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Studium dla gminy Radzymin, absolutorium  
i wotum zaufania dla Burmistrza 
W dniach 17-18 czerwca odbyła się X Sesja Rady Miejskiej w Radzyminie  
– wyjątkowa nie tylko ze względu na rekordowo długi czas obradowania, 
ale też ze względu na podjęcie trzech bardzo istotnych uchwał.
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Przez ponad 10 godzin radni obra-
dowali nad uwagami do nowego Stu-
dium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego. Jego 
sporządzenie zainicjowała uchwała 
podjęta w styczniu 2018 roku. 

Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego nazywane bywa “Konstytucją 
planistyczną” gminy, gdyż okre-
śla w sposób ramowy politykę prze-
strzenną i lokalne zasady zagospo-
darowania. Nowe Studium stanowi 

zasadniczą aktualizację analogicz-
nego dokumentu z roku 2009. Wy-
znacza między innymi nowe obsza-
ry aktywności gospodarczej, głównie 
związane z realizacją drogi ekspreso-
wej S8, wzdłuż której możliwa będzie 
realizacja obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz zabudo-
wy usługowej. Wyznaczone zostały 
tereny przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i rekre-
ację indywidualną oraz tereny zabu-
dowy usługowej. W centralnej strefie 

miasta wyznaczono obszary zabudo-
wy mieszkaniowo-usługowej o cha-
rakterze centrotwórczym.

Poza terenami zieleni urządzonej, 
Studium wyznacza również obszary 
usług sportu i rekreacji oraz turystyki, 
wykorzystując naturalne walory kra-
jobrazowe na obszarze gminy.

Wskazane również w studium 
wskaźniki zagospodarowania tere-
nów, m.in. minimalnej powierzch-
ni biologicznie czynnej, są korzyst-
niejsze dla przyszłych inwestorów 

realizujących zaplanowane zamierze-
nia budowlane.

Pomimo, iż na etapie tworzenia Stu-
dium, wiele wniosków mieszkańców 
zostało rozpatrzonych pozytywnie 
i uwzględnionych w dokumencie, to 
ostatecznie radni przychylili się do de-
cyzji burmistrza o odrzuceniu całościo-
wym lub częściowym 301 wniosków, jako 
niezgodnych z obowiązującymi przepi-
sami lub polityką przestrzenną gminy. 
Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków, 
Rada Miejska uchwaliła nowe Studium 
dla gminy Radzymin stosunkiem głosów 
18 do 1 przy 2 wstrzymujących się.

Uchwalenie Studium umożliwia 
podjęcie dalszych prac nad projekta-
mi miejscowych planów. Obecnie pro-
wadzone są procedury sporządzania 

planów obejmujących tereny położo-
ne wzdłuż trasy S8 dla obrębów Stary 
Dybów, Dybów Kolonia, Zwierzyniec, 
Stary Janków i Ciemne. Z uwagi na 
położenie terenów w strefie oddziały-
wania powstałej trasy ekspresowej, za-
istniała konieczność dokonania zmian 
w przeznaczeniu terenów, w tym szcze-
gólnie pod funkcje produkcyjne, maga-
zynowo-składowe i usługowe, jak rów-
nież konieczność zmiany istniejącego 
i projektowanego układu komunika-
cyjnego w tym rejonie gminy.

Z nowym Studium możecie się 
Państwo zapoznać na stronie https://
radzymin.e-mapa.net/ oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu.

Ciąg dalszy na stronie 3 →
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Radzyminiak

OGŁOSZENIA SAMOR ZĄD

Pierwszy raport o stanie 
gminy Radzymin

Znacznie krócej, bo niespełna go-
dzinę trwała debata nad historycz-
nym w dziejach gminy Radzymin 
dokumentem - pierwszym raportem 
o stanie gminy.

Zgodnie z nowymi przepisami, 
Burmistrz Radzymina przedstawił 
Radzie Miejskiej w Radzyminie do-
kument pt. "Raport o stanie gminy 
za rok 2018". 

Obowiązek sporządzania corocz-
nego raportu o stanie gminy został 
wprowadzony nowelizacją ustawy 
o samorządzie gminnym w roku 
2018. Raport podsumowuje działal-
ność burmistrza w roku 2018. Aby 
obraz stanu gminy za 2018 r. był peł-
ny, w raporcie zawarto również wie-
le porównań i odniesień do lat po-
przednich, sięgając nawet dekadę 
wstecz. 

Nie da się ukryć, że przygotowany 

przez burmistrza i urzędników do-
kument, liczący 189 stron (dostęp-
ny w BIP pod adresem https://bip.
radzymin.pl/artykul/546/1229/ra-
port-o-stanie-gminy-za-rok-2018 
przedstawia bardzo pozytywny 
i optymistyczny obraz przemian 
ostatnich lat na wielu polach, szcze-
gólnie widoczny w dziedzinach in-
westycji w infrastrukturę i oświatę 
oraz w szybkim wzroście budżetu 
gminy. W czasie debaty ze strony 
radnych opozycyjnych padły uwa-
gi m.in. o braku ujęcia w raporcie 
problematycznych i “zapalnych” 
aspektów funkcjonowania gminy 
Radzymin; o braku wykazu stopnia 
realizacji wszystkich uchwał podję-
tych przez Radę Miejską oraz o dość 
wysokim poziomie długu. Więk-
szość radnych zgodziła się jednak, 
że do oceny pierwszego raportu tego 
typu trzeba jednak podejść z pewną 
rezerwą i wyciągnąć z niego wnioski 
na lata kolejne. Ustawa nie nakłada 
bowiem na burmistrza konkretnej 

i określonej przepisami prawa formy 
raportu, dlatego zarówno jego forma 
jak i okres objęty sprawozdaniem za-
prezentowany jest wedle subiektyw-
nego przekonania autorów raportu 
o pełnym obrazie stanu gminy. Osta-
tecznie radni ocenili raport wysoko, 
udzielając w jego oparciu burmi-
strzowi Radzymina wotum zaufania 
w układzie głosów 16 za, 1 przeciw 
i 4 wstrzymujących. Podobnie prze-
biegło głosowanie w sprawie udzie-
lenia burmistrzowi absolutorium za 
rok budżetowy 2018 - 15 głosów za,  
0 przeciw, 6 wstrzymujących.

Planowane wydatki budżetu 
w 2018 r. zrealizowano na poziomie 
97,72%, dochody majątkowe 80,85% 
zaś wydatki bieżące - 98,08%

Raport jest dostępny w naszym 
serwisie BIP w zakładce "Raport  
o stanie gminy za rok 2018".

Artur Goryszewski, Skarbnik 
Gminy Radzymin, uzyskał 3. miejsce 
w rankingu „Skarbnik Samorządu”, 
organizowanym przez Dziennik Ga-
zetę Prawną i firmę Deloitte. Nagrodę 
wręczono podczas prestiżowego Kon-
gresu „Perły Samorządu” w Gdyni. 
Gmina Radzymin została wyróżnio-
na w kategorii gmin miejsko-wiejskich 
powyżej 10 tys. mieszkańców.

 Ranking oparto na twardych da-
nych. Oceniano zakres działania 
skarbników, charakter podejmowa-
nych zadań oraz złożoność struktu-
ry budżetu samorządowego w każdej 
z kategorii. Pod uwagę brano także 
umiejętności stosowania przepisów 
prawa i kompetencje w zarządzaniu 

Skarbnik gminy Radzymin laureatem rankingu „Skarbnik Samorządu”

14 czerwca br. Zespół ds. Radzy-
mińskiego Budżetu Partycypacyjnego 
we współpracy z Referatem Partycy-
pacji i Polityki Społecznej podsumo-
wał wyniki głosowania i stworzył listę 
rankingową projektów, która dała od-
powiedź na pytanie, które z nich zo-
staną zrealizowane w ramach Budże-
tu Partycypacyjnego na rok 2019. Do 
realizacji skierowano projekty, które 
uzyskały największą liczbę głosów waż-
nych i mieściły się w ramach alokacji 
finansowej dla danej kategorii. W ka-
tegorii projektów ładu przestrzennego  
zrealizowane zostaną cztery projekty. 
Pierwszy z nich „Integracja sołectw Sta-
re i Nowe Słupno, Słupno Osiedle oraz 
Sieraków” zakłada zakup działki, któ-
ra stanie się przestrzenią do inicjatyw 
integrujących społeczności wymienio-
nych w projekcie sołectw. Drugi pod 
nazwą „Piękne i funkcjonalne otocze-
nie ul. Piłsudskiego w Ciemnem” za-
kłada uporządkowanie przestrzeni 
przyległej do jednej z kluczowych dróg 
gminnych. Dwa kolejne stawiają sobie 
za cel modernizację świetlicy w Rży-
skach oraz budowę ogólnodostępnej 
i nieodpłatnej siłowni zewnętrznej na 
placu w pobliżu przedszkola w Starym 
Dybowie. 

W kategorii projektów dotyczących 
działań inwestycyjnych i remontowych 
w zakresie infrastruktury drogowej 
oraz poprawy bezpieczeństwa publicz-
nego zrealizowane zostaną dwa projek-
ty. Pierwszy „Prędkość – zero tolerancji 
na drogach do szkoły!” zakłada montaż 
radarowych wyświetlaczy prędkości na 
ul. Polnej w Słupnie, pomiędzy skrzy-
żowaniem z ul Hallera i skrzyżowaniem 

z ul. Sikorskiego. Drugi projekt stworzy 
nowe miejsca parkingowe przy ul. Sło-
wackiego w Radzyminie. 

Kolejna kategoria do której należą 
projekty nieinwestycyjne o charakterze 
prospołecznym, rekreacyjnym, sporto-
wym, kulturalnym jest reprezentowana 
przez trzy projekty. W ramach Budże-
tu Partycypacyjnego 2019 wybrano do 
realizacji trzy projekty. ‚Smaki (i) Za-
baw” to seria integracyjnych spotkań 
będących okazją do zabawy przy muzy-
ce oraz posmakowania lokalnej kuch-
ni. Dwa kolejne projekty o charakte-
rze sportowym wspierają rozwój piłki 
ręcznej (Rozwój SPR ROKiS Radzymin) 
oraz koszykówki („W drodze o awans”- 
czyli rozwój sekcji koszykówki w Ra-
dzyminie).

Ostatnia kategoria budżetowa to 
projekty nieinwestycyjnie, mające na 
celu podtrzymywanie i upowszechnia-
nie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości na-
rodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
Tutaj środki na realizację przyznano 
inicjatywie zgłoszonej przez Międzysz-
kolny Klub Historyczny im. Armii 
Krajowej Ziemi Radzymińskiej. Klub 
zorganizuje szereg działa, które zak-
tywizują młodzież szkolna do udziału 
w ważnych patriotycznych wydarze-
niach, przybliżając historię Polski oraz 
Ziemi Radzymińskiej. 

Dziękujemy Mieszkańcom Gminy 
Radzymin za zainteresowanie Radzy-
mińskim Budżetem Partycypacyjnym 
na 2019 rok. Na projekty poddane pod 
głosowanie oddało głos ponad 3 tys. 
osób. Pełna lista rankingowa dostępna 
jest na stronie www.radzymin.pl 

Znamy już projekty wybrane do 
realizacji w ramach Radzymińskiego 
Budżetu Partycypacyjnego 2019

Zapisz się na Bieg 1920 - Radzymin, 
15 sierpnia 2019

„Bieg 1920” na dystansie 21,0975 km upamiętnia 
Bitwę Warszawską 1920 r. Start 15 sierpnia 2019 

r., godz. 9.00 na pl. Kościuszki w Radzyminie. 
Zapisy na stronie internetowej firmy DATASPORT 
do 31 lipca br.  Na uczestników czekają atrakcyjne 

pakiety startowe oraz pamiątkowe medale.

Wakacyjne rejsy katamaranami  
po Bugu i Narwi

W lipcu i sierpniu, w weekendy i święta, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Ze-
grzyńskiego zaprasza na rejsy pasażerskie na trasie Serock, Arciechów, Kuligów, Popowo, Cupel, Se-
rock. Bilet 5 zł. Katamarany mogą zabrać na pokład max. 12 pasażerów oraz 8 rowerów.
Kontakt do armatora: tel. 601 22 13 13, e-mail: cit@jeziorozegrzynskie.info
Kontakt do kapitana statku pasażerskiego m/s Albatros (molo)  tel. 798 795 266
Kontakt do kapitana katamaranu  ALBATROS 1 – tel. 609 511 417
Kontakt do kapitana katamaranu ALBATROS 2 – tel. 609 511 418

Nowa siedziba Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Radzyminie 

Uwaga! Od 8 lipca br. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie 
funkcjonował w nowej siedzibie na ul. Weteranów 31 w Radzyminie 

(dawniej Powiatowy Urząd Pracy). 
Szczegółowe informacje pod nr telefonu 22 786 54 86.

