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Będzie to kolejny radzymiński za-
bytek, który - mimo katastrofalnego 
stanu technicznego - zostanie wkrótce 
przywrócony społeczeństwu. Pierw-
szym był popadający wcześniej w ruinę 
Domek Ogrodnika, w którym dzięki 
gminnej inwestycji działa dziś pręż-
nie restauracja i galeria “Piwniczka”. 

Renowacja Domku Ogrodnika zyskała 
też uznanie w oczach fachowców i wy-
różnienie w konkursie “Modernizacja 
Roku”, o czym przeczytacie na str. 5.

Zabytek, historia i nowoczesność
Aby stworzyć Muzeum Bitwy War-

szawskiej 1920 r. w Radzyminie na miarę 

samorządowych sił i możliwości, Bur-
mistrz Radzymina nawiązał współpra-
cę z Marszałkiem Województwa Mazo-
wieckiego, a następnie oba samorządy 
uzgodniły w liście intencyjnym założe-
nia dla wspólnego projektu. Gmina Ra-
dzymin odpowiada za proces inwesty-
cyjny, w ramach którego opracowano 

koncepcję obiektu. Zakłada ona rewita-
lizację zabytkowego budynku “Świetli-
cy Pielgrzyma” i dobudowanie do niego 
nowoczesnego pawilonu wystawienni-
czego wraz z łącznikiem. Sam zabytko-
wy budynek byłby zbyt mały, aby pomie-
ścić muzeum, dlatego na dodatkowych 
500 m kw powierzchni zaplanowano 

15 sierpnia 2020 r., podczas obchodów 100-lecia zwycięskiej Bitwy Warszawskiej i walk pod 
Radzyminem, Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński i Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik uroczyście zaprezentowali samorządowe plany budowy i wizualizacje Muzeum 
Bitwy Warszawskiej 1920 w Radzyminie. Muzeum powstanie w zabytkowej „Świetlicy Pielgrzyma” 
naprzeciw Cmentarza Żołnierzy Polskich 1920. 

Samorządowe Muzeum 
Bitwy Warszawskiej

przestrzeń wystawienniczą i zaplecze 
muzeum. Wszystko jest dopasowane 
do wielkości działki i historycznego są-
siedztwa Cmentarza 1920. Koncepcja zy-
skała też aprobatę Mazowieckiego Kon-
serwatora Zabytków.

Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego będzie wspierał gminę w pozyska-
niu środków finansowych oraz - za po-
średnictwem podległego sobie Muzeum 
Niepodległości, opracuje program wy-
stawienniczy przyszłego Muzeum. Pod-
czas obchodów 100-lecia Bitwy War-
szawskiej burmistrz Chaciński zaprosił 
mieszkańców i sympatyków projektu 
do zbiórki eksponatów i pamiątek histo-
rycznych.

Obecnie trwa przygotowanie projek-
tu budowlanego, nad którym na zlece-
nie gminy pracuje Studio Budowlane 
„Unity” s.c. z Warszawy. Wcześniej-
szą koncepcję opracowała firma Aioni 
z Białegostoku. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, to rozpoczęcie prac 
budowlanych będzie możliwe w poło-
wie 2021 r. Dzięki życzliwości władz 
kościelnych gmina pozyskała działkę, 
na której stoi „Świetlica Pielgrzyma” - 
została ona została przekazana samo-
rządowi przez Parafię Przemieniania 
Pańskiego w Radzyminie przy aproba-
cie Jego Ekscelencji bp. Romualda Ka-
mińskiego, ordynariusza Diecezji War-
szawsko-Praskiej.

Podczas sierpniowych uroczystości 
burmistrz Krzysztof Chaciński odniósł 
się też do częstego pomniejszania roli 
Radzymina w narracji historycznej nt. 
Bitwy Warszawskiej.

„Obiekt powstaje pomimo wielu 
prób pisania historii Bitwy Warszaw-
skiej na nowo” - powiedział w swoim 
przemówieniu na Cmentarzu Żołnie-
rzy Polskich 1920 r. w Radzyminie. 
“Tak jak najsilniejszy wiatr nie jest 
w stanie zmienić biegu rzeki, tak samo 
nikt i nic nie zmieni prawdy o tym, że 
niezwykle waleczni żołnierze w ossow-
skim bitewnym epizodzie stanowili je-
dynie tło dla zaciętych i kilkudniowych 
walk o Radzymin. 

Ciąg dalszy na stronie 14 →
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Park Czartoryskiej w Radzyminie 
to część dawnego kompleksu pałaco-
wo-parkowego, założonego w XVIII w. 
przez księżną Eleonorę Czartoryską, 
ówczesną właścicielkę Radzymina. 
Park jest ulubionym miejscem odpo-
czynku i rekreacji mieszkańców. Czę-
sto odbywają się w nim wydarzenia 
i koncerty. Po rewitalizacji stanie się 
jedną z reprezentacyjnych wizytówek 
miasta i gminy.

“Cieszę się, że rozpoczynamy kolej-
ną dużą i ważną dla gminy inwestycję, 
która przywróci świetność Parkowi 
Czartoryskiej” – powiedział burmistrz 
Radzymina Krzysztof Chaciński. “Je-
go rewitalizacja i zagospodarowanie 
leżały na sercu nie tylko mi, ale też 
wielu mieszkańcom, którzy zgłasza-
li w tej sprawie pomysły i projekty. 
Wykonaliśmy wiele pracy, aby zdobyć 
środki na kompleksową rewitalizację 

tego miejsca oraz zaprojektować je 
zgodnie z wymogami konserwatorski-
mi i potrzebami mieszkańców. Wcze-
śniej odnowiliśmy Domek Ogrodni-
ka wraz z najbliższym otoczeniem, co 
pokazało kierunek, w którym będzie 
zmieniał się Park Czartoryskiej. Teraz, 
przez najbliższe kilkanaście miesięcy, 
dokończymy zmiany parku na lepsze. 
Jestem przekonany, że Park Czartory-
skiej po przebudowie będzie wizytów-
ką Radzymina i przyjaznym miejscem 
spotkań, rekreacji i wypoczynku dla 
mieszkańców i gości.”

Kompleksowo zaprojektowana 
przebudowa

W ramach rewitalizacji Parku 
Czartoryskiej powstanie m.in. plac 
centralny z fontanną i miejscami usłu-
gowymi, zupełnie nowy plac zabaw, 
siłownia, teren do minigolfa, ścianka 

wspinaczkowa, street workout, wiata 
grillowa i polana piknikowa. Inwe-
stycja zakłada również przebudowę 
i remont zbiornika wodnego i budowę 
nowego mostku. Pojawi się mnóstwo 
nowej, wielopiętrowej zieleni i liczne 
pergole, a także nowe parkingi, oświe-
tlenie i monitoring. 

Część terenu Przedszkola nr 1 zosta-
nie włączona w obręb parku, natomiast 
przedszkole zyska nowoczesny plac za-
baw na tyłach obecnej działki, z górką 
rekreacyjną, strefą dla nauczycieli i ro-
dziców oraz mały amfiteatr i wjazd na 
teren z uliczki zlokalizowanej po pół-
nocnej stronie.

Projekt przebudowy Parku Czar-
toryskiej wykonała firma Lubcom sp. 
z o.o. z Lublina, która koncentruje 
swoją działalność na projektach w ob-
szarach ochrony i kształtowania śro-
dowiska, budownictwa i zabytków. 

22 września br. Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał umowę z firmą APIS 
POLSKA sp. z o.o. na kompleksową przebudowę zabytkowego Parku Czartoryskiej. 
Koszt inwestycji wyniesie blisko 11 mln zł, z czego 85 % stanowi pozyskane przez gminę 
dofinansowanie zewnętrzne. Zakończenie prac jest planowane na wiosnę 2022 r.

Rusza przebudowa Parku  
Czartoryskiej w Radzyminie

W 2017 roku na projekt pn. „Zielony Radzymin” gmina Radzymin pozy-
skała w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w ramach działań „Poprawa jakości środowiska miejskiego 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 / Rozwój 
zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych” dofinansowanie w wy-
sokości blisko 14 mln zł. Tereny zielone, które zostały objęte dofinansowa-
niem to: Park Czartoryskiej, parki w centrum Radzymina – pl. T. Kościuszki 

i pl. Wolności oraz park pamięci przy ul. Polnej. Budowa tego ostatniego 
parku jest już mocno zaawansowana, o czym piszemy w artykule obok. 
Równolegle toczą się prace projektowe nad rewitalizacją parków w cen-
trum Radzymina, które były poprzedzone konkursem urbanistycznym 

i konsultacjami społecznymi.

Projektowanie, wraz z uzgodnieniami 
z Mazowieckim Konserwatorem Za-
bytków i uzyskaniem pozwolenia na 
budowę, trwały około półtora roku. 
Firma Lubcom zaprojektowała rów-
nież rewitalizację parku przy ul. Po-
lnej, którego budowa jest już na ukoń-
czeniu.

W przetargu na przebudowę Par-
ku Czartoryskiej wpłynęło ponad 

dziesięć ofert. Najkorzystniejszą zło-
żyła firma Apis Polska z Jarosławia, 
która specjalizuje się w tworzeniu pla-
ców zabaw i terenów rekreacyjnych. 
Zgodnie z umową firma ma czas do 
końca 2021 roku na realizację prac 
budowlanych, natomiast zakończenie 
całej inwestycji, łącznie z nowymi na-
sadzeniami roślin sezonowych, zapla-
nowano na maj 2022 roku.

Zmiany widać gołym okiem. W przy-
szłym parku wykonano już m.in. za-
bezpieczenie i pielęgnację istniejącego 
drzewostanu, niwelację terenu, roboty 
ziemne pod alejki, ustawiono obrzeża 
chodnikowe i wykonano podbudowy 
pod większość nawierzchni. Wykonano 
przyłącze teletechniczne i wodociągowe. 
Z prac budowlanych pozostały jeszcze do 
wykonania urządzenia technologiczne 

i instalacja fontanny wraz z nawierzch-
nią wokół niej. Nowa roślinność będzie 
sadzona w okresie jesiennym i wiosen-
nym, odpowiednim dla rodzaju roślin. 
Na wiosnę powstaną też tablice infor-
macyjne i elementy małej architektury. 
Ze względu na pozostałości cmentarza 
nowy park przy ul. Polnej będzie podzie-
lony na dwie części – historyczną i re-
kreacyjną. 

Postępuje budowa parku 
przy ul. Polnej

Rewitalizacja terenu dawnego cmentarza ewangelickiego  
i przekształcanie go w park jest już bardzo zaawansowane.  
Widać postęp prac budowlanych, a wkrótce rozpoczną się nasadzenia 
zieleni. Otwarcie parku jest planowane na wiosnę 2021 r.

ul. Traugutta 17, 05-250 Radzymin

tel. 22 786 50 07 
tel. 22 60 47 780 
tel. 47 724 77 82

Komendant Komisariatu  
– nadkom. Paweł Piórkowski

Zastępca Komendanta Komisariatu  
– podkom. Kamil Kotowski

Spotkanie online z Burmistrzem Radzymina 
Krzysztofem Chacińskim

Rozwój technologii rozszerza możliwości skutecznej komunikacji w przestrzeni internetowej. Burmistrz Krzysztof 
Chaciński otwiera się na nowoczesne narzędzia komunikacji, chcąc być bliżej mieszkańców gminy Radzymin, 

reagować na ich potrzeby, odpowiadać na nurtujące ich pytania. Tak powstała idea organizowania cyklicznych 
„Spotkań ONLINE”.

trz Chaciński zaprosił mieszkańców gminy Radzymin na pierwsze „Spotkanie ONLINE”, zorganizowanego w formie 
webinarium. Podczas spotkania omówione zostały bieżące inwestycje, plany rozwoju, aktualna sytuacja gminy 

Radzymin. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania Burmistrzowi pytań online.  
Dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z możliwości spotkania z Burmistrzem Chacińskim. Zapraszamy 

do śledzenia strony internetowej www.radzymin.pl oraz mediów społecznościowych, na których będziemy 
informować o kolejnych spotkaniach online. 

Chcesz być informowany na bieżąco o tym, co dzieje się 
w Twojej okolicy? Otrzymywać na telefon powiadomienia 

o gminnych wydarzeniach, imprezach kulturalnych 
i sprawach urzędowych, takich jak utrudnienia w ruchu, 

wyłożenia projektów planów miejscowych, zmiany 
w pracy urzędu czy gminnym rozkładzie jazdy, konsultacje 

społeczne itp? Dowiedz się o wszystkim jako pierwszy - 
zapisz się na „Radzymin SMS”!

Wystarczy wypełnić krótki formularz on-line dostępny na 
BIP Radzymin, podać numer telefonu oraz wybrać jedną 

z kategorii:
·  Wszystkie wiadomości

·  Tylko wydarzenia i rekreacja
·  Tylko administracja i alerty

W ciągu 24 godzin od rejestracji numer telefonu zostanie 
dodany do bazy „Radzymin SMS” i od tej chwili regularnie 
będą Państwo otrzymywać informacje z gminy Radzymin.

REDAKCJA I WYDAWCA:
Urząd Miasta i gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, woj. mazowieckie
tel.:  +48 22 667 67 67, fax:  +48  22 667 68 99, email:  radzyminiak@radzymin.pl, www.radzymin.pl

Redaktor naczelny: Piotr Charyło, piotrch@radzymin.pl, tel. 22 667 67 77
Zespół redakcyjny:  Krzysztof Chaciński, Krzysztof Dobrzyniecki, Andrzej Nocoń, Piortr Rembelski,  
Adam Ślubowski, Artur Goryszewski, Krzysztof Czuba, Artur Laskowski, Dominika Krzyżanowska-Kidała, 
Katarzyna Pazio, Milena Stańczak-Wyszyńska, Robert Wiśniewski, Piotr Mystkowski, Anna Kurek,  
Monika Nowak, Aleksandra Bandachowska, Anna Orlińska
Autorzy zdjęć: Zbigniew Pachulski, Paweł Cybulski, Norbert Lao - NORBIDRON

Radzyminiak

Bilet metropolitalny 
z Radzymińską Kartą Mieszkańca

Dzięki zawartemu porozumieniu pomiędzy gminą Radzymin 
a Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie oraz 

maksymalnym dopłatom gminnym, mieszkańcy Gminy kupują 
najtańszy w powiecie wołomińskim bilet okresowy na przejazdy 

w 2-strefie biletowej ZTM. Niższe, w porównaniu do Warszawskiej 
Karty Miejskiej, ceny obowiązują przy zakupie biletów imiennych 

30-dniowych i 90-dniowych.

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy ZTM a gminą 
Radzymin pasażerowie kodują bilety metropolitalne w Punktach 

Obsługi Pasażera. W automatach biletowych możliwe jest 
kodowanie wyłącznie biletów na Warszawskiej Karcie Miejskiej.
Bilet metropolitalny to oferta skierowana do gmin aglomeracji 

warszawskiej, których mieszkańcy korzystają z komunikacji 
zbiorowej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego. 

Uprawnieni do posiadania tego biletu są mieszkańcy gminy 
Radzymin, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób 

fizycznych na rzecz gminy Radzymin w Urzędzie Skarbowym 
w Wołominie oraz dzieci tych podatników. Posiadacze biletów 
zyskują tańsze przejazdy do Warszawy liniami ZTM 738 i 705 

a także darmowe podróżowanie liniami ZTM L31, L40 i L45 oraz 
gminnymi liniami R. 

Uwaga! Bilet metropolitalny zakodowany na Radzymińskiej 
Karcie Mieszkańca obowiązuje także na linii Szybkiej Kolei 

Miejskiej S3.

Nowa siedziba 
Komisariatu Policji 

w Radzyminie

„Radzymin SMS” – 
aktualności gminy Radzymin 

w Twoim telefonie!

Zmiany widać gołym okiem. W przy-
szłym parku
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Domek Ogrodnika w Radzyminie 
otrzymał nagrodę im. prof. Wiktora Zina 
w ogólnopolskim konkursie “Moderniza-
cja i Budowa XXI w.” To prestiżowe wy-
różnienie dla gminnego zabytku odebrał 
- z rąk dra hab. inż. arch. Andrzeja Ga-
czoła z Politechniki Krakowskiej - bur-
mistrz Radzymina Krzysztof Chaciński. 

W Konkursie udział wzięło 460 obiek-
tów, z czego do finału weszło 76. Galę roz-
dania nagród zorganizowano 23 września 
br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagroda, która nosi imię śp. prof. 
Wiktora Zina - polskiego architekta, 

generalnego konserwatora zabytków 
i autora programu telewizyjnego „Piór-
kiem i węglem”,   to dla gminy Radzymin 
i radzymińskiego zabytku wielkie wyróż-
nienie. To również wyróżnienie dla firmy  
EL-BUD, która z wielką pieczołowitością 
wykonała prace projektowe i budowla-
ne oraz dla inspektora nadzoru z firmy 
Wektor i pracowników Referatu Inwe-
stycji Urzędu Miasta i gminy Radzymin. 

XVIII-wieczny budynek został staran-
nie odrestaurowany w ścisłej współpracy 
z Mazowieckim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków. 

Sołectwa uzyskały następujące, no-
we elementy infrastruktury publicznej:

Ogrodzenie placu zabaw  
w Cegielni

W Cegielni zostało zmodernizo-
wane ogrodzenie wokół istniejącego 
placu zabaw. Głównym celem tego za-
dania była chęć poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców oraz wzbogacenie 
estetyki przestrzeni publicznej. Niniej-
sza realizacja podniosła walory wize-
runkowe miejscowości Cegielnia. No-
we ogrodzenie chroni urządzenia na 
placu zabaw przed dewastacją i do-
stępem osób niepożądanych. Ponadto 
zmodernizowane ogrodzenie swoim 
wyglądem i formą idealnie wkompo-
nowało się w charakter ekologicznego 
placu zabaw. 

Nowy plac zabaw  
w Nadmie-Pólko

W czasie wakacji w sołectwie Nad-
ma Pólko powstało nowe miejsce re-
kreacji dla mieszkańców – ogólnodo-
stępny plac zabaw. Teren placu został 
wyposażony w bezpieczne urządzenia 
zabawowe oraz nawierzchnię trawiastą 
i piaskową. Pojawił się tam m.in. duży 
zestaw zabawowy, na którym dzieci mo-
gą skorzystać ze zjeżdżalni, pomostów 
oraz ścianki wspinaczkowej. Ustawio-
no także takie urządzenia, jak: zjazd li-
nowy, huśtawka podwójna z bocianim 
gniazdem, linarium obrotowe oraz ze-
staw tablic edukacyjnych. Dodatkowo 
w ramach dofinansowania z MIAS MA-
ZOWSZE 2020 plac został doposażony 
w siłownię zewnętrzną, na której dorośli 
mogą poćwiczyć na podwójnych urzą-
dzeniach: biegaczu, orbitreku, surferze, 
ławkach z pedałami oraz na nartach. 

Dzięki realizacji tego zadania miesz-
kańcy okolicy zyskali rodzinne miejsce, 
w którym będą mogli uprawiać aktyw-
ność fizyczną, spotykać się i wspólnie 
w grupie rozwijać umiejętności spo-
łeczne, wykorzystujące współpracę, kre-
atywność i współzawodnictwo. 

Wyposażenie klubu integracji 
sąsiedzkiej w Mokrem

Udzielona pomoc finansowa od Wo-
jewództwa Mazowieckiego pomogła 
także sołectwu Mokre, gdzie doposażo-
no klub integracji sąsiedzkiej w sprzęt 
kuchenny. Zakup kuchenki gazowej, 
zmywarki, lodówki, stołów kwasood-
pornych oraz namiotów handlowych 
przyczyni się do większej aktywizacji 
oraz integracji społecznej mieszkań-
ców. Nowy sprzęt kuchenny ułatwi 
oraz usprawni mieszkańcom sołectwa 

Mokre przygotowywanie i organizację 
pracy przy spotkaniach integracyjnych, 
spotkaniach okolicznościowych, festy-
nach, a także umożliwi organizację 
warsztatów związanych z nabywaniem 
umiejętności społecznych. 

Doposażenie placu zabaw  
w Nowym Jankowie

Plac zabaw w Nowym Jankowie rów-
nież został doposażony dzięki środkom 
zewnętrznym z programu MIAS MA-
ZOWSZE 2020. Na placu pojawiły się 
nowe urządzenia: wahadło, narciarz, 
huśtawka wieloosobowa typu gniazdo, 
mini karuzela oraz piaskownica z pia-
skiem atestowanym. Dzięki realizacji 
tego zadania inwestycyjnego dzieci 
i młodzież będą mogły lepiej poznawać 
zasady współżycia w grupie i poznawać 
własne możliwości. Unowocześniony 
plac zabaw w Nowym Jankowie przy-
czyni się do większej integracji środo-
wiska wiejskiego. 

Z nowych peronów będą mogły ko-
rzystać m.in. osoby zamieszkałe w po-
bliżu ul. Starej w Nadmie, ul. Wyszyń-
skiego w Radzyminie, ul. Weteranów 
na wysokości sklepu „Biedronka” 
w Radzyminie, przy skrzyżowaniu uli-
cy Polnej i Sikorskiego w Cegielni, przy 
ul. Mazowieckiej w Wolicy, ul. Głowac-
kiego w Radzyminie, przy parkingu 
P+R oraz przy skrzyżowaniu ulic Ze-
grzyńskiej i Myszyniec w Arciechowie. 
Nowe perony powstają też w Zawadach. 

Większość nowopowstałych przy-
stanków jest już obsługiwana przez 
gminne linie autobusowe typu R. Po-
nadto na przystanek przy ul. Głowac-
kiego została skierowana linia ZTM 
Warszawa L31, zaś na przystanek 

w Nadmie przy ul. Starej linia L45. 
Liczymy na to, że nowe przystan-

ki przyczynią się do zwiększenia do-
stępności transportu publicznego dla 
mieszkańców oraz do zwiększenia za-
interesowania tą formą podróżowania. 

Nowe przystanki autobusowe
W ostatnim czasie w wielu miejscach na terenie 
gminy Radzymin zostały wybudowane nowe perony 
autobusowe. Większość z nich jest już oddana do użytku. 

We wrześniu zakończyły się prace termomodernizacyjne i remontowe w czterech z 
pięciu modernizowanych budynków edukacyjnych - w Szkole nr 1 w Słupnie, Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Ciemnem, w Szkole w Starych Załubicach i Przedszkolu nr 1 
w Radzyminie. Trwają jeszcze prace w Szkole nr 1 w Radzyminie, gdzie powstaje nowa 
część budynku, która pomieści szatnię i świetlicę.

W ramach pomocy finansowej, pozyskanej ze środków własnych samorządu Województwa Mazowieckiego 
w ramach programu “Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”,  doposażone zostały 
place zabaw i miejsca integracji w sołectwach Cegielnia, Nadma-Pólko, Mokre oraz Nowy Janków. 

W dniu 13 sierpnia 2020 roku PWiK 
Radzymin podpisał umowę na budowę 
sieci kanalizacyjnej w Nowym Słupnie - 
ostatnim zadaniu, realizowanym z wy-
korzystaniem środków unijnych w ra-
mach projektu pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie 
Radzymin – Etap II”, współfinansowa-
nego przez Unię Europejską w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020. Zadanie 
obejmuje skanalizowanie miejscowo-
ści Słupno w obszarze ulic Sąsiedzkiej, 
Przyjaznej oraz Norwida i bocznych, 
poprzez budowę ok. 6,5 km sieci kana-
lizacyjnej. Wybudowane zostanie rów-
nież ok. 0,5 km sieci wodociągowej. Wy-
konawcą zadania jest konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych 
INSBUD Sp. z o.o. i INSBUD Sp. z o.o. 
Sp. komandytowa z siedzibą w Tarno-
wie. Prace potrwają do końca 2022 roku.

Wcześniej PWIK zrealizował budowę 
kanalizacji na głównych ulicach: Sien-
kiewicza w Sierakowie (tu nadal jeszcze 
trwają prace) i Żeromskiego w Słupnie, 
wraz z ulicami przyległymi. Budowie 
podziemnej infrastruktury towarzyszą 
na przemian kurz i błoto, ale miesz-
kańcy dzielnie znoszą niedogodności 
i w trosce o środowisko gminy Radzy-
min podłączają się do wybudowanej sie-
ci. PWiK Radzymin dokłada też starań, 
aby po zakończeniu robót odtwarzać 
odpowiedni nawierzchnie ulic.

