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Czy to obiekty drogowe, czy 
budynki - problemy wynikające 
z sytuacji rynkowej są takie same. 
Dobrym przykładem może być 
sztandarowa inwestycja gminy Ra-
dzymin – budowa drogi północnej, 
tj. Alei Lecha Kaczyńskiego. Ten 
strategiczny projekt, wart ponad 37 
mln zł, realizowany jest od połowy 
2020 roku. I choć już wtedy moż-
na było się spodziewać wzrostu 
cen, co w pewien sposób brał pod 

uwagę zarówno wykonawca jak 
i Gmina, to skokowego wzrostu in-
f lacji, nagłego zatrzymania dostaw 
materiałów ze Wschodu (znacznie 
tańszych, niż odpowiedniki pro-
dukcji polskiej bądź zachodniej) 
oraz przebicia bariery cenowej 8 zł 
za litr oleju napędowego i benzyny 
jeszcze pół roku temu nikt nie mógł 
przewidzieć. Powoduje to, że wielu 
wykonawców minimalizując swo-
je straty, rezygnuje z kontraktów 

bądź wstrzymuje się ze składaniem 
ofert, oczekując „lepszych czasów”, 
czyli stabilizacji cen. 

Na szczęście, nawet w obliczu 
tylu przeciwności, gminne inwe-
stycje na ten moment nie wyda-
ją się zagrożone. Pomimo skoków 
cen usług, robocizny i materiałów 
wykonawcy nie decydują się na za-
kończenie współpracy przy reali-
zacji zadań, co więcej w nowych 
przetargach nie widać też spadku 

zainteresowania oferentów. Reali-
zacja I etapu północnej obwodni-
cy Radzymina zbliża się do koń-
ca - obecny stan zaawansowania 
to ponad 90 %, zatem jego plano-
we zakończenie w lipcu 2022 r. nie 
powinno być problemem. Miejmy 
nadzieję na normalizację cen i szyb-
kie wyjście z kryzysu - choć skala 
potencjalnych problemów przytła-
cza. Na samej wspomnianej inwe-
stycji budowy północnej obwodnicy 

Radzymina oczekiwania wykonaw-
ców, co do zwiększenia wynagro-
dzenia to kwota szacowana na 6 mln 
zł. Przy inwestycji wartej 37 mln zł, 
potencjał zwiększenia wynagrodze-
nia stanowi zatem niemal 1/6 pier-
wotnej wartości przedsięwzięcia. Na 
wszystkie inwestycje gmina Radzy-
min przeznacza w tym roku blisko 
81 mln zł. Łatwo oszacować, do ja-
kiej kwoty mogą sumować się ocze-
kiwania wykonawców.

Inwestycje gminne  
w trudnych czasach

Żyjemy w ciekawych czasach. Pandemia, inflacja, wojna – odmieniane przez wszystkie przypadki odcisnęły  
swoje piętno na naszej rzeczywistości – w tym, również na inwestycjach gminnych. Skoki cen, brak pracowników, 
braki materiałowe – to od jakiegoś czasu codzienność w niemal każdej branży, w tym i budowlanej. 

Inwestycje gminne  
w trudnych czasach

al. Lecha Kaczyńskiego - północna 
obwodnica Radzymina w budowie
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Lipcowe pokazy i warsztaty, Zabawa przez naukę,  
nauka przez zabawę; wtorki godz. 10.00

Sierpniowe czwartki w Bibliotece Kino dla dzieci, 
warsztaty twórcze (zapisy)

Planszowanie - gry planszowe dla dzieci w wieku  
8-16 lat

Kurs szybkiego czytania 23 lipca - 13 sierpnia (zapisy)

Wakacyjne zajęcia z projektowania  
i druku 3D (zapisy)

Wakacje w parku , Wesołe miasteczko, zabawy  
i animacje dla dzieci, strefa malucha, strefa wypo-

czynku w każdą pogodną niedzielę wakacji  
przy Domku Ogrodnika (park Czartoryskiej)  

w Radzyminie w godz. 15-18.

Kino letnie plenerowe Radzymin (przy  
Domku Ogrodnika) - pierwsze i ostatnie piątki  

lipca i sierpnia, Stare Załubice (plac OSP) - 15 lipca,  
19 sierpnia. Początek projekcji o godz. 21, filmy będą 

wybierane w sondach internetowych

Warsztaty plastyczne w Filii Stare Załubice  
dla dzieci w wieku 5-11 lat, 11-15 lipca 2022

Zapisy: tel 535 405 922

Zajęcia z EDUKIDO w Filii Stare Załubice
zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem klocków  

LEGO dla dzieci w wieku 6-12 lat
22-26 sierpnia 2022

Zapisy: https://bpr.systemzajeciowy.pl/

Szczegóły: bibliotekaradzymin.pl,  
cogdziekiedy.radzymin.pl

tel. 22 786 50 24, wydarzenia@bibliotekaradzymin.pl

• KAWIARNIA
• RESTAURACJA
• ORGANIZACJA

IMPREZ
• GALERIA

WYSTAWY:
STAŁA I CZASOWE

Czynne codziennie 
w godz. 12.00 - 20.00
Radzymin, ul. 11 Listopada 4
     /domekogrodnika.radzymin
tel. 602 388 130

Domek Ogrodnika to miejsce, gdzie wyjątkowa kuchnia przeplata się 
z muzyką, kulturą i sztuką. Zapraszamy na gastronomiczną podróż przez sma-
ki i aromaty świata, koncerty, spotkania przy świecach i lampce wina, warszta-
ty rękodzieła, letnie plenery, bajania dla dzieci i wiele innych ciekawych wydarzeń.  
Organizujemy także kameralne uroczystości. 

14 sierpnia – Scena Młodych
Arek Kłusowski - piosenkarz, kom-

pozytor i tekściarz (Autor tekstów pio-
senek dla innych wykonawców, w tym 
m.in.: Ewy Farny, Dody czy Mateusza 
Ziółko), finalista programu The Voice 
of Poland, wydał debiutancki album 

studyjny, zatytułowany Po tamtej stro-
nie, na którym znalazły się kompozycje 
autorstwa m.in. Darii Zawiałow, autor 
przeboju pt. Idealny syn.

Rosalie –  polsko-niemiecka piosen-
karka i kompozytorka reprezentująca 
nurt współczesnego R&B (Rhythm and 
blues – gatunek muzyki rozrywkowej 
wywodzący się z jazzu, bluesa i pieśni 
religijnych), autorka takich przebojów 
jak Enuff, A pamiętasz?, Królowa, pre-
zenterka muzyczna Radia 357 (prowa-
dzi swoją autorską audycję muzyczną 
Soul Rider).

Smolasty (Norbert Smoliński) 
– piosenkarz i producent muzyczny 
tworzący muzykę z pogranicza popu 
i rapu. Współpracował z wykonawca-
mi, takimi jak m.in.: Ewa Farna, Kaz 

Bałagane, Otsochodzi, Białas, MIYO, 
Robert Gawliński, Malik Montana, Re-
To, Chada, PlanBe, Young Multi, Mr. 
Polska, Oliwka Brazil czy Frosti Regge. 
Za album Fake Love otrzymał nomi-
nację do Nagrody Muzycznej Fryderyk 
w kategorii muzyki rozrywkowej za Fo-
nograficzny debiut roku. Płyta pokryła 
się złotem.

 15 sierpnia
LarXx – zespół tworzą Ola Szaj-

kowska i Kuba Szlazak – pasjonaci, 
którzy postanowili podbić świat swoją 
muzyką. Pochodzą z Wołomina. Two-
rzą brzmienia z pograniczna muzyki 
rockowej i pop rockowej. Występują 
w towarzystwie najlepszych muzyków 
– weteranów polskiej sceny muzycznej. 

Wydali do tej pory 13 piosenek, które 
składają się na ich debiutancką płytę 
pt. Cezura.

Gwiazdy:
Marek Kościkiewicz z Zespołem – 

muzyk, wokalista, kompozytor, autor 
tekstów, producent muzyczny. Zało-
życiel i autor sukcesu De Mono. Autor 
większości piosenek zespołu, w tym naj-
większych hitów, takich jak „Kochać ina-
czej”, „Statki na niebie”, „Znów jesteś ze 
mną”, „Kamień i aksamit”.

Afromental – pochodzący z Olsztyna 
zespół wykonujący muzykę z pograni-
cza rocka, rapcore’u i hip-hopu, którego 
frontmenami są znani z programu The 
Voice of Poland Tomson (Tomasz Lach) 
i Baron (Aleksander Milwiw-Baron).

Koncerty organizowane w ramach obchodów  
102. Rocznicy Bitwy Warszawskiej w Radzyminie

ROCZNICA BITWY 
WARSZAWSKIEJ 
CUD NAD WISŁĄ 
w Radzyminie
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO 
15 sierpnia 2022 r.

102.
„Aktywnie, wesoło i bezpiecznie”  

– półkolonie letnie w gminie  
Radzymin.

Wyczekiwany przez dzieci okres 
wakacji zbliża się wielkimi krokami. 
Gmina Radzymin wraz z gminny-
mi szkołami podstawowymi już po 
raz trzeci zaprosiły dzieci klas I-IV 
szkoły podstawowej, mieszkające 
w gminie Radzymin do uczestni-
czenia w półkoloniach – „Aktywnie, 
wesoło i bezpiecznie”.
Gminna oferta dotyczy siedmiu tur-
nusów, w terminach od 27.06.2022 r. 

do 12.08.2022 r. Turnusy trwają od 
poniedziałku do piątku. Każdy tur-
nus odbywa się w innej szkole. Opie-
ka i atrakcje dla dzieci będą zapew-
nione w godzinach 07:30 – 16:30.
W programie m.in.:

   zajęcia i warsztaty plastyczne
   kino
   zajęcia sportowe
   wycieczka do gospodarstwa agro-
turystycznego
   wyjazd na basen
   oraz wiele innych atrakcji.

