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Symbole Radzymina odzyskują blask
Gmina Radzymin przywraca do życia zabytki, które były świadkami najpiękniejszych kart w historii miasta. Odbudowany został 
XVIII-wieczny Dom Administratora w Parku Czartoryskiej, a w „Świetlicy Pielgrzyma” planowane jest muzeum, poświęcone 
Bitwie Warszawskiej 1920. Przygotowano projekty rewitalizacji parków – Parku Czartoryskiej i Parku Pamięci przy ul. Polnej,

Domek Administratora 
gotowy do użytkowania

Zakończyła się odbudowa Domku 
Administratora w Parku Czartory-
skiej – budynek został pieczołowicie 
odrestaurowany, z dbałością o XVIII-
-wieczną konstrukcję i detale, a także 
z nowoczesną przestrzenią ekspozy-
cyjną i internetowymi info-kioskami  
z prezentacją historyczną. Po raz 
pierwszy mieszkańcy będą mieli do-
stęp do odrestaurowanego zabytku 
w niedzielę 20 października. 

Pragnąc zachować ślady dzie-
dzictwa historycznego dla obecnych 

i przyszłych mieszkańców, gmina 
Radzymin podjęła w 2017 r. wysiłki, 
aby odrestaurować Park Czartory-
skiej i sam domek. Zarówno budy-
nek, jak i park są wpisane do rejestru 
zabytków, więc wszelkie prace pro-
jektowe były prowadzone w oparciu 
o uzgodnienia z Mazowieckim Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków. 
Na rewitalizację gmina pozyskała 
znaczące dofinansowania ze środ-
ków unijnych. W 2018 r. podpisano 
umowę z radzymińską firmą EL-
-BUD Stanisław Bereda na wykona-
nie adaptacji Domku Administratora 

w formule projektuj i buduj. Prace 
budowlane trwały nieco ponad rok 
od momentu uzyskania pozwolenia 
na budowę w sierpniu 2018 r. Wy-
korzystano podczas nich najnowsze 
technologie, aby zrewitalizować bu-
dynek przy jak najmniejszej inge-
rencji w zabytkową konstrukcję. Ze 
strony gminy inwestycję prowadziła 
mgr inż. Jolanta Marchewka z Refe-
ratu Inwestycji.

Domek Administratora będzie 
wykorzystywany w części pod-
ziemnej jako muzealno-wystawien-
niczy, natomiast część parterowa 

z antresolą i tarasami przeznaczo-
na będzie na usługi gastronomiczne 
i kulturalne. Nowym elementem są 
tarasy okalające domek, które będą 
służyły wypoczynkowi i organizacji 
wydarzeń kulturalnych – koncer-
tów i przedstawień, zaś amfiteatral-
ny układ tarasów będzie doskonale 
służył widowni.

Technologie w służbie 
zabytkowi

Stan Domku Administrato-
ra w momencie przystąpienia do 
prac był bardzo zły. Widoczna 

była zaawansowana degradacja ścian, 
otworów okiennych, liczne pęknięcia 
i ubytki cegieł w sklepieniach. Część 
podziemna wypełniona była czę-
ściowo gruzem i śmieciami. Proces 
remontu i dostosowania do nowych 
funkcji wymagał zastosowania złożo-
nych technologii. Wykonano wzmoc-
nienie fundamentów. W celu zabez-
pieczenia ścian istniejącego budynku 
spięto je klamrami z cięgnami w ta-
ki sposób, aby zachowały stabilność 
w czasie wykonywania prac. Kolejną 

Ciąg dalszy na stronie 3 →
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Radzyminiak

OGŁOSZENIA

UWAGA!
Mieszkańcy gminy Radzymin z problemem alkoholowym, narkomanii oraz 
przemocy w rodzinie mogą skorzystać z pomocy i wsparcia w następujących 
miejscach:
1   Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Radzyminie, ul. Letnia 15,  

tel. (22) 243-05-47, (22) 667-68-56.
2   Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień  w Wołominie, ul. Powstańców 12, 

tel. (22) 776-44-88.
3   Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Radzyminie,  

ul. Letnia 15, tel. (22) (22) 243-05-47, (22) 667-68-56.
4   Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Weteranów 31, tel. (22) 786-54-86. 
5   Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Radzyminie, ul. Weteranów 31, te. (22) 786-54-86.
6   grupy wsparcia w Radzyminie, ul. letnia 15.

Szczegółowe informacje: https://www.radzymin.pl/asp/pl_start.
asp?typ=14&sub=168&menu=173&strona=1 

BURMISTRZ RADZYMINA
Przeznacza do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego  (licytacji ustnej) następujące 

pojazdy użytkowane przez Urząd Miasta i Gminy Radzymin:
1.	 	samochód	ciężarowy	marki	CITROEN	BERLINGO	2.0	HDI	rok	produkcji	2000,	przebieg	
232	274	km,	o	numerze	rejestracyjnym	WWL	86592,	będący	własnością	Gminy	Radzymin;

2.	 	samochód	osobowy	marki	SKODA	OCTAVIA	1.6	KAT	rok	produkcji	2003,	przebieg	 
219	453	km,	o	numerze	rejestracyjnym	WWL	06	UK,	będący	własnością	Gminy	Radzymin;

3.	 	samochód	osobowy	marki	SUZUKI	JIMNY	rok	produkcji	2007,	przebieg	275	900	km,	
o	numerze	rejestracyjnym	WWL	5RY5,	będący	własnością	Gminy	Radzymin.

Ustalam cenę wywoławczą samochodów  
o których mowa w § 1 Zarządzenia na kwotę:
1.	 Citroena	Berlingo	-	600,00	zł	brutto,
2.	 Skody	Octavia	–	3	500,00	zł	brutto,
3.		Suzuki	Jimny	–	7	000,00	zł	brutto.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (licytacji ustnej):
- Licytacja odbędzie się w dniu 14 października 2019 r. o godz. 17:30, w pokoju nr 23, II piętro 

w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin. 
Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Samochody będące przedmiotem przetargu nieograniczonego (licytacji ustnej) można 
obejrzeć w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym skontaktowaniu się telefonicznym:
w dniach od 7 do 10 października 2019 r. w godzinach 8:00 - 16:00, w dniu 11 października 

w godzinach 8:00- 15:00, w dniu 14 października 2019 r. w godzinach 10:00 – 17:00.
Osoby	do	kontaktu:	Magdalena	Katner,	tel.	22	6676863	lub	Adam	Ślubowski	22	667	68	03.

NIEODPŁATNA	POMOC	PRAWNA
Radzymin, ul. Letnia 15, tel. tel. 22 243 05 47 

Godziny dyżurów obsługi prawnej

Punkt powierzony do prowadzenia Fundacji „Spektrum”, z siedzibą w Wołominie, ul. Lipińska 101/48
telefon: 535 972 001, e-mail: biuro@fundacjaspektrum.pl

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 

WKRÓTCE	ZMIANA	TRASY	LINII	738
Jak informuje ZTM, po wdrożeniu nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Trockiej 
i Radzymińskiej, nastąpi zmiana trasy linii 738 z kierunku Marek oraz towarzyszące jej 
zmiany tras linii 412 i 512.

Autobusy linii 738 jadące od strony Marek będą kończyły trasę przy stacji metra 
Trocka. Pasażerowie podróżujący w kierunku dworców Wileńskiego i Wschodniego będą 
mieli możliwość przesiadki w ciągu ul. Radzymińskiej do często kursujących linii 412 i 512.
Planowany	przebieg	trasy:	RADZYMIN	/	CZARNA	STRUGA	/	PUSTELNIK	 

–	al.	marsz.	J.	Piłsudskiego	–	Radzymińska	–	Trocka	–	METRO	TROCKA.
Autobusy linii 738 kursować będą co 20 minut w godzinach szczytu, co 30 minut poza 

szczytem i co 30 minut w święto.
Z metra Trocka do ronda ONZ w Warszawie można dojechać w 15 minut. Z Radzymina 

do Trockiej dojazd jest również szybszy i wygodniejszy niż do stacji Wileńska czy Stadion 
- zarówno samochodem (dogodny parking przy Trockiej), jak też wkrótce linią 738. 

SZYBKA	KOLEJ	MIEJSKA	 
W	RADZYMINIE	JUŻ	OD	STYCZNIA

Wraz z początkiem nowego roku nastąpią duże zmiany komunikacyjne w naszej gminie. 
Wybrane pociągi linii S3, uruchamiane przez warszawską SKM, pojadą do Nieporętu  
i Radzymina. Składy, które dotychczas jeżdżą z Warszawy do Legionowa i kończą swój 
bieg na stacji kolejowej w Wieliszewie, zaczną obsługiwać także przystanki w Nieporęcie, 
Dąbrowiźnie i w Radzyminie.	Uruchomienie	tych	połączeń	zaplanowane	jest	na	dzień	
2	stycznia	2020	roku.	W	porannym	szczycie	realizowane	będą	trzy	pary	połączeń	oraz	
cztery	w	popołudniowym.	

Dodatkowo koncypowane są zmiany w siatce połączeń autobusowych w rejonie 
obsługiwanym przez SKM. Szczegóły ustaleń władz Nieporętu i Radzymina 
w porozumieniu z ZTM Warszawa będą znane niebawem. 

Jednocześnie jest nam miło zakomunikować, że decyzją zarządu województwa gmina 
Radzymin otrzymała z programu “Fundusze dla Mazowsza” dofinansowanie 1,2 mln zł na 
budowę parkingu przesiadkowego „Parkuj i Jedź” przy PKP Radzymin. 

Z	DNIEM	2	WRZEŚNIA	2019	ROKU	ZMIENIŁ	SIĘ	ROZKŁAD	
JAZDY	GMINNYCH	LINII	KOMUNIKACYJNYCH.	

W stosunku do rozkładu wakacyjnego zmianie uległy:
• Zlikwidowano linię R6 kursującą w niedziele wakacyjne,
• Uruchomiono linie R5’ i R6’ w dni robocze,
•  Dostosowano w ramach możliwości rozkłady jazdy linii R5 i R6 funkcjonujące w dni 

robocze do zgłaszanych potrzeb mieszkańców gminy Radzymin, 
• Pozostałe rozkłady pozostawiono bez zmian. 
Ponadto informujemy, że z początkiem listopada linia R5 zakończy swój bieg na Opolu. 
Przypominamy również, że gminnymi liniami R i N oraz liniami L40 i L45 pojadą Państwo 
za darmo, jeśli jesteście posiadaczami Radzymińskiej Karty Mieszkańca.
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zastosowaną technologią była meto-
da Helifix, polegająca na wklejaniu 
w ściany prętów HeliBar o specjalnym 
kształcie, wykonanych z austenitycz-
nej stali. Technologia ta pozwala na 
„zszywanie” pęknięć i tworzenie be-
lek w konstrukcjach murowych. Część 
podziemną wykonywano z zastoso-
waniem technologii szczelnej wan-
ny, która miała na celu uszczelnienie 
części podziemnej i zabezpieczenie jej 
przed przesiąkaniem wody do środ-
ka budynku. Metoda ta opiera się na 
zastosowaniu betonu wodoszczelnego 
i zgrzewanej membrany.

Wiosną kawa na tarasach
Domek Administratora nie jest du-

ży, lecz przestrzeni i uroku dodają mu 
tarasy i parkowe otoczenie. Obiekt ma 
w sumie 185 m2 powierzchni użytkowej 
na trzech poziomach. W piwnicy na 55 
m2 znajdzie się wystawa historyczna 
i miejsce na wystawy czasowe. Parter 
(83 m2), poddasze (45 m2) i tarasy po-
mieszczą działalność gastronomiczną 
i kulturalną. Gospodarzem obiektu jest 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Radzymin, która przygotowuje obiekt 
do udostępnienia publiczności – trwa-
ją organizacja wystawy stałej i zaplecza 
kawiarnianego, a także poszukiwania 
partnera, który zorganizuje działal-
ność gastronomiczną oraz będzie 
wspierać działalność kulturalną.

Gotowe projekty rewitalizacji 
parków

Równolegle z odbudową Domku 
Administratora Referat Inwestycji 
w Urzędzie Miasta i Gminy Radzy-
min prowadzi prace nad rewitalizacją 
parków – Parku Czartoryskiej i Par-
ku Pamięci przy ul. Polnej. W ścisłej 
współpracy z Mazowieckim Konser-
watorem Zabytków powstały projekty 
przebudowy tych parków, które zosta-
ły złożone do PINB wraz z wnioska-
mi o pozwolenie na budowę. Podczas 
projektowania wielokrotnie omawia-
no z przedstawicielami urzędu kon-
serwatorskiego klasycystyczne deta-
le i ich połączenie z nowoczesnymi 
funkcjami parku. Po uzyskaniu po-
zwoleń na budowę gmina przystąpi 
do wyboru wykonawców i przebu-
dowy parków.  Dzięki temu cały Park 
Czartoryskiej, a nie tylko sam Domek 
Administratora, zyska nowe oblicze. 
O szczegółach będziemy pisali w ko-
lejnych wydaniach „Radzyminiaka”.

Samorządowe muzeum Bitwy 
Warszawskiej w „Świetlicy 
Pielgrzyma”

Na renowację ma szansę kolej-
ny niszczejący od lat zabytek –tzw. 

„Świetlica Pielgrzyma” – budynek 
z lat 30-tych XX w., zlokalizowany 
naprzeciw Cmentarza Żołnierzy Pol-
skich 1920. Jest on pamiątką i mate-
rialnym dowodem czci, jaką otaczano 
Bohaterów Bitwy Warszawskiej. Słu-
żył pierwotnie pielgrzymom, którzy 
odwiedzali radzymińską nekropolię. 
Później mieściła się w nim admini-
stracja cmentarza. W ostatnich latach 
budynek był pod zarządem kościel-
nym. Aby móc go wyremontować, 
gmina poczyniła starania w celu na-
bycia tej nieruchomości. Zgodę na ta-
ką transakcję w sierpniu br. wyrazili 
Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej 
i Rada Miejska w Radzyminie.

15 sierpnia 2019 r., w 99-tą rocznicę 
Bitwy Warszawskiej, Burmistrz Ra-
dzymina Krzysztof Chaciński i Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik uroczyście podpisali 
list intencyjny o współpracy na rzecz 
stworzenia w Radzyminie muzeum, 
upamiętniającego Bitwę Warszawską 
1920 r. Placówka ma być zlokalizowa-
na właśnie w „Świetlicy Pielgrzyma”. 
Współpraca gminy z samorządem 
województwa zakłada podjęcie wspól-
nych działań na rzecz pozyskania 
środków finansowych na odbudowę 
i dostosowanie budynku do potrzeb 
wystawienniczych. Przyszłe muzeum 
ma stać się filią warszawskiego Mu-
zeum Niepodległości, współfinanso-
waną przez samorząd gminny i wo-
jewódzki.

„Rok temu ubolewałem, że w bi-
twie o pamięć o Bitwie Warszawskiej, 
my – Radzyminiacy – zdani jesteśmy 
wyłącznie na siebie”, mówił 15 sierpnia 
br. Burmistrz Radzymina Krzysztof 
Chaciński. „Na szczęście tak nie jest. 
Wspólnie z Marszałkiem Wojewódz-
twa Mazowieckiego – Panem Adamem 
Struzikiem możemy ogłosić inicjatywę 
budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 
w Radzyminie i podpisać list intencyj-
ny. Dziękuję Panie Marszałku za to, 
że po latach komunistycznych szykan 
i wykreśleniu powiatu radzymińskiego 
z map, Radzymin odzyskuje należne 
mu miejsce w historii”.

Przygotowując się do tego przedsię-
wzięcia, gmina Radzymin rozpoczęła 

prace nad koncepcją rewitalizacji bu-
dynku. W planach jest stworzenie 
wewnątrz budynku przestrzeni wy-
stawienniczej i rozbudowa o dodat-
kowy pawilon o lekkiej konstrukcji 
lub stworzenie ścieżki edukacyjnej. 
Prace koncepcyjne obejmują m.in. 
wykonanie koncepcji architekto-
nicznej obiektu i zagospodarowania 
działki, opracowanie wielobranżo-
wej koncepcji przebudowy budynku 
w zakresie niezbędnych robót budow-
lanych, aranżacji pomieszczeń i insta-
lacji technicznych. Wszystkie koncep-
cje muszą być zgodne z warunkami 
ochrony konserwatorskiej i uzyskać 
pozytywną opinię Mazowieckiego 
Konserwatora Zabytków. Efektem 
prac koncepcyjnych ma również być 
tzw. program funkcjonalno-użytko-
wy – dokument będący podstawą do 
stworzenia projektu architektonicz-
nego, według którego będą następnie 
realizowane prace budowlane.

Równolegle trwają uzgodnienia 
szczegółów współpracy pomiędzy 
Gminą Radzymin i Urzędem Mar-
szałkowskim. Gmina podjęła się po-
prowadzić projekt inwestycyjny. Obie 
strony będą się też starały się o po-
zyskanie dofinansowania zewnętrz-
nego. Natomiast program wystawy 
historycznej ma być przygotowywa-
ny przez Muzeum Niepodległości 
w oparciu o zgromadzone zbiory. Pla-
nowane jest również ogłoszenie zbiór-
ki pamiątek wśród mieszkańców.

Gmina Radzymin planuje, że na 
100-ną rocznicę Bitwy Warszawskiej 
w roku 2020 prace przy rewitalizacji 
„Świetlicy Pielgrzyma” powinny być 
dość zaawansowane. Sam obiekt nie 
będzie jeszcze gotowy, gdyż cały pro-
ces wymaga starannych przygotowań, 
uzgodnień i środków – szacunkowy 
koszt przedsięwzięcia to około 5 mln 
zł. „Działamy na miarę samorządo-
wych możliwości i chcemy wreszcie 
skutecznie doprowadzić do powstania 
obiektu muzealnego, na który Radzy-
min czeka od wielu lat” – dodaje bur-
mistrz Krzysztof Chaciński.

 (M. Kierszulis, A. Nocoń,  
D. Krzyżanowska-Kidała)

Radzymin jest jednym z najstar-
szych miast na Mazowszu. Pierwsze 
wzmianki o osadzie pochodzą z XIII 
wieku i mówią o nadaniu dworzani-
nowi księcia Konrada I Mazowieckie-
go puszczańskich włości. Prawa miej-
skie Radzymin otrzymał w 1475 r. Od 
XVI w. miasto przechodziło różne 
koleje losu, wśród właścicieli Radzy-
mina byli przedstawiciele tak znamie-
nitych rodów jak Leszczyńscy, Czar-
toryscy, czy Lubomirscy. Największe 
zasługi w rozwoju miasta miała księż-
na Eleonora Czartoryska, wujenka 
króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego. Była fundatorką kościoła, ple-
banii i szkoły elementarnej, zbudo-
wała również pałac wraz z rozległym 
parkiem krajobrazowym. Do czasów 
współczesnych zachował się jedynie 
jego niewielki fragment – obecny 
Park Czartoryskiej z malowniczym 
stawem i Domkiem Administratora.

Louis	de	Silvestre	(1675-1760)	 
(przypisywany), Portret Eleonory 

Moniki z Waldsteinów Czartoryskiej 
(1712-1795), żony Fryderyka Michała, 
Portret kobiety w czerwonej sukni 
i błękitnym płaszczu, między 1726 

a 1750, wys. 83 cm, szer. 64 cm, 
technika olejna, farba olejna, płótno, 

MNK XII-421
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Szybkie tempo prac  
na „Mazurze”

Powstają nowe miejsca  
do odpoczynku i rekreacji

Latem rozpoczęły się prace 
przy budowie kolejnego obiektu 
sportowego w gminie Radzymin 
- boiska pomocniczego przy 
stadionie RKS Mazur. 

Choć skrót OSA brzmi nie-
przyjaźnie, to w naszej gminie 
oznacza coś wręcz przeciwnego – 
Otwarte Strefy Aktywności, czyli 
ogólnodostępne plenerowe miej-
sca sportu, rekreacji i odpoczyn-
ku dla całych rodzin.

Szybko postępują prace przy 
budowie Otwartych Stref Ak-
tywności w czterech lokaliza-
cjach w Radzyminie: w Arcie-
chowie przy ul. Zegrzyńskiej, 
w Emilianowie przy ul. Weso-
łej, w Rżyskach i w Radzyminie 
przy ul. Batalionów Chłopskich 
(Aleksandrów). Prace powinny 
zakończyć się do końca roku. 
Gmina Radzymin pozyskała 
na ten cel 200 tys. zł dofinan-
sowania z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, zaś łączny koszt bu-
dowy czterech stref przekracza  
400 tys. zł.

Celem przedsięwzięcia jest 
stworzenie zarówno na obszarze 
wiejskim, jak i w obrębie miasta, 
infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej o charakterze wielopoko-
leniowym, która będzie miejscem 
integracji społecznej i aktywno-
ści fizycznej zarówno dla dzieci, 

dorosłych oraz osób starszych. 
W dzisiejszych czasach coraz rza-
dziej znajdujemy czas na aktyw-
ność fizyczną, a te miejsca mają 
zachęcić mieszkańców do przy-
jemnego wysiłku fizycznego. Dla 
osób, które lubią dbać o zdrowie, 
siłownia na świeżym powietrzu 
okazuję się wspaniałym rozwią-
zaniem.

