Radzyminie obfitowała 
w wydarzenia o charakterze patrio-
tycznym, począwszy od uroczystych 
obchodów 78. rocznicy powstania 
Polskiego Państwa Podziemnego, 
zorganizowanych w dn. 30 września 
br. przez Towarzystwo Przyjaciół Ra-
dzymina i Międzyszkolny Klub im. 

AK. Podczas uroczystości medalem 
„Za Zasługi dla Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej” zosta-
li odznaczeni Burmistrz Radzymina 
Krzysztof Chaciński oraz Dyrektor 
Radzymińskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu Mirosław Jusiński. Po czę-
ści oficjalnej i artystycznej nastąpiło 

odsłonięcie i poświęcenie pamiątko-
wej tablicy na domu przy ul. 11 Li-
stopada, gdzie został utworzony Ra-
dzymiński Obwód Armii Krajowej 
„Rajski Ptak”. Wśród gości, którzy 
odsłaniali tablicę, był p. Mieczysław 
Chojnacki, dawny żołnierz AK, ps. 
„Młodzik”.

21 października odbył się I Radzy-
miński Dzień Seniora – wydarzenie 
integrujące środowiska seniorskie 
w Gminie Radzymin. W spotkaniu 
udział wzięło ponad 300 członków 
kół i stowarzyszeń seniorskich, dzia-
łających na terenie gminy Radzymin, 
m.in. z Radzymina, Słupna, Nadmy 
i Starych Załubic. 

Uroczystość rozpoczęła się od 
wręczenia przez Burmistrza Radzy-
mina Krzysztofa Chacińskiego wy-
różnień dla seniorów, którzy pracu-
ją społecznie i aktywnie włączają się 
w życie gminy. Upominki i kwiaty 
otrzymali członkowie zarządów po-
szczególnych organizacji w uznaniu 
ich zaangażowania w pracę społecz-
ną na rzecz seniorów. Wyróżnienia 

z rąk Burmistrza otrzymały również 
pani Teresa Jósk i jej Fundacja KRE-
ATYWNI oraz pani Halina Grzelak, 
kierownik Referatu Partycypacji i Po-
lityki Społecznej w Urzędzie Miasta 
i Gminy Radzymin.

Było to pierwsze tak duże spotka-
nie seniorów, wspólne dla wielu or-
ganizacji społecznych. Odbyło się na 
hali ROKiS. W części artystycznej wy-
stąpiły zespoły Radzyminianka oraz 
Zespół Pieśni i Tańca OBEREK z Wy-
szkowa, które spotkały się z entuzja-
stycznym przyjęciem. Nie zabrakło 
również zabawy tanecznej oraz ser-
decznych rozmów przy zastawionych 
stołach. Dziękujemy firmie Coca-Cola 
HBC Polska za ufundowanie napojów, 
a cukierni „Małgosia” za słodkości.

Wycieczka do Palmir w dn. 24 paź-
dziernika br. stanowiła podsumowa-
nie dotychczasowej działalności Mię-
dzyszkolnego Klubu Historycznego 
im. Armii Krajowej Ziemi Radzy-
mińskiej. Uczestniczyło w niej blisko 
trzysta osób, członków i przyjaciół 
Klubu, w tym blisko 260 uczniów z 11 
radzymińskich szkół, ich dyrektorzy 
i nauczyciele, harcerze, przedstawiciele 
ŚZŻAK i władz samorządowych, wśród 
nich Starosta Powiatu Wołomińskiego 
Kazimierz Rakowski, Burmistrz Ra-
dzymina Krzysztof Chaciński i Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Radzy-
minie Krzysztofa Dobrzyniecki.

Uczestnicy wyjazdu oddali hołd 
pomordowanym podczas II woj-
ny światowej w Palmirach, gdzie na 
Cmentarzu-Mauzoleum spoczywa 
ponad dwa tysiące ofiar masowych 
mordów, których dokonali hiterowcy 
w ramach tzw. Akcji AB, której celem 
była zagłada przedstawicieli polskich 
elit politycznych i intelektualnych. 

Odśpiewano hymn narodowy, złożo-
no wiązanki i zapalono znicze na gro-
bach ofiar. Uczniowie przygotowali 
okolicznościowe referaty historyczne. 
Niezwykle wzruszający był moment 
pobrania ziemi z cmentarza w Pal-
mirach do specjalnie przygotowanej 
urny, która stanowić będzie kapsułę 
czasu w powstającym pomniku w Ło-
chowie. 

Po ponad godzinnym pobycie na 
cmentarzu uczestnicy udali się do Mu-
zeum-Miejsca Pamięci w Palmirach, 
aby zwiedzić stała ekspozycję poświę-
coną wydarzeniom w Palmirach i na 
terenie Puszczy Kampinoskiej w la-
tach 1939–1943. 

Wyjazd miał też swoją część in-
tegracyjną i współczesną – po zwie-
dzaniu odbyło się ognisko na pola-
nie „Jakubów” w Izabelinie, wraz ze 
wspólnym posiłkiem na świeżym po-
wietrzu. W drodze powrotnej uczest-
nicy zwiedzili Stadion Narodowy 
w Warszawie.

W tym roku radzyminianie tra-
dycyjnie wspólnie świętowali Święto 
Niepodległości na placu Kościuszki. 
Z tej okazji miasto zostało ozdobione 
świetlnymi kulami z betonu z symbo-
lem godła państwowego – orła w ko-
ronie. Dekoracyjne elementy stanęły 
przed urzędem w centrum miasta, 
a także przed Salą Koncerto-
wą i przed ROKiS.

11 listopada, po uro-
czystej Mszy Św. za 
Ojczyznę, pod po-
mnikiem Tadeusza 
Kościuszki odbyły się 
przemówienia, złożenie 
wieńców, a także wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycz-
nych przy akompaniamencie Radzy-
mińskiej Orkiestry Dętej z udziałem 
solisty Macieja Gronka i pod batu-
tą kapelmistrza Zbigniewa Kusia. 
Uczestnicy uroczystości mogli się 
posilić harcerską grochówką, przy-
gotowaną przez druhny i druhów ze 
Szczepu 9 Radzymińskich Drużyn 
Harcerskich i Gromad Zuchowych. 

Po południu odbył się spektakl 
słowno-muzyczny pt. „Młodość Józe-
fa Piłsudskiego”, przygotowany przez 
młodych artystów z Radzymina i oko-
lic, zrzeszonych w grupach teatral-
nych „Maskadarada” i „M’art”. Wraz 
z nimi wystąpili aktorzy zawodowi, 

wśród nich Andrzej Mastalerz oraz 
Małgorzata Puzio, która od lat prowa-
dzi w Radzyminie zajęcia teatralne. 
Nagranie z tego efektownego spekta-
klu można obejrzeć na kanale TV Ra-
dzymin w serwisie YouTube.