Komunikat Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji 

w Radzyminie
W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę, 

spowodowanym upałami, PWiK Radzymin apeluje o oszczędne 
gospodarowanie wodą z miejskiej sieci wodociągowej 

i wykorzystywanie jej przede wszystkim do celów bytowych.  
Zwiększony pobór wody może spowodować spadek ciśnienia w sieci 

wodociągowej, szczególnie w godzinach wieczornych.
Dziękujemy za stosowanie się do naszych zaleceń.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
ORAZ NIEODPŁATNE  

PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Radzymin, ul. Letnia 15, tel. tel. 22 243 05 47

 
Godziny dyżurów radcy prawnego 

poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek  8.00 – 12.00
środa  10.00 – 14.00

czwartek  12.30 – 16.30
piątek  16.00 – 20.00 

Punkt powierzony do prowadzenia Fundacji „Spektrum”, z siedzibą 
w Wołominie, ul. Lipińska 101/48

telefon: 535 972 001, e-mail: biuro@fundacjaspektrum.pl

Rozkład rejsów katamaranami ALBATROS w lipcu i sierpniu 2019 r.
ALBATROS 1

Godz.  
odjazdu Przystanek katamaranu

9.30 Serock - molo Arciechów

10.00 Arciechów Serock molo

11.30 Serock - molo Zegrzynek

12.30 Zegrzynek Arciechów

13.00 Arciechów Serock - molo

14.30 Serock - molo Arciechów

15.00 Arciechów Serock - molo

15.30 Serock - molo Zegrzynek

16.30 Zegrzynek Arciechów

17.30 Arciechów Serock - molo

18.00 Koniec rejsów

ALBATROS 2
Godz. 

odjazdu Przystanek katamaranu

9.30 Serock - molo Arciechów

10.00 Arciechów Cupel

10.30 Cupel Kuligów

12.30 Kuligów Popowo

13.00 Popowo Kuligów

13.30 Kuligów Popowo

14.00 Popowo Kuligów

15.30 Kuligów Cupel

17.00 Cupel Arciechów

17.30 Arciechów Serock - molo

zespołem finansowo-księgowym. 
„Żeby realizować potrzeby mieszkań-
ców finanse gminy muszą być zdrowe, 
a rozwój musi mieć solidne podstawy. 
W Radzyminie tak właśnie jest – mówi 
Burmistrz Radzymina Krzysztof Cha-
ciński. - Najlepiej dowodzą tego obiek-
tywne rankingi i nagrody. Wyróżnie-
nie dla naszego Skarbnika traktuję 
jako dowód, że obecne władze gminy 
Radzymin starannie i rzetelnie zarzą-
dzają budżetem”.

„Tym, co wyróżnia gminę Ra-
dzymin na tle innych samorządów – 
mówi Artur Goryszewski Skarbnik 
Gminy Radzymin - jest m.in. sku-
teczne zastosowanie teorii Arthura 
Laffera, w tych rodzajach dochodów 

jednostki samorządu terytorialne-
go, w których wrażliwość na zmia-
ny stawek podatkowych pozwala na 
zwiększenie dochodowości budżetu 
mimo zmniejszenia jednostkowych 
stawek podatków, oraz wypracowa-
nie oryginalnej formuły wsparcia 
na wybranym obszarze inwestorów 
z pominięciem pomocy de minimis. 
Dla gminy takim strategicznie waż-
nym obszarem są tereny inwestycyj-
ne w miejscowości Emilianów, w są-
siedztwie trasy S8. Zastosowane tam 
unikalne rozwiązania prawne, w tym 
preferencje podatkowe, są skuteczną 
zachętą do inwestowania dla dużych 
firm o zasięgu międzynarodowym”. 
Firmy rozpoczynające działalność na 

terenach strategicznych, w pierwszym 
roku od powstania obowiązku podat-
kowego, płacą podatek wynoszący 20% 
stawki bazowej. W kolejnych latach zo-
bowiązanie wzrasta cyklicznie o 20%, 
by po pięciu latach osiągnąć pełną wy-
sokość. Polityka podatkowa Gminy, za 
którą odpowiedzialny jest także lau-
reat rankingu „Skarbnik Samorządu”, 
przynosi konkretne efekty nie tylko 
w postaci wysokiej pozycji Gminy Ra-
dzymin w zestawieniach i rankingach 
samorządów w Polsce. W gminie, na 
terenach położonych przy trasie S8, 
w ciągu ostatnich trzech lat zdecydo-
wały się zainwestować duże firmy, m.in. 
Mercedes Benz Trucks Polska, Panatto-
ni Europe czy DHL Parcel Polska.

*Rejsy uzyskały dofinansowanie gminy Radzymin
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INWEST YCJE INWEST YCJE

 Gmina złożyła w maju wniosek 
o ZRID (Zezwolenie na Realizację 
Inwestycji Drogowej) na budowę II 
etapu Drogi Północnej, co oznacza, 
że w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy 
będzie gotowa pełna dokumentacja 
do budowy całej Drogi Północnej od 
ul. Weteranów do ul. Wyszyńskiego 
(ZRID na I etap został wydany w lu-
tym). Ponadto do Funduszu Dróg Sa-
morządowych został złożony wnio-
sek o dofinansowanie do budowy 
I etapu, który czeka na ocenę. Budo-
wa Drogi Północnej jest kluczem do 
wyprowadzenia ruchu ciężarówek 
z centrum Radzymina. Jej całkowi-
ty koszt jest szacowany na 33 mln zł. 

 5 maja br., tuż przed startem ra-
dzymińskiej edycji zawodów rowero-
wych Lotto Poland Bike Marathon, 
odbyło się symboliczne otwarcie 
przebudowanej ulicy Marii Skło-
dowskiej-Curie przy Szkole Podst. nr 
2 w Radzyminie. Ulica ma nową na-
wierzchnię, chodniki i miejsca par-
kingowe, przydatne zwłaszcza ro-
dzicom dowożącym dzieci do szkoły 
i pobliskiego przedszkola. Zmieniła 
się też organizacja ruchu wokół szko-
ły – ulice Skłodowskiej-Curie i Ko-
chanowskiego są jednokierunkowe.

 Zakończono przebudowę ul. Koli-
ski – w tej wąskiej uliczce wyzwaniem 
było zwłaszcza przebudowanie kana-
lizacji deszczowej. Nowa nawierzch-
nia została wykonana z kostki.

 Dobiegła końca realizacja II 
etapu ul. Działkowej w Łosiu, 
a na przyszły rok planowane jest 

doprowadzenia nawierzchni as-
faltowej do mostu na Rządzy. Na-
stępnym krokiem będzie zaprojek-
towanie i budowa odcinka drogi 
w Rudzie i podniesienie jej wyso-
kości, tak aby droga nie była za-
lewana podczas wysokich stanów 
wody w rzece. Docelowo Ruda i Ło-
sie powinny mieć stałe, oświetlone 
połączenie drogowe.

 Rozpoczyna się przebudowa ul. 
Wierzbowej, gdzie są problemy z za-
lewaniem i złą nawierzchnią. Stan-
dard wykonania będzie taki, jak na 
ul. Koliski.

 Gmina uzyskała ZRID na przebu-
dowę ul. Komunalnej i będzie poszu-
kiwać źródeł współfinansowania tej 
inwestycji. Droga jest w bardzo złym 
stanie, a mieszczą się przy niej m.in. 
wydziały Starostwa Powiatowego, 
powiatowa Szkoła Specjalna, ZDZ 
czy radzymiński PWiK.

 Starostwo Powiatowe w Woło-
minie pozyskało dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych 
i przebuduje ul. Zawadzką w Emilia-
nowie i Zwierzyńcu, która łączy wę-
zeł Wola Rasztowska na S8 ze Zwie-
rzyńcem. Powstanie wygodniejszy 
dojazd dla kilku miejscowości do 
trasy szybkiego ruchu, zmniejszy 
ruch w samym Zwierzyńcu i otwo-
rzy dojazd do terenów inwestycyj-
nych.

 26 czerwca Starostwo rozpoczęło 
też II etap przebudowy ul. Szkolnej 
w Słupnie, aby doprowadzić chodnik 
od ul. Żeromskiego do szkoły. 

Pytania o ul. Wołomińską

Budowa ścieżek 
rowerowych wkracza  
w kolejną fazę

Przetarg na przebudowę  
ul. Sikorskiego w Cegielni

Do urzędu gminy trafia ostatnio wiele pytań o remont nawierzchni ul. Wołomińskiej, co jest 
zadaniem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Gmina Radzymin zrealizowała na 
mocy porozumień z MZDW inwestycję w ścieżkę rowerowa wraz z odwodnieniem i niezbędną 
infrastrukturą, lecz remont nawierzchni należy do zarządcy drogi.

Ulica Wołomińska to droga woje-
wódzka nr 635 i obecnie główna trasa 
dojazdowa z Radzymina do wjazdu 
na S8. W ciągu ostatnich dwóch lat 
ulica przeszła gruntowne przeobra-
żenie – zniknął wiadukt, zbudowano 
nowe rondo na skrzyżowaniu ze sta-
rym przebiegiem trasy S8, dokończo-
no budowę zjazdów i skrzyżowań przy 
nowym węźle Radzymin. To były in-
westycje GDDKiA i MZDW w ramach 
budowy trasy S8. 

Gmina Radzymin ze swojej strony 
zrealizowała budowę ciągu pieszo ro-
werowego na odcinku od ul. Korcza-
ka do ul. Wczasowej wraz z odwod-
nieniem wzdłuż ulicy oraz węzłem 
kanalizacji deszczowej przy skrzyżo-
waniu z Korczaka (w momencie odda-
wania tego wydania „Radzyminiaka” 
do druku trwały ostatnie prace przy 
wykańczaniu scieżki). Gdy MZDW 
przeprowadzi remont nawierzchni, 

ulica Wołomińska zyska swój osta-
teczny kształt.

Nowy ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż 
ul. Wołomińskiej łączy się ze zbudowa-
ną wcześniej ścieżką w ul. Mickiewi-
cza, a przez to również z siecią goto-
wych połączeń rowerowych na terenie 
miasta. 

Plany budowy ciągu-pieszo 
rowerowego w Ciemnem

Z drugiej strony trasy S8 są pla-
ny budowy ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż ul. Wołomińskiej w miejsco-
wości Ciemne i połączenia go ze ścież-
ką rowerową, którą obecnie buduje na 
swoim terenie gmina Wołomin. Na ten 
rok gmina Radzymin planuje rozpo-
częcie prac nad projektem tej inwesty-
cji na odcinku od trasy S8 przez Ciemne 
do granicy z gminą Wołomin. W za-
kres projektu, oprócz ścieżki rowero-
wej i chodnika, mają też wchodzić dwa 

ronda: przy skrzyżowaniu z ul. Piłsud-
skiego i przy skręcie do Starego Janko-
wa. Na prowadzenie tych przygotowań 
i na zawarcie stosownych porozumień 
z Zarządem Województwa Mazowiec-
kiego (jak wspomniano powyżej, ul. 
Wołomińska to droga wojewódzka) 
wyraziła w kwietniu zgodę Rada Miej-
ska w Radzyminie. O postępach tych 
prac będziemy informować w kolejnych 
wydaniach „Radzyminiaka”.

25 czerwca 2019 r. gmina Radzymin 
poznała oferty w ogłoszonym wcześniej 
przetargu na przebudowę ul. Sikorskie-
go w Cegielni. To główny ciąg komu-
nikacyjny w tej miejscowości, a także 
alternatywny dojazd do Radzymina ze 

Słupna. Ulica zostanie przebudowa-
na na odcinku od al. Jana Pawła II do 
ul. Polnej, wraz z przebudową przepu-
stu na Kanale Sierakowskim. Najniż-
sza złożona oferta wyniosła 4,1 mln 
zł wobec 4,5 mln zł zabezpieczonych 

Po zakończeniu budowy ścieżek 
wzdłuż ulic Weteranów i Wołomiń-
skiej gmina Radzymin przystępuje do 
budowy ścieżki w kierunku Marek. 

Gotowy dojazd nad Zegrze  
i na trasie Łąki-S8

Od czerwca br. możemy dojechać 
bezpiecznie rowerem aż nad Zegrze 
– gmina Radzymin zakończyła pra-
ce przy budowie ciągu pieszo-rowe-
rowego wzdłuż ul. Weteranów i po-
łączyła go ze ścieżką na terenie gminy 
Nieporęt. Oprócz ścieżki powstała też 

cała infrastruktura: oświetlenie wraz 
z przebudową sieci elektroenergetycz-
nej i teletechnicznej, zatoki autobuso-
we, nowy chodnik i zjazdy na posesje 
w miejscowości Łąki, stanowiska ze 
stojakami na rowery, itd. 

Termin zakończenia budowy ścież-
ki wzdłuż Weteranów był przesunię-
ty z końca roku 2018 na wiosnę roku 
bieżącego ze względu na koordyna-
cję prac gminny z powiatowym re-
montem nawierzchni (ul. Weteranów 
jest drogą powiatową). Dziś zarówno 
dojazd rowerem, jak i samochodem 

w kierunku Zalewu Zegrzyńskiego 
odbywa się w zupełnie nowych, wy-
godniejszych i bezpieczniejszych wa-
runkach. 

Obecnie dzięki zakończeniu budo-
wy ścieżek w ul. Weteranów i Woło-
mińskiej (o ul. Wołomińskiej piszemy 
w artykule obok) powstało połączenie 
rowerowe niemal przez całą gminę – 
od miejscowości Łąki do trasy S8: uli-
cą Weteranów, Konopnickiej, Maczka, 
następnie przez al. Jana Pawła II Dro-
gą Golgoty do Żeligowskiego, Strzel-
ców Wileńskich, Mickiewicza i Wo-
łomińską. 