Radzymińskie Otwarte Stre-
fy Aktywności są zaplanowane 
w wariancie rozszerzonym. W ich 
skład wchodzą: urządzenia siłow-
ni zewnętrznej, sprawnościowy 
plac zabaw dla dzieci, strefa re-
laksu i gier, zagospodarowanie 
zieleni. Poprawią one jakość ży-
cia mieszkańców, w tym szcze-
gólnie dzieciom i młodzieży, któ-
rzy od lat czekają na stworzenie 
w pobliżu ich miejsca zamieszka-
nia obiektu o charakterze sporto-
wo-rekreacyjnym, gdzie można 
spędzić czas w sposób aktywny. 
Z tych miejsc już wkrótce będą 
mogły skorzystać całe rodziny 
i osoby w każdym wieku. Strefy 
aktywności będą ogólnodostępne 
i bezpłatne.

Agnieszka Złoch

Przetarg na termomodernizację bu-
dynków oświatowych wygrała firma 
Arcus Technologie Sp. z o.o. Prace będą 
prowadzone w Przedszkolu nr 1 w Ra-
dzyminie oraz w szkołach: w Starych 
Załubicach, w Ciemnem, w „Stalowej 
Jedynce” w Radzyminie i w „Jedynce” 
w Słupnie.

Dla każdego obiektu Referat In-
westycji UMiG Radzymin opracował 
program funkcjonalno-użytkowy, 
który określa zakres niezbędnych prac 
remontowo-budowlanych. Ich efek-
tem ma być zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków, czyli mówiąc 
prościej – mniejsze straty ciepła, sku-
teczniejsze ogrzewanie i zmniejszenie 
jego kosztów. W budynkach ocieplane 
będą stropy i ściany, w wielu miejscach 
zostanie wymieniona stolarka okien-
na i drzwiowa oraz instalacje c.o. Pra-
com będzie towarzyszył remont, któ-
ry podniesie standard budynków. We 
wszystkich pięciu budynkach zosta-
nie wprowadzony system zarządzania 
energią. Dodatkowo w Przedszkolu nr 

1 w Radzyminie i w szkole w Ciemnem 
będą zainstalowane panele fotowolta-
iczne.

Wartość podpisanej na początku 
września umowy to niespełna 6,1 mln 
złotych, z czego ponad 3,6 mln będzie 
pochodziło z unijnego dofinansowa-
nia w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego. Zgodnie z umową wyko-
nawca ma rok czasu na wykonanie prac 
we wszystkich obiektach. Prace będą 
toczyły się równolegle we wszystkich 
placówkach. Zaplanowano je w taki 
sposób, aby w jak najmniejszym stop-
niu wpływały na przebieg zajęć dla 
dzieci.

Zakresy prac w poszczególnych pla-
cówkach: [ramka lub apla]

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk. 
pil. Mariana Pisarka w Radzyminie 
(stare budynki): ocieplenie stropów, 
stropodachów i ścian zewnętrznych, 
modernizacja oświetlenia, dobudowa 
pomieszczenia świetlicy, system zarzą-
dzania energią.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. 
Konopnickiej w Słupnie: ocieplenie 
stropów, stropodachów i dachu sa-
li gimnastycznej, ocieplenie ścian ze-
wnętrznych, wymiana stolarki okien-
nej, modernizacja instalacji c.o., 
modernizacja oświetlenia, system za-
rządzania energią.

Przedszkole nr 1 w Radzyminie: 
ocieplenie stropodachu i ścian ze-
wnętrznych, wymiana instalacji c.o., 
modernizacja oświetlenia, budowa in-
stalacji fotowoltaicznej, system zarzą-
dzania energią.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. 
Januszewskiej w Ciemnem: wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, moder-
nizacja kotłowni, zaworów i oświetle-
nia, budowa instalacji fotowoltaicznej, 
system zarządzania energią.

Szkoła Podstawowa im. Armii Kra-
jowej w Starych Załubicach: ocieplenie 
stropów w starszych częściach szkoły, 
wymiana stolarki drzwiowej, system 
zarządzania energią.

 MK, DKK

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie 
w ramach Projektu: „Budowa kanali-
zacji sanitarnej i sieci wodociągowej 
w Gminie Radzymin – Etap II”, dofi-
nansowanego przez Unię Europejską 
z Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020, realizuje 
inwestycje w sieć wodno-kanalizacyjną 
w kolejnych miejscowościach:

Słupno i Sieraków
Obecnie w Słupnie prowadzone są 

prace budowlane w ulicy Żeromskie-
go i drogach bocznych na odcinku od 
ul. Szkolnej do ul. Jana Pawła II. Trwa-
ją prace projektowe dla kolejnej części 
Słupna i Sierakowa tj. ul. Żeromskiego 
oraz ul. Sienkiewicza wraz z drogami 

bocznymi na odcinku od ul. Szkolnej 
do granicy Gminy Radzymin w Siera-
kowie. Termin zakończenia całego za-
dania to 31.01.2023r.

Ciemne
Rozstrzygnięty został przetarg na 

zaprojektowanie i budowę sieci kana-
lizacyjnej i wodociągowej w miejsco-
wości Ciemne. Najkorzystniejszą ofer-
tę złożyło konsorcjum złożone z trzech 
firm:
1.  AQUA-BUD Artur Karpiński, Koła-

ków 74, 05-254 Dąbrówka
2.  WOD-BUD Jarosław Karpiński, Tro-

jany, ul. Wodna 7, 05-252 Dąbrówka
3.  PLAST-BUD Zofia i Kazimierz Ol-

szewscy Sp. J., ul. Bielińska 2, 06-400 
Ciechanów
Inwestycja obejmie obszar ulicy 

Wołomińskiej i Piłsudskiego. Łącznie 
zostanie wybudowane ok. 8 km sieci 
kanalizacyjnej i ok. 8 km sieci wodo-
ciągowej. Termin zakończenia całego 
zadania to 30.04.2023 rok.

Rusza termomodernizacja  
czterech szkół i przedszkola

Sieć wodno-kanalizacyjna 
obejmie Słupno, Sieraków  
i Ciemne

Boisko, położone wzdłuż ul. Woło-
mińskiej, będzie miało wymiary 95x55m, 
nawierzchnię ze sztucznej trawy, pił-
kochwyty i nowoczesne oświetlenie. 
W związku z budową niemożliwy jest 
wjazd na teren RKS Mazur od strony ul. 
Wołomińskiej, a zawodnicy i kibice ko-
rzystają z wejścia na stadion główny od 
strony ul. Słowackiego. 

Prace budowlane toczą się w szybkim 
tempie. Podczas wakacji przeprowadzo-
no prace rozbiórkowe starych budyn-
ków, aby przygotować przestrzeń pod 
nowe boisko. Gotowe jest już warstwo-
we podłoże pod płytę boiska, które dla 
lepszego efektu było utwardzane wal-
cem wibracyjnym. Jeszcze w paździer-
niku rozpoczną się prace przy układaniu 
nawierzchni. Zakończenie budowy jest 
planowane na koniec bieżącego roku. Na 
ten czas, a także na kolejne, przyszłe eta-
py przebudowy terenu RKS Mazur Ra-
dzymin, biuro i szatnie klubowe zostały 

przeniesione do specjal-
nych kontenerów. 

Wykonawcą budowy jest firma Ta-
mex S.A., specjalizująca się w budowie 
obiektów sportowych. Wartość inwesty-
cji to ponad 4,5 mln zł, z czego część po-
chodzi z dofinansowania z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. 

Wcześniej gmina Radzymin oddała 
do użytku nowoczesne, wielofunkcyjne 

boisko z nawierzchnią poli-
uretanową na placu zabaw w Sta-

rych Załubicach, o czym pisaliśmy 
w poprzednim numerze “Radzyminia-
ka”. 31 sierpnia br. na tym boisku odbył się 
pierwszy turniej “Siatkówka nad Rządzą”, 
który towarzyszył uroczystościom oficjal-
nego otwarcia strefy rekreacji w Starych 
Załubicach - więcej na stronach “Wyda-
rzenia”. 



Radzyminiak 3/2019 | 5www.radzymin.pl

INWEST YCJE

I etap budowy ścieżek 
rowerowych oficjalnie 
zakończony, II etap 
zaawansowany

Radzymin wysoko w najnowszych 
rankingach inwestycyjnych

Eko plac zabaw w Cegielni

W ostatnią sobotę września Staro-
sta Wołomiński Adam Lubiak i Bur-
mistrz Radzymina Krzysztof Chaciń-
ski symbolicznie przecięli wstęgę na 
ul. Weteranów i na biegnącej wzdłuż 
niej ścieżce rowerowej. Uroczystość, 
o której więcej piszemy w sekcji „Wy-
darzenia”, zakończyła oficjalnie I etap 
budowy ścieżek rowerowych w gminie 
Radzymin.

Przypomnijmy, że w ramach tego 
etapu w Radzyminie w ciągu ostat-
nich 2 lat powstały ścieżki rowero-
we w ulicach: Weteranów, Konopnic-
kiej, Szkolnej, Maczka, Mickiewicza, 
Strzelców Wileńskich, Żeligowskiego, 
oraz elementy ciągu rowerowego w Al. 

Jana Pawła II. Najdłużej trwała budo-
wa ścieżki w ul. Weteranów na odcin-
ku od przejazdu kolejowego do granicy 
gminy, gdyż tu niezbędne było skoor-
dynowanie prac z powiatową inwesty-
cją w przebudowę nawierzchni. Efekt 
cieszy – dojazd z Radzymina nad Ze-
grze biegnie po równej drodze, wzdłuż 
której piesi i rowerzyści mogą poruszać 
się bezpieczną, oznakowaną ścieżką ro-
werową.

W II etapie zbudowana została 
ścieżka rowerowa w ul. Wołomińskiej 
i przeprowadzono przygotowania do 
budowy ścieżki wzdłuż Al. Jana Pawła 
II w Radzyminie i Słupnie aż do gra-
nicy z Markami. W chwili oddawania 

W niedzielę 6 października oddano do użytku nowy, 
naturalny plac zabaw w Cegielni przy ul. Sikorskiego. 
Jest to miejsce przeznaczone do zabawy i wypoczynku, 
w którym wykorzystano naturalne ukształtowanie tere-
nu, lokalną roślinność, a przy budowie atrakcji zastoso-
wano naturalne materiały. Ta wyjątkowa inwestycja po-
wstała dzięki dofinansowaniu unijnemu w kwocie blisko 
160 tys. zł w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo 
i Morze” z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybac-
kiego. Całkowity koszt budowy placu to ok. 300 tys. zł.

Gmina Radzymin zajęła wysokie 
miejsca w dwóch, opublikowanych 
niedawno rankingach branżowego 
pisma „Wspólnota” – rankingu inwe-
stycyjnym i rankingu wykorzystania 
środków europejskich na inwestycje 
transportowe.

„Od kilku lat staram się wykorzy-
stać niemal każdą szansę, aby pozyski-
wać zewnętrzne finansowanie na ko-
lejne projekty inwestycyjne” – mówi 
Burmistrz Krzysztof Chaciński. „Jako 
gmina ubiegamy się o środki unijne 
i rządowe. Bez nich nie byłoby ścieżek 
rowerowych, dróg, kanalizacji sani-
tarnej czy rewitalizacji Domku Ad-
ministratora”.

Intensywność działań inwestycyj-
nych potwierdzają kolejne rankingi. 

Ranking inwestycyjny „Wspólno-
ty” za lata 2016-2018 pokazuje wzrost 
wydatków inwestycyjnych na głowę 
mieszkańca gminy Radzymin do po-
nad 1137 zł (975 zł za lata 2015-2017). 
Daje to Radzyminowi 63 pozycję w ka-
tegorii mniejszych miast i najwyższą 
wśród gmin powiatu wołomińskiego. 
Pod względem poziomu wydatków in-
westycyjnych gmina Radzymin wy-
różnia się też na tle aglomeracji war-
szawskiej.

Natomiast w „Rankingu wykorzy-
stania środków europejskich na inwe-
stycje transportowe 2014–2018” nasza 
gmina zajęła 55 miejsce w Polsce i 2. 
na Mazowszu w kategorii mniejszych 
miast. To duży awans względem ze-
szłorocznej edycji za lata 2013-2017, 

kiedy Radzymin był na 428 miejscu. 
Autorzy raportu oszacowali, że gmi-
na Radzymin pozyskała 364,49 zł do-
tacji w kategorii transport na każdego 
mieszkańca.

„Wierzę, że kolejne lata przyniosą 
jeszcze wyższe pozycje, gdyż prowa-
dzimy bardzo dużo działań inwesty-
cyjnych zgodnie z planem, opracowa-
nym na kilka lat do przodu” – dodaje 
burmistrz Chaciński. „Dziękuję fan-
tastycznemu zespołowi z Biura Po-
zyskiwania Środków Zewnętrznych 
i wszystkim pracownikom referatów 
merytorycznych, których zaangażo-
wanie pozwala nam nie zwalniać tem-
pa.”

Źródło:  
www.wspolnota.org.pl/rankingi

18 czerwca br. Rada Miejska w Ra-
dzyminie podjęła Uchwałę nr 157/X/2019 
w sprawie uchwalenia nowego Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego Gminy Ra-
dzymin. Studium daje podstawę do wy-
konania nowych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, 
przystosowanych do obecnych wymo-
gów prawnych i uwarunkowań prze-
strzenno-społecznych Gminy. Przy-
pomnijmy, że 100% terenów gminy 
Radzymin jest objętych planami zago-
spodarowania, lecz dzięki uchwaleniu 
nowego Studium prace nad moderniza-
cją wielu planów nabrały tempa.

Zakończone i bieżące 
wyłożenia projektów MPZP

W dniach od 16 lipca do 6 sierpnia 
br. wyłożono do publicznego wglądu 
pięć projektów miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego wraz 
z prognozą oddziaływania na środo-
wisko dla: obrębu Dybów Kolonia oraz 
części obrębów Radzymin i Wiktorów, 
obrębu Stary Janków, północnej części 
obrębu Emilianów, zachodniej części ob-
rębu 01-07 i części obrębu 05-06.

Kolejne dwa projekty miejscowych 
planów: obrębu Zwierzyniec oraz obrę-
bu Stary Dybów, zostały wyłożone do 
publicznego wglądu w dniach od 3 do 24 
września.

Każdy kto kwestionował ustalenia 
przyjęte w projektach planów miał moż-
liwość złożenia uwag jeszcze przez 14 dni 
od dnia zakończenia wyłożenia.

W dniach od 17 września do 8 paź-
dziernika odbyło się również wyłożenie 
projektu miejscowego planu obejmują-
cego obręb Ciemne, do którego można 
składać uwagi do dnia 22 października.

Podczas wyłożenia projektów planów 
do publicznego wglądu odbyły się dysku-
sje publiczne, dotyczące przyjętych roz-
wiązań w każdym z ww. projektów.

Od dnia 24 września rozpoczęło się 
wyłożenie do publicznego wglądu ko-
lejnych dwóch projektów miejscowych 
planów: dla południowej części obrębu 
Emilianów oraz dla obrębu Nadma część 
A-1b, które trwać będzie do 15 paździer-
nika. Do projektów tych planów każdy 
będzie mógł złożyć uwagi w terminie do 
dnia 29 października.

Wszystkie złożone uwagi do każ-
dego wyłożonego projektu planu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowi-
sko, podlegają rozpatrzeniu przez bur-
mistrza.

Najnowsze uchwały 
Rady Miejskiej w sprawie 
miejscowych planów 
zagospodarowania

Z powodu uwzględnienia wielu uwag 
dotyczących projektu miejscowego pla-
nu obejmującego obręb Dybów Kolonia 
oraz części obrębów Radzymin i Wikto-
rów, jak również projektu planu dla ob-
rębu Stary Janków, będą one wymagały 
ponownego wyłożenia do publicznego 
wglądu.

Część obszaru planu z obrębu Dybów 
Kolonii, który nie wymagał wyłożenia 
do publicznego wglądu, został wyłą-
czony z opracowania i uchwalony jako 
część „A” na sesji Rady Miejskiej w dniu 
30 września 2019 r., celem umożliwienia 
realizacji inwestycji na przedmiotowym 
terenie przeznaczonym pod zabudowę 
produkcyjną, składy i magazyny, sąsia-
dującym z węzłem Radzymin Południe 
na trasie S8.

Na sesji w dniu 30 września zostały 
uchwalone również trzy inne miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego 
tj. dla północnej części obrębu Emilia-
nów, dla zachodniej części obrębu 01-07 
oraz obejmujący część obrębu 05-06.

Ponadto zostały podjęte dwie no-
we uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części 
obrębu Słupno oraz dla obrębu Cegielnia 
część A-2.

Prace na kolejnymi projektami 
planów

Trwają również dalsze prace nad spo-
rządzeniem projektu miejscowego planu 
Radzymin Etap 4A, w dostosowaniu do 
ustaleń uchwalonego nowego Studium, 
który jest przygotowywany do ponow-
nego wyłożenia do publicznego wglądu.

Po rozstrzygnięciu ogłoszonego 
w sierpniu przetargu na wykonawcę no-
wych projektów planów, zostały również 
uruchomione procedury na sporządze-
nie sześciu kolejnych miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego 
tj. dla obrębu 05-09, dla obrębu Nowe 
Załubice, dla obrębu Łosie, dla części ob-
rębu Arciechów oraz dla Radzymina Etap 
7 i Radzymina Etap 8. 

Katarzyna Strzelczyk
Kierownik Referatu Rozwoju  

i Zagospodarowania Przestrzennego

Przyspieszyły prace  
nad nowymi planami 
zagospodarowania  
przestrzennego

niniejszego biuletynu do druku na 
ukończeniu było postępowanie prze-
targowe, które ma na celu wyłonienie 
wykonawcy ścieżki w kierunku Marek.

W obu etapach gmina Radzymin 
współfinansuje budowę ścieżek rowe-
rowych ze środków unijnych, które 
zostały pozyskane w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonal-
nego na projekty, opracowane wspólnie 
przez konsorcja kilku gmin.
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Ostatni rok przyniósł istotne zmiany na rynku gospodarowania odpadami w Polsce, które spowodowały gwałtowny wzrost cen za odbiór oraz 
zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ustawowy nakaz samofinansowania się gminnych systemów gospodarki odpadami wyklucza możliwości 
dofinansowywania systemu przez gminę. 

Dla usprawnienia sieci odwodnienia na naszym terenie, Urząd Miasta i Gminy Radzymin 
w 2019 r. wykonał gruntowną konserwację i odtworzenie ponad 22 km rowów 
komunalnych i melioracyjnych, stanowiących główne odbiorniki wód opadowych.

Problemy na rynku odpadowym w Polsce i ich wpływ na system 
gospodarowania odpadami w gminie Radzymin

Przywracanie właściwych stosunków 
gruntowo-wodnych na terenie gminy

Konsekwencje podwyżek bezpo-
średnio odczuli właściciele nieru-
chomości, zobowiązani do pono-
szenia zwiększonych kosztów za 
odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych.

Przyczynami wzrostu cen są 
zmiany makroekonomiczne, de-
cyzje podejmowane przez władze 
wojewódzkie i rząd, a także ko-
nieczność dostosowywania się do 
wymogów prawa wspólnotowego 
i krajowego. Niewystarczająca licz-
ba instalacji do przetwarzania od-
padów w metropolii warszawskiej 
i niedostateczne moce przerobo-
we instalacji sprzyjają narzucaniu 
wysokich cen za zagospodarowa-
nie odpadów. Wzrost opłat za wy-
wóz odpadów na terenie Mazowsza 
był również konsekwencją opóź-
nienia w uchwaleniu wojewódz-
kiego planu gospodarki odpadami. 
Nie bez znaczenia są także wzro-
sty cen usług transportowych, pa-
liw i energii oraz wzrost płacy mi-
nimalnej. Wzrosły również opłaty 
za składowanie odpadów wnoszone 
na rzecz urzędu marszałkowskiego 
(od 115,41 zł w 2013 r. przez 170 zł 
w 2019 r. aż do 270 zł w 2020 r.)

Niewątpliwie gospodarka od-
padami staje się coraz bardziej 
kosztowna. Spowodowane jest to 
również rosnącymi wymagania-
mi odnośnie poziomów recyklin-
gu czy ograniczania masy odpadów 

komunalnych ulegających biode-
gradacji przekazywanych do skła-
dowania, wprowadzonymi usta-
wowo dodatkowymi wymogami 
i opłatami, które są nakładane na 
firmy zajmujące się przetwarza-
niem odpadów (m. in. monitoring 
składowisk, zaostrzenie przepisów 
przeciwpożarowych). Dopuszcze-
nie importu odpadów do Polski, 
przy jednoczesnym  zamknięciu 
się rynku chińskiego na dotych-
czas przyjmowane surowce z Eu-
ropy, spowodowało nadwyżkę su-
rowców na rynku, a co za tym idzie 
– znaczący spadek cen surowców 
pochodzących z odzysku i prze-
znaczonych do recyklingu. Do-
prowadziło to w konsekwencji do 
wzrostu kosztów gminy za prze-
kazywanie odpadów z selektywnej 
zbiórki. Zauważalny jest zarówno 
w gminie Radzymin jak i w skali 
całego kraju rokroczny wzrost ilo-
ści odpadów, wynikający ze wzro-
stu konsumpcji, spadku jakości ku-
powanych środków trwałych czy 
rezygnacji z kompostowania. Nie 
pomaga brak rozwiązań w zakresie 
włączenia do systemu gospodarki 
odpadami mechanizmu rozszerzo-
nej odpowiedzialności producenta 
opakowań, tzn. przenoszenia części 
kosztów na ich wytwórców.