W wigilię Święta Niepodległości 
Towarzystwo Przyjaciół Radzymi-

na zorganizowało tradycyj-
ny Wieczór Patriotyczny 

w Rocznicę Odrodzenia 
Polski, z przepięknym 
przedstawieniem hi-
storycznym pt. „Pol-
sko, nie jesteś Ty już 

niewolnicą”, przygo-
towanym przez uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie.

Przypadający na 2017 Rok Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego uczci-
li w Radzyminie także uczniowie 
z Międzyszkolnego Klubu Historycz-
nego im. Armii Krajowej Ziemi Ra-
dzymińskiej i Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. ppłk. pil. Mariana Pisarka 
w Radzyminie, którzy 28 listopada 
br. w miejskiej sali koncertowej za-
prezentowali spektakl, poświęcony 
życiu i działalności wielkiego Polaka, 
Pierwszego Marszałka Polski. Nagra-
nie tego wydarzenia również moż-
na znaleźć na kanale TV Radzymin 
w serwisie YouTube.

Tablica upamiętniająca utworzenie Radzymińskiego  
Obwodu Armii Krajowej „Rajski Ptak”

Wycieczka Klubu im. Armii 
Krajowej do Palmir

Święto Niepodległości 11 listopada 2017 r. i rok Marszałka Józefa Piłsudskiego
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Otwarcie nowego magazynu Coca-Cola HBC Polska

Pracownicy UMiG Radzymin po raz trzeci  zebrali Szlachetną Paczkę

Magiczne bombki w centrum Radzymina

Trzeci sezon  
radzymińskiego lodowiska

W dniu 5 grudnia firma Coca-Cola 
HBC Polska otworzyła na terenie swo-
jego zakładu produkcyjnego w Radzy-
minie nowy magazyn na 7,5 tys. palet. 
Symboliczną wstęgę przy otwarciu 
nowego obiektu przecięli: Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Tadeusz Kościński, Burmistrz Ra-
dzymina Krzysztof Chaciński oraz 
Prezes Zarządu Coca-Cola HBC 
Polska Nikos Kalaitzidakis. In-
westycja o powierzchni 3800 
m2 warta jest blisko 24 miliony 
złotych.

Towary do nowego magazy-
nu będą automatycznie trans-
portowane zarówno z działu 
produkcji, jak również z w peł-
ni zautomatyzowanego magazy-
nu „A”, otwartego przez Coca-Cola 

HBC Polska 3,5 roku temu. Budowa 
nowego magazynu została zrealizo-
wana w ramach projektu, który zakła-
da m.in. wprowadzenie nowego asor-
tymentu do produkcji 

w Radzyminie, jak również przejęcie 
produkcji na rynek krajów bałtyckich. 

Działający od 1992 r. radzymiński 
zakład Coca-Cola HBC Polska od-
powiada za produkcję ponad połowy 
wyrobów Coca-Cola na polskim ryn-
ku i wytwarza też szeroki asortyment 

na eksport. Jest trzecią najwięk-
szą fabryką z 56 zakładów Gru-

py Coca-Cola Hellenic. W za-
kładzie pracuje 259 osób. Na 
obszarze blisko 14 hektarów 
znajduje się 7 linii produk-
cyjnych, z których średnio 
schodzi dziennie 1,5 mln li-
trów napojów znanych ma-
rek: Coca-Cola, Coca-Cola 

Zero, Cherry Coke, Fanta, 
Sprite, Kinley Tonic,  Cappy, 

Burn i Powerade.

Na otwarcie gminnego lodowiska 
w Radzyminie w niedzielę 10 grud-
nia przyszły tłumy mieszkańców. Nie 
tylko dzieci od dawna czekały na tę 
zimową atrakcję. To już trzeci sezon 
lodowiska w naszym mieście – po raz 
pierwszy zorganizowano je w wyniku 
głosowania w Radzymińskim Budże-
cie Obywatelskim 2016.

Zimowy sezon na łyżwach zainau-
gurowała bajka na lodzie pt. „Gdzie się 
podziały choinki” w wykonaniu gru-
py „Walley Ice Story”. Na lodzie zawi-
rował Mikołaj ze Śnieżynką, barwne 
elfy i choinki w błyszczących, zielo-
nych sukienkach. Po pokazie wszyscy 
mogli już spróbować swoich sił na lo-
dzie, a dla dzieci przygotowano kon-
kursy z gminnymi nagrodami.

Lodowisko mieści się na boisku 
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ra-
dzyminie, wejście od ul. Batorego. 
Będzie otwarte codziennie w godzi-
nach 9-21, z kilkoma 15-minutowymi 
przerwami na konserwację tafli w cią-
gu dnia. Wstęp na lodowisko jest od-
płatny, lecz przygotowano zniżki dla 
mieszkańców, uczniów i posiadaczy 
Radzymińskiej Karty Mieszkańca. 
Dzieci i młodzież z terenu gminy Ra-
dzymin będą mogli nieodpłatnie ko-
rzystać z lodowiska w okresie ferii zi-
mowych tj. od 15 stycznia 2018 roku 
do 28 stycznia 2018 roku oraz w dni 
ustawowo wolne od zajęć w godz.: 
9:00 – 14:00, a także w tych samych 
godzinach w dni lekcyjne w zorgani-
zowanych grupach szkolnych. Bez-
płatnie będzie można też pojeździć 

w dniach 24 i 31 grudnia w godz.: 
9:00 – 16:00, a w dniach 25 grudnia i 1 
stycznia w godz.: 16:00 – 22:00.

Posiadacze Radzymińskiej Kar-
ty Mieszkańca będą mogli korzystać 
nieodpłatnie z lodowiska w weekendy, 
tj. w piątki od godz. 15:00 i przez ca-
ły dzień w soboty i niedziele, a także 
w ferie i dni świąteczne. W pozosta-
łe dni wstęp na lodowisko dla miesz-
kańców gminy Radzymin kosztuje 7 
zł dla osoby dorosłej, a 4 zł dla dziec-
ka. Osoby spoza gminy płacą 10 zł. 
Warto więc wziąć ze sobą kartę miesz-
kańca lub dokument, potwierdzający 
zamieszkanie na terenie gminy. Przy 
lodowisku działa też odpłatna wypo-
życzalnia łyżew, w której można także 
naostrzyć własne łyżwy, wypożyczyć 
kask i chodzik dla dzieci, które stawia-
ją pierwsze kroki na łyżwach.

Lodowisko zorganizował Radzy-
miński Ośrodek Kultury i Sportu 
i Urząd Miasta i Gminy Radzymin. 
Zapraszamy wszystkich do wspólnej 
zabawy!

