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Panie Burmistrzu, czy jest Pan zado-
wolony z dokonań w tej kadencji?

Udało się zrobić bardzo dużo, ale 
wciąż za mało. Gdyby wszystko zosta-
ło zrobione, na pewno nie ubiegałbym 
się po raz kolejny o mandat burmistrza. 
W ogóle trudno jest patrzeć na rozwój 
gminy w cyklach wyborczych.

Czy w ogóle istnieje taki stan 
„wszystko”?

Nie – oczekiwania mieszkańców się 
zmieniają. Po zaspokojeniu potrzeb 
podstawowych pojawiają się kolejne. 
Gmina o charakterze miejsko-wiej-
skim, o takiej powierzchni i o takim 
zapóźnieniu, jak gmina Radzymin wy-
maga wielu lat ciężkiej pracy. A jednak 
w ciągu tych czterech lat naprawdę wie-
le osiągnęliśmy.

W jakich obszarach udało się zrobić
najwięcej?

Bardzo dużo zrobiliśmy w oświacie. 
Na tym odcinku skupiły się w tej ka-
dencji wszystkie nasze siły. Udało się 
całkowicie rozwiązać problem braku 
miejsc w przedszkolach. W 2014 roku 
miejsc całodziennych w przedszkolach 
publicznych było około 200 – na dzień 
dzisiejszy jest ich ponad 1600. Po re-
krutacji podstawowej w marcu i uzu-
pełniającej w sierpniu, w dalszym ciągu 
pozostało ponad 100 wolnych miejsc, 
które nadal są do dyspozycji – wystar-
czy pójść do dyrektora placówki i się za-
pisać. To bardzo pozytywny trend, bo 
dzisiaj rodzice już nie muszą martwić 
się o miejsce. To przedszkola konkuru-
ją jakością i ofertą, żeby przekonać do 
siebie rodziców i ich dzieci. 

Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, 
w tej kadencji gmina rozbudowała bu-
dynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Ra-
dzyminie, nadbudowała piętro Szkoły 

Podstawowej nr 2, a także wybudowała 
praktycznie od podstaw nowy budynek 
dwójki w Słupnie. W sumie wartość już 
zakończonych inwestycji w bazę oświa-
tową to ponad 40 milionów, łącznie 
z nowym przedszkolem przy ul. Witosa, 
a oprócz tego trwa jeszcze rozbudowa 
Szkoły Podstawowej w Załubicach o od-
dział przedszkolny. To sprawi, że przed-
szkolaki będą mieć w północnej części 
gminy lepszą i fajniejszą infrastrukturę 

dopasowaną do ich potrzeb, a w szkole 
zrobi się znacznie luźniej.

To wszystko jeszcze nie oznacza, że 
udało się osiągnąć podstawowy cel, 
jakim jest jednozmianowość w szko-
łach gminnych, ale udało nam się do 
tego celu znacząco zbliżyć – zwłaszcza 
w radzymińskiej „jedynce” i w słupec-
kiej „dwójce”. Natomiast równie dużo 
jeszcze przed nami, jeśli chodzi o kolej-
ne inwestycje oświatowe – rozbudowa 

szkoły w Nadmie o pięć dodatkowych 
oddziałów lekcyjnych, szatnię, świetli-
cę i salę gimnastyczną, budowa trzeciej 
szkoły podstawowej w pobliżu ulicy 
Słowackiego w Radzyminie, co pozwoli 
na optymalizację obwodów szkolnych, 
a także generalny remont „jedynki” 
w Słupnie, której stan techniczny wy-
maga pilnej interwencji i dopasowa-
nia do potrzeb edukacji XXI wieku. 
Wszystkie te inwestycje pozwolą dojść 
do jednozmianowości w radzymiń-
skich szkołach w ciągu kilku lat.

A poza oświatą?
Dużo zrobiliśmy też w zakresie dróg 

i odwodnień. Każdą okazję inwestycyj-
ną związaną z drogą wykorzystujemy 
do tego, aby równocześnie uporządko-
wać stosunki wodne. To niestety nie-
mal podwaja nakłady pieniężne, które 
są potrzebne na budowę danej drogi. 
Przykłady takich działań to np. ulice 
Maczka i Konopnickiej w Radzyminie, 
ulica Majowa w Dybowie Kolonii, czy 
teraz ulica Szkolna, gdzie oprócz zbie-
rania wody z pasa drogowego również 
rozprowadzamy drenaże do których 
każdy mieszkaniec może się przyłą-
czyć i odprowadzać tym sposobem wo-
dę ze swojej posesji. To gminę naprawdę 
dużo kosztuje, ale pozwala definityw-
nie zlikwidować problem zalegających 
wód podskórnych. Do tej pory gmina, 
jeśli budowała odwodnienia, to tylko 
samych dróg, jak np. ul. Falandysza, 
częściowo Reymonta i Słowackiego. 
Natomiast w tej kadencji doszły uli-
ce Rzeczna, Bieszczadzka, Platanowa, 
jak i te wspomniane wcześniej. Oprócz 
nich, doszło też sporo dróg wyremon-
towanych na zasadzie podbudowy 
i nakładki asfaltowej, np. Zawady, Ba-
talionów Chłopskich, Nowej i jeszcze 
w kilku innych miejscach. Wciąż trwają 

Cztery lata zmian
W pierwszym wydaniu Radzyminiaka przeprowadziliśmy z Krzysztofem Chacińskim wywiad 
podsumowujący pierwszy rok jego pracy jako Burmistrza Radzymina. Po kolejnych trzech latach 
rozmawiamy o podsumowaniu działalności samorządu gminy Radzymin w kadencji 2014-2018.

duże budowy - ul. Wołomińska, Koli-
ski, Curie-Skłodowskiej. Budowane 
są kilometry ścieżek rowerowych, jak 
choćby ta w Łąkach, wiodąca nad Za-
lew Zegrzyński.

W jakich dziedzinach udało się w tej 
kadencji zrobić najmniej?

Może nie tyle najmniej, ale najdalej 
do końca jest niestety właśnie w temacie 
systemu odwadniania gminy. Pomimo, 
że w tej kadencji zainwestowano w nie-
go około 10 milionów, co jest kwotą naj-
wyższą od dziesięcioleci, to zapóźnienia 
są tak ogromne, że ten system pochło-
nie pewnie nie dziesiątki a setki milio-
nów złotych – tak wielki jest to problem 
w naszej gminie. Najbliższe lata będą 
skupiały się na modernizacji i przebu-
dowie odwodnienia na poziomie inwe-
stycyjnym i systemowym, co polega na 
bardzo szczegółowym uwzględnianiu 
odwodnień w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. 
W poszczególnych miejscowościach 
powstają nieduże zbiorniki retencyjne. 
Kluczowe rowy odwodnieniowe prze-
noszone są z gruntów prywatnych do 
pasów drogowych, tak aby gmina mia-
ła możliwość ich konserwacji. Każdy 
podział geodezyjny działki wykorzy-
stujemy do tego, aby nakłaniać miesz-
kańców do wydzielania rowów meliora-
cyjnych i oddawania ich gminie. Gmina 
bardzo chętnie weźmie odpowiedzial-
ność za system odwodnieniowy, jeśli 
będzie jego właścicielem. W tej chwili 
te najważniejsze rowy nie są własnością 
gminy. Mieszkańcy na ogół chętnie wy-
dzielają rowy melioracyjne, a my zbie-
ramy je działka po działce tak, aby moż-
na je było przebudowywać. Niezależnie 
od tego i tak te prywatne rowy staramy 
się konserwować, o ile uda nam się ze-
brać zgody mieszkańców. Jest to bardzo 
żmudny proces, bo potrafi trwać kilka-
naście miesięcy, tymczasem sama kon-
serwacja zajmuje tydzień. To pokazuje, 
dlaczego powinna być to własność pu-
bliczna, a nie prywatna. Tam gdzie to 
się nie uda, będziemy nakłaniali miesz-
kańców do zakładania spółek wodnych, 
które będą nasze działania uzupełniały. 
Nie mówiąc o tym, że i tak nowe arte-
rie wodne staramy się umieszczać w pa-
sach drogowych.

Ciąg dalszy na stronie 2 →
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Radzyminiak

SAMOR ZĄDSAMOR ZĄD

Co w zarządzaniu gminą okazało się 
łatwiejsze niż Pan zakładał?

Chyba właśnie rozwiązanie proble-
mów oświatowych. Nie spodziewa-
łem się, że w tak krótkim czasie uda 
się rozwiązać problem przedszkolny. 
Sądziłem, że będzie wymagał jesz-
cze większych nakładów inwestycyj-
nych. Znacznie łatwiej niż zakładałem, 
przyszła mi też reorganizacja urzędu. 
Wprawdzie część pracowników ode-
szła, jednak większość załogi, któ-
ra została i chciała mnie wspierać we 
wprowadzaniu nowej wizji zarządza-
nia gminą Radzymin, robi to bardzo 
skutecznie. Te dwie rzeczy bardzo po-
zytywnie mnie zaskoczyły.

A co w takim razie okazało się trud-
niejsze niż się Pan spodziewał?

Niestety, będę to powtarzał jak 
mantrę – znacznie trudniejsze oka-
zało się odwodnienie gminy. Zdawa-
łem sobie sprawę z braków i potrzeb 
w tej dziedzinie, ale skala zapóźnienia 
jest inaczej widoczna z perspektywy 
mieszkańca, a zupełnie inaczej z per-
spektywy menadżera gminy, który 
widzi stan całego systemu odwodnie-
niowego. Mieszkańcy identyfikują pro-
blem bardziej lokalnie, widzą najbliż-
szy swemu miejscu zamieszkania rów, 
natomiast rzadko patrzą na system od-
wodnieniowy, jak na jeden wielki zbiór 
naczyń połączonych. A trzeba pamię-
tać, że lokalny rów dopływa do jakiegoś 
większego rowu, który z kolei wpada 
do rzeki. W gminie Radzymin są cztery 
główne zbiorniki wód – rzeki Rządza, 
Czarna, Beniaminówka i kanał Siera-
kowski. Wszystkie wody z całej gminy, 
wcześniej czy później dopłyną właśnie 
do tych odbiorników i bardzo dużo za-
leży od tego jaki jest stan tych odbiorni-
ków i wszystkich urządzeń odwodnie-
niowych po drodze.

Cały czas oscylujemy wokół spraw 
technicznych. A jeśli chodzi o wymiar 
społeczny tej kadencji?

Odczuwam dziś wysoki poziom za-
ufania mieszkańców co z pewnością 
jest skutkiem zmiany podejścia do re-
alizacji rozwoju gminy na podejście 
długofalowe. W 2014 roku otrzyma-
łem od mieszkańców kredyt zaufania, 
który postanowiłem spłacić, zawią-
zując z mieszkańcami pewną umowę 
społeczną. Do 2014 roku budżet gmi-
ny Radzymin był organizowany w cy-
klach rocznych. Mijał rok i ponownie 
zaczynał się bój o poszczególne inwe-
stycje. Taki stan rzeczy oczywiście nie 
budował zaufania ani atmosfery do-
brej współpracy pomiędzy włodarza-
mi gminy a mieszkańcami. To, co się 
nam udało zrobić w tej kadencji, to była 

zmiana orientacji polityki gminy w taki 
sposób, aby utrzymać długofalowy plan 
rozwoju i konsekwencję w jego realizo-
waniu. Owszem, wieloma rzeczami zaj-
mujemy się na bieżąco, ale co do zasa-
dy wyznaczamy sobie pewne kierunki 
inwestycyjne – drogi, szkoły i wiele in-
nych rzeczy określonych w wieloletnim 
planie finansowym – i rok po roku je 
realizujemy, trzymając się tego „kom-
pasu” w długiej podróży rozwoju gmi-
ny Radzymin.

Przecież wieloletni plan finansowy 
był i jest obowiązkowym dokumen-
tem we wszystkich gminach.

Owszem, ale był traktowany raczej 
„pro forma”. Nikt się go zbytnio nie 
trzymał i co roku był tworzony prak-
tycznie od nowa. Koncentrowano się na 
rocznych planach budżetowych, co nie 
sprzyjało planowaniu strategicznemu. 
Przecież tych najważniejszych inwesty-
cji nie da się zwykle zrobić w rok, dwa 
a nawet trzy lata. Takie inwestycje jak 
np. Droga Północna wymagają kilku 

lat przygotowań. Prace nad nią zaczęli-
śmy w 2015 r. Projektowanie skończymy 
w roku 2019, a środki finansowe zapi-
sane są na rok 2022. Gdybyśmy w 2015 
roku nie wiedzieli, że chcemy zbudo-
wać drogę, która odciąży Radzymin 
od ruchu samochodów ciężarowych, 
to nie można by było zacząć nawet pla-
nu przygotowawczego. Dlatego wcze-
śniej tak chętnie realizowano w gminie 
nakładki asfaltowe – bo nie wymagają 
one przygotowania. Jest asfalt – lejemy. 
Natomiast żeby robić duże rzeczy, trze-
ba o nich zacząć myśleć kilka lat wcze-
śniej. Dlatego też w styczniu 2015 roku 
Rada Miejska przyjęła wieloletni plan 
finansowy, określający w którym roku 
będziemy robić kluczowe dla gminy Ra-
dzymin inwestycje drogowe. I do dziś 
się tego trzymamy. Zakończyliśmy uli-
cę Maczka, w tej chwili zaczynamy ulicę 
Sikorskiego, kończymy projektowanie 
ul. Nowej. Po Nowej będzie Zwycięska 

itd. Mieszkańcy widzą, że jak w 2015 ro-
ku powiedzieliśmy, że ul. Sikorskiego 
będzie wykonana w 2019 to mogą mieć 
pewność, że tak będzie, bo wszystkie 
dotychczasowe inwestycje z planu wie-
loletniego zostały zrealizowane. Ow-
szem, zdarzają się rzeczy, które wyma-
gają przesunięcia czasowego, bo projekt 
trwa dłużej niż zakładaliśmy, pojawiają 
się nieprzewidywalne problemy – ale to 
są miesiące, a nie lata. Mieszkańcy wi-
dzą tę konsekwencję w realizacji stra-
tegii rozwoju gminy i to przekłada się 
na wzrost zaufania społecznego. Utrzy-
manie takiego stanu rzeczy pozwoliło-
by nam w następnych latach planować 
i realizować coraz śmielsze inwestycje, 
wpływające diametralnie na poprawę 
jakości życia.

Jedną z nich będzie zapewne przebu-
dowa centrum Radzymina?

Tak. Bardzo mnie boli, że serce hi-
storycznego miasta wygląda dziś tak 
jak wygląda. Dotyczy to przestrzeni 
publicznej, parku, elewacji prywatnych 

budynków i nachalnej reklamy, która 
na tych budynkach jest wyeksponowa-
na. Chcę, żeby to się zmieniło. Przygo-
towujemy się do tego od ponad roku 
i w ramach przygotowań ogłosiliśmy 
konkurs urbanistyczny na projekt mo-
dernizacji i rewitalizacji śródmieścia 
Radzymina. Sąd konkursowy już się 
odbył. Wyniki zostały podane 10 paź-
dziernika do publicznej wiadomości 
(więcej o konkursie na str. 13 - przyp. 
red.). Obie zwycięskie prace idą w bar-
dzo ciekawym kierunku. Popracujemy 
teraz na tym żeby na bazie tych dwóch 
propozycji stworzyć jedną wspólną 
koncepcję przebudowy śródmieścia, 
a kolejnym krokiem, który na to po-
zwoli będzie miejscowy plan i projekt 
techniczny, który pozwoli na przebu-
dowę pierwszego z etapów śródmieścia. 
Rynek zyska nową funkcję i wierzę, że 
po przebudowie będzie ulubionym 
miejscem spotkań Radzyminiaków. 

Pozostanie dużo zieleni w parku, ale 
stawiamy też na podniesienie jakości 
infrastruktury. Chciałbym, aby uli-
ca Konstytucji 3 Maja była zwężona, 
a przestrzeń centrum odzyskana dla 
pieszych, będąc miejscem spotkań, wy-
darzeń kulturalnych, a dopełnieniem 
tego mam nadzieję, że będzie dom kul-
tury w Starym Młynie na Traugutta.

Trzy lata temu zapytany o własne 
słabości, wymienił Pan dwie – 
pierwszą była niska odporność na 
niekonstruktywną krytykę. Czy już 
zdążył się Pan do niej przyzwyczaić, 
uodpornić?

Ciężko się uodpornić na niekon-
struktywną krytykę, która nie ma 
w sobie żadnej wartości dodanej. Nato-
miast bardzo cenię sobie konstruktyw-
ną krytykę. Nie ma ludzi nieomylnych, 
jak każdy człowiek popełniam błę-
dy i bardzo się cieszę, że mieszkańcy, 
w formie konsultacji społecznych, czy 
w jakiejkolwiek innej formie wypowie-
dzi, wskazują często pomysły, jak moż-
na coś zrobić lepiej.  

Drugą słabością, do której się Pan 
przyznał było słabe zarządzanie 
czasem, wynikające z pracoholizmu. 
Jak to dziś wygląda?

Balans czasu pomiędzy pracą a ży-
ciem osobistym poprawiłem na tyle, że 
już tylko przez dwa z pięciu roboczych 
dni tygodnia spędzam w pracy więcej 
czasu. Pomógł w tym fakt, że oprócz 
bycia mężem jestem już także ojcem 
dwuipółletniej córki, która potrzebu-
je mojej obecności. To był ten kompro-
mis akceptowany przez moją rodzinę. 
Niestety są okresy w trakcie roku, kiedy 
tego się nie da utrzymać, np. ostatnio, 
w czasie zebrań sołeckich. Chcąc trzy-
mać bliski kontakt z mieszkańcami 28 
sołectw i być na nich obecnym, to tak 
naprawdę jest miesiąc niebycia w domu, 
ponieważ wracałem codziennie po go-
dzinie 22-giej. Najlepiej podsumowa-
ła to córka, pytając mnie: „Tato, czy ty 
z nami mieszkasz?”

Czy podczas tej kadencji Pana wizja 
przyszłości gminy Radzymin jakoś się 
zmieniła?

Ponieważ rzeczywistość stale się 
zmienia, również plany muszą się do-
stosowywać do zmieniających się wa-
runków. Jednak główny kierunek mo-
jej wizji jest ten sam . Nadal chcę, aby 
Gmina Radzymin była atrakcyjną prze-
strzenią do życia, żeby korzystała z tych 
atutów, które daje bliskość stolicy, czyli 
bardzo duży rynek pracy, przebogata 
oferta kulturalna. Bardzo istotne jest, 
aby do tej stolicy można było się szyb-
ko dostać, jak również do Wołomina, 

który jest ważnym dla Radzyminiaków 
ośrodkiem życia codziennego, a ten kie-
runek komunikacyjny jest dość mocno 
zaniedbany. A przede wszystkim – aby 
bogata oferta zawodowa i kulturalna 
powstała tutaj, u nas, na miejscu. Aby 
dusza Radzymina wzrastała znacznie 
ponad bycie sypialnią Warszawy. Dlate-
go tak ważny jest rynek, domy kultury, 
zrewitalizowane parki – tak aby miesz-
kańcy w każdym wieku czuli się tutaj 
dobrze, aby chcieli pozostawać tutaj po 
pracy, aby był to atrakcyjny kierunek 
turystyki weekendowej warszawiaków. 
Abyśmy wszyscy korzystali z pięknego 
otoczenia przyrody, takiego jak Zalew 
Zegrzyński, od którego gmina Radzy-
min jest w tej chwili odwrócona pleca-
mi, a powinna czerpać garściami z tej 
lokalizacji.

Czy to jednak wystarczy, aby przycią-
gnąć warszawiaków na weekendy?

Gmina Radzymin jest bardzo atrak-
cyjnym terenem jeśli chodzi o turystykę 
rowerową i konną, mamy fantastycz-
ne tereny leśne. Dlatego rozbudowu-
jemy właśnie sieć ścieżek rowerowych 
i zajmiemy się lepszym oznakowaniem 
szlaków turystycznych. Pozostaje jesz-
cze zbliżyć gminę do Zalewu Zegrzyń-
skiego. Od przyszłego roku z Arciecho-
wa do Serocka będzie kursował prom. 
To na pewno poprawi ruch turystycz-
ny pomiędzy tymi miejscowościami. 
W północnej części gminy koniecznie 
musi pojawić się kąpielisko. Brakuje 
także mariny. Jest teren portu Politech-
niki Warszawskiej i można spróbować 
zaadaptować go właśnie na takie cele. 
Jeśli jeszcze uda nam się skutecznie od-
bierać odpady od rekreantów i będzie 
to czysta, zadbana przestrzeń, na pew-
no mieszkańcy Warszawy i sąsiednich 
gmin będą tutaj z ochotą spędzali wol-
ny czas.

Jak się Panu pracowało z radnymi 
Rady Miejskiej tej kadencji? Jaką rolę 
ta współpraca odgrywa w rozwoju 
gminy?

Kolosalną. Jeśli pomiędzy bur-
mistrzem a radnymi nie ma „che-
mii” i partnerskiej relacji, niewiele się 
da zrobić. Jeśli gmina ma się rozwi-
jać, burmistrz i Rada Miejska muszą 
mieć wspólną wizję rozwoju tej gmi-
ny – i w tej kadencji tak właśnie było. 
Przede wszystkim bardzo się cieszę, że 
wraz z obecnymi radnymi udało nam 
się wypracować wieloletni plan rozwo-
ju. Wszyscy radni szanowali i przestrze-
gali tej naszej „inwestycyjnej konstytu-
cji” gminy. To jest duże wyrzeczenie, 
bo łatwiej i szybciej jest radnemu od-
powiedzieć na potrzeby szerokich grup 
mieszkańców przez wylewki nakładek 

asfaltowych na większej liczbie dróg. 
A jednak dominowało wśród nich zro-
zumienie i poparcie idei komplekso-
wego budowania i odwadniania dróg. 
Bardzo bym sobie życzył, żeby spotkać 
się w kolejnej kadencji z radą, która tak 
samo będzie na to patrzyła, bo na pew-
no przysłuży się to rozwojowi gminy 
Radzymin.

Jak podsumowałby Pan współpracę z 
pracownikami Urzędu Miasta i Gmi-
ny Radzymin, a także zmiany jakie w 
tej kadencji w urzędzie zaszły?

Kiedy obejmowałem urząd, jako or-
ganizacja był on na pewno niedopa-
sowany do oczekiwań i wyzwań, jakie 
mieszkańcy i organizacje stawiają przed 
samorządem w XXI wieku. W gminie 
o takiej budowie geologicznej brak biura 
czy nawet osoby, która zajmowałaby się 
odwadnianiem był nieporozumieniem. 
Brak osób, które zajmowałyby się pozy-
skiwaniem środków zewnętrznych tym 
bardziej. Takie komórki organizacyjne 
musiały powstać i powstały. Struktura 
całego urzędu mocno się zmieniła i da-
lej będzie się zmieniała. W najbliższych 
latach bardzo bym chciał organizacyj-
nie wydzielić z procesu inwestycyjnego 
proces przygotowania tych inwestycji 
– tak, żeby za przygotowanie z jednej 
strony odpowiadał inżynier, melio-
rant, ale także urbanista. Do tej pory 
nie zostało to zrobione ponieważ Urząd 

Miasta i Gminy Radzymin jest małym 
urzędem. W dużych urzędach oddzie-
lenie procesu przygotowawczego i reali-
zacyjnego inwestycji jest standardem, 
w małych dzieje się bardzo rzadko. 
Wkroczyliśmy w moment, w którym 
gmina Radzymin urosła już na tyle, że 
jest uzasadnienie, aby te procesy orga-
nizacyjnie rozdzielić. Na pewno odbije 
się to pozytywnie na jakości wszystkich 
realizowanych w przyszłości projektów.

Ponad warstwą organizacji urzędu są 
urzędnicy, którzy są bardzo pracowity-
mi ludźmi, którzy przychodzą do pra-
cy, aby pomóc mieszkańcom w obsza-
rach, w których są specjalistami – czy 
to w sprawach podatkowych, w kwestii 
ochrony środowiska, czy też w kwestii 
budowy i utrzymania dróg. Wiele osób 
za mojej kadencji odeszło, wiele przy-
szło nowych. Uważam, że ci wszyscy, 
którzy obecnie w urzędzie pracują utoż-
samiają się z moją wizją rozwoju gminy 
Radzymin i dokładają swoje „cegiełki” 
do jej realizacji.

A więc jest Pan zadowolony z urzęd-
ników?