Zasadnicze przyczyny pod-
wyżek opłat są często niezależ-
ne od gmin. Według Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsu-
menta (UOKiK) znaczący wzrost 
cen jest konsekwencją wprowadze-
nia w 2011 r. obowiązku stosowania 
trybu przetargowego przy wybo-
rze firmy usługowej przez gminy. 
Z danych zebranych z gmin przez 
UOKiK wynika, że w 50-60% po-
stępowań przetargowych startował 
tylko jeden oferent. Przed 2011 r. 
natomiast, udział gmin, w których 
działał tylko jeden usługodawca, 
wynosił zaledwie 8%.

We wzroście cen odpadów rolę 
odegrały też czynniki lokalne, ta-
kie jak: grupa mieszkańców uchy-
lająca się od wnoszenia opłaty za 
odbiór odpadów, zaniżanie dekla-
rowanej liczby członków gospodar-
stwa domowego, nieprawidłowa se-
gregacja odpadów.

Gmina Radzymin doświadczyła 
znacznego wzrostu cen za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów  ja-
ko jedna z pierwszych w wojewódz-
twie mazowieckim.

Przetarg na odbiór i zagospo-
darowanie odpadów rozstrzygnię-
ty został na początku roku 2019, 
w burzliwym okresie na rynku od-
padowym w Polsce. Efektem prze-
targu był ok. 2,5-krotny wzrost 
kosztów odbioru i zagospodarowa-
nia odpadów w porównaniu do ro-
ku 2018 (z kwoty 396 360 zł obowią-
zującej w roku 2018 wzrósł do kwoty 
961 200 zł w 2019 r.). Konsekwencją 

Wykonane prace pozwolą również 
odprowadzić wody z realizowanych 
obecnie kanalizacji drenażowych 
i projektowanej sieci odwodnienia, 
na terenie Sierakowa, Słupna, Słup-
na Nowego, Ciemnego, Cegielni, Dy-
bowa Kolonii, Emilianowa, Nadmy 
i Radzymina. Prace wykonywane by-
ły systemem zleconym przez wyło-
nioną w trybie przetargowym firmę. 

W trakcie prowadzonych prac zwią-
zanych z konserwacją rowów na tere-
nie gminy, stwierdzono konieczność 
udrożnienia kolejnych odcinków ro-
wów o łącznej długości ok 1,59 km.  
Prace te pozwolą zapewnić odbiór 
wód opadowych i roztopowych z dróg 
gminnych oraz terenów przyległych 
znajdujących się w zasięgu przedmio-
towych rowów. 

Zrealizowano dodatkowe roboty na 
n/w odcinkach rowów.
1  rów ul. Wspólna Radzymin - 150 m 

oraz rów Norwida c.d. do R-23 - 430 
m – łącznie = 580 m,
2  rów R1/1 Sieraków odc. od rowu R-1 
do ul. Jagienki Zychówny – łącznie = 
480 m,
3  rów R-II  (Polna do Kanału Siera-
kowskiego) Cegielnia – łącznie = 330 m,

wyboru oferty jest wzrost opłat dla 
uczestników gminnego systemu go-
spodarowania odpadami: Zarówno 
mieszkańców, właścicieli działek 
rekreacyjnych jak i instytucji znaj-
dujących się na terenie gminy Ra-
dzymin. 

Kolejne przetargi rozstrzygane 
w rejonie aglomeracji warszawskiej 
pokazały, że dotkliwą podwyż-
kę opłat odczuła już zdecydowana 

większość gmin. Do grupy gmin 
z wysokimi stawkami za odbiór 
odpadów dołączyły Marki – 32 zł, 
Wieliszew– 29 zł, Nieporęt – 29 zł, 
Góra Kalwarii – 33,86 zł, Legiono-
wo – 28 zł czy Łomianki – 33,80 zł 
(stawki za odpady niesegregowane 
na osobę)

Ewelina Siembida
Kierownik Referatu  

Gospodarki Odpadami

4  rów R - C (Dybów Kolonia ul. Ma-
jowa) – łącznie = 200 m.
Koszt zleconych robót wyniósł łącznie 
334 636,52 zł. (w tym aneks na dodat-
kowe odcinki 29 306,46 zł).

Ponadto w ramach prac utrzy-
maniowych wykonano czyszcze-
nie kanalizacji deszczowej w ul. 
Gen. Maczka na odcinku od Al. Jana 
Pawła II do kanału Sierakowskiego. 
Koszt zleconych robót wyniósł  
15 990 zł. 

Czyszczenie kanalizacji desz-
czowych w ul. Zwycięskiej w Ra-
dzyminie, długości 535,1 m, zakoń-
czonej wylotem w km 14+280 do 
rzeki Beniaminówki, w ul. Głowac-
kiego i przyległych  o  długości 631 m. 
Koszt zleconych robót wynosi  
37 631,18 zł

W celu odwodnienia terenu wyko-
nano wymianę gruntu na przepusz-
czalny w obrębie  miasteczka rowero-
wego usytuowanego na działce nr ew. 
451/5 obręb Słupno, gm. Radzymin. 
Koszt zleconych robót wynosi  
13 560 zł.

Wykonano drenaż DN 200 mm 
w obsypie ze żwiru płukanego oraz dre-
naż francuski o długości do 10 m, w ra-
mach remontu istniejącego przy kana-
lika odwadniającego skrzyżowanie ul. 
Prostej i Gen. Maczka w Radzyminie. 
Koszt zleconych robót wynosi  
9 000 zł.

Gmina Radzymin realizuje ponad-
to budowę kanalizacji deszczowo-
-drenażowej zlewni części ulic Waw-
rzyna i Dziennikarskiej, z zabudową 
fragmentu rowu komunalnego w ulicy 
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Jednym z rozwiązań pozwalającym zniwelować podwyżki opłat dla mieszkańców była zmiana modelu naliczania opłat z dotychczasowego, opartego 
o liczbę osób zamieszkałych, na model bazujący na faktycznym zużyciu wody w gospodarstwie domowym. System taki wprowadzono na terenie całej 
gminy, uchwałą Nr 64/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie podjętą 11 marca br. 

Zmiana systemu naliczania opłat jako jedno z rozwiązań na 
uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami w gminie

Za zmianą modelu naliczania opłat 
przemawiała przede wszystkim możli-
wość uszczelnienia systemu opłat. Czy-
li objęcie systemem opłat wszystkich 
zobowiązanych do ich ponoszenia.  

Atutem “metody wodnej” była jej 
szczelność, pozwalająca dokładnie 
wychwycić osoby niezgłoszone do 
systemu. Niestety, Kolegium Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w War-
szawie, uchwałą z dnia 16 kwietnia 
2019 r. orzekło nieważność w części 
ww. uchwały – w zakresie możli-
wości odliczania wody z podliczni-
ków oraz przypisywania ryczałtowe-
go zużycia wody w przypadku, gdy 
nieruchomość nie jest podłączona 
do sieci wodociągowej. Uchwała, po 
unieważnieniu jej kluczowego zało-
żenia utraciła pierwotny sens i wy-
magała niezwłocznej zmiany, aby 
negatywnych skutków nie odczuli 
mieszkańcy nagle pozbawieni możli-
wości odliczania z podliczników tzw. 
wody bezpowrotnie zużytej na cele 
inne niż bytowe. Wynikiem działań 
naprawczych rady miejskiej jest obec-
nie przyjęty w gminie Radzymin mo-
del mieszany, w którym funkcjonują 
dwa systemy naliczania opłat: oparty 
na faktycznym zużyciu wody w przy-
padku zabudowy wielorodzinnej 
oraz oparty na liczbie osób zamiesz-
kujących nieruchomość w przypadku 
zabudowy jednorodzinnej.

Czas po wejściu w życie uchwał pod-
noszących opłaty za odbiór odpadów 

okazał się trudny zarówno dla miesz-
kańców, jak i właścicieli działek re-
kreacyjnych. Decyzja o kilkukrotnym 
podniesieniu wysokości stawek opłat 
za gospodarowanie odpadami była 
też trudna dla radnych Rady Miejskiej 
w Radzyminie, aczkolwiek nieunik-
niona w świetle obowiązujących prze-
pisów związanych z gospodarką odpa-
dami. Oznaczała też wzmożoną pracę 
dla Referatu Gospodarki Odpadami. 
Podwójna zmiana systemu naliczania 
opłat pociągnęła za sobą konieczność 
zebrania od mieszkańców oraz wpro-
wadzenia do systemu ok. 14 tys. dekla-
racji. Referat Gospodarki Odpadami 
dziękuje mieszkańcom za terminowe 
złożenie deklaracji, oraz za wyrozu-
miałość i zrozumienie okazane pra-
cownikom  w tym trudnym okresie. 

Podwyżka opłat, która uderzyła we 
właścicieli nieruchomości rekreacyj-
nych, poskutkowała lawiną odwołań.  
Do urzędu, w okresie jednego miesią-
ca wpłynęło ponad 450 pism, w któ-
rych właściciele działek rekreacyjnych 
wyrazili niezadowolenie i sprzeciw 
wobec nowo przyjętych stawek (600 
zł za rok w przypadku segregacji od-
padów oraz 1200 zł za rok w przypad-
ku braku segregacji). Obecnie w Wo-
jewódzkim Sądzie Administracyjnym 
toczy się kilka postępowań w spra-
wie skarg właścicieli działek rekre-
acyjnych na podjętą w marcu 2019 r. 
uchwałę ustalającą nową ryczałtową 
stawkę opłaty.

Działania podejmowane 
w gminie w związku ze 
wzrostem opłat

Zaniepokojeni sytuacją odpadową 
w gminie radni, na IX posiedzeniu Ra-
dy Miejskiej w Radzyminie w dniu 30 
maja 2019 r., uchwałą Nr 100/IX/2019 
powołali doraźną komisję do przepro-
wadzenia analizy systemu gospodarki 
odpadowej w gminie Radzymin. Na 
czele komisji stanął Wiesław Solarz - 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. 
Celem powołania komisji była diagno-
za systemu funkcjonującego w gminie, 
a następnie wskazanie rozwiązań, któ-
re pozwolą ograniczyć   wysokość opłat 
oraz zwiększą możliwości skuteczne-
go kontrolowania przyjętego systemu. 
Niezależnie od prac powołanej komisji, 
nad nowymi rozwiązaniami w zakresie 
ograniczenia wysokości opłat, praco-
wali pracownicy Referatu Gospodarki 
Odpadami z kierownictwem urzędu na 
czele. Efekt prac komisji oraz pracowni-
ków urzędu widoczny będzie w założe-
niach najbliższego przetargu na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych z terenu gminy Radzymin.

Nowe założenia przetargowe 
w świetle zmiany ustawy 
o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach.

6 września 2019 r. weszły w życie zapisy 
ustawy zmieniającej ustawę o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Dla nie-
których zapisów ustawy przyjęty został 

12-to miesięczny vacatio legis. Jest to czas, 
w którym gminy zobowiązane będą do 
dostosowania przepisów prawa miejsco-
wego do nowego brzmienia ustawy.

Zgodnie z nowymi zapisami ustawy, 
gmina Radzymin nie będzie już rozli-
czać się z wykonawcą w sposób ryczałto-
wy. Wysokość miesięcznej opłaty zależeć 
będzie od masy odebranych przez wyko-
nawcę odpadów. Zaletą tego sposobu roz-
liczania  jest eliminacja ryzyka przesza-
cowania kosztów odbioru odpadów przez 
wykonawcę. Wymusza on jednak zinten-
syfikowanie działań kontrolnych, w tym 
kontroli masy odbieranych odpadów.

Założeniem przygotowywanego po-
prawionego go  systemu gospodarowa-
nia odpadami w gminie Radzymin jest 
eliminacja kosztotwórczych elementów. 
Wśród najważniejszych zmian należy 
wymienić:
1  Zmianę częstotliwości odbioru odpa-

dów, w tym ograniczenie częstotliwości 
odbioru odpadów zmieszanych oraz bio-
degradowalnych w okresie od listopada 
do marca;
2  Zniesienie wymogu zapewniania 
przez wykonawcę pojemników dla 
mieszkańców domów jednorodzinnych. 
Pojemniki będzie można nabyć odpłat-
nie lub wydzierżawić u wykonawcy lub 
zakupić we własnym zakresie. Należy 
mieć na uwadze, że pojemniki zapew-
nione przez wykonawcę na podstawie 
obowiązującej umowy (oraz poprzed-
nich umów) nie są własnością mieszkań-
ców, a wypożyczone zostały przez firmę 

na czas trwania umowy;
3  Wydzielenie dodatkowej frakcji – po-
piołu i żużlu, którą mieszkańcy będą 
zbierać do szarych worków w okresie od 
października do kwietnia, ma na celu 
zmniejszenie masy kosztownych w za-
gospodarowaniu odpadów zmieszanych;
4  Likwidację punktów gromadzenia 
odpadów dla nieruchomości wykorzy-
stywanych na cele rekreacyjnie – przej-
ście na indywidualny system odbioru 
bezpośrednio sprzed nieruchomości 
wyeliminuje zjawisko podrzucania od-
padów przez podmioty/osoby nieupo-
ważnione. Dodatkowo wprowadze-
nie kodów kreskowych dla właścicieli 
działek rekreacyjnych przyczyni się do 
zwiększenia poprawności segregacji 
odpadów (zgodnie z nowymi zapisami 
ustawy, odpady segregowane nieprawi-
dłowo będą odbierane przez wykonawcę 
jako odpady niesegregowane);
5  Zawężenie grupy nieruchomości nie-
zamieszkałych obsługiwanych w ra-
mach gminnego systemu do jednostek 
organizacyjnych gminy.

Nowe brzmienie ustawy wprowa-
dza przywilej dla gospodarstw kom-
postujących odpady biodegradowalne, 
polegający na obniżeniu stawki opłaty 
w przypadku braku generowania od-
padów tego rodzaju (w brązowych wor-
kach). Przepis ten zostanie wprowa-
dzony na terenie gminy Radzymin na 
etapie dostosowania przepisów miej-
scowych do zapisów znowelizowanej 
ustawy.

Dziennikarskiej, w miejscowości Ce-
gielnia. 

Prowadzone prace są częścią pro-
gramu inwestycji odwodnieniowych 
– realizacja robót do 16.12.2019 r.  
Koszt zleconych robót wynosi  
548 900 zł.

W celu dostosowania parametrów 
technicznych przepływu wód rowa-
mi Gmina zleciła wykonanie remon-
tu 6 szt. przepustów w drogach grun-
towych tj.– w Słupnie w ul. Wspólnej, 
ul. Gościniec, ul. Brzechwy, ul. Cho-
pina, w Radzyminie droga grun-
towa od ul. Norwida. Termin re-
alizacji do 31 października 2019 r. 
Koszt zleconych robót wynosi  
43 542 zł.

Wykonano ponadto w ramach prac 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

prace związane z udrożnieniem prze-
pływu Rowu R-1 na dwóch odcinkach tj. 
1  w m. Słupno gm. Radzymin, odci-

nek powyżej ul. Żeromskiego.
Koszt wykonania robót wynosi 88 314 
zł.
2  w m. Słupno gm. Radzymin, odci-
nek poniżej ul. Żeromskiego.
Koszt wykonania robót wynosi 51 660 
zł.

Gmina prowadzi obecnie postę-
powanie mające na celu wyłonienie 
wykonawcy do wykonania pomia-
ru geodezyjnego wysokościowego 
i wykonania profili podłużnych ro-
wów melioracyjnych i komunalnych.  
Szacowana łączna długość wszyst-
kich rowów objętych pomiarami to  
ok. 10.800 m.

Zabezpieczone środki 35 000 zł.

Należy zwrócić uwagę na dobrą 
współpracę ze Starostwem Powiatu 
Wołomińskiego w ramach realizo-
wanej obecnie budowy odwodnienia 
ul. Szkolnej i Żeromskiego w Słupnie, 
dzięki której Wydział Inwestycji i Dróg 
Powiatowych wykona przykanalik 
z ul. Gościniec do studni ul. Żerom-
skiego w Słupnie, umożliwiający roz-
budowę odwodnienia dróg gminnych 
w obrębie ulicy Gościniec.

Wydział Inwestycji i Drogownictwa 
wykonał ponadto odwodnienie pobo-
cza ul. Żeromskiego i ul. Lipowej oraz 
ul. Żeromskiego i Sadowej w miejsco-
wości Słupno gmina Radzymin, w ce-
lu poprawienia stosunków gruntowo-
-wodnych w pasie drogi.

Wykonywane prace niewątpliwie 
powodowały rozmaite utrudnienia 

dla mieszkańców i właścicieli nie-
ruchomości, dlatego w tym miejscu 
wszystkim dziękujemy za wyrozu-
miałość i cierpliwość użytkownikom 
dróg i właścicielom posesji, przez które 

przebiegają rowy komunalne. Wyko-
nane prace polepszą bezpieczeństwo 
i stan nieruchomości w obrębie od-
działywania odtworzonych urządzeń 
wodnych. 
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Właściciel gruntu nie może zmieniać stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów 
sąsiednich. Pomimo, iż sprawę konsekwencji prawnych nielegalnego podnoszenia 
gruntów poruszaliśmy wielokrotnie m.in. na łamach naszego biuletynu, gmina Radzymin 
wciąż spotyka się z tym procederem. 

Rośnie społeczna świadomość roli jakości powietrza w zachowaniu dobrego stanu zdrowia. Za zwiększenie ilości pyłów 
drobnych mających znaczenie na nasze zdrowie odpowiada w znacznym stopniu tzw. niska emisja, pochodząca m.in. z 
domowych instalacji grzewczych – pieców stałopalnych. 

Bezprawne podnoszenie terenu

Zdrowie mieszkańców na uwadze  
- ruszają kontrole palenisk domowych

Wymusza to działania restrykcyjne 
w stosunku do właścicieli nieruchomo-
ści, którzy kierując się własnym intere-
sem, lekceważą potrzeby nieruchomo-
ści przyległych.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
prac w celu uniknięcia konsekwencji 
takiego działania, warto zapoznać się 
z informacjami dostępnymi na stronie 
urzędu www.radzymin.pl, w zakładce: 

Dla Mieszkańców – 
Melioracja i odwod-
nienia – Podnoszenie 
i zmiany ukształto-
wania terenu.                                                                                  

Pomimo prowadzonej akcji infor-
macyjnej, nadal zdarzają się przypad-
ki łamania prawa poprzez niekontro-
lowane podnoszenie gruntów rolnych 
i budowlanych. Wszelkie podnoszenie 
gruntów poza procesem inwestycyj-
nym, prowadzi przede wszystkim do 
łamania wielu przepisów prawnych. 
Powoduje często zalewanie sąsiadów 

wodami opadowymi i roztopowymi, 
niszczenie dróg, budowli na  pose-
sji, itp. Rodzi to konflikty sąsiedzkie, 
wymaga stosowania sankcji karnych. 
Działania takie rodzą istotne dla wła-
ścicieli nieruchomości konsekwencje. 
Przepisy przewidują tu wiele sankcji, 
do których należą m.in. - koszty zwią-
zane z karami z tytułu wykroczeń, 
z karami administracyjnymi, koszta-
mi wywozu nawiezionych odpadów, 
a nawet utrata własności w przypadku, 
gdy koszt wywiezienia odpadów prze-
kroczy wartość działki. 

Warto więc przed podjęciem tak ry-
zykownych decyzji pamiętać, iż: 

- wszelkie rodzaje gruntów przywie-
zionych na daną posesję, a pozyska-
nych poza terenem tej posesji stanowią 
w rozumieniu prawa tzw. odpady. 

- zgodnie z ustawą o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych, podnoszenie 
gruntów rolnych jest zakazane,

- podnoszenie terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, jest 
możliwe tylko w procesie inwestycyj-
nym, po uzyskaniu właściwych decyzji 
administracyjnych, zatwierdzających 
projekt zagospodarowania terenu, 
uwzględniający jego ukształtowanie.

Drodzy mieszkańcy miasta i gmi-
ny Radzymin – zanim pozwolicie na 
bezprawne nawiezienie ziemi na dział-
ki będące Waszą własnością rozważcie 
korzyści i ewentualne straty. W każ-
dym postępowaniu w tych sprawach to 
właściciel nieruchomości ponosi kon-
sekwencje wykonanych prac. Również 
osoby które nabywają nieruchomości, 
np. w celu budowy domu, powinny 
uwzględnić fakt iż podniesienie terenu 
może okazać się niemożliwe. 

W razie potrzeby udzielenia infor-
macji szczegółowych o terenie, pomocą 
służy Referat Melioracji i Odwodnienia 
Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.
Andrzej Makieła, Kierownik Referatu  

 Melioracji i Odwodnienia

W związku z tym gmina podej-
muje wielorakie działania zmierza-
jące do poprawy powietrza, którym 
wszyscy oddychamy. 

W 2018 roku gmina Radzymin 
uruchomiła program udzielania 
dotacji celowej na wymianę pieców 
węglowych, dzięki pomocy Gminy 
zostało trwale zlikwidowanych 20 
wysokoemisyjnych pieców węglo-
wych, które zostały zastąpione no-
wymi, ekologicznymi urządzeniami 
grzewczymi. Wśród zamontowa-
nych z udziałem dofinansowania 
Gminy urządzeń grzewczych 80% 
stanowią piece gazowe.

Niestety, planowany w tym roku 
do realizacji kolejny etap programu 
dofinansowania wymiany pieców 
został wstrzymany ze względu na 
negatywną ocenę dotychczasowych 

zasad udzielania przedmiotowej 
dotacji przez Regionalną Izbę Ob-
rachunkową w Warszawie,

Uwagi wyżej wymienionego Or-
ganu dotyczą ograniczenia dostęp-
ności programu jedynie do osób fi-
zycznych. Zdaniem RIO program 
powinien obejmować również 
podmioty gospodarcze oraz oso-
by fizyczne prowadzące tego typu 
działalność. Gmina pragnąc konty-
nuować program zmuszona jest do 
zmiany kręgu beneficjentów pomo-
cy. Obecnie trwają prace związane 
z określeniem nowych zasad udzie-
lenia wsparcia dla szerszego kręgu 
uprawnionych.