W YDAR ZENIA W YDAR ZENIA

Nagrody 
sportowe 
Burmistrza 
Radzymina

Burmistrz Radzymina przyznał 
doroczne nagrody za wysokie wyniki 
sportowe w mijającym roku. Wyróż-
nienia i jednorazowe okolicznościowe 
stypendia przyznano 27 młodym spor-
towcom, zamieszkałym i związanym 
z gminą Radzymin. Nagrody w po-
szczególnych dyscyplinach otrzymali:

 Strzelectwo sportowe 
 Sebastian Szuszczyński,  
 zawodnik CWKS Legia

 Warcaby   
 Kacper Waś i Adrianna Koszewska  
 z UKS „Struga”

 Wędkarstwo 
 Mateusz Durajczyk, powołany  
 do Kadry Sportowej PZW

 Kick-boxing  
 Dariusz Giera,  
 zawodnik MKS Wicher Kobyłka

 Taniec sportowy 
 Wiktoria Ostrowska – zawodniczka  
 z Międzynarodową Klasą  
 Mistrzowską w tańcu sportowym  
 oraz zawodniczki Klubu Sportowego  
 „Fanaberia” w Radzyminie: Wikto- 
 ria Leszczyńska i Daria Kośnik

 Łucznictwo  
 Adam Wytrykus, Arkadiusz  
 Jeznach, Bartosz Potęga  
 – zawodnicy Klubu Sportowego  
 „ROKIS” w Radzyminie

 Kolarstwo 
 Eryk Kornacki, zawodnik UKS  
 Akademia Michała Podlaskiego  
 Victoria Radzymin

 Piłka Ręczna
 Patrycja Świerżewska, zawodniczka 
 KRAM START Elbląg, członkini  
 szerokiej kadry narodowej kobiet,  
 wcześniej zawodniczka  
 KPR ROKiS Radzymin
 Agnieszka Walczuk, zawodniczka  
 AP Marcovia Marki
Zawodniczki Klubu Piłki Ręcznej 
„ROKIS” Radzymin
Justyna Stępniak
Wiktoria Smolarz-Tymoszuk
Justyna Świerżewska
Julia Jarząbek
Paulina Jankowska
Milena Dmowska
Klaudia Szczepanek
Oliwia Szczepanek
Aleksandra Matusiak
Sandra Kowalska
Paulina Przedwojewska
Natalia Żmijewska
Wiktoria Wyszyńska

Już po raz trzeci pracownicy radzy-
mińskiego ratusza przygotowali świą-
teczne dary w ramach ogólnopolskiej 
akcji Szlachetna Pacz-
ka, pomagając jednej 
z potrzebujących rodzin 
z terenu naszej gminy. 
Pomoc została przeka-
zana wolontariuszom 
Szlachetnej Paczki, którzy w weekend 
9-10 grudnia zamienili hol Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Radzyminie w magazyn 
dobroczynny. 

Szlachetna Paczka to ogólnopolski 
projekt pomocy rodzinom znajdującym 

się w trudnej sytuacji materialnej, reali-
zowany przez Stowarzyszenie Wiosna. 
Od kilku lat wolontariusze Szlachetnej 

Paczki są bardzo aktyw-
ni także na terenie na-
szej gminy. W tym roku 
pomogli 39 rodzinom 
z gminy Radzymin i oko-
lic, zbierając 760 paczek 

o szacunkowej wartości ponad 180 tys. zł.
Podczas radzymińskiego finału Szla-

chetnej Paczki, gdy darczyńcy przywo-
żą rzeczy do magazynu, w rozwożeniu 
darów rokrocznie pomagają pracownicy 
gospodarczy z urzędu. Fo
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Tegoroczne świąteczne dekoracje 
w centrum Radzymina są unikalne 
w skali światowej. Parki w centrum 
miasta ozdobiły wielkie, betonowe, 
rozświetlone kolorami bombki.

Place Kościuszki i Wolności 
w centrum miasta zamieniły się 
w świąteczną galerię ozdób świą-
tecznych, rozrzuconych po parkach 
przez tajemniczego olbrzyma. Na 
miejscu fontanny postawił bałwana, 
który ma u stóp mieniący się barwa-
mi lód. Otaczają go kule z emblema-
tami herbu Radzymina i zimowymi 
dekoracjami. Wzdłuż alei przy ul. 
Konstytucji 3 Maja stanęły świetli-
ste misy, które rzucają piękną po-
światę na Dąb Wolności i otaczające 
drzewa. Największe wrażenie robi 
kilkadziesiąt betonowych bombek, 
wyrzeźbionych w różnorodne, świe-
tliste kształty, które zdobią central-
ną przestrzeń miasta.

Olbrzymem, który przygotował 
wspólnie z gminą tę wyjątkową 
świąteczną dekorację, jest firma Be-
tonosfera z Radzymina. Specjalizuje 
się ona w produkcji elementów małej 
architektury z betonu, stali i szkła, 
wykonywanych w autorskiej techno-
logii. Kule są podświetlone specjal-
nym oświetleniem LED. Betonosfe-
ra jest firmą partnerską programu 
Radzymińskiej Karty Mieszkańca 
i oferuje zniżki na zakupy swoich 
produktów.

Koncepcję rozmieszczenia beto-
nowych ozdób świątecznych w Ra-
dzyminie nadzorował p. Zbigniew 
Pachulski, architekt krajobrazu za-
mieszkały w naszej gminie. W insta-
lacji pomagały liczne lokalne filmy 
i rzemieślnicy. Świąteczną atmosfe-
rę w mieście dopełniają tradycyjne 
ozdoby świetlne wzdłuż głównych 
ulic oraz choinka, która stanęła na 
skwerze przy Poczcie.
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Cegielnia - ta zamieszkała przez około 800 osób miejscowość jest obecnie południowo – zachodnim przedmieściem 
Radzymina. Sołectwo obejmuje administracyjnie jedną wieś Cegielnia, jednakże mieszkańcy tradycyjnie dzielą ją na: 
Cegielnię – Osiedle (po lewej stronie trasy S8 w kierunku Warszawy) oraz Cegielnię – Wieś.

Dzięki odkryciom archeologicznym 
wiemy, że osadnictwo na terenie obec-
nej Cegielni sięga czasów prehistorycz-
nych. Pierwsze ślady bytowania ludzi 
na tym terenie pochodzą z epoki żelaza 
a dokładniej z okresu halsztackiego i la-
teńskiego (pomiędzy VII w. p.n.e. a I w. 
n.e.), co oznacza, że sięgają czasów jesz-
cze sprzed wpływów rzymskich.

Historycznych początków obecnej 
wsi Cegielnia należy jednakże upatry-
wać w czasach znacznie nam bliższych, 
zapewne przypadają one na przełom 
XV/XVI w. i są nierozerwalnie związa-
ne z rozwojem lokacyjnego Radzymina.

Kiedy Jan murował miasto
Analiza szeregu poszlak pozwala na 

postawienie wiarygodnej tezy, w myśl 
której założenie Cegielni należy przy-
pisać Janowi Radzymińskiemu h. Bro-
dzic, (zasłynął uzyskaniem przywile-
ju lokacyjnego dla miasta Radzymina 
w 1475 roku).