Oczywiście, że tak! Na tym etapie 
to trochę tak samo, jakby zapytać ojca 
czy jest zadowolony ze swoich dzieci, 
z których przecież zawsze jest się dum-
nym, a z drugiej strony trzeba wszystkie 
aspekty ich działań dostrzegać i w ulep-
szaniu tych działań wspierać. Choć to 

może nie jest najlepsza metafora, nie 
chciałbym nią nikogo dotknąć. 

Pójdźmy dalej za tą metaforą – czy 
chwali Pan swoje „dzieci” wystarcza-
jąco często?

Nie mogę powiedzieć, że robię to 
wystarczająco często, bo to jest kwestia 
dosyć indywidualna. Myślę, że to jest 
pytanie do pracowników urzędu. Ja du-
żo wymagam od siebie i wymagam od 
innych. Osoby, które dają z siebie du-
żo, staram się doceniać w różny sposób, 
również finansowo.

Czy jeszcze widzi Pan jakieś zmiany 
organizacyjne urzędu na horyzoncie?

Będzie ich sporo – zarówno tych wy-
nikających z szybkiego rozwoju gminy, 
jak też wynikających ze zmian przepi-
sów. W przyszłym roku czeka nas bar-
dzo duża zmiana, jeśli chodzi o odbie-
ranie odpadów. Bardzo możliwe, że 
będzie to wymagało rozbudowy refe-
ratu ochrony środowiska, a nawet wy-
dzielenia nowej komórki dedykowanej 
do samej gospodarki odpadami, gdyż te 
sprawy „ważą” coraz więcej. Oprócz te-
go, widzę dalszą potrzebę rozwoju biu-
ra melioracji i odwodnienia oraz tak 
zwanego „back office”, ponieważ każde 
zadanie inwestycyjne pociąga za sobą 
angażowanie pracowników, którzy bez-
pośrednio inwestycjami się nie zajmują, 
np. z działu finansowego. Liczba doku-
mentów księgowych opracowywanych 
przez pracowników finansowych wzro-
sła od 2014 roku kilkukrotnie, a zatrud-
nienie tam się nie zmieniło. Dlatego 
rozwój referatów inwestycyjnych i tych 
z „pierwszej linii” obsługi mieszkańców 
będzie pociągał za sobą także wzrost re-
feratów wspierających, jak finanse, win-
dykacja, a nawet Urząd Stanu Cywil-
nego, w którym już doszło do zmian ze 
względu na rosnące kolejki. Jeśli cho-
dzi o gospodarkę przestrzenną, wpływa 
tam codziennie kilkanaście wniosków 
o wypisy i wyrysy z miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, 

a oprócz tego jest olbrzymia presja na 
uchwalanie kolejnych miejscowych pla-
nów. Do tego wszystkiego są po prostu 
potrzebni pracownicy. W tym miejscu 
bardzo serdecznie zaapeluję do miesz-
kańców – szukamy pracowników. Szu-
kamy ich w różnych dziedzinach i na 
obecnym rynku pracy trudno jest nam 
znaleźć odpowiedniej klasy specja-
listów, zwłaszcza inżynierów branży 
drogowej. Dlatego serdecznie zapra-
szam do współpracy.

Utarło się takie powiedzenie, że jak w 
całym urzędzie nikt czegoś nie wie, to 
na pewno wie to burmistrz.

Bez przesady – nie sądzę, żeby tak 
było. Na pewno staram się trzymać 
rękę na pulsie i mieć orientację w jak 
największej liczbie tematów, ponieważ 
spotykając się na bieżąco z wieloma 
mieszkańcami jestem pytany o te roz-
maite rzeczy i muszę się w nich orien-
tować, przynajmniej na poziomie 
ogólnym, a w sprawach kluczowych 
znacznie głębiej. Będąc zwierzchni-
kiem wielu referatów łatwo jest mi też 
utrzymywać i przetwarzać wiedzę na 
wysokim poziomie. Na pewno jednak 
nie wiem wszystkiego.

Jakie ma Pan plany na przyszłość, 
gdy już przestanie być Pan Burmi-
strzem Radzymina?

Na pewno ubiegam się o reelekcję 
po raz ostatni. Jeśli mieszkańcy obda-
rzą mnie zaufaniem w tych wyborach, 
na pewno nie będę ubiegał się o funk-
cję burmistrza w wyborach kolejnych. 
Uważam, że dla własnego rozwoju, 
dla higieny psychicznej, trzeba zmie-
niać otoczenie co jakiś czas i dziewięć 
lat będzie właśnie dobrym okresem, 
aby osoba ze świeżym spojrzeniem 
kontynuowała rozwój gminy Radzy-
min, wnosząc nowe pomysły. Osobi-
ście chciałbym jeszcze się sprawdzić 
w biznesie, z którego zresztą przy-
szedłem na stanowisko burmistrza, 
ponieważ nigdy wcześniej nie byłem 

urzędnikiem. Chciałbym wykorzystać 
zdobytą wiedzę i doświadczenie wła-
śnie na tym polu.

Czy zatem podoba się Panu dwu 
kadencyjne ograniczenie sprawowa-
nia funkcji burmistrza?

Jestem przeciwny administracyj-
nym nakazom tego typu. Dlaczego za-
braniać mieszkańcom dokonywania te-
go typu wyborów? Mieszkańcy wiedzą 
najlepiej co jest dla nich ważne i jeśli po-
trzebują zmienić burmistrza to to ro-
bią. Jedne gminy zmieniają burmistrza 
co kadencję, inne nie robią tego prawie 
wcale. W moim przypadku, decydując 
się na ubieganie o to stanowisko tylko 
na dwie kadencje, kieruję się względa-
mi osobistymi i rodzinnymi. Jeśli nato-
miast ktoś chce poświęcić całe swoje ży-
cie zawodowe zarządzaniu gminą i jest 
tak dobry jak Grzegorz Benedykciński 
w Grodzisku Mazowieckim, Robert 
Perkowski w Ząbkach czy Józef Ku-
rek w Mszczonowie, ciesząc się popar-
ciem na poziomie 70-80%, dlaczego nie 
dać mieszkańcom prawa wyboru? Jeśli 
mieszkańcy lub burmistrz stwierdzą, że 
ta relacja się nie sprawdza, na pewno da-
dzą temu wyraz. Takie jest moje zdanie. 
Natomiast uważam też, że trudno jest 
piastować urząd przez tak długi czas 
i utrzymać świeże spojrzenie. W natu-
rze człowieka jest obrona swoich doko-
nań oraz przyjętych rozwiązań i nawet 
kiedy świat się zmienia i na horyzoncie 
pojawiają się nowe pomysły, w pewnym 
momencie kostniejemy, zamykamy się 
na zmiany za którymi przestajemy na-
dążać i koncentrujemy się na obronie 
status quo. Nie chciałbym dojść do ta-
kiej sytuacji, dlatego już dziś sądzę, że 
za kilka lat z pewnością pojawi osoba ze 
świeżym podejściem, która będzie traf-
niej diagnozować społeczne oczekiwa-
nia i znajdować lepsze rozwiązania.

Czyli „każde pokolenie ma swój czas”?
Tak zawsze było, jest i będzie.
 Dziękuję za rozmowę.

Rekordowe 102 miliony złotych pozyskanych środków 
zewnętrznych stawiają radzymiński samorząd w krajowej 
czołówce, budząc uzasadnione uznanie ze strony włodarzy 
wielu gmin. O receptę na tak wysoką skuteczność w tej 
dziedzinie zapytaliśmy Emilię Kamińską, kierownik Biura 
Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Biuro na 102

Samo opracowanie i wysłanie formu-
larza wniosku choć pracochłonne tak 
naprawdę stanowi ostatni etap całego 
procesu aplikowania o środki zewnętrz-
ne. Najpierw musi być pomysł na pro-
jekt, który wynika z potrzeb mieszkań-
ców a tym samym gminy. Mając wiedzę 
o potrzebach mieszkańców i o tym, ja-
kie zadania inwestycyjne, społeczne, 
edukacyjne należy zrealizować aby te 

potrzeby wypełnić - wiemy gdzie szu-
kać źródeł finansowania, z jakich pro-
gramów operacyjnych, z jakich fundu-
szy unijnych czy środków krajowych 
możemy skorzystać. Wszystkie plano-
wane projekty są dużo wcześniej ana-
lizowane pod względem ich wyko-
nalności kosztowej, instytucjonalnej 
i kadrowej, ponieważ proces aplikowa-
nia o środki zewnętrzne jest trudnym 

i żmudnym procesem wymagającym 
spełnienia wielu odgórnych wytycz-
nych, kryteriów, przepisów prawnych, 
przygotowania merytorycznego dla 
projektów oraz skompletowania po 
stronie wnioskodawcy obligatoryjnych 
załączników do wniosku, których przy-
gotowanie wymaga ogromnego nakła-
du pracy wielu osób, czasu oraz pienię-
dzy – nie da się tego zrobić ad hoc.

Posiadając wiedzę na temat moż-
liwych źródeł pozyskania środków, 
a wiec realnych możliwości  apliko-
wania - przystępujemy do intensyw-
nej pracy, w którą zaangażowanych 
jest kilka osób. Zawsze są to pracow-
nicy Biura Pozyskiwania Środków Ze-
wnętrznych oraz współpracownicy 
z innych referatów merytorycznych 
w zależności od tego czego dotyczy 
projekt (drogownictwo, ochrona śro-
dowiska, gospodarka niskoemisyjna, 
projekt społeczny, projekt edukacyjny, 
mobilność miejska itp.) .

Z uwagi na to, iż każdy ogłoszo-
ny konkurs i każdy projekt jest inny, 
nie da się wypracować jednego mode-
lu pracy czy współpracy. Kluczem do 
sukcesu naszych wniosków jest to, ze 
mamy w urzędzie zgrany zespół osób 

posiadających nie tylko ogromną wie-
dzę w swojej dziedzinie, ale co bardzo 
ważne – grono osób, które cechuje od-
powiedzialność za wykonywanie za-
dań, pracowitość i sumienność, umie-
jętność pracy w zespole – dla nas praca 
w Biurze PSZ to nie tylko wykonywa-
nie swoich obowiązków służbowych, za 
które jesteśmy wynagradzane. To tak-
że troska o rozwój gminy i o realizację 
potrzeb mieszkańców, to chęć rozwoju 
poszerzania wiedzy i zdobywania no-
wych doświadczeń. Ta praca jest dla 
nas także misją i może to jest tym klu-
czem do sukcesu i odpowiedzią na py-
tanie dlaczego nasze wnioski otrzymają 
dofinansowanie – nam najnormalniej 
w świecie po prostu chce się to robić, 
lubimy to robić, bo mamy poczucie, ze 
jest to potrzebne i ważne dla nas i dla 
mieszkańców. Chciałybyśmy może je-
dynie słyszeć trochę częściej słowa za-
dowolenia z inwestycji zrealizowanych 
w naszej gminie.Emilia Kamińska
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Gmina Radzymin awansowała na 43. miejsce w najnowszym rankingu „Liderzy 
inwestycji 2015-2017” magazynu „Wspólnota” w kategorii mniejszych miast,  
w której sklasyfikowano 590 samorządów. Ranking przedstawia średnie wydatki 
inwestycyjne na mieszkańca w okresie trzech lat.

Gmina Radzymin coraz wyżej  
w rankingu „Liderzy inwestycji”

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE KUBATUROWE i REKREACYJNE

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W OBIEKTY OŚWIATOWE„Liczby nie kłamią - Radzymin 
w ostatnich latach stał się liderem 
inwestycji, osiągając niemal tysiąc 
złotych wydatków inwestycyjnych 
na mieszkańca w ciągu ostatnich 
trzech lat. Jeszcze kilka lat temu zaj-
mowaliśmy miejsce w trzeciej set-
ce. Myślę, że w kolejnym rankingu, 
który obejmie rekordowy rok 2018, 
gmina Radzymin znajdzie się jesz-
cze wyżej” - powiedział Krzysztof 
Chaciński, Burmistrz Radzymina. 
„Inwestujemy w szkoły, drogi i inne 
obiekty dla mieszkańców, wykorzy-
stując przy tym dostępność finanso-
wania zewnętrznego i stale rosnące 
dochody gminy. Miejsce w pierw-
szej pięćdziesiątce odzwierciedla 
ogromną ilość nowych projektów 

inwestycyjnych, które gmina Ra-
dzymin przeprowadziła i nadal pro-
wadzi w tej kadencji samorządowej.”

Radzymin wyprzedził w tego-
rocznym rankingu „Wspólnoty” ta-
kie miejscowości naszego regionu 
jak Serock (miejsce 67), Marki (121), 
Kobyłka (128) czy Ząbki (139).

Opracowanie „Liderzy inwestycji 
- ranking wydatków inwestycyjnych 
samorządów” jest przygotowywany 
co roku przez magazyn samorządo-
wy „Wspólnota” i przedstawia ana-
lizę wydatków na inwestycje dla 
województw, powiatów, miast po-
wiatowych i mniejszych oraz gmin 
wiejskich. Pełne wydanie rankin-
gu można znaleźć na stronie: www.
wspolnota.org.pl/rankingi.

Okres Miejsce w rankingu Poziom wydatków inwestycyjnych per capita
2013-2015 273 483 zł
2014-2016 100 770 zł

2015-2017 43 976 zł

Oprócz budowy szkół i przedszkola 
gmina zrealizowała w ostatnich latach 
dwie inwestycje w budynki użyteczno-
ści publicznej – zbudowano mieszkania 
komunalne przy ul. Słowackiego i zmo-
dernizowano budynek OSP Stare Zału-
bice na cele kulturalne. Trwa oczekiwa-
na przez wielu mieszkańców renowacja 
Domku Administratora w Parku Czar-
toryskiej.
Powstało miasteczko rowerowe w Słup-
nie, zaś na pozostałych placach zabaw 
i siłowniach zewnętrznych na bieżąco 
były uzupełniane i odnawiane urządze-
nia, w wielu przypadkach z wykorzysta-
niem środków z Funduszy Sołeckich.

W latach 2015-2018 liczba miejsc w gmin-
nych szkoła wzrosła o 1025 dzięki zakoń-
czeniu rozbudowy Szkół Podstawowych 
nr 1 i 2 w Radzyminie i Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Słupnie. W sumie inwestycje te, 
wraz z budową przedszkola przy ul. Wi-
tosa w Radzyminie, kosztowały blisko 40 
mln złotych. Dzięki nim wzrosła jakość 
edukacji w gminie, a szkoły zaczęły praco-
wać w dogodniejszych godzinach, zbliżając 
się do jednozmianowości. W nowym roku 
szkolnym 2018/2019 w gminnych szkołach 
rozpoczęło naukę ponad 3150 uczniów.

Zakres   budowa nowego budynku komunalnego  
 wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Czas  2017-2018
Wartość inwestycji    3,2 mln zł
Efekty  Przy ul. Słowackiego powstał nowoczesny bu-
dynek mieszkalny, w którym znajduje się 13 mieszkań 
o powierzchni od 30 do 52 m2. Mieszkania są wykoń-
czone, z doprowadzeniem mediów i wyposażeniem 
w podstawowe urządzenia sanitarne i AGD. Obecnie 
trwają uzgodnienia odnośnie dostaw energii elektrycz-
nej i proces uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. 
Po zakończeniu tych formalności nastąpi przydział 
mieszkań potrzebującym. W najbliższych latach obok 
nowego budynku komunalnego planowana jest budo-
wa kolejnych dwóch. Pod kątem przyszłych mieszkań-
ców wszystkich domów urządzono już otoczenie – do-
jazd, miejsca parkingowe i plac zabaw.

Zakres  modernizacja budynku OSP Stare Załubice 
  i adaptacja na cele kulturalne
Czas  2017-2018
Wartość inwestycji   1,3 mln zł
Efekty  Wyremontowany i odnowiony budynek OSP Stare Za-
łubice, gdzie na parterze mieści się obecnie filia Biblioteki Pu-
blicznej Miasta i Gminy Radzymin, wraz z małą salą widowi-
skową i pomieszczeniami do zajęć artystycznych, edukacyjnych 
i kulturalnych. Budynek służy społeczności północnej części 
gminy Radzymin jako gminna świetlica oraz ośrodek kultury, 
edukacji i czytelnictwa, a także jako profesjonalna sala kinow.

Filia Biblioteki Publicznej w Starych Załubicach  
i modernizacja budynku OSP Stare Załubice

Zakres   budowa nowego przedszkola
Czas   2015-2016
Wartość inwestycji   5,1 mln zł
Efekty  Nowoczesne przedszkole z 10 oddziałami dla 
250 dzieci, pełnym zapleczem administracyjnym, za-
daszonym tarasem, większą salą na organizację przed-
stawień i innych wydarzeń. Na terenie przedszkola zbu-
dowano trzy place zabaw, reprezentacyjny plac przed 
wejściem, miejsca parkingowe, dojazdy, a także zago-
spodarowano zieleń.

Przedszkole nr 2 przy ul. Witosa

Budynek komunalny przy ulicy Słowackiego

Zakres  modernizacja placu zabaw przy ul. Magnolii  
 w Słupnie i budowa miasteczka rowerowego
Czas  2016-2017
Wartość inwestycji   0,2 mln
Efekty  W ramach Budżetu Obywatelskiego powstało pierwsze 

w naszej gminie miasteczko rowerowe z asfaltowymi ścieżkami, zna-
kami drogowymi, rondami i przejściami dla pieszych, na którym 
dzieci mogą uczyć się zasad ruchu drogowego. Są tam też prowadzone 
egzaminy na kartę rowerową. Wzbogacono wyposażenie placu zabaw 
o betonowy stół do ping-ponga i nowe sprzęty dla dzieci. Miasteczko 
służy jako popularnie miejsce zabaw, spotkań i festynów rodzinnych.

Miasteczko rowerowe w Słupnie

Zakres   dobudowanie dodatkowego,  
 dwukondygnacyjnego skrzydła przedszkolnego
Czas  2017-2018
Wartość inwestycji   3,6 mln zł
Efekty  powstało nowe skrzydło budynku, w którym znajdą się 
cztery sale przedszkolne, każda dla 25 dzieci, sala do zajęć rucho-
wych, szatnie, zaplecze kateringowe oraz pomieszczenia pomocni-
cze. Nowa część budynku będzie przystosowana dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Uporządkowano miejsca parkingowe i do-
jazd. Trwają ostatnie prace wykończeniowe, budynek przeszedł już 
pierwsze przeglądy branżowe.

Budowa oddziału przedszkolnego przy 
Szkole w Starych Załubicach

Zakres  Adaptacja zabytkowego Domku Administratora 
  na cele kulturalne
Czas  2017-2019
Wartość umowy   2,7 mln zł
Stan prac  Wykonawca uzyskał w sierpniu br. zgodę na 

przebudowę zabytku od Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków i pozwolenie na budowę. Obecnie 
trwają prace budowlane. Oprócz remontu samego budynku 
wokół powstaną tarasy, ścieżki i zieleń. Po renowacji domek 
ma służyć na cele kulturalne, wystawowe i usługowe. Zakoń-
czenie prac jest planowane na połowę roku 2019.

Domek Administratora w Parku Czartoryskiej

Zakres   budowa boiska wielofunkcyjnego w Ciemnem
Czas  2017-2018
Wartość inwestycji   0,5 mln zł
Efekty  nowoczesne boisko o powierzchni blisko tysiąca me-
trów kwadratowych, z nawierzchnią z poliuretanu i wyposa-
żeniem do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, ręczną 
i tenisa. Oświetlenie boiska jest uruchamiane SMS-em. Obec-
nie z boiska w stałych godzinach korzysta szkoła, poza tymi 
godzinami boisko jest ogólnodostępne, można je też rezerwo-
wać przez serwis www.bazasportowa.radzymin.pl.

Boisko wielofunkcyjne przy Szkole 
Podstawowej w Ciemnem

Zakres   Budowa nowego gmachu szkoły,  
 modernizacja starego budynku szkoły,  
 budowa hali sportowej, łącznika, boisk  
 i placu zabaw.
Czas  2016-2018
Wartość inwestycji   9,2 mln zł
Efekty  Na początek roku szkolnego 2017/18 
szkoła otrzymała nowy budynek z ośmioma 
oddziałami szkolnymi i salami przedszkol-
nymi, pokojem nauczycielskim i pomieszcze-
niami pomocniczymi. Na początek kolejnego 

roku szkolnego 2018/19 zakończono komplek-
sową przebudowę starego budynku szkoły, 
który mieści bibliotekę, stołówkę i dwa od-
działy lekcyjne, a także salę gimnastyczną 
z wyposażeniem. Wszystkie budynki łączy 
nowoczesny, przeszklony łącznik. Na terenie 
szkoły wybudowano boisko wielofunkcyjne, 
place zabaw, miejsca parkingowe, urządzono 
zieleń i dojazdy. W praktyce powstała zupełnie 
nowa szkoła, która mieści 8-klasową podsta-
wówkę i oddział przedszkolny.

Zakres   Dobudowanie 2 piętra 
nad głównym skrzydłem szkoły, termomo-
dernizacja budynku, remont pomieszczeń
Czas  2016-2017
Wartość inwestycji   4,9 mln zł
Efekty  Powstało 8 oddziałów dla 200 
uczniów oraz nowe pomieszczenia sanitarne 

i pomocnicze na drugim, dobudowanym pię-
trze, wiele pozostałych pomieszczeń zosta-
ło gruntownie wyremontowanych. Cały bu-
dynek szkoły przeszedł termomodernizację 
i zyskał nową elewację. Dobudowano windę. 
Dzięki nowym oddziałom znacznie zreduko-
wano wielozmianowość w planie lekcji.

Zakres    budowa nowego gmachu gimnazjum,  
 hali sportowej i boiska wielofunkcyjnego
Czas   2012-2016
Wartość inwestycji   21,2 mln zł
Efekty  nowoczesny budynek szkolny z 18 oddzia-
łami lekcyjnymi, świetlicą, stołówką, biblioteką 
i przestronnymi patio, połączony z pełnowymiaro-
wą halą sportową. Budynek energooszczędny (do-
tacja i pożyczka z programu „LEMUR – energoosz-
czędne budynki użyteczności publicznej” w 2015 r.). 
Przy szkole wyremontowano wielofunkcyjne boisko 
z nawierzchnią poliuretanową oraz powstało małe 
boisko trawiaste, urządzono otoczenie wraz z miej-
scami parkingowymi, wjazdami i zielenią.

Wnętrze Domku
Administratora,
stan z sierpnia 2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Chełmońskiej- 
-Szczepankowskiej w Słupnie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Eleonory 
Czartoryskiej w Radzyminie

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. ppłk. pil. Mariana 
Pisarka 
w Radzyminie
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INWEST YCJE 2014-2018 INWEST YCJE 2014-2018

6,3
mln zł

wydane na drogi  
w latach 2010-2014

GMINA RADZYMIN  
- NAKŁADY NA DROGI

SIECI WODNO- 
-KANALIZACYJNE

WYBUDOWANO 

18,4 km 
sieci kanalizacyjnej

19,1 km 
sieci wodociągowej

38,4
mln zł

wartość inwestycji 
drogowych  
2014-2018

118 osób

11 800
Liczba korzystających z Bonu Malucha Tyle stworzono 

całodziennych miejsc  
w przedszkolach

Tyle nowych miejsc  
w szkołach znacząco 

zmniejszyło dwuzmianowość.

Każdego miesiąca wspieramy kwotą od 300 do 500 
zł rodziny z dziećmi do lat 3, które zdecydowały się 

na zatrudnienie niani lub skorzystanie z usług żłobka.

Liczba wydanych Radzymińskich 
Kart Mieszkańca

1400

1000

Pozyskano 102,5 mln środków 
zewnętrznych

Dochody Gminy Radzymin wzrosły  
z 63,5 mln zł w 2013 roku 
do 144 mln zł w 2018 roku

Wydatki na inwestycje:
Lata 2015-2018 – 120 mln
Lata 2011-2014 – 31 mln

KOMUNIKACJA PASAŻERSKA

â linia 738 kursuje w szczycie 
co 20 minut

â uruchomiono 8 nowych 
linii autobusowych, w tym linię 

nocną

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE DROGOWE
W latach 2014-2018 na inwestycje dro-

gowe Gmina Radzymin wydała 38,4 mln 
złotych. Dla porównania w poprzed-
niej kadencji analogiczna suma wy-
datków wyniosła 6,3 mln złotych. 
Różnica wynika z intensywniej-
szych działań inwestycyjnych gmi-
ny, pozyskiwania na inwestycje 
środków zewnętrznych, ale także 
z tego, że wiele ulic jest modernizo-
wanych w kompleksowy sposób – z pod-
budową, pełną infrastrukturą, w tym np. 
kanałami technologicznymi na światło-
wód, i przede wszystkim z odwodnie-
niem. Łączna długość zmodernizowanych 
przez ostatnie cztery lata ulic to ponad 14 
km. Oprócz tego powstało 4,5 km ścieżek 
rowerowych, a budowa kolejnych 4,5 km 
– wzdłuż ul. Weteranów do Beniaminowa 
– jest na ukończeniu. Powstały nowe par-
kingi i chodniki, rozbudowano sieć kana-
lizacyjną o 18,4 km i wodociągową o 19,1 
km nowych odcinków.

ul. Maczka w Radzyminie
Zakres  kompleksowa modernizacja ul. 