W celu bieżącej kontroli stanu za-
nieczyszczenia powietrza na terenie 
gminy są zamontowane 3 mierniki 
jego jakości. Służą one do pomiaru 

pyłów zawieszonych PM1, PM2,5 
i PM10, a także temperatury, wil-
gotności i ciśnienia. Mierniki znaj-
dują się w miejscowości Radzymin, 
Ciemne i Stare Załubice. Ich wyniki 
prezentowane są w czasie rzeczywi-
stym i można je śledzić przez stronę 
www.radzymin.pl w zakładce air-
ly lub bezpośrednio na platformie 
https://airly.eu/map/pl/ .

Wiedza o stanie powietrza po-
zwala nie tylko lepiej chronić zdro-
wie, ale przede wszystkim wpły-
wa na zwiększenie świadomości 
wszystkich mieszkańców o ich bez-
pośrednim wpływie na to czym od-
dychają.

W trosce o jakość powietrza na 
terenie naszej gminy przypomina-
my, że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami zakazane jest spalanie 

w domowych instalacjach grzew-
czych:
•  odpadów (w tym odpadów z prze-

mysłu meblarskiego),
•  mułów i flotokoncentratów węglo-

wych oraz mieszanek produkowa-
nych z ich wykorzystaniem,

•  węgla brunatnego oraz paliw sta-
łych produkowanych z wykorzy-
staniem tego węgla,

•  węgla kamiennego w postaci syp-
kiej o uziarnieniu 0-3 mm,

•  paliw zawierających biomasę 
o wilgotności w stanie roboczym 
powyżej 20 % (np. mokrego drew-
na).
Podczas zakupu opału na se-

zon grzewczy należy domagać się 
od sprzedawców certyfikatów/do-
kumentów potwierdzających (na 
piśmie) odpowiednie parametry 

Przykład nielegalnego 
podniesienia terenu w 
obszarze zalewowym rzeki 
Czarnej w Nadmie

zakupionego paliwa. Zakup powi-
nien być udokumentowany dowo-
dem sprzedaży (paragonem lub fak-
turą). Dokumenty te będą stanowiły  
ewentualne dowody w trakcie prze-
prowadzania kontroli jakości paliw 
spalanych w piecach przez miesz-
kańców.

Warto pamiętać, że osoba na-
ruszająca obowiązujące przepisy 
w zakresie spalania w domowych 
paleniskach produktów do tego nie-
przeznaczonych, może zostać uka-
rana mandatem w wysokości do 500 
zł lub grzywną do 5000 zł. Udarem-
nienie lub utrudnienie przeprowa-
dzenia kontroli w zakresie ochro-
ny środowiska jest przestępstwem 
zagrożonym nawet karą aresztu na 
podstawie art. 225 k.k.

Jak co roku, gmina będzie do-
konywała kontroli palenisk domo-
wych pod kątem rodzaju spalanych 
w instalacji paliw. Tego typu dzia-
łania maja na celu dyscyplinowa-
nie mieszkańców dla których dobro 
ogólne i jakość powietrza którym 
oddychają nie jest sprawą ważną. 
Kontrole realizowane będą przez 
pracowników gminy /EkoPatrol/. 
Pracownicy będą sprawdzać przede 
wszystkim jakość zgromadzone-
go materiału przeznaczonego do 
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Warunki	niezbędne	do	spełnienia	 
przy	podnoszeniu	terenu,	danej	nieruchomości	
w	procesie	inwestycyjnym:

SAMOR ZĄD

Program współpracy gminy Radzymin na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Radzymin w sprawie projektu Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Radzymin na rok 2020

Od 16 września rozpoczęła się relokacja większości referatów Urzędu Miasta i Gminy Radzymin  
z budynku głównego przy pl. T. Kościuszki (budynek ) do budynków przy ulicach 
Konstytucji 3 Maja 19 (budynek ) i Komunalnej 2 (budynek ).

Konsultacje Profilaktyka Alkoholowa

Trwają przeprowadzki urzędu

Program współpracy Gminy Radzymin  
z NGO w 2020 roku

1   Podnoszenie terenu jest możliwe na podstawie zatwierdzonej doku-
mentacji budowlanej dla terenu inwestycji, (pozwolenie na budowę itp.)

2   Podnoszenie terenu należy wykonywać pod kontrolą Inwestora, stosu-
jąc przy tym metody zabezpieczające samowolny dowóz odpadów na 
miejsce inwestycji.

3   Do podnoszenia terenu mogą być wykorzystywane jedynie grunty po-
zyskiwane w trakcie realizowanych inwestycji, prowadzonych zgodnie 
z obowiązującym prawem lub zakupione z placówek do tego upoważ-
nionych.

4   Zabrania się wbudowywania śmieci oraz niesegregowanych odpadów 
budowlanych, poza czystym gruzem betonowym lub ceglanym.

5   Wskazane jest aby podnoszenie terenu było realizowane w następującej 
kolejności; 

 • zdjęcie i zgromadzenie wierzchniej warstwy humusu,
 •  następnie zdjęcie i zgromadzenie warstwy przepuszczalnych gruntów 

jeżeli istnieją, minimum do 0,5 m lub więcej, 
 •  nawiezienie gruntu o innych właściwościach niż grunt rodzimy(prze-

puszczalność i nośność), w celu podniesienia terenu,
 •  rozplantowanie zgromadzonego wcześniej urobku z własnego terenu 

w kolejności grunty przepuszczalne, a następnie grunty humusowe. 
 •  wykonanie ukształtowania terenu w sposób zapewniający zagospo-

darowanie wód opadowych na własnym terenie, z ewentualną moż-
liwością ich odprowadzania poprzez istniejące systemy odwodnie-
nia komunalne bądź melioracyjne, zgodnie z właściwą dokumentacją 
techniczną,

 •  ukształtowanie terenu nie może powodować spływu wód na tereny 
sąsiednie, dotyczy to również odprowadzania powierzchniowego wód 
opadowych i roztopowych na pasy drogowe,

 •  tereny zmeliorowane wymagają dodatkowo wykonania przebudowy 
sieci odwodnieniowej – drenarki bądź rowów melioracyjnych, na pod-
stawie dokumentacji technicznych, potwierdzonych odpowiednimi 
decyzjami administracyjnymi,

 •  po wykonaniu inwestycji w tym zmiany ukształtowania powierzchni 
terenu, należy wykonać inwentaryzację geodezyjną.

Używanie substancji psychoaktyw-
nych powoduje szereg negatywnych 
konsekwencji zdrowotnych, społecz-
nych oraz prawnych, co wymaga po-
dejmowania różnorodnych działań 
zapobiegających oraz naprawczych. 
Działania gminne z zakresu profilak-
tyki uzależnień oraz rozwiązywania 
problemów określone są w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w gminie Radzymin, uchwalanym 

corocznie przez Radę Miejską. 
We wrześniu 2019 roku zostały prze-
prowadzone konsultacje społeczne 
z mieszkańcami gminy Radzymin 
w sprawie projektu w/w Programu. 
Ich celem było włączenie mieszkań-
ców w proces stanowienia prawa, 
zwiększenie zainteresowania proble-
matyką uzależnień oraz udział w pro-
cesie dialogu społecznego w sprawach 
istotnych w zakresie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów uzależnień. 
Główne założenia programu na 

przyszły rok dotyczą dalszego roz-
woju działań z obszaru profilaktyki 
uzależnień oraz rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych i narkoma-
nii, mających na celu zapobieganie 
powstawaniu nowych problemów, 
ich niwelowanie i zmniejszanie ne-
gatywnych zjawisk będących skut-
kiem używania substancji psychoak-
tywnych. Za koordynację i realizację 
programu odpowiedzialny jest Referat 
Partycypacji i Polityki Społecznej. 

 Katarzyna Czuba

Program współpracy gminy Radzy-
min na 2020 rok z organizacjami po-
zarządowymi oraz innymi podmiota-
mi prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego.

 W sierpniu 2019 roku przeprowa-
dzone zostały konsultacje społeczne, 
których przedmiotem był projekt pro-
gramu współpracy gminy Radzymin 
w 2020 roku z organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publiczne-
go. Konsultacje przeprowadzone zostały 
w dwóch formach:
• zbierania pisemnych uwag, wniosków 
i propozycji za pomocą formularza udo-
stępnionego na stronie internetowej;
• otwartego spotkania informacyjno – 
konsultacyjnego z mieszkańcami oraz 
organizacjami pozarządowymi. 

Spotkanie odbyło się 9 września 2019 
roku. Wzięli w nim udział przedstawi-
ciele kilku organizacji pozarządowych 
działających na terenie gminy Radzy-
min, pracownicy Urzędu Miasta i Gmi-
ny Radzymin oraz Biblioteki Publicznej. 
Gospodarzem spotkania był Krzysztof 
Dobrzyniecki, Wiceburmistrz Radzy-
mina. 

Dyskusja dotyczyła nie tylko zapisów 
programu, ale także kondycji radzy-
mińskich organizacji pozarządowych. 
Omawiano konieczność dywersyfika-
cji źródeł finansowania działań statu-
towych, trudności kadrowe, problemy 
w kwestiach aplikowania o pozagminne 
środki itp. 

Wychodząc naprzeciw potrze-
bom radzymińskich organizacji po-
zarządowych, chcąc wesprzeć ich 

działalność, stworzyć jak najlepsze 
warunki do profesjonalizacji podej-
mowanych zadań - urząd wszczął pro-
cedurę wdrażania platformy Witkac. 
Jest to kompleksowy system uspraw-
niający obsługę konkursów, nabór 
wniosków, ich ocenę oraz rozliczanie. 
Stanowi także bazę ogłaszanych kon-
kursów, (przy czym warto pamiętać 
o stronie www.ngo.pl, będącej skarb-
nicą wiedzy dla III sektora). 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom konsultacji za zaangażo-
wanie. Wspólnie dołożymy starań, aby 
w roku 2020 wzrosła satysfakcja z wy-
siłków podejmowanych na rzecz zaspo-
kajania lokalnych potrzeb i podnoszenia 
jakości życia mieszkańców.

Monika Nowak Kierownik Referatu  
Partycypacji i Polityki Społecznej

celów grzewczych /w tym dokumen-
ty potwierdzające jego parametry/. 
Kontroli będzie również podlegał 
popiół, którego analiza pozwala wy-
kazać czy do pieca trafiły materiały, 
których nie można było spalać w do-
mowych instalacjach grzewczych.

Również mieszkańcy Gminy mo-
gą bezpośrednio zgłaszać do Eko-
Patrolu, zaobserwowane przypad-
ki nielegalnego spalania śmieci lub 

kierować prośbę o interwencję i kon-
trolę w przypadku podejrzenia, że 
taka sytuacja mogła zaistnieć . 
Gminny EkoPatrol jest dostępny 
pod następującymi telefonami: 22 
667 67 00, 602 385 861, 602 391 366 
w godzinach pracy Urzędu. Poza  
wyznaczonymi godzinami pracy, 
zaobserwowany fakt łamania prze-
pisów można zgłaszać bezpośrednio  
na Policję 22 786 50 07.

W pierwszej kolejności zostały prze-
niesione referaty tzw. pionu technicz-
nego, którym bezpośrednio kieruje 
II Zastępca Burmistrza Andrzej No-
coń. Od 16 do 18 września nowe biura 
w budynku  zajęły referaty Budowy 
i Utrzymania Dróg, Gospodarki Od-
padami, Ochrony Środowiska, Inwe-
stycji oraz Melioracji i Odwodnienia.

Począwszy od poniedziałku 14 
października, z budynku  do 

budynku  będą przenoszone pod-
ległe I Zastępcy Burmistrza Krzysz-
tofowi Dobrzynieckiemu referaty 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej, Gospodarki Gruntami, 
Rozwoju i Zagospodarowania Prze-
strzennego a także dodatkowo Refe-
rat Promocji i informacji. Funkcjo-
nujące dotychczas w budynku  
komórki organizacyjne urzędu na-
dal w nim pozostaną.

Zmiany zajdą także w budynku 
głównym   . Jedną z najważniejszych 
będzie długo oczekiwane ulokowanie 
stanowisk wydawania i przedłużania 
ważności Radzymińskiej Karty Miesz-
kańca na parterze budynku.

Pełny wykaz docelowych lokaliza-
cji komórek urzędu znajdą Państwo na 
ostatniej stronie. Dodatkowe informa-
cje będą podawane na bieżąco na stro-
nie www.radzymin.pl
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Radzymiński Budżet 
Partycypacyjny na 2020 rok

Gwarancja 100% dostępności  
do wychowania przedszkolnego

Referat Partycypacji i Polityki Społecznej informuje, iż dnia 30.08.2019 roku weszło 
w życie Zarządzenie Burmistrza Radzymina dotyczące przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin w zakresie Radzymińskiego Budżetu 
Partycypacyjnego na rok 2020. Na realizację projektów przeznaczono kwotę 750 tys. zł.  

Gmina Radzymin już po raz drugi w swojej ofercie rekrutacyjnej na rok szkolny 2019/2020 w pełni zapewnia 
zapotrzebowanie mieszkańców na miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
pracujących powyżej 5 godzin dziennie.

SAMOR ZĄD

Jakie zmiany zaszły w regulaminie 
budżetu w stosunku do poprzedniej 
edycji?
1   W ramach procedury nie mogą być 

zgłaszane projekty, które:  
 •  zostały wybrane do realiza-

cji w ramach Radzymińskiego 

Budżetu Partycypacyjnego 
w 2018 lub 2019 lub których 
zakres merytoryczny jest toż-
samy lub zbieżny z zakresem 
projektu wybranego do reali-
zacji w 2018 lub 2019 roku; 

 • obejmują to samo sołectwo lub 

2    Zakres projektów został podzielo-
ny na następujące kategorie:

 a)  projekty inwestycyjne polega-
jące na budowie, przebudowie, 
rozbudowie lub remoncie ele-
mentów infrastruktury gmin-
nej, w tym:

 •  projekty dotyczące ładu prze-
strzennego, w szczególności 
w zakresie estetyzacji otoczenia, 
np. małej architektury, zieleni 
miejskiej, skwerów;

 •  projekty dotyczące sportu i re-
kreacji, np. modernizacji, budo-
wy, doposażenia placów zabaw, 
terenów i obiektów sportowych 
oraz terenów rekreacyjnych;

 •  projekty dotyczące poprawy bez-
pieczeństwa publicznego – ta-
kie jak np.: instalacja oświetle-
nia, zmiana organizacji ruchu 
w celu poprawy bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego 
ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb pieszych, osób z niepeł-
nosprawnością, seniorów, rowe-
rzystów;

 •  projekty dotyczące działań in-
westycyjnych i remontowych, 
w szczególności dotyczące bu-
dowy i remontów nawierzchni, 

utwardzania i modernizacji 
dróg, chodników, parkingów, 
placów, dróg rowerowych, insta-
lacji oświetlenia, obiektów inży-
nierskich.

W ramach tej kategorii wartość pro-
jektu nie może przekroczyć 250 tys. zł.

 b)  projekty dotyczące działań nie 
inwestycyjnych, obejmujących 
np. przedsięwzięcia o charakte-
rze prospołecznym, rekreacyj-
nym, sportowym oraz kultural-
nym, mające w szczególności na 
celu budowanie lokalnej tożsa-
mości oraz krzewienie postaw 
patriotycznych. 

W ramach tej kategorii wartość pro-
jektu nie może przekroczyć 30 tys. zł.
 
3   Całość środków przeznaczonych 

na tę edycję budżetu partycypa-
cyjnego podzielono na dwie pule: 

 •  dla miasta Radzymin, w wysoko-
ści co najmniej 50% całości środ-
ków;

 •  dla obszarów wiejskich, w wyso-
kości do 50% całości środków.

4   Każdemu mieszkańcowi upraw-
nionemu do głosowania przy-
sługuje jeden głos w kategorii 

RADZYMIŃSKI	
BUDŻET 

PARTYCYPACYJNY	 
NA	2020	ROK

Szkoły Podstawowej im. Armii 
Krajowej w Starych Załubicach. 
Dzięki działaniom podjętym przez 
Burmistrza Radzymina, zostały 
wydane decyzje administracyjne 
zezwalające założenie publicznych 
przedszkoli, dzięki czemu uzyska-
no dodatkowe miejsca dla dzieci.

Dzięki temu gmina dysponu-
je 1650 miejscami, które zaspaka-
jają potrzeby mieszkańców gmi-
ny, a nawet gmin sąsiadujących, 
w szczególności dla dzieci rodzi-
ców pracujących w Radzyminie 
i okolicach.

W rekrutacji na rok szkolny 
2019/2020 na etapie rekrutacji pod-
stawowej, która odbyła się w mar-
cu 2019 dostępnych było 513 wol-
nych miejsc. Na tym etapie wnioski 

W gminie Radzymin, opiekę 
przedszkolną na zasadach publicz-
nych oferuje obecnie 16 placówek:
1   Publiczne Przedszkole Mały 

Kopernik w Radzyminie,
2   Publiczne Przedszkole Mały 

Kopernik nr 2 w Radzyminie,
3   Publiczne Przedszkole Kraina 

Przedszkolaka w Radzyminie,
4   Publiczne Przedszkole Czary 

Mary w Radzyminie,
5   Publiczne Przedszkole Wyspa 

Malucha w Radzyminie,
6   Publiczne Przedszkole Teddy 

w Starym Dybowie,
7   Publiczne Przedszkole Cali-

neczka w Słupnie,
8   Przedszkole Publiczne Piotruś 

Pan w Radzyminie,
9   Przedszkole Publiczne Piotruś 

Pan-Nibylandia w Radzyminie,
10  Publiczne Przedszkole Integracyj-

ne Pluszowy Miś w Radzyminie,

11   Przedszkole nr 1 w Radzyminie,
12  Przedszkole nr 2 w Radzyminie,
13   Przedszkole w Zespole Szkol-

no-Przedszkolnym im. Janiny 
Januszewskiej w Ciemnem,

14  Oddziały Przedszkol-
ne w Szkole Podstawo-
wej nr 2  im. Michaliny 

Chełmońskiej-Szczepankow-
skiej w Słupnie,

15   Oddziały Przedszkolne w Szko-
le Podstawowej im. Armii Kra-
jowej w Starych Załubicach,

16  Oddziały Przedszkolne w Szko-
le Podstawowej im. Prymasa 
Tysiąclecia w Nadmie.

Jest to wielki sukces gminy, któ-
ry został osiągnięty dzięki budowie 
nowego budynku Przedszkola nr 2 
w Radzyminie, rozbudowie Szko-
ły Podstawowej nr 2 im. Michali-
ny Chełmońskiej-Szczepankow-
skiej w Słupnie oraz rozbudowie 

część miasta, na obszarze których 
w 2018 lub w 2019 roku mieszkań-
cy wybrali projekt do realizacji, je-
śli wartość wybranych projektów jest 
równa lub wyższa niż 250.000 zł  – 
chyba, że projekt składany w RBP 
2020 rok dotyczy innej kategorii niż 
zwycięski projekt. Jeśli suma warto-
ści wybranych do realizacji projektów 
z lat 2018 i 2019 z danego sołectwa lub 
części miasta nie przekracza 250.000 
zł, wówczas złożenie projektu na te-
renie danego sołectwa lub części mia-
sta jest możliwe, ale jedynie do war-
tości będącej różnicą między kwotą 
250.000 zł a sumą wybranych do re-
alizacji projektów z danego obszaru.
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SAMOR ZĄD

Zmiany w radzymińskiej oświacie  
w nowym roku szkolnym 2019/2020
W wyniku reformy oświaty, po 20 latach gimnazja zakończyły swoją działalność, na rzecz ośmioklasowej szkoły 
podstawowej. Wszystkie szkoły podstawowe działające na terenie gminy Radzymin są szkołami o strukturze I-VIII.  
Od 2 września 2019 roku rozpoczęło w nich naukę 2939 uczniów. 

W gminie Radzymin funkcjonuje 
siedem szkół podstawowych. Od ro-
ku szkolnego 2019/2020 cztery szko-
ły mają nowych dyrektorów, którzy 
zostali wyłonieni w drodze konkur-
su, tj.:

1) Zespół Szkolno-Przed-
szkolny im. Janiny Januszewskiej 
w Ciemnem – Dyrektor Marta Bajor,

2) Szkoła Podstawowa im. 
Armii Krajowej w Starych Załubi-
cach – Dyrektor Magdalena Sycik, 

3) Szkoła Podstawowa nr 1 
im. ppłka pilota Mariana Pisarka 
w Radzyminie – Dyrektor Elżbieta 
Jeleń,

4) Szkoła Podstawowa nr 2 
im. księżnej Eleonory Czartoryskiej 
w Radzyminie – Dyrektor Hanna 
Baryłka.