Przypuszcza się, że Jan Radzymiński 
(zwany też Janem z Radzymina) mógł 
powołać do istnienia cegielnię w miej-
scu dzisiejszej wsi, co wiązało się przede 
wszystkim z jego ambitnymi planami 
rozwoju miasta Radzymina. Już w 1473 
r. Jan był fundatorem murowanego ko-
ścioła dla nowoutworzonej za jego sta-
raniem parafii w Radzyminie. W kolej-
nych latach w mieście i jego okolicach 
wznoszone były młyny, zajazdy i oczy-
wiście ratusz. Najprawdopodobniej Jan, 
a następnie jego syn Marcin przystąpi-
li także do budowy zamku (świadczy 

o tym książęce pozwolenie z 1483 r. oraz 
wypis potwierdzenia wydany w 1539 r.). 
Niewątpliwie, wszystkie te budowle 
przynajmniej w pewnym stopniu mu-
siały być murowane. Wątpliwe jed-
nak, aby Radzymińscy sprowadzali ce-
głę z dalszych okolic, gdyż w dłuższej 
perspektywie byłoby to przedsięwzię-
cie zbyt kosztowne. Znając tymczasem 
ogromny talent organizacyjny i przed-
siębiorczość Jana można przypuszczać, 
że to raczej on, (m.in. jako kasztelan 
warszawski w latach 1481-98) sprzeda-
wał cegłę z własnej cegielni na potrzeby 
rosnącej Warszawy.

Za zlokalizowaniem cegielni w miej-
scu obecnej wsi Cegielnia przemawia-
ły warunki naturalne. Stosunkowo 
wcześnie uświadomiono sobie, że by-
ła to okolica zasobna w pokłady gliny, 
o czym świadczy wymieniana już w do-
kumentach z poł. XV w. nazwa „Glinie-
niec” odnosząca się do uroczyska poło-
żonego w rejonie obecnej Cegielni. Na 
dodatek obszar obfitował w drewno nie-
zbędne do opału oraz zlokalizowany był 
w optymalnej odległości od rosnącego 
miasta Radzymina (relatywnie blisko, 
ale w odległości wykluczającej ryzyko 
pożaru od ognia z cegielnianego wypa-
łu). Należy pamiętać, że cegłę wyrabia-
no wówczas ręcznie (tzw. „palcówka”) 
i wypalano w polowych piecach opala-
nych drewnem. Co istotne, obszar ten 
położony był w bezpośrednim sąsiedz-
twie głównego traktu handlowego do 
Warszawy, co ułatwiało transport wy-
robu i jego zbyt.

Od ceglarzy do gospodarzy
Tak dogodna lokalizacja sprzyjała 

rozwojowi osadnictwa na Glinieńcu. 
Wraz z powstaniem cegielni niezbędne 
stało się tutaj osadzenie na stałe kopa-
czy gliny, ceglarzy i strycharza oraz ich 
rodzin. Tak powstała osada, która stop-
niowo nabierała cech wsi.

Cegielnia, już jako wieś pojawia się 
w dokumentach z początku XVII w., 
(co przemawia za jej istnieniem tak-
że w XVI wieku). Na mocy kontraktu 
zawartego w 1605 r. pomiędzy Radzy-
mińskimi a Leszczyńskimi („Intromis-
sio Radzymin”) dobra radzymińskie, 
w tym Cegielnia przechodzą w dzier-
żawę Leszczyńskich a następnie stają się 
ich własnością za sprawą małżeństwa 
zawartego pomiędzy Anną Radzymiń-
ską a Rafałem Leszczyńskim.

Co prawda, nie wiemy czy w tym 
okresie nadal funkcjonowała w Ce-
gielni cegielnia, możemy jednak z ca-
łą pewnością stwierdzić, że nawet jeżeli 
mieszkańcy zajmowali się jeszcze wy-
robem cegły to był to jedynie dodatek 
do produkcji rolnej. Podobnie zresztą 
było w całym kraju, gdzie aż do końca 
XVIII w. przemysł cegielniany zaliczał 
się do najsłabiej rozwiniętych gałęzi go-
spodarki.

Upadek Cegielni, powstanie 
Owczarni

Niewątpliwie, XVII wiek był naj-
trudniejszym okresem w historii ziemi 
radzymińskiej a więc także i Cegielni. 
W pierwszej połowie stulecia region 

wąskotorowej na trasie Warszawa – 
Marki – Radzymin. 

W 1884 roku wieś Cegielnia liczyła 
24 gospodarstwa i posiadała 134 morgi 
gruntu uprawnego. Tym samym nale-
żała ówcześnie do najludniejszych wio-
sek w dobrach radzymińskich. W jej 
obrębie funkcjonował szynk a także 
niewielka osada zwana Elizów, (której 
powstanie mogło mieć związek z na-
pływem w te strony kolonistów nie-
mieckich, a której to nazwa przetrwała 
w pamięci mieszkańców do dziś, acz-
kolwiek w nieco zmodyfikowanej for-
mie „Alizów”).

W pomyślnym rozwoju Cegielni nie 
przeszkodziły nawet burzliwe wydarze-
nia, które przyniósł Polsce wiek dwu-
dziesty.

Gdy przez małą wieś 
przetaczała się wielka historia

Paradoksalnie, usytuowanie wsi 
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi łą-
czącej Warszawę z Radzyminem, które 
w minionych stuleciach niejednokrot-
nie stawało się przekleństwem dla jej 
mieszkańców, tym razem sprawiło, że 
o Cegielni usłyszała cała Polska. W pa-
miętnych dniach sierpnia 1920 roku, 
kiedy okolice Radzymina stały się are-
ną głównych walk w Bitwie Warszaw-
skiej, Cegielnia znalazła się w epicen-
trum dziejowych wydarzeń. To właśnie 
stąd, późnym popołudniem 15 sierpnia 
1920 r. wyruszyło decydujące natarcie 
Wojska Polskiego na Radzymin, które 
zakończyło się zwycięstwem i ostatecz-
nym wyparciem bolszewików z miasta.

Podczas bitwy pod Radzyminem 
wspaniałym świadectwem patrioty-
zmu i odwagi odznaczyły się również 

dotknęły dwie epidemie, powódź oraz 
ogromny pożar Radzymina, które spo-
wodowały upadek miasta i wyludnie-
nie okolicznych wsi. Tragedii dopełnił 
„potop szwedzki”, podczas którego na-
jeźdźcy doszczętnie zniszczyli całą oko-
licę, grabiąc wszelkie dobra i masowo 
mordując ludność.

Nieszczęścia, które spadły na ziemię 
radzymińską sprawiły, że dawna wieś 
Cegielnia z powrotem stała się niewiel-
ką osadą. Niemniej jednak przetrwała, 
a jej istnienie potwierdzają zapisy para-
fialne z 1778 roku.

Cegielnia długo nie mogła podźwi-
gnąć się z upadku. Jeszcze w początkach 
XIX w. miała status osady a jej właściwy 
rozwój rozpoczął się dopiero po zakoń-
czeniu kampanii napoleońskiej, a ściślej 
rzecz ujmując po 1818 r., kiedy to właści-
cielem dóbr radzymińskich został ksią-
żę Edward Lubomirski. Ciekawostką 
może być fakt, iż tym czasie w rejonie 
Cegielni założona została owczarnia. 
Ożywieniu gospodarczemu przysłuży-
ło się wytyczenie w latach 30-tych XIX 
w. nowego, bitego traktu z Warszawy do 
Radzymina, co usprawniło komunika-
cję i handel ze stolicą.