Maczka wraz z budową nowej nawierzchni, 
kanalizacji deszczowej, ciągu pieszo-rowero-
wego, modernizacją infrastruktury telekomu-
nikacyjnej, przebudową linii niskiego napię-
cia i budową nowego oświetleniem LED.
Długość   1,5 km – jezdnia i ciąg 
pieszo-rowerowy
Czas  2017-2018
Wartość inwestycji   5,7 mln zł

ul. Majowa w Dybowie Kolonii: 
Zakres  kompleksowa modernizacja ul. Ma-

jowej – nowa podbudowa, nawierzchnia, ka-
nalizacja deszczowa, chodnik z kostki oraz 
nowe oświetlenie. Końcówkę – łącznik ul. Ma-
jowej z rondem – buduje GDDKiA jako część 
inwestycji w trasę S8.
Długość   droga 1,5 km , chodnik 0,3 km
Czas  2016-2018
Wartość inwestycji   4,9 mln zł

ul. Rzeczna w Nadmie
Zakres  kompleksowa modernizacja ulicy 

Rzecznej wraz z nową podbudowę, nawierzch-
nią, chodnikiem na całej długości oraz syste-
mem odwodnienia i oświetleniem LED.
Długość    1,7 km drogi wraz z chodnikiem
Czas  2016-2017
Wartość inwestycji   4,5 mln zł (razem 

z ul. Bieszczadzką i Platanową)

ul. Bieszczadzka i Platanowa w Słupnie
Zakres  kompleksowa modernizacja – nowa 

podbudowa, nawierzchnia, chodniki, odwod-
nienie, oświetlenie LED oraz budowa kana-
łu technologicznego pod światłowód. Wraz 
z ul. Rzeczną ulice Bieszczadzka i Platanowa 
stworzyły nowe połączenie drogowe pomię-
dzy Nadmą i Słupnem.
Długość    ul. Bieszczadzka 650 m, ul. 
Platanowa:386 m
Czas   2017-2018
Wartość inwestycji   4,5 mln zł (razem 

z ul. Rzeczną)

Kompleksowa modernizacja miała też miejsce 
w latach 2015-2016 w ul. Witosa, która prowadzi 
do nowego przedszkola. Oprócz tych najwięk-
szych projektów drogowych wykonano wiele na-
kładek asfaltowych i innych nawierzchni utwar-
dzonych na blisko 10 km dróg, m.in. w centrum 
Radzymina na ul. Czartoryskiej i Daszyńskiego, 
ul. Wawrzyna w Cegielni, Pólko w Nadmie, Ce-
glanej, Prymasa Tysiaclecia i Kozia Góra w Nad-
mie, ul. Gajowej w Rżyskach, ul. Dąbrowieckiej 
w Arciechowie, ul. Napoleońskiej w St. Dybo-
wie, ul. Strzelców Polskich w Mokrem, ul. Ra-
dosnej w Wiktorowie, ul. Cichej w Radzyminie, 
ul. Gilarskiego w Starych Załubicach (dawnej ul. 
Dąbrowszczaków), czy ul. Działkowej w Łosiu.
Ponadto na wielu ulicach nawierzchnia została 
odnowiona po inwestycjach wodno-kanaliza-
cyjnych, prowadzonych przez PWiK Radzymin. 
Odnowione nakładki lub utwardzenia dróg po-
wstały m.in. w Radzyminie na ul. Nowej i przy-
ległych, w rejonie ulic Ogrodowej i Korczaka, 
na części ul. Batalionów Chłopskich i przyle-
głych w Aleksandrowie oraz na kilku ulicach 
w Słupnie.

W ostatnich czterech latach znacznie zmo-
dernizowano oświetlenie ulic w Gminie 
Radzymin. Dowieszono blisko 200 nowych 
opraw i zbudowano ponad 500 nowych słu-
pów oświetleniowych, co stanowi łącznie 
ok. 15% gminnego oświetlania ulicznego. 
Jednocześnie we wrześniu 2018 r. rozpoczę-
ła się realizacja umowy na wymianę kolej-
nych 3 tys. opraw na nowoczesne i energo-
oszczędne lampy LED wraz z wdrożeniem 
systemu zarządzania oświetleniem.

Gmina Radzymin pozyskała 2,24 mln zł 
dofinansowania na budowę nowego bo-
iska pomocniczego przy stadionie RKS 
Mazur w ramach programu „Sportowa 
Polska” Ministerstwa Sportu i Turystyki

Przygotowania do modernizacji terenu 
RKS Mazur Radzymin rozpoczęły się jeszcze 
w 2015 roku, kiedy to powstała ogólna, wielo-
branżowa koncepcja zagospodarowania sta-
dionu i jego otoczenia. W czerwcu 2016 roku 
Burmistrz Radzymina zawarł umowę z fir-
mą „DOM-BUD” na wykonanie projektu bu-
dowlanego kompleksowej modernizacji tere-
nu RKS Mazur. Na podstawie tego projektu 
gmina Radzymin w czerwcu 2017 r. uzyska-
ła pozwolenie na budowę, które było częścią 
składową starań gminy o dofinansowanie ze-
wnętrzne. Wniosek do Ministerstwa Sportu 
i Turystyki został złożony w marcu br., zaś 
informacja o pozytywnym jego rozpatrzeniu 
otwiera drogę do rozpoczęcia budowy nowe-
go boiska treningowego na terenie RKS Ma-
zur. Dofinansowanie pozwoli pokryć około 
połowę planowanych kosztów budowy boiska.

Z przyszłego nowoczesnego i ogólnodo-
stępnego boiska treningowego ma korzystać 
przede wszystkim klub RKS Mazur i inne klu-
by sportowe, ale także uczniowie gminnych 
szkół, zawodnicy UKS, organizacje pozarzą-
dowe oraz pozostali mieszkańcy. Boisko bę-
dzie miało wymiary 95 m x 55 m i nawierzch-
nię ze sztucznej murawy. Będzie otoczone 
tzw. piłkochwytami, czyli wysokimi siatkami, 
i wyposażone w nowoczesne, energooszczęd-
ne oświetlenie. Zgodnie z warunkami dofi-
nansowania jego budowa powinna zostać za-
kończona do lutego 2020 r.

Powstanie nowe boisko  
na stadionie RKS Mazur

rowów melioracyjnych Słupna i Sierakowa czy 
studni chłonnych w Słupnie.
Powstały również dokumenty informacyjne 
dla mieszkańców o tym, jak dbać o odwodnie-
nia na własnych posesjach – jak można przyłą-
czyć posesję do gminnej kanalizacji deszczo-
wo-drenażowej i jakie są instrumenty prawne 
w kwestii podnoszenia terenu. Informacje te 
można znaleźć na gminnej stronie www lub 
uzyskać w Referacie Melioracji i Odwodnienia, 
tel. 22 667 68 77, e-mail: wkusi@radzymin.pl. 

Ścieżki rowerowe etap I
Zakres  budowa ścieżek rowerowych 

wzdłuż ulic: Konopnickiej, Weteranów, 
Maczka, Szkolnej, al. Jana Pawła II (ada-
ptacja pasażu „Droga Golgoty Narodu 
Polskiego”), oraz ciągu ulic Żeligowskiego, 
Traugutta, Strzelców Wileńskich, Mickie-
wicza aż do ul. Wołomińskiej
Długość    łącznie 9,2 km
Czas  2017-2018
Wartość inwestycji   14,1 mln zł
Efekty  Powstały dogodne połączenia rowero-
we w pobliżu szkoły nr 2 w Radzyminie, a tak-
że pomiędzy al. Jana Pawła II a ul. Wołomińską. 
Na ukończeniu jest ścieżka rowerowa wzdłuż ul. 
Weteranów do granicy z gminą Nieporęt, wraz 
z chodnikami w miejscowości Łąki. Budowa ście-
żek otrzymała dofinansowanie unijne w wysoko-
ści 8,67 mln zł ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 w ramach programu ZIT WOF.

Parkingi P+R 
 
Zakres  budowa trzech parkingów typu 

„Parkuj i jedź”, dwa kolejne w planach na 
2019-2020
Czas  2017-2018
Wartość inwestycji   0,9 mln zł
Efekty   trzy nowe parkingi P+R powstały przy 
al. Jana Pawła II przed halą ROKiS, przy ul. Wy-
szyńskiego w Radzyminie i przy skrzyżowaniu 
ul. Żeromskiego z al. Jana Pawła II w Słupnie. 
Łącznie mają blisko 100 miejsce dla samocho-
dów i 150 dla rowerów. 80% kosztów zostało sfi-
nansowane ze środków zewnętrznych w ramach 
programu ZIT WOF. W sierpniu br. Burmistrz 
Radzymina podpisał kolejną umowę na dofi-
nansowanie zewnętrzne w wysokości 2,7 mln zł 
do budowy kolejnych dwóch parkingów P+R – 
przy ul. POW i wzdłuż dwupasmówki pomiędzy 
ul. Słowackiego a drogą 635. 

Odwodnienia
Utrzymanie i rozwijanie drożnego systemu od-
wodnieniowego jest absolutnym priorytetem 
wobec warunków wodnych w Gminie Radzy-
min. W ostatnich latach zaczęto nadrabiać wie-
loletnie zaniedbania w tym obszarze. Powstała 
m.in. kanalizacja deszczowa w ulicach: Majo-
wej w Dybowie Kolonii, Maczka, Szkolnej, Ko-
nopnickiej, Cichej w Radzyminie oraz Plata-
nowej i Bieszczadzkiej w Słupnie – w ramach 
projektów kompleksowej modernizacji dróg. 
Odwodniono otoczenie kościołów w Słupnie 
i Nadmie. Kolejne przedsięwzięcia odwodnie-
niowe dróg to trwająca budowa kanalizacji 
deszczowej w ulicach Wołomińskiej (wzdłuż 
budowanej ścieżki rowerowej) i ul. Koliski (mo-
dernizacja ulicy). W sumie koszty przeznaczo-
ne w ostatnich latach na budowę i udrożnienie 
odwodnień przekroczyły 10 mln zł.
Oprócz budowy systemów kanalizacji deszczo-
wej wzdłuż dróg, Gmina Radzymin zwiększyła 
dbałość o drożność kolektorów deszczowych, 
rowów melioracyjnych i cieków wodnych. Re-
gularnie wykonywane są roboty utrzymanio-
we dla Kanału Sierakowskiego i rzeki Benia-
minówki. Twa budowa kolektora, który połączy 
rowy melioracyjne w ulicy Szumiących Traw 
w Nowych Załubicach. Referat Melioracji i Od-
wodnienia opracowuje dokumentację technicz-
ną i mapy melioracyjne dla kolejnych przed-
sięwzięć, w tym dla ul. Wawrzyna w Cegielni, 
rejonu Starego Dybowa i ul. Zwycięskiej w Ra-
dzyminie, ul. Komunalnej, dla Aleksandrowa, 

14 km
ponad

łączna długość zmodernizo-
wanych ulic i nakładek  
(bez inwestycji PWiK)

10 mln
ponad

przeznaczono  
na budowę i udrożnie-

nie odwodnień

Budowa kolektora wzdłuż  
ul. Szumiących Traw

Oświetlenie ulic System monitoringu 
gminnego

  uruchomienie: październik 2017
  13 km światłowodu 
  Ponad 40 kamer (stan na wrzesień 2018)
  Centrum monitoringu 24 godziny na do-
bę 7 dni w tygodniu
  Średnio 100 zgłoszeń na Policję miesięcz-
nie (bójki, wykroczenia drogowe, pu-
bliczne spożywanie alkoholu, kradzieże, 
niszczenie mienia itd.)

Inwestycje PWiK

Ścieżki rowerowe etap II
Zakres  budowa ścieżek rowerowych 

wzdłuż ul. Wołomińskiej do ronda i wzdłuż 
al. Jana Pawła II do granicy z Markami
Długość    1 km w ul. Wołomińskiej, 5,7 km 
wzdłuż al. Jana Pawła II
Czas  2018-2019
Postęp prac   rozpoczęły się roboty budow-

lane przy budowie ścieżki w ul. Wołomińskiej od 
ul. Korczaka do ronda, jako pierwsze będzie bu-
dowane odwodnienie. Wartość kontraktowa prac 
przy ul. Wołomińskiej to ponad 3 mln zł. Koszty 
budowy ścieżki w kierunku Marek będą znane po 
wyłonieniu wykonawcy. Gmina Radzymin pozy-
skała na budowę II etapu ścieżek rowerowych 10,3 
mln zł dofinansowania unijne-
go ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowiec-
kiego 2014-2020 w ramach 
programu ZIT WOF.

15% 
nowego

 oświetlenia  
ulic

102,5 mln MIASTO A SOŁECTWA
Liczba mieszkańców – Gmina 26 013

Miasto 12 243 (49%)  Sołectwa 13 770 (51%)

Powierzchnia na terenie gminy
Miasto 20% Sołectwa 80%

Nakłady inwestycyjne 2016-2018 
Miasto 45% Sołectwa 55%
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Dwukrotny wzrost dochodów ogółem i siedemnastokrotny wzrost dochodów 
majątkowych. Budżet gminy Radzymin zmienił się tak w ciągu zaledwie 4 lat.

Finansowe podsumowanie 
kadencji 2014-2018

Ewolucja organizacyjna Urzędu Miasta  
i Gminy Radzymin 2014-2018
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Finansowanie inwestycji długiem Gmina Radzymin

Wydatki majątkowe

Roczna zmiana wartości długu

majątkowe pochodzące głównie z do-
tacji przeznaczonych na inwestycje 
blisko 17 mln. zł. W praktyce warto-
ści te oznaczają iż dochody roku 2018 
przekroczą 204% wartości roku 2014. 
Natomiast dochody majątkowe wzro-
sły w stosunku do 2014 roku siedem-
nastokrotnie.

Wydatki wykonane w roku 2014 su-
mowały się do kwoty blisko 68 mln. 
zł. z czego bieżące stanowiły blisko 57 
mln. zł., natomiast wydatki majątko-
we stanowiły prawie 11 mln. zł. Na rok 
2018 planuje się natomiast, iż wydat-
ki ogółem sięgną blisko 158 mln. zł., 
z tego bieżące przekroczą 115 mln. zł. 
Na wydatki majątkowe przeznacza się 
zatem przeszło 42 mln. zł. Wydatki 
planowane na koniec bieżącego roku 
stanowiły zatem będą blisko 233 % wy-
konania roku 2014 a wydatki mająt-
kowe stanowią w 2018 r. blisko cztero-
krotność wykonania roku 2014.

Suma dochodów wykonanych 
w bieżącej kadencji samorządu prze-
kroczyła 455 mln. zł., suma wydat-
ków 489 mln. zł. Blisko 119 mln. zł. 

przeznaczono na wydatki majątkowe, 
w zdecydowanej większości inwesty-
cyjne. Wydatki majątkowe finansowa-
no dochodami majątkowymi, których 
gros stanowiły dotacje otrzymane na 
inwestycje pochodzące zarówno z bu-
dżetu krajowego jak i UE. Gmina Ra-
dzymin nie notuje bowiem istotnych 
dochodów ze sprzedaży majątku. Do-
chody majątkowe bieżącej kadencji 
wyniosą blisko 30 mln. zł. Inwestycje 
częściowo finansowano również dłu-
giem, którego saldo wzrosło o blisko 
30 mln. zł. W praktyce oznacza to, iż 
zrównoważono finansowanie inwe-
stycji długiem i dochodami z tytułu 
dotacji. Stopień finansowania inwesty-
cji długiem obrazuje kolejne zestawie-
nie: WYKRES 1

Połowę inwestycji sfinansowano na-
tomiast nadwyżką bieżącą stanowiącą 
różnicę między dochodami bieżącymi 
i wydatkami o takim samym charak-
terze. Odnotować należy, iż średnio 
w kadencji 24,3 % wydatków stanowi-
ły wydatki majątkowe. To relacja wy-
jątkowo wysoka.

Analizując kwestie długu należy od-
notować, iż wielokrotnie informowa-
no na mniej lub bardziej publicznych 
forach, że zasadniczą przesłanką re-
dukcji zadłużenia w poprzedniej ka-
dencji samorządu było przygotowanie 
gminy Radzymin do pozyskiwania 
środków unijnych nowej perspekty-
wy finansowej. Zdecydowana więk-
szość inwestycji współfinansowanych 
środkami unijnymi jest bowiem re-
fundowana post factum. W praktyce 
oznacza to konieczność sfinansowania 
inwestycji i oczekiwanie na zwrot po-
niesionych nakładów. Nie powinna za-
tem budzić kontrowersji konsekwen-
cja w realizacji strategicznych założeń. 
Na dzień dzisiejszy brakuje przesła-
nek optymizmu co do konstrukcji 
przyszłych perspektyw finansowych 
Unii Europejskiej. Trudno oczekiwać 
by kolejne perspektywy były dla pol-
skich samorządów równie owocne co 
obecna. W praktyce oznaczać to może 
zaledwie kilka kolejnych lat istotnych 
dofinansowań ze strony budżetu UE. 
Z być może ostatniej szansy należy wy-
cisnąć cały możliwy potencjał docho-
dowości. Gmina Radzymin realizuje 
na dzień dzisiejszy konsekwentnie ten 
scenariusz. Należy wreszcie odnoto-
wać, iż wskaźnik długu do dochodów 
nie obowiązuje od lat. Termin przestał 
funkcjonować z końcem 2013 r. Fero-
wanie niniejszym wskaźnikiem jest 
albo wyrazem ignorancji, albo służy 
celowemu wprowadzeniu w błąd. Na 
dzień dzisiejszy nie ma ograniczenia 
z góry kwoty długu w relacji do pla-
nowanych dochodów. Dług mógłby 
przykładowo wynieść nawet i 200 % 
planowanych dochodów, a zdolność 
jego zaciągnięcia warunkowana jest 
indywidualnym wskaźnikiem zadłu-
żenia. Ten definiuje natomiast maksy-
malny poziom obciążenia spłatą długu 
i kosztów jego obsługi w poszczegól-
nych latach. W Gminie Radzymin ów 
wskaźnik dla roku bieżącego jest jed-
nym z najniższych w okolicy. Wynosi 
4,17% przy wartości dopuszczalnej na 
poziomie 14,74%. Obciążenie długiem 
w bieżącym roku stanowi zatem jedy-
nie 28% wartości dopuszczonej ustawą. 
Co zdecydowanie ważniejsze to istot-
na nadwyżka dochodów bieżących nad 
wydatkami bieżącymi. Ta relacja sta-
nowi o możliwości obsługi zadłużenia 
i jest podstawą logiczną konstrukcji 
indywidualnego wskaźnika. Nadwyż-
ka bieżąca Gminy Radzymin na pozio-
mie blisko 12,5 mln. zł. stanowi blisko 
230% średniej liczonej dla okolicznych 
samorządów. Jest to główna i zasadni-
cza przesłanka wysokiej zdolności ob-
sługi długu i wieloletniego potencjału 
inwestycyjnego.

Artur Goryszewski
Skarbnik Gminy Radzymin

Rok wpro-
wadzenia Zmiany Cele

2015

Przeznaczenie miejsc parkingowych 
położonych bezpośrednio przed 
budynkiem urzędu do wyłącznego użytku 
klientów

Udogodnienie dla klientów urzędu

Zlikwidowanie straży miejskiej Przesunięcie środków przeznaczanych na bezpieczeństwo mieszkańców w kierunku budowy 
monitoringu i dofinansowania dodatkowych patroli Policji.

Utworzenie eko-patrolu
Przesunięcie 3 z 6 pracowników zlikwidowanej Straży Miejskiej do zadań związanych  
z bezpieczeństwem ekologicznym oraz opieką nad zwierzętami bezdomnymi i bezpańskimi. Obec-
na załoga to 2 osoby.

Obsługa urzędu wyłącznie przez 
kancelarię prawną Oszczędność 1 etatu radcy prawnego

Podział referatu finansowego na referaty: 
podatkowy i budżetowy

Wyraźne rozgraniczenie kompetencji. Podniesienie jakości obsługi podatników, rozszerzenie 
funkcji księgowych, planowania i realizacyjnych budżetu gminy

Powołanie referatu teleinformatyki  
i monitoringu

Realne podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców przez czuwanie nad nim sieci kamer 
miejskich; Skoncentrowanie wszystkich spraw teleinformatycznych wraz budową i rozwojem 
monitoringu miejskiego

Transmisja sesji Rady Miejskiej  
„na żywo”

W poprzednich kadencjach oczekiwana i postulowana przez mieszkańców przejrzystość  
w podejmowaniu decyzji przez organ stanowiący

Uruchomienie we współpracy ze 
starostwem powiatowym punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej

Niesienie bezpłatnej pomocy prawnej najbardziej potrzebującym przez 5 dni w tygodniu  
ok. 300 osób rocznie. Tyle korzysta w Radzyminie z tej formy pomocy bez ponoszenia przez nich 
kosztów

Utworzenie samodzielnego stanowiska 
ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Lawinowy wzrost wolumenu pozyskanych środków z zewnątrz na cele służące mieszkańcom 
gminy. Nie tylko unijnych ale także wszelkich krajowych

2016

Zmiana systemu pracy audytora 
wewnętrznego. Umowa cywilnoprawna; 
obecnie zatrudnienie na ¼ etatu  
w miejsce Biura Audytu i Kontroli

Oszczędność 1,25 etatu pracowniczego, zlikwidowanie biura

Powołanie referatu Promocji  
i Informacji Zwiększenie rozpoznawalności gminy, budowanie marki RADZYMIN

Utworzenie biura zamówień publicznych
Specjalizacja 2 osób w miejsce konieczności przeszkalania kilkunastu urzędników w trudnej mate-
rii zamówień publicznych. Referat jest usługodawcą dla wszystkich innych komórek organizacyj-
nych. Zmniejszenie ryzyka nadużyć i błędów popełnianych w procesie zamówień.

Powołanie referatu partycypacji  
i polityki społecznej

Zwiększenie udziału mieszkańców w stanowieniu o gminie. Nie tylko w wymiarze społecznym ale 
także finansowym

Usługa biegłego tłumaczenia  
on-line na język migowy Ułatwienie osobom niesłyszącym i niedosłyszącym załatwiania indywidualnych spraw

Utworzenie referatu budowy  
i utrzymania dróg

Podniesienie sprawności działania w sferze dróg, specjalizacja zespołu, usprawnienie zarządzania 
procesami inwestycyjnymi w drogach i remontami związanymi z drogami wraz z pasami drogowy-
mi

Utworzenie archiwum zakładowego w 
zewnętrznych zasobach lokalowych

Przepastne szafy mające w swym przeznaczeniu zawieranie aktualnych dokumentów pękały w 
szwach od zebranych archiwaliów. Stworzenie godnych warunków do przechowywania dokumen-
tów było koniecznością już od kilku ostatnich lat.

2017

Powstanie referatu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej

Wyższy poziom organizacji pracy, lepsza obsługa mieszkańców szybsza decyzyjność, wyłączenie z 
referatu spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (do budowy i utrzymywania dróg po-
wstała równolegle odrębna komórka)

Powołanie Centrum Usług Wspólnych
Rozszerzenie możliwości usługodawczych dawnego Gminnego Zespołu Ekonomiczno- 
-Administracyjnego Szkół o szeroki wachlarz usług dla jednostek o różnym profilu działalności 
(nie tylko placówek oświatowych)

Powołanie stanowiska odpowiedzialnego 
za relacje inwestorskie

Wyszukiwanie i poznawanie potrzeb potencjalnych inwestorów, tworzenie palety zachęt do 
współpracy z gminą, udzielanie wszelkiej pomocy ułatwiającej podejmowanie decyzji o inwesto-
waniu w gminie Radzymin, dbałość o prawidłowe relacje na linii gmina - przedsiębiorca

Utworzenie biura pozyskiwania środków 
zewnętrznych

Rozwinięcie samodzielnego stanowiska do trzyosobowego zespołu i dalszy wzrost skuteczności  
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Powołanie referatu melioracji i 
odwodnienia

Rozpoczęcie długofalowych działań zmierzających do odbudowania stosunków wodnych po za-
niedbaniach i zaniechaniach na przestrzeni dziesiątków lat

Wprowadzenie do urzędu nowoczesnej, 
cyfrowej centrali telefonicznej  
„w chmurze”

Znaczne ułatwienie kontaktu z pracownikami urzędu i oszczędności w kosztach, brak sygnału 
zajętości w słuchawce, każdy urzędnik ma swój unikalny numer telefonu na biurku.