Przetarg na budowę ścieżki 
rowerowej do Słupna

W kolejnym etapie tworzenia sie-
ci połączeń rowerowych Gmina Ra-
dzymin przystępuje do budowy 
ścieżki w kierunku Marek. Właśnie 

rozstrzygnięto przetarg na budowę 
pierwszego odcinka wzdłuż al. Jana 
Pawła II wraz z przebudową części 
pasa drogowego. Na terenie Radzymi-
na ścieżka będzie biegła drugą stroną 
ulicy niż Droga Golgoty, a następnie 
wzdłuż dwupasmówki do skrzyżo-
wana z ul. Żeromskiego w Słupnie. 
Oprócz ścieżki powstanie odwodnie-
nie, chodnik, oświetlenie i kanaliza-
cja teletechniczna. O ile na odcinku 
radzymińskim będzie to poprawa 
infrastruktury, to od ul. Sikorskiego 
do Słupna powstanie nowa, oświetlo-
na przestrzeń dla pieszych i rowerzy-
stów. Ścieżka będzie asfaltowa, a obok 
niej chodnik z prefabrykatów betono-
wych. Koszt tej inwestycji to ok. 8 mln 
zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne. 

Równocześnie trwa projektowa-
nie drugiego odcinka ścieżki do Ma-
rek – od ul. Żeromskiego w Słupnie 

Inwestycje drogowe  
w skrócie

Boisko w Starych Załubicach  
już gotowe

Projektowanie parku 
Czartoryskiej nabiera tempa

Boisko pomocnicze  
na stadionie RKS  
Mazur na wiosnę 2020?

Gotowy projekt parku  
przy ul. Polnej

Przetarg na projekt rozbudowy  
i przebudowy szkoły w Nadmie

w budżecie. W ramach przebudowy 
powstanie nie tylko nowa nawierzch-
nia, ale także odwodnienie, przebudo-
wany będzie też chodnik, zjazdy i po-
bocza. W ulicy zostanie zbudowana 
sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz 
z przyłączami. Remont ul. Sikorskie-
go jest istotną inwestycją, gdyż obecnie 
ulica jest zalewana po każdym desz-
czu, a standard nawierzchni pozosta-
wia wiele do życzenia.

do granicy gminy. Gdy ten odcinek 
zostanie wybudowany, to Radzymin 
będzie miał połączenie rowerowe nie 
tylko z Markami, ale także z siecią 
ścieżek rowerowych w obrębie War-
szawskiego Obszaru Funkcjonalnym 
w kierunku Warszawy czy Zielonki. 
Na budowę ścieżek rowerowych gmi-
na Radzymin pozyskała dofinansowa-
nie unijne w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Warszaw-
skiego Obszaru Funkcjonalnego.

Od połowy czerwca można korzy-
stać z nowego boiska w Starych Zału-
bicach. Pomysł na jego budowę został 
zgłoszony przez grupę mieszkańców 
pod przewodnictwem pani sołtys 
Eweliny Jakubik w ramach Radzy-
mińskiego Budżetu Obywatelskie-
go 2018. Wielofunkcyjne boisko ma 
sztuczną, miękką nawierzchnię i jest 
wyposażone w piłkochwyty i urzą-
dzenia do kilku dyscyplin. Będzie 

służyło całej społeczności, a także 
uczniom pobliskiej szkoły. Boisko 
jest zlokalizowane przy placu zabaw, 
a w bezpośrednim sąsiedztwie po-
wstaje również finansowana przez po-
wiat siłownia zewnętrzna. Podobnie 
jak w przypadku boiska w Ciemnem, 
boisko w Załubicach jest otwierane na 
Radzymińską Kartę Mieszkańca, a po 
zmroku oświetlenie można włączyć za 
pomocą SMS-a. 

13 lipca br., z okazji oficjalnej 
inauguracji działania boiska, na 
nowym boisku w Załubicach od-
będzie się turniej siatkówki. Pierw-
sze gry i zabawy na boisku odbyły 
się podczas festynu „Wianki 2019”.

Inwestycję zrealizowała firma 
Complexe Sportif Grażyna Kowalska. 
Obiektem w zakresie udostępniania 
i utrzymania opiekuje się Radzymiń-
ski Ośrodek Kultury i Sportu.

Gotowy jest już szczegółowy pro-
jekt zagospodarowania terenu dla 
Parku ks. Eleonory Czartoryskiej 
w Radzyminie, którego wybra-
ne elementy prezentujemy obok. 
Projekt zagospodarowania określa 
przyszły kształt parku po rewita-
lizacji, lecz do rozpoczęcia zmian 
niezbędny jest jeszcze inżynierski 
projekt budowlany, który będzie go-
towy jesienią br. Nad oboma pro-
jektami pracuje firma Lubcom. Po 
uzyskaniu pozwolenia na budowę 
gmina Radzymin ogłosi przetarg na 
przebudowę parku.

Projekt zagospodarowania po-
kazuje nową przestrzeń parkową 
w trzech sferach: wypoczynkowej, 
sportowo-rekreacyjnej i wejściowej. 

Powstaną nowe aleje, wkompono-
wane w ich sieć mostki, a także ław-
ki, fontanny, pergole i elementy zie-
leni. W strefie rekreacyjnej znajdzie 
się nowoczesny plac zabaw, siłow-
nia zewnętrzna, boisko do siatków-
ki i badmintona oraz bulodrom. 
Zbiornik wodny będzie oczysz-
czony i przebudowany, a wszystko 
w stylu nawiązującym do XVIII-
-wiecznego klasycyzmu. 

Zanim cały park zacznie zmie-
niać swoje oblicze, już teraz widać 
odbudowany Domek Administra-
tora. Obiekt został zaadaptowany, 
trwają prace wykończeniowe i urzą-
dzanie wnętrz, w których zmieści 
się m.in. ekspozycja historycz-
na i kawiarnia. Wokół Domku na 

palach powstają tarasy nad stawem, 
a przy ul. 11 Listopada budują się no-
we miejsca parkingowe. Prace po-
winny potrwać do końca sierpnia.

Duże zmiany w infrastrukturze 
sportowej rozpoczną się już wkrót-
ce na terenie RKS Mazur przy ul. 
Wołomińskiej 3. Dokonano właśnie 
wyboru wykonawcy boiska pomoc-
niczego, które zrealizuje firma TA-
MEX obiekty sportowe S.A. Nazwa 
"boisko pomocnicze" jest nieco my-
ląca, gdyż planowany obiekt będzie 
miał wymiary 95 na 55 m, czyli bli-
skie wielkości pełnowymiarowego 
boiska do piłki nożnej. Boisko będzie 
miało sztuczną murawę, piłkochwy-
ty i maszty oświetleniowe. Wybrany 
wykonawca będzie miał około pół 
roku czasu na realizację inwestycji, 
co daje szansę na to, że kolejny sezon 
wiosenny w 2020 roku zespoły klu-
bu RKS Mazur, a zwłaszcza drużyny 

młodzieżowe, będą mogły rozgrywać 
już w zupełnie nowych warunkach.

Boisko powstanie wzdłuż ulicy Wo-
łomińskiej, co wymaga przeprowadze-
nia prac rozbiórkowych starych budyn-
ków. Ich mieszkańcy już przeprowadzili 
się w nowe miejsca zamieszkania, nato-
miast klub RKS Mazur zyska tymcza-
sowe zaplecze w kontenerach.

Budowa boiska pomocniczego sta-
nowi 1. etap tworzenia Miejskiego 
Centrum Rekreacji i Integracji Spo-
łecznej, na który gmina Radzymin 
uzyskała ponad 2,2 mln zł dofinanso-
wania z funduszy Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki w ramach programu 
„Sportowa Polska – program rozwo-
ju lokalnej infrastruktury sportowej”. 
Koszt całego etapu to 4,5 mln zł.

Gotowy jest już projekt budowlany 
przekształcenia dawnego Cmentarza 
Ewangelickiego przy ul. Polnej w teren 
parkowy. Rewitalizacja tego obszaru 
ma na celu przybliżenie mieszkańcom 
i turystom historii dawnego cmentarza, 
edukację nt. społeczności ewangelickiej, 
która kiedyś mieszkała na terenie gminy 
Radzymin, a także stworzenie zielonej 

przestrzeni na spacery i wspomnienia. 
W parku znajdą się alejki o funkcji ścież-
ki historycznej, odnowiona zostanie 
brama wejściowa, pojawią się ławeczki 
i elementy otoczenia parkowego, w tym 
pagórek widokowy, a także plansze in-
formacyjne o historii dawnej społeczno-
ści ewangelickiej na terenach gminy Ra-
dzymin.

Na początku czerwca gmina 
Radzymin ogłosiła przetarg na 
projekt rozbudowy i przebudo-
wy Szkoły Podstawowej w Nad-
mie. Projekt budowlany powsta-
nie w oparciu o gotowy już Projekt 
Koncepcyjny Wielobranżowy, 
który określa szczegółowe zało-
żenia do stworzenia kompleksu 

e d u k a c y j n o - s p o ł e c z n e g o . 
W ramach rozbudowy szkoły ma 
powstać jej nowa część, w której 
znajdzie się m.in. 9 nowych sal lek-
cyjnych, szatnie, świetlica, stołów-
ka i biblioteka, a także sala gimna-
styczna z zapleczem i trybunami 
oraz druga sala do ćwiczeń. Projekt 
obejmie również zagospodarowanie 

działki szkolnej wraz ze drogami 
wewnętrznymi, chodnikami, par-
kingami, boiskiem wielofunkcyj-
nym, placem zabaw, małą architek-
turą, zielenią, ogrodzeniami, itd. 
Do zadań wyłonionej w przetargu 
firmy będzie również należało uzy-
skanie pozwolenia na budowę dla 
całego zadania inwestycyjnego.
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SAMOR ZĄD

Rok szkolny 2019/2020 z nowymi 
dyrektorami szkół

Panią Hannę Baryłkę - Szkoła Pod-
stawowa nr 2 im. księżnej Eleonory 
Czartoryskiej w Radzyminie

 
Związana z oświatą od 1997 r., od 

początku swojej kariery pedagogicz-
nej pracuję w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. księżnej Eleonory Czarto-
ryskiej w Radzyminie. Pani Hanna 
od 1 września 2009 r. pełni funkcję 
wicedyrektora ww. szkoły.  W wy-
niku ogłoszonego konkursu na sta-
nowisko dyrektora Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. księżnej Eleonory 
Czartoryskiej w Radzyminie, obecna 
Pani wicedyrektor podjęła wyzwanie 
przedstawienia swojej kandydatury 
komisji konkursowej.  Działania pod-
jęte przez Panią Hannę zaowocowały 
tym, że z dniem 1 lipca br. zostanie 
powierzone jej stanowisko dyrektora 
szkoły na okres 5 lat szkolnych.

Panią Martę Komstę 
 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 
Janiny Januszewskiej w Ciemnem

 
Jako nauczyciel pracuje 8 lat, z ra-

dzymińską oświatą związana jest 
od 1 września 2014 r. Pani Marta 
od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 
2019 r. pełni obowiązki dyrektora 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
im. Janiny Januszewskiej w Ciem-
nem. W związku z rozstrzygniętym 
konkursem dnia 27 maja 2019 r. na 
stanowisko dyrektora ww. szkoły od 
dnia 1 lipca br. Pani Marcie zostanie 
powierzone stanowisko dyrektora 
szkoły na okres 5 lat szkolnych.
 

Panią Elżbietę Jeleń  - Szkoła Pod-
stawowa nr 1 im. ppłka pilota Ma-
riana Pisarka w Radzyminie

 
Pani Elżbieta od początku swo-

jej kariery zawodowej pracowała 
w radzymińskiej oświacie, gdzie da-
ła się poznać jako wzorowy nauczyciel 
i wyróżniający się dyrektor. Ze Szkołą 
Podstawową nr 1 im. ppłka pilota Ma-
riana Pisarka w Radzyminie związana 
jest od 1984 roku, funkcję dyrektora w tej 
szkole pełni od 1 września 2007 r. Pod-
czas przeprowadzonego konkursu dnia 
28 maja br. Pani Dyrektor potwierdziła 
swoją wiedzę i posiadane kompetencję do 
objęcia ww. stanowiska na kolejne 5 lat.

 

Panią Magdalenę Sycik - Szkoła 
Podstawowa im. Armii Krajowej 
w Starych Załubicach

 
W dniu 28 maja br. w wyniku prze-

prowadzonego konkursu na stanowi-
sko dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Armii Krajowej w Starych Zału-
bicach została wybrana kandydatura 
Pani Magdaleny Sycik nauczycielki 
z 20 letni stażem pedagogicznym. 
Wyłoniona kandydatka od 1998 roku 
jest związana z wołomińską oświatą 
gdzie dała się poznać jako wyróżnia-
jący nauczyciel, a od dnia 1 września 
2019 r. rozpocznie swoją 5 letnią przy-
godę z gminą Radzymin.

Nowo wybranym dyrektorom życzymy samych sukcesów, realizacji zamierzonych celów, dobrej współpracy 
z nauczycielami, pracownikami szkół, rodzicami oraz instytucjami wspierającymi szkołę. Niech rozwój placówki, 
wysoka jakość kształcenia oraz wychowania przyczyni się do osiągania najwyższych ocen i wyróżnień, zadowo-
lonych  uczniów i przedszkolaków.