Z kolei, druga połowa XIX w. przy-
niosła rewolucję w przemyśle cegielnia-
nym, za sprawą opatentowanego w 1857 
r. pieca kręgowego Hoffmanna, który 
umożliwiał nieprzerwaną i ciągłą pro-
dukcję cegły. Rzecz jasna, obfitujące 
w pokłady dobrej jakości gliny okoli-
ce Cegielni szybko stały się obiektem 
zainteresowania przedsiębiorców. Na 
przełomie XIX/XX w. produkcja cegły 
w Cegielni i jej sąsiedztwie odbywała 
się już na skalę przemysłową, czemu 
sprzyjało uruchomienie w 1899 r. kolei 
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CEGIELNIA- Kalendarium dziejów
 VII w. p.n.e. -  400 p.n.e.  – Najstarsze ślady bytowania ludzi na  terenie 
Cegielni pochodzące z epoki żelaza a dokładniej z okresu halsztackiego 
i lateńskiego (do I w. n.e.).

 I poł. XV w.  – Przypuszczalne założenie cegielni przez Jana 
Radzymińskiego dające historyczny początek obecnej wsi Cegielnia.

 1605  – Na mocy kontraktu zawartego pomiędzy Radzymińskimi 
a Leszczyńskimi („Intromissio Radzymin”) dobra radzymińskie, w tym 
Cegielnia przechodzą w dzierżawę Leszczyńskich a następnie stają 
się ich własnością za sprawą małżeństwa zawartego pomiędzy Anną 
Radzymińską a Rafałem Leszczyńskim.

 1610 - 1630  – Epidemia, pożar i powódź doprowadzają miasto Radzymin, 
a wraz z nim okoliczne wsie niemalże do całkowitego upadku.

 1655 – 1660  – Zniszczenie okolicznych wsi, w tym Cegielni przez 
Szwedów.

 1708 – 1712  – Epidemia cholery po raz kolejny wyludnia okolice 
Radzymina.

 1778 r . – Potwierdzone w dokumentach istnienie Cegielni  
(należy do parafii Radzymin).

 1812- 1813  – Przemarsz wojsk napoleońskich przez okolice Radzymina.

 1818 r.  – Właścicielem dóbr radzymińskich zostaje ks. Edward 
Lubomirski. Cegielnia ma status osady, co potwierdza, że liczba 
mieszkańców drastycznie spadła. Ciekawostką jest, że w jej sąsiedztwie 
funkcjonuje również owczarnia.

 1833 – 1835  – Budowa drogi bitej z Warszawy do Radzymina przez 
Cegielnię.

 ok. 1864  – Na skraju Cegielni, przy drodze powstaje Krzyż na 
powstańczej mogile.

 1867 r.  – Utworzenie powiatu radzymińskiego, dynamiczny rozwój 
miasta i okolicznych wsi.

 1875 r.  – W Cegielni funkcjonował szynk wiejski, z którego dochód 
czerpali właściciele dóbr radzymińskich.

 1884 r.  –  Wieś Cegielnia liczyła 24 gospodarstwa i posiadała 134 morgi 
gruntu uprawnego. Tym samym należała ówcześnie do najludniejszych 
wiosek w dobrach radzymińskich. W jej obrębie funkcjonował szynk 
a także niewielka osada zwana Elizów, (której nazwa przetrwała 
w pamięci mieszkańców do dziś, aczkolwiek w nieco zmodyfikowanej 
formie „Alizów”).

 1899 r.  – Uruchomienie linii kolejki wąskotorowej na trasie: Warszawa  
– Marki – Radzymin. Rozwój przemysłu cegielnianego w rejonie Cegielni.

 1920 r.  – Bitwa pod Radzyminem. Do Cegielni docierała kolejka 
wąskotorowa dowożąc wojsko i zaopatrzenie na front. Wieczorem 13 
VIII stanowiska obronne szykuje we wsi 46 p.p., wcześniej mieszkanki 
wsi pomagają artylerzystom w ewakuacji armat. 14 VIII – legendarna 
modlitwa gen. Józefa Hallera pod krzyżem w Cegielni. 15 VIII – z rejonu 
wsi wyrusza ostateczne, zwycięskie natarcie polskie na Radzymin.

 1930 r.  – Podczas obchodów 10. rocznicy Cudu nad Wisłą zostaje 
odsłonięty żelazny Krzyż Żołnierski, ufundowany przez wojsko.

 1939 r.  – Ciekawostka historyczna. 22 września przez teren wsi 
przejeżdża Adolf Hitler powracający z wizytacji frontu pod Warszawą.

 1944r.  – Radzymin i okoliczne wsie stają się areną wielkiej niemiecko-
radzieckiej bitwy pancernej.

 1952 r.  – Likwidacja powiatu radzymińskiego i przeniesienie starostwa 
do Wołomina.

 1990 r.  – Przywrócenie demokratycznych samorządów lokalnych. 
Sołectwo Cegielnia wchodzi w skład gminy miejsko-wiejskiej Radzymin.

 1999 r.  – 13 czerwca przez Cegielnię przejeżdża powracający 
z radzymińskiego Cmentarza Poległych św. Jan Paweł II.

 2017 r.  – 9 września Cegielnia reprezentuje Gminę Radzymin na 
VIII Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw Zalewu 
Zegrzyńskiego w Jabłonnie.

Cegielnia – gawęda o palcówce, wiktorowym krzyżu i cichej wsi, 
położonej… w epicentrum wielkich, historycznych wydarzeń!

mieszkanki Cegielni, które 13 sierpnia 
wraz z p. Marią Kronenbergową, nie 
zważając na zbliżającą się Armię Czer-
woną pomagały polskim żołnierzom 
w ewakuowaniu armat, ustawionych na 
piaszczystych wydmach nieopodal wsi.

Niemym świadkiem i pomnikiem 
wydarzeń, które przeszły do historii 
jako Cud nad Wisłą stał się przydroż-
ny krzyż w Cegielni, pod którym 14 
sierpnia modlił się sam gen. Józef Hal-
ler, prosząc Przenajświętszą Panienkę 
o zwycięstwo. A skoro już o tym mowa, 
trudno nie wspomnieć o pięknej histo-
rii, związanej z owym krzyżem.