W cenie dzieci mają zapewnione 

Radzymiński Ośrodek Kultu-
ry i Sportu przygotował ofertę dla 
mieszkańców na okres wakacyjny 
2022. 

Obiekty zewnętrzne ROKiS, takie 
jak boiska ze sztuczną murawą, bo-
iska wielofunkcyjne i tereny rekre-
acyjne są do Państwa dyspozycji bez-
płatnie w godzinach pracy obiektu 
(szczegóły w tabeli).

Aby wejść na teren obiektu, nale-
ży skorzystać z Radzymińskiej Karty 
Mieszkańca, zbliżając ją do czytnika 
przy bramkach wejściowych.

Obiekt y w y posażone są 
w nowoczesne rozwiązania umoż-
liwiające Państwu samodzielne za-
palenie oświetlenia (w razie zapad-
nięcia zmroku) poprzez wysłanie 
SMS-a (szczegóły na tablicach infor-
macyjnych na obiektach).

Obiekty wewnętrzne, takie jak sa-
le gimnastyczne i hale sportowe są do 
Państwa dyspozycji odpłatnie. Szcze-
góły dotyczące opłat znajdą Państwo 
na stronie www.bazasportowa.ra-
dzymin.pl

Dla posiadaczy Radzymińskiej 
Karty Mieszkańca przewidziana jest 
zniżka w wysokości 25%!

Serdecznie zapraszamy do aktyw-
nego spędzania czasu wspólnie z RO-
KiS-em.

 Marek Zalewski, Kierownik Infra-
struktury Sportowej ROKiS

 BOISKA I HALE W GMINIE RADZYMIN
Nazwa Szkoły Miejscowość Adres Zarząd-

ca Kontakt Rodzaje Boisk Termin  
Udostęnienia

DNI TYGODNIA I GODZ. UWAGI UWAGI

Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob. Ndz.

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. ppłka pil. Mariana Pisarka  Radzymin ul. 11 Listopada 2 ROKIS (22) 786 52 99 Boisko wielofunk-

cyjne
01.07.2022 
31.08.2022

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

Wejście RKM/system 
rezerwacyjny

Obiekt objęty systemem rezerwacyjnym ROKIS, pod adresem  
www.bazasportowa.radzymin.pl Obiekt udostępniany nieodpłatnie 

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. ppłka pil. Mariana Pisarka  Radzymin ul. 11 Listopada 2 ROKIS (22) 786 52 99 Hala sportowa 01.07.2022 

31.08.2022
16:00 

-22:00
16:00 

-22:00
16:00 

-22:00
16:00 

-22:00
16:00 

-22:00 X X Wejście RKM/system 
rezerwacyjny

Obiekt objęty systemem rezerwacyjnym ROKIS, pod adresem  
www.bazasportowa.radzymin.pl Obiekt udostępniany odpłatnie

Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej Radzymin ul. M. Konopnickiej 24 ROKIS (22) 786 52 99 Hala sportowa 01.07.2022 

31.08.2022
16:00 

-22:00
16:00 

-22:00
16:00 

-22:00
16:00 

-22:00
16:00 

-22:00 X X Wejście RKM/system 
rezerwacyjny

Obiekt objęty systemem rezerwacyjnym ROKIS, pod adresem  
www.bazasportowa.radzymin.pl Obiekt udostępniany odpłatnie

Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej Radzymin ul. M. Konopnickiej 24 ROKIS (22) 786 52 99 Sala gimnastyczna 01.07.2022 

31.08.2022
16:00 
-22:01

16:00 
-22:00

16:00 
-22:00

16:00 
-22:00

16:00 
-22:00 X X Wejście RKM/system 

rezerwacyjny
Obiekt objęty systemem rezerwacyjnym ROKIS, pod adresem  

www.bazasportowa.radzymin.pl Obiekt udostępniany odpłatnie

Kompleks sportowo-rekreacyjny przy 
szkole podstawoej nr 2 im. Księżnej Ele-

onowy Czartoryskiej
Radzymin ul. M. Konopnickiej 24 ROKIS (22) 786 52 99 Boisko ze sztuczną 

murawą
01.07.2022 
31.08.2022

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

Wejście RKM/system 
rezerwacyjny

Obiekt objęty systemem rezerwacyjnym ROKIS, pod adresem  
www.bazasportowa.radzymin.pl Obiekt udostępniany nieodpłatnie

Kompleks sportowo-rekreacyjny przy 
szkole podstawoej nr 2 im. Księżnej Ele-

onowy Czartoryskiej
Radzymin ul. M. Konopnickiej 24 ROKIS (22) 786 52 99 Boisko wielofunk-

cyjne
01.07.2022 
31.08.2022

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

Wejście RKM/system 
rezerwacyjny

Obiekt objęty systemem rezerwacyjnym ROKIS, pod adresem www.
bazasportowa.radzymin.pl Obiekt udostępniany nieodpłatnie 

Liceum Ogólnokształcące  
im. Cypriana Kamila Norwida Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 26 Szkoła/

Powiat 533289201 Boisko ze sztuczną 
murawą

01.07.2022 
31.08.2022

17:00 
-21:00

17:00 
-21:00

17:00 
-21:00

17:00 
-21:00

17:00 
-21:00

10:00 
-14:00

10:00 
-14:00

Animator sportu na 
obiekcie

Liceum Ogólnokształcące  
im. Cypriana Kamila Norwida Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 26 Szkoła/

Powiat (22) 786 50 15 Boisko wielofunk-
cyjne

01.07.2022 
31.08.2022

17:00 
-21:00

17:00 
-21:00

17:00 
-21:00

17:00 
-21:00

17:00 
-21:00

10:00 
-14:00

10:00 
-14:00

Hala sportowa ROKIS Radzymin ul. Al. Jana Pawła II 20 ROKIS (22) 786 52 99 Hala sportowa 01.08.2022 
31.08.2022

16:00 
-22:00

16:00 
-22:00

16:00 
-22:00

16:00 
-22:00

16:00 
-22:00 IMP IMP Wejście RKM/system 

rezerwacyjny
Obiekt objęty systemem rezerwacyjnym ROKIS, pod adresem  

www.bazasportowa.radzymin.pl Obiekt udostępniany odpłatnie

Hala fitness ROKIS Radzymin ul. Al. Jana Pawła II 20 ROKIS (22) 786 52 99 Sala gimnastyczna 01.07.2022 
31.08.2022

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00 IMP IMP Wejście RKM/system 

rezerwacyjny
Obiekt objęty systemem rezerwacyjnym ROKIS, pod adresem  

www.bazasportowa.radzymin.pl Obiekt udostępniany odpłatnie

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Marii Konopnickiej Słupno ul. Aleja Jana Pawła II 14 Szkoła (22) 786 50 10 Boisko wielofunk-

cyjne
01.07.2022 
31.08.2022

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

Boisko nieprzystosowa-
ne do gry w piłkę nożną

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michaliny 
Chełmońskiej-Szczepankowskiej Słupno ul. Szkolna 3 Szkoła (022) 428-

28-63
Boisko wielofunk-

cyjne
01.07.2022 
31.08.2022

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00 X X

Plac zabaw Stare Załubice Stare Załubice ul. Mazowiecka ROKIS (22) 786 52 99 Boisko wielofunk-
cyjne

01.07.2022 
31.08.2022

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

Wejście RKM/system 
rezerwacyjny

Obiekt objęty systemem rezerwacyjnym ROKIS, pod adresem  
www.bazasportowa.radzymin.pl Obiekt udostępniany nieodpłatnie 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
im. Janiny Januszewskiej Ciemne ul.Wołomińska 208 ROKIS (22) 786 52 99 Boisko wielofunk-

cyjne
01.07.2022 
31.08.2022

16:00 
-22:00

16:00 
-22:00

16:00 
-22:00

16:00 
-22:00

16:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

Wejście RKM/system 
rezerwacyjny

Obiekt objęty systemem rezerwacyjnym ROKIS, pod adresem  
www.bazasportowa.radzymin.pl Obiekt udostępniany nieodpłatnie 

Szkoła Podstawowa im.  
Prymasa Tysiąclecia Nadma ul. Szkolna 7 Szkoła (22) 781-33-93 Boisko trawiaste 01.07.2022 

31.08.2022
08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

Boisko piłkarskie ze sztuczną  
nawierzchnią  w Radzyminie Radzymin ul.Wołomińska 3 ROKIS (22) 786 52 99 Boisko ze sztuczną 

murawą
01.07.2022 
31.08.2022

10:00 
-14:00

10:00 
-14:00

10:00 
-14:00

10:00 
-14:00

10:00 
-14:00 X X Wejście RKM/system 

rezerwacyjny
Obiekt objęty systemem rezerwacyjnym ROKIS, pod adresem  

www.bazasportowa.radzymin.pl

Plac zabaw Łąki Łąki ul. Przylesie 5 ROKIS (22) 786 52 99 Boisko wielofunk-
cyjne

01.07.2022 
31.08.2022

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

08:00 
-22:00

Wejście RKM/system 
rezerwacyjny

Obiekt objęty systemem rezerwacyjnym ROKIS, pod adresem  
www.bazasportowa.radzymin.pl Obiekt udostępniany nieodpłatnie

X -nieczynne; IMP- w zależności od imprez

całodzienne wyżywienie, bilety 
wstępu, ubezpieczenie.

KOSZT za tygodniowy turnus:
400 zł/tydzień  

(dla posiadaczy ważnej  
Radzymińskiej Karty Mieszkańca)

560 zł/tydzień  
(dla pozostałych osób).