Rozpoczęte zostały roboty budow-
lane w ramach kontraktu: Budowa 
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

w Ciemnem. Obecnie trwają prace bu-
dowlane na ul. Piłsudskiego w zakresie 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

To nie koniec wyzwań
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-

nalizacji Sp. z o. o. w Radzyminie od 
2010 roku wykorzystuje środki unijne na 
budowę sieci kanalizacyjnych  i wodo-
ciągowych na terenie gminy Radzymin. 
W ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko wybudowane 
zostało dotychczas ponad 90 km sieci 
kanalizacyjnej, ponad 4 km sieci wodo-
ciągowej oraz zmodernizowana została 
Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych.

Od 2010 roku do sieci kanalizacyj-
nej podłączyło się  ok 2500 nierucho-
mości. “Ta liczba świadczy o sukcesie 
radzymińskiego samorządu i o ogrom-
nej świadomości mieszkańców, jeśli 
chodzi o dbałość o czystość środowiska 
naturalnego” - powiedziała p. Małgo-
rzata Klimkiewicz-Król, prezes PWiK 
Radzymin sp. z o.o. “To jednak jeszcze 
nie koniec wyzwań, jakie stoją przed 
nami w zakresie gospodarki wodno-
-ściekowej na terenie gminy Radzy-
min.” Bliskie sąsiedztwo aglomeracji 
warszawskiej oraz dogodna komunika-
cja sprawiają, że w naszej gminie przy-
bywa mieszkańców, powstają nowe bu-
dynki mieszkalne jednorodzinne oraz 
wielorodzinne. W celu zaopatrzenia 
w wodę rosnącej liczby ludzi, pojawia 
się konieczność budowy nowej stacji 
uzdatniania wody.

Zbliża się ku końcowi budowa sieci  kanalizacyjnej  
i odcinków sieci wodociągowej w Słupnie i Sierakowie. 
Rozpoczęły się też prace budowlane, które mają na celu 
zwodociągowanie i skanalizowanie miejscowości Ciemne.

Kanalizacja w Słupnie  
i Sierakowie na ukończeniu

Prestiżowa nagroda  
dla Domku Ogrodnika

Początek roku szkolnego  
w zmodernizowanych obiektach

Aktywnie w sołectwach

Na tej inwestycji szczególnie skorzy-
stali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie. 
W wyniku rozbudowy obiektu i prac 
termomodernizacyjnych zmienił się 
rozkład funkcjonalny obiektu - roz-
dzielono go na osobne strefy nauki 
uczniów młodszych i starszych. Urzą-
dzono od nowa dwa wejścia do bu-
dynku - od strony północnej dla dzieci 
młodszych, zaś od zachodu - dla dzieci 
starszych. Dzieci mają też do dyspozy-
cji więcej powierzchni szatniowej oraz 
nowe klasopracownie, zaadaptowane 
dzięki poprawie funkcjonalnej prze-
strzeni. W szkole przebudowano też 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
na parterze, na piętrze, przy sali gim-
nastycznej oraz budynku i w kuchni. 

We wszystkich obiektach wykona-
no odpowiednie dla każdego budynku 
zakresy prac termomodernizacyjnych, 
czyli ocieplenia ścian i/lub stropoda-
chów, wymianę instalacji c.o. wraz 
wymianą grzejników, modernizację 
oświetlenia, itp. Ponadto w Przedszkolu 
nr 1 w Radzyminie i w ZSP w Ciemnem 
zainstalowano panele fotowoltaiczne. 
Gdy tylko zakończą się formalności, 
związane z odpowiednimi umowami 
z PGE Dystrybucja, obydwa obiekty 
będą mogły produkować energię elek-
tryczną na własne potrzeby i obniżyć 
przez to koszty zużycia elektryczności. 
We wszystkich placówkach działa też 
już System Zarządzania Energią, który 
analizuje faktyczne zużycie elektrycz-
ności w obiektach.

W pierwszych dniach września 
gmina podpisała umowę z firmą Colas 
Polska Sp. z o.o. na modernizację na-
wierzchni ul. Wołomińskiej. Wartość 
przedsięwzięcia to niespełna 700 tys. 
zł. Obecnie trwają uzgodnienia czaso-
wej organizacji ruchu. Prace drogowe, 
a tym samym utrudnienia w ruchu na 
ul. Wołomińskiej, rozpoczną się po jej 
zatwierdzeniu, najpewniej na przełomie 
października i listopada. Budowa nowej 

nawierzchni potrwa do końca roku. 
W podobnym czasie zaczną się pra-
ce nad przebudową ul. Przemysłowej 
oraz budową pierwszego etapu al. Le-
cha Kaczyńskiego w przedłużeniu ul. 
Przemysłowej, w ul. Leśnej i dalej no-
wym śladem do ul. Mokrej. W ramach 
przedsięwzięcia będą budowane ronda 
na skrzyżowaniach ul. Przemysłowej 
z ul. Weteranów i ul. Wróblewskiego. 
I etap al. Lecha Kaczyńskiego ma być 

gotowy do końca lata 2022 r. Wyko-
nawcą konsorcjum firm: Szpańscy Je-
rzy, Jacek, Dawid „Czystość” Sp. j. (li-
der) i P&K Jaczewscy Jaczewski Paweł 
(partner). 

Przypomnijmy, że budowę nowej 
nawierzchni na ul. Wołomińskiej do-
finansowuje Samorząd Województwa 
Mazowieckiego, zaś budowę al. L. Ka-
czyńskiego - budżet państwa w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. (PM)

Rozbudowa w Szkole nr 1  
w Radzyminie 

Stary budynek Szkoły nr 1 im. ppłk. 
pil. Mariana Pisarka w Radzyminie 
podlega nadzorowi Konserwatora Za-
bytków, przez co prace termomoder-
nizacyjne i rozbudowa rozpoczęły się 
nieco później niż w innych obiektach. 
Obecnie trwa rozbudowa szkoły po-
przez budowę dodatkowych części bu-
dynku na wewnętrznym dziedzińcu 
szkoły. Powstanie tam nowa szatnia, 
która pomieści ok. 700 szafek dla dzie-
ci oraz pomieszczenie świetlicy dla ok. 
100 dzieci. Widać już stan surowy no-
wych części budynku. Przebudowane 
zostaną: wiatrołap i łącznik z nową czę-
ścią szkoły, gdzie pojawi się wejście dla 
dzieci starszych. W nowych pomiesz-
czeniach zostanie zamontowane wy-
posażenie typu szafki itp., a w nowej 
świetlicy - mobilna ścianka działowa, 
która pozwoli dzielić ją na dwie nieza-
leżne części. Wszystkie prace powinny 
zakończyć się do końca stycznia 2021 r.

Dofinansowanie do poprawy 
efektywności energetycznej

Pod koniec roku 2018 r. na projekt 
termomodernizacji Gmina pozyskała 
ponad 3,6 mln zł dofinansowania z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 (Działanie: 4.2. Efektywność 
energetyczna, Europejski Fundusz Roz-
woju Regionalnego na lata 2014 - 2020). 
Finansowanie zewnętrzne dotyczy jed-
nak tylko prac termomodernizacyj-
nych, które łącznie kosztują gminę ok. 
3,95 mln zł. Dodatkowe prace w zakresie 
rozbudowy w szkołach nr 1 w Słupnie 
i w Radzyminie to wartość ok. 2,68 mln 
zł. Łączny koszt całego przedsięwzięcia 
to ponad 6,6 mln zł (minus dofinan-
sowanie), a głównym wykonawcą jest 
firma Arcus Technologie Sp. z o.o. Pro-
jekt prowadzi Referat Inwestycji Urzędu 
Miasta i gminy Radzymin.

Oprócz opisanych powyżej prac 
termomodernizacyjnych Oprócz opi-
sanych powyżej prac termomoderni-
zacyjnych trwa również adaptacja pod-
dasza w szkole w Nadmie, zaś w szkole 
nr 2 w Słupnie wycyklinowano podłogę 
w sali gimnastycznej."

Przedszkole nr 1 w Radzyminie po termomodernizacji i remoncie

Rozbudowa w Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyminie  
- stan surowy nowych części budynku

Wkrótce kierowcy, podróżujący przez Radzymin, będą musieli uzbroić się w jeszcze 
większe pokłady cierpliwości, gdyż w planach na jesień jest wyczekiwany remont 
nawierzchni na ul. Wołomińskiej i rozpoczęcie budowy Al. Lecha Kaczyńskiego. 

Remonty kolejnych arterii 
komunikacyjnych w planach

Przedłużenie ul. Przemysłowej  
do ul. Leśnej - stan obecny - tędy będzie 
przebiegała nowa arteria komunikacyj-

na, czyli al. Lecha Kaczyńskiego

Remonty kolejnych arterii 
komunikacyjnych w planach
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Budowa dróg to nie tylko duże in-
westycje, ale również małe zadania po-
prawiające przejezdność dróg oraz uła-
twiające dojazd do pewnych obiektów 
i terenów, istotnych dla lokalnej społecz-
ności. W ramach takich właśnie zadań 
w ostatnim czasie zrealizowana została 
modernizacja ul. Wycinki, co pozwa-
la na szybszy i bezpieczny dojazd do 
przedszkola przy ul. Witosa. Nowa na-
wierzchnia bitumiczna na ul. Wycinki 
na odcinku od ul. Wróblewskiego do 
Witosa poprawia komfort jazdy. Roboty 
wykonała firma Infrastruktura BUD-59 
z Warszawy, a ich wartość wyniosła ok. 
163 tys. zł. 

Prace drogowe ruszyły również na 
ul. Wesołej w Emilianowie, gdzie no-
wa nawierzchnię na odcinku 325 mb 
za kwotę ok. 134 tys. zł wykonuje firma 
„CZYSTOŚĆ”, zaś z oszczędności w po-
stępowaniu przetargowym możliwe bę-
dzie wykonanie dodatkowego fragmen-
tu, którego długość zależeć będzie od 
cen, które potencjalni wykonawcy zaofe-
rują w kolejnym postępowaniu. 

Kolejnym zadaniem, które realizowa-
ne jest w oparciu o uzyskane dofinan-
sowanie zewnętrzne, jest modernizacja 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

– ul. Żukowskiego w Zawadach. Kwo-
ta 85 tys. zł brutto zaproponowana przez 
firmę MESTA pozwoli na realizację dru-
giego etapu o długości 155 mb.

Przygotowania do pozyskania 
środków zewnętrznych na 
kolejne przedsięwzięcia drogowe

Mieszkańcy Gminy często zadają 
w mediach społecznościowych i kon-
taktach z urzędnikami pytania o kolej-
ne inwestycje drogowe. Są one umiesz-
czane w planach inwestycyjnych gminy 
i w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
w miarę priorytetów i możliwości bu-
dżetowych samorządu. Część ulic, jak 
np. Sikorskiego w Cegielni czy Żerom-
skiego w Słupnie wraz z przyległymi, jest 
remontowana w trakcie inwestycji wod-
no-kanalizacyjnych.

Aby realizować inwestycje drogowe 
w kolejnych latach, gmina będzie wystę-
powała o środki zewnętrzne, bez których 
nie jest możliwe sfinansowanie budowy 
lub przebudowy dróg. W ramach przy-
gotowań do skutecznej walki o dofinan-
sowania gmina ma opracowany portfel 
projektów drogowych i systematycznie 
zleca projektowanie kolejnych ulic. Doty-
czy to takich ulic układu podstawowego, 
jak np. ul. Armii Krajowej w Radzyminie 
czy ulice Zwycięska, Strażacka i Rogow-
skiego, jak również pomniejsze, m.in. 
ul. Zielona, Narbutta, i wiele innych. 
Ulice układu podstawowego pełnią rolę 
„szkieletu” dla infrastruktury, koniecz-
nej do zasilenia oraz odwodnienia ulic 
przyległych, dlatego też są wykonywa-
ne w pierwszej kolejności, nawet jeśli już 
posiadają nawierzchnie bądź chodniki. 
Przeprowadzenie prac w głównych uli-
cach jest niezbędne, aby móc w przyszło-
ści wykonać ulice przyległe.  (PM)

W pierwszej fazie prowadzona jest 
budowa kanalizacji deszczowej w ul. 
Jana Pawła II na odcinku od ul. Po-
lnej w Radzyminie do ul. Żeromskie-
go w Słupnie. Wykonawca, konsorcjum 
firm „ALTOR” i PBDIM”, korzystając 
ze sprzyjającej aury, prowadzi prace za-
równo w zakresie kanalizacyjnym, jak 
również drogowym. Roboty idą spraw-
nie i na dziś nie ma opóźnień w stosun-
ku do przyjętego harmonogramu. 

Występują jednak utrudnienia 
w ruchu drogowym w al. Jana Pawła 
II, które potrwają do wiosny 2021 ro-
ku. W tym czasie na modernizowa-
nych odcinkach ruch będzie odbywać 
się wahadłowo, co jest uciążliwe dla 

kierowców i może powodować opóź-
nienia w kursowaniu autobusów. Re-
mont jest jednak niezbędny – od wielu 
lat mieszkańcy apelowali o wymianę 
nawierzchni i odwodnienie al. Jana 
Pawła II, szczególnie na odcinku w po-
bliżu Cegielni, gdzie po każdym desz-
czu zbierała się woda. W zakresie inwe-
stycji są również wyczekiwane przejścia 
dla pieszych – na wysokości Galerii Ra-
dzymin i przy ul. Hallera, a także nowe 
oświetlenie drogi.

Roboty przygotowawcze, przebudo-
wy instalacji, tworzenie podbudowy 
jezdni i ciągu rowerowego potrwają do 
marca-kwietnia przyszłego roku. No-
we nawierzchnie i ścieżka rowerowa 

zaczną pojawiać się odcinkami w okre-
sie od grudnia br. do maja przyszłego 
roku. Zakończenie prac jest planowa-
ne w na czerwiec 2021. Ścieżka rowe-
rowa, biegnąca po zachodniej stronie 
ulicy (a więc po drugiej, niż Droga 
Golgoty), będzie rozpoczynała się od 
skrzyżowania z ul. Polną i poprowadzi 
aż do skrzyżowania z ul. Żeromskiego 
w Słupnie. W dalszych planach inwe-
stycyjnych gmina ma budowę kolejne-
go odcinka ścieżki aż do Marek.

Dziękujemy wszystkim kierow-
com i użytkownikom drogi za ostroż-
ność i cierpliwość podczas przejaz-
du al. Jana Pawła II podczas robót!  
 (Piotr Mystkowski)

Powstaje ulica Wisławy Szymborskiej

Wykonawcy, czyli firma „DO-
WBUD-C II”, zaczęła od tego, czego 
nie widać, a jest najważniejsze dla pra-
widłowego i bezpiecznego poruszania 
się drogą – od budowy sieci kanalizacji 
deszczowej na odcinku od skrzyżowa-
nia z ul. Konopnickiej w stronę ul. Rey-
monta. Na szczęście brak przejezdności 

tej ulicy nie ma większego wpływu na 
ruch drogowy w mieście, bo ulicy wcze-
śniej po prostu nie było. Po nowej na-
wierzchni pierwsze pojazdy mają szansę 
przejechać już z końcem bieżącego roku. 
Wartość robót wykonawca wycenił na 
1,9 mln zł, budowa ul. Szymborskiej jest 
również współfinansowana z FDS. (PM)

Pierwsze efekty prac widać również na budowie ul. Wisławy Szymborskiej, która 
przebiega wzdłuż wschodniej granicy osiedla Reymonta i połączy ul. Konopnickiej z 
ul. Reymonta. 

Prace budowlane  
 na ul. Szymborskiej

Przebudowa ul. Komunalnej
Parafrazując powiedzenie „Gdzie drwa rąbią tam wióry lecą” można rzec „Gdzie kopią 
kanalizację tam ciężko przejechać”, co dokładnie oddaje tymczasowe problemy  
w przejeździe ulicami Komunalną i Słoneczną, szczególnie po opadach deszczu. 

Prace budowlane  
na ul. Komunalnej

Mimo, że na pierwszy rzut oka uli-
ca wygląda na całkowicie rozkopaną, 
to prace są już w dużym stopniu za-
awansowane – wykonano dużą część 
sieci kanalizacji deszczowej, podbu-
dowy drogi i ustawiono znaczną część 
krawężników. Roboty są prowadzone 
w taki sposób, aby zapewnić dojazd 
do budynku Starostwa, ZDZ, Szkoły 

Specjalnej oraz PSZOK. Termin za-
kończenia robót to grudzień bieżące-
go roku, tak więc z tygodnia na tydzień 
można się spodziewać zmian i postępu 
prac. Roboty wykonuje firma „P&K Ja-
czewscy”, a wartość kontraktu wynosi 
2,54 mln zł. Inwestycja jest współfinan-
sowana przez Fundusz Dróg Samorzą-
dowych. (PM)

Byle do wiosny! Modernizacja  
al. Jana Pawła II w Radzyminie

Poprawa przejezdności  
dróg i dojazdów

Trwa budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II w Radzyminie i związana z tym 
modernizacja ulicy wraz z odwodnieniem. To jedna z głównych arterii komunikacyjnych 
Radzymina, która długo czekała na remont. Inwestycja jest prowadzona przez gminę Radzymin, 
która wkrótce przejmie al. Jana Pawła II w zarząd.

Nowa nakładka asfaltowa 
na ul. Wycinki 

Zakończyły się prace  
drogowe w ul. Wycinki  
w Radzyminie, trwa budowa 
nawierzchni na ul. Wesołej  
w Emilianowie i Żukowskiego 
w Zawadach. Wiele kolejnych 
projektów dróg jest w trakcie 
przygotowania, lecz do ich 
realizacji Gmina potrzebuje 
dofinansowań zewnętrznych.

Blisko tysiąc uczniów usuwało śmie-
ci pozostawione zarówno w najbliż-
szym otoczeniu terenów szkolnych, jak 
i w lasach, parkach oraz terenach przy-
drożnych. O bezpieczeństwo i komfort 
pracy młodzieży zadbała gmina Ra-
dzymin, zapewniając wolontariuszom 
plastikowe worki na śmiecie, rękawicz-
ki oraz organizując  odbiór i utylizację 
zebranych odpadów.

Tegoroczna edycja odbyła się pod 
hasłem „Plastik? Rezygnuję. Reduku-
ję. Segreguję.” Znakomicie przeprowa-
dzona, także na terenie gminy Radzy-
min, akcja była inicjatywą edukacyjną, 
która uczy nowego spojrzenia na od-
pady. Jednorazowe torby na zakupy, 
plastikowe butelki, słomki, kubki  to 
tylko wierzchołek góry lodowej. Jako 
użytkownicy rozmaitych wyrobów po-
winniśmy zastanowić się, czy możemy 
zredukować własne „zużycie”  plastiku, 
czy możemy zrezygnować z niektórych 
plastikowych przedmiotów, które nas 
otaczają. Celem akcji było zachęcanie 
mieszkańców do rezygnacji z plastiku 
tam, gdzie jest to możliwe, do reduk-
cji jego zastosowań w życiu codzien-
nym, a także do zastępowania plastiku 
bardziej ekologicznymi rozwiązania-
mi i do prawidłowej, odpowiedzialnej 
segregacji odpadów z tworzyw sztucz-
nych w gospodarstwach domowych.

„Sprzątanie świata - Polska” jest 
częścią międzynarodowego ruchu na 
rzecz ochrony środowiska Clean up the 

World. Organizacja powstała w Austra-
lii w roku 1989 i skupia obecnie ponad 
40 mln wolontariuszy z całego świa-
ta. Jej założyciel Ian Kiernan pragnął 
w ten sposób skupić uwagę światowej 
społeczności na zagrożeniach płyną-
cych z postępującego zanieczyszczenia 
Ziemi, którego sprawcą jest człowiek. 
W Polsce akcję w 1994 roku zainicjo-
wała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, 
założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

„Sprzątanie świata – Polska” jest 
akcją cykliczną, która odbywa się co-
rocznie w trzeci weekend września. 
Udział w niej może wziąć każdy, kto 
chce w sposób bezpośredni  promować 
działania ograniczające powstawanie 
odpadów, ich selektywną zbiórkę i re-
cykling. Wolontariusze oprócz usuwa-
nia odpadów w swoim najbliższym 
otoczeniu wyszukują i starają się niwe-
lować dzikie wysypiska oraz własnym 
przykładem promować  postawę pro-
ekologiczną.

Podziękowania należy skierować do 
kierownictwa placówek oświatowych. 
To dzięki zaangażowaniu dyrektorów 
placówek i nauczycieli kolejna edycja 
programu mogła się znów odbyć na te-
renie naszej Gminy. Wielkie podzięko-
wania należą się również uczestnikom,  
którzy zaangażowali własny czas, aby 
wziąć udział w tak pożytecznej i przy-
noszącej korzyści dla otoczenia i środo-
wiska imprezie.

(Grażyna Szczepańska)

Urząd Miasta i Gminy Radzymin 
w 2020 r. podjął działania mające na 
celu wykonania robót zabezpieczają-
cych przed skutkami nawalnych opa-
dów deszczu, gradu i gwałtownych 
burz, w których konsekwencji powsta-
ły liczne podtopienia budynków i mie-
nia, jak również znaczne zniszczenia 
płodów rolnych mieszkańców gminy 
Radzymin.

Zgodnie z zarządzeniem Burmi-
strza Radzymina, Szefa Gminnego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
oraz po dokonaniu oceny zaistnia-
łych szkód na terenie nieruchomości 
i w uprawach rolnych w gminie Ra-
dzymin, zdecydowano o wykonaniu 
w trybie natychmiastowym następu-
jących robót:
1.  Udrożnienie rowu nieewidencyjne-

go (dopływ rowu R-1) polegające na 
czyszczeniu i odmulaniu rowu od ul. 
Chopina przy działce ewid. nr 647/30 
obręb Słupno do ul. Norwida przy 
działce ewid. nr 603/3 obręb Słupno 
wraz z usuwaniem drzew, krzewów, 
karp, korzeni drzewnych oraz wy-
profilowaniem rowu na odcinku ok. 
730 mb i odcinek 113 mb od działki 
ewid. nr 650/9 do działki 652/17 ob-
ręb Słupno;

2.  Wykonanie remontu przepustu 
dn600 L = 28,5mb wraz z studnio-
-wpustem oraz odrzutem drena-
żowym dn200 L = 15,0mb w ul. 
Brzechwy w Słupnie, odtworzenie 
nawierzchni drogowych po wyko-
nanych pracach oraz obsługa geo-
dezyjna;

3.  Wykonanie kanału deszczowo 
drenażowego dn300 L = 149,8mb 
w ul. Brzechwy w Słupnie wraz z ro-
wem L = 55,5mb w ul. Krasickiego, 

odtworzenie nawierzchni drogo-
wych po wykonanych pracach oraz 
obsługa geodezyjna;

4.  Wykonanie przedłużenia przepustu 
w ul. Poprzecznej w Słupnie dn500 
L = 3mb wraz z umocnieniem wylo-
tu kamieniem polnym, odtworzenie 
nawierzchni drogowych po wyko-
nanych pracach oraz obsługa geo-
dezyjna;

5.  Wykonanie remontu rowu wzdłuż 
ulicy Markiewicza w Słupnie L = 
60mb oraz wykonanie przepustu 
dn300 L = 6mb łączącego rowy w ul. 
Markiewicza wraz z umocnieniem 
wylotów przepustu kamieniem po-
lnym, odtworzenie nawierzchni 
drogowych po wykonanych pracach 
oraz obsługa geodezyjna;

6.   Wykonanie remontu odwodnie-
nia ul. Władysława IV w Radzy-
minie poprzez wykonanie kanału 
deszczowo-drenażowego L = 53mb, 
przykanalika Ø200 mm i wpustu 
deszczowego oraz umocnienie wy-
lotu do rowu i skarp płytami eko, 
dna płytami betonowymi, odmule-
nie rowu, odtworzenie nawierzchni 
drogowych po wykonanych pracach 
oraz obsługa geodezyjna.
Wartość ww. robót: 320.293,61 zł 

brutto.