Kadrę zarządzającą szkoła-
mi oraz organ prowadzący szkoły 
w nowym roku szkolnym 2019/2020, 
czeka wiele nowości. Zarówno dy-
rektor jak i organ prowadzący od-
powiadają za zapewnienie profi-
laktyki zdrowotnej w gabinetach 
pielęgniarskich oraz opieki stomato-
logicznej nad uczniami. Szkoła mu-
si zapewnić opiekę zdrowotną dla 
każdego ucznia do ukończenia 19 
roku życia, a w przypadku uczniów 

posiadających orzeczenie o potrze-
bie kształcenia specjalnego – do 
ukończenia szkoły ponadpodstawo-
wej. Na początku września 2019 r. 
doposażone gabinety pielęgniarskie 
dobrze funkcjonują w szkołach. Już 
w pierwszym semestrze ruszy rów-
nież profilaktyka stomatologiczna. 
Trwają zaawansowane działania do-
tyczące uruchomienia stacjonarnego 
gabinetu stomatologicznego w jednej 
z radzymińskich szkół. Opieką   bę-
dą objęci wszyscy uczniowie z terenu 
gminy Radzymin.  

Mówiąc o zmianach w oświa-
cie należy wspomnieć o zmianach 
w Karcie Nauczyciela. Skrócenie 
ścieżki awansu, oceny pracy nauczy-
ciela czy też zmiany w wynagrodze-
niu nauczycieli m.in. wprowadze-
nie minimalnej wysokości dodatku 
funkcyjnego dla wychowawców 
w szkołach i przedszkolach w wyso-
kości 300 zł, wprowadzenie jednora-
zowego świadczenia dla nauczycieli 
stażystów odbywających staż w wy-
sokości 1000 zł, odstąpienie od wpro-
wadzenia dodatku za wyróżniającą 
pracę dla nauczycieli dyplomowa-
nych.

W naszej gminie na sesji 
w dniu 30 września 2019 r. została 

podjęta uchwała zmieniająca Uchwa-
łę Nr 604/LII/2018 Rady Miejskiej 
w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 
r. w sprawie regulaminu wynagra-
dzania nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolach i szkołach prowa-
dzonych przez Gminę Radzymin, 
która wprowadziła  stosowne zmia-
ny. 

W roku szkolnym 2019/2020 
kontynuowany jest projekt unijny 

„Akademia Przyszłości” z ciekawą 
ofertą zajęć dodatkowych dla na-
szych uczniów m.in. językowe, ro-
botyka, szachowe, teatralne, rozwi-
jające, przyrodnicze, którą również 
poszerzają dyrektorzy placówek. 
W nowym roku szkolnym życzymy 
uczniom samych sukcesów, rozwoju 
a kadrze pedagogicznej satysfakcji z  
wykonywanej pracy.

projektów inwestycyjnych oraz je-
den głos w kategorii projektów do-
tyczących działań nieinwestycyj-
nych. 

Ważne terminy dotyczące realizacji 
Radzymińskiego Budżetu Partycy-
pacyjnego na 2020 rok:
 •  przyjmowanie propozycji pro-

jektów do realizacji: 13.09.2019 – 
09.10.2019;

 •  weryfikacja formalna i meryto-
ryczna projektów: do 18.10.2019;

 •  podanie do publicznej wiadomo-
ści wyników weryfikacji projek-
tów: do 21.09.2019;

 •  podanie do publicznej wiadomo-
ści listy projektów poddanych 
pod głosowanie: do 25.10.2019;

 •  głosowanie mieszkańców nad 
propozycjami projektów: do 
26.10.2019 – 05.11.2019;

 •  ogłoszenie listy wybranych przez 
mieszkańców projektów do reali-
zacji: do 08.11.2019. 

Drodzy Mieszkańcy! Zapraszamy 
do głosowania – papierowo w Refe-
racie Partycypacji i Politki Społecz-
nej, elektronicznie na stronie www.
budzetpartycypacyjny.radzymin.pl
Wspólnie kreujmy naszą radzymiń-
ską rzeczywistość! 

mogli składać rodzice dzieci 
w przedziale  wiekowym 3-6 let-
nim, mieszkańcy gminy Radzy-
min. Następnie w sierpniu 2019 
ruszyła rekrutacja uzupełniająca, 
w której dostępnych było 192 wol-
nych miejsc. W porównaniu z re-
krutacją podstawową, rekrutacja 
uzupełniająca była otwarta rów-
nież dla dzieci 2,5 letnie oraz dzie-
ci spoza gminy Radzymin. 

Po przeprowadzonej rekru-
tacji na rok szkolny 2019/2020 
w  gminie Radzymin, pozostało 
90 wolnych miejsc w przedszko-
lach i oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych. 

Miłym zaskoczeniem było, że 
placówki samorządowe prowa-
dzone przez gminę Radzymin by-
ły wybierane w pierwszej kolej-
ności i zostały zapełnione prawie 
w 100 %. Świadczy to o wysokiej 
jakości warunkach lokalowych, 
ciekawej ofercie edukacyjnej oraz 
doświadczonej kadrze pedago-
gicznej i dobrym zarządzaniu. 

Inwestycje oświatowe oraz 
współpraca z prywatnym pod-
miotami w zakresie wychowa-
nia przedszkolnego, zaowocowa-
ły tym, że nasza gmina zapewnia 
100% potrzeby naszych młodych 
mieszkańców Radzymina, któ-
rych rodzice chcą aby ich dziecko 
objęte było wychowaniem przed-
szkolnym. 
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Udział w PIT stanowi staty-
stycznie najważniejszą kategorię 
dochodową gmin. Niemal 40% 
płaconego podatku PIT trafia 
do gminy miejsca zamieszkania 
podatnika. Według szacunków, 
zmniejszenie dochodów gmin z te-
go tytułu w konsekwencji wpro-
wadzenia zwolnienia z podatku 
PIT osób przed 26 rokiem życia 
to 2% planowanych wpływów, 
zmniejszenie dochodów z tytułu 
obniżenia dotychczasowej staw-
ki 18% do 17% to 6,74% wpływów, 
spadek PIT z tytułu podwyższenia 
kosztów uzyskania przychodu to 
2,65% a zniesienie limitu odpro-
wadzania składek społecznych to 
dalszy spadek PIT o 2%. W kon-
sekwencji wszystkich wdrażanych 
i zapowiadanych zmian, nastąpi 
spadek dochodów samorządów 
z tytułu udziału w PIT o 13,5%. 

Przekładając to na budżet gmi-
ny Radzymin, z planów dochodów 
roku 2020 należy zdjąć kwotę 5,5 
mln zł, plan dochodów roku 2021 
należy zmniejszyć o 5,9 mln zł, 
plan roku 2022 o 6,2 mln zł, na-
tomiast dochody roku 2023 spad-
ną o 6,55 mln zł względem warto-
ści planowanych. Pierwsze skutki 

gmina odczuje już w roku bieżą-
cym – dochody będą niższe od 
możliwych do osiągnięcia dotych-
czas o 0,33 mln. zł. 

W perspektywie obecnej ka-
dencji z budżetu gminy Radzy-

min „zniknie” więc 24,5 mln zł 
i co gorsza, nie mamy możliwo-
ści całkowitego skompensowania 
utraconych dochodów. Pozostaje 
nam adekwatne ograniczenie wy-
datków budżetowych. Ponieważ 

większość wydatków bieżących to 
koszty stałe, realne cięcia kosztów 
będą możliwe głównie w inwesty-
cjach. Infografika po prawej stro-
nie ukazuje, o jakiego rzędu utraco-
nych inwestycjach może być mowa.

Powyższy wykres obrazuje kon-
sekwencje zmian dla gminy Ra-
dzymin, ale proporcja jest taka 
sama dla wszystkich gmin. Pro-
ponowane rozwiązania są bar-
dzo dotkliwe dla samorządów. 

Wykres zawiera też alternatywną 
propozycję zwiększenia udziału 
samorządów w dochodach z PIT 
o 5% (w przypadku gmin z 38% 
do 43%), co pozwoliłoby im za-
chować dochody w roku 2020 na 

poziomie roku 2019 i zminima-
lizować skutki dla mieszkańców 
w najbliższych latach, w których 
konsekwencje rządowych rozwią-
zań będą najbardziej odczuwalne. 
Zwróćmy uwagę, iż zmniejszenie 

Od dwóch miesięcy media i przedstawiciele rządu informują o planowanych obniżkach podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie 
kwestionując pozytywnych skutków obniżenia PIT dla podatników, musimy również pamiętać o konsekwencjach proponowanych rozwiązań dla 
gmin, które muszą znacząco zmniejszyć dotychczasowy plan dochodów z tytułu PIT. Dla gminy Radzymin oznacza to konieczność zmniejszenia  
wydatków budżetowych o co najmniej 5,5 mln zł rocznie.

Mniejsze dochody samorządów 
jako skutek rządowej obniżki 
podatku PIT

Krzysztof Jarząbek nowym 
dyrektorem centrum medycznego

zł

rok

Dochody z PIT propozycja samorządowa (Alternatywa)

Dochody z PIT propozycja rządowa 

Dochody z PIT obowiązujący WPF

SAMOR ZĄD

Wprawdzie konkurs na stanowi-
sko dyrektora SPZ ZOZ Centrum 
Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 
1920 r. w Radzyminie Krzysztof Jarzą-
bek wygrał już w czerwcu 2019 r., po-
konując jednogłośną decyzją komisji 5 
kontrkandydatów, jednak z racji swo-
ich wcześniejszych zobowiązań, funk-
cję dyrektora radzymińskiej placówki 
objął dopiero 2 września 2019 r.

Jako mieszkaniec Radzymina, no-
wy dyrektor chciałby wykorzystać 
swoje dotychczasowe doświadcze-
nie zawodowe zdobyte w Szpitalu 
Bielańskim im. ks. Jerzego Popie-
łuszki w Warszawie oraz w Zespo-
le Lecznictwa Otwartego Warszawa 
- Mokotów dla potrzeb społeczności 
lokalnej i przyczynić się do podnie-
sienia standardu funkcjonowania 

i leczenia radzymińskiego centrum. 
Z ochroną zdrowia jest związany od 
18 lat. Ukończył Uniwersytet War-
szawski, Centrum Studiów Samo-
rządu Terytorialnego i Rozwoju Lo-
kalnego jako magister administracji. 
Następnie podniósł swoje kwalifika-
cje zawodowe na podyplomowych 
studiach menadżerskich na Wydzia-
le Zarządzania UW - Zarządzanie 

w ochronie zdrowia oraz Zarządza-
nie w dobie przekształceń własno-
ściowych.  Ukończył również studia 
podyplomowe na Wydziale Ekono-
mii - Zarządzanie ryzykami w zakła-
dach opieki zdrowotnej. Prowadził 
również działalność dydaktyczną dla 
słuchaczy CMKP.

W najbliższych miesiącach, dy-
rektor Jarząbek zamierza się skupić 

na zwiększeniu przychodów pla-
cówki oraz eliminowaniu kosztów 
tam, gdzie jest to zasadne i możli-
we. Ma również na celu uruchomie-
nie takich medycznych procedur, 
które nie były wykonywane, albo 
były wykonywane w ograniczonym 
zakresie. Dodatkowo w perspekty-
wie najbliższych miesięcy będzie 
starał się rozszerzyć skład persone-
lu lekarskiego, który będzie mógł 
udzielać specjalistycznych świad-
czeń opieki zdrowotnej.

Dodatkowym celem jest stwo-
rzenie warunków do kształcenia 

dochodów z PIT o 13,5% skutkuje 
tym, iż dochody roku 2019 odbu-
dowane zostaną dopiero w roku 
2022 – i to przy założeniu istotnej 
dynamiki wzrostu średniego wy-
nagrodzenia. Rozwiązanie przyję-
te przez rząd sprawia, iż w latach 
2020 – 2022 dochody samorzą-
dów spadną istotnie. Oznacza to 
dla nas kilka lat zaciskania pasa 
i mniejszych inwestycji. Tymcza-
sem propozycja samorządowa, 
przy poparciu obniżki podatków 
polega na zwiększeniu udziału 
samorządów w PIT, co ciężar ob-
niżki rozkłada sprawiedliwie po-
między budżet centralny i samo-
rządowy.

Rząd, w odróżnieniu od sa-
morządów ma możliwość skom-
pensowania strat, co sprawia, iż 
proponowane rozwiązania mogą 
być dla niego neutralne budżeto-
wo. Chociażby zwiększone skład-
ki na ubezpieczenia społeczne 
odciążą administrację centralną 
w konieczności dotowania Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Pieniądze zaoszczędzone na niż-
szym podatku PIT, które pozo-
staną w kieszeniach podatników 
oznaczają też większą konsumpcję 
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czyli więcej środków spływają-
cych do budżetu państwa z ty-
tułu podatku VAT. Zobrazowane 
wykresem, proponowane rozwią-
zanie zwiększenia udziału samo-
rządów w podatku PIT o 5% kosz-
towałoby budżet państwa 4,7 mld 
zł. Przy planowanych na rok 2020 
dochodach wysokości 429,5 mld zł 
zmiana skutkowałaby deficytem 
na poziomie 1,1%. W odróżnieniu 
od rozwiązania forsowanego, ta-
kie rozwiązanie nie skutkowałoby 
drastycznymi spadkami docho-
dów jednostek samorządowych. 

Na zakończenie warto pamiętać 
o kilku istotnych faktach. Przez 
gminę Radzymin przebiega jed-
na droga utrzymywana z budże-
tu państwa – wszystkie pozostałe 
utrzymywane są z budżetów sa-
morządów. Żadna z radzymiń-
skich szkół nie jest utrzymywana 
przez budżet państwa – wszyst-
kie są samorządowe. Żadne z ra-
dzymińskich przedszkoli nie jest 
„państwowe”, wszystkie f inan-
sowane są w całości, lub istot-
nej części z budżetu gminy (bu-
dżet państwa nie finansuje nawet 
10% kosztów ich funkcjonowa-
nia). Na „Bon Żłobkowy” budżet 
państwa również nie przeznacza 
żadnych środków – świadczenie 
w całości wypłacane jest przez sa-
morząd. W gminie, nawet w po-
wiecie, nie ma szpitala będące-
go własnością budżetu państwa. 
Publiczne są prowadzone przez 
samorząd. Na terenie gminy nie 
funkcjonuje żadna forma komu-
nikacji publicznej, która byłaby 
finansowana z budżetu państwa. 
Jakość życia każdego z nas, czę-
sto w stopniu znacznie większym 
niż przypuszczamy zależy od lo-
kalnego samorządu. Czy rzeczy-
wiście warto pozbawiać go 13,5% 
środków w głównej kategorii do-
chodowej?

Artur Goryszewski
Skarbnik Gminy

kadr medycznych, a w pierwszej 
kolejności uzyskanie akredytacji 
do prowadzenia specjalizacji w za-
kresie medycyny rodzinnej. Ważne 
jest również stworzenie przestrzeni 
do rozwoju kompetencji zawodo-
wych u pracowników niemedycz-
nych zatrudnionych w Centrum 
Medycznym.

W obecnej sytuacji finansowej 
Centrum Medyczne im. Bitwy 
Warszawskiej nie jest w stanie wy-
generować niezbędnych środków 
na inwestycje, których tak brakuje. 
Dlatego ważne jest pozyskiwanie 

środków zewnętrznych na za-
kup nowego sprzętu medycznego 
oraz wymianę starej, kosztownej 
w utrzymaniu aparatury. 

Dyrektor Krzysztof Jarząbek 
jest przekonany, że doprowadzi 
do stanu, w którym pacjenci oraz 
mieszkańcy Miasta i Gminy Ra-
dzymin, będą usatysfakcjonowa-
ni poziomem i zakresem usług 
udzielanych w Centrum Medycz-
nym im. Bitwy Warszawskiej 1920 
r. w Radzyminie, czego życzymy 
sobie i wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy.

Centrum Medyczne w Radzyminie ma dobrą renomę, 
świetną kadrę i przychylność samorządu lokalnego. To jest 
podstawa do dalszego rozwoju w ujęciu długotermino-
wym.  I na tym będę bazował. Stawiam również na wie-
lopłaszczyznowy rozwój kompleksowość i szeroki dostęp 
opieki medycznej dla całej rodziny. Pragnę też poszerzyć 
zakres diagnostyczny m.in. o badania tomografii kom-
puterowej oraz poprawić jakość klasycznych badań RTG 
poprzez zakup nowego cyfrowego aparatu RTG. Mam 
jednak świadomość, że w obecnej sytuacji priorytetem jest 
rozwój Poradni Położniczo – Ginekologicznej oraz Pedia-
trii. Zależy mi również na opiece medycznej dla seniorów, 
szczególnie w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej .
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O B W I E S Z C Z E N I E  
Burmistrza  Radzymina z dnia 11 września 2019 roku 

 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz  Radzymina podaje do wiadomości wyborców informację o 
numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w 
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

 

Nr 
obwodu  Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 

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, Księżnej E. Czartoryskiej, Ks. Ignacego Skorupki, Ks. 
Kazimierza Narbutta, Księcia Edwarda Lubomirskiego, Letnia, Lucjana Żeligowskiego, Mieszka I, Mjr. Stefana Waltera, 
Modra, Plac Gabriela Narutowicza, Plac Wolności, Plac T. Kościuszki, Romualda Traugutta, Stanisława Marszała, 
Stefana Batorego,Stefana Żeromskiego, Strzelców Kaniowskich, Strzelców Wileńskich, Wczasowa, Wołomińska, Zielona 

Biblioteka Publiczna 
 Miasta i Gminy Radzymin, 
 ul. Konstytucji 3 Maja 15,  

05-250 Radzymin 
 
 

2 

Czereśniowa, gen. J. H. Dąbrowskiego, Gródki, Husarska, Jana III Sobieskiego, Janusza Korczaka, Juliana Tuwima, 
Juliusza Słowackiego, Kwitnąca, Malownicza, Mistrza i Małgorzaty, Ogrodowa, Pionierska, kpt. Stefana Pogonowskiego, 
Polskiej Organizacji Wojskowej, Rycerska, Wąska, Wiśniowa, Włodzimierza Tetmajera, Wyszkowska, Zamkowa, 
Zwycięska 

Urząd Stanu Cywilnego 
 ul. Konstytucji 3 Maja 19,  

05-250 Radzymin 

3

 

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

Szkoła Podstawowa Nr 2, 
 ul. Konopnickiej 24,  

05-250 Radzymin 
 

4 
Aleja Jana Pawła II, Dzielna, Henryka Sienkiewicza, Jana Matejki, Kotkowskiego, Kredytowa, Lecha Falandysza, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Strzelców Grodzieńskich, Wierzbowa, Willowa, Władysława Reymonta, Wspólna, 
Sołectwo: Łąki 

Zespół Szkół  
Techniczno-Zawodowych  

 Al. Jana Pawła II 18,  
05-250 Radzymin 

5

 

Bartosza Głowackiego, Bliska, Borkowska, Borówkowa, Braterska, Brzozowa, Cicha, Czapury, Grzybowa, Juliusza 
Kossaka, Kazimierza Pułaskiego, Kolejowa, Kolonijna, Kolonia pod lasem, Komunalna, Królewska, Krótka, Księżycowa, 
Leśna, Letniskowa, Łodygowa, Łosia, Miłosna, Mokra, Orła Białego, Pagórkowa, Parcela za Kaczką, Patriotów, 
Piaskowa, Piotra Skargi, Podmiejska, Romantyczna, Rzeczna, Sasankowa, Słoneczna, Sosnowa, Stary Rynek, 
Szlachecka, Wadery, Weteranów, Wiejska, Wincentego Witosa, Wrzosowa, Wycinki, Zaciszna, Zduńska, Zygmunta 
Wróblewskiego 

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego  

 ul. Komunalna 6, 
 05-250 Radzymin 

 

6

 

Sołectwa: Dybów Folwark, Dybów-Kolonia, Emilianów, Łosie, Mokre, Rżyska, Stary Dybów, Wiktorów, Zawady, 
Zwierzyniec 

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. 11 
Listopada 2, 05-250 Radzymin 

wejście od ul. Batorego 

7 Sołectwa: Ciemne, Nowy Janków, Stary Janków Zespół Szkolno-Przedszkolny  
Ciemne ul. Wołomińska 208,  

8

 

Sołectwa: Arciechów, Borki, Nowe Załubice, Opole, Ruda, Stare Załubice, Wolica 
Szkoła Podstawowa im. Armii 
Krajowej, ul. Mazowiecka 40,  

05-255 Stare Załubice 

9

 

Cegielnia, Sieraków, Słupno ul: Agawy, Bluszczowa, Cedrowa, Ceglana od nr 31, Chabrowa, Ekologiczna, Europejska, 
Gościniec, Jaśminowa, Kubusia Puchatka, Łagodna, Magnolii, Malwy, Mała, Młodzieńcza, Nastrojowa, Okrężna, Polnej 
Róży, Przeskok, Przytulna, Rajska, Rodzinna, Spokojna, Stefana Żeromskiego od nr 51, Szczęścia, Szczęśliwa, Szkolna, 
Widok, Wiosenna, Wspólna, Zaradna 

Szkoła Podstawowa Nr 2  
Słupno ul. Szkolna 3,  

 
 

10 

Sołectwo Wawrzyna, Słupno ul: Aleja Jana Pawła II, Adama Asnyka, Bieszczadzka, Bł. Bronisława Markiewicza, 
Bolesława Prusa, Brzozowa, Ceglana do nr 30, Cicha, Cypriana Kamila Norwida, Czesława Miłosza, Dolna, Fryderyka 
Chopina, Gajówka, Górki, Graniczna, Gwardii Ludowej, Hoża, Ignacego Krasickiego, Jana Brzechwy, Jana Christiana 
Andersena, Jana Kiepury, Jesionowa, Klubowa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ks. Jana Twardowskiego, Leśmiana, 
Leśna, Liliowa, Lipowa, Marii Konopnickiej, Mikołaja Reja, Ogrodowa, Porannej Rosy, Platanowa, Pod Sosnami, 
Poprzeczna, Przejściowa, Przyjazna, Sadowa, Saska, Sąsiedzka, Spacerowa, Stefana Żeromskiego do nr 50C, 
Storczykowa, Stanisława Moniuszki, Śląska, Wilcza, Wodna, Żwirki i Wigury 

Szkoła Podstawowa Nr 1  
 Słupno al. Jana Pawła II 14,  

11

 
Nadma Pólko, Nadma Stara Szkoła Podstawowa  

 Nadma ul. Szkolna 7,  

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

 05-250 Radzymin 

13 Konstytucji 3 Maja 17 
Centrum Medyczne  

budynek szpitala, ul. Konstytucji 3 
Maja 17, 05-250 Radzymin 

 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:  
1) całkowitej niezdolności do pracy;  
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;  
3) zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Warszawie III najpóźniej do dnia 30 września 2019 r. 
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy; 
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
3) zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza  Radzymina najpóźniej do dnia 4 października 2019 r. 
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100. 