Harmonogram turnusów:
27.06.- 01.07.2022  

– SP1 w Radzyminie
04.07.- 08.07.2022  

– ZSP w Starych Załubicach
11.07.- 15.07.2022  
– SP w Nadmie

18.07.- 22.07.2022  
– ZSP w Ciemnem
25.07. - 29.07.2022  

– SP2 w Radzyminie
01.08. - 05.08.2022  

– SP2 w Słupnie
08.08. - 12.08.2022  

– SP1 w Słupnie

Oferta 
wakacyjna 
ROKiS-u

Biblioteka w wakacje
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W rekrutacji zasadniczej na rok 
szkolny 2022/2023 do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych przy szkołach podstawowych, 
prowadzonych przez gminę Radzy-
min, wzięły udział dzieci 3, 4, 5 i 6-let-
nie, zamieszkałe na terenie gminy Ra-
dzymin.

Liczba planowanych miejsc na 
rok szkolny 2022/2023 wynosiła 592, 
jednakże udział w rekrutacji udział 
wzięło 303 dzieci. Do przedszkoli/
oddziałów przedszkolnych przyjęto 

303 dzieci, w tym: 223 dzieci 3-let-
nich, 29 dzieci 4-letnich, 18 dzieci 5- 
letnich,  32 dzieci 6-letnich, 1 dziecko 
7-letnie. Dziesięcioro dzieci nie zo-
stało zakwalifikowanych do żadnego 
z przedszkoli, ponieważ wybrali pla-
cówki cieszące się największą popu-
larnością.

Dzieciom, które nie zostały przyję-
te do żadnego przedszkola/oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawo-
wej, Burmistrz Radzymina wskazał 
inną placówkę.

Raport o stanie gminy za rok 
2021, będący podsumowaniem 
działalności Burmistrza i jedno-
stek organizacyjnych gminy, zo-
stał przekazany radnym 31 maja br. 
Dokument opisuje wykonaną pracę 
w najważniejszych obszarach funk-
cjonowania samorządu gminne-
go m.in. kondycję finansową Gmi-
ny, pozyskane środki zewnętrzne, 
zrealizowane inwestycje, podjęte 
uchwały rady, wydarzenia kultural-
ne i sportowe, współpracę z orga-
nizacjami pozarządowymi i bizne-
sem oraz projekty z obszaru polityki 
społecznej. Niejednokrotnie, oprócz 
odniesienia do wykonanej pracy 

w roku 2021, raport zawiera rów-
nież dane statystyczne i porówna-
nia z latami poprzednimi, dając tym 
samym możliwość zaobserwowania 
zmian, które zachodzą w gminie 
Radzymin.

- Dziękuję za wszystkie ciepłe 
słowa i konstruktywne wskazówki, 
co do dalszych działań - powiedział 
Burmistrz do radnych na zakończe-
nie debaty nad raportem. - Staram 
się patrzeć na kilka lat do przodu. 
Oprócz szczęścia (...) potrzebna jest 
jeszcze ciężka praca. I jest to pra-
ca nie tylko moja, ale wielu osób: 
całego zarządu gminy Radzymin, 
dyrektorów jednostek, sołtysów, 

kierowników referatów i pracowni-
ków urzędu.

Po zakończeniu debaty i odczyta-
niu pozytywnej opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie 
dotyczącej sprawozdania z wyko-
nania budżetu Gminy Radzymin za 
2021 rok, Rada Miejska zatwierdziła 
sprawozdanie roczne oraz udzieli-
ła wotum zaufania i absolutorium 
Burmistrzowi Radzymina.

Wotum zaufania i absolutorium 
dla Burmistrza Radzymina

Spadek dochodów gmin  
w świetle zmian podatkowych

W dniu 27 czerwca 2022 r. na XLVII Sesji Rada Miejska zatwierdziła 
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2021 oraz udzieliła wotum 
zaufania i absolutorium Burmistrzowi Radzymina. Podjęcie uchwał poprzedziła 
debata nad Raportem o stanie gminy za rok 2021.

Od lipca br. samorządy, w tym gminę Radzymin, czeka kolejna rewolucja podatkowa, która oznacza znaczny spadek udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych, stanowiącego dotychczas 24% ogółu dochodów bieżących budżetu.  

Gmina Radzymin zaoferowała w tym roku aż 592 
wolne miejsca dla przedszkolaków w rekrutacji 
zasadniczej. Ogólna liczba dzieci objętych opieką 
przedszkolną, to rekordowe 1620 miejsc!

Analizując uzasadnienie do usta-
wy o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych oraz 
niektórych innych ustaw w oczy rzu-
cają się najważniejsze założenia: ob-
niżenie z 17% do 12% stawki podatku 
w pierwszym przedziale skali podat-
kowej, wprowadzenie dla przedsię-
biorców nierozliczających podatku 
wg skali podatkowej możliwości od-
liczania części zapłaconych składek 
zdrowotnych oraz uchylenie ulgi dla 
klasy średniej. Cytując autorów uza-
sadnienia do analizowanej ustawy 
„Po wejściu w życie zmiany podatek 
od dochodów w wysokości 120 000 
zł (tj. na poziomie granicy przedzia-
łu skali podatkowej) wyniesie 10 800 
zł, zamiast dotychczasowej kwoty 15 
300 zł. Stąd podatnicy uzyskujący 
dochody co najmniej na tym pozio-
mie, na nowej konstrukcji skali po-
datkowej z obniżoną stawką, zyska-
ją w skali roku 4500 zł” To bardzo 
optymistyczne założenia, które mają 
prawo cieszyć podatników. I budzić 
obawy w samorządach, dla których 
podatek ten stanowi istotne źródło 
dochodów bieżących. 

Trudno nie odnieść wrażenia, że 
rząd ponownie zaskoczył samorzą-
dy. Mając możliwość kompensaty 
własnych dochodów z tytułu wzra-
stających wpływów z VAT spowodo-
wanych wzrostem cen, zdecydował 
o obniżce stawki PIT. Straty samo-
rządów mają co prawda być nieja-
ko wyrównane przez dodatkowo 
zwiększone kwoty subwencji roz-
wojowej, nowej składowej docho-
dów samorządów. Mechanizm ma 
zapewnić stabilizację finansową sa-
morządów. Pozostaje odpowiedź na 
pytanie, czy deklarowana rekompen-
sata utraconych dochodów wystar-
czy. W celu odpowiedzi warto ana-
lizować dane historyczne. Pierwsze 

tzw. rekompensaty są już na kontach 
samorządów. Można zatem ocenić 
atrakcyjność deklaracji rządu.

         Dotychczas planowanie 
dochodów z tytułu PIT było sto-
sunkowo proste dla każdego, kto 
orientuje się w podstawowych na-
rzędziach analizy ekonomicznej 
i potrafi interpretować pojęcie kore-
lacji dwóch zbiorów danych. Analiza 
danych historycznych wykazywała 
bowiem, iż w rozwiązaniach obo-
wiązujących do końca poprzedniego 
roku, dochody z tytułu PIT zależa-
ły bezpośrednio od liczby ludności 
terenu gminy Radzymin (systema-
tyczny i umiarkowany wzrost na po-
ziomie 1,77% rocznie) oraz poziomu 
średniego wynagrodzenia (systema-
tyczny i istotny wzrost na średnim 
poziomie rocznym 6,16%). Wartość 
iloczynu tych składowych, określa-
jąca hipotetyczne dochody z PIT 
korelowała bardzo istotnie z rze-
czywistym wykonaniem dochodów 
z tego tytułu. Ważne są obserwacje 
w czasie. Współczynnik korelacji 
tych wartości do roku 2019 wyno-
sił 0,9948, co w praktyce oznaczało 
praktycznie pewność, iż zwiększenie 
liczby ludności i wzrastająca wyso-
kość nominalna wynagrodzeń bez-
pośrednio przełoży się na dochody 
budżetu. Niemalże jeden do jednego. 
Współczynnik korelacji dla lat 2013 
– 2021 spadł już do wartości 0,9893, 
natomiast wartość współczynni-
ka dla lat 2013-2022 wynosi 0,9169. 
Widać wyraźnie oderwanie wyko-
nania dochodów z tytułu PIT od 
wartości, które wynikają z szacun-
ku wysokości wynagrodzeń i liczby 
ludności. Tym samym deklaracje, 
iż utrata dochodów zostanie sku-
tecznie skompensowana, wydają się 
wątpliwe. Tym bardziej że decydu-
jący jest punkt odniesienia, czyli 

wartość, do której rząd zobowiązuje 
się kompensować utracone dochody. 
W przypadku tzw. Polskiego Ładu, 
rozwiązania, które zmieniło docho-
dy samorządów od początku 2022 
roku, zobowiązano się kompensować 
dochody do poziomu planowanych 
na rok 2022 według danych na ko-
niec maja 2021 roku. Problem w tym, 
iż rzeczywiste wykonanie dochodów 
roku 2021 (w maju siłą rzeczy jesz-
cze nieznane) zdecydowanie prze-
kroczyło szacunki. Zadeklarowana 
i zapewniona wysokość dochodów 
dla roku 2022 jest w konsekwencji 
istotnie niższa niż wykonana w ro-
ku 2021 i zupełnie nieporównywal-
na do potencjalnych dochodów roku 
2022. Dochody ustabilizowano i za-
pewniono na zaniżonym poziomie, 
mamiąc komfortem zapewnienia 12 
równych rat, według prognozy na 
rok 2022, a nie w postaci udziałów 
w rzeczywistych wpływach budżetu 
państwa z PIT. W roku 2021 rzeczy-
wiste wpływy z udziałów JST w PIT 
były o ponad 5 mld zł wyższe od pro-
gnozy resortu finansów. W dodatku 
ta stabilizacja oznacza mniejszą dy-
namikę wzrostu w kolejnych latach, 

bo nie odnosi się już do poziomu 
szybko rosnących wynagrodzeń, tyl-
ko do dużo niższej dynamiki PKB. 
Powyższe rozważania dość dobrze 
obrazuje poniższy wykres:

Reasumując, dochód gminy Ra-
dzymin w roku 2022. z tytułu PIT wy-
niesie 41 197 909,00 zł, przy dochodzie 
roku poprzedniego na poziomie 48 
135 400,00 zł. To spadek o blisko 7 mln 
zł. Dochody zostały oczywiście skom-
pensowane zgodnie z deklaracjami 
rządowymi o wartość 9 259 465,00 
zł. Suma dochodów po uwzględnie-
niu kompensaty to 50 457 374,00 zł. 
Nie mamy powodów do obaw i nie-
zadowolenia. Chyba że skonfrontu-
jemy te wartości z dochodami, które 
mogliśmy uzyskać, gdyby nie wpro-
wadzono zmian wraz ze skompli-
kowanym mechanizmem, trudnych 
do szacowania kompensat. Wtedy 
dochody gminy Radzymin z tytułu 
PIT wyniosłyby 54 291 457 zł. War-
tości, które otrzymamy, są o blisko 4 
mln zł niższe, niż mogły być. Do tego 
nie wszystkie składowe kompensaty 
mają charakter bieżący. Otrzymane 
środki służące budowie infrastruk-
tury wodociągowo – kanalizacyjnej 

mają charakter majątkowy. Spadek 
dochodów bieżących po uwzględnie-
niu tej specyfiki względem wartości 
możliwych do otrzymania na zasa-
dach dotychczasowych to 6,6 mln zł. 
O tyle w konsekwencji wprowadzo-
nych zmian spadły dochody a za ni-
mi nadwyżka bieżąca, która stanowi 
podstawę długoterminowego rozwoju 
gminy Radzymin.

Samorządy po raz kolejny otrzy-
mały zapewnienie, iż spadek docho-
dów w konsekwencji zmniejszenia 
stawki PIT z 17% do 12 % i pozosta-
łych rozwiązań wprowadzanych od 
lipca 2022 zostanie im skompenso-
wany. Trzeba przyznać, iż kontekst 
powyższych liczb, każe podchodzić 
do zapewnień strony rządowej z du-
żą dozą uzasadnionych wątpliwości. 
Pewne jest, iż chyba nigdy nie funk-
cjonowaliśmy w sytuacji, w której nie 
jesteśmy w stanie wiarygodnie sza-
cować dochodów nawet roku kolej-
nego. Używane dotychczas mechani-
zmy estymacji stały się praktycznie 
bezużyteczne. Jesteśmy zmuszeni 
uczyć się planowania od nowa.

Artur Goryszewski 
Skarbnik Gminy Radzymin

289 miejsc udostępniono  
w rekrutacji uzupełniającej

W rekrutacji uzupełniającej mogły 
wziąć udział również dzieci 2,5 letnie 
oraz dzieci spoza gminy Radzymin. 
W przypadku dzieci 2,5 letnich, reje-
stracja w systemie elektronicznym by-
ła możliwa dla rodziców dzieci, które 
urodziły się 2020 roku w styczniu, lu-
tym oraz marcu.

W rekrutacji uzupełniającej do 
przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych przyjęto 104 dzieci.

Po zakończonej rekrutacji do 
przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych w gminie Radzymin pozostało 
175 wolnych miejsc.

Zasady prowadzenia postępowa-
nia rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych na rok 
szkolny 2022/2023 zostały przygoto-
wane na podstawie rozdziału 6 usta-
wy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo 
Oświatowe, dotyczący warunków i try-
bu przyjmowania uczniów do publicz-
nych przedszkoli, publicznych innych 
form wychowania przedszkolnego, pu-
blicznych szkół i publicznych placówek.
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Zbrojna agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, 
zapoczątkowana 24 lutego 2022 r. spowodowała, że do 
naszego kraju w ciągu kilku kolejnych dni przybyło wielu 
obywateli Ukrainy, poszukujących bezpiecznego schronienia. 

Radzymin  
pomaga Ukrainie

Już w pierwszych dniach wojny 
wielu uchodźców znalazło się także 
na terenie gminy Radzymin. Dlate-
go Burmistrz Radzymina Krzysztof 
Chaciński podjął szybkie działania, 
aby falę spontanicznej, bezinteresow-
nej pomocy ze strony Radzyminiaków 
jak najlepiej skanalizować i ukierun-
kować na konkretne osoby i potrzeby.

Dzięki inicjatywie społeczników 
takich jak Katarzyna Korpak Tyczyń-
ska, Tomasz Libner i Ireneusz Ku-
rzyński oraz przy pomocy nieocenio-
nych wolontariuszy i pracowników 
urzędu uruchomiliśmy w lokalu Cen-
trum Aktywności Społecznej przy ul. 
Konstytucji 3 maja 4 Radzymiński 
Punkt Pomocy Ukrainie. Miejsce to 
stało się centrum zarządzania pomo-
cą setkom obywateli Ukrainy, któ-
rzy przybywali każdego dnia do na-
szej gminy. W RPPU każdy otrzymał 
pomoc w znalezieniu tymczasowego 
zakwaterowania, potrzebne artykułu 
żywnościowe, higieniczne oraz ubra-
nia. Gmina uruchomiła adres mailo-
wy ukraina@radzymin.pl na który 
każdego dnia spływały dziesiątki ofert 
od mieszkańców, którzy deklarowali 
pomoc w zakwaterowaniu, wyżywie-
niu, w znalezieniu pracy.

W kulminacyjnym momencie 
w naszej gminie gościliśmy i poma-
galiśmy przeszło 1500 obywatelom 
Ukrainy. Oprócz pracy wielu wo-
lontariuszy i urzędników radzymiń-
skiego Ratusza, Gmina rozwiązała 
rezerwę na zarządzanie kryzysowe 
w wysokości 100 tysięcy złotych oraz 
nawiązała współpracę z Fundacją 
“Daj mi skrzydła”, za pośrednictwem 
której zbieraliśmy środki finansowe,  
aby móc zakupić niezbędne produk-
ty żywnościowe i higieniczne, które 
każdego dnia były wydawane w na-
szym Radzymińskim Punkcie Pomo-
cy Ukrainie.

Pomoc bombardowanej Ukrainie 
okazywali nasi mieszkańcy również 
poprzez przynoszenie do punktu nie-
zbędnych artykułów żywnościowych, 
higienicznych i opatrunkowych, które 
były pakowane, a następnie wysyła-
ne bezpośrednio do wielu walczących 
miast i miasteczek w Ukrainie. Dzięki 
koordynacji i olbrzymiemu zaangażo-
waniu Ireneusza Kurzyńskiego z Ra-
dzymina na Ukrainę wysłano kilka-
naście transportów darów.

Z biegiem czasu forma pomocy na-
szym gościom z Ukrainy ewoluowa-
ła. Dzięki zebranym przez fundację 
pieniądzom i wpłatom darczyńców 
wprowadziliśmy 3000 bonów o war-
tości 25 zł. Każdy obywatel Ukrainy 
zamieszkujący na terenie naszej gmi-
ny mógł otrzymać jeden bon dzien-
nie na każdą osobę w rodzinie. Dzięki 
współpracy z radzymińskimi przed-
siębiorcami można było zrealizować 
te bony w kilku sklepach, kupując za 
nie niezbędną żywność i środki hi-
gieny.

Minęło już 100 dni, odkąd kilka 
milionów naszych sąsiadów ze wscho-
du przybyło do naszego kraju, a set-
ki ich zamieszkało na terenie naszej 
gminy. Pojawiła się pomoc rządowa, 
uruchomiono wiele programów po-
mocowych. Wsparcia udzielają rów-
nież różne organizacje pozarządowe. 
Wielu obywateli Ukrainy powoli pró-
buje się usamodzielnić, podjąć pracę 
zarobkową. Wielu z nich wynajmu-
je mieszkania w naszej gminie oraz 
posłali swoje dzieci do naszych szkół 
i przedszkoli.

Pomocy obywatelom Ukrainy 
w naszej gminie udziela Ośrodek Po-
mocy Społecznej, który w dużej mie-
rze realizuje zadania zlecone oraz 
wolontariusze, którzy kontynuują 
swoją pracę za pośrednictwem strony  
www.radzyminpomaga.pl
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Już w wakacje zapowiadają się 
zmiany komunikacyjne dla sołectwa 
Opole, bowiem linia 705 będzie koń-
czyła swój bieg właśnie na pętli Opol-
ska w Nowych Załubicach.

Trwające od ponad roku rozmowy 
z Zarządem Transportu Miejskiego 
w Warszawie przyniosły pozytywne 
rezultaty, a przygotowania związane 
z organizacją ruchu oraz jej wdroże-
niem, niebawem dobiegną końca. Po 
zakończonych pracach przystanko-
wych i pozytywnym odbiorze przez 
ZTM, będziemy mogli dojechać linią 
705 aż do zbiegu ulic Opolskiej i Piw-
nej w Nowych Załubicach, do pętli 
”Opolska”. Obecny, znajdujący się 
przy kościele przystanek końcowy tj. 
„Nowe Załubice 01” ulegnie likwida-
cji. Zostaną dołączone dwa przystan-
ki: Starorzecze i Irysowa.

Trasa na terenie Gminy Radzy-
min będzie wyglądała następująco: 

SIWEK – WOLICA – ZEGRZYŃSKA 
– MARCINKI – STARE ZAŁUBICE – 
ZAŁUBICE-SZKOŁA – ZAŁUBICE-
-POCZTA – STARORZECZE – IRY-
SOWA – OPOLSKA-PĘTLA, oraz 
w kierunku powrotnym.

Przystanek końcowy na Opolskiej 
ma za zadanie zniwelować trudności, 
z jakimi zmagali się kierowcy ZTM 
przy zatrzymywaniu się i zawracaniu 
autobusów na pętli końcowej, zmia-
na ma również zapewnić swobodne 
oczekiwanie autobusów na kolejny 
kurs oraz podnieść atrakcyjność da-
nego regionu.