W dniach 27 i 28 maja br. zostały przeprowadzone konkursy na dyrektorów czterech radzymińskich szkół.  
W drodze konkursów wybrano:

Zmiany kadrowe w Urzędzie Miasta  
i Gminy Radzymin
2019-03-16  powołanie Andrzeja Noconia na stanowisko II Zastępcy Burmistrza.
2019-05-01  zatrudnienie Pauliny Jaworskiej w referacie Ogólnoorganizacyjnym.
2019-05-06  zatrudnienie Aleksandry Bandachowskiej na zastępstwo w referacie 

Ogólnoorganizacyjnym,
2019-06-01  zatrudnienie Agnieszki Złoch na zastępstwo w referacie Geodezji 

i Gospodarki Gruntami.
2019-06-01  zatrudnienie Agnieszki Rozbickiej w referacie Budowy i Utrzymania 

Dróg.
2019-06-01  zatrudnienie Kamila Stelmacha w referacie Partycypacji i Polityki 

Społecznej.
2019-06-01  przeniesienie Małgorzaty Petrulewicz z referatu Geodezji 

i Gospodarki Gruntami do referatu Gospodarki Odpadami,
2019-06-01  przeniesienie Dominiki Paciorek z Biura Pozyskiwania Środków  

Zewnętrznych do referatu Partycypacji i Polityki Społecznej.
Stan zatrudnienia w UMiG Radzymin na dzień 2019-06-01 wynosi 108 osób 

Według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego gmina Radzymin za-
jęła wysokie, 207. miejsce w rankingu 
wszystkich 2478 polskich gmin pod 
względem wykorzystania środków 
unijnych w perspektywie unijnej 2014-
2020. Ranking, sporządzony według 
danych z połowy ub. roku, opiera się 
na sumie unijnych dofinansowań do 
wszystkich projektów, realizowanych 
na terenie danej gminy, niekoniecz-
nie przez samorząd gminny. Wartość 

umów, zawartych w gminie Radzymin, 
, została oceniona przez GUS na ponad 
135,6 mln złotych. Ranking otwiera 
Warszawa z 17 mld zł, Łódź z 7,2 mld 
zł i Kraków z 5,1 mld zł dofinansowań. 
Na jego końcu są gminy, które pozy-
skały zaledwie po kilkadziesiąt tysięcy 
złotych. W latach 2015-2018 gmina Ra-
dzymin i wszystkie podległe i zależne 
od niej jednostki pozyskały i zakon-
traktowały łącznie 127,6 mln zł środ-
ków zewnętrznych.

W Arciechowie, Emilianowie, Rży-
skach i w Radzyminie-Aleksandrowie 
powstaną nowe otwarte strefy aktyw-
ności z urządzeniami do ćwiczeń na 
świeżym powietrzu i placami zabaw. 
Na ich budowę gmina Radzymin pozy-
skała 200 tys. zł dofinansowania z Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki. 

W każdej ze stref powstanie siłow-
nia plenerowa, plac zabaw o charakte-
rze sprawnościowym i strefa relaksu 
z ławeczkami. Place będą ogrodzone, 
znajdą się przy nich stojaki na rowe-
ry i kosze na śmiecie. Zlokalizowano 
je na terenach wiejskich na ogólnodo-
stępnych działkach w miejscach, gdzie 
do tej pory brakowało infrastruktury 

200 tys. zł na cztery nowe strefy 
aktywności i rekreacji

Gmina Radzymin  
czerpie z unijnej kasy

W niedzielę, 16 czerwca, odbyło się 
pierwsze ze spotkań z mieszkańcami 
Gminy Radzymin na temat ewolu-
cji urbanistycznej centrum miasta. 
W parku przed Kolegiatą Radzy-
mińską stanął punkt konsultacyjny, 
w którym zainteresowani mogli za-
poznać się ze zwycięskimi projektami 
konkursu urbanistycznego na nowo-
czesne zagospodarowanie śródmie-
ścia, porozmawiać z ekspertami oraz 
pozostawić swoje opinie.

Niedzielne spotkanie jest częścią 
szeroko zakrojonych konsultacji spo-
łecznych, których celem jest wypra-
cowanie - wspólnie z mieszkańcami 
gminy Radzymin - finalnej koncepcji 
zagospodarowania centrum miasta. 
Blisko 200 osób przyszło do punktu 
konsultacyjnego, w którym o planach 
przebudowy opowiadał Burmistrz 
Radzymina  Krzysztof Chaciński, je-
go zastępca Krzysztof Dobrzyniecki, 
pracownicy urzędu - Monika Gra-
bowska, Mariusz Kierszulis, Monika 
Nowak i Kamil Stelmach oraz współ-
autor jednej z koncepcji urbanistycz-
nych, prezentowanych na spotkaniu, 
Daniel Piotrowski. 

Prezentowane w punkcie konsul-
tacyjnym koncepcje projektowe to 
zwycięskie prace w konkursie, któ-
ry zorganizował w 2018 roku war-
szawski oddział Towarzystwa Urba-
nistów Polskich na zlecenie Gminy 
Radzymin. Założeniem konkursu 
była budowa reprezentacyjnego pla-
cu miejskiego przy ul Konstytucji 3 
Maja jako dominującej przestrzeni 
publicznej, definiującej w czytelny 
sposób centrum miasta i obudo-
wanej parkami. Koncepcje urbani-
styczne są inspiracją do stworzenia 
finalnego projektu, który po latach 
zaniechań stworzy centrum, które 
stanie się wizytówką miasta - atrak-
cyjną i przyjazną ludziom. Na rewi-
talizację śródmieścia gmina Radzy-
min pozyskała blisko 14 milionów 
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PWiK Radzymin kontynuuje inten-
sywne inwestycje w rozbudowę sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej. Pra-
ce budowlane i drogowe trwają m.in. 
w Słupnie i Starym Dybowie. Buduje 
się sieć wodociągowa w Łosiu i Rudzie. 
Na Stacji Uzdatniania Wody trwa bu-
dowa nowego zbiornika i moderniza-
cja starego.

Oprócz trwających prac w ramach 
„II etapu budowy kanalizacji sanitarnej 
i sieci wodociągowej w gminie Radzy-
min” w czerwcu br. PWiK Radzymin 
podpisał umowę na budowę kanalizacji 
w Słupnie i Sierakowie. Ogłoszono też 
przetarg na budowę kanalizacji i wo-
dociągu w Ciemnem. Łącznie ze Sta-
rym Dybowem, który praktycznie już 
jest skanalizowany i Nowym Słupnem, 
gdzie będzie budowania sieć w najbliż-
szej przyszłości, cały program kanali-
zacji będzie kosztował około 120 mln zł 
w ciągu 5 lat. Około połowa z tej kwo-
ty pochodzi z dofinansowania unijne-
go, zaś druga połowa to wkład gminy 
i spółki. W przyszłym roku rozpocznie 
się projektowanie wodociągu w Starych 
i Nowych Załubicach, Borkach i Arcie-
chowie. 

Obecnie zwodociągowane jest oko-
ło 80% gminy, a długość sieci wodo-
ciągowej to ponad 150 km. Ok. 55% 

mieszkańców ma dostęp do kanali-
zacji, przy czym długości sieci kana-
lizacyjnej to blisko 90 km. Po realiza-
cji zamierzonych projektów wskaźnik 
skanalizowania gminy powinien się-
gnąć 75%. 

Rozbudowa Stacji 
Uzdatniania Wody

PWiK Radzymin kończy też in-
westycję w budowę nowego zbiorni-
ka wody w Stacji Uzdatniania Wo-
dy w Aleksandrowie, co ma na celu 
zaspokojenie coraz większego zapo-
trzebowania na wodę. Zapotrzebo-
wanie rośnie wraz ze wzrostem liczby 
mieszkańców, zwiększa się też zuży-
cie wody w gospodarstwach domo-
wych. Z tego powodu w okresach let-
niej suszy PWiK Radzymin apeluje 
o oszczędzanie wody i ograniczenie 
np. podlewania ogrodów. Sytuacja 
poprawi się po zakończeniu rozbu-
dowy SUW, w ramach której oprócz 
budowy nowego zbiornika będzie 
również przeprowadzona moderni-
zacja startego. Faktyczne zwiększe-
nie możliwości produkcyjnych SUW 
nastąpi więc po zakończeniu całego 
projektu i udostępnieniu obydwu 
zbiorników, co jest planowane na ko-
niec września. 

rekreacyjnej  – w Rżyskach przy ul. 
Słonecznej, w Arciechowie przy ul. 
Zegrzyńskiej, w Emilianowie przy ul. 
Wesołej i w Aleksandrowie (Radzy-
min) przy ul. Batalionów Chłopskich. 
Otwarte Strefy Aktywności mają stać 
się miejscem aktywnego wypoczynku 
dla wszystkich pokoleń mieszkańców, 
poprawiać jakości życia i estetykę oto-
czenia. 

Strefy będą przygotowywane w szyb-
kim tempie – ich urządzanie powinno 
zakończyć się do końca sierpnia br. 

120 mln zł na rozbudowę 
sieci wodno-kanalizacyjnej 
w ciągu kolejnych 5 lat

Radzymin konsultuje przyszłość  
centrum miasta z mieszkańcami

złotych unijnego dofinansowania 
w ramach projektu „Zielony Ra-
dzymin”.

Kolejne spotkanie w punkcie 
konsultacyjnym zaplanowano 29 
czerwca, obok fontanny miejskiej 
przed Urzędem Miasta i Gminy 
Radzymin. W programie konsul-
tacji zaplanowano spacer badaw-
czy oraz warsztaty. Podczas każ-
dego spotkania mieszkańcy mogą 

przekazać swoje opinie na temat 
przyszłego wyglądu centrum mia-
sta także w formie ankiety. W wersji 
elektronicznej jest ona dostępna do 
6 września na platformie interne-
towej www.konsultacje.radzymin.
pl. Podsumowanie konsultacji oraz 
warsztaty prezentujące wstępną 
koncepcję zagospodarowania cen-
trum miasta planowane są we wrze-
niu 2019 r.

Harmonogram konsultacji społecznych „Jakie centrum Radzymina”?
  Punkt konsultacyjny, 29 czerwca, godz. 12.00 - 15.00, obok fontanny przed 
Urzędem Miasta i Gminy
  Spacer badawczy,  29 czerwca, godz. 11.00 - 12.00 start przed wejściem do 
Urzędu Miasta i Gminy
  Warsztaty projektowe, 1 lipca, godz. 18.00- 20.30,  sala konferencyjna Urzę-
du Miasta i Gminy

INWEST YCJE

W celu podniesienia jakości i kom-
fortu obsługi klienta, a także pełnego 
wykorzystania gminnej bazy lokalo-
wej, już wkrótce piony organizacyjne 
trzech burmistrzów będą pracowa-
ły w trzech oddzielnych budynkach, 
wciąż jednak skupionych w centrum 
Radzymina.

Budynek przy pl. T. Kościuszki 2 
(Główny budynek urzędu)

  Burmistrz Radzymina Krzysztof 
Chaciński
  Sekretarz Urzędu Adam Ślubowski
  Skarbnik Gminy Artur Goryszewski
  Referat Ogólnoorganizacyjny
  Referat Partycypacji i Polityki 
Społecznej
  Referat Planowania i Realizacji 
Budżetu

  Referat Podatków i Opłat Lokalnych
  Referat Teleinformatyki  
i Monitoringu
  Biuro Windykacji
  Biuro Pozyskiwania Środków  
Zewnętrznych
  Biuro Rady Miejskiej
  Biuro Zamówień Publicznych
  Stanowisko ds. Relacji  
Inwestorskich i Komunikacji
  KASA

Budynek przy ul. Konstytucji  
3 Maja 19 (obecny Urząd Stanu 
Cywilnego)

  I Z-ca Burmistrza Krzysztof Do-
brzyniecki
  Referat Geodezji i Gospodarki 
Gruntami
  Referat Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej
  Referat Promocji i informacji
  Referat Rozwoju i Zagospodaro-
wania Przestrzennego
  Referat Spraw Obywatelskich
  Urząd Stanu Cywilnego
  Stanowiska ds. Działalności  
Gospodarczej

  Stanowiska ds. Obronności, Obrony 
Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.

Budynek przy ul. Komunalnej 2  
(dotychczasowa siedziba ARiIMR)

  II z-ca Burmistrza Andrzej Nocoń
  Referat Budowy i Utrzymania Dróg
  Referat Gospodarki Odpadami
  Referat Inwestycji
  Referat Ochrony Środowiska
  Referat Melioracji i Odwodnienia

Przeprowadzki poszczególnych ko-
mórek rozpoczną się 1 sierpnia i po-
trwają do końca roku. W związku 
z nimi, przepraszamy Państwa za 
ewentualne niedogodności.

Nowe lokalizacje 
referatów urzędu

UWAGA!  
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Dla usprawnienia sieci odwodnienia terenów miasta i gminy, UMiG Radzymin w 2019 r. 
objął gruntowną konserwacją 23 km rowów komunalnych i melioracyjnych.

Ostateczne stawki i modele naliczania opłat za gospodarkę odpadami w gminie Radzymin w 2019 r. zostały ustalone w 
uchwałach Rady Miejskiej w Radzyminie z dn. 25 kwietnia 2019 r. 