Ponadto Referat Melioracji  
i Odwodnienia zlecił wykonanie:
1.  „Remontu odwodnienia w ul. Po-

przecznej w Słupnie” - roboty budow-
lane były wykonywane w okresie: od 
dnia 08.04.2020 r. do dnia 24.06.2020 
r. Wartość robót: 46 125,00 zł brutto.

2.  „Wykonania dokumentacji projekto-
wej i zabudowy rowu komunalnego 
położonego w drodze gminnej ulicy 

Gościniec w miejscowości Słupno na 
odcinku pomiędzy ul. Żeromskiego 
a ul. Chabrową”. Według zawartej 
umowy do 30.09.2020 r. – wykona-
nie dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem prawomocnej decyzji 
pozwolenia wodnoprawnego i po-
zwolenia na budowę lub zgłoszenia 
– w dniu 20.08.2020 r. wykonawca 
przekazał ww. dokumentację. Do 
30.11.2020 r. według umowy wyko-
nanie robót budowlanych waz ze zło-
żeniem zawiadomienia zakończenia 
budowy zadania do właściwego or-
ganu. W dniu 18.09.2020 r. nastąpiło 
przekazanie terenu budowy.
Wartość robót: 137.205,58 zł brutto.

3.   „Wykonanie dokumentacji projek-
towej na przebudowę rowu przy-
drożnego w ul. Piłsudskiego w miej-
scowości Ciemne”.
Wartość robót: 77.490,00 zł brutto.

4.   Robót budowlanych polegających 
na wykonaniu remontu odwodnie-
nia miasteczka rowerowego usytu-
owanego na działce ewid. nr 451/5 
obręb Słupno, poprzez budowę ko-
mór chłonnych, drenaży i wymianę 
gruntu.
Wartość robót: 17.650,50 zł brutto.

W związku z opracowywaniem do-
kumentacji projektowej budowy dróg 
gminnych w miejscowościach Dybów 
Kolonia, Słupno, Referat Melioracji 
i Odwodnienia wydał warunki tech-
niczne odwodnienia.

Gmina Radzymin zleciła prze-
prowadzenie badań geotechnicznych 
gruntu oraz opracowanie sprawozda-
nia z badań w celu ustalenia możliwo-
ści odwodnienia terenu w Słupnie i Ce-
gielni.

W dniach 18-20 września placówki oświatowe z 
terenu gminy Radzymin uczestniczyły w 27. edycji akcji 
„Sprzątanie świata - Polska 2020”.

Akcja „Sprzątanie 
Świata - Polska 2020”  
w naszej gminie

Prace chroniące przed 
skutkami opadów

Wykonanie kanału deszczowo dre-
nażowego w ul. Brzechwy w Słupnie 

wraz z rowem w ul. Krasickiego.

Udrożnienie rowu nieewidencyjnego 
(dopływ rowu R-1) od ul. Chopina do 

ul. Norwida w Słupnie na łącznym 
odcinku ok. 843 mb.

Wykonanie kanału deszczowo dre-
nażowego w ul. Brzechwy w Słupnie 

wraz z rowem w ul. Krasickiego

Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej do 
budżetu wprowadzono dwa nowe zadania 
inwestycyjne - budowę ulicy Diamentowej 
w Radzyminie oraz ciągu Azaliowa-Lipo-
wa w Ciemnem i Cegielni. To dwa projek-
ty, na które przez kilka lat nie udało nam 

się pozyskać zewnętrznego finansowania. 
Przyszedł więc czas na podjęcie decyzji 
o samodzielnej realizacji tych zadań.

W tym roku gmina Radzymin realizuje 
inwestycje za niemal 50 mln zł. To najwyż-
szy wynik w historii.

Budowa ulic Diamentowej, 
Azaliowej i Lipowej
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Jeśli nie posiadasz kompu-
tera z dostępem do Internetu, 
a chcesz dopełnić obowiąz-
ku udziału w Powszechnym 
Spisie Rolnym, skorzystaj 
z Gminnego Punktu Spiso-
wego.

Gminny Punkt Spisowy 
to specjalnie przygotowane 
miejsce wyposażone w kom-
puter i Internet, przygotowa-
ne wyłącznie dla rolników 
chcących skorzystać z samospisu in-
ternetowego – czyli obowiązkowej me-
tody spisowej. Punkt Spisowy będzie 

zlokalizowany w Radzyminie przy ul. 
Komunalnej 2 (Urząd Miasta i gminy 
Radzymin – Budynek C - parter) i jest 
dostępny w godzinach pracy Urzędu.

Przy korzystaniu z Gminnego 
Punktu Spisowego nie obowiązuje re-
jonizacja. Najwygodniej i najbliżej bę-
dzie oczywiście udać się do Punktu 
Spisowego w gminie, w której miesz-
kamy. Mamy jednak pełne prawo sko-
rzystać z tej opcji w każdym urzędzie 
miasta lub gminy w Polsce.  

Funkcjonowanie Gminnych Punk-
tów Spisowych w gminach zlokalizo-
wanych na terenie powiatów objętych 
obostrzeniami epidemicznymi (obsza-
ry żółte i czerwone) będzie zawieszone 
do czasu zniesienia obostrzeń.

Powszechny Spis Rolny 2020, tak 
jak wszystkie prowadzone przez sta-
tystykę publiczną badania, jest re-
alizowany z zachowaniem wysokich 
standardów bezpieczeństwa i w opar-
ciu o nowoczesne techniki teleinfor-
matyczne. 

Narzędzia oraz procedury w zakre-
sie bezpieczeństwa stosowane przez 
statystykę publiczną spełniają naj-
wyższe standardy i zapewniają pełną 
ochronę gromadzonych informacji. 
Nie ma więc możliwości kradzieży da-
nych zebranych w spisie rolnym.

Informacje zebrane podczas badań 
statystycznych dotyczące poszczegól-
nych gospodarstw nigdy nie były i nie 
będą przekazywane żadnym podmio-
tom zewnętrznym, w tym organom 
państwowym czy międzynarodowym 
korporacjom. Bezwzględne zachowa-
nie tajemnicy statystycznej gwarantu-
je ustawa o statystyce publicznej.

Ponadto osoby wykonujące prace 
spisowe są również zobowiązane do 
przestrzegania tajemnicy statystycz-
nej. Przed przystąpieniem do pracy 
rachmistrzowie są pouczani o sank-
cjach za jej niedotrzymanie. Następnie 
na ręce właściwego komisarza spiso-
wego składają pisemne przyrzeczenie 
następującej treści: „Przyrzekam, że 
będę wykonywać swoje prace na rzecz 
statystyki publicznej z całą rzetelno-
ścią, zgodnie z etyką zawodową staty-
styka, a poznane w czasie ich wyko-
nywania dane jednostkowe zachowam 
w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spisów 
mogą być wykorzystywane tylko 
i wyłącznie do opracowań, zestawień 
i analiz statystycznych oraz do aktu-
alizacji operatów do badań statystycz-
nych prowadzonych przez służby sta-
tystyki publicznej.
Więcej informacji o spisie na stronie 
https://spisrolny.gov.plSpis przez telefon to rozwiązanie 

stworzone z myślą o rolnikach, którzy 
nie posiadają komputera i dostępu do 
Internetu. Jest to metoda w pełni bez-
pieczna i wygodna – można się spisać 
w domu, bez konieczności kontaktu 
z osobami z zewnątrz. O możliwości 
spisania się przez telefon będą przy-
pominać rachmistrze dzwoniąc od 
16 września do rolników i proponu-
jąc wypełnienie obowiązku spisowego 
w ten właśnie sposób.  

Najważniejszą i obowiązkową me-
todą spisową Powszechnego Spisu 
Rolnego 2020 jest samospis interneto-
wy (aplikacja jest dostępna na stronie 
https://spisrolny.gov.pl/). Jednak użyt-
kownicy gospodarstw rolnych, którzy 
nie dysponują komputerem lub dostę-
pem do Internetu i nie skorzystają ze 
stanowiska komputerowego utworzo-
nego dla nich w Gminnym Punkcie 

Spisowym, mogą się spisać przez tele-
fon. Wystarczy zadzwonić na infolinię 
spisową pod numer 22 279 99 99. Info-
linia działa 7 dni w tygodniu w godzi-
nach 8:00 – 20:00. Przed sięgnięciem 
po telefon warto przygotować wszyst-
kie dokumenty związane z prowadze-
niem gospodarstwa rolnego i mieć je 
przy sobie. 

Rolnikom o możliwości spisu tele-
fonicznego będą od 16 września przy-
pominać rachmistrze. Jeśli do nas 
zadzwonią, warto skorzystać z ich 
propozycji i wypełnić od razu formu-
larz spisowy. 
W przypadku pytań lub wątpliwości 
co do tożsamości i uprawnień rach-
mistrza, należy zadzwonić na infoli-
nię spisową pod numer 22 279 99 99 
i zweryfikować te informacje. 
Więcej informacji o spisie na stronie 
https://spisrolny.gov.pl

Halo! Jestem rolnikiem  
i chciałbym się spisać

Jeśli otrzymaliśmy list Prezesa 
GUS z zaproszeniem do udziału w Po-
wszechnym Spisie Rolnym 2020, nie 
wyrzucajmy go. Od 1 września po-
winniśmy niezwłocznie przystąpić 
do spisu, korzystając z obowiązkowej 
metody samospisu internetowego. 

Obowiązek udziału w Powszech-
nym Spisie Rolnym jest nałożony na 
każdego użytkownika gospodarstwa 
rolnego w Polsce. Może to być osoba 
fizyczna, osoba prawna oraz jednost-
ka organizacyjna niemająca osobo-
wości prawnej, faktycznie użytkują-
ca gospodarstwo rolne. Na obowiązek 

nie ma wpływu fakt czy jest się wła-
ścicielem, dzierżawcą tego gospodar-
stwa czy też użytkuje się je z innego 
tytułu. Tak samo jak to, czy grunty 
wchodzące w skład gospodarstwa rol-
nego są położone na terenie jednej czy 
kilku gmin.

Spisywane będą gospodarstwa, 
które 1 czerwca br. prowadziły dzia-
łalność rolniczą.
W razie pytań należy dzwonić na 
infolinię spisową pod numer  
22 279 99 99 w. 1.
Więcej informacji:  
https://spisrolny.gov.p

Kto musi wziąć udział 
w spisie rolnym?

Rolniku, nie masz komputera? Spisz się  
w Gminnym Punkcie Spisowym!

  Przypominamy Mieszkańcom, 
którzy nie złożyli jeszcze no-
wych deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi (obo-
wiązek ich złożenia upłynął  
12 .07.2019 r.), o bezwzględnym 
obowiązku złożenia przedmio-
towych deklaracji. Wzór dekla-
racji dostępny jest w siedzibie 
urzędu ul. Komunalna 2 w Refe-
racie Gospodarki Odpadami lub 
na stronie internetowej urzędu: 
ww.bip.radzymin.pl w sekcji Go-
spodarka Odpadami.. Popraw-
nie wypełniony dokument należy 
złożyć w siedzibie urzędu, ul. Ko-
munalna 2, przesłać listownie lub  
e-mail: umig@radzymin.pl.
  Właściciel nieruchomości jest zo-
bowiązany do złożenia deklaracji 
o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
w terminie 14 dni od dnia zamiesz-
kania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub wy-
twarzania na danej nieruchomo-
ści odpadów komunalnych.
  W przypadku zmiany danych bę-
dących podstawą ustalenia wyso-
kości należnej opłaty za gospoda-
rowanie komunalnymi, właściciel 
nieruchomości jest obowiązany do 
złożenia nowej deklaracji w termi-
nie do 10 dnia miesiąca, następu-
jącego po miesiącu, w którym na-
stąpiła taka zmiana ( np. poprzez 
zwiększenie lub zmniejszenie licz-
by osób).
  Właściciel nieruchomości nie mo-
że złożyć deklaracji zmniejszającej 
wysokości zobowiązania z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi za okres wstecz-
ny, z wyjątkiem przypadków: 
a) śmierci mieszkańca w terminie do 
6 miesięcy od dnia tego zdarzenia, 
b) w związku z informacją lub ko-
rektą faktur, uzyskaną z przedsię-
biorstwa wodociągowo-kanaliza-
cyjnego.
  W przypadku sprzedaży nierucho-
mości mieszkaniec powinien nie-
zwłocznie złożyć nową deklarację, 
dołączając kopię aktu notarialne-
go, w przeciwnym wypadku opłaty 
będą naliczane na podstawie do-
tychczasowych deklaracji, a należ-
ności egzekwowane.

Zgodnie z przyjętą w sierpniu br. 
uchwałą nr 343/XXIV/2020 Rady Miej-
skiej w Radzyminie, stawka opłaty od 
posiadania psów wynosi 120,00 zł od 
jednego psa rocznie. Stawka ulega po-
mniejszeniu proporcjonalnie do liczby 
miesięcy, w których nie istniał obowią-
zek jej zapłaty. Tzn. jeśli np. nabyliśmy 
psa w sierpniu, to obowiązek opłaty 
powstaje od pierwszego dnia kolejnego 
miesiąca, czyli od września i wynosi 40 
zł w pierwszym roku (4 miesiące x 10 zł). 
W kolejnych latach obowiązuje już pełna 
stawka roczna, czyli 120 zł.

Do 30 kwietnia roku podatkowego, 
a w przypadku powstania obowiązku jej 
uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni 
od dnia powstania tego obowiązku, czyli 
nabycia psa.

Opłatę uiścić można w kasie Urzędu 
Miasta i gminy Radzymin, lub przele-
wem na konto 
59 2490 0005 0000 4600 2442 8620 
W tytule przelewu należy wpisać „opła-
ta za posiadanie psa/psów za rok ……”.

Co zrobić, żeby uchronić się przed ko-
niecznością wniesienia opłaty za psa?

Należy trwale oznakować zwierzę za 
pomocą mikroprocesora, czyli psa za-
czipować.

Na czym polega czipowanie psa?
Elektroniczne znakowanie psów, 

zwane popularnie czipowaniem (od ang. 
słowa chip oznaczającego miniaturowy 

mikroprocesorowy układ elektronicz-
ny), to jedna z najskuteczniejszych me-
tod zapobiegania bezdomności zwierząt. 
W ogromnym stopniu zwiększa ono 
prawdopodobieństwo odnalezienia swo-
ich pupili w przypadku ich zaginięcia.

Czy czip jest bezpieczny dla psa?
Czip to mikroprocesor zamknięty 

w sterylnej powłoce wielkości ziarenka 
ryżu, wykonanej ze specjalnego szkła, 
które jest w pełni bezpieczne dla psa – 
nie pęknie, mimo nacisku, nie przegrze-
wa się, nie uwalnia też żadnych substan-
cji i jest bardzo dobrze tolerowany przez 
organizm czworonoga. Nie przeszkadza 
mu i nie powoduje reakcji alergicznych.

 
Czy zakładanie czipa boli naszego 
pupila?

Lekarz weterynarii umieszcza czip 
pod skórą między łopatkami lub na szyi 
psa za pomocą specjalnego aplikatora 
przypominającego strzykawkę. Zabieg 
trwa kilka sekund. Nie jest bardziej bo-
lesny niż zwykły zastrzyk i powoduje je-
dynie niewielki chwilowy dyskomfort 
pupila.

Jak działa czip dla psa?
Mikroprocesor zawiera unikatowy 

15-cyfrowy kod. Nie zawiera żadnych 
więcej danych. Należy go zarejestrować 
w specjalnej bazie danych, np. w bazie 
safe animal. Zazwyczaj gabinety wetery-
naryjne, wykonując zabieg czipowania, 

w ramach usługi rejestrują czip na nazwi-
sko właściciela. Dane właściciela zostaną 
do przypisane do nr czipa. Dzięki temu, 
jeśli pupil się zgubi, jego identyfikacja bę-
dzie o wiele łatwiejsza. W chwili jego zna-
lezienia, można specjalnym czytnikiem 
odczytać numer i po sprawdzeniu w elek-
tronicznej bazie danych uzyskać infor-
macje o właścicielu oraz błyskawicznie 
powiadomić go o odnalezieniu czworo-
noga. Czytnikami dysponują wszystkie 
gabinety weterynaryjne, EkoPatrol oraz 
nierzadko przedstawiciele organizacji 
zajmujących się ochroną zwierząt.

Ile kosztuje założenie czipa?
Zaczipować zwierzę można na wła-

sny koszt w dowolnym gabinecie wete-
rynaryjnym. Koszt waha się od ok. 30 
do 60 zł, w zależności od gabinetu. W ra-
mach usługi gabinety rejestrują czipy 
w ogólnopolskiej bazie, np. safe-animal.
pl. Po zaczipowaniu psa można zwrócić 
się do urzędu gminy o refundację części 
kosztów.

Gmina Radzymin organizuje akcje 
bezpłatnego czipowania psów należą-
cych do mieszkańców gminy Radzymin.

UWAGA! – w związku z COVID-19 
prosimy o sprawdzenie (na stronie www.
radzymin.pl) aktualności dat i godzin 
poszczególnych akcji. Wszelkie zmiany 
spowodowane sytuacją epidemio-
logiczną będziemy publiko-
wać na bieżąco na stronach 
urzędu.

Podczas akcji bezpłatnego czipowa-
nia właściciele czworonogów mogą rów-
nież skorzystać z możliwości płatnego 
zaszczepienia swojego pupila przeciw 
wściekliźnie (należy pamiętać o zabra-
niu książeczki zdrowia psa). Coroczne 
szczepienie psa przeciw wściekliźnie jest 
ustawowym obowiązkiem każdego wła-
ściciela.

Czy można uzyskać dofinansowanie  
do znakowania psa czipem?

Poza akcjami bezpłatnego czipowa-
nia gmina Radzymin przez cały rok ofe-
ruje dofinansowanie elektronicznego 
znakowania w kwocie 30 zł. Właściciel 
zwierzęcia sam wybiera zakład leczni-
czy, w którym przeprowadza zabieg. 
Następnie na podstawie faktury wysta-
wione przez gabinet ubiega się o zwrot 
poniesionych kosztów, składając sto-
sowny wniosek (do pobrania na stronie 
www.radzymin.pl lub w UMiG).

Więcej informacji o dofinansowaniu 
do czipowania oraz kastracji/steryliza-
cji psów i kotów w gminie Radzymin 
znajduje się na stronie www.radzymin.
pl w zakładce Gminny Program Opieki 
nad Zwierzętami.

 
Wszelkie informacje można rów-

nież uzyskać w Referacie Ochrony Śro-
dowiska 22 66 76 870 lub u pracowni-

ków EkoPatrolu 22 66 76 700, 
eko@radzymin.pl

Zaczipuj swojego pupila i zwolnij się 
z opłaty od posiadania psa!
Od 1 stycznia 2021 r. wprowadza się na terenie gminy Radzymin opłatę od posiadania psów. Jednocześnie całkowicie 
zwalnia się od tej opłaty posiadanie psów trwale oznakowanych czipem. Dlatego warto czipować swoje psy, nie tylko ze 
względu na ich bezpieczeństwo, ale również dlatego, że to pozwoli nam uchronić się przed kosztami. Pozwoli to również 
znacząco ograniczyć wysokie koszty, jakie gmina ponosi w związku z odławianiem bezpańskich psów.

Co warto wiedzieć  
o gospodarce  
odpadami?

Rolniku,  
Twoje dane  
są bezpieczne!

DATA GODZINY MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE

24-paź
10.00-12.00 Stare Załubice OSP w Załubicach, Mazowiecka 49

13.00-15.00 Mokre OSP w Mokrem, Strażacka 1

07-lis
10.00-12.00 Słupno Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej, Aleja Jana Pawła II 14

13.00-15.00 Cegielnia plac Zabawul. Władysława Sikorskiego

14-lis 10.00-12.00 Radzymin Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Marii Konopnickiej 24

21-lis 10.00-14.00 Radzymin Radzymińska Przychodnia Weterynaryjna, ul. P.O.W. 17

28-lis
10.00-12.00 Słupno Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna 3

13.00-15.00 Ciemne Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej  
w Ciemnem, ul. Wołomińska 208

05-gru 10.00-12.00 Nadma Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie, ul. Szkolna 7

12-gru 10.00-12.00 Stary Dybów plac Zabaw, ul. Zwycięska

W 2020 roku akcje organizowane będą w następujących miejscach i terminach:
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Gmina Radzymin znalazła się w pierwszej dziesiątce rankingu “Perły Samorządu 2020”, organizowanym przez Dzien-
nik Gazetę Prawną, Wydawnictwo Infor i firmę konsultingową Deloitte. W momencie oddawania tego wydania “Ra-
dzyminiaka” do druku nie były jeszcze znane dokładne wyniki rankingu - będą one ogłoszone w dniach 12-13 paździer-
nika 2020 r. podczas Kongresu Perły Samorządu w Gdyni. Przypomnijmy, że w ubiegłorocznej edycji rankingu wśród 
laureatów był p. Artur Goryszewski, Skarbnik gminy Radzymin, wyróżniony w kategorii “Skarbnik Samorządu 2019”. 

Finanse gminy tworzą:
•  budżet zasilany z podatku docho-

dowego od osób fizycznych i osób 
prawnych oraz podatków lokal-
nych płaconych przez osoby fizycz-
ne i przedsiębiorców;

•   instytucje kultury i Centrum Me-
dyczne im. Bitwy Warszawskiej 
1920 r. w Radzyminie, w istotnym 
stopniu finansujące koszty swojego 
funkcjonowania z przychodów uzy-
skiwanych od klientów;

•  Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji sp. z o.o. w całości po-
krywające koszty funkcjonowania 
przychodami rynkowymi.
Każda z jednostek wymienionych 

powyżej dotknięta została w sposób od-
mienny, ale istotny. Dochody budżetu 
z tytułu udziału w podatku dochodo-
wym opłacanym przez osoby fizyczne 
(PIT), które zrealizowano za marzec, 
kwiecień i maj 2020 r. były niższe od 
notowanych rok wcześniej w analogicz-
nym okresie o 2,2 mln zł. W momen-
cie wydania biuletynu nadal są niższe 
od notowanych rok wcześniej o wartość 
przekraczającą 1 mln zł. Konfrontacja 
dochodów wykonanych z pierwotny-
mi założeniami opartymi na deklaracji 
MF na rok 2020 wypada jeszcze gorzej. 
Wpływy w problemowych trzech mie-
siącach były niższe od zakładanych o 2,4 
mln a na dzień dzisiejszy o 1,8 mln zł. 
W przypadku dochodów z tytułu po-
datków i opłat lokalnych w sprawoz-
daniu za pierwsze półrocze widać ten-
dencję do „kredytowania się” zarówno 
przedsiębiorców jak i osób fizycznych 
kosztem zobowiązań publicznopraw-
nych. Zaległości w podatkach lokalnych 
płaconych przez osoby prawne wzrosły 
w stosunku do analogicznego okresu ro-
ku poprzedniego o 0,5 mln zł, natomiast 
zaległości osób fizycznych o 1,3 mln zł. 
Zaległości z tytułu opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi wzrosły 
przy tym o 1 mln zł.

W wyniku tak zdefiniowanego „kre-
dytowania się”, w okresie przejściowym 
istotnie spadły również przychody 
PWiK sp. z o.o., a trudności płynno-
ściowe znalazły odzwierciedlenie we 
wprowadzonej w trakcie roku preferen-
cyjnej, w odniesieniu do infrastruktury 
wodno–kanalizacyjnej, stawce podat-
ku od nieruchomości. W konsekwencji 
takiego rozwiązania dochody budżetu 
2020 r. uszczuplone zostały o dalsze 0,4 
mln, natomiast dochody przyszłoroczne 
o 0,7 mln zł.

Sytuacja CM jedynie pozornie 
jest lepsza od opisywanych powyżej. 
W przypadku tej instytucji władze cen-
tralne podjęły decyzję o wypłacie zali-
czek wynikających z kontraktu z NFZ 
z pewnym wyprzedzeniem. Daje to po-
duszkę płynnościową w okresie przej-
ściowym, zobowiązuje jednak do zwro-
tu nadpłaconych środków w przypadku 
niewykonania kontraktu. Nietrudno za-
uważyć, że normalne funkcjonowanie, 
w tym realizacja planowych wizyt lekar-
skich jest daleko utrudniona w konse-
kwencji konieczności zachowania od-
powiednich procedur sanitarnych. Taka 
sytuacja może jedynie odsunąć w czasie 
istotne konsekwencje finansowe pande-
mii dla sektora medycznego. Na chwi-
lę obecną trudno jeszcze oszacować 
wpływ koronawirusa na finanse CM.