Już w najbliższych dniach rozkład 
jazdy pociągów SKM dla linii S3 zmie-
ni się kilkukrotnie z powodu prac re-
alizowanych na zlecenie zarządcy 
infrastruktury, spółki PKP Polskie 
Linie Kolejowe. Na stacji Legionowo 
jest budowana nowa kładka dla pie-
szych, co spowoduje całkowite wyłą-
czenie z ruchu pociągów kilku torów 
oraz jednej z krawędzi peronowych.  
 Od 1 lipca br. odcinek kolejowy od 

Wieliszewa do Radzymina będzie 
całkowicie nieprzejezdny przez kil-
ka następnych miesięcy, co spowodu-
je zawieszenie kursów SKM dla linii 
S3. Ponadto, na przełomie czerwca 
i lipca z powodu dalszego etapu prac 
przy przebudowie i modernizacji sta-
cji Warszawa Zachodnia, całkowicie 
wstrzymany zostanie ruch pociągów 
na odcinku Warszawa Wola – War-
szawa Zachodnia.

Środki zewnętrzne 
płyną do Radzymina
Podobnie, jak ubiegły rok, rok bieżący ponownie obfituje w płynące  
do Radzymina środki zewnętrzne. Suma wszystkich zdobytych środków  
w ostatnich 6 miesiącach to ok. 24 mln złotych. Od 29 lipca 2022 r. stanowisko Dyrektora ROKiS obejmie Damian Mogielnicki, który 

wygrał przeprowadzony w kwietniu br. konkurs, jako jeden z dziesięciu kandydatów.

Gmina otrzymała dofinansowania 
zewnętrzne w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 2014 – 
2020 na łączną kwotę 2.989.890,74 zł.
Dzięki tym środkom możliwa bę-
dzie realizacja trzech projektów 
związanych zarówno z przeprowa-
dzeniem termomodernizacji dwóch 

budynków użyteczności publicznej 
tj. Urzędu Miasta i Gminy przy ul. 
Komunalnej 2 oraz Ośrodka Pomocy 
Społecznej przy ul. Weteranów 31, jak 
i również rewitalizacji historycznego 
centrum Radzymina,  adaptując go 
na cele kulturalne dzięki realizacji 
dofinansowanego na kwotę 1 mln 
złotych projektu pn. ‘Radzymiński 

Rynek – miejsce spotkań z kulturą” 
oraz doposażeniem wszystkich na-
szych szkół podstawowych w nie-
zbędny sprzęt komputerowy wraz 
z oprogramowaniem i utworzeniem 
pracowni mobilnej, dzięki czemu 
szkoły zostaną odpowiednio przy-
gotowane w przypadku ponownej 
konieczności nauki zdalnej. 

W tym roku gmina Radzymin po raz 
kolejny otrzymała również pomoc 
finansową z budżetu Województwa 
Mazowieckiego. Są to środki ze-
wnętrzne w ramach:
- „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOW-
SZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 
2022” na łączną kwotę 60 tysięcy 

złotych. Dofinansowanie dotyczy 
realizacji zadań z zakresu zagospo-
darowania przestrzeni publicznej 
dla sołectw: Słupno Osiedle, Ruda, 
Zawady i Słupno oraz z zakresu po-
prawy bezpieczeństwa publicznego 
poprzez budowę oświetlenia w Emi-
lianowie, oraz budowę monitoringu 
w Zwierzyńcu.

 Z funduszy będących w dyspozycji 
Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego Gmina Radzymin otrzymała 
również dofinansowanie w ramach:
- Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Adaptacji do Zmian Klima-
tu „Mazowsze dla klimatu 2022” na 
zadanie dot. zagospodarowania Par-
ku Wiejskiego w Nadmie z uwzględ-
nieniem działań mających na celu 
adaptację do zmian klimatu (dofi-
nansowanie w kwocie 32.068,00 zł);
- Instrumentu „Mazowsze dla Czy-
stego Powietrza 2022” na opraco-
wanie dokumentacji technicznej 

przyłączenia budynków będących 
w zasobie własnym gminy do sie-
ci gazowej (dofinansowanie w kwo-
cie 18.142,00 zł) oraz zakup narzę-
dzi i usług niezbędnych do kontroli 
przestrzegania przepisów uchwa-
ły antysmogowej (dofinansowanie 
w kwocie 14 812,00 zł) jak również 
w ramach  Mazowieckiego Instru-
mentu Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej „Mazowsze dla sportu 
2022” środki zewnętrzne w kwocie 
150 tys zł na budowę toru rowerowe-
go typu „Pumptrack” przy ul. Nowej 
w Radzyminie.

Z Rządowego Funduszu POLSKI 
ŁAD - Program Inwestycji Strate-
gicznych - w pierwszej edycji Pro-
gramu - Gmina otrzymała kwotę 5 
mln zł, dzięki której możliwy będzie 
dalszy rozwój infrastruktury drogo-
wej na terenie gminy dzięki budowie 
kolejnych dróg gminnych tj. ul. Pro-
stej, ul. Morelowej, ul. Ochorowicza 
oraz przebudowie ul. Klubowej.
Natomiast 30 maja br. podczas kon-
ferencji prasowej premier Mateusz 
Morawiecki ogłosił wyniki drugiego 
naboru z Programu Inwestycji Stra-
tegicznych w ramach tzw. Polskiego 
Ładu.
Na teren naszej gminy popłynęły 
kolejne środki zewnętrzne – tym ra-
zem w wysokości ponad 14,5 mln zł 
WSPARCIA na inwestycję w ramach 
Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: 
Program Inwestycji Strategicznych.
Dzięki tym środkom możliwy bę-
dzie dalszy rozwój infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej w gminie Ra-
dzymin, poprzez budowę sieci wo-
dociągowej w Borkach oraz stacji 
uzdatniania wody “SUW-2” w Ra-
dzyminie.

Wśród pozyskanych funduszy znaj-
duje się również grant w wysokości 
100 tys. zł na wzmocnienie bezpie-
czeństwa Urzędu Miasta i Gminy, 

a więc administracji samorządo-
wej w zakresie szeroko pojętego cy-
berbezpieczeństwa oraz dotacja ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie na usunięcie 
i unieszkodliwienie odpadów zawie-
rających azbest z terenu gminy. 

Damian Mogielnicki  
nowym dyrektorem ROKiS-u

W kwietniu br. Burmistrz Ra-
dzymina ogłosił konkurs na stano-
wisko Dyrektora Radzymińskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu. Założe-
niem konkursu było wyłonienie do 
zatrudnienia osoby, która posiada 
doświadczenie zawodowe związa-
ne z prowadzeniem lub organizo-
waniem przedsięwzięć kulturalnych 
lub sportowych. Wymogiem for-
malnym stawianym przed kandy-
datami było też złożenie koncepcji 
rozwoju ROKiS z uwzględnieniem 
takich aspektów jak zarządzanie 

placówką, współpraca z placówka-
mi oświatowymi i organizacjami 
pozarządowymi, gospodarowanie 
środkami finansowymi czy efek-
tywne wykorzystanie bazy sporto-
wej. Przeprowadzony konkurs skła-
dał się z dwóch etapów – wstępnej 
selekcji aplikacji pod względem for-
malnym i oceny aplikacji oraz roz-
mowy, podczas której kandydaci 
przedstawiali swoją koncepcję funk-
cjonowania ROKiS i odpowiada-
li na pytania komisji konkursowej.  
Damian Mogielnicki spełnił 

niezbędne wymagania określone 
w ogłoszeniu o konkursie – posia-
da wykształcenie wyższe, ma odpo-
wiednie doświadczenie oraz pomysły 
dotyczące usprawnienia funkcjono-
wania placówki i poszerzenia dzia-
łalności ROKiS.

Jak wyglądała dotychczasowa 
kariera nowego Dyrektora ROKiS? 
Domyślamy się, że istotną jej częścią 
był sport?

Sport towarzyszy mi już od szko-
ły podstawowej, gdy dołączyłem do 
drużyny piłkarskiej w Markach. 
Przygodę z piłką jako zawodnik za-
kończyłem kilka lat temu, aby, już 
jako trener z kwalifikacjami UEFA 
B zająć się pracą z grupami młodzie-
żowymi. 

A jak wyglądała Pana droga zawodo-
wa i doświadczenie w zarządzaniu?

Od 2015 roku pracowałem 
w Zakładzie Usług Komunalnych 
w Markach. Byłem odpowiedzialny 
za zlecanie, koordynowanie i prze-
prowadzanie prac polegających na 
utrzymaniu porządku na obiektach 
oraz wokół nich. Ponadto do mo-
ich obowiązków należało ustalanie 
harmonogramu planowych godzin 
pracy animatora na obiektach spor-
towych oraz organizowanie i szerze-
nie aktywności ruchowych na terenie 
gminy Marki. Jako animator sportu 
wspierałem organizację wydarzeń 
w Markach.
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w Radzyminie stale poszerza zakres 
realizowanych prac na terenie gmi-
ny Radzymin. W ostatnim kwartale 
intensywnie odtwarzał rowy melio-
racyjne m.in. w Ciemnem przy ulicy 
Uroczej oraz w Dybowie przy ulicach 
Rycerskiej i Litewskiej, co znacznie 
poprawiło odprowadzanie wód opa-
dowych z okolicznych gruntów. 

Wraz z początkiem czerwca ZGK 
rozpoczął prace porządkowe na chod-
nikach. Prace te obejmują drobne na-
prawy brukarskie, zamiatanie chod-
ników i ich odchwaszczanie. Okres 
wiosenno letni jest dla Zakładu cza-
sem bardzo intensywnych prac pie-
lęgnacyjnych w zakresie roślinności 
miejskiej oraz napraw urządzeń ma-
łej architektury w parkach, na placach 

zabaw oraz na terenie Cmentarza Po-
ległych 1920 roku. W tym okresie naj-
prężniej działa obsługiwane również 
przez ZGK targowisko miejskie w Ra-
dzyminie. Zachęcamy do zakupów, 
w każdą środę i sobotę przy ul. Ogro-
dowej w Radzyminie.