Zlikwidowanie etatów doradców  
i asystentów zmiana ustawodawcy

Powołanie zespołu zadaniowego  
do przygotowania Radzymińskiej  
Karty Mieszkańca.

podniesienie poziomu identyfikowania się naszych mieszkańców z gminą Radzymin. W myśl hasła 
„tu mieszkam – tu płacę podatki” uzyskanie istotnego wzrostu przychodów z udziału  
w odprowadzanym przez mieszkańców podatku dochodowym od osób fizycznych. Uruchomione 
zostały 2 stałe punkty wydawania RKM

2018
Zakup systemu elektronicznego 
głosowania dla radnych wraz  
modułem transferu dokumentów  
i komunikowania się elektronicznego jako 
I etap elektronizacji prac biura  
rady i radnych

Przejrzystość głosowań, oczekiwana oszczędność papieru i czasu przy przygotowywaniu  
i dostarczaniu tomów dokumentów dla radnych.

Poz.  
WPF Dane w tys. zł. Średnia** Gmina Radzymin  

 dane na  01-10-2018
1 Dochody ogółem 135905,98 144650,93
1.1 Dochody bieżące 118879,75 127912,68
1.1.5 Dotacje bieżące 29828,2 30216,97
2 Wydatki 152450,91 157824,26
2.1 Wydatki bieżące 113415,23 115432,32
2.2 Wydatki majątkowe 39035,67 42391,94
3 Wynik -16544,93 -13173,33
6 Dług na koniec okresu 45477,53 46511,07

  Zapadalność zobowiązań  
- perspektywa WPF   2027

  Zapadalność zobowiązań w latach 10 9
8.1 Nadwyżka bieżąca 5464,52 12480,36
9.1 Wskaźnik obciążenia długiem 3,97% 4,17%

9.6 Dopuszczalny wskaźnik 
 obciążenia długiem 12,27% 14,74%

  OBLICZENIA*     
  Dług do dochodów 33,12% 32,15%
  Dług do dochodów bez dotacji 42,99% 40,64%

  Wskaźnik obciążenia długiem 
/ Dopuszczalny wskaźnik 36,30% 28,29%

  Nadwyżka bieżąca 5464,52 12480,36
  Nadwyżka bieżąca / Dochody 3,67% 8,63%
  Wynik do dochodów -13,16% -9,11%
  Wydatki majątkowe do dochodów 29,90% 29,31%

WYKRES 2 obrazuje wysoką dy-
namikę dochodów i wydatków budże-
towych, ze wskazaniem istotnego i co 
ważne, rosnącego udziału wydatków 
majątkowych w wydatkach budżetu 
ogółem.

Mity dotyczące długu gminy 
Radzymin.

Sytuacja finansowa gminy Radzy-
min na koniec poprzedniej kadencji 
była wyróżniającą się pozytywnie na 
tle okolicznych samorządów. Przy 
czym faktem jest również, iż na dzień 
dzisiejszy dane obrazujące podstawo-
we parametry ekonomiczne również 
wypadają lepiej niż wskazuje średnia 
okolicznych gmin! Historycznie niski 
poziom zadłużenia na koniec 2014 r., 
w relacji do dynamicznie rosnących 
dochodów – to fakt. Dług na koniec 
2014 roku wynosił 16,6 mln. zł. i sta-
nowił 23,54 % zrealizowanych docho-
dów. Dług gminy Radzymin na koniec 
bieżącej kadencji wyniesie co prawda 
46,5 mln. zł. ale należy pamiętać, że 
dochody wyniosą aż 144,6 mln. zł., 
zatem wskaźnik długu do dochodów 
będzie się kształtował na poziomie 
zaledwie 32,15%. W perspektywie ka-
dencji dług wzrasta o 29,8 mln. zł. na-
tomiast roczne dochody o 74 mln. zł.! 
Niektórzy, w ferworze kampanii wy-
borczej, użyją być może argumentu, 
iż dochody od 2016 r. istotnie zawyża 
świadczenie 500 +. I tu warto odnoto-
wać, iż roczne dochody z pominięciem 
dotacji na zadania bieżące (te obejmu-
ją również świadczenie wychowawcze 
500 +) wzrosły w stosunku do 2014 r. 
o blisko 46 mln. zł. Zwiększając dług 
o blisko 30 mln. zł. udało się natomiast 
sfinansować wydatki majątkowe war-
tości 119 mln. zł. i ta właśnie relacja jest 
najlepszym punktem odniesienia. Po-
równanie gminy Radzymin z ościen-
nymi zawiera TABELA 1

Krótko charakteryzując powyższe 
zestawienie można napisać, iż Gmi-
nę Radzymin cechuje zrównoważenie 
nakładów inwestycyjnych i majątko-
wych w stosunku do wysokości długu 
i możliwości jego obsłużenia. Ponadto 
atutem gminy Radzymin w ostatnich 
latach jest najwyższa zdolność obsługi 
długu i możliwość jego zaciągnięcia – 
rozumiana jako nadwyżka bieżąca i re-
lacja nadwyżki bieżącej do dochodów. 
Wynika to z nowego indywidualnego 
wskaźnika zadłużenia, który zastąpił 
nieobowiązujący już wskaźnik długu 
w relacji do dochodów. Deficyt Gminy 
Radzymin kształtuje się poniżej śred-
niej zestawienia okolicznych gmin.

Kształtowanie historycznego i nie-
obowiązującego, aczkolwiek utrwalo-
nego w świadomości wskaźnika dłu-
gu w relacji do dochodów obrazuje  
kolejny WYKRES 3

Gmina Radzymin otwierała bie-
żącą kadencję samorządu dochoda-
mi na poziomie blisko 71 mln. zł., 
z czego charakter dochodów bieżą-
cych miało 70 mln. zł, natomiast do-
chody o charakterze majątkowym, 
pochodzące z dotacji na inwestycje 

i sprzedaży majątku nie przekracza-
ły na koniec 2014 r. 1 mln. zł. Dane 
charakteryzujące rok 2018 wyglą-
dają natomiast następująco: docho-
dy planowane są na poziomie blisko 
145 mln. zł., z czego dochody bieżące 
wyniosą blisko 128 mln. zł. natomiast 
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Gmina Radzymin 
nieobowiązujący wskaźnik dług/dochody

*czym bardziej zielono tym lepiej, czym bardziej czerwono….. 
** średnia dla Gmin: Ząbki, Wołomin, Nieporęt, Marki, Kobyłka, Zielonka i Dąbrówka

Porównanie gminy Radzymin z ościennymi TABELA 1

WYKRES 1

WYKRES 2

WYKRES 3

W ciągu obecnej kadencji w organizacji urzędu nastąpiło więcej zmian, niż w poprzednich trzech kadencjach łącznie. Wynikło to nie tylko ze zmiany poko-
leniowej na stanowisku burmistrza, ale przede wszystkim – z coraz liczniejszych wyzwań, stawianym jednostkom samorządowym przez mieszkańców i sferę 
gospodarczą, szczególnie w gminach rozwijających się tak szybko jak gmina Radzymin. Przedstawiamy Państwu diagram najważniejszych zmian.
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Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. WOŁYNKO Elżbieta, lat 64, zam. Stary Janków
2. MADOŃ Anna Agnieszka, lat 49, zam. Cegielnia
3. STANISŁAWSKI Włodzimierz Grzegorz, lat 57, zam. Nowy Janków
4. WIŚNIEWSKI Tomasz Sebastian, lat 28, zam. Słupno
5. JASIŃSKA Małgorzata, lat 36, zam. Radzymin
6. BARTOSIEWICZ Piotr, lat 49, zam. Ciemne
 
Lista nr 19 - KWW RADZYMIN NOWE POKOLENIE
1. PACIOREK Izabela, lat 42, zam. Nadma
2. PAKUŁA Paweł, lat 50, zam. Cegielnia
3. KACPRZAK Agnieszka, lat 40, zam. Słupno
4. GRĘZAK Robert, lat 51, zam. Słupno
5. SZTUKA-BRZEZIŃSKA Monika Dorota, lat 36, zam. Ciemne
6. KRAWUCKA Agnieszka, lat 41, zam. Cegielnia
7. SŁOMCZEWSKI Wojciech, lat 48, zam. Nadma
 
Lista nr 20 - KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
1. BRODZIAK Marek, lat 43, zam. Nadma
2. MARCINIAK Małgorzata Anna, lat 44, zam. Nadma
3. GORYSZEWSKA Anna, lat 65, zam. Sieraków
4. LISIECKA Wanda Jadwiga, lat 65, zam. Słupno
5. RADZISZEWSKI Tadeusz, lat 65, zam. Ciemne
6. RYDZEWSKI Dariusz Jan, lat 54, zam. Słupno

OKRĘG WYBORCZY NR 2
Wsie: Nadma (sołectwa Nadma Stara i Nadma Pólko), Słupno 
(sołectwa Słupno Osiedle, Nowe Słupno i Stare Słupno), Sieraków,  
Cegielnia, Ciemne, Nowy Janków, Stary Janków

Liczba radnych wybieranych w okręgu: 6

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej  
w Radzyminie mieści się  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyminie,  
Plac Kościuszki 2 , pokój 26.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. ŚLEDŹ Przemysław, lat 25, zam. Stary Dybów
2. RYBARCZYK Wojciech, lat 53, zam. Stare Załubice
3. JANKOWSKA Elżbieta, lat 53, zam. Mokre
4. MICHALSKA Liliana Renata, lat 31, zam. Zwierzyniec
5. ZYCH Agnieszka Edyta, lat 35, zam. Ruda
 
Lista nr 19 - KWW RADZYMIN NOWE POKOLENIE
1. KOSTRZEWA Ewelina Marzena, lat 36, zam. Łosie
2. STOKOWSKA Katarzyna Krystyna, lat 45, zam. Stare Załubice
3. JANKOWSKI Leszek Piotr, lat 58, zam. Łąki
4. SROCZYŃSKI Przemysław Marian, lat 36, zam. Rżyska
5. GRUDZIEŃ Katarzyna Iwona, lat 42, zam. Dybów Kolonia
6. JACKIEWICZ Tomasz, lat 30, zam. Radzymin
7. MINAKOWSKA Halina, lat 58, zam. Ruda
 
Lista nr 20 - KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
1. JABŁOŃSKI Zbigniew, lat 59, zam. Stare Załubice
2. DYNIEWICZ Małgorzata Ewa, lat 43, zam. Stary Dybów
3. NIEMCZYK-KUCHAREK Mariola Ewa, lat 60, zam. Łosie
4. WIŚNIEWSKA Renata, lat 51, zam. Łąki
5. SULEJEWSKI Roman, lat 56, zam. Zawady
 
Lista nr 21 - KWW OBYWATELSKIE CENTRUM SAMORZĄDOWE
1. LUDWINIAK Sławomir Paweł, lat 40, zam. Borki
2. PAŁASZEWSKA Krystyna, lat 44, zam. Stare Załubice
3. SZATYBEŁKO Krzysztof, lat 56, zam. Ruda
4. GAJEWSKI Jacek, lat 44, zam. Łosie
5. KARPIŃSKA Hanna Teresa, lat 64, zam. Dybów Kolonia

OKRĘG WYBORCZY NR 1
Wsie:  Arciechów, Stare Załubice, Nowe Załubice, Popielarze, Borki, Łąki,  
Ruda, Łosie, Mokre, Zawady, Zwierzyniec, Emilianów, Stary Dybów (sołectwa 
Stary Dybów i Dybów Folwark), Wiktorów, Dybów Kolonia, Rżyska

Liczba radnych wybieranych w okręgu: 5

Kandydaci na burmistrza w wyborach Burmistrza  Radzymina
1.  CHACIŃSKI Krzysztof Kamil, lat 32, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Radzymin,  

zgłoszony przez KWW RADZYMIN NOWE POKOLENIE

2.  SZATYBEŁKO Krzysztof, lat 56, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Ruda,  
zgłoszony przez KWW OBYWATELSKIE CENTRUM SAMORZĄDOWE

3.  SZUPPE Wiesław Stanisław, lat 59, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Radzymin,  
zgłoszony przez KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

4.  ŻMIJEWSKA Elżbieta Teresa, lat 55, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Radzymin,  
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

INFORMATOR WYBORCZY
Miejskiej Komisji Wyborczej w Radzyminie na temat wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza  Radzymina
 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Radzyminie 

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych  w każdym okręgu oraz o wyznaczonej  siedzibie 
Terytorialnej Komisji Wyborczej w Radzyminie, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.

Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

Listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Radzyminie

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. ŻMIJEWSKA Elżbieta Teresa, lat 55, zam. Radzymin
2. JĘDRASIK Tadeusz, lat 63, zam. Radzymin
3. GODLEWSKI Marcin, lat 35, zam. Radzymin
4. KLIMKO Andrzej Stanisław, lat 44, zam. Radzymin
5. ZAWADZKA Aldona, lat 33, zam. Radzymin
6. KRYSIAK Magdalena, lat 47, zam. Radzymin
7. FABISIAK Mirosław, lat 54, zam. Radzymin
 
Lista nr 19 - KWW RADZYMIN NOWE POKOLENIE
1. DOBRZYNIECKI Krzysztof, lat 37, zam. Radzymin
2. REMBELSKI Piotr, lat 40, zam. Radzymin
3. SOLARZ Wiesław Piotr, lat 45, zam. Radzymin
4. PUZIO-MIĘKUS Małgorzata, lat 54, zam. Radzymin
5. MATERA Radosław, lat 39, zam. Radzymin
6. KOWALSKA Ewa, lat 39, zam. Radzymin
7. KARWOWSKA Barbara, lat 32, zam. Radzymin
 
Lista nr 20 - KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
1. SZUPPE Wiesław Stanisław, lat 59, zam. Radzymin
2. LAMCHA Hanna, lat 57, zam. Radzymin
3. WILKOWSKI Włodzimierz, lat 56, zam. Radzymin
4. DĄBROWSKA Halina Maria, lat 64, zam. Radzymin
5. KOPEĆ Kacper, lat 25, zam. Radzymin
 
Lista nr 21 - KWW OBYWATELSKIE CENTRUM SAMORZĄDOWE
1. BORDZIO Justyna, lat 37, zam. Radzymin
2. MANICKI Łukasz Andrzej, lat 43, zam. Radzymin
3. STEFANKOWSKI Mateusz Kamil, lat 28, zam. Słupno
4. LUDWINIAK Ilona, lat 34, zam. Borki
5. KUJAWA Marcin Stanisław, lat 38, zam. Radzymin

OKRĘG WYBORCZY NR 4
Radzymin, ulice: Adama Mickiewicza, Akacjowa, Aleja Jana Pawła II 
(od ul. Falandysza w kierunku Cegielni, tj. numery parzyste powyżej 
nr 16, numery nieparzyste powyżej nr 5), Armii Krajowej,  Batalionów 
Chłopskich, Bażancia, Brylantowa, Bursztynowa, Cypriana Kamila 
Norwida, Dębowa, Diamentowa, Dobra, Dolna, Dr. mjr. Tadeusza 
Koliski,  Dzielna, Elizy Orzeszkowej, Folwarczna, gen. Józefa Hallera, 
gen. Stanisława Maczka, Glinkowska,  Henryka Sienkiewicza, Jana 
Kochanowskiego,   Jana Matejki,  Jutrzenki, Kameliowa, kpt. Ryszarda 
Downara  Zapolskiego, Książęca,  Księcia Edwarda Lubomirskiego, 
Ks. Kazimierza Narbutta,  Kredytowa, Kwiatów Polskich, Lawendowa, 
Legionów, Lucjana Żeligowskiego ,  Łąkowa, Makowa, Marii Curie-
Skłodowskiej,  Marii Dąbrowskiej, Marii  Konopnickiej,  Marszałka 
Józefa  Piłsudskiego,  Mieszka I,  Mikołaja Kopernika, Miła, Modra, 
Morelowa, Nowa, Oliwkowa, Partyzantów, Perłowa,  Pogodna, Polna,  
Platynowa, Prosta, Romana Żulińskiego,  Romualda Traugutta (od 
ul. Lucjana Żeligowskiego w stronę ul. Dolnej, tj. numery parzyste 
powyżej nr 24, numery nieparzyste powyżej nr 15), Rotmistrza Witolda 
Pileckiego, Rubinowa, Skrajna, Stanisława Marszała, Stanisława 
Kotkowskiego, Strzelców Grodzieńskich (numery parzyste od nr 12, 
numery nieparzyste od nr 17), Strzelców Wileńskich,  Sybiraków, 
Szafirowa, Szafranowa, Szkolna, Szmaragdowa, Świerkowa, Św. 
Augustyna, Tadeusza  Różewicza, Tęczowa, Turkusowa, Waniliowa, 
Wczasowa, Wierzbowa, Willowa, Wisławy Szymborskiej,  Władysława  
Broniewskiego, Władysława IV,   Władysława Reymonta, Wołomińska, 
Wronia, Wspólna, Zdrojowa, Ziemowita, Zielna, Zielona, Żwirkowa, 
Źródlana, 11 Listopada.

Liczba radnych wybieranych w okręgu: 5

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. SZYMANKIEWICZ Edward Marcin, lat 43, zam. Radzymin
2. WĄSIK Tomasz, lat 36, zam. Radzymin
3. GOŁUCKI Przemysław Adrian, lat 37, zam. Radzymin
4. RYDZEWSKA Bożena Marlena, lat 40, zam. Radzymin
5. ŻMIJEWSKI Janusz, lat 56, zam. Radzymin
6. WNUK Ewa Małgorzata, lat 59, zam. Radzymin
7. MATUSZCZAK Ewa Anna, lat 59, zam. Radzymin
 
Lista nr 19 - KWW RADZYMIN NOWE POKOLENIE
1. CHACIŃSKI Krzysztof Kamil, lat 32, zam. Radzymin
2. WILKOWSKI Mariusz Krzysztof, lat 36, zam. Radzymin
3. ORLIŃSKA Anna Katarzyna, lat 37, zam. Radzymin
4. STANKIEWICZ Przemysław Marek, lat 38, zam. Radzymin
5. ONISZK-STACHYRA Agnieszka, lat 38, zam. Radzymin
6. CYMER Szymon, lat 22, zam. Radzymin
7. DARKA Elżbieta, lat 55, zam. Radzymin
 
Lista nr 20 - KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
1. CAŁKA Ewa Mariola, lat 59, zam. Radzymin
2. SOCHACKA Karolina, lat 25, zam. Radzymin
3. WILKOWSKA Małgorzata Marta, lat 56, zam. Radzymin
4. KURZYŃSKI Ireneusz Zbigniew, lat 54, zam. Radzymin
5. WILCZYŃSKI Jan Kazimierz, lat 59, zam. Radzymin
 
Lista nr 21 - KWW OBYWATELSKIE CENTRUM SAMORZĄDOWE
1.   SZYMANIS-ŚWIDERSKA Anna, lat 57, zam. Radzymin
2.   CYRYCH Józef, lat 56, zam. Ciemne
3.   SZYMBORSKA Jadwiga, lat 42, zam. Radzymin
4.   MICHALSKA Krystyna, lat 65, zam. Radzymin
5.   ŻĄDŁO Ryszard Wiesław, lat 49, zam. Radzymin

OKRĘG WYBORCZY NR 3
Radzymin, ulice: Aleja Jana Pawła II (od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. 
Lecha Falandysza, tj. numery parzyste do  nr 16 włącznie, numery 
nieparzyste do nr 5 włącznie), Aleja Sosnowa, Bartosza Głowackiego, 
Bliska, Borówkowa, Braterska,  Cicha, Czapury, Czereśniowa,  Gen. J. H. 
Dąbrowskiego, Gródki, Grzybowa, Husarska, Ignacego Daszyńskiego, 
Ignacego Jana Paderewskiego,  Jana  Kilińskiego, Jana III Sobieskiego, 
Janusza Korczaka, Juliana Tuwima, Juliusza Kossaka,  Juliusza 
Słowackiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kazimierza Pułaskiego, 
Kolejowa, Kolonia pod lasem, Kolonijna, Komunalna, Konstytucji 3 
Maja , kpt. Stefana Pogonowskiego,  Królewska,  Krótka, Księżycowa, 
Ks. Eleonory Czartoryskiej, Ks. Ignacego Skorupki, ,  Kwitnąca,  Lecha 
Falandysza, Leśna, Letnia, Letniskowa,  Łodygowa, Malownicza, 
Miłosna, Mistrza i Małgorzaty, mjr. Stefana Waltera, Mokra, Ogrodowa,  
Orła Białego, Osiedle pod Lasem, Pagórkowa, Parcela za Kaczką,  
Patriotów, Piaskowa, Pionierska, Piotra Skargi, Plac  Narutowicza, Plac 
Wolności, Polskiej Organizacji Wojskowej, Przemysłowa, Romantyczna, 
Romualda Traugutta (od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Lucjana  
Żeligowskiego, tj. numery parzyste do nr 24 włącznie i nieparzyste 
do nr 15 włącznie), Rycerska, Rzeczna, Słoneczna,  Stary Rynek, 
Stefana Batorego,   Stefana  Żeromskiego, Strzelców Kaniowskich, 
Strzelców Grodzieńskich (odcinek w centrum, tj. numery parzyste do 
nr 10 włącznie, numery nieparzyste do nr 15 włącznie), Szlachecka, 
Wadery, Wąska,  Weteranów, Wiejska, Wincentego Witosa,  Wiśniowa, 
Włodzimierza Tetmajera, Wycinki, Wyszkowska, Zaciszna,  Zduńska, 
Zygmunta Wróblewskiego, Zwycięska, 1 Maja.

Liczba radnych wybieranych w okręgu: 5
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Mapa okręgów 
wyborczych

OKRĘG WYBORCZY NR 1
Wsie: Arciechów, Stare Załubice, Nowe Załubice, Popielarze, Borki, Łąki, Ruda, Łosie, 
Mokre, Zawady, Zwierzyniec, Emilianów, Stary Dybów (sołectwa Stary Dybów i Dybów 
Folwark), Wiktorów, Dybów Kolonia, Rżyska

OKRĘG WYBORCZY NR 2
Wsie: Nadma (sołectwa Nadma Stara i Nadma Pólko), Słupno 
 (sołectwa Słupno Osiedle, Nowe Słupno i Stare Słupno), Sieraków,Cegielnia,  
Ciemne, Nowy Janków, Stary Janków

OKRĘG WYBORCZY NR 3
Radzymin, część północno-wschodnia

OKRĘG WYBORCZY NR 4
Radzymin, część południowo-zachodnia

Nr  
obw. 

gł.
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komi-

sji wyborczej

1

1 Maja, 11 Listopada, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila 
Norwida, Dolna, Dr. Mjr. Tadeusza Koliski, Glinkowska, Ignacego 
Daszyńskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Jana Kilińskiego, 
Jutrzenki, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Konstytucji 3 Maja, 
Kpt. Ryszarda Downara Zapolskiego, Ks. Eleonory Czartoryskiej,  
Ks. Ignacego Skorupki, Ks. Kazimierza Narbutta, Księcia Edwar-
da Lubomirskiego, Letnia, Lucjana Żeligowskiego, Mieszka I, 
Mjr. Stefana Waltera, Plac Narutowicza, Plac Wolności, Plac T. 
Kościuszki, Romualda Traugutta, Stanisława Marszała, Stefana 
Batorego, Stefana Żeromskiego, Strzelców Kaniowskich, Strzel-
ców Wileńskich, Wczasowa, Wołomińska, Zielona

Biblioteka Publiczna Mia-
sta i Gminy Radzymin, ul. 