Wydatki budżetu, jednostek oświa-
towych i pozostałych scharakteryzo-
wanych powyżej, na środki prewencji 
i ochrony osobistej z dużym prawdo-
podobieństwem zsumują się na koniec 
roku do niebagatelnej kwoty 0,5 mln zł.

Władze centralne wsparły samorzą-
dy, starając się minimalizować skutki 
finansowe pandemii. Powołano Rzą-
dowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. 
Wsparcie ma jednak charakter szcze-
gólny – służy finansowaniu jedynie wy-
datków inwestycyjnych. Działanie jest 
dość inteligentnym sposobem stymula-
cji najbardziej efektywnej sfery gospo-
darki – inwestycji, w których wydat-
ki samorządowe mają istotny udział. 
W przypadku gminy Radzymin wspar-
cie jest bardzo realne, na moment wy-
dania biuletynu sumuje się do wartości 
3,13 mln zł. Zasady absorpcji środków 
są dla naszej gminy bardzo przyjazne, 
ponieważ plan wydatków majątkowych 
jest bardzo rozbudowany. Gminy pozo-
stające w trudnej sytuacji finansowej, 
które nie przeznaczają na inwestycje 
znaczących nakładów, mogą natomiast 
mieć problem z wykorzystaniem środ-
ków o ograniczonym przeznaczeniu. 
Wsparcie w obszarze inwestycji nie 
dotyka jednak niezwykle istotnej rela-
cji dochodów bieżących do wydatków 
bieżących. Relacja tych dwóch wartości 
stanowi długoterminową determinantę 
rozwoju jednostki. O niniejszej wadzie 
rozwiązania należy pamiętać.

Artur Goryszewski  
- Skarbnik Gminy Radzymin

Uchwała zapadła większością 17 gło-
sów przy 21 osobach ustawowego skła-
du Rady Miejskiej w Radzyminie. Pod-
stawą do udzielenia absolutorium było 
sprawozdanie z wykonania budżetu 
gminy Radzymin w roku 2019, przed-
łożone Radzie Miejskiej w Radzyminie 
Zarządzeniem Nr 0050.38.2020 Burmi-
strza Radzymina z dnia 25-03-2020 r. 
i pozytywnie zaopiniowane przez Re-
gionalną Izbę Obrachunkową w War-
szawie Uchwałą Nr Wa.207.2020 z dnia 
29 kwietnia 2020 r. 

Tabela obok zawiera wartości okre-
ślające wykonanie budżetu gminy Ra-
dzymin w 2019 r., które stanowiły prze-
słankę udzielenia absolutorium:

Budżet roku 2019 był budżetem de-
ficytowym. Zrealizowane dochody bu-
dżetu wyniosły 168 849 322,67 zł, przy 
wydatkach zrealizowanych na pozio-
mie 174 906 847,81 zł. Deficyt budże-
tu wyniósł 6  057  525,14 zł. Dochody 
majątkowe zrealizowano na poziomie 
8 963 768,18 zł, natomiast wydatki ma-
jątkowe wyniosły 27 364 941,25 zł. Jedy-
nie 768 294,00 zł miało przy tym cha-
rakter wydatków, które nie wygasły 
z upływem roku.  

Rozchody zrealizowano na pozio-
mie 3  147  418,00 zł, natomiast przy-
chody wysokości 13 064 308,68 zł zo-
stały sfinansowane zaciągnięciem 
zobowiązań finansowych wysokości 
9 650 000,00 zł i wolnymi środkami 
wartości 3 414 308,68 zł. Tabela obrazu-
je wyższe procentowo wykonanie do-
chodów niż wydatków budżetu, przy 
obu kategoriach korespondujących 
z wartościami planowanymi, deficyt 
na poziomie jedynie 55% wartości za-
kładanej oraz niższe od planowanych 
przychody z długu, skompensowane 
wyższymi od zakładanych przychoda-
mi z tytułu wolnych środków pienięż-
nych, wygospodarowanych w okresach 
wcześniejszych. Dług na koniec okresu 
sprawozdawczego wyniósł 95% warto-
ści dopuszczonej uchwałą budżetową. 
Jego wysokość była niższa od zakłada-
nej o 2 550 000,00 zł. W praktyce ozna-
cza to, że nie wykorzystano dostępnej 
możliwości zaciągnięcia zobowiązań. 
Saldo długu na koniec 2019 r wzrosło 
w stosunku do roku poprzedniego je-
dynie o 6,5 mln zł. Wartość ta skonfron-
towana z wydatkami majątkowymi, 

w wartości przekraczającej 27 mln zł., 
jest więcej niż satysfakcjonująca. 

Tabela obok obrazuje należności 
i zaległości, oraz inne kategorie ma-
jące wpływ na wykonanie dochodów 
budżetowych, w odniesieniu do docho-
dów wykonanych w latach 2012 - 2018. 
Należy odnotować szczególnie istotną 
dynamikę w wykonaniu dochodów. 

Dochody wykonano w wysokości 
prawie 22,8 mln zł większej niż w roku 
poprzednim, natomiast wzrost wzglę-
dem roku 2018 w kluczowych katego-
riach dochodów bieżących wyniósł 14 
807 163,95 zł. W przypadku dynami-
ki dochodów ogółem należy brać pod 
uwagę niepełną porównywalność me-
rytoryczną lat 2019 i 2018. W roku 2019 
świadczenie wychowawcze istotnie za-
kłóciło wskaźnik dynamiki względem 
roku 2018, ponieważ wypłacane było 
na każde dziecko z pominięciem kry-
terium dochodowego. Różnica w do-
chodach z tytułu dotacji na niniejszy 
cel wyniosła 10,3 mln. zł. Wzrost klu-
czowych pozycji dochodów bieżących 
należy już oceniać jednoznacznie po-
zytywnie. 

Jedynie 302 084,00 zł dochodów 
majątkowych pochodziło ze zby-
cia nieruchomości. Przy dochodach 
o niniejszym charakterze należy jed-
nak wspomnieć o kategoriach meryto-
rycznie zbieżnych. Z tytułu przekształ-
cenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności gmina uzyskała do-
chód wartości 89 910,72 zł. natomiast 
z tytułu odszkodowań za przejęte nie-
ruchomości kwotę 457 683,00 zł. Suma 
dochodów związanych z szeroko rozu-
mianym zbyciem, bądź uszczupleniem 
substancji majątkowej wyniosła zatem 
849 677,72 zł. Dochody niniejszego cha-
rakteru nie stanowiły, podobnie jak 
w latach wcześniejszych, istotnej skła-
dowej wykonania dochodów czy to ma-
jątkowych czy dochodów ogółem. Isto-
tą wykonania dochodów majątkowych 
roku 2019. były bowiem środki otrzy-
mane z budżetu UE. Z tytułu refunda-
cji lub zaliczkowania inwestycji otrzy-
mano z tego źródła kwotę 5 672 925,12 
zł, co stanowiło 63,29 % ogółu wykona-
nych dochodów majątkowych. Docho-
dy majątkowe w relacji do roku 2018. 
spadły o 33,76 %. Należy jednak zauwa-
żyć istotną incydentalność dochodów 

majątkowych w swojej istocie. Struktu-
ra, w której znaczący udział mają środki 
zewnętrzne pochodzące z dotacji, kore-
lowała będzie bowiem z nakładami in-
westycyjnymi a nie danymi historycz-
nymi. Istotne jest nie tyle zachowanie 
poziomu lat wcześniejszych, ile utrzy-
manie stabilnej struktury finansowa-
nia inwestycji. Gmina Radzymin od 
lat stara się, by znacząca część nakła-
dów inwestycyjnych finansowana była 
dotacjami i środkami zewnętrznymi, 
jak również o to, aby wydatki inwesty-
cyjne finansowane były w podobnym 
stopniu dotacjami, nadwyżką bieżącą 
i długiem. Dotacje na inwestycje i środ-
ki UE stanowiły w 2019 r. kwotę 7 882 
054,75 zł,  co stanowiło 87,93 % całości 
dochodów majątkowych i niemal do-
kładnie 1/3 wydatków inwestycyjnych 
(33,24%). Dług w okresie wzrósł o 6 502 
582,00 zł, co stanowiło 27,42 % nakła-
dów inwestycyjnych. Reszta finanso-
wana była już nadwyżką bieżącą lub 
szerzej środkami wygospodarowanymi 
we własnym zakresie. Taką strukturę 
finansowania inwestycji należy oceniać 
jednoznacznie pozytywnie.

Dla równowagi odnotować należy 
wysoką dynamikę wzrostu wydatków 
bieżących gminy Radzymin. Wydatki 
bieżące wzrosły w perspektywie roku 
o 25,56 %. Wzrost wydatków bieżących 
wyniósł w perspektywie roku 30 032 
512,95 zł. Wynikło to z dużo większych 
nakładów na zagadnienia związane 
z oświatą i wychowaniem, gospodar-
ką odpadami oraz na świadczenie wy-
chowawcze. Wydatki bieżące związane 
z oświatą i wychowaniem wzrosły o 8,3 
mln zł. Wydatki działu 855 (Rodzina) 
wzrosły o 10,8 mln zł., z czego same 
zmiany w zasadach wypłaty świad-
czenia wychowawczego odpowiadają 
za wzrost wydatków bieżących o 10,3 
mln zł. Zmiany rynkowe na obszarze 
gospodarki odpadami odpowiadają 
za dalszy wzrost wydatków bieżących 
o 5,2 mln zł. Wymienione trzy obsza-
ry funkcjonowania skutkowały wzro-
stem wydatków bieżących o 24,3 mln. 
zł. Na żaden z wymienionych obsza-
rów Gmina nie ma realnego wpływu, 
który pozwoliłby kształtować sytuację. 
Jedynym obszarem istotnego wzro-
stu wydatków bieżących zależnym od 
Gminy był transport zbiorowy. Wzrost 

Na początku każdej kadencji nowo 
wybrany starosta spotyka się z wójtami 
i burmistrzami z całego powiatu, aby 
określić warunki współpracy. Od wie-
lu lat te warunki są niezmienne. Gminy 
w 50%. finansują budowę chodników na 
swoim terenie. Współfinansują też inne 
inwestycje drogowe, a procent w jakim 
„dokładają się” do nich, uzależniony jest 
od zamożności danej gminy – wkład 
Radzymina w te inwestycje to około 30% 
ich wartości.

Do inwestycji kubaturowych reali-
zowanych przez powiat (chodzi przede 
wszystkim o budynki oświatowe) gmi-
ny się nie dokładają. Powiat realizuje je 
samodzielnie.

Na terenie gminy Radzymin mamy 
około 64 km dróg powiatowych oraz 3 
budynki, w których siedziby mają głów-
nie szkoły ponadpodstawowe.

W ostatnich latach z powiatowe-
go budżetu udało się zrealizować wie-
le ważnych dla Radzymina inwestycji, 
takich jak rozbudowa i remont LO im. 
C.K. Norwida, a także nowy budynek 
przy ulicy Komunalnej, gdzie obecnie 
mieści się Szkoła Podstawowa Specjal-
na, a także filia wydziału komunikacji, 
z której mogą korzystać radzymińscy 
kierowcy.

Jeśli chodzi o inwestycje powiato-
we na terenie gminy Radzymin w roku 
2021, uważam, że priorytetem jest pilny 
remont dróg powiatowych, bo zwłasz-
cza te poza granicami miasta są już 
w bardzo złym stanie. Dlatego wnio-
skowałam przede wszystkim o:
•  Rozpoczęcie przebudowy ulicy Że-

romskiego w Słupnie oraz dokończe-
nie budowy chodnika w stronę Siera-
kowa.  Mieszkańcy ulicy Żeromskiego 
mogą korzystać już z kanalizacji sani-
tarnej, a dzięki temu nie ma żadnych 
obiektywnych powodów do odkłada-
nia tej inwestycji.   Burmistrz Krzysz-
tof Chaciński jest w stanie zabez-
pieczyć wkład własny gminy, a więc 
potrzebna jest tylko dobra wola ze 
strony zarządu, aby inwestycja mogła 
ruszyć. Ta droga jest jedną z najpilniej-
szych inwestycji w Radzyminie, wy-
czekiwaną od lat przez mieszkańców 
Słupna i Sierakowa. Dlaczego? Chy-
ba nie ma w naszej gminie drugiego 
takiego miejsca, gdzie problem wody 
po bardziej intensywnym deszczu jest 

równie uciążliwy. Najwyższy czas to 
zmienić.

•  Dokończenie budowy chodnika w ul. 
Polnej w Cegielni. Dla dzieci z Cegiel-
ni to codzienna droga do szkoły - to 
najważniejszy, choć nie jedyny argu-
ment, dlaczego ta droga powinna być 
priorytetową inwestycją powiatu wo-
łomińskiego. Bezpieczeństwo dzieci 
powinno być priorytetem każdego sa-
morządowca.

•  Budowa chodnika przy ul. Starej 
w miejscowości Nadma. Ulica Stara 
to główna droga w Nadmie i ważny 
szlak komunikacyjny dla mieszkań-
ców miejscowości. W ostatnich latach 
został wykonany całościowy projekt 
przebudowy drogi wraz z chodnikiem.

Przebudowa ciągu drogowego 
Mokre - Łosie.

W poprzedniej kadencji Rady Powia-
tu Wołomińskiego został zlecony kom-
pleksowy projekt przebudowy. Remont 
drogi, a zwłaszcza budowa chodnika, 
w znaczący sposób poprawi bezpie-
czeństwo pieszych. Każdy, kto choć raz 
jechał rowerem lub szedł pieszo przy tej 
drodze, rozumie ten temat. Droga jest 
bardzo wąska, z pewnością nie spełnia 
standardów bezpieczeństwa (najlepszy 
dowód to incydenty, które miały tam 
miejsce w tym roku), o poboczu nie 
wspominając.

 
•  Wykonanie projektu odwodnie-

nia ulicy Weteranów w Radzyminie. 
Ulica ta jest ujęta w tegorocznym pla-
nie nakładek asfaltowych, które koja-
rzą się z tymczasowością, a przecież 

ulica Weteranów należy do najbardziej 
ruchliwych w naszym mieście. Była 
remontowana 7 lat temu, jednak na-
wierzchnia asfaltowa przy tak dużym 
ruchu pojazdów została bardzo znisz-
czona, a w istotny sposób przyczynił 
się do tego brak kanalizacji deszczo-
wej, co powoduje zaleganie dużej ilości 
wody na jezdni. Ze względu na gęste 
zaludnienie i popularny market ulica 
wymaga przebudowy, aby poprawić 
bezpieczeństwo wszystkich jej użyt-
kowników.

•  Budowa ciągu pieszo-rowerowego 
Radzymin - Ruda - Stare Załubice. 
Ciąg drogowy Radzymin – Stare Za-
łubice liczy około 8 km, w poprzedniej 
kadencji Rady Powiatu Wołomińskie-
go zostało zlecone projektowanie na 
odcinku Ruda – Stare Załubice. Wy-
konanie w przyszłości całej ścieżki ro-
werowej i chodnika.

•  Zagospodarowanie działki przy 
L.O. im. C. K. Norwida zakupionej 
przez powiat od gminy Radzymin. 
W 2017 r. została zakupiona od gminy 
Radzymin działka, która znajduje się 
w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. 
Szkoda, że już drugi rok leży niewyko-
rzystana, zwłaszcza że przy boisku Or-
lik nie ma wystarczającej liczby miejsc 
parkingowych.

Liczę, że rok 2021 przyniesie tu 
w końcu zmiany, a starosta we współ-
pracy z władzami gminy – wsłuchując 
się w głosy mieszkańców - zagospodaru-
ją tę działkę w optymalny sposób.

Moim zdaniem powinien znaleźć się 
tu ogólnodostępny parking z przestrze-
nią na zieleń miejską i miejscami do od-
poczynku, oraz infrastruktura służąca 
szkole np. małe boisko treningowe, par-
king szkolny, czy zewnętrzna siłownia.

Powiatowy budżet w 2020 r. był bar-
dzo skromny dla Radzymina. Ogra-
niczył się główne do ul. Zawadzkiej 
w Emilianowie i mostu w Zawadach. 
Bardzo liczę na to, że rok 2021 przyniesie 
istotną zmianę na lepsze. Mam nadzie-
ję, że zgłoszone przeze mnie wnioski 
spotkają się z Państwa uznaniem i będą 
realizowane w najbliższej przyszłości. 
Decyzje w tej sprawie zapadną na gru-
dniowej sesji Rady Powiatu. Trzymaj-
my wspólnie kciuki za sprawy ważne dla 
nas, Radzyminiaków!

Gmina Radzymin w czołówce rankingu Perły Samorządu 2020 Pandemia koronawirusa  
i jej wpływ na finanse gminy 
Radzymin

Wnioski do budżetu Powiatu na rok 
2021 złożone przez radną Rady Powiatu 
Wołomińskiego Martę Rajchert

Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi  
Radzymina absolutorium za 2019 r.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego ucierpiały nie 
tyle w konsekwencji samego koronawirusa, ile lockdownu, 
mającego na celu ograniczenie jego rozprzestrzeniania. 
Wpływ pandemii zauważalny jest zarówno po stronie 
dochodowej jak i wydatkowej budżetu.  

17 sierpnia 2020 r. Rada Miejska w Radzyminie podjęła uchwałę o zatwierdzeniu 
kompletu sprawozdań finansowych i budżetowych gminy Radzymin za rok 2019. 
W konsekwencji podjęto również uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Radzymina absolutorium za 2019 r.

 PLAN na 
31.12.2019

WYKONANIE  
na 31.12.2019

Wykonanie  
/ Plan w %

Wykonanie  
- Plan Różnica

dochody 172 707 645,09 168 849 322,67 97,77% -3 858 322,42

w tym bieżące 162 931 312,09 159 885 554,49 98,13% -3 045 757,60

w tym majątkowe 9 776 333,00 8 963 768,18 91,69% -812 564,82

wydatki 183 707 645,09 174 906 847,81 95,21% -8 800 797,28

w tym bieżące 155 365 622,93 147 541 906,56 94,96% -7 823 716,37

w tym majątkowe 28 342 022,16 27 364 941,25 96,55% -977 080,91

wynik budżetu -11 000 000,00 -6 057 525,14 55,07% 4 942 474,86

Dochody bieżące  
- wydatki bieżące 7 565 689,16 12 343 647,93 163,15% 4 777 958,77

Dochody majątkowe  
- wydatki majątkowe -18 565 689,16 -18 401 173,07 99,11% 164 516,09

rozchody 3 147 418,00 3 147 418,00 100,00% 0,00

przychody 14 147 418,00 13 064 308,68 92,34% -1 083 109,32

w tym wolne środki 1 947 418,00 3 414 308,68 175,32% 1 466 890,68

dług na koniec 2019 r. 55 563 648,50 53 013 648,50 95,41% -2 550 000,00
wskaźnik zadłużenia 
(dług/dochody) 32,17% 31,40%   

Podstawowe kategorie budżetowe w latach 2012 - 2019
Wydatki
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Dług na koniec roku
Roczna zmiana wartości długu

Wydatki i dług gminy Radzymin

Dochody budżetu gminy Radzymin

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

14 000 000

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

160 000 000

34 000 000

54 000 000

74 000 000

94 000 000

114 000 000

134 000 000

154 000 000

174 000 000

-6 000 000

Dochody
w tym dochody bieżące z PIT
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Dochody bieżące
w tym dochody bieżące z CIT
Dochody majątkowe

w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje dla lat 2014-2019

Wykonanie budżetu gminy Radzymin w 2019 r.

o 1,6 mln trudno jednak oceniać nega-
tywnie. Kluczowym dla oceny jest nato-
miast skonfrontowanie wzrostu wydat-
ków bieżących z dynamiką dochodów 
bieżących – te wzrosły w 2019 r. o 27,3 
mln, kompensując dynamikę wydat-
ków. Konieczność zachowania na ak-
ceptowalnym poziomie nadwyżki bie-
żącej, której znaczenie dla finansów 
samorządu analizowane było we wcze-
śniejszych wydaniach „Radzyminiaka” 
stała za podwyżką podatków lokalnych, 
która miała miejsce z końcem 2019 r. 
Reasumując warto jeszcze raz 

podkreślić, że dług na koniec 2019 r. 
stanowił 31,40 % wartości zrealizowa-
nych dochodów budżetowych. Wartość 
niniejszą, korespondującą z historycz-
nym już wskaźnikiem zadłużenia, na-
leży uznać za bezpieczną. Tym bardziej, 
iż pomimo wzrostu wartości długu 
netto, symbolicznie spadła ona w sto-
sunku do roku poprzedniego. Na ko-
niec 2018 r. dług stanowił bowiem 31,84 
% wartości zrealizowanych dochodów 
budżetowych. 

Artur Goryszewski  
- Skarbnik Gminy Radzymin
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15 sierpnia w Radzyminie
Tradycyjnie główne uroczysto-

ści rocznicowe rozpoczęto 15 sierpnia 
pod pomnikiem Wincentego Witosa 
w Radzyminie, w których udział wziął 
Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego Adam Struzik. Tuż po złożeniu 
kwiatów goście przemieścili się w oko-
lice cmentarza Żołnierzy Polskich 1920 
roku, gdzie odbyła się inauguracja sa-
morządowej inwestycji pn. budowa 
Muzeum Bitwy Warszawskiej. W po-
bliżu Domu Pielgrzyma oraz na lotni-
sku papieskim, burmistrz Radzymina 
Krzysztof Chaciński wspólnie z Mar-
szałkiem zaprezentowali wizualizacje 
przyszłego obiektu muzealnego oraz 
przedstawili koncepcje stworzenia 

parku edukacyjno-historycznego 
w Radzyminie.

O godz. 17.00 na cmentarzu rozpo-
częła się uroczysta Msza Święta, któ-
rej w tym roku przewodniczył Prymas 
Polski abp Wojciech Polak. Obchody 
rocznicowe zaszczycili swą obecnością 
przedstawiciele władz centralnych, sa-
morządowych, wojskowych, w tym 
żołnierze z Garnizonu Warszawa. Po 
Eucharystii głos zabrał Marszałek 
Województwa Mazowieckiego, bur-
mistrz Radzymina Krzysztof Chaciń-
ski i Przewodniczący Rady Miejskiej 
Piotr Rembelski. Burmistrz wspólnie 
z dyrektorem ROKiS Mirosławem Ju-
sińskim wręczyli okolicznościowe sta-
tuetki osobom, które od lat wspierają 

organizację obchodów rocznicowych 
Bitwy Warszawskiej w Radzyminie. 
Po Mszy św. zostały odczytane listy 
od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
Premiera RP Mateusza Morawieckie-
go oraz od Prezesa Prawa i Sprawie-
dliwości Jarosława Kaczyńskiego, a na-
stępnie poprowadzono apel poległych 
a delegacje złożyły wieńce.

 Po zakończeniu części religijnej 
i ceremonii składania wieńców, o godz. 
20.30 w parku Księżnej Eleonory Czar-
toryskiej zorganizowano wieczór lite-
racko-muzyczny Piotra Rubika. Ten 
znakomity artysta wraz z zespołem ka-
meralnym przygotował specjalnie dla 
Radzymina patriotyczno-refleksyjny 
program, który zachwycił publiczność.

Tegoroczne obchody „Cudu nad Wisłą w Radzyminie, mimo obostrzeń związanych z epidemią, były wyjątkowe.  
100-lecie Bitwy Warszawskiej zobowiązuje, dlatego gmina Radzymin godnie uczciła pamięć Bohaterów 1920 roku.

Radzymin godnie uczcił 
100-lecie Bitwy Warszawskiej

Radzymiński Panteon

 Oba wydarzenia zorganizowane 
przez gminę Radzymin 15 sierpnia by-
ły transmitowane i są nadal dostępne 
on-line na gminnym kanale w serwi-
sie YouTube.