Czynnie działam również w orga-
nizacjach pozarządowych. Od 2019 
roku jestem Prezesem Zarządu Sto-
warzyszenia D&D SPORT, którego  
statutowym celem jest propagowa-
nie aktywnego trybu życia wśród 
dzieci i młodzieży poprzez organi-
zowanie turniejów o randze mię-
dzynarodowej oraz obozów letnich 
i zimowych.

Jako prezes odpowiadam za kie-
rowanie zespołem oraz organiza-
cję pracy stowarzyszenia, pozy-
skuję dofinansowania ze źródeł 
zewnętrznych, a także zajmuję się 
dokumentacją niezbędną do reali-
zacji wydarzenia. Praca na tym sta-
nowisku pozwoliła mi na zdobycie 
umiejętności niezbędnych do wy-
konywania rzetelnie obowiązków 
na stanowisku Dyrektora Radzy-
mińskiego Ośrodka Kultury i Spor-
tu. Od 2018 roku pracuję jako trener 
grup młodzieżowych w UKS Zielon-
ka, a w latach 2015-2018 byłem trene-
rem w Akademii Piłkarskiej Marco-
via Marki.

Lata praktyki oparłem na solid-
nym przygotowaniu teoretycznym, 
które zdobyłem podczas studiów li-
cencjackich w Akademii Sztuki Wo-
jennej wydział Zarządzania i Do-
wodzenia o kierunku logistyka oraz 
magisterskich w Warszawskiej Szkole 
Zarządzania, kierunek Zarządzanie 
i specjalizacją Menadżer Sportu, czy-
li idealnie wpisującą się w moje nowe 
wyzwanie.

Ponadto doświadczenie zdobyte 
w pracy z młodzieżą oraz współpra-
ca z organizacjami pozarządowymi 
na pewno zaprocentują na stanowi-
sku Dyrektora ROKiS. Jestem prze-
konany, że praca w Radzymińskim 
Ośrodku Kultury i Sportu będzie dla 
mnie bardzo satysfakcjonująca i zro-
bię wszystko, co w mojej mocy, aby 
godnie zastąpić odchodzącego po 35 
latach na zasłużoną emeryturę Mi-
rosława Jusińskiego, który jest ikoną 
kultury i sportu w  gminie Radzy-
min.

 
Jaki ma Pan pomysł na zarządzanie 
taką placówką, jak ROKiS?

Zadanie, jakie stawiam przed so-
bą na najbliższy czas, to wdrożenie 
poszczególnych inicjatyw, aby RO-
KiS stał się miejscem nowoczesnym, 
kreatywnym, odpowiadającym na 
potrzeby społeczności. Chcę, by je-
go misją było ułatwianie dostępu 
do kultury fizycznej, zwiększanie 
znaczenia sportu i aktywnego try-
bu życia w świadomości mieszkań-
ców. Aby jego sportowa oferta była 
zróżnicowana, elastyczna i uwzględ-
niająca zmienność potrzeb miesz-
kańców we wszystkich przedziałach 
wiekowych. Wreszcie, chciałbym, 
aby ROKiS był instytucją świetnie 
współpracującą na wielu płaszczy-
znach z szeroką gamą podmiotów - 
szkół, przedszkoli, organizacji poza-
rządowych. I wierzę, że to wszystko 
uda się osiągnąć.

Damian Mogielnicki i Mirosław Jusiński



INWEST YCJE INWEST YCJE

Radzyminiak 2/2022 | 9www.radzymin.pl www.radzymin.pl8 | Radzyminiak 2/2022

W dniu 3 marca br. gmina Ra-
dzymin z winy wykonawcy – firmy 
Apis Polska - odstąpiła od umowy 
nr ZP.272.1.203.2020/IN zawartej 
dnia 22.09.2020 r. na przebudowę 
parku im. Ks. Eleonory Czartory-
skiej. Niski poziom zaawansowania 
prac (ok. 40%), bliski czas zakończe-
nia zadania, który w umowie został 
wyznaczony na dzień 23.05.2022 r., 
w połączeniu z innymi, niżej wymie-
nionymi okolicznościami, nie roko-
wał zakończenia inwestycji w wy-
znaczonym terminie.

Zgodnie z zapisami umowy na 
wykonanie prac budowlanych w za-
bytkowym parku im. Księżnej Ele-
onory Czartoryskiej, firma Apis Pol-
ska miała czas do końca ubiegłego 
roku, natomiast sfinalizowanie całej 
inwestycji, łącznie z nowymi nasa-
dzeniami roślin sezonowych, zapla-
nowano na maj 2022 roku. 

Na podjęcie decyzji o rozwiąza-
niu umowy z wykonawcą złożyło się 
kilka elementów. Kluczowym, było 
niewystarczające tempo prowadze-
nia prac, zwłaszcza przy rewitalizacji 
zbiornika wodnego.

Już w połowie ubiegłego ro-
ku gmina Radzymin sygnalizo-
wała wykonawcy zbyt wolne tem-
po prac, zaś w grudniu wystąpiła 
z żądaniem dostarczenia aktualizacji 

harmonogramu prac oraz zwięk-
szenia tempa prowadzonych robót. 
Wykonawca dostarczył nowy har-
monogram, jednak już po kilku ty-
godniach widoczne były opóźnienia. 
W kolejnej aktualizacji harmono-
gramu prac (w lutym br.) wykonaw-
ca sam przyznał, że nie jest w stanie 
ukończyć prac w terminie wynikają-
cym z umowy. Wskazał koniec roku 
2022 jako możliwy czas zakończenia 
inwestycji oraz wystąpił do Gminy 
z żądaniem zwiększenia wynagro-
dzenia, co było kolejnym istotnym 
elementem decyzji o rozwiązaniu 
umowy.

Od października ubiegłego roku 
zaobserwowano dodatkowo proble-
my z płatnościami firmy Apis Polska 
na rzecz podwykonawców realizują-
cych prace w parku. Nieterminowe 
realizowanie płatności negatywnie 
wpływało na tempo prowadzonych 
prac.

Wszystkie powyższe okoliczności 
sprawiły, ze gmina Radzymin roz-
wiązała umowę z winy wykonawcy. 
Odstąpienie od umowy z firmą Apis 
Polska zostało poprzedzone kon-
sultacją z organem dotującym in-
westycję - Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie.

Po wykonaniu inwentaryzacji  

Gmina zmieniła wykonawcę Parku  
im. Eleonory Czartoryskiej

Nowe postępowanie przetargowe na szkołę w Nadmie

Nowe boiska  
w Łąkach i Radzyminie

Przybywa miejsc 
parkingowych 

Przyszłe najpiękniejsze miejsce w krajobrazie Radzymina wciąż czeka na odsłonę i udostępnienie mieszkańcom. Po licznych perturbacjach 
i opóźnieniach, wynikłych z winy pierwotnego wykonawcy, gmina Radzymin zmuszona była rozpisać nowy przetarg. Miejmy nadzieję, że 
dzięki nowemu, doświadczonemu wykonawcy, inwestycja wejdzie wreszcie w ostateczną fazę realizacji.

Dzięki szybkiemu rozwojowi, w gminie Radzymin, 
lawinowo przybywa nowych mieszkańców,  
a wraz z nimi - pojazdów. Widać to szczególnie na 
radzymińskich drogach, gdzie w godzinach szczytu 
jest coraz trudniej o wolne miejsce parkinowe.

Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie to placówka  
wymagająca gruntownej przebudowy i rozbudowy - niezbędnych,  
żeby zapewnić komfort nauki i pracy. 

Boisko Łąki
Pod koniec marca odbyło się uro-

czyste otwarcie boiska wielofunkcyj-
nego w Łąkach, na które gmina Ra-
dzymin otrzymała dofinansowanie 
z budżetu Województwa Mazowiec-
kiego. W ramach zadania wybudo-
wano wielofunkcyjne boisko spor-
towe - przeznaczone do piłki ręcznej, 
koszykówki, siatkówki i tenisa ziem-
nego.

Boisko powstało dzięki zaangażo-
waniu mieszkańców w formule bu-
dżetu partycypacyjnego. Inicjatorką 
budowy była Renata Sak-Szewczyk, 
jednak wyjątkową determinacją wy-
kazali się wszyscy mieszkańcy, odda-
jąc na to zadanie ponad 691 ważnych 
głosów.

 

Boiska Radzymin
W pierwszy dzień wiosny mia-

ło miejsce otwarcie Zespołu Spor-
towo-Rekreacyjnego przy Szkole 
Podstawowej nr 2. im. księżnej Ele-
onory Czartoryskiej w Radzyminie. 
Uroczystego otwarcia dokonał Bur-
mistrz Radzymina Krzysztof Cha-
ciński, Przewodnicząca Rady Miej-
skiej Elżbieta Darka, Radni Rady 
Miejskiej w Radzyminie i wielu za-
proszonych gości. Tradycyjny Dzień 
Wagarowicza zgromadził na wielo-
funkcyjnym nowym boisku wszyst-
kich uczniów, nauczycieli na czele 
z dyrektorem szkoły Panią Hanną 
Baryłką wspólnie świętując otwar-
cie najnowocześniejszego kompleksu 
sportowego w mieście.

Prace przy budowie obiektu spor-
towego przy radzymińskiej Dwójce 
trwały od 7 kwietnia 2021 r.