 
Zastępca Burmistrza  Radzymina 

/ - / Krzysztof Dobrzyniecki 
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Obchody 80. rocznicy 
utworzenia Polskiego Państwa 
Podziemnego

Radzymińska Orkiestra Dęta ma już 10 lat

Radzymińska Orkiestra Dęta zo-
stała powołana uchwałą Rady Miej-
skiej w Radzyminie z dnia 19 grudnia 
2008 roku i rozpoczęła działalność 
z początkiem 2009 r. Od początku ist-
nienia na jej czele stoi płk. Zbigniew 
Kuś. Orkiestra kontynuuje tradycje 
Orkiestry OSP w Radzyminie, która 
działała w latach 1904-1939 i w latach 
60-tych ubiegłego stulecia. Podczas 
Dni Radzymina 2019 obchodziła na 
scenie swój jubileusz.

W orkiestrze grają uczniowie 
szkół podstawowych, średnich 
oraz studenci, mieszkańcy miasta 

i gminy Radzymin. Orkiestra ma 
w swoim dorobku około 200 kon-
certów wykonanych w kraju i za 
granicą. W roku 2012 wydała debiu-
tancką płytę pt. „Radzyminiacy to 
my”. Repertuar orkiestry obejmuje 
szerokie spektrum muzyczne – od 
muzyki patriotycznej i religijnej, 
poprzez transkrypcje muzycznych 
tematów operowych czy musicalo-
wych po polskie i światowe standar-
dy muzyki rozrywkowej. Z orkiestrą 
współpracują wokaliści, studenci 
szkół muzycznych oraz artyści za-
wodowi.

Z okazji 10-lecia działalności Ra-
dzymińska Orkiestra Dęta wystą-
piła z jubileuszowym koncertem na 
Dniach Radzymina 2019, w którym 
wzięli udział specjalni goście: Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta OSP Sule-
jówek „Akord” pod dyrekcją Edwar-
da Myśliwczyka oraz częstochowska 
Pipes&Drums pod dyrekcją Toma-
sza Ujmy. To muzyczne wydarzenie 
można obejrzeć na kanale Youtube 
Gminy Radzymin. Z okazji 10-lecia 
Radzymińskiej Orkiestry Dętej wy-
dano album o orkiestrze, w którym 
przedstawiono historię zespołu, jego 

27 września w Miejskiej Sa-
li Koncertowej w Radzyminie 
odbyły się obchody 80. roczni-
cy utworzenia Polskiego Państwa 
Podziemnego. Uroczystość zgro-
madziła przedstawicieli środowisk 
kombatanckich, władz central-
nych i samorządowych, organiza-
cji społecznych i liczną młodzież  
z Międzyszkolnego Klubu Histo-
rycznego im. Armii Krajowej Zie-
mi Radzymińskiej. Wydarzenie było 
okazją do wręczenia odznaczeń i le-
gitymacji członkowskich ŚZŻAK. 
Z programem artystycznym  

o tematyce patriotycznej zaprezen-
towała się młodzież z Międzyszkol-
nego Klubu Historycznego im. AK 
Ziemi Radzymińskiej. Na zakończe-
nie delegacje udały się pod mogiłę 
żołnierzy AK, gdzie złożono kwia-
ty i zapalono znicze, oddając cześć 
i chwałę bohaterom.

Organizatorami uroczystości byli: 
Koło Światowego Związku Żołnierzy 
AK, Towarzystwo Przyjaciół Radzy-
mina, Międzyszkolny Klub Histo-
ryczny im. AK Ziemi Radzymiń-
skiej i Biblioteka Publiczna Miasta  
i Gminy Radzymin. 

Warszawy. Ukończył Państwową 
Szkołę Muzyczną II st. w klasie trąbki 
oraz studia w Wyższej Szkole Muzycz-
nej na Wydziale Dyrygentury Orkiestr 
Dętych. Jest też absolwentem Pody-
plomowego Studium Menadżerów 
Kultury w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie. W swojej karierze arty-
stycznej pełnił rolę kapelmistrza w kil-
ku orkiestrach, m.in. w Orkiestrze Re-
prezentacyjnej Wojska Polskiego im. 
Józefa Wybickiego i Orkiestrze Kon-
certowej Wojska Polskiego im. Stani-
sława Moniuszki. W ostatnich latach 
służby wojskowej był Inspektorem Or-
kiestr Wojska Polskiego oraz Dyrekto-
rem Artystycznym Festiwali Orkiestr 
Wojskowych w Krakowie. Na proś-
bę władz gminy Radzymin i genera-
ła brygady Kazimierza Gilarskiego, 
rozpoczął tworzenie i organizowanie 
Radzymińskiej Orkiestry Dętej, którą 
prowadzi aż do dziś. W uznaniu zasług 
na rzecz rozwoju Radzymińskiej Or-
kiestry Dętej w 2018 r. otrzymał z rąk 
Burmistrza Radzymina wyróżnienie 
honorowe im. Juliana Ochorowicza 
„Primus Inter Pares”.

Radzymińska Orkiestra Dęta dzia-
ła przy Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy Radzymin, która dysponuje 
profesjonalną salą koncertową w za-
bytkowym budynku dawnego „Do-
mu Ludowego”. Głównym źródłem 
finansowania działalności orkiestry 
jest budżet gminny – poprzez dotację 
na rzecz biblioteki jako gminnej in-
stytucji kultury.

osiągnięcia artystyczne, udział w mię-
dzynarodowych festiwalach, zdobyte 
nagrody i wyróżnienia, jak również 
członków orkiestry – młodych ludzi, 
którzy wkładają serce i umiejętności 
w zapewnienie publiczności pięknych 
wrażeń artystycznych.

Organizatorem pracy artystycznej 
i kapelmistrzem Radzymińskiej Or-
kiestry Dętej jest p. Zbigniew Kuś, 
wybitny artysta i podpułkownik re-
zerwy. Swoją przygodę z muzyką roz-
począł jako dwunastolatek, następnie 
grał w Orkiestrach Garnizonowych 
w Hrubieszowie i Miasta Stołecznego 
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Laury dla Rżysk na X Festiwalu Sołectw

99. rocznica Cudu nad Wisłą 

Podczas jubileuszowego X Festiwalu Aktywności 
Społecznej i Kulturalnej Sołectw gminę Radzymin 
reprezentowało sołectwo Rżyska z sołtysem Przemy-
sławem Sroczyńskim na czele. Nasi krajanie wygrali 
w kategorii “Występ sceniczny” z przepięknym słow-
no-muzycznym widowiskiem folklorystycznym, a także 
zajęli 2. miejsce w kategorii “Prezentacja stoiska”. Sę-
dziowie, oceniający stoiska sołectw, zajadali się sma-
żonym serem z kminkiem - specjalnością gospodyń 
z Rżysk. Główną nagrodę podczas festiwalu zajęło so-
łectwo Dębe. Festiwal odbył się 7 września 2019 r. w Po-
powie Kościelnym, gm. Somianka, a jego organizatorem 
jest LGD Zalew Zegrzyński. Fo

t. 
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Święto Wojska Polskiego i 99. rocz-
nica Bitwy Warszawskiej tradycyjnie 
były w Radzyminie obchodzone 15 
sierpnia w podniosły i radosny sposób. 
Główne uroczystości oficjalne odby-
ły się na Cmentarzu Poległych 1920. 
Wśród gości byli posłowie, senatoro-
wie, władze województwa, dowódcy 
wojskowi, weterani i licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy. Mszę świętą kon-
celebrował biskup Marek Solarczyk, 
a oprawę wojskową zapewnił pułk re-
prezentacyjny Dowództwa Garnizonu 
Warszawa. Ważnym punktem uroczy-
stości było podpisanie listu intencyj-
nego przez Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adama Struzika 
i Burmistrza Krzysztofa Chacińskiego 
w sprawie budowy w Radzyminie mu-
zeum, poświęconego Bitwie Warszaw-
skiej. O tych planach piszemy więcej 
w artykule na str. 1-3.

Tysiące ludzi przyciągnął do Radzy-
mina świetny koncert zespołu Golec 
Uorkiestra. Znakomici muzycy grali 
dla nas przez prawie dwie godziny, na-
wiązali żywy kontakt z publicznością, 
a część występu poświęcili wątkom 
patriotycznym. Wcześniej zaprezento-
wano widowisko muzyczne „Kobiety 
według Młynarskiego” i koncert radzy-
mińskiej formacji „All the Same”. Ro-
dziny z dziećmi mogły aktywnie spę-
dzić czas w „Strefie rodzinnej” w Parku 
Czartoryskiej i na wystawie sprzętu 
wojskowego, gdzie z bliska można było 
podziwiać pojazdy i broń, a nawet wejść 
do czołgu PT-91 „Twardy”.

Atrakcji miłośnikom motoryzacji 
dostarczył XVIII Zlot Motocyklowy 

MotoCud – przez Radzymin przeje-
chała parada ponad tysiąca motocykli. 
Wcześniej motocykliści w alei Dębów 
Katyńskich uroczyście zasadzili kolej-
ne drzewo, poświęcone zamordowane-
mu w 1940 r. Janowi Jędrzejowskiemu. 
W programie MotoCudu były również 
pokazy na maszynach Harley-David-
son.

W tegorocznym 28. półmaratonie 
Bieg 1920 padł rekord trasy – Silas 
Mwetich z Kenii pokonał ponad 21 km 
w nieco ponad jedną godzinę i sześć 
minut. Bieg ukończyło ponad 330 za-
wodników, najlepszy z Polaków – To-
masz Roszkowski - zajął 5. miejsce. 
W swoich kategoriach ścigali się także 
zawodnicy na wózkach.

Obchodom towarzyszyła wysta-
wa „Generał Haller i jego żołnierze”, 
udostępniona przez Muzeum Niepod-
ległości. Wystawa trwała do drugiej 
połowy września i mogli ją również 
zobaczyć uczniowie radzymińskich 
szkół na specjalnej lekcji historycznej 
z wykładem poprowadzonym przez dr. 
Jana Engelgarda i pokazem filmu „Błę-
kitna Armia 1917-1919”.

W programie tegorocznych obcho-
dów 99. rocznicy Cudu nad Wisłą były 
również: uroczystości przy pomniku 
Wincentego Witosa, XXIX Zawody 
Gołębiarskie i XXX Turniej Brydżo-
wy, a wśród wydarzeń towarzyszą-
cych trzeba wspomnieć o zawodach 
kolarskich: Tour Bitwy Warszawskiej 
i Wyścig Cudu nad Wisłą im. H. Ró-
życkiego (zob. str. 23), XVI Gala Ope-
retkowo-Operowa na Mazowszu, za-
wody wędkarski i turniej piłkarski.
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Dni Radzymina 13-14 września 2019 r.  
– koncertowo obchodzone święto miasta

Wrzesień to okazja dla mieszkań-
ców gminy do świętowania roczni-
cy nadania praw miejskich Radzy-
minowi. W tym roku przypadła 
544. rocznica tego wydarzenia. Z tej 
okazji organizatorzy przygotowa-
li dwudniowy program obchodów, 
w którym nie zabrakło muzycznej 
gwiazdy, gier i konkursów dla dzieci 
i ich opiekunów oraz smacznej kuch-
ni, opartej na przepisach naszych 
dziadów. Główne wydarzenia miały 
miejsce na placu przy Radzymińskiej 
Kolegiacie.

Dni Radzymina rozpoczęły się od 
mocnego uderzenia, czyli Radzymiń-
skiego Przeglądu Kapel Rockowych. 
Na scenie Miejskiej Sali Koncertowej, 
w piątek 13 września, wystąpiły ze-
społy All The Same, Zuza Gadowska 
Band, Stach Bukowski oraz Kwazzy 
Mango Project. To muzycy mający na 
swoim koncie autorskie kompozycje 
oraz debiut sceniczny. Radzymiński 
Przegląd Kapel Rockowych wsparł fi-
nansowo API Market.

Centralnym punktem obchodów 
był sobotni festyn na placu przy Ra-
dzymińskiej Kolegiacie. Na scenie ar-
tystyczny jubileusz 10-lecia obchodzi-
ła Radzymińska Orkiestra Dęta, którą 
od początku kieruje płk. Zbigniew 
Kuś. Jego wychowankowie biorą 
udział w festiwalach oraz wzbogacają 

oprawę lokalnych uroczystości. Dni 
Radzymina były okazją do muzycz-
nych popisów oraz wyróżnienia osób 
szczególnie zasłużonych dla rozwo-
ju Radzymińskiej Orkiestry Dętej. 
Część jubileuszową sobotniego fe-
stynu prowadził Andrzej Krusiewicz. 
Znakomity lektor radiowy i telewi-
zyjny profesjonalnie uzupełnił swo-
im głosem oprawę koncertu. 

W części muzycznej Dni Radzy-
mina 2019 wystąpił również zespół 
„Centrum Uśmiechu” z piosenkami 
do wierszy klasyków polskiej literatury 
dziecięcej oraz Częstochowska Kapela 
Biesiadna „Grupa Romana”. Zaprezen-
towała utwory znane z warszawskiej 
ulicy i wykonań legendarnego Stani-
sława Grzesiuka. Gwiazdą wieczoru 
był zespół Video z charyzmatycznym 
wokalistą Wojciechem Łuszczykiewi-
czem. Muzycy zagrali swoje najwięk-
sze przeboje, m.in.: „Papieros”, „Idę na 
plażę” czy „Ktoś nowy”. 

Na uczestników sobotniego pikni-
ku rodzinnego oprócz koncertów cze-
kały gry i zabawy prowadzone przez 
doświadczonych animatorów. Dzieci 
mogły korzystać z dmuchańców i ka-
ruzeli. Dużą popularnością cieszyło 
się wśród gości stoisko z potrawami 
przygotowanymi wg przepisów prze-
kazywanych w naszej gminie z pokole-
nia na pokolenie. „Smaki(i)zabawy” to 

jeden ze zwycięskich projektów, zreali-
zowanych w ramach Budżetu Obywa-
telskiego 2019, którego celem jest m.in. 
ocalenie od zapomnienia tradycyjnych 
przepisów z naszego regionu. Finało-
wym akcentem Dni Radzymina był 
widowiskowy pokaz sztucznych ogni, 
który można było podziwiać w całym 
mieście.

W tym roku w programie obcho-
dów znalazło się także wydarzenie 
sportowe. W niedzielę 22 września od-
była się II edycja biegu przełajowego 
Radzymiński Trail. Trasa 10-kilome-
trowego biegu głównego wiodła przez 
lasy w Aleksandrowie. Organizatorem 
biegu było Stowarzyszenie Radzymin 
Run Team. Celem II Radzymińskiego 
Trailu była m.in. promocja atrakcyj-
nych terenów leśnych wokół Radzy-
mina, jak również edukacja w zakresie 
ekologii i dbałości o czystość środowi-
ska naturalnego. 

Organizatorem tegorocznych Dni 
Radzymina była Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Radzymin oraz Ra-
dzymiński Ośrodek Kultury i Sportu. 
Dziękujemy także Proboszczowi Para-
fii Przemienia Pańskiego za możliwość 
przygotowania sobotniego pikniku ro-
dzinnego na placu parafialnym oraz 
sieci sklepów API Market za wsparcie 
Przeglądu Radzymińskich Kapel Roc-
kowych.  

W sobotę, 31 sierpnia 2019 r. na terenie placu 
kościelnego za Kolegiatą odbyły się Gminne Za-
wody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży 
Pożarnych z  terenu Gminy Radzymin. O mia-
no najlepszej drużyny rywalizowały: OSP Ra-
dzymin, OSP Zawady, OSP Mokre, OSP Ruda, 
OSP Stare Załubice, OSP Nadma oraz OSP Słup-
no. Najszybsze wykonanie zadań bojowych oraz 
pokonanie sztafety należało do OSP Zawady.  

21 września drużyna powtórzy-
ła swój sukces na X Powiato-
wych Zawodach Sportowo-
-Pożarniczych. Zawody 
były świetną okazją do 
wzajemnej rywalizacji 
oraz pokazu wyszkolenia 
bojowego.  Serdecznie gra-
tulujemy druhom z OSP! 

Drużyna OSP Zawady zwycięzcą na 
Powiatowych i Gminnych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych OSP 
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31 sierpnia 2019 roku odbyło się 
oficjalne otwarcie boiska i par-
ku rekreacji w Starych Załubicach  
w obecności m.in.: senatora RP 
prof. Jana Żaryna, wicestarosty 
wołomińskiego Roberta Szydlika, 
Zastępca Burmistrza Radzymina 
Krzysztofa Dobrzynieckiego, sołtys 
Starych Załubic Eweliny Jakubik, 
radnych gminnych, powiatowych, 
a także licznie przybyłych miesz-
kańców. 

Boisko wielofunkcyjne powstało 
z myślą o wszystkich aktywnie spę-
dzających czas mieszkańcach Sta-
rych Załubic i okolicznych sołectw. 
W swoim przemówieniu Krzysztof 

Dobrzyniecki Zastępca Burmistrza 
Radzymina pogratulował nowego 
obiektu i wręczył statuetkę dla soł-
tys Eweliny Jakubik, Rady Sołec-
kiej i Mieszkańców za inicjatywę 
społeczną w Budżecie Obywatel-
skim 2018 i osobiste zaangażowanie  
w działalność na rzecz społeczności 
lokalnej. 

Wydarzenie stało się okazją do 
przeprowadzenia I Turnieju „Siat-
kówka nad Rządzą” oraz pikniku 
sołeckiego zorganizowanego przy 
współpracy z Powiatem Wołomiń-
skim. Podczas zabawy odbyły się wy-
stępy taneczne studia tańca CLOU 
oraz grupy tańca współczesnego 

SALIO. Do 22:00 trwała potańców-
ka z zespołem „Gratis”, a smaczny 
poczęstunek przygotowali emeryci 
z Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów Koło nr 3 w Za-
łubicach.

Park rekreacji wybudowany zo-
stał dzięki dofinansowaniu z Pro-
gramu Operacyjnego „Rybactwo  
i Morze” na lata 2014-2020. W ra-
mach realizacji projektu zostały za-
montowane m.in. wyjątkowe ma-
kiety ryb: szczupaka, suma i okonia 
oraz urządzenia do ćwiczeń. Nowo 
zagospodarowana przestrzeń ma 
charakter promujący walory tere-
nów nadwodnych. 

Otwarcie boiska i parku rekreacji  
w Starych Załubicach 

Otwarcie ulicy Weteranów i ścieżki rowerowej  
w Łąkach – oficjalnie, rowerowo i piknikowo

W ostatnią sobotę września na 
placu sołeckim w Łąkach miało 
miejsce potrójne wydarzenie: ofi-
cjalna uroczystość otwarcia ulicy 
Weteranów i prowadzącej wzdłuż 
niej ścieżki rowerowej, Rajd Rowe-
rowy na Orientację „Orientuj się 
2.0” i piknik sołecki. Uroczystości 
były zwieńczeniem prac przy prze-
budowie ulicy Weteranów. Na dłu-
gości blisko 5 km – od przejazdu ko-
lejowego do granicy gminy – ulica 
przeszła gruntowną modernizację.

Gmina Radzymin wybudowa-
ła wzdłuż ulicy Weteranów ścież-
kę rowerową wraz z infrastrukturą, 
zaś Powiat Wołomiński komplekso-
wo odnowił nawierzchnię. Symbo-
licznego przecięcia wstęgi 28 wrze-
śnia dokonali: Starosta Wołomiński 
Adam Lubiak, Burmistrz Radzy-
mina Krzysztof Chaciński, przed-
stawiciele Rady i Zarządu Powiatu 
oraz Rady Miejskiej w Radzyminie, 
a także p. Leszek Jankowski – radny 
i sołtys Łąk oraz przedstawiciel fir-
my Ag-Bud, która prowadziła prace 
budowlane.

Obie inwestycje – budowa ścieżki 
i modernizacja nawierzchni – wy-
magały ścisłej współpracy i koordy-
nacji między gminą i powiatem. Za 
tę dobrą współpracę dziękowali na-
wzajem podczas przemówień wło-
darze powiatu i gminy. Jej efektem 
jest połączenie Radzymina z sąsied-
nią gminą Nieporęt, a tym samy Po-
wiatu Wołomińskiego z Legionow-
skim, nową piękną drogą, która ma 

równą nawierzchnię dla samocho-
dów i bezpieczny ciąg pieszo-rowe-
rowy dla niezmotoryzowanych. Na 
granicy gminy łączy się z odnowio-
ną drogą po stronie Nieporętu, two-
rząc wygodny dojazd z Radzymina 
nad Zegrze. Dla Gminy Radzymin 
wrześniowa uroczystość była rów-
nież symbolicznym zakończeniem 
pierwszego etapu budowy ścieżek 
rowerowych (więcej na stronach 
„Inwestycje”).