Przywracanie właściwych 
stosunków gruntowo - wodnych

Stawki za gospodarkę odpadami  
w gminie Radzymin od 1 kwietnia 2019 r.

Rowy stanowią główne odbiorniki 
wód opadowych, roztopowych i dre-
nażowych z istniejącej, realizowanej 
i projektowanej sieci odwodnienia na 
terenie Sierakowa, Słupna, Słupna No-
wego, Ciemnego, Cegielni, Dybowa 
Kolonii, Emilianowa, Nadmy i Radzy-
mina. Prace powierzono zewnętrznej 
firmie wykonawczej. Koszt zleconych 
robót przekracza kwotę 300 tys. zł.

Dodatkowo siłami własnymi (pra-
cownikami gospodarczymi Urzędu 
Miasta i Gminy), do dnia 30 maja br. 
wykonano konserwację ok. 5950 m ro-
wów melioracyjnych i komunalnych, 
w tym:

  Rów melioracyjny od ul. Słowiań-
skiej do ul. Wczasowej w Borkach 
350 m,
  Rowy melioracyjne Rżyska – (wy-
cinka, koszenie, grabienie) ok. 500 
m x 2 = 1000 m,
  Rów ul. Strażacka, Mokre – od ul. 
Strażackiej do ul. Radzymińskiej 150 
m + 500 m rowu za ul. Radzymińską 
– łącznie 650 m,
  Rów Łosie 24 przy ul. Radzymińskiej 
– ok 100 m;
  Rów Nadma od Bona-Agry do ul. 
Nowej – 230 m;
  Rów C-0 (rondo Wołomińska, 
Ciemne, Dybów Kolonia) – 780 m,

  Rów R-T ul. Szumiących Traw, Nowe 
Załubice – 220 m,
  Rów C1/6 Radzymin, Ciemne, 440 
m + 360 m + 320 m – łącznie 1120 m,
  Rów ul. Diamentowa Radzymin  – 
390 m,
  Rów ul. Słowackiego, wzdłuż osiedla 
Wiktoria – 120 m,
  Rów odwadniający przy ul. Armii 
Krajowej – 780 m,
  Rów ul. Deszczowa i ul. Pogodna 
w Wiktorowie – 210 m,
  Oczyszczenie przepustu na rowie 
melioracyjnym w Borkach przy ul. 
Rekreacyjnej.
Powyższe prace pozwolą na 

Za okres kwiecień-maj dla wszyst-
kich nieruchomości zamieszkałych 
obowiązuje opłata według zużycia wo-
dy, natomiast od 1 czerwca dla zabudo-
wy jednorodzinnej obowiązuje model 
od liczby mieszkańców.

Wobec trwającego w całej Polsce 
i na Mazowszu, a zwłaszcza w aglome-
racji warszawskiej, „kryzysu śmiecio-
wego”, w gminie Radzymin w ciągu 
ostatniego półtora roku kilkukrotnie 
wzrosły koszty gospodarki odpadami 
komunalnymi. Wynoszą one obecnie 
około 1 mln zł miesięcznie. Ponieważ 
system gospodarki odpadami musi być 
zgodnie z prawem systemem samofi-
nansującym się, tj. gmina ani na nim 
nie zarabia, ani nie może go dofinan-
sowywać, to wzrosty kosztów prze-
kładają się bezpośrednio na opłaty od 
mieszkańców. 

Dwukrotne zmiany modelu
Aby ograniczyć dotkliwość wzrostu 

kosztów i uszczelnić pobieranie opłat, 
władze gminy Radzymin podjęły próbę 
zmiany na model naliczania opłat dla 
nieruchomości zamieszkałych według 
zużycia wody. Jest to jedna z dopusz-
czonych prawem metod, obok nali-
czania opłat od osoby czy powierzchni 
nieruchomości. Prawo nie dopuszcza 
naliczania opłat od ilości (masy) odpa-
dów, gdyż prawdopodobnym efektem 
takiej metody byłoby pozbywanie się 
śmieci przez nieuczciwych obywateli 
w nielegalny sposób, np. wywożąc do 
lasu, aby zmniejszyć deklarowane lub 
oddawane gminie ilości.

Założeniem radzymińskiego po-
dejścia do opłat od wody było odli-
czanie wody z tzw. „podliczników”, 
czyli wody zużywanej na cele inne 
niż bytowe, np. do podlewania czy 
pojenia zwierząt, co zdaniem gmin-
nych decydentów jest sprawiedli-
we społecznie. Niestety był to jeden 
z zapisów w uchwałach, przyjętych 
w marcu przez Radę Miejską w Ra-
dzyminie, który został zakwestiono-
wany przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową. RIO częściowo uchyliła 
Uchwałę nr 64/V/2019 Rady Miej-
skiej w Radzyminie z dn. 11.03.2019 
r., która wprowadzała w gminie Ra-
dzymin model naliczania opłat za 
gospodarkę odpadami w zależności 
od zużycia wody. Model utrzymano 
w mocy, lecz uchylono zapisy doty-
czące odliczania wody z  podlicz-
ników i  ryczałtu  z nieruchomości 
niezwodociągowanych. Model nali-
czania od wody pozostał obowiązu-
jący w kwietniu i maju 2019 r.

Decyzja RIO wypaczyła inten-
cje sprawiedliwości społecznej, które 

przyświecały Radzie Miejskiej i wła-
dzom wykonawczym gminy przy 
zmianie modelu. Pozostawienie w mo-
cy modelu od wody, lecz bez możliwo-
ści odliczania wody z podliczników, 
spowodowałoby w wielu przypadkach 
naliczanie nadmiernie wysokich opłat 
za odbiór odpadów. W związku z tym 
Rada Miejska w Radzyminie podczas 
sesji w dn. 25 kwietnia br. ponownie 
zdecydowała o zmianie, przywraca-
jąc dla domów jednorodzinnych od 1 
czerwca 2019 r. model naliczania od 
osoby, jednak z nową, wyższą stawką, 
obliczoną na podstawie faktycznych 
kosztów, jakie gmina ponosi na system 
gospodarki odpadami.

Jednocześnie pozostawiono w mocy 
naliczanie opłat „od wody” dla budyn-
ków wielorodzinnych. Taki dualizm 
pozwala na znaczące uszczelnienie po-
boru opłat od budynków wielorodzin-
nych, gdzie gmina miała bardzo ogra-
niczone metody weryfikacji deklaracji 
od ilości mieszkańców, które składa-
li zarządcy budynków. W gminie jest 
ponad 2,2 tys. mieszkań w budynkach 
wielorodzinnych, w  których zamel-
dowanych jest blisko 4 tys. mieszkań-
ców. W  dotychczasowych deklara-
cjach „śmieciowych” dla budynków 
wielorodzinnych ujętych było blisko 
4,8 tys. mieszkańców, natomiast zuży-
cie wody wskazuje, że faktyczna liczba 
zamieszkujących tam osób może wy-
nosić nawet 6-6,5 tys. Naliczanie opłat 
od wody dla zabudowy wielorodzin-
nej pozwoli ująć w systemie osoby wy-
najmujące mieszkania, zamieszkujące 
czasowo, itp., które także wytwarzają 
odpady komunalne. W efekcie pozo-
stali mieszkańcy, którzy rzetelnie de-
klarowali i uiszczali opłaty, będą płacić 
nieco mniej.

Składanie nowych deklaracji
Te zmiany mają dla mieszkańców 

konsekwencje w postaci konieczno-
ści ponownego złożenia deklaracji, 
przy czym właściciele nieruchomo-
ści z zabudową jednorodzinną muszą 
złożyć aż dwie deklaracje – za kwie-
cień i maj „od wody” i od 1 czerwca br. 
„od osoby”, natomiast zarządcy spół-
dzielni mieszkaniowych i budynków 
wielorodzinnych – tylko jedną dekla-
rację „od wody”. Aby ułatwić miesz-
kańcom składanie deklaracji, Urząd 
Miasta i Gminy Radzymin uruchomił 
w czerwcu specjalne dyżury terenowe 
w soboty oraz dłuższe godziny pracy 
w środy. Deklaracje można także skła-
dać w formie elektronicznej przez plat-
formę ePUAP. 

Deklarację należało złożyć do 
15 czerwca, zaś opłaty za okres 

kwiecień-czerwiec trzeba uiszczać do 
15 lipca. Wszystkie osoby, które do tej 
pory nie złożyły nowych deklaracji, 
prosimy, aby uczyniły to jak najszyb-
ciej.

Stawki opłat dla zabudowy jed-
no- i wielorodzinnej przedstawiamy 
w ramkach obok. Nowe wzory deklara-
cji można pobrać w formie papierowej 
w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, 
a w formie elektronicznej ze strony 
www.czysty.radzymin.pl i i z Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Radzy-
min – sekcja „Gospodarka Odpadami”.

Opłaty dla działkowiczów
Podwyżki opłat za odbiór odpadów 

objęły nie tylko stałych mieszkańców, 
ale również posiadaczy działek rekre-
acyjnych. Dla nich ryczałtowa opłata 
roczna za odbiór odpadów w 2019 r. wy-
nosi 600 zł w przypadku segregacji i 1200 
zł, jeśli śmiecie nie są segregowane. Jest 

to znacząca podwyżka, która jednak 
wynika wprost z faktycznych kosztów 
i z gminnego Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku. W szczególnych 
przypadkach gmina może wyrazić zgo-
dę na rozłożenie opłaty na raty.

Jeszcze o przyczynach 
wzrostu kosztów gospodarki 
odpadami

Na wzrost całkowitych kosztów od-
bioru i utylizacji odpadów komunal-
nych w gminie Radzymin miały wpływ 
przede wszystkim czynniki zewnętrz-
ne, niezależne od samorządu gminne-
go. Koszty gospodarki odpadami rosną 
w całym regionie aglomeracji warszaw-
skiej i są wypadkową wielu czynników 
- od legislacyjnych, związanych z opóź-
nieniem w uchwaleniu przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego Woje-
wódzkiego Planu Gospodarki Odpada-
mi (WPGO), którego brak do stycznia 
br. uniemożliwiał inwestowanie w roz-
wój infrastruktury odpowiedzialnej za 
gospodarkę odpadami, przez uchylenie 
przez Ministra Środowiska pozwoleń 
zintegrowanych dla większości Regio-
nalnych Instalacji Przetwarzania Odpa-
dów Komunalnych funkcjonujących na 
terenie aglomeracji, po czynniki zwią-
zane z nagłym znaczącym spadkiem 
cen surowców, spowodowanym usta-
nowionym w 2017 r. przez Chiny zaka-
zem importu surowców wtórnych, ro-
snące poziomy minimalnego odzysku 
odpadów dla gmin, czy wzrost kosztów 
pracy, cen energii i paliw.

Jednocześnie niepewna sytuacja na 
rynku, spadek cen surowców wtórnych 
i kilkukrotny wzrost cen odbioru od-
padów przez RIPOK-i spowodowały, 
że firmy świadczące usługi komunal-
ne podniosły ceny dla gmin. Co wię-
cej, w warunkach dużego ryzyka ryn-
kowego, firmy przestały konkurować 
o klienta gminnego, pomimo zachęt 
i rozmów. W efekcie do w gminnych 
przetargach wpływa niewiele ofert, 
a powtarzanie przetargów stwarza ry-
zyko jeszcze wyższego wzrostu cen. 

Plany na przyszłość  
w gospodarce odpadami 
 w gminie Radzymin

Gmina Radzymin będzie konty-
nuowała wysiłki, aby opłaty za odbiór 
odpadów nie rosły tak drastycznie, jak 
w roku 2019, a jednocześnie odpowiadały 
faktycznym kosztom gminnej gospodar-
ki odpadami. Jednym z kierunków jest 
dążenie, aby zmienić model naliczania 
opłat dla stałych mieszkańców na sys-
tem „od wody” – jeden z kilku dopusz-
czalnych ustawą, który w ocenie władz 
gminy jest najbardziej sprawiedliwy 

społecznie spośród dostępnych mode-
li i pozwala uszczelnić zbieranie opłat, 
a w konsekwencji utrzymywać je na naj-
niższym możliwym poziomie.

W tym celu Rada Miejska w Radzy-
minie upoważniła Burmistrza Radzy-
mina do wniesienia skargi do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego 
na kwietniowe decyzje RIO. Proces ten 
będzie niezależny od funkcjonowania 
systemu gospodarki odpadami w gmi-
nie Radzymin i ma na celu doprowa-
dzenie do takiej sytuacji, aby w gminie 
Radzymin było możliwe wprowadze-
nie naliczania opłat za odbiór odpadów 
z nieruchomości zamieszkałych w mo-
delu „od wody”, lecz w sposób sprawie-
dliwy społecznie, tj. z możliwością od-
liczania wody wykorzystywanej na cele 
inne niż bytowe.

Jeśli chodzi o ulepszenie systemu 
odbioru odpadów z terenów rekre-
acyjnych, to analizowane są zmiany 
sposobu odbioru oraz metody elimi-
nowania składowania odpadów w tzw. 
„gniazdach” przez osoby nieuprawnio-
ne. Gmina rozważa możliwość odbio-
ru odpadów z działek rekreacyjnych 
bezpośrednio z posesji, jak to mam 
miejsce w przypadku stałych miesz-
kańców. Pod uwagę brane jest również 
utworzenie nowego PSZOK-u (Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych) w Starych Załubicach, który 
mógłby obsługiwać tereny rekreacyjne. 
Takie zmiany pozwoliłyby na likwida-
cję „gniazd” jako ogólnodostępnych 
miejsc składowania odpadów, także 
przez osoby nieuprawnione. 