Tajemnica Żołnierskiego Krzyża
Większości z nas, krzyż w Cegiel-

ni kojarzy się głównie z wydarzenia-
mi roku 1920. Tymczasem posiada on 
znacznie dłuższą i bogatszą historię, 
niż mogłoby się wydawać. W pamięci 
mieszkańców przechowała się przeka-
zywana ustnie od kilku pokoleń legen-
da na temat okoliczności jego posta-
wienia. Nieżyjąca już pani Bochenek 
zapamiętała, jak starsi mieszkańcy 
opowiadali, że krzyż w tym miejscu 
postawił chłop imieniem Wiktor. By-
ło to około roku 1864, może 1865 kiedy 
gościńcem radzymińskim carskie ki-
bitki wywoziły uczestników Powstania 
Styczniowego na Sybir. Wiktor wypa-
sał krowy na pobliskiej łące, gdy jedna 
z kibitek zatrzymała się. Moskale wy-
nieśli z niej zmarłego właśnie nieszczę-
śnika i pozostawili w przydrożnym ro-
wie. Gdy odjechali, Wiktor podszedł do 

nieboszczyka. Gdy zobaczył białą ko-
szulę, zbroczoną krwią i wyhaftowany 
na niej ryngraf zrozumiał, że to zakato-
wany na śmierć powstaniec. Poruszony 
tragizmem sytuacji, której stał się przy-
padkowym świadkiem postanowił po-
grzebać zmarłego. Nie miał łopaty, za 
to obok była piaszczysta górka. Powsta-
niec spoczął w wykopanym przez chło-
pa gołymi rękoma grobie. W obawie 
przed represjami Wiktor starannie za-
tarł ślady pochówku. - Ale czy godzi się 
tak pochować człowieka? Chrześcijań-
ski obyczaj nakazuje przecie postawić 
na grobie krzyż. Jeno jak go postawić, 
skoro przez to wszystko się wyda? Cóż 
zatem zrobić? – Wiktor zapewne bił się 
z myślami, aż w końcu przyszło mu do 
głowy, że jak postawi nie krzyżyk tylko 
duży, wyższy od siebie krzyż to nikt się 
nie domyśli, że w tym miejscu jest mo-
giła. – Ot, przydrożny krzyż pomyślą 
przejezdni. A we wsi jak się kto mnie 
spyta, to powiem, żem se dla nabożeń-
stwa krzyż postawił, abym pasąc bydło 
miał gdzie pacierz zmówić – wykom-
binował rezolutnie Wiktor i jak pomy-
ślał, tak uczynił. Jeszcze tego samego 
dnia zrąbał dwie odpowiedniej grubo-
ści brzozy, starannie pozbijał w krzyż 
i zatknął na powstańczym grobie.

Trzeba przyznać, że długo przetrwał 
ten wiktorowy krzyż, brzozowe drewno 
w słońcu i gołym piasku zasuszyło się 
i trzymało dobrze. Tak dobrze, że prze-
trzymało carat. (W przeciwieństwie 
do Wiktora, który tak długo języka 
za zębami nie utrzymał i wygadał się 

ludziom ze swojego uczynku na wiele 
lat przed wybuchem rewolucji).

Kiedy wichura zwaliła krzyż na po-
wstańczej mogile, nie było już na świe-
cie ani cara, ani Wiktora. Powstała za 
to niepodległa Polska. W odrodzonej 
Ojczyźnie, mieszkańcy Cegielni mo-
gli już bez obaw postawić nowy krzyż. 
Postanowiono przekazać na ten cel 
drewno ze starego dębu, który runął 
po tym, jak gospodarze zdetonowali 
pod nim pozostałe po Wielkiej Woj-
nie niewybuchy, które zagrażały oko-
licznym dzieciom. (Chłopi najpierw 
zebrali niewypały pod dębem a potem 
umyślnie rozpalili nad nimi ognisko. 
Nie przewidzieli jednak, iż eksplozja 
zdoła powalić rosłe drzewo :). Nowy, 
piękny, przydrożny krzyż z ofiarowa-
nej dębiny wykonał miejscowy cieśla 
o nazwisku Klimek. To właśnie pod 
tym, dębowym już krzyżem modlił się 
podczas bitwy o Radzymin sam gene-
rał Józef Haller. 

Dopiero w 1930 r. zastąpiono go 
Krzyżem z żelaza, który ufundowa-
li żołnierze 11 pułku piechoty oraz 
28 Pułku Strzelców Kaniowskich dla 
uczczenia 10. rocznicy Cudu nad Wi-
słą. Ofiarowany przez żołnierzy krzyż 
okazał się wyjątkowo trwały. Prze-
trwał całą II wojnę światową, w tym 
ciężkie walki pancerne z 1944 roku. 
Przetrwał wszystkie dekady komuni-
zmu w Polsce, kiedy Radzymin stał się 
miastem wyklętym. Odrestaurowany 
przez Towarzystwo Przyjaciół Radzy-
mina, otoczony opieką mieszkańców 
Cegielni stoi do dziś – jest pomnikiem 
wiary i wielkiej historii Narodu Pol-
skiego. (Jako pierwszy jego dzieje spi-
sał Maksymilian Lipiński a opubliko-
wane zostały w książce Jana Wnuka 
pt. „Radzymin. Cud nad Wisłą 1920”, 
wyd. TPR 2005).

Podróżowali tędy goście święci  
i przeklęci…

Przebiegająca przez Cegielnię szosa 
z Radzymina do Warszawy, którą Pry-
mas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński 
trafnie określił „Drogą Golgoty Narodu 
Polskiego 1920 roku”, w minionym stu-
leciu jeszcze kilkukrotnie splatała losy 
niewielkiej wsi z głównymi historycz-
nymi wydarzeniami i postaciami. Małą 
sensacją niech będzie to, że 22 września 
1939 r. przejeżdżał tędy… Adolf Hitler 
powracający z wizytacji wojsk hitlerow-
skich mających zdobyć Warszawę.

Dla nas jednak, dziejowym wyróż-
nieniem był pamiętny dzień 13 czerwca 
1999 r., kiedy to Cegielnia znalazła się 
na trasie powrotu z Radzymina – Świę-
tego Jana Pawła II !!!a 

(A wydawałoby się, że ta nasza Ce-
gielnia to taka niewielka, niespecjalnie 
ciekawa i z pozoru cicha wieś… :)

 ▷ Rafał S. Lewandowski
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Zaduszki Jazzowe 2016 - Judyta Nowak i Tomasz Bielski Jazz Orkiestra
fot. Archiwum BPMiGR

Po lewej Artur Włodkowski i Przemek Kostrzewa, po prawej - Jarek Gaś
fot. Archiwum BPMiGR

KULTUR AKULTUR A

Zainaugurowaliśmy w Radzyminie organizację 
jesienno-zimowych koncertów klubowych koncertem 
jednego z najwyżej ocenianych przez krytykę muzyczną 
zespołów polskiej sceny rockowej nowego stulecia.

Na przestrzeni ostatnich lat dużo się mówi i pisze o bibliotekach publicznych,  
o ich wielokierunkowej  działalności kulturalnej,  o szerokim wachlarzu oferty 
oraz wyzwaniach XXI wieku. W ostatnich latach funkcje i sposoby pracy bibliotek 
zmieniły się diametralnie. 

Niewielkie miasteczko pod Warszawą może nie tylko służyć za sypialnię. 
Konkurować ze stolicą ofertą kulturalną nie ma szans, ale ma możliwość 
organizować imprezy i przedsięwzięcia unikalne i bardzo wartościowe kulturalnie. 
I od wielu lat z powodzeniem to czyni. Jedną z nich są koncerty jazzowe. 
Radzymińskie Zaduszki Jazzowe, a od 2016 roku także Walentynki Jazzowe.