Konstytucji 3 Maja 15,  
Radzymin

Lokal dostosowany do po-
trzeb wyborców niepełno-

sprawnych

2

Czereśniowa, Gen. J. H. Dąbrowskiego, Gródki, Husarska, Janu-
sza Korczaka, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, Kwitnąca, 
Malownicza, Mistrza i Małgorzaty, Ogrodowa, Pionierska, Po-
gonowskiego, Polskiej Organizacji Wojskowej, Rycerska, Wąska, 
Wiśniowa, Włodzimierza Tetmajera, Wyszkowska, Zwycięska

Urząd Stanu Cywilnego w 
Radzyminie, 

ul. Konstytucji 3 Maja 19,  
Radzymin

3

Akacjowa, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Bażancia, 
Brylantowa, Bursztynowa, Dębowa, Diamentowa, Dobra, Elizy 
Orzeszkowej, Folwarczna, Gen. Józefa Hallera, Gen. Stanisława 
Maczka, Jana Kochanowskiego, Kameliowa, Książęca, Kwiatów 
Polskich, Lawendowa, Legionów, Łąkowa, Makowa, Marii Curie-
-Skłodowskiej, Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Mikołaja 
Kopernika , Miła, Morelowa, Nowa, Oliwkowa, Partyzantów, 
Perłowa, Platynowa, Pogodna, Polna, Prosta, Romana Żuliń-
skiego, Rtm. Witolda Pileckiego, Rubinowa, Skrajna, Sybiraków, 
Szafirowa, Szafranowa, Szkolna, Szmaragdowa, Świerkowa, Św. 
Augustyna, Tadeusza Różewicza, Tęczowa, Turkusowa, Wa-
niliowa, Wisławy Szymborskiej, Władysława IV, Władysława 
Broniewskiego, Wronia, Zdrojowa, Zielna, Ziemowita, Źródlana, 
Żwirkowa.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w 
Radzyminie,  

ul. Marii Konopnickiej 24,  
Radzymin

Lokal dostosowany do po-
trzeb wyborców niepełno-

sprawnych

4
Aleja Jana Pawła II, Dzielna, Henryka Sienkiewicza, Jana Ma-
tejki, Kotkowskiego, Kredytowa, Lecha Falandysza, Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, Strzelców Grodzieńskich, Wierzbowa, 
Willowa, Władysława Reymonta, Wspólna

Zespół Szkół Techniczno-
-Zawodowych w Radzy-

minie, Al. Jana Pawła II 18,   
Radzymin

5

Bartosza Głowackiego, Borkowska, Borówkowa, Braterska, 
Brzozowa, Cicha, Czapury, Grzybowa, Juliusza Kossaka, Ka-
zimierza Pułaskiego, Kolejowa, Kolonijna, Kolonia pod lasem, 
Komunalna, Królewska, Krótka, Leśna, Letniskowa, Łodygowa, 
Łosia, Miłosna, Mokra, Orła Białego, Pagórkowa, Parcela za 
Kaczką, Patriotów, Piaskowa, Piotra Skargi, Romantyczna, 
Rzeczna, Słoneczna , Sosnowa, Stary Rynek, Szlachecka, Wade-
ry, Weteranów, Wiejska, Wincentego Witosa, Wrzosowa, Wy-
cinki, Zaciszna, Zduńska, Zygmunta Wróblewskiego.

Zakład Doskonalenia Zawo-
dowego w Radzyminie ul. 
Komunalna 6,  Radzymin

Lokal dostosowany do po-
trzeb wyborców niepełno-

sprawnych

6
Sołectwa: Dybów Folwark , Dybów-Kolownia, Emilianów, Łąki, 
Łosie, Mokre , Rżyska, Stary Dybów , Wiktorów , Zawady, Zwie-
rzyniec

Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Radzyminie. 

Radzymin, wejście od ul. 
Batorego

Lokal dostosowany do po-
trzeb wyborców niepełno-

sprawnych

7 Sołectwa: Ciemne, Nowy Janków, Stary Janków

Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny im. Janiny Januszewskiej 

w Ciemnem, Ciemne
ul. Wołomińska 208,

OBWODY GŁOSOWANIA
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 

21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Nr  
obw. 

gł.
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komi-

sji wyborczej

8 Sołectwa: Arciechów, Borki, Nowe Załubice, Opole, Ruda, Stare 
Załubice, Wolica

Szkoła Podstawowa  
w Starych Załubicach
 ul. Mazowiecka 40,  

Stare Załubice
Lokal dostosowany  

 do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

9

Sołectwa: Cegielnia, Sieraków, Słupno ul: Adama Asnyka, Agawy, 
Bł. Bronisława Markiewicza, Bolesława Prusa, Chabrowa, Cypriana 
Kamila Norwida, Czesława Miłosza, Fryderyka Chopina, Gościniec, 
Ignacego Krasickiego, Jana Brzechwy, Jaśminowa, Jesionowa, Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego, Kubusia Puchatka, Magnolii, Mała, Mikołaja 
Reja, Nastrojowa, Okrężna, Pod Sosnami, Polnej Róży, Poprzeczna, 
Porannej Rosy, Przeskok, Przyjazna, Rodzinna, Sadowa, Sąsiedzka, 
Szczęścia, Wspólna, Stefana Żeromskiego od nr 51, Żwirki i Wigury

Szkoła Podstawowa Nr 2  
w Słupnie 

ul. Szkolna 3,  Słupno

Lokal dostosowany do po-
trzeb wyborców niepełno-

sprawnych

10

Wieś Słupno ul: Al. Jana Pawła II, Bieszczadzka, Bluszczowa, Brzo-
zowa, Cedrowa, Ceglana, Cicha, Dolna, Europejska, Gajówka, Górki, 
Graniczna, Gwardii Ludowej, Jana Christiana Andersena, Jana Kiepury, 
Klubowa, Leśna, Lipowa, Marii Konopnickiej, Młodzieńcza, Ogrodowa, 
Platanowa, Przejściowa, Przytulna, Spacerowa, Spokojna, Stanisława 
Moniuszki, Stefana Żeromskiego do nr 50C, Storczykowa, Szczęśliwa, 
Szkolna, Śląska, Widok, Wilcza, Wiosenna, Wodna.

Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Słupnie

 Al. Jana Pawła II 14, 
Słupno 

11 Nadma Pólko, Nadma Stara

Szkoła Podstawowa  
w Nadmie, ul. Szkolna 7, 

Lokal dostosowany do po-
trzeb wyborców niepełno-

sprawnych

12 Konstytucji 3 Maja 7
Dom Pomocy Społecznej w 
Radzyminie, ul. Konstytucji 

3 Maja 7,  Radzymin

13 Konstytucji 3 Maja 17

Centrum Medyczne im. 
Bitwy Warszawskiej 1920r. 

w Radzyminie-budynek 
szpitala, ul. Konstytucji 3 

Maja 17 ,  Radzymin

SAMOR ZĄD SAMOR ZĄD

Celem konkursu, zorganizowanego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, było uzyskanie inspiracji i koncepcji,  
które będą brane pod uwagę na etapie projektowym. Ostateczny projekt będzie uwzględniać szerokie walory użytkowe, 
jak też symbolikę historyczną centrum Radzymina. 

WIDOK ZE STAREGO RYNKU NA UL. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

PRZEKRÓJ PRZEZ STARY RYNEK I AL. JANA PAWŁA II Z WIDOKIEM NA  PROJEKTOWANE PLOMBY ZABUDOWY PRZY RYNKU ORAZ PAWILON PARKOWY NA PLACU TADEUSZA KOŚCIUSZKI            SKALA 1:200

PRZEKRÓJ PRZEZ UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA NA POŁUDNIOWĄ PIERZEJE PLACU  TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z WIDOKIEM NA PROJEKTOWANY PLAC „MŁYŃSKI” WZDŁUŻ UL. TRAUGUTTA        SKALA 1:200

WIDOK Z UL. TRAUGUTTA NA NOWE KWARTAŁY ZABUDOWY I PROJEKTOWANĄ OŚ KOMPOZYCYJNĄ Z WIDOKIEM NA WIEŻE KOLEGIATY                                 WIDOK Z NAD CMENTARZA NA BŁONIA KOSCIELNE - OTWARCIE WIDOKOWE NA BUDYNEK KOŚCIOŁA                                WIDOK Z NAD UL. STRZELCÓW GRODZIEŃSKICH I JANA PAWŁA II NA ZESPÓŁ PRZESTZRENI PUBLICZNYCH Z WYODRĘBIENIEM NOWEJ ZABUDOWY                    

WIDOK Z RONDA HALLERA NA PLAC TADEUSZA KOŚCIUSZKI WIDOK Z UL. STRZELCÓW GRODZIEŃSKICH NA PLAC TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z WIEŻAMI KOLEGIATY WIDOK NA OGRÓD DESZCZOWY I TAFLĘ WODY NA PLACU KOŚCIUSZKI
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KONKURS NA OPRACOWANIE 
KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA 
CENTRUM MIASTA RADZYMINA

^ GŁÓWNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE, PARKU I 
PLACU KOŚCIUSZKI, CZY MODERNIZOWANYCH 
ULIC, BĘDĄ UWZGLĘDNIAĆ OGRODY 
DESZCZOWE I INNE PROEKOLOGICZNE 
ROZWIĄZANIA TZW. MAŁEJ RETENCJI KTÓRE 
POZWOLĄ OGRANICZYĆ ZRZUT WODY 
DESZCZOWEJ DO PRZECIĄŻONEJ KANALIZACJI, 
JEDNOCZEŚNIE WSPÓŁTWORZĄC ATRAKCYJNE 
PRZESTRZENIE PUBLICZNE. 

< RADZYMIN BARDZO DYNAMICZNIE SIĘ 
ROZWIJA. W CIĄGU OSTATNICH 10 LAT, 
LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA WZROSŁA O 
PONAD 50%. JEDNOCZEŚNIE JAK DOTĄD BRAK 
W CENTRUM ATRAKCYJNYCH PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH, PRZESTRZENI DO ROZWOJU 
GASTRONOMII, MIEJSC SPOTKAŃ I INTEGRACJI 
MIESZKAŃCÓW. POSTULUJE SIĘ PRZYWRÓCENIE 
RANGĘ USYTUOWANIA POMNIKA, 
UNOWOCZEŚNIAJĄC FORMĘ OPRAWY NA 
BARDZIEJ OTWARTĄ NA MIESZKAŃCÓW. 
CHARAKTER PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
KAŻDORAZOWO INSPIROWANY JEST HISTORIĄ 
MIEJSCA (ILUSTRACJE PO LEWEJ).

JAK WYNIKA Z ANALIZ, OBSZAR WYZNACZONY 
KONKURSEM W ZNACZNEJ MIERZE POSIADA 
JUŻ SPRECYZOWANE PLANY INWESTYCYJNE 
(OBIEKTY W BUDOWIE, BUDYNKI WIELORODZINNE 
I USŁUGOWE) LUB Z POZWOLENIEM NA 
BUDOWĘ. IDEĄ PROJEKTU JEST WIĘC SKUPIENIE 
SIĘ NA AKUPUNKTURZE INTERWENCJI, 
MOŻLIWYCH DO REALIZACJI WIELOETAPOWO: 
POPRAWIE JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH, 
WYTWORZENIA NOWYCH POWIĄZAŃ PIESZYCH 
I ODZYSKANIE DLA MIESZKAŃCÓW WAŻNYCH 
PRZESTRZENI W CENTRUM MIASTA. TAM GDZIE TO 
MOŻLIWE, PROPONUJE SIĘ NOWĄ ZABUDOWĘ 
– Z PROPOZYCJĄ ZESPOŁU ZABUDOWY PRZY 
STARYM MŁYNIE NA CZELE CZY ODBUDOWY 
WIEŻY OSP W NOWEJ FORMIE I FUNKCJI. KAŻDA 
PROPOZYCJA BUDYNKU MA JEDNAK CEL: 
WZMOCNIENIE PRZESTRZENI URBANISTYCZNEJ, 
JAK „ZŁAPANIE” OSI KOŚCIOŁA W KIERUNKU 
PLANOWANEGO WOONERFU, PODKREŚLENIE 
PLACU NARUTOWICZA CZY NOWEGO RYNKU. 

JEDNYM Z KLUCZOWYCH ELEMENTÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PLACU BĘDZIE FONTANNA 
POSADZKOWA Z BRODZIKIEM. PO LEWEJ STRONIE 
PRZEDSTAWIONO INSPIRACJE PROJEKTOWE DLA 
FONTANNY I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I 
ZIELENI NA PLACU. IDEĄ JEST OSIĄGNIĘCIE EFEKTU 
KONTRASTU MIĘDZY TWARDĄ NAWIERZCHNIĄ PLACU 
A SWOBODNYM DOBOREM ZIELENI. OSTATNIA 
ILUSTRACJA PRZEDSTAWIA AUTORSKĄ PROPOZYCJĘ 
MOBILNYCH SIEDZISK NA PLAC, Z KTÓRYCH CZĘŚĆ 
MOGŁABY STANOWIĆ ELEMENT NOCNEJ DEKORACJI 
ŚWIETLNEJ.

3    2       1
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Sąd Konkursowy, złożony z przedstawicieli TUP 
i Gminy Radzymin, w konkursie na opracowaniekon-
cepcji zagospodarowania centrum miasta Radzymina 
uhonorował:
pierwszą nagrodą równorzędną pracę oznaczoną nu-
merem nr 029180 dla Pana Daniela Piotrowskiego z ze-
społem za:

  koncepcję budowy reprezentacyjnego placu miejskiego 
przy ul Konstytucji 3 Maja jako dominującej przestrze-
ni publicznej, definiującej w czytelny sposób centrum 
miasta i obudowanej parkami – z zaproponowanym 
programem usługowym wokół placu,
  wytworzenie atrakcyjnej sieci placów /skwerów/zieleń-
ców z ciekawą siatką wzajemnych powiązań

oraz
pierwszą nagrodą równorzędną pracę oznaczoną nu-
merem 241520 dla RE:PLAN za:

  koncepcję atrakcyjnego powiązania trzech istniejących 
placów w duży park miejski oraz wytworzenie nowego 
założenia urbanistycznego na osi kościoła na kierunku 
północ-południe,
  ideę stworzenia dwóch krzyżujących się osi, na których 
utworzone zostały najważniejsze przestrzenie publicz-
ne o odmiennym charakterze i funkcji,
  ciekawą propozycję systemu przestrzeni publicznych 
i wzbogacenie programu usługowego w zachodniej 
części parku,

a także
wyróżnieniem pracę oznaczoną numerem 029625 dla 
SUNBAR SP. Z o.o. za:

  uczytelnienie kompozycji parku miejskiego łączącego 
trzy istniejące place oraz ciekawą propozycję stworze-
nia kameralnego placu pieszego na osi kościoła;
  konsekwentnie zaprojektowany układ komunikacyjny 
z propozycją obniżenia klas dróg w rejonie projektowa-
nych placów pieszych.

Celem konkursu było uzyskanie spójnej i przemyśla-
nej koncepcji nowoczesnego zagospodarowania centrum 
Radzymina w obrębie placów Tadeusza Kościuszki, Wol-
ności i Starego Rynku. Zgłoszone prace miały w twórczy 
sposób rozwiązywać kwestie przestrzenne oraz komuni-
kacyjne obszaru, łącząc aspekty funkcjonalne i estetyczne 
przestrzeni miejskiej.

Szczególny nacisk położono na to, aby nadesłane pro-
jekty harmonijnie połączyły istniejący układ urbanistycz-
ny o zróżnicowanej estetyce z kreatywną wizją centrum. 
Miały także uwzględnić strategię rozwoju miasta wpisaną 
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy Radzymin. Konkurs ma cha-
rakter ideowy, jak określa to regulamin. Wyniki konkursu 
posłużą do weryfikacji dotychczasowych ustaleń plani-
stycznych dla obszaru objętego konkursem oraz będą in-
spiracją dla projektów, które w przyszłości mogą zmienić 
centrum miasta. Na rewitalizację centrum miasta gmina 
Radzymin zdobyła już blisko 14 milionów złotych unijnego 
dofinansowania w ramach projektu „Zielony Radzymin”.

Konkurs urbanistyczny na opracowanie koncepcji 
zagospodarowania centrum Radzymina rozstrzygnięty!
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Pomoc psychologa to dziś już 
normalność, nie inność

Lokalny rynek docenia się wtedy kiedy potrzebujemy czegoś na szybko. Wtedy przypominamy sobie, że naprzeciwko jest taka 
drukarnia czy gabinet z usługami których potrzebujemy JUŻ. Gdzie więc znajdziemy w Radzyminie takie „ostatnie deski ratunku”?

Green Pixel Tomasz Kuchta to studio fo-
tograficzno-graficzne, oferujące szeroki za-
kres usług reklamowych. Pan Tomasz znany 
jest na rynku lokalnym jako solidna i szyb-
ka firma. Doświadczenie jakie posiada, 
a także relacje które nawiązuje z mieszkań-
cami sprawiają, że każde wyzwanie i pomysł 
klienta są do wykonania!

Pan Tomasz znany jest nie tylko na ryn-
ku lokalnym ale krajowym, ponieważ jako 
pierwszy w Polsce stworzył on kalendarz 

dla klubowiczów i wielbicieli pewnej fran-
cuskiej marki samochodowej z rzadkimi 
modelami, o nietypowej kolorystyce. W  
2017 wydał pierwszy kalendarz ze zdjęcia-
mi z podróży po kilku miastach m.in. War-
szawa, Łódź, Kraków, Radzymin. To wspa-
niałe, że nasz Radzymin znajduje się w tak 
ścisłym gronie miast promujących motory-
zację oraz może być pokazany w tak cieka-
wym projekcie. Cieszymy się i wspieramy 
takie pomysły!

Wizyta u psychologa, a nawet psy-
choterapia już dawno przestały być 
tematem wstydliwym. W aktualnym 
pędzie życia to wręcz potrzeba, któ-
ra może pojawić się u każdego z nas. 
Przede wszystkim jest to możliwość 
zatrzymania się tu i teraz ze swoimi 
myślami a przy okazji, kontakt z kimś, 
kto tych myśli nie ocenia, nie kryty-
kuje i kto wysłucha z uwagą i pomoże 
odnaleźć do trapiących nasz proble-
mów zdrowy dystans i równowagę.

Psychoterapia to możliwość przyj-
rzenia się swoim problemom, postrze-
ganym subiektywnie z innej perspek-
tywy. Czasem samo wypowiedzenie 
swoich trudności w bezpiecznych wa-
runkach, w obecności drugiej osoby 
jest już procesem leczącym.

Rozmowa z psychoterapeutą w mo-
mentach trudnych czy kryzysowych 
często wynika z potrzeby zmia-
ny w życiu, zmiany sposobu myśle-
nia i postrzegania świata. Często 

cierpimy dlatego że postrzegamy 
świat poprzez pryzmat naszych błęd-
nych przekonań.

Anna Pedowicz to psycholog, cer-
tyfikowany specjalista psychoterapii 
uzależnień, terapeuta rodzinny. Pra-
cuje z osobami dorosłymi. Prowadzi 
terapię indywidualną, terapię rodzin-
ną, terapię grupową oraz warsztaty 
rozwojowe i grupy wsparcia.

Nasze życie jest takim, jakim uczy-
niły je nasze myśli.

ul. Czartoryskiej 2 05-250 Radzymin  
www.greenpixel.pl www.kuchta.com.pl  
biuro@greenpixel.pl tel: 532 340 625

Radzymin ul. Jana Pawła II 12 lok. 1D 
tel.570-711-065  
anpedowicz@o2.pl  
www.psychologwspiera.pl

Co Green Pixel Tomasz Kuchta 
przygotował dla posiadaczy RKM?
15% zniżki na koszulki z nadrukiem 
(przy realizacji 16-dniowej)
15% zniżki na tematyczne pakiety 
fotografii

Co Anna Pedowicz przygoto-
wała dla posiadaczy RKM?
15% rabatu na pierwszą  
konsultacje

Rola dietetyka podczas odchudzania

W Polsce więcej niż połowa ludzi ma 
problemy z otyłością. Na skali UE zaj-
mujemy 5 miejsce, wyprzedzając nawet 
Rosję (dane na 2017r ) Jedni mówią że 
to geny, inni obwiniają szybki tryb życia 
i coraz więcej stresu, często zajadanego 
niezdrową żywnością. Prawda jest taka, 
że wszystko zależy od naszej codziennej 
diety i stylu życia. A dobra dieta to nie-
koniecznie tylko warzywa na parze czy 
głodówki. Dzisiaj razem z Anną Pod-
górską-Seroka, dietetykiem z wyksztal-
cenia i pasji obalimy kilka mitów doty-
czących diety! Gotowi?

Czy głównym powodem 
jest to, co ląduje na naszym 
talerzu?

I tak, i nie. W swojej karierze prze-
robiłam już mnóstwo przypadków 
i wiem że pacjenci mają często źle zde-
finiowaną dietę ale pod kontem choro-
by którą mają od lat u kobiet jest to naj-
częściej hashimoto i insulinooporność, 

a u mężczyzn cukrzyca i  nadciśnienie, 
dlatego trzeba zacząć od tego co nas 
„boli”. Ukończyłam studia na War-
szawskim Uniwersytecie Medycznym 
więc pomagam swoim pacjentom rów-
nież w dietoterapii jednostek chorobo-
wych, gdzie często to jest właśnie naj-
większy problem. Swój wpływ ma też 
wiek, ponieważ im dłużej źle się odży-
wiamy tym trudniej później organizm 
uporządkować, aczkolwiek pamiętaj-
my, że zmiana nawyków żywienio-
wych da pozytywny efekt w każdym 
przypadku. Moi najstarsi pacjenci są 
po 80 roku życia i osiągają świetne 
efekty. Często w gabinecie słyszę, że 

jestem ostatnia deską ratunku, że nic 
nie działa, diety cud, suplementy, tre-
ningi. Ciągła walka z nadmiernymi ki-
logramami frustruje i zniechęca.

Okazuje się że dietę nie jest naj-
trudniej zacząć ale skończyć w odpo-
wiednim czasie czyli nie za szybko?

Zgadza się! Zazwyczaj wygląda 
to tak: Zaczynam…za chwilę wesele 
znajomych, potem wyjazd na wakacje, 
grille, imprezy, nawał pracy – a każ-
da z tych rzeczy powoduje, że idealny 
plan odchudzania, gdzieś tam zbacza 
z torów. Porównałabym to do efektu 
domina. Czasem nawet jedna „wpad-
ka” albo brak wsparcia otoczenia, po-
woduje zniechęcenie.

Dlaczego warto skorzystać ze 
wsparcia dietetyka?

Moi klienci śmieją się że jestem straż-
nikiem nie tylko ich odżywiania ale tak-
że stylu życia. Pracujemy wspólnie nad 
zmianami wielu nawyków dotyczących 

naszej codzienności. Głow-
nie nad żywieniem, ale też 
nad odpowiednim snem, 

aktywnością, ilością godzin 
przed urządzeniami, zmniejsze-

niem stresu – to wszystko jest istot-
ne, a ja staram się wspierać w tej drodze 

każdego podopiecznego.

ul. POW 1205-250 Radzymin mgr Anna Podgórska Seroka  
tel: 570 111 576
DIETETYKA 2 BE  posiada również gabinety w Wołominie,  
Wyszkowie, Otwocku i Warszawie

W Słupnie funkcjonują dwie szko-
ły podstawowe, parafia rzymskokato-
licka, szereg firm i zakładów produk-
cyjnych, działają także organizacje 
społeczne. Wśród nich m.in.: Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi Słupno, Ko-
ło Emerytów nr 2 PZERiI oraz będą-
ca chlubą wsi jednostka OSP Słupno, 
która po reaktywacji nawiązuje do tra-
dycji słupieńskiego pożarnictwa, się-
gających 1918 r. Miejscowość zajmuje 
rozległy obszar ponad 1476 ha i po-
dzielona jest na trzy sołectwa: Stare 
Słupno, Słupno Osiedle, Nowe Słupno. 
Posiada dobrze rozwiniętą infrastruk-
turę usługowo-handlową. Słynie m.in. 
ze znanej na całym świecie formacji 
kaskaderów konnych EastRiders pod 
kierunkiem p. Andrzeja Kostrzewy, 
a w okolicy z Pizzerii Słupeckiej, któ-
ra w ostatnim czasie podbija lokalny 
rynek i podniebienia klientów.

Początki osadnictwa
Rejon Słupna obf ituje 

w stanowiska archeologiczne. Dzięki 

dotychczasowym odkryciom wiemy, 
że osadnictwo na tym terenie zaczę-
ło się już w czasach prehistorycznych 
i sięga młodszej epoki kamienia. Ko-
lejne ślady bytowania ludzi pochodzą 
także z epoki brązu, a najciekawsze 
odkrycia wskazują na ciągłość osad-
nictwa od późnego okresu lateńskiego 
(ok. 150  r. p.n.e. – 50 r. n.e.), po okres 
wpływów rzymskich (druga poł. II w. 
n.e.), kiedy to na terenie Słupna funk-
cjonowała osada i cmentarzysko. Co 
istotne, badania archeologiczne wska-
zują na istnienie w tym miejscu zorga-
nizowanego osadnictwa także w okre-
sie średniowiecza (XIII/XIV w.), co 
potwierdza długą metrykę współcze-
snego Słupna.