Prosimy śledzić bieżące informacje 
nt. gospodarki odpadami na stronie 
www.czysty.radzymin.pl

Sprzątanie radzymińskich lasów
Ponad cztery kontenery śmieci zo-

stały wywiezione z radzymińskich la-
sów podczas dwóch społecznych akcji 
sprzątania lasu pod hasłem #trashta-
gRadzymin

Pierwsza z nich odbyła się 18 maja 
br. z inicjatywy grupy biegaczy „Ra-
dzymin Run Team”. Ekipa złożona ze 
sportowców i mieszkańców ruszyła 
w lasy na Aleksandrowie i wyzbierała 

śmieci wyrzucone wzdłuż leśnych 
szlaków biegowych i spacerowych. 
Drugą edycję zorganizowali 9 czerw-
ca  radni Piotr Rembelski, Wiesław 
Solarz i Agnieszka Oniszk-Stachyra 
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przywrócenie właściwych stosun-
ków gruntowo - wodnych na terenie 
tych miejscowości, szczególnie waż-
ne z uwagi na przewidywaną budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wościach Słupno, Sieraków i Ciemne. 
Przewidujemy dalsze prace do realiza-
cji wg potrzeb bieżących.

Ponadto należy zwrócić uwagę na 
dobrą współpracę ze Starostwem Po-
wiatu Wołomińskiego, dzięki której 
Wydział Inwestycji i Dróg Powiato-
wych przystąpił do remontu (przebu-
dowy) dwóch przepustów drogowych 
na rowie melioracyjnym R-1, w ulicach 
Żeromskiego Słupno i Sienkiewicza 
w Sierakowie, stanowiącym główny od-
biornik wód opadowych i gruntowych 

z miejscowości Słupno Nowe, Słupno 
i Sieraków. Szczególne podziękowa-
nia kierujemy do Pana Adama Lubia-
ka Starosty Wołomińskiego, Pana Ra-
fała Urbaniaka Naczelnika Wydziału 
Inwestycji i Drogownictwa Powiatu 
Wołomińskiego oraz Pana Waldema-
ra Majewskiego Kierownika Wydziału 
Utrzymania Dróg Powiatu Wołomiń-
skiego, za podjęte zdecydowane kroki, 
w celu naprawienia awarii powyższych 
budowli wodnych.

Wszystkim właścicielom posesji, 
przez które przebiegają rowy komunal-
ne oraz użytkownikom dróg, dzięku-
jemy za wyrozumiałość i cierpliwość 
w czasie robót konserwacyjnych i re-
montowych.

w rejonie Łąk i rzeki Beniaminów-
ki. W akcji tego dnia wzięła udział 
młodzież z Klubu im. Armii Krajo-
wej i szczypiorniści z KPR ROKiS Ra-
dzymin. 

Dziękujemy wszystkim miesz-
kańcom, wolontariuszom i organi-
zatorom, którzy zaangażowali się 

w akcje sprzątania lasu! On też się 
nam wszystkim z pewnością odwdzię-
czy czystością i pięknem podczas spa-
cerów i wypraw na grzyby. 

Akcję sprzątania lasu wspiera-
ła gmina Radzymin, zapewniając 
transport, kontenery oraz worki 
i rękawice. 

Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Gminy 
Radzymin

Czas, do którego można złożyć 
deklaracje opłat za odpady komu-
nalne upływa w dniu 12 lipca 2019 
r. i jest to termin do którego należy 
dopełnić obowiązku złożenia rze-
telnej informacji dotyczącej liczby 
osób w gospodarstwie domowym 
lub ujawnienia nieruchomości na 
których zamieszkują mieszkańcy.

Zachęcamy do zgłoszenia się 
do siedziby UMiG Radzymin przy 
pl. T. Kościuszki 2; 05-250 Ra-
dzymin lub skorzystania z usługi  
e-deklaracji.

Przypominamy iż UMiG Radzy-
min po upływie terminu na zło-
żenie deklaracji zobowiązany jest 
do kontroli składanych deklaracji 
dotyczących wnoszenia opłat za 
odpady komunalne. W sytuacji 
stwierdzenia niezgodności stanu 
faktycznego z zadeklarowanym, 
Urząd zobowiązany jest do wsz-
częcia postępowania w sprawie 
określenia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami, któ-
re kończy się wydaniem decyzji 
określającej wysokość opłaty na-
liczanej zgodnie ze stawką za od-
pady zbierane w sposób nieselek-
tywny.
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SPOŁECZNOŚĆ

Program 
„Radzymińska 
Karta 
Mieszkańca” 
ma już dwa lata

Zabiegownia czyli sprawność i zdrowie przez duże Z

Betonosfera, czyli sztuka betonu

„Tylko ten co zdrowie stracił, wie jak 
bardzo jest cenne!”
Po rozmowie z Panią Aleksandrą 
i pracownikami Zabiegowni wiemy, 
że w naszym mieście mamy wszyst-
ko, czego potrzebuje osoba poszukują-
ca rehabilitacji i powrotu do zdrowia. 
Przychodnia rehabilitacyjna Zabie-
gownia powstała zaledwie kilka mie-
sięcy temu, ale jak dowiedzieliśmy się 
podczas wizyty - chętnych nie brakuje.
Przychodnię wyróżnia przede 
wszystkim szeroki wachlarz usług 
takich jak: terapia indywidualna, 
różnego rodzaju masaże, zajęcia gru-
powe, zabiegi fizykoterapii czy krio-
terapia - na szczególną uwagę zasłu-
guje  ten ostatni krioterapia, która 

Betonosfera to “dziecko” Roberta Kowalskiego - właściciela betonowni BTB. Początkowo było 
to laboratorium służące do badań eksperymentalnych form i kompozytów betonowych. Jej 
produkty, elementy małej architektury, z cienkościennymi sferami na czele są przykładami 
kunsztu i innowacji technologicznych na skalę światową. 

Dzięki współpracy z artystami-plastykami oraz rzemieślnikami, produkty Betonosfery urze-
kają też walorami artystycznymi, zarówno w dzień, jak też w iluminacjach nocnych. Dziś sta-
nowią znak rozpoznawczy Radzymina, jednak coraz częściej zaczynają się nimi interesować 
inne samorządy w kraju i za granicą. Dzięki szerokiej palecie cenowej, wyroby Betonosfery 
znajdują również wielu nabywców prywatnych. 

Gdzie się znajduje? 
Al. Jana Pawła II 60, Radzymin tel. 604 481 422

Znajdziesz ich również online  
www.facebook.com/betonosfera/

Co Betonosfera przygotowała dla posiadaczy RKM? 
– 20% zniżki na cały asortyment

Co „Zabiegownia - Przychodnia 
Rehabilitacyjna” przygotowała dla 
posiadaczy RKM?
– 5% zniżki na cały cennik

Gdzie się znajduje?
al. Jana Pawła II 49B lok. 12 05-250 Radzymin tel 575 552 882 
recepcja@zabiegownia.pl
Znajdziesz ich również online www.facebook.com/zabiegownia/

W YDAR ZENIA

Następny przystanek - Piękny wygląd 
Większość kobiet marzy o młodym i zdrowym 
wyglądzie i taki cel przyświeca właśnie lokalowi 
o nazwie: Przystanek Piękno.
Studio zostało otwarte przez  Elżbieta Kursa-
-Leder i jest kierowane przede wszystkim dla 
Pań z Radzymina i okolic. Co ciekawsze Przy-
stanek Piękno, zajmuje się nie tylko pielęgna-
cją ale i aspektem rozwoju interpersonalnego. 
Jak twierdzi sama założycielka: „Od 13 lat moją 
pasją jest towarzyszenie innym kobietom w od-
najdywaniu ich wewnętrznego piękna. Kocham 
to co robię!”
Dlatego Przystanek Piękno oferuje cudowne 
metamorfozy zarówno wewnętrzne jak i ze-
wnętrzne. Znajdziemy w tym miejscu również 

Co „Przystanek Piękno” Elżbieta Kursa-Leder  
przygotowało dla posiadaczy RKM?
–  Zniżka na produkty oraz promocje  

okolicznościowe, dostęp do cen producenta.

Gdzie się znajduje?
Ul. Falandysza 10/8 (II piętro), Radzymin  
tel. 731 339 834, 608 339 833
Znajdziesz ich również online  
www.facebook.com/przystanekpieknoradzymin/

ciekawe informacje ze świata kosmetyki a także no-
we rozwiązania i możliwości rozwoju. Odwiedzając to 
miejsce, przekonasz się, że pomimo licznych życiowych 
obowiązków, czasem warto poświęcić czas tylko sobie.

jest dostępna jest tylko w jednym 
miejscu w okolicy!
Przyglądając się ofercie Zabiegowni 
warto wspomnieć o cenach. Są one 
kierowane do lokalnych mieszkańców, 
tak więc każdy będzie mógł sobie na 
leczenie pozwolić.
Dla osób potrzebujących komplekso-
wego pakietu zabiegów przygotowa-
no specjalne zniżki i promocje. Jak się 
okazuje w dzisiejszym świecie dobra 
opieka medyczna może być dostęp-
na w niskich cenach. Jak mówi Pani 

Aleksandra, zoptymalizowano pra-
cę dzięki dużemu metrażowi loka-
lu: „Przestrzeń podzieliliśmy na kil-
ka boksów, 2 gabinety i salę ćwiczeń, 
dzięki temu możemy w jednym czasie 
przyjąć kilku pacjentów co sprawia, że 
koszty są mniejsze.”
Odwiedzając Zabiegownię spotkamy 
się z ciepłą i kameralną atmosferą, na-
tomiast bujna roślinność doda nam 
pewności siebie i energii. W tym miej-
scu można się wyciszyć i zakochać! 
Z pewnością chce się tu wracać!

Radzymińska Karta Mieszkańca 
miała swoją premierę 24 czerwca 
2017 r. Karta uprawnia do zniżek 
i ulg przygotowanych specjalnie 
dla mieszkańców Gminy Radzymin 
przez samorząd oraz firmy partner-
skie. W ciągu dwóch lat gmina suk-
cesywnie powiększała katalog be-
nefitów związanych z posiadaniem 
karty. Do darmowej komunikacji 
gminnej, doszła możliwość kodo-
wania na karcie biletu metropolital-
nego, obniżającego koszty dojazdu 
do Warszawy. Wraz ze zniżkami na 
zajęcia sportowe i edukacyjne użyt-
kownicy zyskali zniżki na pływalni 
w Wołominie oraz preferencyjne 
warunki korzystania ze sportowej 
infrastruktury w gminie Radzymin. 
Gmina powiązała z Kartą Miesz-
kańca także Bon Malucha - dofinan-
sowanie opieki nad dziećmi do lat 
3. Program "Radzymińskiej Karty 
Mieszkańca" wspierają od począt-
ku lokalni przedsiębiorcy oferując 
szereg zniżek na swoje produkty, 
specjalnie dla posiadaczy karty. 
W katalogu zniżek i promocji jej 
użytkownicy znajdą propozycje od 
70 firm. Wspólnie z ofertą Gminy 
Radzymin stanowi o atrakcyjności 
karty, którą po dwóch latach funk-
cjonowania posiada ponad 50% 
mieszkańców gminy. 

Dwa lata Radzymińskiej Karty 
Mieszkańca w liczbach

  13 400 aktywnych karty na dzień 
24.06.2019

  52% mieszkańców gminy Radzy-
min posiada kartę
  4200 kart w przedziale wieko-
wym 0 - 18 
  2300 kart w przedziale wieko-
wym pow. 60 roku życia 
  500 usług medycznych miesięcz-
nie z wykorzystaniem karty w 
Centrum Medycznym

  450 wejść na basen w Wołomi-
nie miesięcznie 
  500 miesięcznie korzysta z 
biletu metropolitalny na karcie 
(możliwość ładowania biletu od 1 
września 2018 r.)
  najstarsi posiadacze RKM  
- 2 osoby z 1923 r.
  965 wniosków o kartę złożono 
on-line (możliwość składania od 
26 września 2017) 
  113 osób korzysta z Bonu 
Malucha

Mieszkańcy Gminy Radzymin 
świętowali 228. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Część oficjalną 
obchodów rozpoczęła Msza Święta 
w radzymińskiej Kolegiacie, odpra-
wiona w intencji Ojczyzny, z udzia-
łem władz Gminy Radzymin oraz 
przedstawicieli gminnych organi-
zacji, stowarzyszeń kombatanckich 
oraz instytucji, w tym nauczycieli 
i uczniów radzymińskich szkół.

Rocznicowe obchody kontynu-
owano na placu Tadeusza Kościusz-
ki, gdzie po Mszy za Ojczyznę 
uczestnicy przeszli w asyście pocz-
tów sztandarowych. Mieszkańcy, 
w obecności kompanii honorowej 
jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu gminy Radzymin 
oraz przy akompaniamencie Radzy-
mińskiej Orkiestry Dętej, odśpie-
wali Hymn Polski. Przemówienia 
do mieszkańców wygłosił Zastępca 
Burmistrza Krzysztof Dobrzyniec-
ki oraz Przewodniczący Rady Miej-
skiej Piotr Rembelski. Zgromadzeni 
wysłuchali także listu Starosty Wo-
łomińskiego, który w jego imieniu 

odczytał Wiceprzewodniczący  Ra-
dy Powiatu Wołomińskiego Cezary 
Wnuk.