S8 trasą im. Bohaterów Bitwy 
Warszawskiej 1920

Tego samego dnia rano w Emilia-
nowie, przy stacji Lotos, miała miejsce 
uroczystość nadania trasie S8 imienia 
Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 
i odsłonięcia okolicznościowego obeli-
sku. Uroczystości przewodniczyli Mini-
ster Obrony Narodowej Mariusz Błasz-
czak i Minister Infrastruktury Andrzej 
Adamczyk, lecz sama inicjatywa uczcze-
nia zwycięstwa 1920 roku miała swoje 
samorządowe źródło. W maju br. bur-
mistrzowie i wójtowie gmin powiatu wo-
łomińskiego, przez które przebiega trasa 
S8, wystąpili do GDDKiA i MON z pro-
pozycją nadania trasie nazwy, związanej 
z Bitwą Warszawską. Do tej inicjatywy 
dołączyły niemal wszystkie samorządy 
od Marek po Białystok.

Motocyklowe uroczystości  
w Radzyminie

W tym roku z powodu pandemii 
motocyklowy Zlot MotoCud miał 
ograniczoną formę, lecz motocykliści 
i tak zawitali do Radzymina. Wieczo-
rem 14 sierpnia, w wigilię święta, na 
“lądowisku” zebrali się uczestnicy te-
gorocznych rajdów motocyklowych: 
XX Rajdu Katyńskiego i IX Rajdu 
Ponary, aby wraz z przedstawiciela-
mi MotoCudu wspólnie uczestniczyć 
w polowej mszy świętej. Jej przebieg 
oświetlały pochodnie, a po zakoń-
czeniu uroczyście zasadzono kolej-
ny Dąb Katyński ku czci ppłk. Alek-
sego Poniatowskiego. Przedstawiciel 
Prezydenta RP nadał Medale Stulecia 

Niepodległości zasłużonym osobom, 
w tym p. Katarzynie Wróblewskiej, 
szefowej Rajdu Katyńskiego. 15 sierp-
nia rano rajdy wyruszyły w swoje trasy, 
aby zakończyć je 1 września przy Gro-
bie Nieznanego Żołnierza w Warsza-
wie. 

16 sierpnia - Odsłonięcie 3 
metrowej figury Matki Bożej 
Łaskawej

Ważnym wydarzeniem świąteczne-
go, sierpniowego weekendu były diece-
zjalne uroczystości w sanktuarium św. 
Jana Pawła II w Radzyminie. W nie-
dzielę 16 sierpnia przy powstającym 
sanktuarium odsłonięto i poświęcono 
figurę Matki Bożej Łaskawej. W uro-
czystości wziął udział Minister Obrony 
Narodowej Mariusz Błaszczak, przed-
stawiciele władz samorządowych i licz-
nie zgromadzeni mieszkańcy i piel-
grzymi. Uroczystościom towarzyszył 
piknik wojskowy, przygotowany przez 
Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych 
oraz przelot samolotów wojskowych 
i akrobacyjnych.

Inne wydarzenia
18 września Biblioteka Publiczna 

Miasta i Gminy Radzymin zorgani-
zowała konferencję naukową pt. „Ra-
dzymin-Warszawa-Polska. Obroniona 
niepodległość”. Współorganizatorem 
wydarzenia było Muzeum Niepodle-
głości. Podczas konferencji rozstrzy-
gnięto wirtualny konkurs historyczny 
na temat wojny polsko-bolszewickiej, 
o którym piszemy więcej na stronie 22.

Z okazji 100-lecia Bitwy Warszaw-
skiej Biblioteka wydała publikację oko-
licznościową i audiobook pt. „Walka 
o wszystko. Wojna polsko-bolszewicka 
w literaturze” z najciekawszymi utwo-
rami literackimi nt. Bitwy 1920 roku

 Uczestnicy Wojny Polsko-
Bolszewickiej 1919-1921

HONOROWI OBYWATELE 
RADZYMINA

W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 
przypominamy Ich nazwiska:

Władysław Szota (1902 - 2001)
Urodził się 22 września 1902 r. 

w Grodnie. Gdy rozpoczęły się zma-
gania z bolszewikami w 1919 roku miał 
17 lat. Podobnie jak wielu jego rówie-
śników uciekł z domu, aby wstąpić do 
polskiego wojska i bronić zagrożonej 
Ojczyzny. Jako żołnierz 3 Pułku Strzel-
ców Konnych wraz z pułkiem prze-
szedł cały chwalebny szlak bojowy bi-
twy z bolszewikami. Po tygodniowym 
przeszkoleniu nad rzeką Szczarą koło 
Baranowicz wyruszył na front. Chrzest 
bojowy, jako młody i niedoświadczony 
żołnierz przeszedł w bitwie pod Gon-
czarami. Brał udział w walkach o Ra-
dzymin, jako konny zwiadowca.

Po zwycięstwie pod Radzyminem 
ścigał bolszewików i brał udział w wiel-
kiej zwycięskiej bitwie nad Niemnem. 

15 sierpnia 1999 roku Rada Miej-
ska w Radzyminie Panu Władysławo-
wi Szocie, żołnierzowi Plutonu Kon-
nych Zwiadowców Wileńskiego Pułku 
Piechoty, za aktywny udział w bitwie 
o Radzymin z bolszewikami od 13 do 16 
sierpnia 1920 roku nadała tytuł Hono-
rowego Obywatela Radzymina.

Stanisław Wycech (1902 - 2008)
Urodził się 1902 r. w Sadolesiu w po-

wiecie węgrowskim. Już w wieku 15 lat 
wstąpił do Polskiej Organizacji Woj-
skowej. W listopadzie 1918 r. zasilił sze-
regi 22 pp w Siedlcach, a następnie 15 pp 
„Wilków” i w 1920 r. w składzie IX Dy-
wizji Piechoty bronił Ojczyzny przed 
bolszewikami.

Podczas II wojny światowej kolporto-
wał prasę podziemną i przewoził broń dla 
placówek armii Krajowej w powiecie wę-
growskim. Uczestniczył też w Powstaniu 
Warszawskim na Dolnym Mokotowie 
i Czerniakowie, gdzie pełnił funkcję Ko-
mendanta Obrony Cywilnej. Po kapitu-
lacji Mokotowa trafił do obozu w Prusz-
kowie, a następnie został wysiedlony 
w okolice Wolbromia.

Za swoją walkę i wieloletnią pracę 
dla Ojczyzny został wielokrotnie i uho-
norowany licznymi odznaczeniami 
m.in. Krzyżem Niepodległości z Mie-
czami, Krzyżem za udział w Wojnie 
1918 – 1921.

Józef Kowalski (1900 - 2013)
Urodzony w 1900 r., był najdłużej 

żyjącym weteranem wojny polsko-bol-
szewickiej 1919-1921 i jednym z najdłu-
żej żyjących ludzi na świecie. (Zmarł 
w wieku 113 lat w stopniu kapitana).

Urodził się 2 lutego 1900 r. we wsi 
Wicyń (obecnie Smerekiwka, Ukraina). 
Jesienią 1918 r. był strzelcem w armii 
Austro-Węgierskiej. Od lutego 1919 r.  
żołnierz WP. W 1920 r., służył w 22 Puł-
ku Ułanów Podkarpackich. Brał udział 
w Bitwie pod Komarowem niedaleko 
Zamościa, gdzie 31 sierpnia 1920 polska 
kawaleria rozbiła trzon sił Konarmii 
Budionnego. Po wojnie ukończył szkołę 
oficerską. Jako porucznik rezerwy od-
szedł do cywila w 1926 r. i zajął się pro-
wadzeniem gospodarstwa rolnego. II 
wojnę światową spędził w niemieckim 
obozie pracy, skąd udało mu się uciec 
ze współwięźniem. Po jej zakończeniu 
osiedlił się w Przemysławiu pod Krze-
szycami. Tam pochował swoich naj-
bliższych. Do 1993 r. prowadził gospo-
darstwo rolne. Gdy stan jego zdrowia 
się pogorszył, przekazał ziemię Skar-
bowi Państwa i 9 grudnia 1994 r. za-
mieszkał w Domu Pomocy Społecznej 
w Tursku. W dniu swoich 110. urodzin 
został uhonorowany Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski. Decy-
zją ministra obrony narodowej w 2012 
r. Józef Kowalski został awansowany do 
stopnia kapitana WP.

Dnia 4 kwietnia 2013 r., Józefa Ko-
walskiego odwiedziła delegacja z Ra-
dzymina, podczas której otrzymał od 
gości okolicznościowy list oraz certyfi-
kat nadający mu członkostwo w Stowa-
rzyszeniu Miłośników Miasta Radzy-
min i Bitwy Warszawskiej 1920 roku. 9 
czerwca 2013 r. w Radzyminie odbył się 
I Piknik Kawaleryjski im. kpt. Józefa 
Kowalskiego.

Zmarł 7 grudnia 2013 r., w wieku 113 
lat. 11 grudnia 2013 r. pochowany został 
na cmentarzu w Krzeszycach. Józef Ko-
walski był także honorowym obywate-
lem Wołomina i Warszawy. 

Poczet Honorowych Obywateli Radzymina, Zasłużonych 
dla miasta i jego mieszkańców, Wyróżnionych Nagrodą 
Burmistrza „Primus inter Pares im. J. Ochorowicza”…

18 czerwca 2000 roku Rada Miej-
ska w Radzyminie Uchwałą Nr 228/
XX/2000 nadała tytuł Honorowego 
Obywatela Radzymina ostatnim żyją-
cym uczestnikom bitwy o Radzymin 
z bolszewikami w sierpniu 1920 roku. 
W porozumieniu ze Stowarzyszeniem 
Weteranów Wojny Polsko – Bolsze-
wickiej 1920 roku tytuł Honorowego 
Obywatela Radzymina otrzymali: 

 
• Zygmunt Czyżewski;
• Józef Hartman – Hartowski;
• Wawrzyniec Szremski;
• Stefan Tarnawski;
• Lucyna Pogonowska;
• Marian Kozicki;
• Stanisław Malinowski;
• Zygmunt Malinowski;
• Roman Nunberg;
• Władysław Kozłowski;
• Aleksander Rębalski;
• Tadeusz Baum;
• Józef Bielski;
• Stefan Brzozowski;
• Franciszek Celiński;
• Jan Drogoszewski;
• Józef Fabisiak;
• Feliks Fedorowicz;
• Władysław Jędrych;
• Henryk Kapla;
• Władysław Kocot;
• Józef Kuca;
• Leon Krawczyk;
• Wacław Kulesza;
• Jakub Adolf Laskowski;
• Wincenty Marczuk;
• Ignacy Pajdźiński;
• Franciszek Piaścik;
• Mieczysław Pruba;
• Jerzy Sobiepan;
• Jan Wołk – Łaniewski.

 
Honorowe Obywatelstwo Radzy-

mina otrzymały także panie:
Wanda Wieleżyńska – żona porucz-
nika 2 Pułku Artylerii Lekkiej, od-
znaczonego za bitwę pod Radzy-
minem orderem Virtuti Militari,  
a także 
Aniela Litmanowicz – córka szefa biu-
ra werbunkowego ochotników w 1920 
r. w Radzyminie, por. Ludwika Ko-
steckiego. Obie panie otrzymały tytuł 
Honorowych Obywatelek Radzymina 
w dn. 15 sierpnia 1999 roku.

  /opr. R.L./
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Renowacja krzyża i kapliczki 
na Górce Św. Antoniego  
w Nadmie

Przy drodze z Radzymina do Ma-
rek znajduje się zalesiona wydma - 
Górka Świętego Antoniego na której 
usytuowana jest kapliczka i krzyż. To 
w tym miejscu przebiegała ostatnia li-
nia polskiej obrony w 1920 roku. Oko-
liczni mieszkańcy świadomi szcze-
gólnej roli, jaką odegrało to miejsce 
w Bitwie Warszawskiej, w 1925 roku 
postawili tu kapliczkę z figurą patro-
na rzeczy i osób zaginionych. W 1990 
roku na jej szczycie umieszczono fi-
gurę Matki Bożej. W kolejnych latach 
obok kapliczki pojawiły się dodatkowe 
elementy. W 2008 roku pamiątkowa 
tablica, a rok później drewniany krzyż, 
który na przestrzeni lat uległ znisz-
czeniu. 10 sierpnia br. wymieniono go 
na nowy. Krzyż wykonał pan Roman 
Szczypkowski.

Pomysłodawczynią wymiany krzy-
ża oraz odnowienia zabytkowej ka-
pliczki na Górce Świętego Antoniego 
była wiceprzewodnicząca Rady Miej-
skiej w Radzyminie pani Izabela Pa-
ciorek, która 13 sierpnia br. - w Roku 
Jubileuszu Wielkiego Zwycięstwa 1920 
roku - we współpracy z mieszkańcami, 
władzami gminy i młodzieżą z Klubu 
im. AK zorganizowała w tym miejscu 
podniosłą uroczystość patriotyczną.

Nowy Krzyż i tablica od 
Prezydenta RP w Cegielni

12 września odbyło się symbolicz-
ne odsłonięcie zrewitalizowanego 
Krzyża Żołnierskiego w Cegielni oraz 

Na terenie gminy Radzymin jest wiele miejsc związanych z Bitwą Warszawską 1920 roku.  
W roku 100-lecia “Cudu nad Wisłą” mieszkańcy kilku sołectw przy wsparciu swoich przedstawicieli 
w Radzie Miejskiej i samorządu na nowo przywrócili o nich pamięć. 

Podczas walk o Radzymin w bohaterskich dniach sierpnia 1920 roku miało miejsce dramatyczne 
wydarzenie - 15 sierpnia bolszewicy uprowadzili wikariusza miejscowej parafii ks. Andrzeja Rudzkiego  
i kierownika Szkoły Powszechnej w Radzyminie, p. Dominika Rusiniaka. Dzięki pomocy rodziny  
p. Rusiniaka publikujemy zdjęcia zaginionych. Mogliśmy też dowiedzieć się więcej o ich tragicznym losie

Dobre przykłady 
lokalnego patriotyzmu

Nieznani Bohaterowie Radzymina  
- ks. Andrzej Rudzki i p. Dominik Rusiniak

Wyjątkowe zdjęcie sprzed ponad 
100. lat przedstawia księdza i nauczy-
ciela – wyglądają na dobrych zna-
jomych, którzy razem pracowali na 
rzecz mieszkańców. Przez swoją dzia-
łalność patriotyczną spotkał ich los 
męczenników.  Według relacji naocz-
nych świadków: ówczesnego burmi-
strza Radzymina Stanisława Marszała 
i Aleksandry Dytrych – córki organi-
sty Antoniego Winiarskiego, który 
w 1920 roku prowadził również kan-
celarię parafialną: “ (...) Około godz. 
13.00 w dniu 15 sierpnia, gdy oddzia-
ły 85. pułku strzelców wileńskich zo-
stały zmuszone do odwrotu, żołnierze 
sowieccy schwytali na rynku radzy-
mińskim, pod zarzutem współpracy 
z oddziałami wojska polskiego, miej-
scowego wikarego ks. Andrzeja Rudz-
kiego – lat 29 i kierownika miejscowej 
szkoły powszechnej 48-letniego Do-
minika Rusiniaka. Zostali oni później 
zabrani przez wycofujące się wojska 
nieprzyjaciela i wszelki słuch o nich 
zaginął”.

Rodzina podjęła poszukiwania 
i wyruszyła szlakiem zaginionych, 
jednak ich los w ostatnich dniach życia 
nie jest pewny. Ostatnią miejscowością 
na trasie wycofujących się oddziałów 
bolszewickich, gdzie w drugiej poło-
wie sierpnia 1920 roku widziano po-
noć uprowadzonych z Radzymina 
był Słonim na Białorusi. Możliwe jest 
też, że zostali zamordowani 17 sierp-
nia 1920 roku przez sowiecką czere-
zwyczajkę w Rybienku Leśnym koło 
Wyszkowa. Co prawda nie wspomina 
o tym w swojej pracy pamiętnikarskiej 
pt. „Bolszewicy w polskiej plebanii” 
ks. Wiktor Mieczkowski - proboszcz 
parafii pw. Świętego Idziego w Wy-
szkowie, świadek wydarzeń w sierp-
niu 1920 roku. Jednak ze względu na 
bardzo zmasakrowane zwłoki ofiar 
bolszewickiego bestialstwa i brak 
jednoznacznych materiałów źródło-
wych, pytanie pozostaje nadal aktual-
ne. Ponadto prawie trzydzieści lat te-
mu (w latach dziewięćdziesiątych XX 
wieku) jedna z mieszkanek Rybien-
ka Leśnego w trakcie poszukiwania 
relacji świadków o tym wydarzeniu 

twierdziła, że wśród zamordowanych 
nad Bugiem był również ksiądz.

Jedno jest pewne - zginęli męczeń-
ską śmiercią. 

Dzięki pomocy Pań: Magdaleny 
Zagrajek i Katarzyny Marzec (wnucz-
ki i prawnuczki śp. Dominika Rusini-
ka) udało się jednak dotrzeć do niektó-
rych informacji. O księdzu Andrzeju 
Rudzkim, wikariuszu radzymińskiej 
parafii pw. Przemienienia Pańskiego, 
dotychczas zebraliśmy niewiele wia-
domości, więcej wiemy o kierowniku 
Szkoły Powszechnej w Radzyminie 
i jego rodzinie, która aktywnie uczest-
niczyła w wydarzeniach sprzed stu lat.

Dominik Rusiniak urodził się 13 lu-
tego 1872 roku w miejscowości Ruch-
na koło Węgrowa, jako trzecie dziecko 
Jana i Klary z d. Gontarz. W 1891 roku 
ukończył Seminarium Nauczycielskie 
w Siennicy k/Mińska Mazowieckie-
go i rozpoczął pracę jako nauczyciel 
w Szkole Podstawowej w Tłuszczu, 
która mieściła się  w drewnianym bu-
dynku przy ul. Wiejskiej.  Dwa lata 
później poślubił pochodzącą z  War-
szawy Stanisławę z domu Ekiert.  
W latach 1898-1910 rodzina Rusinia-
ków przebywała w miejscowości  Po-
powo Kościelne, a później w  Kałuszy-
nie. Małżeństwo miało dziewięcioro 
dzieci (pięć córek i czterech synów).

Od 1913 roku Dominik Rusiniak 
pełnił funkcję kierownika Szkoły Po-
wszechnej w Radzyminie, która znaj-
dowała się w tzw. „Budynku przy św. 
Janie” (tam również rodzina miała 
swoje mieszkanie). Od samego po-
czątku aktywnie włączył się w życie 
społeczno-kulturalne miasta, a także 
podjął działalność niepodległościową. 
Wiele ze swoich przedsięwzięć kiero-
wał do młodzieży, którą zachęcał do 
udziału w formacjach strzeleckich 
i w harcerstwie.

Jego najstarsi synowie Kazimierz 
(ur. w 1894 r. w Tłuszczu) i Leopold 
(ur. w 1898 r. w Popowie koło Wyszko-
wa) - biorąc przykład z ojca działające-
go w Polskiej Organizacji Wojskowej 
– również czynnie uczestniczyli w ru-
chu niepodległościowym na terenie 
dawnego powiatu radzymińskiego. 

osadzenie i poświęcenie tablicy prze-
kazanej przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę upamiętniającej Miejsca Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku. 

Podczas uroczystości inicjatorka 
odnowienia krzyża – pani Agnieszka 
Krawucka przybliżyła historię miejsca. 
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że 
krzyż w tym miejscu stanął już w roku 
1864, a nieopodal spoczywa powstaniec 
styczniowy, któremu prowizoryczny 
grób usypał mieszkaniec Cegielni bę-
dący świadkiem porzucenia jego ciała 
w okolicy krzyża. Natomiast w dniach 
13-16 sierpnia 1920 roku, kiedy trwała 
bitwa pod Radzyminem a szosa war-
szawska stanowiła główną oś polskich 
natarć na miasto, przydrożny krzyż 
w Cegielni znalazł się w samym środ-
ku wojennego zgiełku. Stanowił punkt 
orientacyjny dla wojska, sanitariuszy 
oraz służb pomocniczych. W kolejnych 
latach, w tym miejscu, odbywały się 
wydarzenia gromadzące wielu miesz-
kańców. W 1956 odbyła się tu Msza św. 
z udziałem Prymasa Polski Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego, który chwi-
lę wcześniej został uwolniony przez 
władze komunistyczne, a w 1990 roku 
w Cegielni zorganizowano centralną 
część obchodów rocznicowych „Cudu 
nad Wisłą”.

Uroczystość uświetnili swoim wy-
stępem młodzi wokaliści z sekcji mu-
zycznej działającej przy Bibliotece 
Publicznej Miasta i gminy Radzymin. 
Goście mieli także okazję wysłuchać 
dwóch wierszy, które napisały miesz-
kanki gminy Radzymin: pani Wiesła-
wa Gibadlo i Danuta Kopka. 

Kazimierz służył w Legionach Pol-
skich, a później był uczestnikiem woj-
ny polsko – bolszewickiej, natomiast 
młodszy Leopold należał do wyróż-
niających się w powiecie organizato-
rów drużyn strzeleckich – dowodził 
wspólnie z Julianem Dudzińskim 
dwoma drużynami strzeleckimi dzia-
łającymi na terenie gminy Radzymin.

Ta niezwykle patriotyczna rodzina 
zapłaciła wysoką cenę podczas inwa-
zji sowieckiej na Warszawę. Dominik 
Rusiniak wspólnie z ks. Andrzejem 
Rudzkim, pod zarzutem pomagania 
polskim żołnierzom, zostali w dniu 15 
sierpnia 1920 roku zatrzymani przez 
nieprzyjaciela i uprowadzeni przez 
wycofujących się z Radzymina bolsze-
wików (prawdopodobnie oddział z 27. 
Dywizji sowieckiej Witowta Putny). 

W mieście pozostała zrozpaczona żo-
na i dzieci.

Za swoją działalność na rzecz lo-
kalnej społeczności i poświęcenie dla 
Ojczyzny Dominik Rusiniak został 
pośmiertnie odznaczony Krzyżem 
Niepodległości (Niezwyciężeni 1918-
2018, lista opublikowana przez IPN).

Dziękuję Rodzinie za pomoc 
w zbieraniu materiałów i udostępnie-
nie zdjęć!

W dniu 7 października br. w radzy-
mińskiej Kolegiacie uroczyście wmu-
rowano i poświęcono tablicę, upa-
miętniającą zaginionych.

Opracował: Władysław Kolator-
ski, prezes Międzyszkolnego Klubu 
Historycznego im. Armii Krajowej 

Ziemi Radzymińskiej

Zdjęcie rodzinne z 1917 r.:  Stanisława i Dominik Rusiniakowie razem  
z dziećmi: (od lewej w górnym rzędzie) Zenon, Cecylia, Edward, Irena, Leopold 
i Jadwiga, (na dole najmłodsi) Maryla, Urszula (Michalina) i Ryszard.

Ks. Andrzej Rudzki i Dominik Rusiniak

Świadomość kapitalnej roli Radzy-
mina jako symbolicznej stolicy ‘Cu-
du nad Wisłą’ dobrze była znana wła-
dzom odrodzonej II Rzeczpospolitej, 
które tu organizowały centralne ob-
chody Święta Wojska Polskiego.” Bur-
mistrz dodał też: „Dobrze wykorzy-
staliśmy ostatni rok – pozyskaliśmy 
grunt, stworzyliśmy koncepcję rewi-
talizacji i rozbudowy obiektu, przeko-
naliśmy Konserwatora Zabytków do 
naszej wizji i podjęliśmy współpracę 
z wiarygodnym, merytorycznym part-
nerem, jakim jest Muzeum Niepodle-
głości”

O roli muzeum w Radzyminie 
w swoim wystąpieniu w dn. 15 sierp-
nia br. mówił też Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego Adam 
Struzik: „Wielką rolą samorządu jest 
przypominać i upamiętniać bohate-
rów walk 1920 r., gdyż ta pamięć po-
winna trwać wiecznie. (…) Wspólnie 
z Burmistrzem Radzymina przedsta-
wiliśmy wizję muzeum, które będzie 
znajdować się naprzeciw wejścia na 

ten cmentarz. Myślę, że nie ma lep-
szego miejsca, bo w sposób natural-
ny będzie ono związane z tą ziemią, 
uświęconą krwią bohaterów. Chce-
my, aby to muzeum było częścią Mu-
zeum Niepodległości, dla którego or-
ganem prowadzącym jest samorząd 
województwa mazowieckiego. Re-
alizujemy w ten sposób zasadę sub-
sydiarności, czyli pomocniczości. 
Chcemy robić to wspólnie – chcemy 
upamiętniać naszych bohaterów, ale 
przede wszystkim edukować mło-
dzież i w oparciu o historię wycho-
wywać ją w systemie tych wartości, 
dzięki którym w 1920 r. ocalała od-
rodzona Rzeczpospolita”.