Wsi spokojna, wsi dostatnia
Pierwsza odnotowana w źródłach 

wzmianka o Słupnie, pochodzi z 1424 
r. (nazwa wsi zapisana została wówczas 
jako „Slupno”). Położona w ziemi war-
szawskiej, najpierw była wsią książęcą, 
potem królewską, choć już w 1476 r. 

książę Bolesław V musiał ją zastawić 
a w 1485 r. odsprzedać mieszczanino-
wi warszawskiemu, niejakiemu Ol-
brachtowi. W rękach jego sukcesorów 
pozostała przez ok. trzy dekady, na-
stępnie powtórnie zastawiona za dłu-
gi, najwyraźniej znów powróciła do 
pierwotnego tytułu własności, gdyż 
w 1526 r. ponownie wzmiankowana 
jest jako wieś książęca, która przynosi 
obfite plony owsa i żyta.

Dość wspomnieć, że nawet kmie-
ciom w królewskim Słupnie, żyło się 
niekiedy iście po królewsku. Np. już 
w 1476 r. liczący sobie 50 lat Jan Si-
wy, stryjeczny brat kmiecia Macieja 
z Czarnej dorobił się majątku prze-
kraczającego 30 kóp groszy. A sensację 
w 1515 r. wzbudzał swoją rekordową jak 
na owe czasy długością życia, 90-letni 
kmieć Maciej.

Wg danych z 1565 r. Słupno liczy-
ło 33 kmieci osadzonych na 10,5 włó-
kach, z których opłacali czynsz roczny 

Gawęda o wójcie Florianie, intrydze w radzymińskim kościele  
i Słupeckim diable!

Położone przy trasie do Marek i Warszawy oraz liczące ok. 4 tysięcy 
mieszkańców Słupno, to największa miejscowość wiejska w gminie Radzymin. 
Rozwija się w zawrotnym tempie i właściwie bardziej już przypomina 
autonomiczną dzielnicę naszego miasta, aniżeli wieś.

Słupno, być może 
od tysiąca lat!

Rzeczy niemożliwe załatwiają od ręki, 
na cuda trzeba poczekać 1 dzień

SPOŁECZNOŚĆ SPOŁECZNOŚĆ

Julia jest 2,5 letnią pełna energii, 
wesołą dziewczynką, której “wszę-
dzie pełno”. Lubi towarzystwo in-
nych dzieci oraz wszelkie małpie 
gaje i place zabaw. Niestety od uro-
dzenia zmaga się z bardzo rzadką, 
poważną chorobą genetyczną zwią-
zaną z pierwotnymi niedoborami 
odporności, która znacznie ograni-
cza jej kontakty z rówieśnikami. Ze 
względu na niedobory odporności 
Julia co miesiąc do końca życia bę-
dzie miała podawane Immunoglo-
buliny, które pozwolą jej w miarę 
bezpiecznie funkcjonować w spo-
łeczeństwie. Dodatkowo, w chwi-
li obecnej lekarze podejrzewają 

początek rozwoju chłoniaka, co 
w przypadku jej choroby podstawo-
wej znacznie pogarsza rokowania. 
Jedynym ratunkiem jest przeszczep 
szpiku, który trzeba zrobić zanim 
pojawią się pierwsze komórki no-
wotworowe.

W tym wypadku najważniejszą 
nie są pieniądze a znalezienie tzw. 
bliźniaka genetycznego, który bę-
dzie mógł pomóc Julii w przeszcze-
pie.

W dniu 28 października zapra-
szamy na Wielki Finał akcji i reje-
stracji do DKMS w szczytnym celu 
aby wspomóc naszą mieszkankę 2,5 
letnią Julię, która czeka na dawcę!

Rejestracja do bazy DKMS

Radzymin dla Biznesu? TAK!
Przedsiębiorcy wspierają się na 

Ambitnych Śniadaniach!
Z przyjemnością zapraszamy na 

kolejne Ambitne Śniadanie dla Biz-
nesu. We wrześniu inicjatywie wybi-
ła rocznica 6 spotkań co oznacza, że 
już od 6 miesięcy regularnie przed-
siębiorcy spotykają się aby wymienić 
się swoimi usługami i podzielić po-
mysłami! Co ciekawe zainteresowa-
nie jest nie tylko wśród mieszańców 
naszej gminy! Cieszymy się że Radzy-
min przyciąga do siebie takimi wyda-
rzeniami! 

Spotkania są otwarte dla wszystkich 
i odbywają się co miesiąc, zazwyczaj 

we wtorek lub środę w pierwszym 
tygodniu miesiąca. Dlaczego warto 
w nich uczestniczyć? 

  można poznać innych przedsię-
biorców,
  opowiedzieć o sobie i swojej firmie,
  wymienić się doświadczeniem, 
  zareklamować swoją markę,
  skorzystać z darmowego szkolenia 
dla siebie i swojej firmy!
W październiku, listopadzie i grud-

niu kolejne spotkania! Daty są już 
ustalone. Liczba miejsc jest ograniczo-
na dlatego obowiązują zapisy: www.
ambitneprojekty.com/ambitnesnia-
dania/  

Małomiasteczkowi mieszkańcy  
z pomysłami na skalę kraju!

Co DIETETYKA 2 BE  
przygotowała dla  
posiadaczy RKM?
20% zniżki od ceny 
standardowej na jedną wizytę
10% zniżki na wizyty 
kontrolne

Ciąg dalszy na stronie 16  →

Partnerzy RKM

Patrycja Bończewska
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w kwocie 14 gr. Wieś posiadała fol-
wark, pole trojne, łąki i odznaczała się 
dobrej klasy gruntem ornym.

Wójt na Słupnie winien listy 
do Kamieńca wozić!

Interesujące są dzieje urzędu wójta 
w Słupnie, które sięgają 1468 r., kiedy 
to książęta mazowieccy powierzyli tę 
prestiżową funkcję troszczącemu się 
o ich dobra, niejakiemu Florianowi, tu 
zamieszkałemu. W zamian, obowiąz-
kiem tegoż Floriana miało być dostar-
czanie pism książęcych do Kamieńca 
(współcześnie Kamieńczyka k. Wy-
szkowa). Natomiast „trudy” wynika-
jące z owego zobowiązania miało mu 
wynagrodzić nadanie 1 włóki wójto-
stwa. (Co to jest włóka - raptem jakieś 
18 ha i to niecałe, w zamian za taką 
harówę plus dalekie delegacje?!? – na 
podobną propozycję awansu prych-
nąłby pewnie niejeden nam współ-
czesny kandydat na urzędnika. Lecz 
Florian nie narzekał, a nawet jeśli, to 
pod nosem - tak, że skrybowie nie do-
słyszeli, bowiem kroniki o tym mil-
czą). Z obowiązku dostarczania listów 
wywiązywał się dobrze, jego następcy 
również. A wielce zaradny Piotr zwa-
ny Połciem, w 1477 r. zrekompenso-
wał sobie trudy słupieńskiego wójto-
stwa, poprzez okazyjne odkupienie 
od Pawła z Pomnichowa 2 włók wójto-
stwa w świeżo lokowanej wsi Tłuściec 
(obecnie miasto Tłuszcz), za jedyne 28 
kóp groszy w półgroszkach.

Inna sprawa, że sytuacja materialna 
wójtów uległa znaczniejszej poprawie 
w 1485 r., a więc wraz z nadaniem na 
Słupno przez księcia Bolesława V pra-
wa chełmińskiego z czynszem książę-
cym po 4 gr. z każdej włóki, z którego 
wójt, jako poborca zachowywał pe-
wien procent.

Jako pracowitego wójta zapamięta-
ły jeszcze dzieje, niejakiego Andrzeja, 
wzmiankowanego w 1525 r. Dopiero 
czterdzieści lat później musiała się tra-
fić czarna owca, bo z 1565 r. pochodzi 
upomnienie, że skoro wójt słupieński 
ma 1 włókę na prawie starym, winien 
z listami jeździć, gdzie mu każą!

Między Panem, Synem Wójta 
a Plebanem

Wróćmy jednak do wspomnianego 
na początku wójta Floriana, a właści-
wie jego syna – Stanisława, któremu 
dane było zostać jedną z najbardziej 
wpływowych postaci rodzącego się 
wówczas, lokacyjnego miasta Radzy-
mina.

Otóż, był rok 1474. Stanisław, syn 
Floriana studiował wtedy na Uni-
wersytecie Krakowskim. W tym cza-
sie świat zachodni (a właściwie sama 
Europa, bo o istnieniu Ameryki nikt 
jeszcze nie słyszał) żył głośną sprawą 

procesu pewnego koguta, którego sąd 
w Bazylei skazał na śmierć przez spa-
lenie na stosie, za odrażającą zbrod-
nię… zniesienia jaja. (Proces miał 
charakter poszlakowy, a oskarżonego 
skazano na podstawie zeznań świad-
ków). W związku z powyższym moż-
na domniemywać, iż w owym cza-
sie w wielu miastach Europy, w tym 
i w Warszawie, mieszczanie z nieuf-
nością spoglądali na cudzoziemców, 
oferujących jaja z eksportu, niechyb-
nie obawiając się wyklucia bazylisz-
ka. Z pewnością jednak, ten problem 
nie dotyczył wówczas naszej najbliż-
szej okolicy. Radzyminiacy bardziej 
zapewne przeżywali pierwszą roczni-
cę powstania parafii i związane z nią 
dziękczynienie, a pan Jan Radzy-
miński, chcąc przyspieszyć książęce 
nadanie praw miejskich, o które od 
dłuższego już czasu zabiegał, zajęty 
był szukaniem sposobów na wzmoc-
nienie pozycji swojej rodzinnej osady 
w negocjacjach z księciem.

Jednym z nich mogło być rozwi-
nięcie wpływów świeżo erygowanej 
parafii. Przy czym w grę wchodziło 
jedynie ewentualne przyłączenie do 
niej Słupna, gdyż ani od parafii w Dą-
brówce, ani tym bardziej w Klembo-
wie nie było szans na uszczknięcie 
czegokolwiek. Należało zatem namó-
wić niezbyt majętnego wójta Floria-
na, aby ten zechciał zbuntować kmieci 
przeciwko plebanowi w Kobyłce i by 
przekonał ich do komendarza w Ra-
dzyminie. Plan zapewne powiódłby 

się, gdyby nie czujność kobyłkowskie-
go proboszcza. Ten, choć był imien-
nikiem Jana, do jego zwolenników 
raczej się nie zaliczał. Już wcześniej 
bezskutecznie protestował przeciwko 
rozpoczęciu budowy radzymińskiego 
kościoła, upatrując w nim zagrożenia 
dla swojej pozycji. Zatem, gdy tylko 
przewiedział się o intrydze, postano-
wił nie dopuścić do oderwania Słupna 
od swojej parafii i tym razem posta-
wił na swoim. Słupno pozostało przy 
Kobyłce, ale Pan Radzymiński nie za-
mierzał całkiem rezygnować z aneksji, 
a jedynie odłożył swe plany na dogod-
ny moment.

Syn Wójta ze Słupna 
Plebanem w Radzyminie!

Kilka lat później, syn Floriana – Sta-
nisław, zakończył studia w Krakowie 
i został klerykiem diecezji płockiej. 
Jan Radzymiński ostatecznie zanie-
chał pomysłu przyłączenia Słupna do 
parafii, gdyż ledwie w rok po konflik-
cie z kobyłkowskim plebanem, na-
reszcie wymógł na księciu akt lokacji 
miasta na prawie chełmińskim. Przy-
łączenie Słupna do parafii właściwie 
nie było mu już do niczego potrzebne. 
Najwyraźniej jednak, musiał cenić so-
bie Floriana, bowiem pewne ustalenia 
poczynione między nimi przed laty, 
zostały dotrzymane.

W 1482 r. pleban radzymiński ks. 
Paweł nieoczekiwanie (a w rzeczy-
wistości zapewne w skutek namów 
Jana) złożył rezygnację z pełnionej 

funkcji. Radzymiński jakby na to cze-
kał, bo na jego prośbę biskup płocki 
Piotr mianował nowym proboszczem 
w Radzyminie ks. Stanisława ze Słup-
na. Niewątpliwie była to dla Jana i dla 
Radzymina nominacja historyczna 
i znamienna. Niespełna dekadę po 
erygowaniu, parafia trafiła pod opie-
kę człowieka miejscowego, znające-
go lokalne realia a przy tym solidnie 
wykształconego. Nie dziwi zatem, że 
Stanisław cieszył się uznaniem para-
fian, Jana i jego następców. Najpraw-
dopodobniej, jako przyjaciel rodu 
przygotowywał (a kto wie, czy wręcz 
nie namówił?) do studiów w Krakowie 
Marcina Radzymińskiego – jednego 
z synów Jana.

Będąc plebanem zdołał rozwinąć 
parafię i działającą przy niej szkółkę 
parafialną. Za jego staraniem w 1492 
r. Radzymiński postanowił nadać ko-
ściołowi mniejsze, ale lepszej klasy 
grunty pod uprawę.

Ks. Stanisław ze Słupna zmarł praw-
dopodobnie w 1516 r., dbając o parafię 
w Radzyminie do ostatnich dni życia, 
o czym świadczy fakt, że na krótko 
przed śmiercią toczył jeszcze zacięty 
spór z plebanami z Dąbrówki i Klem-
bowa o przynależność parafialną no-
wopowstałej wsi Wola Zawadzka.

Komu bije radzymiński dzwon
Śmierć ks. Stanisława położyła kres 

ambitnym planom połączenia Słupna 
i Radzymina wspólną parafią. Ostat-
nia taka próba, która odbiła się echem 
w historii, miała miejsce w 1525 r. Po-
mimo, iż kmiecie ze Słupna skarżyli 
się, że do kościoła parafialnego w Ko-
byłce mają półtorej mili, a do kościoła 
w Radzyminie, którego dzwon słychać 
ze Słupna zaledwie 0,25 mili, wieś po-
została w obrębie parafii kobyłkow-
skiej. Nie pomogło nawet tłumacze-
nie, że nie tylko odległość, ale też zła 
droga i zrywany przez wylewy Czar-
nej mostek powoduje, iż w kościele pa-
rafialnym bywają rzadko, nie mogąc 
uczestniczyć we Mszy Świętej. Osta-
tecznie Słupno nigdy nie znalazło się 
w parafii radzymińskiej i pozostało 
przy parafii w Kobyłce przez następne 
ponad czterysta lat! Dopiero w poło-
wie XX w. zostało przyłączone do pa-
rafii w Strudze, zaś w 2007 r. doczeka-
ło się rozpoczęcia budowy własnego 
kościoła, w którym 31 stycznia 2010 r. 
a więc prawie pół tysiąca lat po śmier-
ci Stanisława erygowano samodziel-
ną parafię p.w. Matki Bożej Fatimskiej 
i bł. Bronisława Markiewicza.

Słupno na szlaku królów
Ciekawostką może być fakt, iż wg 

zapisów z 1580 r. Słupno należało ja-
koby do parafii Tarchomin. Wydaje 
się jednak, że jest to pomyłka, u której 

podstaw znalazł się fakt, iż w 1565 r. 
dziesięciny ze Słupna należały do ka-
pituły warszawskiej. Najprawdopo-
dobniej była to jeszcze spuścizna po 
decyzji biskupa płockiego z 1433 r., kie-
dy to na prośbę samej księżnej Anny 
Bolkowej dziesięciny snopowe m.in. 
ze Słupna przeznaczane były na kole-
giatę św. Jana w Warszawie. (Kto wie, 
czy to właśnie nie wpływy z bogatej 
wsi dla kościoła warszawskiego prze-
sądziły o fiasku planów przyłączenia 
Słupna do parafii w Radzyminie?).

Pod koniec XVI w. dzierżawcą wsi 
był imć Bartłomiej Zaliwski herbu Ju-
nosza, chorąży liwski w latach: 1573 
- 1593. Pan Zaliwski, jako człowiek 
wykształcony, (absolwent Akademii 
Krakowskiej), piastował szereg waż-
nych funkcji i cieszył się powszechnym 
uznaniem. W 1573 r. był posłem woje-
wództwa mazowieckiego na pierwszy 
w dziejach sejm konwokacyjny (zwo-
łany po śmierci króla Zygmunta Au-
gusta), a rok później jako poseł koron-
ny z powiatu liwskiego uczestniczył 
w sejmie koronacyjnym, na którym 
wyłoniono pierwszego polskiego króla 
elekcyjnego Henryka Walezego. Cie-
kawostką może być fakt, że Bartłomiej 
Zaliwski jako starosta warszawski 
w 1576 r. towarzyszył w podróży przez 
naszą okolicę samemu królowi Stefa-
nowi Batoremu. Warto podkreślić, iż 
był to kolejny wielki polski monarcha, 
który podczas przejazdu do pierwsze-
go popasu w Radzyminie, odwiedził 
Słupno. Wcześniej, 17 lipca 1545 r. wieś 
wizytował także ostatni z Jagiellonów, 
król Zygmunt August.

Zmienne koleje losu
Wraz z końcem XVI w. i rosnącą 

rolą Warszawy, jako nowej siedziby 
królów polskich, trakt przebiegający 
przez Słupno jeszcze bardziej zyskał 
na znaczeniu. Miało to swoje dobre 
ale i złe strony, o czym mieszkań-
cy dość szybko się przekonali. Wiek 
XVII i początek wieku XVIII okazały 
się najtrudniejszym okresem w dzie-
jach naszego regionu. Potop szwedz-
ki i wojna północna doprowadziły do 
ogromnego spustoszenia wsi. Dramat 
ludności spotęgowały epidemie, szcze-
gólnie zaraza z 1785 r., która zdziesiąt-
kowała ludność na terenie całej parafii 
Kobyłka.

Po upadku Rzeczypospolitej, Do-
bra Słupno, w skład których wchodzi-
ły także: Nadma i Maciołki, stały się 
własnością rządową. W Słupnie znaj-
dował się dwór, zamieszkiwany przez 
kolejnych dzierżawców majątku. Do 
dziś na kobyłkowskim cmentarzu za-
chował się chociażby nagrobek wie-
czysto dzierżawczyni owych dóbr, Te-
resy Jerzmanowskiej, zmarłej w 1841 
r. Kolejnym dzierżawcą był jej zięć 

Piotr Valintin d’Hauterive, zaś jako 
ciekawostkę można przytoczyć fakt, 
iż wśród znanych nazwisk gospodarzy 
dóbr słupieńskich pojawiła się m.in. 
Wisława, córka Prota Jacka Adama 
Lelewela, a tuż przed wybuchem II 
wojny światowej właścicielem dworu 
był znany śpiewak operowy Ignacy 
Dygas.

W przeciwieństwie do dzierżawców 
Słupna, którym nieszczególnie wio-
dło się w interesach przez cały XIX w., 
sama wieś rozwijała się dość pomyśl-
nie. W 1827 r. Słupno liczyło 41 domów 
i 208 mieszkańców. W 1876 r. miało 
już 409 mieszkańców. W okresie ist-
nienia Królestwa Polskiego, Słupno 
było siedzibą gminy wiejskiej, zlikwi-
dowanej w 1867 r. wraz z utworzeniem 
powiatu radzymińskiego.

Ożywieniu gospodarczemu przy-
służyło się wytyczenie w latach 
30-tych XIX w. nowego, bitego trak-
tu z Warszawy do Radzymina, co 
usprawniło komunikację i handel ze 
stolicą. Od tego czasu Słupno zaczęło 
stopniowo zmieniać swój typowo rol-
niczy charakter. Szansą okazał się roz-
wój przemysłu cegielnianego, który 
nastąpił w II połowie XIX w. U progu 
XX w. produkcja cegły w rejonie Słup-
na odbywała się już na skalę przemy-
słową, czemu sprzyjało uruchomienie 
w 1899 r. kolei wąskotorowej na trasie 
Warszawa – Marki – Radzymin.

Słupno w ogniu wojen
Podczas Bitwy Warszawskiej 1920 

r. Słupno znalazło się na przedpolach 
II linii polskiej obrony. Już 13 sierpnia, 
tuż po zajęciu Radzymina przez bol-
szewików, wieś stanowiła punkt kon-
centracji 46 pułku. Jednak najbardziej 
dramatyczne momenty bitwy nastą-
piły w dniach następnych. 14 sierpnia 
podczas polskiego odwrotu na skrzy-
żowaniu dróg z szosą warszawską 
w centrum Słupna, poległ dowódca 
I batalionu 85 Pułku Strzelców Wileń-
skich kpt. Ryszard Downar-Zapol-
ski. 27-letni oficer uznany 
został za jednego z najdziel-
niejszych bohaterów Cudu 
nad Wisłą. Warszawa żegnała 
go tłumnie podczas wspólnej ceremo-
nii pogrzebowej z poległymi: ks. Sko-
rupką i podchor. Lachowiczem. Lud-
ność Słupna zapisała chlubną kartę 
dziejów podczas polskiego kontrataku 
na Radzymin w przełomowym dniu 
15 sierpnia. Mieszkańcy Słupna po-
magali wojsku, rozbrajając bolsze-
wików i biorąc ich do niewoli.

Podczas II wojny światowej, a dokład-
niej w trakcie sowiecko-niemieckiej bi-
twy pancernej, stoczonej na przedpolach 
Radzymina latem 1944 r., wieś Słupno 
została niemal doszczętnie zrównana 
z ziemią, a mieszkańcy wypędzeni.

Warto w tym miejscu nadmienić, 
że wojenne losy mieszkańców zosta-
ły szeroko opisane w pierwszej mo-
nografii Słupna pt. „Ocalić od zapo-
mnienia”, autorstwa Moniki Jagiełło, 
wydanej przez Stowarzyszenie Roz-
woju Wsi Słupno w 2010 r.

Tajemnica słupieńskiego 
Słupa

O tym, że Słupno jest naprawdę sta-
rą miejscowością świadczy jego na-
zwa. Słupno to pochodna nazwa przy-
miotnikowa, utworzona przy użyciu 
archaicznego formantu –no. Jej pod-
stawę toponimiczną stanowi określe-
nie „słup”. Mamy zatem do czynienia 
z osadą, która powstała przy słupie. 
Pytanie tylko, czym właściwie był ów 
„słup”? Niestety, niezwykle trudno 
jest dać jednoznaczną odpowiedź na 
to pytanie, ponieważ w okresie śre-
dniowiecza fraza „słup” miała wiele 
zastosowań. Na tym terenie mogła 
odnosić się zarówno do słupa rozgra-
niczającego ziemie (lasy) książęce od 
prywatnych, jak też do oznakowanego 
palami przejścia przez bagno, ewen-
tualnie konstrukcji wzniesionej na 
palach. Jak zatem było w przypadku 
naszego Słupna? Otóż, wśród bada-
czy dziejów wczesnego średniowiecza 
panuje obecnie dość powszechny po-
gląd, iż nazwa ta odwołuje się do słu-
pa, jako drewnianej wieży obserwa-
cyjnej. W „Słowniku etymologicznym 
języka polskiego” A. Brückne-
ra czytamy: „Przed groda-
mi słowiańskimi stawały 
nieraz słupy-wieże”. Archeolo-
dzy skłaniają się ku tezie, ja-
koby właśnie tego rodzaju 
konstrukcja ustawiona 
była w naszym Słup-
nie, stanowiąc ogni-
wo systemu obrony 
oddalonego o kilka-
naście kilometrów 

grodu na Starym Bródnie. Zważyw-
szy, że gród ten założono w czasach 
panowania księcia Siemomysła, ojca 
Mieszka I, oznaczałoby to, że histo-
ria Słupna sięga X-XI w. a więc miej-
scowość istnieje już od tysiąca lat! Co 
prawda, nie ma żadnych dowodów 
w postaci odkryć archeologicznych 
na istnienie słupa-wieży w tej okolicy, 
ale za jego lokalizacją w tym rejonie 
przemawia kilka poszlak, tj.: obec-
ność wydm, ułatwiających obser-
wację znad wierzchołków drzew czy 
bezpośrednia bliskość starego szlaku 
handlowego, wiodącego z Rusi, któ-
ry stanowił również dogodną drogę 
dla potencjalnych łupieżczych wy-
praw. Inna sprawa, że w okresie po-
koju załoga wieży mogła ostrzegać 
podróżnych chociażby przed sezono-
wymi wylewami Czarnej, albo przed 
zdradliwymi bagnami występującymi 
w tej okolicy, radząc omijać np. roz-
ległe trzęsawisko między obecnym 
Słupnem a Pustelnikiem, znane jesz-
cze w XIX w. pod nazwą „Czerwona 
Woda”. (Kto wie, być może to właśnie 
echa tamtych czasów, stały się kanwą 
legendy radzymińskiej?).