Happysad wystąpił w RadzyminieWarto czytać!

Jazz w Radzyminie

Zespół zajechał do nas w ramach 
trasy koncertowej pt. Ciało Obce To-
ur 2017. Radzymin pojawił się na tej 
trasie obok wielkich miast takich jak 
Kraków, Łódź, Katowice, Rzeszów. 
Bilety na koncert też były w bardzo 
atrakcyjnych stawkach - dwukrotnie 
tańsze niż na koncerty w innych mia-
stach.

W tym roku mija 10 lat od wydania 
przez happysad płyty pt. Nieprzygo-
dy - bardzo ważnej płyty, która we-
dług wielu dziennikarzy i fanów była 
ich nowym początkiem i sprawiła, że 
nazwę zespołu po raz pierwszy mo-
gliśmy przeczytać na szczycie zesta-
wienia najchętniej kupowanych płyt. 
Dlatego w trakcie koncertu w Ra-
dzyminie znalazło się kilka utworów 
z Nieprzygody. Ale happysad nie lu-
bi patrzeć tylko w przeszłość, raczej 
żyje tym, co tu i teraz. Dlatego ogry-
wał głównie utwory z płyty najnow-
szej, której premiera miała miejsce 

w lutym tego roku. Jak zawsze zabrali 
ze sobą gości. W tej roli usłyszeliśmy 
poznański Terrific Sunday.

Na koncercie bawiło się blisko 500 
osób. Atmosfera była wspaniała. No-
wo wybudowana hala sportowa przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Radzymi-
nie świetnie sprawdziła się w roli sali 
koncertowej. Publiczność niechętnie 
rozstawała się z muzykami dwukrot-
nie wywołując zespół do bisów. A naj-
wytrwalsi doczekali się zdjęć i auto-
grafów Kuby, Pana Latawca, Artura 
i Dubina.

Planujemy organizować tego typu 
koncerty co najmniej raz w roku. Dać 
szansę mieszkańcom na usłyszenie na 
żywo największych gwiazd polskiej 
sceny muzycznej nie tylko przy okazji 
największego festynów – 15 sierpnia 
czy Dni Radzymina. A takie możli-
wości stwarza poprawiająca się z roku 
na rok infrastruktura gminna. 

▷ Artur Laskowski

Oczywiście radzymińska Bi-
blioteka z powodzeniem realizuje 
wszystkie te działania wynikające 
z współczesnych potrzeb środowi-
ska. Przygotowuje całą paletę ofert 
kulturalnych kierowanych  do róż-
nych odbiorców niezależnie od wie-
ku i zainteresowań. Jednak, naj-
większym atutem naszej biblioteki 
jest systematyczny zakup nowości 
wydawniczych. Dla każdego biblio-
tekarza książka jest najważniejszą 
częścią biblioteki, a „Czytanie ksią-
żek to najpiękniejsza zabawa, jaką 
sobie ludzkość wymyśliła” (Wisła-
wa Szymborska). Dlatego, co miesiąc 
w radzymińskiej Bibliotece pojawia-
ją się nowe tytuły. Każdy czytelnik, 
niezależnie od wieku, znajdzie swój 

ulubiony gatunek literatury. Na na-
szych bibliotecznych półkach moż-
na odnaleźć książki ambitne, wyróż-
nione w prestiżowych konkursach 
literackich, jak również pozycje lek-
kie i przyjemne oraz długo wyczeki-
wane  zapowiedzi wydawnicze. Nie-
dawno księgozbiór biblioteki został 
wzbogacony o książki anglojęzyczne 
dla najmłodszych, barwnie ilustro-
wane, z załączoną płytą do nauki ję-
zyka angielskiego. W naszej ofercie 
nie mogło zabraknąć również ksią-
żek elektronicznych. Biblioteka w Ra-
dzyminie wykupiła dostęp online do 
wybranych publikacji specjalistycz-
nych, naukowych, popularnonau-
kowych, beletrystycznych w języku 
polskim na platformie IBUK Libra. 

Wystarczy zgłosić się do biblioteki po 
kod dostępu.

Często słyszymy od naszych czy-
telników, że mamy świetnie zaopa-
trzoną bibliotekę, że właśnie mieli 
kupić tę książkę, bo chcieli ją prze-
czytać… To dla nas bibliotekarzy 
największa radość, kiedy słyszymy, 
że realizujemy marzenia naszych 
czytelników i wychodzimy naprze-
ciw ich oczekiwaniom.

Niektóre z  nowości wydawni-
czych prezentowane są na naszej 
stronie internetowej, a wszystkie 
nowe tytuły są widoczne w katalogu 
on-line. Zapraszamy do odwiedza-
nia Biblioteki  w Radzyminie i ży-
czymy miłej lektury!

 ▷ Anna Rasińska

Pomysł na koncerty jazzowe 
w dzień zaduszny powstał w 2005 r. 
Gdy zamieszkał w Radzyminie per-
kusista Jarosław Gaś. Szukając sa-
li do ćwiczeń poznał Mirosława Ju-
sińskiego, dyrektora Radzmińskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu. Doszło 
do współpracy, której owocem są 
między innymi coroczne Zaduszki 
Jazzowe. Jazz uważany jest za mu-
zykę elitarną, wymagającą od słu-
chacza skupienia, znajomości tema-
tu, a nawet pewnego przygotowania 
muzycznego. W związku z tym nie 
było łatwo zachęcić do przyjścia na 
koncerty jazzowe. Trzeba było zna-
leźć formułę imprezy komunikatyw-
nej, ale na dobrym, profesjonalnym 
poziomie wykonawczym. Z cieka-
wym repertuarem, także około-jaz-
zowym. 

Od 2012 r., gdy dyrektorem Bi-
blioteki Publicznej w Radzyminie 

został Michał Kamiński, koncerty 
jazzowe przeniosły się do Miejskiej 
Sali Koncertowej – stworzonej do 
organizowania kameralnych kon-
certów i spektakli teatralnych. A od 
2015 roku, gdy funkcję dyrektora Bi-
blioteki zaczął pełnić Artur Laskow-
ski, obok Zaduszek Jazzowych orga-
nizowane są Walentynki Jazzowe.

Program każdego koncertu Za-
duszek Jazzowych przygotowywany 
jest specjalnie pod kątem śpiewają-
cego w danym roku artysty. Prze-
ważnie utrzymana jest konwencja: 
kwartet lub kwintet instrumentalny 
plus wokalistka (wokalista), względ-
nie duet. W zespole akompaniują-
cym grają doświadczeni muzycy, 
absolwenci Akademii Muzycznej 
w Katowicach na Wydziale Jazzu 
i Muzyki Rozrywkowej. 

Od 13 lat zapraszane były młode, 
zdolne wokalistki i wokaliści, ale nie 

brakowało też prawdziwych gwiazd, 
takich jak Agnieszka Wilczyńska, 
Agnieszka Hekiert, Janusz Szrom. 
To czołówka polskiej sceny jazzowej. 