Plany przemiany “lądowiska”  
w ogród historyczno-
edukacyjny

Podczas obchodów 100-lecia Bitwy 
Warszawskiej w Radzyminie Burmistrz 
Radzymina Krzysztof Chaciński zapo-
wiedział również konsultacje społecz-
ne nt. koncepcji zagospodarowania 
przestrzeni przy Cmentarzu Żołnierzy 
Polskich 1920 w Radzyminie na na ce-
le ogrodu historyczno-edukacyjnego. 
Taki projekt mógłby być dopełnieniem 
inwestycji w budowę muzeum w “Świe-
tlicy Pielgrzyma” i porządkowałby te-
ren wokół nekropolii 1920 roku. Wolna 
działka gminna, zwana potocznie “lą-
dowiskiem” (od faktu lądowania w tym 

miejscu w dn. 13.06.1999 papieskiego 
helikoptera ze św. Janem Pawłem II na 
pokładzie), jest obecnie wykorzystywa-
na jako parking lub miejsce wydarzeń. 
Mogłaby jednak służyć jako miejsce re-
kreacji i edukacji, a także tworzyć god-
nie otoczenie zabytkowego cmentarza 
wojskowego. 

Podstawą do konsultacji społecz-
nych są  cztery bardzo różne koncep-
cje zagospodarowania, wymyślone 
przez urbanistów i architektów krajo-
brazu, które można oglądać na plan-
szach, ustawionych przy “lądowisku”. 
Koncepcje uwzględniają ulokowanie 
na terenie pomnika Bohaterów Bitwy 
Warszawskiej 1920, którego makie-
tę również można zobaczyć na wysta-
wie plenerowej. Koncepcje są jedynie 
punktem wyjścia do dalszej dyskusji 
społecznej o przyszłości “lądowiska”. 
Podobnie jak wcześniej dla centrum 
Radzymina, Gmina będzie dążyła 
do stworzenia optymalnego sposo-
bu zagospodarowania „lądowiska” 
z uwzględnieniem wyników dyskusji 
społecznej. Już teraz serdecznie zachę-
camy do udziału!
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ECOpvLUX -  tanie ekologiczne 
technologie dla Twojego domu

Mainet – zaprojektujemy  
Twoją cyfrową przyszłość

Firma świadczy najwyższe usługi w zakresie sprze-
daży, montażu paneli fotowoltaicznych i elektroosz-
czędnych pieców elektrodowych. Fotowoltaika to 
technologia, pozwalająca przetwarzać światło słonecz-
ne w energię elektryczną. Piec elektrodowy to z kolei 
innowacyjny produkt, który jest systemem centralne-
go ogrzewania, dostarczającym gospodarstwu domo-
wemu ciepłej wody użytkowej. Połaczenie obu techno-
logii sprawia, że dom staje się oszczędny i ekologiczny 
niwelując do zera produkcję szkodliwego dla środowi-
ska dwutlenku węgla.

Firma ECOpvLUX oferuje panele i piece produ-
kowane w Polsce. Klienci otrzymują 25 lat gwarancji 
na wydajność paneli oraz 10 lat gwarancji na piece 

elektrodowe. Firma oferuje możliwość korzystnych 
zakupów na raty oraz 10% rabatu na swoje usługi dla 
posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca.

Korzyści  
dla Posiadaczy RKM

   Kodowanie biletu metropolitalnego ZTM 
Warszawa z maksymalną zniżką

   Bezpłatne przejazdy gminnymi liniami R1, 
R2, R3, R5, R6, R7, N (nocna) oraz liniami 
ZTM L31, L40, 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 u ponad 70 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 14 tys. posiadaczy 
Radzymińskiej Karty Mieszkańca

   Budowanie wizerunku firm 
odpowiedzialnych i zaangażowanych  
w życie lokalnej społeczności

   Prezentacja na stronie  
www.rkm.radzymin.pl  

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

   Dotarcie do posiadaczy karty poprzez 
gminny e-mailing

   Preferencyjne warunki współpracy 
podczas wydarzeń lokalnych  
i możliwość ustalenia indywidualnych 
form promocji

Profesjonalna strona internetowa  to pod-
stawa funkcjonowania współczesnej firmy. 
To cyfrowa wizytówka, którą klienci mogą 
oglądać na stacjonarnych komputerach oraz 
na urządzeniach mobilnych. Funkcjonalna 
i przyjazna dla użytkownika może pozytyw-
nie wpłynąć nie tylko na wizerunek firmy ale 
i na wyniki sprzedaży.

Mainet to młoda, ale doświadczona firma. 
Jej założyciel budował swoją pozycję pracując 
w działach marketingu firm o zasięgu ogól-
noeuropejskim. Dla swoich klientów Mainet 
tworzy strony www i zajmuje się ich pozy-
cjonowaniem, świadczy usługi hostingu oraz 

prowadzi kampanie w mediach społeczno-
ściowych. Posiadacze Radzymińskiej Karty 
Mieszkańca otrzymują 5% rabat na usługi 
marketingu internetowego.

Delikatesy H.D.M to doskonale zaopatrzony sklep w Helenowie. Znaj-
dziesz tu świeże wędliny i owoce, ryby oraz pieczywo. Atrakcyjne promo-
cje, łatwy dojazd zachęcają do regularnych zakupów. Dla posiadaczy Ra-
dzymińskiej Karty Mieszkańca sklep przygotował promocję – 5% rabatu 
na zakupy. Rabat nie obejmuje zakupu alkoholu i wyrobów tytoniowych.

Oferta dla właścicieli RKM 
5% rabatu na usługi marketingu  
internetowego

www.mainet.pl
tel. +48 790 010 164
email: kontakt@mainet.p

Oferta dla właścicieli RKM 
5% rabatu na zakupy za wyjątkiem alkoholu i wyrobów tytoniowych

Delikatesy H.D.M. ul. Boryny 10A, Helenów

Delikatesy H.D.M. –  sposób  
na udane zakupy spożywcze

Oferta dla właścicieli RKM 
10% rabatu na wszystkie usługi 

ECO PV LUX - Fotowoltaika Doradztwo  
Projektowanie Sprzedaż Montaż Serwis
https://www.facebook.com/ECOPVLUXfotowoltaika
tel.576287 776
email: ecopvlux@gmail.com

Ot, niewielka wydma na pogra-
niczu gminy Radzymin z Markami, 
zwana Górką św. Antoniego. Nie 
wyróżniałaby się niczym szczegól-
nym, gdyby nie usytuowana na niej 
kapliczka. I gdyby nie historia, którą 
może się poszczycić. Mało kto jeszcze 
pamięta, że swego czasu wdrapywały 
się na nią takie osobistości jak… Ste-
fan Żeromski, Wincenty Witos czy 
francuski generał Maxime Weygand!

Górka św. Antoniego (wys. 102,2 
m n.p.m.) to zalesiona, śródlądowa 
wydma, zlokalizowana pomiędzy 
Słupnem, Nadmą, Strugą i Marka-
mi. Administracyjnie położona jest 
w gminie Radzymin, nieopodal gra-
nicy z miastem Marki.

Wzniesienie wraz z usytuowaną 
na nim kapliczką jest dobrze wi-
doczne dla podróżujących szosą 
z Radzymina, (widzimy je po pra-
wej stronie drogi jadąc w kierunku 
Marek).

Dawniej Górka św. Antonie-
go rozciągała się znacznie bardziej 
na wschód (w stronę Nadmy), jed-
nakże pierwotny kształt wydmy 
został zdeformowany w wyniku 
przekopów związanych z rozbudo-
wą drogi (m.in. na przełomie XIX 
i XX w. podczas wytyczania torów 

kolejki wąskotorowej, a także w 1989 
r. w trakcie poszerzania szosy).

Dalej cofnąć się już nie 
możemy!

W sierpniu 1920 r. Górka św. An-
toniego, (wówczas bardziej znana 
pod nazwą wzgórza nr 101) odegrała 
szczególną rolę podczas bitwy pod 
Radzyminem.

Tutaj przebiegała druga, a zara-
zem ostatnia ufortyfikowana na-
prędce linia polskiej obrony, któ-
rą należało utrzymać za wszelką 
cenę. „Umrzeć, lecz się nie co-
fać!” – krzyczał z karabinem w rę-
ku do spanikowanego wojska gen. 
Jan Rządkowski, które 14 sierpnia 
po południu uciekało przed bol-
szewikami z Radzymina w kie-
runku Strugi, a świadkiem agonii 
tego odwrotu przy milknącej ar-
tylerii był gen. Józef Haller, który 
przez lornetkę obserwował sytu-
ację właśnie z Górki św. Antoniego. 
Zresztą, stąd już nawet nie było gdzie 
się cofnąć. Za plecami stały otworem 
niewielkie Marki, a dalej była tylko 
Warszawa. Na szczęście zdawali so-
bie z tego sprawę zarówno dowód-
cy, jak też szeregowi żołnierze. Dru-
ga linia polskiej obrony pod Strugą 

i Górka św. Antoniego dla jednych 
i drugich stanowiły granicę, której 
nie można było przekroczyć. Tu-
taj ustępował strach i przychodziło 
otrzeźwienie.

Z tego miejsca oficerowie sztabo-
wi wydawali rozkazy formacjom puł-
kowym WP do kolejnych ataków na 
zajęty przez bolszewików Radzymin. 
Stąd rozwijały się kolejne natarcia 
żołnierzy 85. Pułku Strzelców Wileń-
skich w celu odbicia miasta. Stąd też, 
do walki wyruszały polskie czołgi 
Renault FT 17, wspierające piechotę.

Był tutaj premier Witos, 
gen. Weygand a nawet sam 
Żeromski!

Niewątpliwie największą cieka-
wostkę stanowi fakt, że niewielkie 
wzgórze stało się także punktem ob-
serwacyjnym dla wielkich osobisto-
ści, przybywających na linię frontu 
w celu dodania otuchy żołnierzom. 
To właśnie z Górki św. Antonie-
go bitwie o Radzymin przyglądali 
się m.in.: premier Rządu Ocalenia 
Narodowego Wincenty Witos, gen. 
Maxime Weygand wraz z oficerami 
wojskowych misji zagranicznych, 
Maciej Rataj – ówczesny Minister 
Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego (późniejszy Marszałek 
Sejmu), Leopold Skulski – Minister 
Spraw Wewnętrznych, generałowie, 
jak również reporterzy i korespon-
denci wojenni, a wśród nich sam 
Stefan Żeromski. (Kto wie, być mo-
że w licznym gronie odwiedzających 
znalazł się także ówczesny nuncjusz 
apostolski Achille Ratti – późniejszy 
papież Pius XI, o którym wiadomo, 
że także wizytował pole bitwy pod 
Radzyminem). Przybywały tutaj też 
wolontariuszki z Warszawy, przy-
wożące dla żołnierzy papierosy, sło-
dycze i świeżą bieliznę. 

Kilkumetrowa wyniosłość, 
zarosła sośniną i umocniona 
rowem strzeleckim  
z zasiekami

O wyjątkowej roli, jaką odegra-
ła Górka w przełomowych dniach 
Bitwy Warszawskiej zadecydowały 
uwarunkowania naturalne, które 
predysponowały ją do roli strategicz-
nego punktu w drodze na Radzy-
min. Z dzisiejszej perspektywy dość 
trudno nam sobie to wyobrazić, jed-
nak w 1920 r. okolica wyglądała nie-
co inaczej. Pewien obraz tego miej-
sca wyłania nam się ze wspomnień 
ppor. Zdzisława Kowalewskiego 

– dowódcy 10 Kompanii 85. Pułku 
Strzelców Wileńskich, który pozo-
stawił nam taki oto opis:

„(…) Zatrzymaliśmy się w ma-
łym lasku, ciągnącym się na piasz-
czystych wzgórzach po obu stronach 
szosy. To była nasza wyjściowa po-
zycja. Kilkumetrowa wyniosłość, 
zarosła sośniną i umocniona rowem 
strzeleckim ze słabymi zasiekami 
z drutu kolczastego, ładnie opadała 
w stronę nieprzyjaciela. Rozmokłe, 
niezbyt szerokie pasmo utrudniało 
dostęp. Za nim rozciągały się rów-
ne uprawne pola, hen, aż po Radzy-
min. Po lewej stronie szosy widać 
było gdzieniegdzie pojedyncze do-
mostwa, okolone malutkimi sadami, 
a pomiędzy nimi nagie wydmy, zło-
cące się plamami piasku i sięgające 
przedmieść (…)”.

Jak widać, wzgórze idealnie nada-
wało się do pełnienia roli punktu 
obserwacyjnego i pozycji wyjścio-
wych.

Z gruzów zniszczonego 
Radzymina wzniesiono 
kapliczkę

Okoliczni mieszkańcy, świadomi 

Mijamy ją codziennie w drodze do Warszawy, ale z pewnością wielu z nas ignoruje fakt jej istnienia.

Wielka historia niewielkiej 
Górki św. Antoniego

Przekop dokonany  
ok. 1899 r. w trakcie 

budowy torów kolejki  
do Radzymina. (źródło 

„Tygodnik Illustrowany”  
nr 35/1899)

Ciąg dalszy na stronie 19 →
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SPOŁECZNOŚĆSPOŁECZNOŚĆ

Dlaczego zajęłaś się działalnością 
w ramach organizacji pozarządowych?

To jest moja pasja. Daje mi bardzo 
dużo radości. Często przyglądam się 
działaniom innych organizacji pozarzą-
dowych – w Polsce i za granicą. Szcze-
gólnie takich mniejszych, na terenach 
wiejskich. Fascynuje mnie ludzka kre-
atywność. Że nawet maleńkie miejsco-
wości potrafią stworzyć taką przestrzeń, 
która daje radość integrując ludzi. A to 
jakieś ławeczki dla seniorów, a to zajęcia 
łączące aktywność dzieci z seniorami. 
To wszystko bardzo pozytywnie mnie 
buduje i inspiruje do podobnych dzia-
łań na naszym, radzymińskim terenie.

Kto w Tobie zaszczepił społeczniko-
stwo?

Społecznikiem jestem chyba z natury, 
ale tak naprawdę to w konkretne dzia-
łania wrzucił mnie znienacka Mariusz 
Szewczyk.

Mariusz Szewczyk?
Tak. Było to chyba w 2007 roku, kie-

dy Krzysiek Chaciński i Krzysiek Do-
brzyniecki wraz z grupą przyjaciół 
świeżo założyli stowarzyszenie i chcie-
li po raz pierwszy zorganizować w Ra-
dzyminie Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. Dwa lata wcześniej zaczęłam 
pracę w Radzymińskim Centrum Me-
dycznym, gdzie pracował też Mariusz. 
Powiedział mi o ich planach, ponieważ 
do całości potrzebowali wodzireja, któ-
ry całą imprezę poprowadzi.
I padło na Ciebie?

Mariusz opowiedział im o mnie, że 
jestem wygadana, ale bez podawania 
personaliów. Kiedy w końcu doszło do 
naszego spotkania w ROKiSie, pierwsze 
co powiedział Krzysiek Dobrzyniecki, 
którego znałam jeszcze z Technikum 
Terenów Zieleni: „tak myślałem, że cho-
dzi o Ciebie”. Zorganizowaliśmy wtedy 
bardzo przebojową orkiestrę, ściągnęli-
śmy do współpracy strażaków i tak też 
zaczęła się nasza stała współpraca w Sto-
warzyszeniu “Radzymińskie Forum”. 
Wówczas stowarzyszenie koncentro-
wało się bardziej na sprawach obywatel-
skich i samorządowych, bo chcieliśmy 
zmian w sposobie zarządzania gminą. 
Jedną z pierwszych naszych akcji była 
„Masz głos – masz wybór”, w ramach 
której przez wiele lat organizowaliśmy 
przedwyborcze debaty, gromadzące 
bardzo dużo ludzi. Ten projekt prowa-
dził i koordynował głównie Krzysiek 
Dobrzyniecki. Prezesem stowarzyszenia 
był wtedy Krzysiek Chaciński, który za-
proponował rozszerzenie statutu o jesz-
cze jednego prezesa i wtedy ja weszłam 
do zarządu.

Czy Krzysztof Chaciński i Krzysztof 
Dobrzyniecki byli równie aktywni spo-
łecznie, jak Ty? 

“Krzyśki” zdecydowanie są społecz-
nikami z powołania. Zwłaszcza Dobrzy-
niecki – stowarzyszenie to takie jego 
dziecko, od początku do końca. Wciąż 
o nie dba, pyta czy wszystko jest w po-
rządku.
Czy jakoś odczuwasz, aby 

Stowarzyszenie “Radzymińskie Forum” 
cieszyło się specjalnymi względami 
włodarzy, z powodu sentymentów?

Raczej czuję na każdym kroku, że 
wymagania wobec SRF są przez to 
szczególnie wyśrubowane. Zarzuca mi 
się, że wygrywam przez starą znajo-
mość, a tymczasem prawda jest taka, że 
składając wnioski do Gminy muszę się 
jeszcze bardziej przyłożyć i dbać o naj-
drobniejsze szczegóły, żeby nikt mi po-
tem nie zarzucił, że dostałam pieniądze, 
a wniosek był pisany “na kolanie”, dla 
przykrywki. I nigdy nie jest też tak, że 
dostaję 100% tego, o co wnioskuję. Zde-
cydowanie łatwiej walczy mi się o środki 
w Powiecie.

W Radzyminie Stowarzyszenie nie 
jest przez Urząd promowane, ani tym 
bardziej, stawiane na piedestale jako 
wzór. Ja też nie proszę o żadne lajkowa-
nie, udostępnianie, bo wiem, że ludzie 
bardzo różnie to odbierają.

Często udaje mi się pozyskać świet-
nych fachowców i animatorów do pro-
wadzenia interesujących zajęć, w któ-
rych nie biorę udziału, bo nie chcę, żeby 
ktoś posądził mnie o wykorzystywanie 
i organizowanie zajęć „pod siebie”. Wolę 
pozostawać obserwatorem i skupiać się 
na należytym przebiegu zajęć.

Jak zareagowałaś na sugestie jednego 
z radnych na sierpniowej sesji Rady 
Miejskiej, że Stowarzyszenie “Ra-
dzymińskie Forum” zdobywa dotacje 
dzięki specjalnemu traktowaniu przez 
gminnych włodarzy?

Było mi przykro. I czułam też złość. 
Nie tylko dlatego, że jest to nieprawda. 
To strasznie demotywujące oddziały-
wanie na wszelkie organizacje poza-
rządowe. Ludzie będą się obawiali, że 
napracują się przy konkursowych pro-
jektach i nie będą mieli szans wygrać. 
A jak wygrają, to ktoś zarzuci im ku-
moterstwo. Każdy, kto zna realia pracy 
w NGO wie, jak ciężko jest aktywizować 
ludzi, budować bazę wolontariuszy. Po 
takich komentarzach my znów cofamy 
się do “zera” i musimy przekonywać lu-
dzi, że działalność społeczna jest dobra, 
fajna i warto się w nią angażować.

Każdy może przyjść i działać w “Ra-
dzymińskim Forum”?

Każdy.
Czym Stowarzyszenie „Radzymińskie 
Forum” zajmuje się na dzień dzisiejszy?

Przede wszystkim, SRF funkcjonu-
je dziś bardziej w skali Powiatu. Mamy 
punkt specjalistycznego poradnictwa 
rodzinnego, dotowany przez powiat 
wołomiński. Obsługujemy trzy gminy – 
Radzymin, Klembów i Dąbrówkę, choć 
nie odmawiamy pomocy osobom z in-
nych części powiatu. Od kilku miesięcy 
prowadzimy Centrum Organizacji Po-
zarządowych, wspierające organizacje 
z całego powiatu. Również to jest doto-
wane z wygranego konkursu w powie-
cie. Oprócz tego prowadzimy zajęcia dla 
dzieci z profilaktyki uzależnień. Wła-
śnie niedawno mieliśmy w ramach tej 
działalności zajęcia survivalowe.

A więc nie dość, że prowadzisz wła-
sne projekty, to jeszcze zapewniasz 
wsparcie dla innych organizacji po-
zarządowych, ucząc ich jak być sku-
teczniejszym w zdobywaniu środków 
z rozmaitych projektów?

Tak, udało mi się zaprosić w tym ce-
lu do współpracy świetnych ekspertów 
z warszawskich centrów, specjalizują-
cych się choćby w norweskich środkach. 
Jest do dyspozycji prawnik, księgowa 
i wszystkie organizacje mogą z tego 
wsparcia bezpłatnie korzystać.

Wulkan kreatywności, zaangażowana, nieprzewidywalna w działaniach – tak mówią o niej znajomi.  
A jaka jest naprawdę? Rozmawiamy z Anną Orlińską, społecznikiem z powołania, radzyminianką  
z zamiłowania, a przede wszystkim – prezeską Stowarzyszenia “Radzymińskie Forum”.

Warto angażować się społecznie

Konsultacje społeczne projektu  
Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla gminy Radzymin  
na rok 2021

szczególnej roli, jaką w jaką w sierp-
niowe dni 1920 r. odegrała Górka 
Św. Antoniego już w kilka lat po bi-
twie postanowili w trwały sposób 
upamiętnić to miejsce dla potom-
nych, wyrażając tym samym swoją 
wdzięczność za ocalenie Ojczyzny. 
W 1925 roku z inicjatywy ówczesne-
go leśniczego Antoniego Rajkiewi-
cza lokalna społeczność wzniosła 
na południowo-wschodnim stoku 
Górki kapliczkę – pomnik, którego 
autorami byli: Antoni Szubierajski 
z Nadmy oraz Niczman ze Strugi.

Pierwotnie, kapliczka miała for-
mę wykonanego z betonu pnia drze-
wa o średnicy 210 cm i wysokości 2,5 
m. (Ponoć do jej budowy wykorzy-
stano ceglany gruz ze zniszczonych 
podczas bitwy budynków). W owym 
pniu umieszczona została figurka 
św. Antoniego – patrona spraw trud-
nych i beznadziejnych, trzymającego 
na ręku dziecko. Wnękę z figurą za-
kryto szybą, a poniżej umieszczono 
sentencję: „Święty Antoni módl się 
za nami”.

Przeniesienie kapliczki  
z pierwotnej lokalizacji

W 1989 r., gdy poszerzano jezd-
nię kapliczka została przesunięta 
o 10 metrów w kierunku zachod-
nim. (Zmiana lokalizacji odbyła się 
w obecności ks. Stanisława Pałacha 
– ówczesnego proboszcza parafii 
p.w. św. A. Boboli w Markach-Stru-
dze).

W 1990 r. przeprowadzono jej re-
nowację. Wtedy też, na szczycie ka-
pliczki umieszczono figurę Matki 
Bożej z chroniącym ją przed desz-
czem nakryciem w formie metalowej 
korony i gałęzi z liśćmi.

W kolejnych latach obok kapliczki 
pojawiały się dodatkowe elementy.

W 2008 r. z inicjatywy Towarzy-
stwa Przyjaciół Marek i mareckiej 
Akcji Katolickiej ustawiono tablicę 

pamiątkową z napisem: „Niechaj 
pamięć z serca twego płynąca zapo-
mnieć nigdy nie zdoła, że my żołnie-
rze Wojska Polskiego, siłami pułku 
Strzelców Wileńskich wraz z naszym 
dowódcą majorem Stanisławem Bo-
biatyńskim z tego miejsca w dniach 
14 i 15 sierpnia 1920 roku szliśmy do 
śmiertelnej rozprawy z bolszewika-
mi o utracony Radzymin. Drugie-
go dnia walk po krwawym wysiłku 
i bolesnych ranach, rozkaz wyko-
naliśmy – odbiliśmy Radzymin ku 
chwale naszej Ojczyzny POLSKI”.