Roda miń i baczenie miej!
Dla tych, których nie przekonuje 

teza o słupie-wieży, jest jeszcze jedna 
alternatywa, która w mojej ocenie tak-
że warta jest rozważenia. Być może, 

sięgające czasów plemien-
nych, dzieje Słupna bio-

rą swój początek nie 
tyle od 

słupa-wieży, ile od słupa w znaczeniu 
sakralnym? W czasach przedchrześci-
jańskich mianem słupa określano bo-
wiem drewnianego bałwana, niekiedy 
też pogański ołtarz, symbolizujący np. 
Roda – bóstwo związane z tym, co nie 
minie żadnego człowieka – z przezna-
czeniem, śmiercią ale też stanowiące 
symbol ciągłości życia w obrębie ro-
du, w kolejnych pokoleniach. Zatem, 
czy Słupno mogło stanowić niegdyś 
lokalny ośrodek kultu słowiańskiego? 
Wydaje się, że położone przy starym, 
popularnym szlaku, nieopodal okaza-
łych wydm (wzmiankowanych w XV 
w. pod zagadkową nazwą „Kijeńskie 
Góry”), w sąsiedztwie bagien i mocza-
rów a do tego otoczone puszczą, w któ-
rej z dawna zakładane były plemienne 
cmentarzyska, mogło być dogodnym 
miejscem do oddawania jakiejś czci 
lub do obrzędowych spotkań.

Niewykluczone też, że po prostu 
w czasach przedchrześcijańskich stał 
tu słup jakiegoś bóstwa, (przodek ka-
pliczki przydrożnej), mający prze-
strzegać podróżnych przed kapryśną 
rzeką i puszczańskimi moczarami.

W tym miejscu należy zaznaczyć, 
że choć teza o słupie-bałwanie nie ma 
praktycznie żadnego oparcia w dowo-
dach, to jednak reminiscencje daw-
nych wierzeń wydają się pobrzmiewać 
w zacierających się już w świadomości 
tutejszych mieszkańców: nazwach te-

renowych i wierzeniach ludowych.

O czym szumiała 
Puszcza Słupieńska i jakie 

sekrety skrywała?
W średniowieczu, okolice Słup-

na porastała rozległa pusz-
cza, która zapożyczyła swój 
przydomek właśnie od na-

zwy naszej osady. W źródłach pisa-
nych Puszcza Słupieńska pojawiła się 
po raz pierwszy już w 1484 r. a ów-

czesny zapis jej nazwy brzmiał: 
„Slupyenska”. (Gwoli ścisłości 
dodajmy, że przymiotnik „słu-

pieński” do dziś jest urzędowo uzna-
wany za prawidłowy, chociaż popular-
niejszą od niego i chętniej stosowaną 
w mowie potocznej odmianą jest nie-
oficjalna forma „słupecki”).

Puszcza Słupieńska była dużym 
książęcym kompleksem leśnym, 
zwyczajowo przypisywanym do 
Słupna. Rozpościerała się na obsza-
rze od Kawęczyna i Bródna przez 
Nieporęt aż po granice z Radzymi-
nem, Czarną i Kobyłką. Wg opisu 
z 1565 r. Puszcza miała w tzw. „ob-
jazd” 6 mil, obfitowała w zwierzynę, 
zwłaszcza sarny, dostarczała wystar-
czającą ilość drewna budowlane-
go i opału, a także drwa olszowego 
i brzeziny. Bartnicy uzyskiwali z niej 
rocznie 13,5 rączek miodu.

Nie pij, bo Cię Słupecki 
wyprowadzi!

W kontekście tezy o reminiscen-
cjach dawnych wierzeń należy zwró-
cić uwagę, że na terenach, które zaj-
mowała Puszcza Słupieńska jeszcze 
w XV w. funkcjonowały ciekawe na-
zwy lokalne, ewidentnie przywodzą-
ce na myśl skojarzenia z czasami kul-
tu przedchrześcijańskiego tj. m.in.: 
„Uroczysko” (odnoszące się do czę-
ści lasu, a nie znaku granicznego), 
„Pieczysko” (bagno będące zarazem 
punktem granicznym) a także funk-
cjonująca jeszcze w XVIII w. nazwa 
terenowa „Święcienica”. Co ciekawe, 
wszystkie te miejsca zlokalizowane 
były właśnie w sąsiedztwie Słupna. 
Uroczyskiem zwano obszar w rejo-
nie obecnej Wólki Radzymińskiej. 
W jego obrębie w czasach współcze-
snych ujawniono ślady starożytnego 
cmentarzyska. Święcienicą, (wg Z. 
Glogera słowo to oznaczało święty 
gaj), nazywano grunty rolne w ob-
rębie obecnej wsi Cegielnia. Z kolei 
Pieczysko, to bagno na skraju ra-
dzymińskiego Aleksandrowa, do 
dziś nazywane „Piekiełkiem”, gdyż 
wg miejscowego podania mieszka na 
nim diabeł).

Ciekawostką może być fakt, iż 
jeszcze kilka dekad temu, rzeczo-
ny diabeł kojarzony był nie tylko 
przez mieszkańców Aleksandrowa, 
ale występował też w opowiastkach 
starszych ludzi z całej okolicy Słup-
na, Marek a nawet Grodziska. Co 
znamienne, by nie mówić o czarciej 
naturze wprost, używano zazwy-
czaj sformułowania: „Słupecki” albo 
„Pan Słupecki”, niekiedy ukrywając 
go pod imieniem „Łukasz”. W aneg-
dotach imć Słupecki był zazwyczaj 
towarzyszem podróży (czasem ostat-
niej, zazwyczaj przedostatniej) pija-
ków, których zwodził na bagna, nie-
ostrożnej młodzieży i przechodniów, 
którzy pobłądzili w lesie.

Niegdyś widywano go pieszo, 
(w czasach nam bliższych pojawiał się 
ponoć na starym rowerze). Straszono 
nim dzieci i przestrzegano dorosłych, 
by nie zapuszczali się w konkretne re-
jony lasu i odludne miejsca. Ale to już 
temat na inną gawędę…

Gdyby jednak ktoś z Państwa zasta-
nawiał się ile w tym wszystkim mo-
że tkwić prawdy, a ile fantazji zawsze 
może to sprawdzić udając się na spacer 
np. słupieńską ul. Gościniec, biegną-
cą częściowo po śladzie starego szlaku 
handlowego sprzed wieków. Kto się 
dobrze wsłucha, może usłyszy tętent 
królewskiego zaprzęgu lub dźwięk ra-
dzymińskiego dzwonu? A może… ro-
werowy dzwonek?

  Rafał S. Lewandowski
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W 2018 roku w gminnych sołectwach odbyło się blisko trzydzieści imprez 
plenerowych. Szereg atrakcji dla najmłodszych, miła atmosfera i prawdziwa 
zabawa biesiadna towarzyszyły przy każdej imprezie. 

Dziękujemy sołtysom gminy Radzymin, radom sołeckim i wszystkim 
osobom, zaangażowanym w organizację wydarzeń, za świetną atmosferę na 
zabawach sołeckich i stworzenie okazji do integracji mieszkańców.

W dniach 15- 16 września odbyły 
się „Dni Radzymina” – święto mia-
sta i gminy organizowane w roczni-
cę nadania miastu praw miejskich. 
Za oficjalną datę ich nadania uzna-
je się dokument lokacyjny z 5 wrze-
śnia 1475 roku, sygnowany przez 
księcia mazowieckiego Bolesława 
V. W  sobotę mieszkańcy uczest-
niczyli w pełnym atrakcji pikniku 
rodzinnym, którego gwiazdą była 
Majka Jeżowska. Na koniec wystą-
piła gwiazda wieczoru – Sarsa. Na 
swoim koncie ma takie przeboje jak 
„Naucz mnie” czy „Zapomnij mi”. 
Żadnego nie zabrakło na fantastycz-
nym koncercie. Muzyka była główną 
atrakcją sobotniego święta, choć nie 
jedyną. Popularnością cieszyło się 

wśród odwiedzających festyn sto-
isko „Smak(i) zabawy” promujące 
kuchnię naszych babć. Można by-
ło spróbować prostych i smacznych 
dań: pierogów, kiszki ziemniaczanej 
czy wędlin wg przepisów przekazy-
wanych z  pokolenia na pokolenie. 
„Smaki(i) zabawy” to jeden ze zwy-
cięskich projektów, zrealizowanych 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2018. W niedzielę, radzyminiacy da-
lej fetowali święto swojego miasta. 
W Miejskiej Sali Koncertowej odbył 
się show kabaretowy. Na scenie wy-
stąpił Andrzej Grabowski, znany ja-
ko Ferdynand Kiepski oraz  kolejna 
gwiazda wieczoru Robert Korólczyk, 
który na co dzień występuje w „Ka-
barecie Młodych Panów”. 

28 września br. społeczność 
Nadmy uczestniczyła w obcho-
dach „Dnia Patriotyzmu, Integracji  
i Rekreacji”. Uroczystości rozpo-
częły się Mszą Św. pod przewod-
nictwem bp Marka Solarczyka, na-
stępnie zgromadzeni uczestnicy 
przemaszerowali z 20-sto metrową 
flagą z terenu parafii do SP im. Pry-
masa Tysiąclecia w Nadmie. 

Podczas uroczystości list gratu-
lacyjny Wojewody Mazowieckiego 
przez prezesa Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nadmie druha Dariusza 
Wojdę otrzymał zasłużony i mocno 

zaangażowany w działalność OSP 
Nadma druh Senior – Kazimierz 
Gembicki.

Centralnym punktem uroczysto-
ści był koncert „SOLI DEO POL-
SKO!”, zrealizowany w ramach 100 
Projektów na 100-lecie Odzyskania 
Niepodległości Polski. Młodzi arty-
ści zaprosili wszystkich do zadumy 
i refleksji nad dziejami naszej Ojczy-
zny poprzez wsłuchanie się w słowa 
zaprezentowanych pieśni patriotycz-
nych.

Był to dzień prawdziwej „lekcji pa-
triotyzmu”.

Tak bawią się mieszkańcy 
sołectw w gminie Radzymin

Święto miasta  
- Dni Radzymina

Dzień patriotyzmu, integracji i rekreacji w Nadmie Radzymiński Dzień Zdrowia

W YDAR ZENIA W YDAR ZENIA

W niedzielę, 9 września Cen-
trum Medyczne im. Bitwy War-
szawskiej 1920 r. zorganizowało 
dla mieszkańców naszej gminy 
kolejną, 3.edycję Radzymińskiego 
Dnia Zdrowia. Odwiedzający Cen-
trum Medyczne mogli nieodpłat-
nie i bez wcześniej wystawionych 
skierowań sprawdzić swój stan 
zdrowia podczas konsultacji z le-
karzami specjalistami,  wykonać 
badania diagnostyczne, skorzy-
stać z profilaktyki jamy ustnej lub 
zbadać u chirurga onkologa zna-
miona na skórze. W specjalnym 

punkcie pracownicy NFZ wy-
rabiali zainteresowanym karty 
EKUZ i ZIP. Partnerzy Centrum 
Medycznego także przygotowa-
li specjalne stoiska. Ponad 10 in-
stytucji i organizacji, które na co 
dzień zajmują się promocją zdro-
wia, ochroną środowiska, bezpie-
czeństwem czy oświatą odpowia-
dało na pytania związane ze swoją 
działalnością, a po spotkaniu ob-
darowywało odwiedzających 
drobnymi upominkami oraz pu-
blikacjami związanymi z prowa-
dzoną działalnością.
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W sobotę, 29 września br. na 
Cmentarzu Żołnierzy Polskich 
w Radzyminie odbyła się uroczystość  
z okazji 79. rocznicy powstania Pol-
skiego Państwa Podziemnego. Wśród 
zgromadzonych gości znaleźli się 
m.in.: kpt. Mieczysław Chojnacki ps. 
„Młodzik”, por. Krystyna Potrze-
bowska ps. „Jaga”, prezes ŚZŻAK 
Okręg Warszawa-Wschód Mirosław 
Widlicki, wicestarosta wołomiński 
Adam Łossan, Burmistrz Radzymi-
na Krzysztof Chaciński, Przewodni-
czący

Rady Miejskiej w Radzyminie 
Krzysztof Dobrzyniecki wraz z rad-
nymi.O największych osiągnięciach 
Polskiego Państwa Podziemne-
go wszystkim uczestnikom przy-
pomniał prezes TPR p. Jan Wnuk. 
W tym dniu nagrodzono także od-
znaką pamiątkową „Za zasługi dla 
ŚZŻAK”: p. Elżbietę Jeleń – dyrek-
tor SP nr 1 im. ppłk. pil. M. Pisar-
ka w Radzyminie, p. Annę Madoń 

– wieloletnią, byłą dyrektor  dyrektor 
SP nr 2 im. M. Chełmońskiej-Szcze-
pankowskiej w Słupnie, p.  Annę 
Górską-Peć – nauczycielkę Niepu-
blicznej SP Praxis w Łąkach, p. Edytę 
Kuźkowską – nauczyciela SP nr 2 im. 
ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie, p. 
Zbigniewa Kołaczyńskiego – lekarza, 
syna żołnierza AK oraz p. Pawła Woj-
ciechowskiego – syna żołnierza AK. 
Odznaką honorową „Za zasługi dla 
ŚZŻAK” wyróżnieni zostali p. Adam 
Roszkowski i Zbigniew Tomczyk. 

Podczas uroczystości usłyszeliśmy 
patriotyczny montaż słowno-mu-
zyczny przygotowany przez młodzież 
oraz nauczycieli z Międzyszkolnego 
Klubu Historycznego im. Armii Kra-
jowej Ziemi Radzymińskiej. Organi-
zatorami uroczystości byli: Towa-
rzystwo Przyjaciół Radzymina, Koło 
ŚZŻAK „Rajski Ptak” w Radzyminie, 
Burmistrz Radzymina i Międzysz-
kolny Klub Historyczny im. Armii 
Krajowej Ziemi Radzymińskiej.

79. rocznica powstania 
Polskiego Państwa 
Podziemnego.  
Radzymin pamięta!

100-lecie  
Niepodległości  
w Radzyminie

W YDAR ZENIA W YDAR ZENIA

Do 5 października trwała rekru-
tacja dzieci w wieku 6 -9 lat na Uni-
wersytet Dziecięcy w Radzyminie. 
To nowa inicjatywa edukacyjna, 
której pomysłodawcą jest Agniesz-
ka Deptuła - Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 im. Ks. Eleonory 
Czartoryskiej w  Radzyminie oraz 

Krzysztof Chaciński - Burmistrz 
Radzymina. Zajęcia odbywać się bę-
dą w soboty, jeden raz w miesiącu, 
w  czterech blokach tematycznych: 
przyrodniczym, humanistycznym, 
społecznym i technicznym w Szko-
le Podstawowej nr 2 w  Radzymi-
nie. Organizowane będą w formie 

wykładów, warsztatów, pokazów 
a także seminariów oraz wycieczek. 
Rodzice będą mogli wziąć udział 
w  otwartych zajęciach metodycz-
nych, dotyczących wychowania 
i edukacji dzieci. Będą się odbywa-
ły w czasie trwania zajęć dla dzieci. 
Inauguracja roku akademickiego 

odbędzie się 16 października o godz. 
17.00 w  SP 2 w  Radzyminie. Stu-
dia na Uniwersytecie Dziecięcym są 
bezpłatne. Partnerem Uniwersytetu 
Dziecięcego w Radzyminie jest Wyż-
sza Szkoła im. P. Włodkowica w Płoc-
ku Filia w Wyszkowie oraz Centrum 
Usług Wspólnych w Radzyminie.

22 września w Starych Załubicach 
odbył się połączony festyn z okazji tra-
dycyjnego Dnia Ziemniaka i otwarcia 
filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gmi-
ny Radzymin. W ostatnich miesiącach 
budynek OSP Radzymin został grun-
townie odnowiony, a jego parter za-
adaptowano na cele centrum kultury 
i spotkań dla mieszkańców Załubic, 
Wolicy i całej północnej części gmi-
ny. Znajduje się tam biblioteka, sala te-
atralno-kinowa i pomieszczenia do za-
jęć edukacyjno-kulturalnych. W dzień 
otwarcia odbyła się pierwsza projek-
cja filmu dla dzieci. Wstęgę przecinali 
m.in. Burmistrz Krzysztof Chaciński, 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Dobrzyniecki, prezes OSP 
Załubice Andrzej Siarna, Bożena Żela-
zowska, przewodnicząca Komisji Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego oraz 
radni i sołtysi z gminy Radzymin. Spo-
śród festynowych atrakcji wyróżniały 
się przepyszne placki ziemniaczane, 
które przygotowały gospodynie z Ko-
ła nr 3 Polskiego Związku Emerytów 
w Załubicach.

Filia Biblioteki w Załubicach prowa-
dzi już różnorodne zajęcia dla dzieci – 
informacje na profilu Facebookowym 
oraz pod nr telefonu 501 034 056.

W przededniu stulecia Niepodległości, 10 października, swoje setne urodziny 
obchodziła p. Janina Modzelewska z Radzymina. Życzenia w imieniu całej gmin-
nej społeczności złożyli Jubilatce Burmistrz Krzysztof Chaciński i Przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Dobrzyniecki. W gronie rodzinnym wspominała praco-
wite życie i codzienne historie z trudnych czasów wojennych.

W tym roku Narodowe Czytanie 
przyjechało do mieszkańców Radzy-
mina na motocyklach MotoCudu 
i miało kilka przystanków: na osie-
dlach Victoria i Reymonta, na placu 
T. Kościuszki i w Parku Czartoryskiej. 
Fragmenty „Przedwiośnia” Stanisła-
wa Żeromskiego czytał znakomity ak-
tor Krzysztof Janczar.

5 października druhowie z OSP 
Radzymin odebrali kluczyki do 
nowego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego. Wóz marki MAN jest 
pojazdem typu średniego, przy-
stosowanym do pracy w trudnym 
terenie. OSP Radzymin zakupiła 
go dzięki dofinansowaniu z NFO-
ŚiGW, WFOŚiGW, Gminy Radzy-
min, Województwa Mazowieckiego 

i Komendy Wojewódzkiej PSP. Na 
część prasową uroczystości prze-
kazania wozu specjalne przybył do 
Radzymina Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji Jo-
achim Brudziński, byli również 
obecni: Komendant Główny Pań-
stwowej Straży Pożarnej gen. Le-
szek Suski, Komendant Główny 
Policji gen. Jarosław Szymczyk, 

przedstawiciele służb munduro-
wych, władz wojewódzkich i sa-
morządowych. Na popołudniowej 
części uroczystości strażacy z OSP 
Radzymin podziękowali jeszcze 
raz wszystkim samorządowcom 
i przedstawicielom Państwowej 
Straży Pożarnej, którzy pomogli 
przy zakupie wozu i wspierają OSP 
Radzymin.

Sołectwo Rżyska reprezentowało Gminę Radzymin na IX Festiwalu Aktyw-
ności Społecznej i Kulturalnej Sołectw 8 września w Jabłonnie. Na stoisku Rżysk 
można było spróbować przepysznych tradycyjnych potraw i napojów, podziwiać 
rękodzieło, wykonać własną torbę techniką sitodruku, czy oglądać zwierzęta go-
spodarskie i tradycyjne narzędzia rolnicze. Mieszkańcy Rżysk przygotowali świet-
ne przedstawienie kostiumowe, z którym zajęli III miejsce w kategorii „występ 
sceniczny”. Stanęli też na podium za prezentację stoiska. Przez cały festiwalowy 
dzień atrakcje z sołectw i towarzyszące im wydarzenia podziwiały tysiące goście. 
Dziękujemy Rżyskom za ogromną pracę nad przygotowaniami i piękną prezen-
tację gminy Radzymin!

Uniwersytet Dziecięcy w Radzyminie

Otwarcie filii  
biblioteki  
w Załubicach

100. urodziny pani Janiny Modzelewskiej

Narodowe Czytanie 2018 na motocyklu

OSP Radzymin ma nowy  
wóz ratowniczo-gaśniczy

Rżyska na Festiwalu Sołectw

Z okazji 100-lecia Niepodległości 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gmi-
ny Radzymin wraz z organizacjami 
społecznymi przygotowuje bogaty 
program artystyczno-patriotyczny. 
11 listopada od godz. 16:00 w hali RO-
KiS wystąpią uczniowie z Międzysz-
kolnego Klubu im Armii Krajowej 
Ziemi Radzymińskiej ze spektaklem 
„Ballada o tej co nie zaginęła”, arty-
ści z Teatru Maskarada z widowi-
skiem słowno-muzycznym „Dzień 
Niepodległości” oraz Radzymińska 
Orkiestra Dęta w patriotycznym re-
pertuarze. Wcześniej, o godz. 13:00, 
w kolegiacie odbędzie się uroczysta 
Msza Święta w intencji Ojczyzny, 
a po niej tradycyjne oficjalne uroczy-
stości pod pomnikiem T. Kościuszki.

Harmonogram głównych obcho-
dów gminnych w dn. 11 listopada:
godz. 13:00              

  Uroczysta Msza Święta 
za Ojczyznę w kolegiacie 
radzymińskiej

godz. 14:00-15:00 
  Oficjalne uroczystości gminne 
pod pomnikiem T. Kościuszki

od godz. 16:00 Program 
artystyczny w hali ROKiS, 
a w nim:

  Spektakl historyczny „Ballada 
o Tej co nie zaginęła”
  Koncert Radzymińskiej 
Orkiestry Dętej
  Widowisko słowno-muzyczne 
„Dzień Niepodległości”
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Do rozgrywek ligi wojewódzkiej 
w tym sezonie KRP „ROKiS” Radzy-
min zgłosił zespoły w następujących 
kategoriach wiekowych:

  dziewczęta (rocznik 2006/2007)- 
osoby odpowiedzialne za zespół tre-
nerki Ewa Filipek i Monika Sawicka;
  młodziczki I (rocznik 2004)- trener 
Agnieszka Wardakowska;
  młodziczki II (rocznik 2005)- tre-
ner Monika Sawicka;
  młodzicy (rocznik 2004/2005) 
 - trener Stanisław Jaworski;
  juniorki młodsze (rocznik 
2002/2003)- trener Ewa Filipek;

  juniorzy młodsi (rocznik 
2002/20030- trener Piotr Biernacki.
W tym sezonie również po raz 

pierwszy w historii nasz zespół został 
zgłoszony do rozgrywek  II Ligi Ko-
biet. Należy podkreślić fakt, iż zawod-
niczki, które będą reprezentowały nasz 
Klub w 100% - to Radzyminianki.

Podsumowanie  
sezonu

Poprzedni sezon 2017/2018 był 
zadowalający jeżeli chodzi o wyniki 
sportowe. W kategorii juniorek na-
szym dziewczętom niewiele brako-
wało, aby awansować do ¼ Finału 
Mistrzostw Polski Juniorek- w re-
zultacie zakończyliśmy  rozgrywki 
na 12 miejscu w Polsce.

Juniorki młodsze zakończyły roz-
grywki ligi wojewódzkiej na 4 miejscu 
i nie awansowały do rozgrywek szcze-
bla centralnego.

Młodziczki zajęły I miejsce w roz-
grywkach ligi wojewódzkiej, jednak 
w rozgrywkach zakończyły swoje 
zmagania na pierwszym etapie Finału 
ZPRP Młodziczek.

Dziewczęta rocznik 2005 zakończy-
ły rozgrywki na III miejscu, natomiast 
młodzicy miejsce 7 w rozgrywkach ligi 
wojewódzkiej.

Początek roku szkolnego to nie tylko nauka  
w szkole. W przypadku piłki ręcznej to także początek 
nowwego sezonu, w którym wiele będzie się działo  
w lidze wojewódzkiej i w II lidze kobiet

Poprzez stronę www.bazasportowa.radzymin.pl można już rezerwować gminne obiekty sportowe i dokonywać opłat za ich wynajem.

Nazywanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin tylko biblioteką  
to zdecydowanie za mało. W dużej mierze jest to zasługa zespołu kierowanego 
przez dyrektora Artura Laskowskiego, który od 2015 roku znacząco poszerza  
i urozmaica ofertę.

Nowy sezon KPR „ROKiS” Radzymin

Zarezerwuj salę sportową on-line

Więcej niż biblioteka w Kadrach Wojewódzkich. W sezonie 
2017/2018 powołania otrzymały nastę-
pujące osoby:

Kadra rocznik 2003 juniorek młod-
szych: Oliwia Szczepanek, Liwia Tro-
janowska, Aleksandra Matusiak, Na-
talia Żmijewska, Milena Dmowska, 
Maria Nowicka

Kadra rocznik 2003 juniorów młod-
szych: Bartłomiej Marcinkiewicz, Bo-
lesław Sasin, Dominik Laskowski, Bar-
tosz Banaszek, Bartosz Burakowski

Kadra rocznik 2004: Natasza Piąt-
kowska, Kaja Kopka, Dominika Łom-
ża, Paulina Jankowska, Aleksandra 
Getka

Reprezentacja Kadry Mazowsza Ju-
niorek Młodszych (2003) w lipcu 2018r. 
uczestniczyła w Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży, w której zajęła II 
miejsce . W składzie Kadry znalazły 
się nasze zawodniczki Oliwia Szczepa-
nek, Aleksandra Matusiak oraz Liwia 
Trojanowska.