W trakcie uroczystości wyróżnie-
nie honorowe im. Juliana Ochoro-
wicza „Primus Inter Pares” otrzy-
mał p. Władysław Kolatorski prezes 
Międzyszkolnego Klubu Historycz-
nego im. Armii Krajowej Ziemi Ra-
dzymińskiej w uznaniu zasług na 
rzecz edukacji, kształtowania po-
staw patriotycznych i utrwalania 
pamięci o przeszłości Ziemi Radzy-
mińskiej wśród mieszkańców naszej 
gminy, szczególnie wśród młodzie-
ży. 

Oficjalną część obchodów za-
kończyło złożenie wieńców pod 
pomnikiem Tadeusza Kościuszki 
przez delegacje szkół, organizacji 
społecznych i ugrupowań politycz-
nych. Dalsze świętowanie rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja prze-
niosło się na Skwer Czterech Wiesz-
czów, gdzie od godziny 15.00 wy-
startował piknik rodzinny, którego 
organizatorem była Biblioteka Pu-
bliczna Miasta i Gminy Radzymin.

W piątkowy wieczór 17 maja br. podczas 4. 
Radzymińskiej Nocy Odkrywców zapropono-
waliśmy mieszkańcom dwie atrakcje. Pierw-
sza z nich to zwiedzanie DHL Parcel w Emilia-
nowie -  najnowocześniejszy terminal paczek 
w Polsce. Ponad 60 osób, w większości rodziny 
z dziećmi zobaczyły co dzieje się jak paczkę na-
dają, albo tuż przed dostarczeniem.

Druga atrakcja, która została przygotowana 
przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Ra-
dzymin to gawęda o Radzyminie w wykonaniu, 
znanego w naszym mieście, prezesa Towarzy-
stwa Przyjaciół Radzymin p. Jana Wnuka. Opo-
wiadanie o ciekawostkach z historii Radzymina 
i o ludziach, zasłużonych dla naszego miasta 
dopełniła fotogaleria ze zbiorów pana Zbignie-
wa Pachulskiego. Na zakończenie 4. Radzymiń-
skiej Nocy Odkrywców zagrał radzymiński ze-
spól „Jesień Średniowiecza”. 

Dziękujemy wszystkim, którzy spędzili z na-
mi ten wieczór i już teraz zapraszamy do udzia-
łu w kolejnej edycji Radzymińskiej Nocy Od-
krywców!

Obchody 228. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

4. Radzymińska Noc Odkrywców

Korzyści  
dla Posiadaczy RKM

   Kodowanie biletu metropolitalnego ZTM 
Warszawa z maksymalną zniżką cen

   Bezpłatne przejazdy gminnymi liniami 
R1, R2, R3, R5, R6, N (nocna) oraz liniami 
ZTM L40 i L45

   Promocyjne bilety na wydarzenia 
kulturalne

   Zniżki na gminne zajęcia sportowe  
i edukacyjne

   Zniżki na komercyjne usługi medyczne
   Zniżka na basen w Wołominie
   Oferty specjalne i zniżki blisko 60 firm 
partnerskich

   Bon Malucha – dofinansowanie opieki 
nad dziećmi do lat 3

   Zniżki w dostępie do infrastruktury 
sportowej. 

Korzyści  
dla Partnerów RKM

   Budowanie grupy lojalnych klientów 
spośród ponad 13 tys. posiadaczy 
Radzymińskiej Karty Mieszkańca

   Budowanie wizerunku 
firm odpowiedzialnych  
i zaangażowanych w lokalną społeczność

   Prezentacja na stronie  
www.rkm.radzymin.pl  

i promocja partnerów  
w mediach gminnych - biuletyn 
"Radzyminiak", profil gminy na 
Facebooku, strona internetowa gminy

   Dotarcie do posiadaczy karty poprzez 
gminny e-mailing

   Preferencyjne warunki współpracy 
podczas wydarzeń lokalnych  
i możliwość ustalenia indywidualnych 
form promocji
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10 czerwca br. na grobie mjr Ste-
fana Waltera na Cmentarzu Woj-
skowym na Majkowie w Kaliszu de-
legacja z Radzymina złożyła urnę 
z ziemią pobraną z warszawskich 
Powązek, gdzie spoczywają jego bli-
scy. W sposób symboliczny narze-
czona Janina Grekkówna, wróciła 
do swojego ukochanego mjr Stefa-
na Waltera – dowódcy 29. Pułku 
Strzelców Kaniowskich, który zginął  
w wyniku ran odniesionych w czasie 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku. 

Uroczystości odbyły się przy ka-
plicy bohatera, na Cmentarzu Woj-
skowym na Majkowie. Udział w niej 
wzięli przedstawiciele władz samo-
rządowych Gminy Radzymin: za-
stępca burmistrza Krzysztof Do-
brzyniecki, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Radzyminie Wie-
sław Solarz, uczniowie i prezes Mię-
dzyszkolnego Klubu Historycznego 
im. Armii Krajowej Ziemi Radzy-
mińskiej – Władysław Kolatorski 

a także: proboszcz i kustosz Sanktu-
arium Św. Jana Pawła II w Radzymi-
nie – ks. Krzysztof Ziółkowski, dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
ppłk. pilota Mariana Pisarka – Elż-
bieta Jeleń, dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych w Radzyminie – Krzysz-
tof Czuba, wiceprezes Fundacji Jan 
Paweł II - Nasz Papież – Katarzyna 
Figura, reprezentanci Towarzystwa 
Przyjaciół Radzymina oraz pani 
Agata Krasuska, przedstawicielka 
rodziny Walterów.

Symboliczna urna z wygrawero-
wanym napisem „My razem drogi 
Stefanie – Janina Grekkówna” zo-
stała złożona w kaplicy Waltera na 
Majkowie. Następnie poszczególne 
delegacje złożyły wiązanki kwiatów 
i znicze pamięci. Po zakończeniu ce-
remonii młodzież z Międzyszkolne-
go Klubu Historycznego im. Armii 
Krajowej Ziemi Radzymińskiej udała 
się na zwiedzanie miasta. 

Narzeczeni znów są razem. Radzymin i Kalisz 
oddał hołd mjr Stefanowi Walterowi

Lato oficjalnie rozpoczęły  
Wianki w Starych Załubicach 

W YDAR ZENIAW YDAR ZENIA

15 czerwca w Starych Załubi-
cach rozbrzmiały dźwięki kon-
certów wiankowych. Pod wzglę-
dem muzycznym było to bogactwo 
różnorodności, dobrą zabawę do 
późnego wieczora zapewnili min. 
zespół Wszyscy Byliśmy Harce-
rzami, Baby Full oraz gwiazda 
wieczoru Stefano Terrazzino. Nie 

zabrakło atrakcji dla dzieci – rajd 
rowerowy na orientację, warszta-
ty plastyczne i ceramiczne, zabawy  
z harcerzami, zuchami i mnóstwo 
innych atrakcji. Tradycyjnie roz-
strzygnięto konkurs na najpiękniej-
szy wianek, przygotowany przez 
dzieci. Imprezę zakończył niezwy-
kle efektowny pokaz Fire Show.

20-ta rocznica wizyty 
Świętego Jana Pawła II  
w Radzyminie

Niewiele jest tak wzruszających 
chwil w radzymińskim kalendarzu 
uroczystości, jak 20-ta rocznica wizy-
ty Papieża Polaka w Radzyminie.

Choć minęło już tyle lat, pamięć 
o tym wydarzeniu jest wciąż żywa 
dla mieszkańców. 13 czerwca br. na 
Cmentarzu Poległych 1920 w Radzy-
minie licznie stawili się mieszkańcy 
Radzymina, przedstawiciele różnych 
szczebli samorządów, organizacji spo-
łecznych i młodzieżowych, delegacje 
służb mundurowych oraz ci, którzy 
mieli okazję osobiście przeżywać piel-
grzymkę Ojca Świętego. Tego dnia nie 
było w Radzyminie żadnych podzia-
łów politycznych – były za to słowa 
refleksji i zadumy, życzliwe uśmiechy 
i łzy wzruszenia.

Oprawa uroczystości przygotowa-
na była w sposób nawiązujący do wi-
zyty 13 czerwca 1999 roku. Na niebie 
krążyły helikoptery, które udostępni-
ła Fundacja „Daj Mi Skrzydła” - jako 
pamiątkę lądowania Ojca Świętego 
przy radzymińskim cmentarzu. Przed 
godz 18:00 na lądowisku papieskim 
wylądowała młodzież z Międzyszkol-
nego Klubu Historycznego im. Armii 
Krajowej Ziemi Radzymińskiej z wize-
runkiem św. Jana Pawła II, który prze-
kazała na ręce burmistrza Radzymina 
Krzysztofa Chacińskiego.

Na cmentarzu została odprawiona 
dziękczynna Msza Święta, której prze-
wodniczył i kazanie wygłosił ks. prał. 
Stanisław Markowski. Podkreślił, że 
wizyta i modlitwa św. Jan Paweł II na 

cmentarzu w Radzyminie to spełnie-
nie testamentu swojego życia i odda-
nie hołdu tym, którzy wywalczyli dla 
nas wolność. Wzruszającym momen-
tem było wspólne odśpiewanie „Barki-
”z Radzymińską Orkiestrą Dętą.

Drugą część uroczystości rozpoczął 
przemarsz kompani reprezentacyjnej 
9. Batalionu Dowodzenia i odśpie-
wanie hymnu narodowego. Następ-
nie głos zabrał burmistrz Radzymi-
na Krzysztof Chaciński, który wizytę 
Ojca Świętego wspominał z perspek-
tywy nastolatka: „Pamiętam podnio-
słą atmosferę przygotowań i tłumy lu-
dzi, którzy dla tych kilkunastu minut 
obecności Papieża w naszym mieście, 
już od wczesnych godzin porannych 
zajmowali sektory, mimo że sama wi-
zyta miała się odbyć ok. godz. 18:00. 
To pokazywało jak ważne było to wy-
darzenie dla mieszkańców Radzymi-
na i okolic”. Na zakończenie burmistrz 
w imieniu wszystkich mieszkańców 
skierował słowa podziękowania do pa-
nów Pawła Solisa, Jana Wnuka, Janu-
sza Rasińskiego i Jerzego Berty – ów-
czesnych przedstawicieli władz gminy 
Radzymin, którzy przyczynili się do 
zaproszenia i organizacji najważniej-
szej w historii miasta wizyty.  

Podczas uroczystości na telebimie 
został wyświetlony dokument z wizyty 
Ojca Świętego.

W momencie pojawienia się papieża 
w drzwiach samolotu, na cmentarzu 
rozległy się brawa. To potwierdza, że 
wspomnienia w pamięci mieszkańców 

zostały do dziś. Na zakończenie pod  
pomnikiem modlącego się papieża 
na żołnierską mogiłą wiązanki sym-
bolicznych chabrów złożyli: Bur-
mistrz Radzymina Krzysztof Chaciń-
ski, Zastępca Burmistrza Radzymina 
Krzysztof Dobrzyniecki, Starosta Wo-
łomiński Adam Lubiak, Cezary Wnuk 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
oraz Prezydium Rady Miejskiej w Ra-
dzyminie.

Nie był to jednak koniec wielkich 
wrażeń tego dnia. O godzinie 20:30 
w hali ROKiS odbyła się premiera fil-
mu pt. „Przyjadę, jeśli Bóg pozwoli”, 
stanowiącego relację z wizyty Ojca 
Świętego, przeplataną dzisiejszymi 

wspomnieniami jej organizatorów 
i świadków. Reżyserowi, Michałowi 
Kamińskiemu udało się wyzwolić wie-
le łez wzruszenia i długą owację całej 
publiczności. W dodatku, co podkre-
ślił producent filmu i dyrektor ROKiS 
Mirosław Jusiński, reżyser stworzył 
ten film nieodpłatnie, jako swój oso-
bisty wkład w uroczystość i pamięć 
historyczną gminy Radzymin.

W ramach obchodów 20-
tej rocznicy wizyty Święte-
go Jana Pawła II w Radzymi-
nie odbył się również koncert 
okolicznościowy Reprezenta-
cyjnego Zespołu Artystyczne-
go Wojska Polskiego, prelekcja 

p. Waldemara Smaszcza o dziełach 
literackich i teatralnych Karola Woj-
tyły i finał tematycznego konkursu 
plastycznego Towarzystwa Przyjaciół 
Radzymina. Obchody zakończyliśmy 
koncertem znanego góralskiego ze-
społu Trebunie Tutki „W hołdzie Pa-
pieżowi – czyli muzyczne wspomnie-
nie Papieża-Polaka.”
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KULTUR A

Podczas wakacji będzie można skorzystać z szeregu atrakcji przygotowywanych przez Bibliotekę w Radzyminie i jej Filię w Starych 
Załubicach. Będą atrakcje dla dzieci i dorosłych, koncerty, zajęcia cykliczne, wystawy. 