Rok później postawiony zo-
stał także drewniany krzyż, który 
na przestrzeni lat uległ degrada-
cji (spróchniał). W ramach obcho-
dów 100. rocznicy Bitwy Warszaw-
skiej1920 r., w dniu 10 sierpnia 2020 
r. w jego miejsce postawiono nowy 
drewniany krzyż, wykonany przez 
p. Romana Szczypkowskiego.

 Renowacja z potrzeby serca
Zarówno wymiana zniszczonego 

krzyża, jak też odnowienie zabyt-
kowej kapliczki i uporządkowanie 
przestrzeni na Górce Św. Antonie-
go to zasługa wiceprzewodniczącej 
Rady Miejskiej w Radzyminie p. 
Izabeli Paciorek, a zarazem miesz-
kanki Nadmy.Również z inicjatywy 
Izabeli Paciorek, 13 sierpnia 2020 
r. odbyła się  pierwsza od lat uro-
czystość na Górce Św. Antoniego, 
wieńcząca dzieło renowacji i wpi-
sująca się w obchody 100. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej 1920 r. w gmi-
nie Radzymin.

 
Przy wsparciu ze strony gminy 

Radzymin oraz zaangażowaniu 
mieszkańców Nadmy, Górka Św. 
Antoniego odzyskała świetność. 
Czas, aby przywrócić do zbiorowej 
pamięci jej zapomnianą historię 
i należne miejsce w kalendarzu do-
rocznych obchodów upamiętniają-
cych Cud nad Wisłą.

  Rafał S. Lewandowski

Bitwa pod Radzyminem 
1920 r. Polskie czołgi 

Renault FT 17 w rejonie 
Górki św. Antoniego

Gmina Radzymin jak co roku prze-
prowadziła konsultacje społeczne doty-
czące programu współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi w roku 2021. 
Na przełomie sierpnia i września Re-
ferat Partycypacji i Polityki Społecznej 
zbierał uwagi i opinie do nowej wersji 
programu, który określa ramy i cele 
partnerskiego współdziałania na rzecz 
lokalnej społeczności. Swoje oceny 
przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych zgłaszali pisemnie oraz na spo-
tkaniu zorganizowanym 7 września br. 
w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin.

Program określa finansowy i pozafi-
nansowy charakter wspólnych działań 
realizujących potrzeby mieszkańców 
Gminy, przewiduje dotacje całkowite 
lub częściowe dla organizacji, którym 
powierzy się wykonanie działań reali-
zowanych w ramach inicjatywy lokal-
nej lub umów o partnerstwo. Formy 
pozafinansowe przewidują udostępnia-
nie gminnej infrastruktury na potrze-
by realizowanych zadań oraz wsparcie 
promocyjne i konsultacyjne.

Priorytetem dla gminy Radzymin 
w roku 2021 będą zadania publiczne 
dotyczące m.in.:
•   podtrzymywania i upowszechnia-

nia tradycji narodowej, pielęgno-
wania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywa-
telskiej i kulturowej; 

•   działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym; 

•   kultury, sztuki, ochrony dóbr kul-
tury i dziedzictwa narodowego; 

•   ekologii i ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodni-
czego; 

•   porządku i bezpieczeństwa pu-
blicznego. 

Cała lista preferowanych zadań pu-
blicznych wraz z pełnym tekstem Pro-
gramu współpracy gminy Radzymin 
w 2021 roku z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego jest dostępna na stronie BIP 
gminy Radzymin.

 Używanie substancji psychoak-
tywnych powoduje szereg negatyw-
nych skutków zdrowotnych i społecz-
nych. Gmina Radzymin podejmuje 
działania zarówno zapobiegające jak  
i  naprawcze. Ich katalog zdefinio-
wany jest w Gminnym Programie  
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii w gminie Ra-
dzymin, uchwalanym corocznie przez 
Radę Miejską w Radzyminie.

We wrześniu 2019 r. zo-
stały przeprowadzone po raz 
pierwszy konsultacje społeczne  
z mieszkańcami gminy Radzymin 
w sprawie projektu wspomnia-
nego Programu. Ich celem było 
włączenie mieszkańców w pro-
ces stanowienia prawa, zwiększe-
nie zainteresowania problematyką 
uzależnień oraz udziału w proce-
sie dialogu społecznego w sprawach 
istotnych w zakresie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów uza-
leżnień.

Na przełomie października i listo-
pada Gmina planuje konsultacje spo-
łeczne w sprawie programu na rok 
2021. Główne założenia dotyczą dal-
szego rozwoju działań z obszaru pro-
filaktyki uzależnień i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i narko-
manii, mających na celu zapobiega-
nie powstawaniu nowych problemów 
oraz niwelowanie negatywnych zja-
wisk będących skutkiem używania 
substancji psychoaktywnych.  Opinie 
i propozycje będą zbierane w formie 
pisemnej za pośrednictwem Inter-
netu. Termin i szczegóły dotyczące 
konsultacji zostaną opublikowane na 
urzędowej tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta i gminy Radzymin, na gmin-
nej stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej oraz w mediach społeczno-
ściowych, których administratorem 
jest gmina Radzymin. 

Ciąg dalszy ze stroniy 17 →

Zróbmy wspólnie 
coś pożytecznego

Dlaczego SRF uzyskuje tak wiele środ-
ków z gminy Radzymin?

Po prostu startuję w konkursach. Je-
śli chodzi o Radzymin, żadna z organi-
zacji z Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych nie zgłosiła się po te środki. 
W naszej gminie funkcjonują głównie 
organizacje „branżowe”, koncentrujące 
się na określonej niszy, jak kluby spor-
towe, koła łowieckie, zrzeszenia senio-
rów. Można powiedzieć, że na ich tle 
Stowarzyszenie “Radzymińskie Forum” 
wyróżnia się największym przekrojem 
tematycznym i społecznym organizo-
wanych przez siebie akcji.

A więc to wszechstronność jest głów-
nym atutem Stowarzyszenia?

Ta wszechstronność przejawia się 
nie tylko w różnych projektach, ale 
i w różnych partnerach pozyskiwanych 
do współpracy – od nauczycieli, przez 
lokalnych przedsiębiorców, aż po lide-
rów społecznych. Ostatnio ściśle współ-
pracujemy choćby z Michałem Kamiń-
skim, artystą filmowcem, fotografem 
i byłym dyrektorem Biblioteki Publicz-
nej w Radzyminie. Od dwóch lat ak-
tywnie współpracujemy też ze Szkołą 
podstawową w Nadmie, gdzie ucznio-
wie uczestniczą w zajęciach pozalekcyj-
nych, finansowanych z pozyskanej przez 
nas dotacji.

Czy masz jakąś radę dla młodych ra-
dzymińskich społeczników i organiza-
cji pozarządowych?

Nie bójcie się składać wnio-
sków. Nie ograniczajcie się tylko do 

gminnych konkursów. Jest bardzo 
dużo środków ogólnopolskich. W ra-
mach COP rozsyłamy zresztą mailowo 
informacje o konkursach do wszyst-
kich zrzeszonych organizacji, w czym 
Starostwo Powiatowe również czynnie 
nam pomaga. Trochę przykro, że or-
ganizacje nie starają się o te pieniądze, 
szczególnie te z naszej gminy. A moż-
liwości jest bardzo dużo. Kiedy ma-
my dyżury w naszym punkcie, można 
przyjść z każdym pomysłem i go prze-
pracować.

A może boją się, że wy, „starzy wyja-
dacze”, ukradniecie im te pomysły?

Jasno jest powiedziane, że jest jak 
na spowiedzi. To, o czym rozmawia-
ją z ekspertem, pozostaje między ni-
mi a ekspertem. Mogą liczyć na naszą 
dyskrecję i naszą pomoc. Sama piszę 
dla jednej z radzymińskich organizacji 
sportowych wnioski od trzech lat i od 
trzech lat oni te dotacje dostają.

W ostatnich wyborach samorządo-
wych startowałaś do Rady Miejskiej. 
Dlaczego, będąc osobą społeczną 
i zaangażowaną, nie weszłaś do niej?

Po prostu w tamtym momencie do 
końca tego nie czułam. Nie umiałam 
przełamać bariery lęku przed kontak-
tem z mieszkańcem. Zapraszać ludzi 
do głosowania na siebie. Nie potrafi-
łam dobrze się sprzedać.

Wolisz pracować na idee,  
niż na siebie?

Zawsze tam gdzieś z tyłu - nie na 
sztandarach. Wiele osób kojarzy moje 
nazwisko z różnych projektów, ale nie 
kojarzą mnie wizualnie. Dopiero jak się 
przedstawiam, jest zaskoczenie: “o, to 
pani?”.

Nie jesteś rodowitą radzyminianką. 
Dlaczego więc Radzymin?

Zaczęło się od nauki w Technikum 
Terenów Zieleni i tak już zostałam. Bę-
dąc tu od 15-go roku życia, czuję się bar-
dziej związana z Radzyminem niż z ro-
dzimymi Markami. Podoba mi się, że 
idąc do pracy mijam się ze znajomymi 
ludźmi, machamy sobie na powitanie. 
Nie ma zbytniej anonimowości, jest 
swojsko. Jest miło.

Dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję i raz jeszcze zachę-

cam Radzyminiaków, abyście zakłada-
li organizacje i działali społecznie, na 
rzecz nie tylko mieszkańców Radzymi-
na, ale i całej Gminy. Bo jest naprawdę 
mnóstwo wartościowych projektów do 
zrobienia. Jeśli ktoś nie chce zakładać 
własnej organizacji, zapraszam go do 
siebie. Użyczę całej mojej wiedzy i do-
świadczenia organizacji - byle tylko coś 
fajnego powstało.
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Miłośnicy dawnych pojazdów roz-
wiązywali po drodze zagadki przygo-
towane przez organizatorów oraz mu-
sieli wykazać się sprawnością podczas 
zadań zręcznościowych. W Radzymi-
nie musieli odwiedzić Domek Ogrod-
nika, gdzie trzeba było zapytać księżną 
Eleonorę Czartoryską (w tej roli nieza-
wodna p. Małgorzata Puzio z zespo-
łem Teatru Maskarada), kiedy ustano-
wiła powinności wobec dworu i zasady 
utrzymania porządku w mieście. Auto-
mobiliści mieli też za zadanie odnaleźć 
kirkut - dawny cmentarz żydowski. 

Na terenie “lądowiska papieskie-
go” i przy hali ROKiS na uczestni-
ków czekały próby sprawnościowe. 
Musieli prawidłowo i na czas przeje-
chać slalom mini walcem drogowym, 

a siedząc w koszu zabytkowego moto-
cykla z „MotoCudu” - ostrożnie prze-
wieźć w plastikowym kubku pełnym 
wody piłeczkę do tenisa stołowego. Na 
pobliskim Cmentarzu Żołnierzy Pol-
skich 1920 roku poszukiwali dodatko-
wo odpowiedzi na pytanie historyczne. 
Kolejne zadania czekały w Radzymiń-
skim Ośrodku Kultury i Sportu. Tu na-
leżało sprawdzić się w strzelaniu z łuku, 
nad czym czuwał Klub Łuczniczy „RO-
KiS” Radzymin oraz wykazać się wie-
dzą historyczną pod okiem członków 
Nadwornej Chorągwi Dragońskiej Imć 
Zygmunta z Pleszowic Fredra. Należa-
ło prawidłowo nazwać prezentowane 
elementy wyposażenia XVII-wieczne-
go pikiniera.

Zlot zakończył się w Broku, gdzie 

miało miejsce rozdanie nagród i wy-
różnień. Najwięcej punktów podczas 
Zlotu zdobyły załogi motocykla In-
dian z 1938 r. i Harley - Davidson z roku 
1944, a także samochodu Opel Rekord 
z 1969 r. Nagroda za najdalszy dojazd 
trafiła w ręce załogi z Krakowa. Naj-
starszym pojazdem, który wziął udział 
w Zlocie okazał się motocykl Indian 
z 1938 r. Organizatorzy wręczyli rów-
nież nagrodę dla najciekawszego pojaz-
du socjalistycznego, za który uznano 
Tarpana. Najciekawszym pojazdem ka-
pitalistycznym wg jury był zaś japoński 
skuter Honda Spacy. 

Mamy nadzieję, że przyszłoroczny 
Zlot Pojazdów Zabytkowych również 
zawita do Radzymina i szykujemy ko-
lejne niespodzianki!

Pani Genowefa Kryszkiewicz uro-
dziła się w 1920 roku. W kwietniu 
skończyła 100 lat. 

Burmistrz Krzysztof Chaciński 
wraz ze swoim zastępcą Krzysztofem 
Dobrzynieckim odwiedzili jubilatkę, 
świętując wspólnie z jej rodziną wyjąt-
kowe urodziny. Pani Genowefa przy-
szła na świat w roku Bitwy Warszaw-
skiej i co sama podkreśla: „w roku, 
w którym urodził się papież Jan Paweł 

II”. Należy do pokolenia, które przeżyło 
cały wiek radzymińskiej historii.

Burmistrzowie złożyli pani Geno-
wefie życzenia od wszystkich radzymi-
niaków i wręczyli jej kwiaty oraz drob-
ny upominek. 

Redakcja Radzyminiaka również 
dołącza się do życzeń: „200 lat ży-
cia w zdrowiu, spokoju i we wsparciu 
wspaniałej rodziny”.

W sobotę 12 września radzymińscy 
harcerze ze Szczepu 9 „Labirynt” za-
inaugurowali rok harcerski 2020/21. 
“Pandemia pokrzyżowała wiele na-
szych wiosennych i letnich planów. Za-
miast spotykać się na zbiórkach w lesie, 
co tydzień widzieliśmy się przed ekra-
nem laptopa. Na szczęście, nowe prze-
pisy pozwoliły na powrót regular-
nych zbiórek i dzięki temu mogliśmy 
się wszyscy spotkać na pierwszej od 

początku pandemii miejskiej grze te-
renowej” - mówi harcmistrz Tomasz 
Godlewski. Po zakończonej grze har-
cerze spotkali się całym szczepem 
na tradycyjnym apelu - w tym roku 
w Parku Czartoryskiej. Wszystkich 
chętnych i ciekawych tego, co robimy, 
zapraszamy do kontaktu przez Facebo-
oka (www.facebook.com/Szczep9) lub 
stronę internetową (www.szczep9.pl). 
Czuwaj! (pwd. Katarzyna Lesiak)

Miłośnicy pojazdów 
zabytkowych w Radzyminie

Niezwykły jubileusz

Harcerska 
inauguracja roku

Ponad 40 załóg wzięło udział w XVI Wołomińskim Zlocie Pojazdów Zabytkowych. 
Ponad 100-kilometrowa trasa zlotu biegła ulicami Wołomina, Radzymina, Białobrzegów, 
Ryni, Kuligowa, Niegowa, Mostówki, Kamieńczyka i Szumina. Zdaniem uczestników 
tegorocznego Zlotu najwięcej atrakcji czekało na załogi w Radzyminie.

Uroczystość była połączona z ob-
chodami 101. rocznicy powstania Policji 
Państwowej oraz 95. rocznicą powoła-
nia Policji Kobiecej. Tego dnia policyj-
nymi medalami za długoletnią służbę 
odznaczono zasłużonych policjantów, 
w tym podinsp. Rafała Trzaskomę, by-
łego Komendanta Komisariatu w Ra-
dzyminie, a obecnie Zastępcę Komen-
danta Powiatowego Policji. Medale 
za zasługi dla Policji otrzymali także 
Adam Lubiak - Starosta Wołomiński 
i Paweł Bednarczyk, Burmistrz Tłusz-
cza. Nominację na stanowisko Komen-
danta Komisariatu Policji w Radzy-
minie otrzymał nadkomisarz Paweł 
Piórkowski, który odebrał również z rąk 
Komendanta Stołecznego symboliczny 
klucz do nowego budynku. Krzysztof 
Chaciński, Burmistrz Radzymina, wrę-
czył Komendantowi herb Radzymina, 

który będzie od dziś zdobił ściany no-
wej siedziby radzymińskiej Policji. 

Nowa siedziba radzymińskiej Po-
licji jest nowoczesna i przystosowana 
do współczesnych potrzeb i wyzwań, 
jakie stoją przed służbami mundu-
rowymi. Budowę nowego Komisa-
riatu rozpoczęto w 2019 r. i przepro-
wadzono w ekspresowym tempie. 
Inwestorem jest Komenda Stołeczna 

Policji i MSWiA, zaś gmina Radzymin 
współuczestniczyła w finansowaniu 
inwestycji. Nowy komisariat znajdu-
je się u zbiego ulic Traugutta i Żeli-
gowskiego, w pobliżu al. Jana Pawła II 
i Parku Czartoryskiej.

Życzymy Policjantom bezpiecznej 
pracy w nowej siedzibie dla dobra spo-
łeczności gmin Radzymin i Dąbrówka! 

(dkk)

Nowy komisariat Policji w Radzyminie
Pod koniec lipca br. radzymińscy Policjanci przenieśli się do nowego komisariatu przy ul. Traugutta 
17. Uroczystość otwarcia nowej siedziby Policji odbyła się 27 lipca z udziałem przedstawicieli 
MSWiA, Komendy Głównej, Komendy Stołecznej o Komendy Powiatowej Policji. 

Wakacje dobiegły końca i 1 wrze-
śnia rok szkolny 2020/2021 rozpoczął 
się w tradycyjnej formie. Ze względu 
na pandemię koronawirusa, większość 
uczniów i przedszkolaków nie było 
w szkołach i przedszkolach od poło-
wy marca br.  aż do zakończenia roku 
szkolnego. Naukę realizowano w trybie 
zdalnym.

Decyzją rządu, lekcje w szkołach 
od 1 września rozpoczęły się w trybie 
stacjonarnym i po dziś dzień, każda 
z radzymińskich szkół funkcjonuję 
w takiej formie. W przypadku wy-
krycia zachorowania na COVID-19 to 
Dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić 
prowadzenie zajęć w formie stacjonar-
nej i wprowadzić kształcenie miesza-
ne (hybrydowe) – wariant B lub zdal-
ne – wariant C. Możliwe to będzie po 
uzyskaniu zgody organu prowadzące-
go i pozytywnej opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Dyrektorzy szkół przy współpracy 
z organem prowadzącym, wyposaży-
li szkoły w środki dezynfekujące oraz 
artykuły ochrony osobistej swoich 
pracowników. W każdej ze szkół uru-
chomiono dodatkowe wejścia/wyjścia 
z budynku szkoły, aby zminimalizować 

kontakt znacznej ilością osób w jednym 
miejscu. Przy każdym wejściu zainsta-
lowano dystrybutory płynu do dezyn-
fekcji rąk. Organizacja pracy każdej ze 
szkół dostosowana jest do ich możliwo-
ści, przede wszystkim lokalowych.

Organ prowadzący oraz kierownicy 
jednostek oświatowych czuwają nad sy-
tuacją panującą w kraju, przygotowując 
szkoły na wypadek przejścia nauki na 
tryb hybrydowy lub zdalny. Na począt-
ku września pozyskana została przez 
gminę Radzymin kolejna partia lapto-
pów, która będzie nieodzowną pomocą 
przy ewentualnym przejściu nauczania 
z trybu stacjonarnego na tryb zdalny. 
Dyrektorzy szkół oraz kadra pedago-
giczna uczestniczą w szkoleniach mają-
cych na celu zapoznanie ich z różnymi 
technikami prowadzenia nauki w for-
mie zdalnej.

Rok szkolny 2020/2021 będzie na 
pewno rokiem intensywnej pracy, cały 
czas trwają pracę nad nowymi rozwią-
zaniami dotyczącymi nauki w formie 
hybrydowej/zdalnej, dostosowywane 
są przepisy prawa. Wszystko po to, aby 
zapewnić bezpieczeństwo oraz przeka-
zać uczniom wiedzę w niezmiennej ja-
kości i ilości. 

Radzymińska oświata 
rozpoczęła rok szkolny 
2020/2021

81. rocznica utworzenia 
Polskiego Państwa 
Podziemnego

26 września na Cmentarzu Żołnierzy 
Polskich 1920 r. oddaliśmy hołd Boha-
terom Polskiego Państwa Podziemne-
go. Obchody jak co roku zorganizowa-
ło Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Kra-
jowej Koło „Rajski Ptak” w Radzyminie 
i Międzyszkolny Klub Historyczny im. 
AK Ziemi Radzymińskiej. W obchodach 
udział wzięli kombatanci, władze samo-
rządowe, licznie zgromadzona młodzież 
i wielu mieszkańców. Wysłuchali oni 
m.in. prelekcji historycznej p. Jana Wnu-
ka, wzruszającej litanii patriotycznej, 
którą przygotowała i odczytała p. Han-
na Grzegorek oraz programu artystycz-
nego w wykonaniu młodzieży z Klubu 
AK. Zgromadzeni oddali hołd Poległym 
w modlitwie i składając kwiaty na mo-
giłach żołnierzy Armii Krajowej, w tym 
na grobie zmarłego w styczniu br. “Mło-
dzika” - płk. Mieczysława Chojnackiego. 
Uroczystość była też okazją do wręczenia 
odznaczeń i legitymacji członkowskich 
ŚZŻAK.

Na skraju miejscowości Mokre stoi 
niewielki pomnik. W tym miejscu 15 
sierpnia 1920 roku został ciężko ranny 
major piechoty Wojska Polskiego Stefan 
Walter, który prowadził do ataku pod-
oddziały 29 Pułku Strzelców Kaniow-
skich. Miał zaledwie 29 lat, jednak dał 
się poznać jako świetny dowódca i osoba 
o ogromnej odwadze. 

Zmarł 4 października 1920 roku 
w Warszawie. Został pochowany na 

Warszawskich Powązkach, a w 1936 ro-
ku przeniesiony na cmentarz wojskowy 
na Majkowie w Kaliszu. Odznaczono go 
pośmiertnie Krzyżem Srebrnym Orderu 
Wojennego Virtuti Militari.

Dokładnie w 100-lecie śmierci majora 
Waltera, sołectwo Mokre wspólnie z Gmi-
ną Radzymin zorganizowało uroczystość 
ku czci tego dzielnego dowódcy. Stała się 
ona również okazją do odsłonięcia i po-
święcenia tablicy, upamiętniającej Miejsca 

Bitwy Warszawskiej, którą przekazał sołec-
twu Mokre Prezydent RP Andrzej Duda.

- Jesteśmy zaszczyceni, że mieszkamy 
w miejscu, gdzie rozgrywały się histo-
ryczne wydarzenia, których 100-lecie ob-
chodzimy w tym roku – mówiła podczas 
powitania gości sołtys Mokrego Marlena 
Kolatorska-Pośnik.

Mimo niesprzyjającej pogody w uro-
czystości udział wzięli znamienici goście: 
rodzina majora Stefana Waltera na czele 
z panią Danutą Walter oraz przedstawi-
ciele Miasta Kalisza z przewodniczącym 
Rady Miasta Tadeuszem Skarżyńskim. 
Hołd mjr. Stefanowi Walterowi oddały 
również władze Powiatu Wołomińskie-
go i Gminy Radzymin, przedstawicie-
le Towarzystwa Przyjaciół Radzymina, 
młodzież z Międzyszkolnego Klubu Hi-
storycznego Żołnierzy AK z Radzymina 
i klas mundurowych I LO PUL w Wo-
łominie, strażacy, przedstawiciele szkół 
oraz mieszkańcy.