Dwa lata temu został pobity re-
kord w ilości występujących na sce-
nie wykonawców. Zagrał 11-osobo-
wy big-band Tomasza Bielskiego. 
Głównymi solistami byli Judy-
ta Nowak i wspomniany Janusz 
Szrom. W finale koncertu na nie-
dużej scenie sali koncertowej 
(o wymiarach 4 x 7 metrów) znala-
zło się 13 osób!

Trzeba pamiętać, że w muzy-
ce jazzowej oprócz wyrafinowanej 
materii muzycznej są też olbrzymie 
emocje. Można odbierać ją intuicyj-
nie, transowo, kolorem. Trzeba tyl-
ko chęci i... nie taki jazz straszny. 
A uczta dla ducha murowana!

▷ Jarosław Gaś,  
▷ Artur Laskowski

Grupa „Motylki” z  Publicznego Przedszkola Kraina Przedszkolaka w Ra-
dzyminie, została zakwalifikowana do ogólnopolskiego projektu pod nazwą 
„Krecik poznaje Polskę”. Udział w konkursie zgłosiła Katarzyna Socha, wy-
chowawczyni. 

Krecik z własnym bagażem wyrusza w podróż i odwiedza różne regio-
ny Polski. Głównym założeniem jest przybliżenie dzieciom ich „Małej Oj-
czyzny”, jej piękna i wyjątkowości kulturowej, a także rozbudzanie w nich 
świadomości patriotycznej. Projekt odnosi się do podstawy programowej 
i umożliwia rozwijanie wiedzy u dzieci od najmłodszych lat. Krecik zawitał 
do Przedszkola w listopadzie. W jego bagażu znajdowały się ciekawe mate-
riały dydaktyczne. Nowy przyjaciel zwiedził z maluchami Radzymin. Zo-
baczyli m.in. Kolegiatę pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, Pomnik 
Tadeusza Kościuszki oraz Miejską Salę Koncertową.

Sukces przedszkolaków
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SPORT

Dla młodych piłkarzy którzy wchodzą dopiero w sportowe życie, listopad jest miesiącem wyjątkowym. Jest to czas podsumowań sezonu ich 
ciężkich treningów oraz wyników w lidze, sparingach oraz turniejach.

Gala Młodych Mistrzów Sportu RKS Mazur

Nowy model zarządzania bazą 
sportową gminy Radzymin

Dla chłopców z trzech grup meczo-
wych drużyny Mazura Radzymin li-
stopad 2017 roku był bardzo dobrym 
miesiącem – awans do wyższej ligi, 
utrzymanie się w najwyższej lidze spo-
śród wszystkich grup a także dla nie-
których rozpoczęcie przygody z piłką. 
Dlatego też zdecydowaliśmy się nagro-
dzić za wysiłek oraz sukcesy tych wy-
jątkowych zawodników.

Nagrodą tą była Gala Mistrzów 
Sportu. I była to wyjątkowa Gala, na 
której każdy z uczestników dostał pa-
miątkowy medal a dla najbardziej wy-
różniających się przygotowaliśmy pu-
chary, które wręczali wyjątkowi goście, 
jak  Tomasz Wąsik, Tadeusz Jędrasik 
a także Zbigniew Piotrowski.

Dla wszystkich uczestników przy-
gotowany był również skromny bufet, 

a największą niespodzianką spośród 
słodyczy był wielki tort z napisem Ma-
zur Radzymin, który wjechał na salę 
przy akompaniamencie nieoficjalnego 
hymn Mazura, granego również na me-
czach drużyn seniorskich.

Dlatego dla wszystkich osób które 
brały udział w zorganizowaniu tej pięk-
nej imprezy bardzo serdecznie dzięku-
ję w szczególności trenerom Pawłowi 

Siedleckiemu oraz Grzegorzowi Piwko.
Wielkie ukłony oraz podziękowa-

nia ślemy Pani dyrektor SP nr 1 za udo-
stępnienie sali oraz Adrianowi Piwko 
i Gosi Piotrowskiej za pomoc technicz-
ną na imprezie. Dziękujemy rodzinom 
zawodników za liczne przybycie oraz 
wsparcie. No i oczywiście największe 
brawa i podziękowania należą się dla 
Naszych zawodników. To wszystko 

chłopaki dla Was oraz dzięki Wam. 
Niezależnie od wszystkiego, już teraz 
tworzycie wyjątkową i niesamowitą 
grupę. 

Miejmy nadzieję, że była to pierwsza 
z cyklu dorocznych imprez tego typu. 
My, jako organizatorzy, zawsze i chętnie 
będziemy działać w tej sprawie.

  ▷ Radosław Izbicki

Zmiany mają na celu poszerze-
nie i zwiększenie dostępności bazy 
sportowej oraz dopasowanie oferty 
i kryteriów udostępniania do potrzeb 
i wymogów mieszkańców. Głównym 
założeniem projektu jest przejęcie 
przez ROKiS administracji wszyst-
kich gminnych obiektów sportowych, 
włącznie z boiskami i halami Szkół 

Podstawowych nr 1 i nr 2 w Radzy-
minie oraz boiskiem piłkarskim RKS 
Mazur. ROKiS weźmie na siebie całość 
kosztów utrzymania obiektów i udo-
stępni je wszystkim zainteresowanym 
instytucjom, organizacjom i miesz-
kańcom. Sale sportowe będą czyn-
ne do godziny 22 w dni powszednie 
i weekendy.

Kolejnym elementem będzie wpro-
wadzenie odpłatności za korzystanie 
z infrastruktury sportowej. System 
odpłatności oparty będzie o regula-
min wynajmu zakładający szereg no-
watorskich rozwiązań takich jak:

  progresywna wysokość opłat uzależ-
niona od godzin wynajęcia obiektów
  system bonifikat dla posiadaczy 

Radzymińskiej Karty Mieszkańca, 
klubów sportowych i firm lokalnych
  system rezerwacji wraz z płatno-
ściami w trybie online
Nowy model zarządzania obiek-

tami sportowymi i rekreacyjnymi 
wejdzie w życie od 1 września 2018, 
a osobą odpowiedzialną w ROKiS 
za jego wdrożenie będzie kierownik 

infrastruktury Marek Zalewski.  
Wcześniej odbędzie się seria spotkań 
z przedstawicielami zainteresowa-
nych grup i środowisk, w celu omówie-
nia szczegółów planowanych zmian. 
O terminach tych spotkań będziemy 
Państwa informować za pomocą ogól-
nodostępnych kanałów medialnych 
gminy Radzymin.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na obiekty sportowe ze strony mieszkańców, klubów sportowych i firm lokalnych, Radzymiński 
Ośrodek Kultury i Sportu opracowuje nowy model zarządzania i koncepcję rozwoju gminnej infrastruktury sportowej. Wejdą one w życie od 
kolejnego roku szkolnego w 2018 r.