Tradycyjnie głównym punktem radzymińskiego programu w dn. 15 sierpnia 
2019 r., w 99-tą rocznicę Bitwy Warszawskiej i w Święto Wojska Polskiego, będą 
uroczystości religijne i patriotyczne w wojskowej oprawie, które rozpoczną się o 
godz. 17:00 na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920. 

Wakacje z Biblioteką w Radzyminie
cyklu „Czar dawnych fortepianów”. W 2018 ro-
ku zdobył pierwszą nagrodę Międzynarodowe-
go Konkursu Chopinowskiego dla Amatorów 
w Warszawie. Muzyk dzień po występie w Ra-
dzyminie zagra w warszawskich Łazienkach 
przy pomniku Fryderyka Chopina. 

Podczas tegorocznych obchodów 99. roczni-
cy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskie-
go w Radzyminie niezmiennie zorganizowana 
zostanie bogata i obfita w atrakcje „strefa ro-
dzinna” w parku im. księżnej Czartoryskiej. Na 
scenie w centrum miasta wystąpi najpierw mło-
dy radzymiński zespół rockowy „All the Same”. 
Po niej wykonany zostanie koncert pod patro-
natem Programu 3 Polskiego Radia pt. „Kobie-
ta według Młynarskiego”. A gwiazdą wieczoru 
będzie legendarna formacja Golec uOrkiestra. 

Jednym z wydarzeń towarzyszących ob-
chodom rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ra-
dzyminie będzie oczywiście gala operetkowo-
-operowa. Odbędzie się najprawdopodobniej 
w niedzielę 18 sierpnia. Szczegóły są jeszcze 
w trakcie uzgadniania. Tradycją radzymińską 
stało się także organizowanie koncertu inaugu-
rującego coroczny Festiwal Warszawa Singera. 
Z tej okazji w Miejskiej Sali Koncertowej w Ra-
dzyminie w piątek 23 sierpnia wystąpią aktorzy 
Teatru Żydowskiego. 

Filia Biblioteki w Starych Załubicach w lip-
cu zorganizuje cykl warsztatów ceramicznych 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wytworzone 
prace zostaną wypalone w piecu, następnie po-
malowane i znowu wypalone. Efekt końcowy, 
który z pewnością pozytywnie zaskoczy, będzie 
stanowić pamiątkę dla uczestników zajęć.

Filia Stare Załubice przystąpiła do projektu 
animacyjno-edukacyjnego „Malowane Lato” 
organizowanego przez Mazowiecki Instytut 
Kultury. W ramach tego projektu w dwa ostat-
nie tygodnie sierpnia zostaną zorganizowane 
warsztaty plastyczne dla dzieci, podczas których 
poznają tradycyjne i nowe, nietypowe techniki 
plastyczne. Prace, które powstaną na warszta-
tach, będą wystawione na wystawie. Wybrane 
prace zostaną uwiecznione w katalogu powy-
stawowym, który będzie wyjątkową pamiątką 
dla uczestników i wizytówką projektu. Autorzy 
najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe. 
A pięć najwyżej ocenionych prac trafi na wysta-
wę Mazowieckiego Instytutu Kultury.  

Kolejną propozycją dla dzieci i młodzieży są 
warsztaty taneczne z Grupą Tańca Współcze-
snego SALIO. Uczestnicy zajęć oprócz treno-
wania układów tanecznych przygotują własne 
stroje oraz scenografię do finału, czyli wspólne-
go nagrania filmu tanecznego.

Aby utrzymać formę i spędzić czas na spor-
towo w miłym towarzystwie, przez całe wakacje 
będzie można dołączyć do grup fitness – Zumby 
i Tabaty. Zapraszamy!

Kolejny rok z rzędu w popołudnie każdej po-
godnej niedzieli wakacji w parku im. Eleono-
ry Czartoryskiej zorganizowane będzie wesołe 
miasteczko. W ofercie przewidziano organizację 
gier, konkursów i animacji, zabaw na karuze-
li i dmuchanych zjeżdżalniach oraz malowanie 
buziek. Na dorosłych przygotowana będzie stre-
fa wypoczynku, a dla chętnych – parkiet i muzy-
ka do zabaw tanecznych.

W drugiej połowie lipca zorganizowane zo-
staną tygodniowe warsztaty plastyczne. Chętni 
każdego dnia pod okiem instruktor Magdaleny 
Karłowicz będą pracowali innymi technikami 
– by na koniec wypracować kilka różnych prac 
plastycznych. Szczegółowe informacje na temat 
terminu i sposobu zapisów ukażą się wkrótce na 
stronie bibliotekaradzymina.pl. 

W sierpniu w ramach w ramach tzw. waka-
cyjnych czwartków Biblioteka zorganizuje cie-
kawe warsztaty dla dzieci w wieku 6-10 lat: kurs 
wakacyjnego myślenia. W programie omawia-
ne będą takie zagadnienia, jak: „Dlaczego war-
to filozofować?”, „Czy dogonię żółwia?”, „Czy 
można być szczęśliwym mieszkając w beczce?”, 
„Do czego może podobny być świat, w którym 
żyjemy?”, „Czy należy bać się śmierci?”. Będą 
też warsztaty zoologiczne, na których młodzi 
poznają zwierzęta z czterech stron świata. A na 
zajęciach z cyklu „Pieski świat” będą miały oka-
zję pobawić się z dogiem niemieckim i sznauce-
rem miniaturowym. Każdy czwartek kończyć 
się będzie projekcją filmu lub przedstawieniem 
teatralnym.

Przez całe wakacje we foyer Miejskiej Sali 
Koncertowej będzie można oglądać wystawy. 
Do początku sierpnia wystawę uczestników 
zajęć plastycznych prowadzonych przez Bi-
bliotekę, a następnie wystawę pt. „Generał Jó-
zef Haller i jego żołnierze” przygotowaną przez 
Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Nie zabraknie także koncertów i ciekawych 
imprez kulturalnych. W sobotę 6 lipca w Sali 
koncertowej odbędzie się koncert wybitnego 
francuskiego pianisty Thomasa Prata w ramach 

Trzeci rok z rzędu Biblioteka organizuje w wakacyjne nie-
dziele w parku im. Czartoryskiej akcję „Lato w parku”.

W sierpnio-
we czwartki 
dzieci będą 
mogły wziąć 
udział  
w kursie 
wakacyjnego 
myślenia.

W YDAR ZENIA

Co w programie obchodów  
99-tej rocznicy „Cudu nad Wisłą”  
w Radzyminie?

Koniec roku szkolnego

1. Radzymińska Konferencja 
„Wolni od uzależnień, 
kreatywni w życiu”

Towarzyszący im zestaw wyda-
rzeń kulturalnych i rekreacyjnych 
będzie równie bogaty jak w poprzed-
nich latach, zaś gwiazdą wieczornych 
koncertów będzie zespół Golec Uor-
kiestra. Przez miasto i okolice prze-
biegną uczestnicy 28. Półmaratonu 
„Bieg 1920”, jak również przejadą na 
swoich maszynach uczestnicy XVIII 
Zlotu Motocyklowego „MotoCud”. Po 
raz 30-ty na turnieju w ROKiS spotkają 

się najlepsi polscy brydżyści. Rodzice 
z dziećmi będą mogli aktywnie spę-
dzić czas w „Strefie rodzinnej” w parku 
Czartoryskiej oraz na wystawie sprzę-
tu wojskowego w centrum miasta.

Wśród najważniejszych wyda-
rzeń towarzyszących obchodom 
trzeba wymienić wystawę historycz-
ną „Generał Haller i jego żołnierze”, 
którą udostępni Radzyminowi ma-
zowieckie Muzeum Niepodległości 

(wernisaż w dn. 11 sierpnia br.), a także 
XVII Mazowiecki Konkurs Sygnali-
stów i Muzyki Myśliwskiej (4 sierpnia 
br.). Obchody zamknie organizowany 
w niedzielę 1 września kolarski XVIII 
Wyścig Cudu nad Wisłą im. Henryka 
Różyckiego. 

Szczegółowy program zostanie 
opublikowany wkrótce, tymczasem 
przedstawiamy najważniejsze wyda-
rzenia: W dniu 08 czerwca 2019 roku, 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Radzyminie przy ul. Konstytucji 
3-go Maja 26, odbyła się 1. Radzy-
mińska Konferencja pn. „Wolni od 
uzależnień, kreatywni w życiu” zor-
ganizowana przez Stowarzyszenie 
„Radzymińskie Forum”.

Konferencja przeznaczona by-
ła dla osób zainteresowanych pod-
jęciem dyskusji na temat zagrożeń 
związanych z uzależnieniami w re-
gionie oraz próbą zdefiniowania po-
trzeb i kierunków działań w zakresie 
ich zapobiegania oraz przeciwdziała-
nia.  Mazowieckie Centrum Polity-
ki Społecznej, Powiatowa Komenda 
Policji w Wołominie oraz Sąd Re-
jonowy w Wołominie byli partne-
rami Stowarzyszenia w organizacji 
w/w konferencji. Konferencje otwo-
rzył wice Burmistrz, Pan Krzysztof 
Dobrzyniecki. Wśród prelegentów 
gościliśmy doświadczonych specja-
listów w zakresie profilaktyki uza-
leżnień, m.in. Panią Katarzynę Łu-
kowską, p.o. Dyrektora PARPA, 
Pana Artura Malczewskiego który 
jest Kierownikiem Centrum Infor-
macji o Narkotykach i Narkoma-
nii w KBPN oraz Pana Zbigniewa 

Michalczyka, Kierownika oddziału 
Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej 
Diagnozy w Otwocku. Uczestnicy 
konferencji mogli również skorzystać 
z wiedzy i doświadczenia Pana Piotra 
Oniszk, min. pomysłodawcy i koor-
dynatora kampanii społecznej „Do-
rośli dzieciom – Mazowsze na rzecz 
przeciwdziałania narkomanii”. O po-
dejmowanych działaniach na rzecz 
profilaktyki uzależnień na terenie po-
wiatu wołomińskiego mogliśmy usły-
szeć od Pani Agnieszki Zuk, Kierow-
nika II Zespołu Kuratorskiej Służby 
Sądowej w Sądzie Rejonowym w Wo-
łominie oraz Pani Wioletty Zychnow-
skiej, podinspektora w Wydziale ds. 
Prewencji Kryminalnej Wydziału 
Prewencji KPP Wołomin.

Autorem projektu była Pani Anna 
Orlińska.Konferencja finansowana 
była ze środków Gminy Radzymin 
w ramach dotacji otrzymanej w wy-
niku konkursu ofert na powierzenie 
realizacji zadania z zakresu zdrowia 
publicznego z obszaru profilaktyki 
i rozwiązywania problemów zwią-
zanych z używaniem substancji psy-
choaktywnych (alkohol, narkotyki, 
nowe substancje psychoaktywne) 
w roku 2019.

4 sierpnia 2019 r. XVII Mazowiecki Konkurs Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej (hala ROKiS)
11 sierpnia 2019 r. Otwarcie wystawy pt. „Generał Haller i jego Żołnierze”  

(Miejska Sala Koncertowa)
1 września 2019 r. XVIII Wyścig Cudu nad Wisłą im. Henryka Różyckiego 

 (miasteczko rowerowe na pl. T. Kościuszki)

Wydarzenia towarzyszące

99 rocznica Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego w Radzyminie, 15 sierpnia 2019 r.:

08:00 XXIX Zawody Gołębiarskie „Cud nad Wisłą” (Stadion RKS Mazur Radzymin)
09:00-14:00 Bieg 1920 – XXVIII Półmaraton „Cud nad Wisłą”  

(Start i meta: pl. T. Kościuszki
9:00-19:00 Wystawa sprzętu wojskowego (Centrum miasta,)

10:00-15:00 XXX Turniej brydżowy im. J. Połulicha (hala ROKiS)
11:30-16:00 XVIII Międzynarodowy Zlot Motocyklowy MotoCud Radzymin 1920

Start godz. 11:30 przy Cmentarzu 1920
14:00-18:00 Strefa Rodzinna w parku ks. E. Czartoryskiej 

Przedstawienia, animacje i rodzinne konkursy, wesołe miasteczko, atrakcje 
dla dzieci i młodzieży, stoiska handlowe i gastronomiczne

17:00-19:30 Uroczystości religijne i patriotyczne, Apel Poległych 
(Cmentarz Żołnierzy Polskich 1920):

18:30-23:00 Występy i koncerty na scenie głównej:
  „All the Same”
  „Kobiety według Młynarskiego” 
  „Golec Orkiestra”

Na koniec wieczoru pokaz sztucznych ogni

Pod wieloma względami mijający 
rok szkolny 2018/19 był wyjątkowy. 
Po raz ostatni mury naszych szkół 
opuścili gimnazjaliści. Po raz pierw-
szy od 20 lat opuścili je ósmoklasiści.

Po raz ostatni zakończenie ro-
ku odbyło się w obecności dyrek-
tora Edwarda Biernackiego, który 
przez 43 lata kierował Szkołą Pod-
stawową w Starych Załubicach oraz 

Agnieszkę Deptułę, która przez rok 
kierowała Szkołą Podstawową nr 2 
w Radzyminie. Dziękujemy im za 
dotychczasową pracę i życzymy po-
myślności w realizacji dalszych ży-
ciowych planów.

Uczniom i nauczycielom życzymy 
słonecznych wakacji i zapraszamy do 
wspólnego ich spędzania podczas 
Wakacji z Biblioteką!