W ramach umowy z firmą Ziel-
-Bud Wojciech Rukat, na terenie 

szkoły powstały dwa boiska: do pił-
ki nożnej ze sztuczną nawierzchnią 
oraz wielofunkcyjne o nawierzchni 
poliuretanowej, dostosowane m.in. 
do rozgrywek piłki ręcznej, siatko-
wej i koszykówki. Ponadto, w zakres 
przedsięwzięcia weszła budowa sen-
sorycznego placu zabaw i infrastruk-
tury towarzyszącej: oświetlenia, 
miejsc parkingowych, urządzenia 
pasów zieleni i poszerzenia chodnika 
wzdłuż ul. Curie-Skłodowskiej. Do-
datkowym zadaniem była budowa 
bieżni wzdłuż ul. Kochanowskiego.

Od kilku lat gmina przygotowywa-
ła się do rozbudowy placówki zleca-
jąc opracowanie koncepcji rozbudo-
wy pracowni WWAA oraz zmieniając 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. W roku 2021 Gmina 
uzyskała prawomocne pozwolenia 
na budowę obiektu według zamó-
wionej koncepcji. Niestety, w wyni-
ku zmian gospodarczych, związanych 
głównie z epidemią Covid, na rynku 

budowlanym zaszły tak duże zmia-
ny, iż w wyniku ogłoszonego pod ko-
niec września ub.r. przetargu, gmina 
Radzymin otrzymała oferty, które 
znacznie przekraczały zakładany na 
rozbudowę szkoły budżet. W związ-
ku z tym przygotowano zmiany do 
założeń rozbudowy polegające m.in. 
na zmniejszeniu powierzchni placów-
ki, uproszczeniu bryły obiektu oraz 
założeniu etapowania rozbudowy 

obiektu. Dodatkowo, w projekcie 
umowy Gmina uwzględniła zapisy 
powodujące znaczne zmniejszenie 
ryzyka związanego ze wzrostem cen 
materiałów po stronie wykonawcy. 

Mamy nadzieję, że te zmiany po-
zwolą uzyskać ofertę spełniającą na-
sze możliwości finansowe. Na ofer-
ty od wykonawców czekamy do 
15.07.2022 r. Na realizację inwestycji 
wykonawca będzie miał 26 miesięcy. 

oraz po konsultacji z przedstawi-
cielami rynku opracowane zosta-
ły założenia do nowego przetargu. 
Wynikiem przeprowadzonego po-
stępowania wyłoniono nowego wy-
konawcę - firmę Ziel-Bud Wojciech 
Rukat. Ustalono okres 4 miesięcy na 
dokończenie prac hydrotechnicz-
nych i 10 miesięcy na zakończenie 
wszystkich prac budowlanych oraz 
przekazanie parku im. Eleonory 

Czartoryskiej do użytkowania wio-
sną 2023 r.

Przypominamy, że w ramach re-
witalizacji parku przewidziano po-
wstanie m.in. placu centralnego 
z fontanną i miejscami usługowymi, 
budowę nowego placu zabaw i si-
łowni, stworzenie terenu do mini-
golfa, budowę ścianki wspinaczko-
wej, street workoutu, wiaty grillowej 
i polany piknikowej. Ważną częścią 

inwestycji jest przebudowa i remont 
zbiornika wodnego oraz budowa no-
wego mostku. Wszystko dopełnić ma 
wielopiętrowa zieleń i liczne pergo-
le, a także nowe parkingi, oświetle-
nie i monitoring. Przy Przedszkolu 
nr 1 zaplanowano nowoczesny plac 
zabaw z górką rekreacyjną, strefą 
dla nauczycieli i rodziców oraz mały 
amfiteatr i wjazd na teren - z uliczki 
zlokalizowanej po północnej stronie.

Kontrakt uzyskał dofinansowa-
nie z programu Sportowa Polska, 
prowadzonego przez Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu.

Teren jest monitorowany, wypo-
sażony w publiczną toaletę, poideł-
ka, ławki, kosze oraz stojaki na rowe-
ry. Kompleks każdego dnia między 
godz. 16:00 a 22:00 oraz w weekendy 
będzie dostępny dla wszystkich mi-
łośników sportu i wspólnej zabawy 
z dziećmi, po zbliżeniu Radzymiń-
skiej Karty Mieszkańca.

Radzymiński samorząd trafnie 
zdiagnozował sytuację i przewidział 
znaczny wzrost zapotrzebowania na 
miejsca parkingowe już kilka lat temu. 
Dzięki temu Urząd przygotował od-
powiednie projekty i uzyskał dofinan-
sowanie do dużych parkingów P+R, 
które zostaną wybudowane przy sta-
cji PKP i przy ul. Słowackiego, na pa-
sie dawnej obwodnicy. Równocześnie, 
Gmina inwestuje w szerego mniejszych 
parkingów, lokalizowanych bliżej cen-
trum Radzymina.

W ostatnich miesiącach zrealizo-
wano aż cztery inwestycje tego typu:

  Przy nowo powstałej drodze obok 
boiska Mazura.
  Przy ul. Słowackiego obok Vero-
domu.
  Wokół budynków wielorodzinnych 
przy ul. Słowackiego.
  Przy ul, Żeligowskiego, na rogu 
z al. Jana Pawła II

Dzięki czynnej inicjatywie radzy-
mińskiego samorządu, trzy z tych in-
westycji zostały współsfinansowane 
przez inwestorów prywatnych, ponie-
waż nowe miejsca parkingowe w tych 
lokalizacjach będą realizowały zarów-
no strategię samorządu, jak też zaspo-
kajały potrzeby wynikające z nowych 
inwestycji prywatnych.

Niestety, ani duże parkingi “Par-
kuj i Jedź” na obrzeżach miasta, ani te 
mniejsze, powstające w partnerstwie 
publiczno-prywatnym, nie rozwiążą 
wszystkich problemów związanych 
z potrzebami parkingowymi w cen-
trum Radzymina. Dlatego kolejnym 
krokiem będzie…

Strefa ograniczonego 
parkowania niestrzeżonego

 Chyba każdy z nas miał niejedno-
krotnie problem ze znalezieniem miejsca 
postojowego w godzinach szczytu. Sze-
roka oferta sklepów, dobra komunikacja 
z Warszawą, niedostosowana ilość miejsc 
postojowych do ilości pojazdów – wszyst-
ko to powoduje konieczność rozpoczęcia 
rozmów o wprowadzeniu strefy ograni-
czonego parkowania niestrzeżonego na 
terenie centrum Radzymina. Strefa po-
zwoli na zwiększenie rotacji pojazdów, 
szczególnie w przypadku osób parkują-
cych na dłuższy okres czasu – powinno 
to pozwolić na wyeliminowanie dzikich 
parkingów „Parkuj i jedź” i pozostawia-
nia samochodów na cały dzień  kosztem 
osób, które muszą skorzystać z usług „tu 
i teraz”. Zakres strefy obejmować będzie 
ścisłe centrum Radzymina wraz z oko-
licami miejsc, w których występuje wi-
doczny deficyt w zakresie wolnych miejsc 
postojowych – okolice Starego Rynku, 
Centrum Medycznego oraz Szkoły Pod-
stawowej na ul. Batorego. Strefa w założe-
niu umożliwiać będzie bezpłatny postój 
dla wszystkich przez pierwszą godzinę 
oraz premiować będzie osoby posiadają-
ce kartę Radzymińską Kartę Mieszkań-
ca – oprócz darmowej pierwszej godzi-
ny jej posiadacze będą mogli parkować 
bez uiszczania opłat łącznie 2 godziny. 
Gotowe są już założenia strefy wraz ze 
wstępnymi projektami organizacji ru-
chu. Konsultacje społeczne planowane 
są po tegorocznych wakacjach, zaś samo 
wdrożenie powinno rozpocząć się w III 
kwartale bieżącego roku, strefa w pełnym 
zakresie powinna zostać uruchomiona 
w I kwartale 2023 roku.
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Podjęcie uchwały 
o przystąpieniu do 
sporządzania planu

Sporządzenie 
projektu 
planu

Uzgodnienie projektu 
planu (uzyskanie zgody 
kilkudziesięciu instytucji)

Rozpatrywanie 
zgłoszonych uwag

Skierowanie projektu 
planu do Rady Miejskiej 
w celu uchwalenia

Nowy Janków (Wołomińska)

Postęp prac nad Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego

Nadma (węzeł Wołomin)

Nadma, ul. Stara i Jaworówka
Radzymin Rejentówka i część Nowego Mokrego

Nadma (Kozia Góra)
Nowe Słupno-Słupno Górki-Słupno Osiedle

Wejście 
planu 
w życie

Zbieranie 
wniosków 
do planu

Uzyskanie 
zgody na odlesienie 
gruntów

Wyłożenie projektu planu 
do publicznego wglądu 
i konsultacji, zbieranie uwag

Ponowne wyłożenie 
projektu planu, 
zbieranie uwag
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Radzymin (Nowa-Sybiraków-Kwiatów Polskich)

Łąki i Cegielnia (wzdłuż torów kolejowych)

Nadma (Platanowa-Wrzosowa)

Dybów Kolonia, Ciemne, Wiktorów i Stary Janków (przemysł w rejonie węzła „Radzymin Południe”)

Radzymin ul. Słowackiego (wzdłuż dwupasmówki)

Radzymin teren między ul. Konstytucji 3 Maja a Ogrodową 
Ciemne, ul. Wołomińska
Emilianów (przy węźle Wola Rasztowska) i fragment Zwierzyńca 
Mokre, Zawady i Radzymin - północna obwodnica
Rżyska Południe

Budowy dróg nowych  
i remonty dróg starych
Lipowa i Azaliowa

Ulice Lipowa i Azaliowa na osiedlu 
Cegielnia – choć przez ostatni rok czę-
ściej były powodem skarg niż zwykle, 
już wkrótce staną się wizytówką osie-
dla. Drogi, które wraz z ul. Wawrzy-
na zamkną pierścień komunikacyjny, 
umożliwią też sukcesywną rozbudo-
wę systemu odwodnienia na drogach 
bocznych. Nowe chodniki poprawią 
komfort przejścia i przejazdu dla pie-
szych i rowerzystów, nie wspomina-
jąc o poprawie bezpieczeństwa dla 
wszystkich uczestników ruchu. Choć 
pierwotny termin zakończenia inwe-
stycji planowany był na maj, to z po-
wodu perturbacji dotykających rynek 
materiałów budowlanych, przesunął 
się on na koniec czerwca.