Jak na otwarcie ścieżki rowero-
wej przystało, w programie znala-
zła się wyjątkowa atrakcja dla rowe-
rzystów – rodzinny Rajd Rowerowy 
na Orientację, zorganizowany przez 
klub Kamyk Radzymin MTB Team. 
W Rajdzie wzięło udział ponad stu 
uczestników, którzy na 20-kilo-
metrowej trasie musieli odnaleźć 
punkty kontrolne i wykonać zada-
nia zręcznościowe. Wszyscy bawili 
się świetnie, a wyścig był znakomi-
cie zorganizowany przez ekipę Ka-
myków pod wodzą Karoliny i Mar-
cina Gruców. Organizację rajdu 
wspierały: sklep Rowerowy Squad 
z Wołomina, zabezpieczenie me-
dyczne Fire Medical, Delikatesy Pa-
norama i portal Sportowe WWL.

Gdy ostatni zawodnik rajdu ro-
werowego dojechał na metę i gdy 
skończyły się uroczystości oficjal-
ne, świętowanie przeniosło się na 
plac sołecki, gdzie do wieczora trwał 
piknik rodzinny z dużą dmuchaną 
zjeżdżalnią i atrakcjami dla dzieci 
i poczęstunkiem przygotowanym 

przez harcerzy z 9 Hufca Radzymiń-
skich Drużyn Harcerskich i Gromad 
Zuchowych „Labirynt”. Organizato-
rami wydarzeń w Łąkach byli: Sta-
rostwo Powiatowe w Wołominie, 
Gmina Radzymin, sołectwo Łąki 
i klub Kamyk Radzymin MTB Te-
am.
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1 września, w 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, powitaliśmy w Ra-
dzyminie motocyklistów, powracających z XIX Rajdu Katyńskiego. Kawalkada 
motocykli przejechała przez miasto i zatrzymała się na “lądowisku” przy Cmen-
tarzu Żołnierzy Polskich 1920. Tam na uczestników Rajdu czekali przedstawiciele 
MotoCudu, władz miasta i liczna grupa mieszkańców. Uroczystości i podsumo-
waniu Rajdu towarzyszył piękny koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Na 
zakończenie uroczystości motocykliści i przedstawiciele władz gminy oddali 
hołd ofiarom II wojny światowej i złożyli kwiaty na mogile żołnierzy, poległych 
we wrześniu 1939 r. 

W niedzielę, 4 sierpnia 2019 r. w hali 
ROKiS wyraźnie dominował kolor zie-
lony za sprawą XVII Mazowieckiego 
Konkursu Sygnalistów i Muzyki My-
śliwskiej, który połączono z wystawą 
przyrodniczą, wystawą trofeów łowiec-
kich, pokazem sokolniczym, prezenta-
cjami i stoiskami edukacyjnymi. 

W radzymińskiej kolegiacie odpra-
wiono Mszę Św. w oprawie muzyki 
myśliwskiej – w ten uroczysty sposób 
oddano cześć św. Hubertowi patrono-
wi myśliwych. Stało się już tradycją, że 
głos myśliwskiego rogu gromadzi wie-
lu pasjonatów i sympatyków, jest ele-
mentem promocji tradycji związanej 
z twórczością sygnalistów. 

Organizatorem wydarzenia byli: 
PZŁ Zarząd Okręgowy w Warszawie, 
Mazowieckie Organizacje Łowieckie, 
Burmistrz Radzymina oraz Koło Ło-
wieckie „Przepiórka” w Radzyminie. 

W gminie Radzymin  
nie ma czasu na nudę! 

Od początku wakacji w gminnych sołectwach odbywały się festyny sołec-
kie dla lokalnej społeczności połączone z „Zabawą pod gwiazdami”. Prawie 
co weekend na mieszkańców czekały atrakcje dla najmłodszych i doskonała 
atmosfera.

W ramach tegorocznej akcji „Wakacje w parku” Biblioteka Publiczna Mia-
sta i Gminy Radzymin w każdą niedzielę przygotowała dla najmłodszych 
program animacji, zaś dla dorosłych strefę wypoczynku.

Pogoda sprzyjała sympatykom kina pod chmurką! Do weekendowych wy-
darzeń plenerowych dołączyło „Kino letnie” w Radzyminie. Spośród kilku 
propozycji zaproponowanych w internetowej sondzie, mieszkańcy wybierali 
film, który oglądali na placu przed urzędem. 

Podziękowania za stworzenie okazji do integracji mieszkańców kierujemy 
do sołtysów gminy Radzymin, rad sołeckich i wszystkich osób, którzy byli 
zaangażowani w organizację wydarzeń. 

XIX Rajd Katyński 
zakończył się w Radzyminie

Gdy tradycja łączy się z pasją  
– XVII Mazowiecki Konkurs Sygnalistów  
i Muzyki Myśliwskiej w Radzyminie 
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Zmiana zasad weryfikacji i wydawania 
Radzymińskiej Karty Mieszkańca 

 Kreatywna metoda nauczania WattsEnglish 
 ze Szkołą Językową JOY

Treningi, które cieszą czyli kolarstwo w Radzyminie

Nowy rok w szkole to również nowy sezon nauki języka. 
Jeśli po wakacyjnych podróżach masz wrażenie, że Twoja 
znajomość języka jest niewystarczająca, Szkoła Językowa 
JOY rusza z nowościami, które zachęcają do powrotu na za-
jęcia. Efektywna i kreatywna - tak najczęściej określają dzie-
ci zajęcia w JOYu, nie ma co się dziwić, szkoła ma 11 lat do-
świadczenia w nauczaniu i miło patrzeć jak dalej się rozwija! 
Szkoła JOY stawia na zajęcia z metody wielozmysłowej, da-
je to wyrównane szanse dzieciom o różnych preferencjach 
uczenia się oraz pomaga uczniom dyslektycznym. War-
to wspomnieć o nowej brytyjskiej metodzie WattsEnglish, 
która opanowała aż 25 krajów a także zawitała w Radzymi-
nie. Szkoła Językową JOY jest jedyną w gminie, która korzy-
sta z tej metody, ma ona na celu przemycić naukę podczas 

zabawy. Zajęcia prowadzone są z dziećmi już od 3 roku ży-
cia! Warto wspomnieć również Baby Club czyli zajęciach 
dla mam z dziećmi (od 3 miesiąca), które prowadzone są pod 
okiem instruktora i łączą ze sobą zabawę z nauką. Chcesz po-
prawić swój angielski? Szukasz zajęć językowych dla dziecka? 
Sprawdź Szkołę Językową JOY.

Nasze miasto może poszczycić się już 
paroma stałymi wydarzeniami ko-
larskimi w sezonie letnim. Chętnych 
do uprawiania tego sportu w każdym 
wieku przybywa i często są to całe ro-
dziny. W celu promocji zarówno re-
kreacyjnych, jak i profesjonalnych 

treningów kolarskich, w 2015 roku po-
wstała Akademia Michała Podlaskie-
go UKS Victoria Radzymin. Zaczęło 
się od realizacji własnej, dziecięcej pa-
sji, która dziś rozwija także pasję inne 
dzieci. Akademia była organizatorem 
szosowych Mistrzostw Polski Juniora 

Burger House czyli najlepsza wołowina w Radzyminie
Od niedawna na mapie Radzymina widnieje nowy 
punkt gastronomiczny, który oferuje smaki prosto 
ze stolicy! Po wizycie u Pana Adriana wiemy, że to 
najlepsze miejsce w okolicy gdzie można zjeść so-
czystą wołowinę w postaci burgera! Doświadcze-
nie, właściciel i tym samym główny kucharz zdoby-
wał przez ponad 10 lat w popularnych restauracjach 
w Warszawie, prosperujących w branży przez po-
nad ćwierć wieku. Jak sam mawia, „Burger Ho-
use” powstało z miłości do wołowiny oraz dobrego 

Co Burger House Radzymin przygotował  
dla posiadaczy RKM?
Oranżada regionalna gratis do burgera

Gdzie znajduje się Burger House? 
ul. Konstytucji 3 Maja 4, Radzymin

jedzenia. Zapraszamy na świeżą, soczystą wo-
łowinę w wyjątkowym wydaniu od Burger 
House Radzymin.

Co Akademia Michała Podlaskiego UKS Victoria Radzymin  
przygotowała dla posiadaczy RKM?
10% zniżki na treningi kolarskie  
w Uczniowskim Klubie Sportowym Victoria Radzymin

Gdzie znajduje się Akademia Michała Podlaskiego  
UKS Victoria Radzymin? – ul. Mazowiecka 40 Radzymin

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

Inicjatywa Śniadań dla Przedsiębior-
ców z 2018 roku spotkała się bardzo 
życzliwym i entuzjastycznym przyję-
ciem oraz licznymi pytaniami o kolej-
ne tego typu wydarzenia. 
Dlatego jest nam niezmierni miło 

powiadomić Państwa, że śniadania 
powracają - w nieco innej formie oraz 
miejscu, ale nadal z dużą dawką wie-
dzy oraz możliwościami zapoznania 
oraz wymiany doświadczeń z wie-
loma lokalnymi przedsiębiorcami 

i działaczami. Szczegóły wydarzenia 
na stronie Ambitna Marka na Face-
booku. Zapraszamy media na wspól-
ne śniadanie i relację! Wejście dla me-
diów bezpłatnie (po wcześniejszym 
potwierdzeniu obecności)

Ambitne Śniadania powracają

Co Szkoła Językowa JOY przygotowała  
dla posiadaczy RKM?
5% zniżki na grupowy kurs j. ang. dla dzieci 3-14 lat 
oraz grupowy kurs j. obcego od 14 r. życia

Gdzie znajduje się Szkoła Języków Obcych JOY?  
ul. Strzelców Grodzieńskich 8/6 Radzymin

Młodszego, a także Pucharu Polski na 
torze. 
Dlaczego warto promować taki sport? 
Jak mówi założyciel: „To przede 
wszystkim wspaniała przygoda dla 
młodych ludzi. W czasie treningów 
poznajemy naszą okolicę, odkrywamy 
jej piękne zakątki. A podczas wyści-
gów poznajemy całą Polskę, nowych 
ludzi, uczymy współpracować, wspie-
rać i zdrowo rywalizować.” 
Akademia Michała Podlaskiego UKS 
Victoria Radzymin czeka na wszyst-
kich w wieku od 6 lat. Treningi prowa-
dzone są dwa lub trzy razy w tygodniu.

Dwa lata wydawania Radzymińskiej 
Karty Mieszkańca pozwoliły zebrać 
doświadczenia, których konsekwen-
cją jest modyfikacja zasad weryfikacji 
i wydawania Kart. Poniżej przekazuje-
my Państwu szczegóły:

Karta Mieszkańca wydawana jest 
osobom fizycznym, których miejscem 
zamieszkania jest Gmina Radzymin, 
które:
1) rozliczają podatek dochodowy od 
osób fizycznych w Urzędzie Skarbo-
wym w Wołominie wskazując miejsce 
zamieszkania na terenie Gminy Radzy-
min, bez względu na to czy osiągają 
dochód, lub
2)	rozliczają w Gminie Radzymin poda-
tek rolny z tytułu prowadzenia gospo-
darstwa rolnego,
lub
3) pomimo miejsca zamieszkania na te-
renie Gminy Radzymin, na podstawie 
przepisów odrębnych mają obowiązek 
rozliczania podatku dochodowego od 
osób fizycznych w urzędzie skarbo-
wym według innej niż miejsce zamiesz-
kania właściwości, 
lub
4) nie mają obowiązku rozliczania po-
datku dochodowego od osób fizycz-
nych w urzędzie skarbowym na pod-
stawie odrębnych przepisów, 
lub
5) są dziećmi osób uprawnionych, wy-
mienionych w pkt 1-4, tj. rodziców lub 
osób samotnie wychowujących dziec-
ko w rozumieniu art. 3 pkt 17a ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świad-
czeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2018 r. 
poz. 2220 z późn. zm.), do ukończenia 
26 roku życia – o ile pozostają uczniami 
lub studentami, 
lub
6)	są niepracującymi małżonkami osób 
uprawnionych, wymienionych w pkt. 
1-3.

Wnioskodawca zobowiązany jest przy 
składaniu wniosku przedstawić do 
wglądu jeden z poniższych dokumen-
tów:
1) kserokopię pierwszej strony PIT z 
oryginalną prezentatą Urzędu Skarbo-
wego w Wołominie;
2) jeśli podatek za rok poprzedzają-
cy złożenie wniosku rozliczono przez 
Internet, należy załączyć pierwszą 
stronę wydrukowaną   oraz wydruko-
wane UPO (Urzędowe Poświadczenie 
Odbioru) – PIT wraz z wygenerowa-
nym numerem dokumentu zgodnym z 
identyfikatorem   dokumentu UPO. W 
przypadku braku numeru niezbędne 
jest okazanie zaświadczenia z Urzędu 
Skarbowego lub okazanie pierwszej 
strony PIT poświadczonej przez Urząd 
Skarbowy w Wołominie;

3) dokument potwierdzający odpro-
wadzanie składek na ubezpieczenie 
społeczne rolników z tytułu prowa-
dzenia gospodarstwa rolnego na tere-
nie gminy Radzymin;
4) zaświadczenie o obowiązku rozli-
czania podatku dochodowego od osób 
fizycznych w urzędzie skarbowym 
wskazanym przez pracodawcę odręb-
nymi przepisami;
5) zaświadczenie lub równoważny do-
kument o zarejestrowaniu w Urzędzie 
Pracy w Radzyminie, nie starszy niż 1 
miesiąc;
6) kserokopię decyzji o pobieraniu 
świadczenia pielęgnacyjnego lub inne-
go świadczenia równorzędnego;
7) kserokopię aktualnej legitymacji 
szkolnej lub studenckiej (osoby pełno-
letnie do ukończenia 26. roku życia – 
uczące się lub studiujące);
8) w przypadku osoby samotnie wy-
chowującej dziecko – dokumenty po-
twierdzające samotne wychowywanie 
dziecka;
9) w przypadku niepracujących mał-
żonków osób uprawnionych – doku-
menty potwierdzające uprawnienia do 
posiadania Karty przez uprawnionego 
współmałżonka oraz oświadczenie o 
pozostawaniu bez pracy.

Sprawdź	termin	 
ważności	Twojej	karty!
1 lipca 2019 r. upłynął 2-letni okres 
ważności pierwszych Radzymińskich 
Kart Mieszkańca. Wraz z upływem 
czasu, utrata ważności będzie doty-
czyła kolejnych kart. Sprawdź waż-
ność swojej karty i wystąp o nową, 
jeśli chcesz zachować przywileje. Nie 
pamiętasz, kiedy wyrabiałeś kartę? 
Sprawdź w zakładce „ważność karty”.

Wnioski o wydanie nowej karty moż-
na składać w Referacie Partycypacji i 
Polityki Społecznej, pl. T. Kościuszki 2, 
05-250 Radzymin, III piętro, pokój 33 
lub w budynku urzędu, przy ul. Kon-
stytucji 3 Maja 19, I piętro, pokój 11 w 
godzinach:

poniedziałki:	1000	–	1900

wtorki,	środy,	czwartki:	800-1600

piątki:	800	-1500.
Uchwała Rady Miejskiej w Radzymi-
nie nr 154/X/2019 z dn. 17.06. 2019 
r. wprowadzająca zmiany w zasadach 
weryfikacji i wydawania Radzymiń-
skiej Karty Mieszkańca.



Radzyminiak 3/2019 | 21www.radzymin.pl

SPOŁECZNOŚĆ

Pan Włodzimierz mimo posiada-
nego obywatelstwa ukraińskie-
go od zawsze czuł się Polakiem. 
Dzięki współpracy Gminy Ra-
dzymin wraz z Konsulem Gene-
ralnym w Charkowie – Januszem 
Jabłońskim oraz dofinansowaniu 
z Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego udało mu się powrócić 
do upragnionej ojczyzny.

Dom w życiu każdego człowieka 
pełni rolę azylu - miejsca pełnego 
ciepła rodzinnego i miłości, w 
którym możemy poczuć się bez-
piecznie i znaleźć wytchnienie od 
towarzyszących nam problemów 
życia codziennego. Wysiedle-
nia podczas II wojny światowej 
odebrały wielu tysiącom Polaków 
ich domy. Czy pamięta Pan z opo-
wieści przodków jakieś szczegóły 
związane z tym okresem?
- W październiku 2016 roku od-
była się konferencja z okazji 80. 
Rocznicy deportacji Polaków do 
Kazachstanu, w której wziąłem 
udział. W związku z tym wyda-
rzeniem przygotowałem referat 
oparty właśnie na wspomnieniach 
moich rodziców i dziadków z te-
go okresu. Jak to było? Obszar na 
którym mieszkali moi dziadko-
wie był terenem przygranicznym 
Ukraińskiej SRS. Ludność Polska 
była tam podzielona. Tak się sta-
ło, że Marchlewszczyzna – powiat 
zamieszkiwany przez moją rodzi-
nę został zależnym od Związku 
Radzieckiego. Rodzina ze strony 
ojca pochodziła ze szlachty za-
ściankowej i jak na tamte czasy 
posiadała wielkie gospodarstwo. 
Przełomowym momentem był 
rok 1936, kiedy to w ciągu 24 go-
dzin został odebrany im majątek 
całego życia, który trafił w rę-
ce władz radzieckich. Bez jakie-
gokolwiek przygotowania, ma-
jąc przy sobie jedynie podręczne 
rzeczy zostali wysiedleni w Ka-
zachstańskie stepy. Mój ojciec był 
wtedy jeszcze dzieckiem. Ludzie 
wywożeni byli w bydlęcych wago-
nach, gdzie zostali pozbawieni ja-
kiegokolwiek pożywienia i wody. 

Wiele osób z powodu wycieńcze-
nia nie przeżyło nawet transpor-
tu. W ciągu kilku miesięcy wysie-
dlonych zostało około 60 tysięcy 
Polaków i co warto zaznaczyć byli 
to w głównej mierze przedstawi-
ciele polskiej inteligencji.

Jakie warunki towarzyszyły im 
już na miejscu, gdy dotarli do 
Kazachstanu?
- Mówiło się kiedyś, że teryto-
rium Wołynia było zamieszkiwa-
ne głównie przez ludność z Pod-
lasia. Jakby spojrzeć na mapę to 
najwięcej Kuczyńskich zamiesz-
kiwało właśnie ten region. W re-
zultacie ludzie byli przyzwycza-
jeni do krajobrazu jezior, rzecz 
i lasów. Miejsce do którego tra-
fili było tego kompletnym prze-
ciwieństwem. Nie potrafili się 
odnaleźć w otaczających ich ste-
pach. Nie było przygotowanych 
żadnych mieszkań czy domów. 
Budowali baraki, żeby mieć ja-
kiekolwiek schronienie. W tych 
nieludzkich warunkach najwięcej 
zginęło małych dzieci.

Jak w rodzinnym domu w Kazach-
stanie pielęgnowana była pamięć  
o ojczyźnie?
-  W Kazachstanie księża byli 
odizolowani od reszty ludności. 
Zabroniona była im praca dusz-
pasterska. Kiedy się urodziłem 
i poważnie zachorowałem mo-
ja babcia – Marcelina skontak-
towała się ze swoim kuzynem, 
księdzem -Józefem Kuczyńskim. 
Zostałem ochrzczony i podobnie 
stało się z innymi dziećmi rodzin 
zesłańców. Za tą działalność zo-
stał on jednak aresztowany i ska-
zany na 8 lat więzienia. Z tego co 
pamiętam to rozmowy na temat 
ojczyzny były zakazane przez 
tamtejsze władze. By podtrzymać 
pamięć o niej organizowane były 
cotygodniowe spotkania katolic-
kie. Chcą uniknąć aresztowania 
spotkania te każdego tygodnia 
odbywały się w domu innej rodzi-
ny. W późniejszych latach, miesz-
kając już w Sumach na Ukrainie 

razem z innymi Polakami założy-
łem organizację tj. Towarzystwo 
Kultury Polskiej.

Jak ocenia Pan współpracę  
i pomoc Burmistrza oraz pra-
cowników Gminy w stawieniu 
czoła całej procedurze formalnej 
związanej z przybyciem Pana do 
Radzymina?
- Oceniam dobrze. Skontakto-
wałem się z Panem Burmistrzem 
z polecenia Konsula Generalne-
go w Charkowie Pana Janusza 
Jabłońskiego, który urodził się 
właśnie w Radzyminie. W paź-
dzierniku 2018 roku napisałem 
list z prośbą i bardzo szybko 
otrzymałem odpowiedź zwrotną. 
Pierwsze spotkanie
z Burmistrzem odbyło się już 
w okresie bożonarodzeniowym, 
27 grudnia. Brał w nim udział 
także wspomniany wcześniej Ja-
nusz Jabłoński – Konsul Gene-
ralny w Charkowie oraz Zastęp-
ca Burmistrza. Kolejnym etapem 
było przygotowanie kompletu do-
kumentów, które argumentowa-
ły wymogi wynikające z ustawy 
o repatriacji. Było to między in-
nymi udowodnienie pochodzenia 
polskiego oraz potwierdzenie, że 
rodzina była poddana represji. 
W Kazachstanie i innych byłych 
republikach ZSRR pozostało jesz-
cze wiele rodzin, których przod-
kowie doświadczyli martyrologii. 
Dziękuję Burmistrzowi, Radzie 
Miejskiej i wszystkim Radzymi-
niakom za to, że mogłem powró-
cić do swojej ojczyzny w imieniu 
swojej rodziny, ale także w imie-
niu wszystkich Polaków.