W Mokrem uczczono 100. rocznicę 
śmierci mjr. Stefana Waltera
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Na przeszkodzie organizacji te-
gorocznego festiwalu pn. VIII Spo-
tkania Teatrów Amatorskich STA-
Radzymin stanęła pandemia, ale, 
szczęśliwie, nie udaremniła wysił-
ków dzieci i młodzieży. Nie udało się 
– jak co roku – podsumować spekta-
kli przygotowywanych w ciągu mi-
nionego roku szkolnego w czerwcu, 
zrobiliśmy to po wakacyjnej przerwie 
w ramach Dni Radzymina. Ocenia-
nych było 10 spektakli zagranych 
w sumie przez 127 osób w wieku od 6 
do 18 lat. Młodych aktorów oceniało 
jury w składzie: Ewa Chotomska – pi-
sarka, scenarzystka, autorka piosenek 
dla dzieci, córka Wandy Chotomskiej, 

wieloletniej honorowej patronki fe-
stiwalu, Katarzyna Pazio, reprezen-
tująca Referat Promocji Urzędu Mia-
sta i gminy Radzymin, oraz Jolanta 
Boguszewska-Kolatorska – zastępca 
dyrektora Biblioteki w Radzyminie. 
Galę poprowadzili: Małgorzata Puzio 
– pomysłodawczyni festiwalu, i Artur 
Laskowski –  dyrektor Biblioteki. Na-
grodzono łącznie 29 osób w czterech 
kategoriach wiekowych. Głównymi 
nagrodami były książki i kryształo-
we statuetki zaprojektowane przez 
Edwarda Lutczyna a wykonane przez 
firmę Kryształy 3D z Białegosto-
ku. Festiwal i koncert fortepianowy 
(o którym kilka słów poniżej) zostały 

dofinansowane przez Powiat Woło-
miński.

Podczas panelu dyskusyjnego 
pn. „Radzymin-Warszawa-Polska 
– obroniona niepodległość” lokalni 
historycy oraz pracownicy naukowi 
Muzeum Niepodległości w Warsza-
wie przedstawili referaty dotyczące 
wojny polsko-bolszewickiej. Odczy-
ty dotyczyły m. in. postawy ludności 
Radzymina podczas Bitwy Warszaw-
skiej (Władysław Kolatorski) czy hi-
storii 85 Pułku Strzelców Wileńskich 
(Jan Wnuk). W przerwie między re-
feratami nagrodzeni zostali zwy-
cięzcy konkursu „Co wiesz o wojnie 
polsko-bolszewickiej”. Do udziału 

w zabawie zaprosiliśmy mieszkań-
ców Radzymina jeszcze w sierpniu. 
Konkurs zakładał udział uczestników 
on-line, a wymagane informacje znaj-
dowały się na wystawie „Radzymin 
w Bitwie Warszawskiej”.

Dla dzieci zorganizowany został 
dwudniowy piknik w Parku Miej-
skim, nadto mogły obejrzeć przedsta-
wienie w wykonaniu teatru z Katowic 
Prym Art. Grupa przyjechała do nas 
z przedstawieniem „Fantazjana – nie-
kończąca się historia”. Bogaty w sce-
nografię i bajeczne kostiumy spektakl, 
inspirowany filmem „Niekończąca się 
opowieść”, zaoferował małym widzom 
niezwykłą podróż w świat bajki.

Nie obyło się także bez koncer-
tu. 19 września na scenie Radzy-
mińskiej Sali Koncertowej wystąpiła 
Bovska. Kameralna forma koncertu 
idealnie wpasowała się w klimaty na-
szej Sali, jednak nie zabrakło impre-
zowego pazura, na który publiczność 
zareagowała bardzo entuzjastycznie. 
Ekspresyjność artystki w połączeniu 
z fantastyczną grą świateł stworzyły 
niesamowite show oraz swojego ro-
dzaju narrację. W trakcie koncertu 
usłyszeliśmy starsze utwory, takie 
jak: „Kaktus” czy „Kimchi”, ale tak-
że elementy najnowszej płyty „Sor-
rento”, którą po koncercie można by-
ło zdobyć wraz z autografem. Relacja 

Dni Radzymina 2020

Radzyminiaku! Co wiesz o wojnie polsko-bolszewickiej?

Wirtualny Bieg 1920

100 kilometrów na 100-lecie

Na tegoroczne obchody 545 rocznicy nadania Radzyminowi praw miejskich, które trwały 4 dni, złożyły się: gala 
STARadzymin, otwarcie wystawy Nasze Chwile – Nasz Radzymin, panel dyskusyjny z okazji 100. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej, przedstawienie dla dzieci, koncert Bovskiej, koncert fortepianowy na tarasach Domku Ogrodnika  
i spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem.

Czy wiecie, dlaczego bolszewicy nie zniszczyli pomnika Kościuszki, kiedy plądrowali Radzymin w sierpniu 1920 roku? A jak 
nazywał się radzymiński lekarz, który podczas walk o Radzymin zorganizował punkt opatrunkowy w domu Towarzystwa 
Ogrodniczego „Zwiastunka”? To pytania, które sprawiły najwięcej trudności uczestnikom konkursu „Co wiesz o wojnie 
polsko-bolszewickiej”.

29. Bieg 1920 - Półmaraton Uliczny “Cud nad Wisłą”, zorganizowany z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 
odbył się w bieżącym roku w formie wirtualnej, oczywiście z powodów epidemicznych. Choć wielu biegaczy było 
rozczarowanych brakiem tradycyjnego biegu ulicznego, to i tak w jego wirtualnej wersji sklasyfikowano aż 190 osób.

z koncertu jest dostępna na naszej 
stronie YT.

W parku Czartoryskiej otwar-
ta została wystawa pt. Nasze Chwi-
le – Nasz Radzymin autorstwa Beaty 
Lenart. Na zdjęciach, które można 
oglądać spacerując skwerem Żeligow-
skiego, widnieją radzymińskie rodzi-
ny, na tle malowniczych krajobrazów, 
sfotografowane w wyjątkowych miej-
scach, w bajkowych stylizacjach. Fo-
tograf uchwyciła chwile, które warto 
zatrzymać.

Na tarach Domku Ogrodnika 
w niedzielne popołudnie Maria Ga-
bryś-Heyke czarowała grą na histo-
rycznym fortepianie Broadwood na 
tarasach Domku Ogrodnika. Zagrała 
polonezy. Najpierw autorstwa Marii 
Szymanowskiej, Macieja Radziwiłła, 
Michała Kleofasa Ogińskiego i Sta-
nisława Moniuszki, a w drugiej części 
koncertu – Fryderyka Chopina, wień-
cząc koncert Wielkim Polonezem 
Es-dur opus 22. Sprzyjała słoneczna 
pogoda, ciepłe powietrze, piękno sce-
nerii – odrestaurowanego zabytkowe-
go Domku Ogrodnika, okalających 
go okazałych drewnianych tarasów, 
parkowej roślinności.

Mocnym akcentem, kończącym 

obchody Dni Radzymina 2020 było 
spotkanie z reportażystą i pisarzem 
– Mariuszem Szczygłem. Podczas 
spotkania padły pytania o rolę i mi-
sję reportera czy o sposób pokazywa-
nia prawdy w reportażach. Usłysze-
liśmy również o inspiracji Mariusza 
Szczygła książką pisarza Stanisła-
wa Stanucha i jego słowami „Każdy 
człowiek powinien szukać własnej 
prawdy ... .” Zdaniem naszego go-
ścia, w pracy reportera ważne jest to 
„by czytelnicy wiedzieli, że reportaż 
jest prawdziwym, ale wyłącznie su-
biektywnym gatunkiem”, bez oceny 
i sugestii. Podczas rozmowy dowie-
dzieliśmy się również, od kiedy trwa 
jego przyjaźń z Czechami, w wyniku 
której powstały intrygujące reporta-
że. Mariusz Szczygieł opowiadał tak-
że o swojej twórczości, zainteresowa-
niach, fascynacjach literackich oraz 
planach zawodowych i osobistych. 
W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 
osób, rozmowa trwała prawie dwie 
godziny. Uczestnicy spotkania mieli 
okazję zadać naszemu gościowi swoje 
pytania, zakupić książkę i otrzymać 
autograf.  

Oprac. Jolanta Boguszewska- 
-Kolatorska i Artur Laskowski

Najszybciej trasę półmaratonu po-
konał Krzysztof Misiurek z Klemen-
towic (woj. Lubelskie) z czasem 1:13:47, 
który kilkanaście razy brał udział 
w naszych biegach i zajmował miej-
sca w pierwszej piątce wśród Polaków. 
Najszybsza wśród kobiet była Katarzy-
na Tomczak z zespołu “Zabiegany Su-
lechów” (01:44:43)

Zawodnicy rejestrowali się do biegu 
elektronicznie. Każdy miał do pokonania 
dystans 21,1 km, który można było prze-
biec w dowolnym miejscu, wyłącznie 
w terminie od 15 do 17 sierpnia br. Należa-
ło zarejestrować swój bieg na dowolnym 
urządzeniu rejestrującym czas i pokona-
ną trasę, a następnie przesłać plik z mo-
bilnej aplikacji sportowej. Uczestnicy 

otrzymywali pakiet startowy, nagrody 
i pamiątkowe medale pocztą. Okolicz-
nościowy medal był w tym roku wyjąt-
kowy - zawierał odwzorowanie przed-
wojennego zdjęcia archiwalnego z biegu 
sztafetowego Radzymin-Warszawa z 1938 
r. oraz grafiki W. Skoczylasa na okładce 
Tygodnika Ilustrowanego z 21 sierpnia 
1920 roku. (M. Jusiński)

W oryginalny sposób 100-lecie Bitwy Warszawskiej 
uczcili 15 sierpnia br. biegacze-amatorzy z Radzymina, 
Wołomina, Marek i Tłuszcza - grupy biegowe z każde-
go miasta przebiegły po 25 km, co wspólnie dało dy-
stans 100 kilometrów w hołdzie bohaterom zwycięstwa 
sprzed wieku. Biegacze biegli ze swoich miejscowości 
do Radzymina i spotkali się przy Cmentarzu Żołnie-
rzy Polskich 1920 r.

Ekipa z “Radzymin Run Team” biegła z Ossowa 
do Radzymina. W sztafetowej inicjatywie wzięli rów-
nież udział członkowie klubów “Zabiegany Woło-
min”, ‘Markowi Biegacze” i “Bóbr Tłuszcz”. Jak zwykle 
15 sierpnia upał dawał się we znaki, ale determinacji 
nie zabrakło. Przedstawiciele klubów wzięli też udział 
w wirtualnym “Biegu 1920”. 

“Cieszymy się, że mogliśmy w tak symboliczny spo-
sób oddać hołd poległym Żołnierzom w 100-ną rocz-
nicę Cudu nad Wisła, tym bardziej, że radzymiński 
półmaraton w tradycyjnej formie się nie odbył. Dzięku-
jemy naszym Przyjaciołom i Sympatykom za wsparcie 
na trasie, oraz Cukierni Małgosia za lody na mecie” - 
powiedział Tomasz Wardak, współorganizator sztafety. 

Pan Tomasz zachęca też do wspólnego uprawiania 
sportu: “Radzymin Run Team to lokalna grupa entu-
zjastów biegania. Spotykamy się na wspólne treningi 
w każdą środę o godz. 19.00, na pl. Kościuszki. Trasa 
i tempo są dopasowane do uczestników, zatem przyjść 
może absolutnie każdy amator sportu. Dużo przyjem-
niej biega się w przyjaznej i wesołej atmosferze, zwłasz-
cza w jesienne i zimowe wieczory.” 

ówczesnych mieszkańców Radzymina 
i okolic. Współcześnie żyjący odpowia-
dają za pamięć o tym zdarzeniu, znając 
historię kolejne pokolenia mogą czerpać 
moc i otuchę do wytrwania nawet przy 
najbardziej beznadziejnym położeniu... 
To Miasto Cudu.” Dagmara

„Dla współczesnego mieszkańca Ra-
dzymina funkcjonowanie w przestrzeni 
„Cudu nad Wisłą” może być nacechowa-
ne większym poczuciem przynależności. 
Zwłaszcza przy ogromnej globalizacji, 
przynależność do „małej ojczyzny” i lo-
kalnej społeczności jest niezwykle cen-
na, a świadomość ważnych wydarzeń 
mających miejsce 100 lat temu, daje po-
czucie większej wspólnotowości - o ile 
taką świadomość mieszkaniec Radzy-
mina posiada.” Anna

„W Radzyminie mieszkam zaled-
wie od kilku lat, ale już wcześniej dużo 
słyszałem o zasługach miasta w trak-
cie walk z bolszewikami o Warszawę. 

Teraz jestem dumny, że „Miasto Cudu 
nad Wisłą” - jest moim miastem. To po-
wód do satysfakcji i jednocześnie szansa 
na promocję Radzymina. Tradycja bi-
twy w 1920 roku pozostaje wciąż żywa 
i sprawia, że wiele osób przyjeżdża do 
Radzymina, aby zobaczyć miejsce histo-
rycznej bitwy. Zwycięstwo nad bolszewi-
kami próbującymi podbić Polskę i całą 
Europę - to nasz „znak rozpoznawczy”. 
Radzymin, jako miejsce, gdzie doko-
nała się „osiemnasta decydująca bitwa 
w dziejach świata” jest dobrze kojarzony 
i odbierany w całej Polsce. Dlatego war-
to ten fakt wykorzystać z pożytkiem dla 
lokalnej społeczności.” Piotr

„Każdy mieszkaniec powinien pielę-
gnować pamięć o tej bitwie. Bo my ra-
dzyminiacy musimy pamiętać. Jeśli my 
zapomnimy, to inni też o tym zapomną.” 
Jakub

 Oprac. Jolanta 
Boguszewska-Kolatorska

W połowie sierpnia b.r. zaprosiliśmy 
mieszkańców Radzymina do udziału 
w konkursie historycznym. Konkurs, 
umieszczony w sieci, skierowany był 
zarówno do dorosłych, jak i młodzie-
ży i wymagał wykazania się dość sze-
roką wiedzą dotyczącą historii Polski 
i samego Radzymina. Począwszy od 
prostych zagadnień dotyczących Józe-
fa Piłsudskiego czy księdza Skorupki, 
konkurs prowadził uczestników przez 
meandry wojny z bolszewikami i Bi-
twy Warszawskiej do bardziej szczegó-
łowych pytań, dotyczących historii Ra-
dzymina i jego mieszkańców podczas 
działań wojennych.

W konkursie wzięło udział ponad 
200 osób, z których tylko czworo od-
powiedziało bezbłędnie na wszystkich 
20 pytań. Największym kłopotem oka-
zała się osoba doktora Eugeniusza Klo-
ca, który w domu Towarzystwa Ogrod-
niczego „Zwiastunka” zorganizował 
punkt opatrunkowy dla rannych żoł-
nierzy. Lekarz przypłacił życiem swoje 

zaangażowanie, gdyż zmarł na tyfus 
zarażony przez żołnierzy.

Konkurs okazał się dość trudny, 
ale odpowiedzi na wszystkie pytania 
można było znaleźć na wystawie „Ra-
dzymin w Bitwie Warszawskiej”, która 
została zorganizowana w ramach ob-
chodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej  
i można ją oglądać do połowy paź-
dziernika przy Cmentarzu Poległych 
w Radzyminie. Na 25 tablicach przed-
stawiliśmy znaczenie obrony miasta 
w przebiegu Bitwy Warszawskiej. Naj-
bardziej istotnym elementem wystawy 
było jednak nakreślenie roli cywilnych 
mieszkańców Radzymina w działa-
niach wojennych. Na wystawie po raz 
pierwszy została pokazana ilustracja 
przedstawiająca uprowadzonego przez 
bolszewików księdza Andrzeja Rudz-
kiego.

W ostatnim pytaniu prosiliśmy 
uczestników o zastanowienie się, jakie 
znaczenie dla współczesnego miesz-
kańca Radzymina może mieć fakt, że 

jedna z najważniejszych bitew Europy 
rozegrała się w mieście i jego okolicach. 
Poniżej przytaczamy kilka ciekawych 
odpowiedzi:

„Dla mnie, osoby urodzonej i wycho-
wanej na ziemi radzymińskiej, fakt ten 
ma ogromne znaczenie historyczne. Od 
dziecka uczono mnie w domu i w szkole 
o Cudzie nad Wisłą, za każdym razem 
odwiedzając grób mojego dziadka mija-
łam groby poległych żołnierzy. Ponadto 
hasło „Radzymin„ jest bardzo rozpo-
znawalne, dzięki Bitwie, dzięki wizycie 
Papieża. Jestem dumna gdy ktoś mówi 
o Radzyminie a ja mogę powiedzieć, 
że pochodzę właśnie z tego miasta. Te-
go słynnego Radzymina, który choć jest 
malutki to był na ustach całego świata.” 
Małgorzata

„Bitwa Warszawska to wydarzenie 
o ogromnej wielkości w dziejach Pol-
ski. Wola walki o ocalenie, o istnie-
nie, jest świadectwem życiowej mocy 
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Z okazji setnej rocznicy Bitwy War-
szawskiej na drogach gmin Radzymin 
i Nieporęt ścigali się 13 sierpnia br. za-
wodowi kolarze, którzy wystartowali 
w II etapie wyścigu kolarskiego Ma-
zowsze Tour o Puchar Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego “Tour Bi-
twa Warszawska 1920”. 

Etap w Radzyminie miał 150 km 
długości i przebiegał po pętli, wiodą-
cej przez miejscowości Łąki, Wólka Ra-
dzymińska, Sieraków i Cegielnia. Start 
i meta, a także miasteczko rowerowe, 
mieściły się na pl. Kościuszki w Ra-
dzyminie. Zwycięzcą radzymińskie-
go etapu okazał się Arne Marit z Lotto 
Soudal Development Team. Radzymin 
gościł wyścig już po raz drugi - w ubie-
głym roku Radzymin był miastem 

startowym Touru.
Cały wyścig trwał pięć dni i rozpo-

czął się od pętli na warszawskiej Agry-
koli. Po zakończeniu rywalizacji w Ra-
dzyminie zawodnicy ścigali się jeszcze 
na etapach w Legionowie/Serocku, Na-
sielsku/Nowym Dworze Mazowieckim 
i w Płocku/Płońsku. Ogółem w wyści-
gu wystartowały 24 zawodowe zespoły 
kolarskie. W klasyfikacji generalnej na 
podium stanęli:

I miejsce:  
Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix)
II miejsce:  
Senne Leysen (Alpecin-Fenix)
III miejsce:  
Paweł Bernas (Mazowsze Serce Polski)

(dkk)

To była prawdziwa kolarska bitwa 
na zakończenie wakacji w Mieście Cu-
du nad Wisłą. W niedzielę 30 sierpnia 
br. w wyścigach LOTTO Poland Bike 
Marathon w Radzyminie wystartowało 
łącznie 550 zawodników, pomimo desz-
czowej aury. Kolarskie Miasteczko zna-
lazło się tradycyjnie przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 im. ks. E. Czartoryskiej. 
Gościem specjalnym zawodów był Sta-
nisław Aniołkowski, świeżo upieczony 
mistrz Polski zawodowców w wyścigu 
szosowym ze startu wspólnego, który 
przyglądał się rywalizacji amatorów na 
rowerach górskich i dekorował najlep-
szych na podium.

Zróżnicowana i atrakcyjna trasa szlak 
ponownie okazała się sporym wyzwa-
niem dla amatorów MTB. Kolarze ściga-
li się na pofałdowanym, interwałowym 
obszarze Radzymin - Rynia - Białobrze-
gi. „To był wyjątkowo mokry kolarski 
finisz wakacji na 100-lecie Bitwy War-
szawskiej” - powiedział Grzegorz Wajs, 
organizator LOTTO Poland Bike Mara-
thon. 

Dystans MAX (45 km) najszybciej po-
konał Hubert Kielak (Błażej Kielak 1pro-
cent), a wśród kobiet - Krystyna Żyżyń-
ska-Galeńska (Wieliszew Heron Team). 
Na trasie MINI (29 km) zwyciężył Dawid 
Bojarczak (AGR Podlasie), a w rywaliza-
cji kobiet – a Julita Tomaszewska (Tim-
bud Team). Ponadto uczniowie szkół 
podstawowych ścigali się na dystansie 
FAN (8,5 km), zaś mniejsze dzieci w za-
wodach Mini Cross. Patryk Białek z ra-
dzymińskiego klubu Kamyk Radzymin 
MTB Team triumfował w swojej kate-
gorii, ale tym razem reprezentacja “Ka-
myków” była mniej liczna niż zwykle - 
młodzieżowa część ekipy z sukcesami 
startowała w tym samym czasie w Pu-
charze Polski XC na południu Polski, 
w Boguszewie-Gorce i Myślenicach.  

LOTTO Poland Bike Marathon 
w Radzyminie został zorganizowa-
ny pod patronatem honorowym Bur-
mistrza Radzymina, przy współpracy 
z Radzymińskim Ośrodkiem Kultury 
i Sportu oraz Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego

Seniorzy RKS Mazur Radzymin od 
początku września występują  pięk-
nych, nowych strojach premium marki 
KEEZA, na których znajduje się herb 
Radzymina oraz logotyp upamiętnia-
jący 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 
1920 roku. Po raz pierwszy piłkarze 
wystąpili w nich na wygranym meczu 
z Agape Warszawa. “W ten sposób nasz 

Klub będzie promować Radzymin oraz 
celebrować podniosłą rocznicę Cudu 
nad Wisłą przez cały rok na stadio-
nach Mazowsza” - mówi Tomasz Wą-
sik, prezes RKS Mazur. “Nowy sprzęt 
przyniósł szczęście naszej młodej dru-
żynie, która we wspomnianym spotka-
niu zdobyła pierwszy komplet punktów 
w meczu domowym obecnego sezonu 

rozgrywek Ligi Okręgowej. Wierzymy, 
że to dobry prognostyk przed dalszymi 
spotkaniami.”

Nowe stroje, a także pozostały za-
kupiony sprzęt sportowy, zostały ufun-
dowane przez Burmistrza Radzymina 
Pana Krzysztofa Chacińskiego i Gminę 
Radzymin. 

 (T. Wąsik)

W niedzielę 23 sierpnia br. odbył się 
organizowany przez Klub Mazur tur-
niej piłki nożnej dla dzieci, rozgrywany 
z okazji stulecia wiktorii pod Radzymi-
nem. Wzięło w nim udział 10 chłopię-
cych drużyn z rocznika 2011. 

Zawodnicy najpierw rywalizowa-
li w dwóch grupach wstępnych, a na-
stępnie najlepsi zagrali w „Lidze Mi-
strzów”, gdzie walczono o pozycje 1-5, 
zaś pozostali w „Lidze Europy”, gdzie 
toczono boje o pozycje 6-10. Sporto-
we zmagania stały na bardzo wysokim 
poziomie. Odbywały się równolegle 
na dwóch boiskach, usytuowanych na 
nowym boisku treningowym przy ul. 

Wołomińskiej. Zwycięzcy otrzymali 
puchary, a wszyscy uczestnicy - oko-
licznościowe medale. W uroczystej 
dekoracji zawodników udział wziął p. 
Wiesław Solarz, Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Radzyminie. 

Z bardzo dobrej strony zaprezen-
towała się pierwsza drużyna Mazura 
Radzymin rocznik 2011. Podopieczni 
trenera Tomasz Wąsika tego dnia mu-
sieli uznać ostatecznie nieznacznie tyl-
ko wyższość pierwszoligowego zespołu 
Delty Warszawa. Dodatkowo najlep-
szym bramkarzem został reprezenant 
Mazura Bartosz Skarzyński. Mia-
no najlepszego strzelca zdobył Antek 

Kotowski z Delty Warszawa, a wyróż-
nienie turnieju - Marcel Konarzewski 
z Wichru Kobyłka.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
 Delta Warszawa 
 Mazur Radzymin
 Wicher Kobyłka
 MKS Polonia Warszawa
 MKS Ostrowianka Ostròw Maz.
 Bug Wyszków
 Legionovia Legionowo
 APN Ostrołęka
 Wicher II Kobyłka
 Mazur II Radzymin

(T. Wąsik)

Tour Bitwa Warszawska  
- II etap w Radzyminie

Deszczowy Lotto Poland 
Bike Marathon

Turniej dziecięcy z okazji 100. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Seniorzy RKS Mazur Radzymin  
promują miasto i gminę

Drużyna Seniorów RKS Mazur w nowych strojach

Nadchodzące wydarzenia w hali ROKiS:
14-15.11.2020 - VI turniej karate „CUDU NAD WISŁĄ”

21-22.11.2020 - XXVI Mistrzostwa Polski w Tańcu Sportowym
Proszę też śledzić bieżące terminy rozgrywek ligowych piłki ręcznej 

kobiet i mężczyzn!

Wynajmij  
gminne obiekty  

sportowe

Spędź  
sportowo 

czas! 
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