Nasza działalność jest możliwa 
dzięki wsparciu finansowemu wielu 
instytucji, z którymi KPR „ROKIS” 
Radzymin realizuje zadania:

Gmina Radzymin – „Szkolenie 
sportowe oraz prowadzenie działal-
ności Klubu Piłki Ręcznej „ROKiS” 
Radzymin w 2018 roku”

Powiat Wołomin – „Wspieranie 
uczestnictwa dzieci, młodzieży i do-
rosłych w zawodach o charakterze po-
nadpowiatowym”

Ministerstwo Sportu i Turystyki – 
program „Klub 2018”

Związek Piłki Ręcznej w Polsce – 
Ośrodki Szkolenia w Piłce Ręcznej

W serwisie można sprawdzić do-
stępność poszczególnych sal i po-
mieszczeń sportowych w Gminie Ra-
dzymin, a także szybko i wygodnie 
dokonać rezerwacji oraz płatności on-
-line. Serwis powstał z myślą o spor-
towcach amatorach, którzy chcą sko-
rzystać z gminnej bazy sportowej 
i wynająć salę w dogodnych dla siebie 
godzinach. Jest zwieńczeniem prac 
nad nowym systemem zarządzania 
bazą sportową w gminie Radzymin

Wszystkie obiekty sportowe objęte 
nowym modelem są dostępne w godzi-
nach 8-22 od poniedziałku do piątku, 
a w weekendy w zależności od potrzeb. 
Z hal sportowych korzystają już szkoły 

i kluby sportowe, które mają stałe re-
zerwacje. Dłuższe godziny otwarcia 
i przejrzysty system rezerwacji powo-
dują, że obiekty sportowe będą dużo 
lepiej dostępne dla mieszkańców.

„Nowy model zarządzania pozwa-
la łatwiej zorganizować pozaszkolne 
zajęcia sportowe czy wynająć gminny 
obiekt sportowy. Mam nadzieję, że te 
rozwiązania będą sprzyjać dalszemu 
rozwojowi aktywności fizycznej w na-
szej gminie oraz przyniosą długofalo-
we korzyści społeczne i zdrowotne” – 
mówi Krzysztof Chaciński, Burmistrz 
Radzymina.

Z możliwości rezerwacji sko-
rzystały już pierwsze grupy 

sportowców-amatorów, jak np. miło-
śnicy siatkówki z Załubic czy zespół 
pracowników jednej z lokalnych firm. 
„Serdecznie zapraszamy mieszkańców 
gminy Radzymin, którzy chcą wspól-
nie uprawiać swoją ulubioną dyscypli-
nę lub zorganizować zajęcia sportowe 
w bezpiecznych, przyjaznych warun-
kach. Dla mieszkańców, organizacji 
i firm z terenu naszej gminy przygo-
towaliśmy też niższe opłaty” – zachę-
ca Marek Zalewski z Radzymińskie-
go Ośrodka Kultury i Sportu. ROKiS 
zarządza dostępnością obiektów, do-
datkowe informacje można uzyskać  
pod telefonem 22 786 52 99 i mailem 
biuro@rokisradzymin.pl.

Podstawowe ceny za godzinę zegarową wynajmu głównych 
hal sportowych:

Zniżki · 25% dla mieszkańców gminy Radzymin po okazaniu Radzymińskiej Karty Mieszkańca (w sys-
temie on-line należy wpisać numer karty); · 25% dla firm z siedzibą na terenie gminy Radzymin; 

· 50% dla organizacji pozarządowych, które realizują odpłatnie projekty na rzecz mieszkańców gmi-
ny Radzymin;· 75% dla organizacji pozarządowych, które realizują nieodpłatnie projekty na rzecz 

mieszkańców gminy Radzymin.
Podane powyżej ceny są cenami brutto dla wynajmu na cele niezarobkowe i zawierają 8% podatku 
VAT. Dla firm i na cele komercyjne stawki wynajmu są objęte 23-procentowym VAT-em. Szczegóło-

wy cennik według 8% i 23% stawek VAT można sprawdzić w serwisie.

Obiekt (ceny za 1h) 8-16 16-19 19-22  
i weekendy

Hala sportowa ROKiS 1 – 1 sektor (1/3 hali) 50 zł 72 zł 60 zł

Hala sportowa ROKiS – cała hala (3 sektory) 150 zł 216 zł 180 zł

Hala sportowa w SP1 – 1 sektor (1/3 hali) 40 zł 60 zł 50 zł

Hala sportowa w SP1 – cała hala (3 sektory) 120 zł 180 zł 150 zł

Hala sportowa w SP2 80 zł 120 zł 100 zł

Sukcesy drużyn szkolnych  
z radzymińskiej „dwójki”

Wieloletnia współpraca KPR „RO-
KiS” Radzymin oraz Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. księżnej Eleonory Czarto-
ryskiej zaowocowała bardzo dobrymi 
wynikami w rozgrywkach szkolnych. 
Reprezentacje dziewcząt Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Radzyminie w dwóch 
kategoriach wiekowych (dzieci i mło-
dzież) wywalczyły tytuł MISTRZA 
MAZOWSZA i awansowały do fina-
łów ogólnopolskich, w których osią-
gnęły następujące wyniki:

  w kategorii dzieci- II miejsce oraz 
tytuł Wicemistrza Polski;
  w kategorii młodzież- VI miejsce
Od września 2017r. w Szkoła Pod-

stawowa nr 2 im. księżnej Eleonory 
Czartoryskiej została włączona do 
Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej. 
Należy podkreślić, że jesteśmy jedną 
z trzech szkół na Mazowszu, które re-
alizują szkolenie dziewcząt w ramach 
OSPR. W ubiegłym roku przystąpi-
liśmy również do programu Związ-
ku Piłki Ręcznej w Polsce pod nazwą 
„Gramy w ręczną”. Jest to program 
skierowany do najmłodszych adeptów 
piłki ręcznej.

Zawodniczki z Radzymina 
w kadrach narodowych i 
zespołach Superligi …
Zawodniczki KPR „ROKiS” Radzy-
min są systematycznie powoływane 
do kadr narodowych:

  Patrycja Giera- Kadra Narodowa Ju-
niorek (rocznik 2000);
  Justyna Świerżewska – Kadra Na-
rodowa Juniorek Młodszych (rocz-
nik 2002);
  Sandra Kowalska– Kadra Narodowa 
Juniorek Młodszych (rocznik 2002);
  Oliwia Szczepanek– Kadra Naro-
dowa Juniorek Młodszych (rocznik 
2002);
Nasze wychowanki zasilają również 

zespoły w najwyższej klasie rozgryw-
kowej- Superliga Kobiet:

  Partycja Świerżewska (obecnie za-
wodniczka EKS Kram Start Elbląg)- 
reprezentantka Kadry Narodowej B 
Seniorek oraz Akademickiej Kadry 
Narodowej;
   Izabela Świerżewska - od tego sezo-
nu zawodniczka KPR Jelenia Góra

… i w kadrach wojewódzkich
Nasze zawodniczki i zawodnicy sys-

tematycznie reprezentują Mazowsze 

Radzymińska biblioteka to nie tylko 
miejsce, w którym można wypożyczyć 
książkę, przejrzeć pisma, skorzystać 
z kawiarenki internetowej, choć w tym 
obszarze też wiele się zmieniło. Dzię-
ki katalogowi zbiorów dostępnemu on-
-line nie trzeba wychodzić z domu, by 
zorientować się, czy dostępna jest po-
szukiwana książka, a następnie ją za-
rezerwować. Co roku rozszerzane są 
zbiory o setki nowości. Wiele nowych 
książek jest kupowanych na podstawie 
sugestii i propozycji czytelników.

Biblioteka wykupiła dostęp online 
do wybranych publikacji specjalistycz-
nych, naukowych, popularnonauko-
wych i beletrystycznych na platformie 
IBUK Libra, dzięki czemu czytelnicy 
mają nieodpłatny dostęp do blisko 2 
tys. książek cyfrowych!

Z myślą o osobach, które nie są w sta-
nie dotrzeć do Biblioteki z powodu cho-
roby czy niepełnosprawności, urucho-
miona została Radzymińska Biblioteka 
Mobilna. To usługa polegająca na nieod-
płatnej możliwości wypożyczenia książ-
ki z jej dowozem do domu czytelnika.

Radzymińska biblioteka jest także 
organizatorem licznych wydarzeń kul-
turalnych. Regularnie organizuje spo-
tkania z literatami, autorami książek 
dla dorosłych i dzieci, w tym poetami. 
Osoby lubiące czytać i rozmawiać o li-
teraturze spotykają się w ramach Dys-
kusyjnego Klubu Książki.

Przy Bibliotece działa Radzymiń-
ski Uniwersytet Otwarty. Organizu-
je zajęcia dla wszystkich – niezależnie 
od wieku, wykształcenia, stanu zdro-
wia – którzy chcą się rozwijać, uczyć 
dla przyjemności i z pragnienia cią-
głego poznawania świata. Uniwersytet 
służy uzupełnianiu wiedzy, ale przede 
wszystkim rozwijaniu twórczego 

myślenia, nowych zainteresowań, prze-
bywaniu z ludźmi aktywnymi, którzy 
chcą czerpać z życia pełnymi garściami, 
wykorzystać szansę na takie pokiero-
wanie swoim życiem, by było barwne, 
ciekawe, wyjątkowe.

Biblioteka pomyślała także o dzie-
ciach uruchamiając Akademię Mło-
dego Odkrywcy. Jej celem jest inspi-
rowanie i zachęcanie uczestników do 
odkrywania własnych pasji za sprawą 
uczestnictwa w różnych zajęciach pro-
wadzonych przez znawców i ekspertów 
poszczególnych dziedzin wiedzy.

Przy bibliotece i we współpracy z nią 
działają liczne grupy teatralne dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych: Teatr Maska-
rada, Teatr Dzieci Dzieciom, Radzy-
miński Teatr Amatorski „Paradoks”. 
Co roku wspólnie z panią Małgorzatą 
Puzio organizowane są Spotkania Te-
atrów Amatorskich STARardzymin. 
W festiwalu bierze udział coraz wię-
cej dzieci i młodzieży, w jury zasiadają 
profesjonalni znani polscy aktorzy, re-
żyserzy, ludzie teatru, nagrody są coraz 
okazalsze, a organizacja przedsięwzię-
cia dofinansowywana jest z zewnątrz.

Radzymińska książnica prowadzi 
ognisko muzyczne, w ramach którego 
młodzi mogą się uczyć gry na wielu in-
strumentach (fortepian, gitara, keybo-
ard, dęte instrumenty blaszane) i śpie-
wu. W strukturach biblioteki działa 
Radzymińska Orkiestra Dęta.

Biblioteka jest organizatorem kon-
certów, spektakli teatralnych, wystę-
pów kabaretowych, wystaw malar-
skich, graficznych, fotograficznych, 
rzeźby i plakatu. A także lekcji biblio-
tecznych, okolicznościowych zabaw ta-
necznych połączonych z konkursami 
dla dzieci szkolnych i przedszkolnych. 
Sztandarow y m, cyk l iczny m 

Adam Ferency, Anna Seniuk, Magda-
lena Zawadzka, Anna Gornostaj, Pau-
lina Holtz, Krystyna Tkacz i Joanna 
Żółkowska.

Regularnie organizowane są wer-
nisaże wystaw. Obok uznanych, pro-
fesjonalnych artystów prezentowana 
jest twórczość młodych, ambitnych 
artystów amatorów, szczególnie tych 
mieszkających na terenie lub w okoli-
cach naszej gminy.

Biblioteka stara się kształtować gu-
sta i edukować, zwłaszcza młodych. 
Dlatego sięga po wartościową, ambit-
ną muzykę i sztukę. Przykładem jest 
regularna organizacja koncertów jaz-
zowych w cyklach Zaduszki Jazzowe 
i Walentynki Jazzowe. W Radzyminie 
występują znakomici instrumentaliści 
i piosenkarze, a koncerty jazzowe stają 
się jedną z naszych wizytówek.

Wykreowaliśmy nowe gminne 
przedsięwzięcia kulturalne i eduka-
cyjne. Dyktando o Pióro Burmistrza 
Radzymina, Noc odkrywców. Pierw-
sze z wymienionych to konkursy orga-
nizowane w związku z ogólnopolskim 

świętem języka polskiego, w których 
mogą wziąć udział wszyscy śmiałkowie 
– nie tylko mieszkańcy naszej gminy, 
niezależnie od wieku i wykształcenia. 
Najbliższa, IV edycja konkursu będzie 
poprzedzona eliminacjami przeprowa-
dzonymi w szkołach. Natomiast Noc 
odkrywców wpisuje się w ogólnopolską 
akcję Noc muzeów. Nie mamy w Ra-
dzyminie muzeum, ale mamy wiele 
ciekawych obiektów (także przemysło-
wych) wartych obejrzenia i wysłucha-
nia ich historii. Akcja jest współorga-
nizowana z Towarzystwem Przyjaciół 
Radzymina.

Biblioteka chcemy być jeszcze bar-
dziej dostępna – zwłaszcza na terenach 
wiejskich. Jesienią 2018 roku otwarta 
została Filia Stare Załubice w wyre-
montowanym obiekcie OSP Stare Za-
łubice. Podobny obiekt zaprojektowany 
jest w Mokrem, a w trakcie prac projek-
towych jest świetlica w Nadmie. Dzięki 
temu w niedalekiej przyszłości z oferty 
kulturalnej biblioteki będą mogli ko-
rzystać mieszkańcy kolejnych miejsco-
wości.

przedsięwzięciem muzycznym Biblio-
teki w Radzyminie, którego inaugu-
racja nastąpiła w 2017 roku jest „Czar 
dawnych fortepianów” Do gry na wy-
jątkowych instrumentach z epoki za-
praszani są wybitni pianiści specja-
lizujący się w grze na instrumentach 
historycznych. Grali w Radzyminie 
m.in. jeden z najwybitniejszych pia-
nistów specjalizujących się w grze na 
dawnych fortepianach Tobias Koch 
oraz młodzi utalentowani pianiści za-
kwalifikowani do I Międzynarodowe-
go Konkursu Chopinowskiego na Hi-
storycznych Instrumentach. Wszystkie 
fortepiany prezentowane radzymiń-
skiej publiczności pochodzą z kolekcji 
Andrzeja Włodarczyka i jego Pracowni 
Pianin i Fortepianów w Słupnie.

W ciągu roku w Radzyminie moż-
na posłuchać też koncertów znanych 
i znakomitych polskich wykonawców. 
W minionych latach występowały tu 
takie gwiazdy muzyki, jak zespół Hap-
pysad (na koncercie zorganizowanym 
w nowo wybudowanej hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 1), Kortez, Ma-
rek Piekarczyk, Domowe Melodie, An-
tek Smykiewicz.

Od 2016 roku organizowane są regu-
larnie występy kabaretowe najlepszych 
polskich kabaretów. Gościli u nas Gru-
pa MoCarta, Łowcy.B, Ireneusz Krosny, 
Kabaret Moralnego Niepokoju, kabaret 
Paranienormalni, Jurki, Nowaki, Kaba-
ret Skeczów Męczących, Andrzej Gra-
bowski i Robert Korólczyk i najlepsi 
wykonawcy stand-up-u. W listopadzie 
przyjedzie do Radzymina kabaret Smile. 

Radzymińska biblioteka sięga też po 
wybitnych polskich aktorów organi-
zując profesjonalne spektakle. Na de-
skach sali koncertowej w minionych 
latach występowali Emilian Kamiński, 

SARSA - gwiazda wieczoru Dni Radzymina 2018 fot. Zbigniew Pachulski
ENEJ uświetnił najważniejsze święto  
w Radzyminie 15 sierpnia fot. Paweł Cybulski

Magdalena  
Zawadzka podczas  

spektaklu pt.  
Lilka, cud miłości  

w sali koncertowej  
w Radzyminie  

 fot. Adrian Pietrzak
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21 zwycięstw, 4 remisy i tylko 1 porażka - z takim bilansem zakończyła rozgrywki I drużyna Mazura Radzymin w sezonie 
2017/2018. Zespół dowodzony przez trenera Macieja Biernackiego bezapelacyjnie zasłużył na awans do Ligii Okręgowej,  
a swoją „cegiełkę” do sukcesu dołożyli także nasi dzielni kibice, którzy wspierali drużynę na miarę swoich możliwości.

Zespół SPR ROKiS 
Radzymin awansował do 
I ligi piłki ręcznej seniorów 
w sezonie 2018/2019. 
Po raz pierwszy od wielu 
lat zespół z naszej gminy 
gra na tak wysokim 
szczeblu w rozgrywkach 
ogólnopolskich, lecz 
beniaminkowi nie jest lekko.

Mazur Radzymin w czołówce Ligi Okręgowej 2018/2019

Radzyminiacy w I lidze piłki ręcznej mężczyzn

Choć mogłoby się wydawać, że ze-
spół trenera Biernackiego w nowym 
sezonie 2018/2019 w Lidze Okręgowej 
będzie zbierał głównie doświadczenie, 
to zarówno zawodnicy, jak i sztab szko-
leniowy pokazują co innego. Drużyna 
postawiła sobie wspólny cel – wygry-
wać każdy kolejny mecz. Szybko oka-
zało się, że Mazur jest drużyną, która 
zamierza „namieszać” w tym sezonie 
i po pierwszych tygodniach rozgrywek 
plasuje się w ścisłej czołówce ligi.

Beniaminek z Radzymina do sezo-
nu 2018/19 przystąpił z odmłodzoną 
kadrą. Warto się tutaj zatrzymać i po-
dziękować: Marcinowi Wyszyńskiemu, 

Tomaszowi Rosłonowi, Tomaszowi 
Adamskiemu oraz Piotrowi Augusty-
niakowi za nieoceniony wkład w wy-
niki drużyny w minionych latach. Do 
drużyny dołączyło za to dwóch wycho-
wanków z rocznika 2001 oraz pięciu 
zawodników, którzy wstąpili w szeregi 
I zespołu Mazura.

„Skoro przyszły obiekt przy Woło-
mińskiej 3 został zaprojektowany do 
rozgrywania meczów na poziomie III 
ligi, to czemu mamy nie myśleć o tym, 
że może tam być również drużyna z Ra-
dzymina” – z taką wypowiedzią jedne-
go z naszych sympatyków w pełni się 
zgadzamy. Zanim do tego dojdzie, to 

pierwsza drużyna RKS Mazur, dowo-
dzona przez kapitana Radka Gajew-
skiego ma w sezonie 2018/2019 do zro-
bienia kolejny krok!

Wszystkich kibiców, którzy chcą być 
na bieżąco z Mazurem Radzymin za-
praszamy na oficjalną stronę klubową 
– www.rksmazur.pl oraz na fanpage 
klubu na Facebooku. Od tego sezonu 
można również obejrzeć relację z każ-
dego meczu I-szej drużyny na kanale 
Youtube – Mazur Radzymin TV .

Zapraszamy do wspólnego kibi-
cowania – CAŁY MAZUR ZAWSZE 
RAZEM!

 (Grzegorz Włodarczyk)

Cztery lata temu grupka entuzjastów 
szczypiorniaka postanowiła odbudować 
w Radzyminie piłkę ręczną na najwyż-
szym seniorskim poziomie. Przekształ-
cając Stowarzyszenie Radzymińskiego 
Sportu powołali do życia Stowarzyszenie 
Piłki Ręcznej ROKiS Radzymin i zgłosili 
drużynę do III ligi. Po dwóch sezonach 
zespół SPR ROKiS Radzymin awanso-
wał do II ligi, w której na koniec sezonu 
2017/2018 zajął drugie miejsce i w efekcie 
zdobył awans do I ligi.

Beniaminek z Radzymina gra w gru-
pie C, gdzie musi się zmierzyć z takimi 
zespołami, jak ubiegłoroczny zwycięzca 
I ligi PWSZ Tarnów czy „spadkowicz” 
z PGNiG Superligi – KPR Legionowo. 
„Czekają nas duże wyzwania i bardzo 
wymagający przeciwnicy” – mówi Do-
minik Brinovec, kierownik zespołu. 
„Jednocześnie czujemy się niesamo-
wicie zmotywowani sukcesem, a moż-
liwość gry w I lidze przyciąga do nas 

nowych, zdolnych zawodników. W tym 
sezonie naszym celem jest utrzymanie 
się na obecnym poziomie rozgrywek 
i wierzymy, że pomimo trudnego po-
czątku osiągniemy dobry wynik.”

Kolejne awanse ligowe SPR ROKiS 
Radzymin to efekt pasji, chęci i zapału 
zawodników, którzy na każdym trenin-
gu i meczu wylewają hektolitry potu. 
Zespół zawdzięcza też rozwój trenero-
wi Witoldowi Rzepce, który w swojej 

karierze prowadził n.in. zespoły mło-
dzieżowych kadr narodowych, 1-ligo-
wego AZS UW, Warszawianki, czy dru-
żynę w Emiratach Arabskich. Wśród 
jego wychowanków jest były reprezen-
tant Polski Grzegorz Tkaczyk. Drugim 
trenerem zespołu jest Tomasz Rybicki, 
który gra na pozycji bramkarza.

Swoje zasługi dla rozwoju klubu 
ma też sprawnie działający zarząd pod 
przywództwem prezesa Radosława 

Matery, a także sprzyjająca piłce ręcz-
nej atmosfera w Radzyminie. Szczy-
piorniści trenują w hali Radzymińskie-
go Ośrodka Kultury i Sportu, którego 
dyrektor Mirosław Jusiński sam był 
niegdyś zawodnikiem. Klub wspierają 
też władze miasta poprzez dotacje spor-
towe oraz umowę sponsorską na roz-
grywki w I lidze.

Stowarzyszenie, oprócz sportu se-
niorskiego, zajmuje się także szkole-
niem sportowym młodzieży i promocją 
aktywnego trybu życia. Prowadzi m.in. 
zajęcia Akademii SPR dla chłopców 
z roczników 2004, 2005 i 2006. Z ini-
cjatywy SPR ROKiS Radzymin ruszył 
też fanpage na Facebooku pod nazwą 
„Pokochaj Sportowy Radzymin”, któ-
ry ma agregować w jednym miejscu 
informacje nt. wydarzeń sportowych, 
klubów, stowarzyszeń i zespołów spor-
towych, działających na terenie gminy 
Radzymin.

W związku z grą SPR ROKiS Radzymin w I lidze będziemy gościć w na 
hali ROKiS jedne z najlepszych zespołów w Polsce. Dotychczasowe 
wyniki naszego zespołu:

  SPR ROKiS Radzymin – MTS Chrzanów 21:29
   SPR ROKiS Radzymin – Czuwaj Przemyśl 37:17
  SPR ROKiS Radzymin – KS Uniwersytet Radom 24:28

Potrzebny jest Wasz gorący doping na pierwszoligowych meczach 
w hali ROKiS!

  20.10.2018 godz. 18:00: SPR ROKiS Radzymin – KPR Legionowo
  10.11.2018 godz. 18:00: SPR ROKiS Radzymin – SPR PWSZ Tarnów
  25.11.2018 godz. 15:00: SPR ROKiS Radzymin –  Wisła Płock II

Gminne  
nagrody za 
osiągnięcia 
sportowe

Do 30 listopada br. można skła-
dać wnioski o przyznanie nagród 
finansowych za wysokie wyniki 
sportowe. O nagrody mogą ubie-
gać się zawodnicy, którzy mieszkają 
w Gminie Radzymin, mają licencję 
sportową i w okresie od 1 listopada 
2017 r. do 31 października 2018 r. za-
jęli miejsca na podium w zawodach 
najwyższej rangi krajowej w swojej 
dyscyplinie lub w zawodach ran-
gi Mistrzostw Europy lub Świata. 
Prawo do wnioskowania o nagrodę 
przysługuje również zawodnikom, 
którzy zostali zakwalifikowani do 
kadry narodowej.

W ubiegłym roku nagrody otrzy-
mało 27 radzymińskich wybitnych 
sportowców z takich dyscyplin jak: 
piłka ręczna, strzelectwo sportowe, 
warcaby, wędkarstwo, kick-boxing, 
taniec sportowy, łucznictwo i kolar-
stwo. Nagroda jest wyrazem uzna-
nia i podziękowania za godne repre-
zentowanie Gminy Radzymin.

Szerszych informacji nt. proce-
dury przyznawania nagród udziela 
p. Halina Grzelak, kierownik Refe-
ratu Partycypacji i Polityki Społecz-
nej UMiG Radzymin.