Jakie pierwsze wrażenie zrobił na 
Panu Radzymin i Radzyminiacy?
- Bardzo dobre. Jak już mówi-
łem jestem katolikiem, tam gdzie 
mieszkałem w Kazachstanie nie 
było żadnego kościoła a po prze-
prowadzce na Ukrainę za spra-
wą takich rodzin jak moja udało 
nam się w latach 1993-1995 odno-
wić w Sumach na Ukrainie staro-
żytny kościół p.w. Zwiastowania 

W ostatnich tygodniach grono Radzyminiaków powiększyło się o historycznych reprezentantów.  
Mowa tutaj o rodzinie Państwa Kuczyńskich – potomków zesłańców polskich.

 „Dziękuję Radzyminiakom za to,  
że mogłem powrócić do Ojczyzny”

NMP- założony w  roku 1907 
przez mieszkających tam Pola-
ków. Kiedy przyjechałem do Ra-
dzymina pierwszym miejscem 
do którego się udałem oprócz bu-
dynku Urzędu Miasta był właśnie 
kościół, Kolegiata Przemienienia 
Pańskiego w Radzyminie. Co nie-
dziela uczęszczam na msze świę-
te i mam pewne spostrzeżenie. 
Spodobało mi się to jak wiele osób 
tutaj chodzi do kościoła. Nie do-
świadczyłem tego zjawiska prze-
bywając w innych miastach Pol-
ski jak np. Warszawa czy Poznań. 
To nasza tradycja i bardzo mi to 
imponuje w Radzyminiakach. 

Chciałbym także wspomnieć 
o uroczystościach związanych 
z obchodami  99. Rocznicy Bi-
twy Warszawskiej w których bra-
łem udział. Bardzo dziękuje za tą 
możliwość. Pielęgnujmy tradycje 
polskie, pamiętajmy o tych boha-
terach, którzy zginęli w imię na-
szej wolności.

Bardzo dziękuje Panie Włodzi-
mierzu za poświęcony czas i za-
chęcam do przeczytania najnow-
szego wydania Radzyminiaka.
- Również bardzo dziękuje.

rozmawiała  
Aleksandra Bandachowska

Włodzimierz Kuczyński 
– potomek Polaków dotkniętych represjami, były Prezes Towarzystwa 
Kultury Polskiej w Sumach, odznaczony orderem honorowym „Zasłużo-
ny dla Kultury Polskiej”, medalem „Opiekun Miejsc pamięci Narodowej” 
a także Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.
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Spotkanie odbyło się przy współpra-
cy Biblioteki Publicznej Miasta i Gmi-
ny Radzymin oraz dzięki dużemu za-
angażowaniu firm sponsorujących: 
Kucyk Design, Cukiernia Toffik, Agne-
sArt i Maniaszydełkowania oraz MagJa 
Kwiatów. 

Naszym pierwszym gościem był ksią-
żę komedii kryminalnych Alek Rogoziń-
ski: z zawodu dziennikarz, z pasji twórca 
powieści kryminalnych, w których za-
wsze, ale to zawsze morduje z przymru-
żeniem oka ;)

Pomimo, iż inauguracja cyklu zbie-
gła się z początkiem okresu wakacyjne-
go, spotkanie przyciągnęło dużą grupę 
mieszkańców gminy Radzymin, jak też 
mieszkańców miejscowości okolicznych 
- z Warszawą włącznie.

Prowadząca Agnieszka Oniszk-Sta-
chyra zadawała pisarzowi pytania na 
które ten w charakterystyczny dla siebie 
sposób - czyli z dużą dawką humoru - 
odpowiadał. 

Oczywiście okazję do zadawania py-
tań mieli wszyscy uczestnicy spotkania.

Organizatorka przygotowała również 
niespodziankę w postaci loterii, w której 
można było wygrać ręcznie wykonane 
zakładki do książek. 

Na koniec spotkania, każdy z czy-
telników mógł porozmawiać z Alkiem 
Rogozińskim, zrobić wspólne zdjęcie 
i otrzymać pamiątkowy wpis do książki. 

Następne spotkanie z cyklu „Zaczy-
tany Radzymin” odbędzie się 27 paź-
dziernika o godz. 16.00 w Miejskiej Sali 
Koncertowej. Naszym gościem będzie 

specjalistka od szczęśliwych zakończeń, 
jedna z najpopularniejszych pisarek 
w Polsce - Magdalena Witkiewicz. 

Zapraszamy Państwa do udziału 
w tym wydarzeniu. Wstęp wolny. 

29 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Zaczytany Radzymin”, którego 
pomysłodawczynią i głównym organizatorem jest Agnieszka Oniszk-Stachyra.

Po raz ósmy w ramach akcji Narodowe Czytanie organizowanej z inicjatywy Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej czytaliśmy wybitne utwory należące do kanonu polskiej 
literatury. W tym roku był to zbiór zatytułowany „Nowele polskie”.

Uprawianie kolarstwa górskiego wkręca coraz 
więcej Polaków. Nic dziwnego, to bardzo 
dynamiczny i atrakcyjny sport - i dla tych co lubią 
rywalizację i dla tych… co lubią spędzać czas w 
otoczeniu przyrody, z dala od zgiełku ulic i hałasu. 

Zaczytany Radzymin

Narodowe Czytanie w Radzyminie

Udany sezon rowerowy 
radzymińskich Kamyków

KULTUR A

Właśnie tą dziedziną sportu 
w naszej gminie zajmuje się dru-
żyna rowerowa Kamyk Radzymin 
MTB Team. Popularne Kamyki za-
kończyły właśnie swój trzeci sezon 
startowy. O jego przebieg i sukce-
sy zapytaliśmy jednego z człon-
ków kamykowego teamu, Marcina 
Grucę:

„Sezon 2019 był dla Kamyka 
przede wszystkim czasem nowych 
doświadczeń. W tym roku otrzy-
maliśmy licencję Polskiego Związku 
Kolarskiego, a co za tym idzie, moż-
liwość startów na zawodach najwyż-
szej rangi w kraju, czyli Pucharze 
Polski XC oraz Mistrzostwach Pol-
ski XC. Żeby wypaść jak najlepiej, 
przygotowywaliśmy się sumiennie 
całą poprzednią zimę. Debiut Ka-
myków wypadł bardzo dobrze. Już 
na pierwszych zawodach Pucharu 
w Białymstoku zgarnęliśmy srebrny 
medal w kategorii Żak. Największy 
sukces, w tej samej zresztą kategorii, 
przyszedł w maju, w Żukowie koło 
Gdańska. Na bardzo wymagającej 
i technicznej trasie udało się wy-
grać całą kategorię! Ścigaliśmy się 
też w Wałbrzychu, Jeleniej Górze, 
Lublinie, Głuchołazach i Boguszo-
wie-Gorcach. Łącznie nasz pierwszy 
start w Pucharze Polski XC zakoń-
czyliśmy z bilansem ośmiu medali: 1 
złoty, 3 srebrne i 4 brązowe.

Równie ważną imprezą dla Ka-
myków były Mistrzostwa Polski 
XC. Piękna trasa, położona w ma-
lowniczym Mrągowie, okazała się 
niezwykle trudna technicznie i bar-
dzo wytrzymałościowa. Oprócz ca-
łego mnóstwa naturalnych utrud-
nień, stromych podjazdów czy 
zjazdów pełnych korzeni drzew, za-
wodnicy mieli do pokonania sporo 

sztucznych przeszkód technicznych 
jak dropy i rockgardeny, czyli zjaz-
dy po kamieniach. Na trasie pojawi-
ło się mnóstwo zawodników, wśród 
nich czołowi ścigacze z całego kraju, 
więc rywalizacja nie była łatwa. Mi-
mo iż dopiero debiutowaliśmy na tej 
rangi zawodach, udało nam się wy-
walczyć tytuł II Wicemistrza Polski 
w kategorii Młodzik.

Ale nie samymi licencjonowany-
mi, poważnymi zawodami Kamyk 
żyje! Nie odcinamy się od naszej 
amatorskiej przeszłości i z przy-
jemnością startujemy też na mniej-
szych imprezach. Najważniejszym 
cyklem, w którym wzięliśmy udział, 
był Poland Bike Marathon. To 
świetne zawody dla początkujących 
i średnio zaawansowanych kolarzy! 
Poland Bike słynie ze wspaniałej at-
mosfery, zdrowej i przyjacielskiej 
rywalizacji bez nadmiernego napi-
nania się na zwycięstwo. Tu można 
zmagać się z rywalem na trasie, a tuż 
po wyścigu spokojnie porozmawiać 
i pośmiać z tego, co wydarzyło się 
na wyścigach. Starty na Poland Bi-
ke’u przyniosły nam również wie-
le radości i sukcesów. Kolejny raz 
z rzędu udało nam się wygrać kla-
syfikację drużynową dzieci do 14 ro-
ku życia. Byliśmy pierwsi w klasyfi-
kacji generalnej w wielu kategoriach 
wiekowych, a w kategorii C3 nasi za-
wodnicy zawładnęli całym podium!

To dla nas bardzo udany sezon, 
zdobyliśmy świetne doświadczenie, 
które na pewno będzie procentować. 
Oczywiście nie spoczywamy na lau-
rach. Teraz trochę odpoczniemy, 
a pod koniec roku już zabieramy się 
do przygotowań do kolejnego sezo-
nu. Będziecie w nim z nami? Trzy-
majcie mocno kciuki za Kamyka!”

Do zorganizowania tegorocznej 
edycji Narodowego Czytania Bi-
blioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Radzymin zaprosiła dzieci i mło-
dzież z działających przy niej Teatru 
Dzieci-Dzieciom i Teatru Maskara-
da. Wspólnie z rodzicami, dziad-
kami młodych aktorów czytaliśmy 
fragmenty nowel takich pisarzy pol-
skich jak Henryk Sienkiewicz, Bole-
sław Prus, Maria Konopnicka, Bruno 
Schulz, Eliza Orzeszkowa i innych.

Była to znakomita okazja do ro-
dzinnego spędzenia czasu z dzieć-
mi. Do Miejskiej Sali Koncertowej 
w Radzyminie przybyli młodzi ak-
torzy i ich rodzice, radni, sołtysi, 

dyrektorzy i nauczyciele szkół gmin-
nych wraz z dziećmi. Całe przedsię-
wzięcie koordynowała Małgorza-
ta Puzio-Miękus – aktorka, radna, 
prowadząca stałe zajęcia teatralne 
dla dzieci i młodzieży w Markach 
i Radzyminie.

Dodatkową atrakcją była lote-
ria. Każdy los wygrywał. Najpierw 
losowali nagrody czytający, na-
stępnie wszyscy przybyli na naro-
dowe czytanie. Sponsorami loterii 
byli radzymińska księgarnia „Pa-
pirus”, Ela Żak - mania szydełko-
wania (wykonuje przepiękne za-
kładki do książek), Orkla Care 
S.A., Świat Zabawek w Radzyminie, 

Biblioteka i Gmina Radzymin. 
Wśród gości specjalnych zaproszo-
nych na Narodowe Czytanie do Ra-
dzymina usłyszeliśmy i zobaczyli-
śmy znanego aktora serialowego 
i estradowego Janusza Leśniew-
skiego, który pojawi się u nas po-
nownie w Święto Niepodległości 
11 listopada, by wcielić się w rolę 
premiera Ignacego Paderewskiego 
podczas spektaklu przygotowywa-
nego specjalnie na tę okazję. A także 
znakomitego aktora Teatru Rampa 
Dariusza Jakubowskiego, którego 
mistrzowski występ uświetnił czy-
tanie – wspólne smakowanie najlep-
szych dań polskiej literatury!
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Już od ponad roku możecie Państwo korzystać z rezerwacji przez stronę www.bazasportowa.radzymin.pl. 
W nowym sezonie zaszło kilka istotnych zmian:

Nowości w internetowym systemie rezerwacyjnym 
dla obiektów sportowych w Radzyminie

Szosowe potyczki kolarskie  
ku czci zwycięstwa w 1920 r.

Poszerzyliśmy bazę dostępnych 
obiektów o dwa ogólnodostępne, 
wielofunkcyjne boiska zlokalizowa-
ne w Starych Załubicach i przy szko-
le podstawowej nr 1 w Radzyminie. 
Oba obiekty są do Państwa dyspo-
zycji nieodpłatnie przez siedem dni 
w tygodniu w godzinach 8:00-22:00. 
Na boiskach możecie Państwo sko-
rzystać z nowoczesnych rozwiązań 
takich jak włączanie oświetlenia po-
przez SMS oraz dostępu do boiska 

przy pomocy Radzymińskiej Karty 
Mieszkańca.

Wprowadziliśmy nowe rozwiąza-
nie dotyczące konieczności pisem-
nego odwołania rezerwacji stałej dla 
klientów instytucjonalnych. Nowe 
zasady mają na celu zoptymalizo-
wać wykorzystanie bazy sportowej 
ROKIS-u poprzez racjonalne gospo-
darowanie czasem wynajmów. 

W obowiązującym cenniku zaszły 
niewielkie korekty, które dotyczą:

  zrównania ceny wynajmu dla 
dużej hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 z ceną dla du-
żej hali sportowej przy SP 1. Oba 
obiekty posiadają podobne para-
metry sportowe i cieszą się dużą 
popularnością wśród mieszkań-
ców Radzymina.  

  system bonifikat uległ niewielkiej 
zmianie:

25%   dla mieszkańców gmi-
ny Radzymin po okazaniu 

Radzymińskiej Karty Miesz-
kańca (bez względu na ilość 
osób z kartą mieszkańca)

25%   dla firm z siedzibą na terenie 
gminy Radzymin

25%   dla organizacji pozarządo-
wych realizujących cele sta-
tutowe w obszarze sportu lub 
edukacji

75%   dla organizacji pozarządowych 
realizujących zadanie publicz-
ne dla Gminy Radzymin

Wszystkie obiekty są czynne 
w godzinach 8-22 od poniedziałku 
do piątku oraz w zależności od po-
trzeb w soboty i niedziele. Część cza-
su jest zarezerwowana na potrzeby 
szkół i na stałe zajęcia klubów spor-
towych, a w systemie on-line można 
sprawdzić dostępne godziny i ceny. 
Kryte obiekty sportowe są dostępne 
za opłatą, natomiast wejście na bo-
isko zewnętrzne pozostaje nieod-
płatne.

Piłka	nożna:
 RKS Mazur 
UKS Akademia  
Piłkarska Radzymin 
Akademia Piłkarska 
Ochman 
Polska Akademia  
Piłkarska

Piłka	ręczna:
 KPR ROKiS Radzymin 
SPR ROKiS Radzymin

Siatkówka
Fundacja  
Cofnąć Czas

Koszykówka:
KS KK Radzymin

Taniec
 Fanaberia 
SKF KS Classic 
A&J Dance Studio

Karate
MKS Karate Kyokushin

Fitness/Crossfit
 Akademia Fitness ROKiS  
Radzymin

Joga
Jacek Blauth

Łucznictwo
Klub Łuczniczy ROKiS 
 Radzymin

Gimnastyka
Fanaberia
Ma Fitness

Kolarstwo
Kamyk Radzymin
Victoria Radzymin 

Tenis	stołowy
TS Radzymin

Oferta	zajęć	sportowych	dostępnych	w	obiektach
sportowych	ROKIS-u
Nowy rok szkolny to również nowa oferta zajęć sportowych dla mieszkańców gminy Radzymin.  
Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie, zarówno najmłodsi, dorośli, jak i seniorzy.   
W obiektach ROKIS-u czeka na Państwa bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

Szczegóły dotyczące zajęć dostępne są na stronie ROKiS-u www.rokis.rpinfo.pl lub na stronach  
organizacji prowadzących zajęcia. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty.

Nowe	boisko	wielo-
funkcyjne	w	Starych	

Załubicach

W tym roku Radzymin dwukrot-
nie był gospodarzem wyścigów ko-
larzy szosowych. W obu przypad-
kach okazją do zmagań sportowych 
były patriotyczne nawiązania do Bi-
twy Warszawskiej.

16 sierpnia 2019 r. po raz pierw-
szy odbył się wyścig kolarski Tour 
Bitwa Warszawska 1920, który wy-
startował z Radzymina 16 sierp-
nia, a metę wyścigu głównego miał 
w Płocku. W kategorii Elite zwy-
cięzcą okazał się Adrian Banaszek 

z grupy Voster Ats Team. Były to za-
wody w ramach „Mazowsze Tour” 
o Puchar Marszałka Województwa 
Mazowieckiego. Ich organizatorzy 
zapowiadają, że tegoroczna edycja 
była jedynie preludium do między-
narodowej imprezy kolarskiej, którą 
planują w 100-lecie Bitwy Warszaw-
skiej w przyszłym roku.

Drugi wyścig kolarski, który na 
stałe wpisał się w sportowy kalen-
darz w naszej gminie, to XVIII Wy-
ścig Cudu nad Wisłą im. Henryka 

Różyckiego. Odbył się 1 września. 
Startowali w nim zarówno zawodni-
cy, jak i amatorzy - dzieci, młodzież 
i dorośli. Swoim zaangażowaniem, 
wysiłkiem i sportową determinacją 
godnie uczcili zwycięstwo polskich 
wojsk nad bolszewikami w 1920 r. 
Triumfatorem wśród amatorów 
został Janusz Jeż z klubu Ehaki.pl, 
a wśród pań triumfowała Marian-
na Hall. W kategorii elity bezkon-
kurencyjny był Norbert Banaszek 
(Hurom BDC Development).
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Dokładne	terminy	przeprowadzek	
będziemy	podawać	na	bieżąco	
na	stronie	www.radzymin.pl

Za	ewentualne	niedogodności	
przepraszamy.

W	celu	podniesienia	jakości	
obsługi	klienta,	od	października	

2019	roku	referaty	
Urzędu	Miasta	i	Gminy	

Radzymin	będą	zlokalizowane	
w	nowy	sposób,	w	trzech	

budynkach	gminnych	
w	centrum	Radzymina.

A
B

Nowe	lokalizacje	
referatów	urzędu

Gmina
Radzymin

A pl.	T.	Kościuszki	2	
(główny	budynek	urzędu	i	siedziba	gminy	Radzymin)

Pod	tym	adresem	załatwisz	sprawy	
w	następujących	tematach:	

  obsługa Radzymińskiej Karty Mieszkańca, Karty Dużej Rodziny 
i Powiatowej Karty Rodziny
  opłaty, podatki, zobowiązania i zadłużenie
  współpraca z organizacjami pozarządowymi
  konsultacje społeczne i inicjatywy lokalne
  obsługa kancelaryjna - główne Biuro Obsługi Interesanta
  działalność radnych Rady Miejskiej
  obsługa funduszy sołeckich
  obsługa Radzymińskiego Budżetu Partycypacyjnego
  realizacja Gminnego programu Profi laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  monitoring i telekomunikacja
  dokumentacja kadrowa, archiwum zakładowe
  zwrot akcyzy za paliwo

Komórki	organizacyjne	i	stanowiska:
  Burmistrz Radzymina
Krzysztof Chaciński
  Sekretarz Gminy 
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
  Audytor Wewnętrzny
  KASA

B ul.	Konstytucji	3	Maja	19
(siedziba	USC)

Pod	tym	adresem	załatwisz	sprawy	
w	następujących	tematach:	

  wyrabianie dowodów osobistych 
  rejestracja stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, 
zgony) i odpisy aktów 
  udzielanie ślubów i wydawanie zaświadczeń
  rejestracja działalności gospodarczej
  wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego
  podziały i rozgraniczenia nieruchomości
  wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz licencji na taksówkę
  mieszkania i lokale komunalne
  komunikacja i transport publiczny
  targowisko miejskie
  czystość przestrzeni publicznej (poza pasami drogowymi)
  opłata adiacencka, renta planistyczna
  sytuacje kryzysowe, obronność i ochrona przeciwpożarowa
  informacje o gminie, współpraca promocyjna

Komórki	organizacyjne	i	stanowiska:
  I Zastępca Burmistrza Krzysztof Dobrzyniecki
  Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami
  Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
  Referat Spraw Obywatelskich
  Urząd Stanu Cywilnego
  Stanowiska ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
  Stanowiska ds. Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony 
Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Obronności
  Referat Promocji i Informacji

C ul.	Komunalna	2
	(siedziba	PWiK)

Pod	tym	adresem	załatwisz	sprawy	
w	następujących	tematach:

  odbiór odpadów i nieczystości
  budowa i utrzymanie dróg, chodników 
i oświetleń
  zajęcie pasa drogowego
  wycinka drzew
  rolnictwo
  opieka nad zwierzętami
  decyzje środowiskowe
  zmiany stosunków wodno-gruntowych 
i podwyższania terenu
  budowa budynków użyteczności publicznej

Komórki	organizacyjne	i	stanowiska:
  II Zastępca Burmistrza Andrzej Nocoń
  Referat Budowy i Utrzymania Dróg
  Referat Gospodarki Odpadami
  Referat Inwestycji
  Referat Ochrony Środowiska
  Referat Melioracji i Odwodnienia
  Eko Patrol

C
7 min
500 m

8 min
650 m

Miejska Sala 
Koncertowa

Centrum Medyczne im. 
Bitwy Warszawskiej 1920r.

Targowisko
Miejskie

*Aktualne informacje o przeprowadzkach na stronie 9