 „Obyś żył w ciekawych czasach” 
– brzmi znane przysłowie, a konkret-
nie przekleństwo chińskiego pocho-
dzenia. A na brak „ciekawych cza-
sów” nie sposób w ostatnich latach 
narzekać. Pandemia, inflacja, wojna 
– odmieniane przez wszystkie czasy 
i przepadki odcisnęły swoje piętno na 
nas i na tym, co dookoła nas – w tym 
i na naszych inwestycjach. Skoki cen, 
brak pracowników, brak materiałów 
– to od jakiegoś czasu codzienność 
w chyba każdej branży, w tym i bu-
dowlanej. Czy to obiekty drogowe, czy 
budynki problemy są takie same. Na 
szczęście, pomimo tego gminne in-
westycji na ten moment nie wydają 
się zagrożone – pomimo skoków cen 
usług, robocizny i materiałów wyko-
nawcy nie decydują się na zakończenie 
współpracy przy realizacji zadań, co 
więcej w nowych przetargach nie wi-
dać też spadku zainteresowania ofe-
rentów. Miejmy nadzieję na normali-
zację cen i szybkie wyjście z kryzysu. 
Będzie dobrze!

Ulica Prosta, Ochorowicza
 
Choć tzw. Polski Ład się tematem 

wielu żartów i memów, posiada on 
też swojego odpowiednika po „jasnej 
stronie mocy” - fundusz dofinanso-
wań inwestycji lokalnych, pozwala na 
realizację inwestycji, które z różnych 
przyczyn, głównie finansowych, nie 
mogły być do tej pory realizowane. 
Tak też było z budową ulic Prostej, 
Morelowej i Ochorowicza oraz prze-
budową ul. Klubowej.

Dzięki uzyskanemu dofinanso-
waniu do końca tego roku kierow-
cy powinni pojechać ulicami Prostą 
i Ochorowicza - nowym odcinkiem 
drogowym, który umożliwi prze-
jazd od ul. Maczka do ul. Polnej bez 

konieczności wjazdu na bardzo ru-
chliwą aleję Jana Pawła II. Będzie to 
niejako przedłużenie ul. Diamento-
wej, która w przypadku rozpoczęcia 
przebudowy skrzyżowania ulic Jana 
Pawła II, Maczka, Norwida i Polnej 
pozwoli na poprowadzenie objazdu.

Z kolei na ul. Klubowej bardzo od-
czuwalny jest brak chodników dla pie-
szych – jest to ulica wyprowadzająca 
ruch z obszaru osiedli przy ul. Rzecz-
nej, Bieszczadzkiej, Platanowej oraz 
Spacerowej i chodniki z pewnością 
poprawią bezpieczeństwo uczestni-
ków ruchu. Nowo wybudowana sieć 
kanalizacji deszczowej poprawi wa-
runki gruntowo – wodne na tym te-
renie,  w szczególności w obszarze pa-
sa drogowego.

i Platanową – zakresie korekty planu 
z 2017 r.

 terenów miejskich w okolicach ul. 
Nowej, Sybiraków i Kwiatów Polskich 
– wprowadzające niezbędne korekty 
obowiązującego planu z 2019 r.

W drugiej połowie roku mieszkań-
cy będą mogli zobaczyć część efektów 
trwających prac planistycznych. Wy-
łożenia projektów planów do publicz-
nego wglądu są planowane dla:

 rejonu ul. Nowej w Radzyminie
 obszarów zlokalizowanych w obrę-

bie Łąki i Cegielnia wzdłuż linii ko-
lejowej z przeznaczeniem na cele al-
ternatywnych źródeł energetycznych 
w postaci instalacji fotowoltaicznych.

 terenu wzdłuż dawnej dwupa-
smówki przy ul. Słowackiego

Ponowne wyłożenie dla części 
obrębu Słupno

Obecnie na etapie ponownego 
wyłożenia do publicznego wglądu 
jest projekt MPZP dla części obrębu 
Słupno (obszar Nowego Słupna, Słup-
na Górek i Słupna Osiedle). Rozległy 
teren i duża antropopresja obsza-
ru generują wiele złożonych proble-
mów z szeroką grupą interesariuszy. 
Po pierwszym wyłożeniu na począt-
ku roku i burzliwej dyskusji publicz-
nej zebrano szereg uwag. Ich głęboka 
analiza i rozstrzygnięcie zaowocowa-
ło obecnym wyłożeniem do publicz-
nego wglądu, które w przypadku tak 
złożonego obszaru może nie okazać 
się ostatnim. Brana jest pod uwagę 

możliwość podzielenia obszaru na 
mniejsze projekty, tak aby możliwe 
było przekazanie do uchwalenia pla-
nów dla tych części terenu, gdzie nie 
ma znaczących konfliktów. W takim 
przypadku kontynuowane będą prace 
projektowe nad terenami wymagają-
cymi dalszych zmian.

Konsultowany projekt planu do-
stępny jest w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny Radzymin, w budynku B oraz 
na Biuletynie Informacji Publicznej 
w dniach od 1 do 22 czerwca 2022 r. 
Dyskusja publiczna została zaplano-
wana na 20 czerwca br. na godzinę 
17.00, po raz pierwszy w nowej formie 
elektronicznej, czyli na ogólnie do-
stępnym linku.

Punktowe zmiany Studium
Wychodząc naprzeciw wnioskom 

z Analizy zmian w zagospodarowa-
niu przestrzennym Gminy Radzymin, 
Rada Miejska w Radzyminie przyję-
ła w lutym br. uchwałę intencyjną 
w sprawie ponownego przystąpienia 
do zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego. Ten strategiczny doku-
ment nie stanowi aktu prawa miej-
scowego, ale ściśle określa kierunki 
obejmowane w planach miejscowych. 
Jego obecna punktowa aktualizacja 
zapewni możliwość pracy nad ko-
lejnymi planami miejscowymi. Pla-
nowane zmiany mają na celu dalszą 
poprawę warunków rozwoju Gminy 
Radzymin i dotyczą m.in.:

 zasięgów i przeznaczenia po-
szczególnych terenów pod ką-
tem potrzeb inwestycyjnych m.in. 
wzdłuż trasy S8, np. w Emiliano-
wie, Nowym Jankowie, Nadmie 
i Rżyskach, a także tereny wzdłuż 
powstającej al. Lecha Kaczyńskie-
go, która będzie pełniła rolę lokal-
nej obwodnicy na północ od cen-
trum Radzymina,

 korekty zasięgów szczególnego 
zagrożenia powodzią na obszarach, 
których dotyczą nowe, ogólnopol-
skie mapy zagrożenia powodziowego, 
w tym odtworzenie terenów mieszka-
niowych w obrębie Nadma,

 wprowadzenie ustaleń, które uła-
twią lokalizację odnawialnych źródeł 
energii, zgodnie z aktualnymi prze-
pisami.

Obecnie proces zmiany Studium 
jest na etapie uzgadniania i opiniowa-
nia z organami zewnętrznymi. Prze-
widywany termin wyłożenia Studium 
do publicznego wglądu jest planowa-
ny pod koniec 3. kwartału br.

Najbardziej aktualne i coraz szer-
sze informacje o zagospodarowaniu 
przestrzennym gminy Radzymin są 
dostępne w formie e-mapy na stronie: 
www.radzymin.e-mapa.net.

* „Analiza zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym Miasta i Gminy Radzymin za 
lata 2018 – 2021 wraz z oceną aktualności obo-
wiązujących dokumentów planistycznych oraz 
wieloletnim programem sporządzania planów 
miejscowych” została przyjęta Uchwałą nr 558/
XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Radzyminie z dn. 
13 grudnia 2021 w sprawie oceny aktualności 
studium i planów miejscowych.

W planowaniu 
przestrzennym 
prace nie 
zwalniają! 

Rok 2021 r. w planowaniu prze-
strzennym w naszej gminie został 
zakończony pozytywnie - wejściem 
w życie planów dla:

 części obszaru miasta Radzymin 
(tzw. „Radzymin 8B”) – w którym 
wyznaczono teren dla przyszłej, trze-
ciej już szkoły podstawowej pomiędzy 
ulicami Wołomińską i Słowackiego,

 południowej części obrębu Emilia-
nów (okolice ul. Węgrzyna) – powięk-
szenie terenów inwestycyjnych,

 części obrębu Nowe Załubic – 
wyjątkowo skomplikowany obszar 
z uwagi na jego uwarunkowania, 
wielokrotnie podejmowana procedu-
ra, w końcu zakończona niepełnym 
sukcesem wynikającym z występowa-
nia obszarów szczególnego zagroże-
nia powodzią.

Na początku 2022 r. zaawansowane 
już wcześniej zaowocowały uprawo-
mocnieniem kolejnych nowych pla-
nów miejscowych dla:

 części obrębu Łąki oraz Radzy-
mina w okolicach ul. Przemysłowej 
i wzdłuż ul. Weteranów – powiększe-
nie obszarów zabudowy mieszkanio-
wej oraz, z racji istniejących już za-
kładów przemysłowo–usługowych, 
wytworzenie strefy działalności go-
spodarczych w okolicznym obszarze, 
ulokowanym wzdłuż budowanej pół-
nocnej obwodnicy Radzymina,

 części obrębu Nowy Janków – 
uzupełnienie przeznaczenia usłu-
gowego oraz mieszkaniowego w już 

istniejących kompleksach urbani-
stycznych,

 części obrębu Nadma przy ul. Kozia 
Góra – przeznaczenie dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej,

 części obrębu Nadma przy węźle 
Wołomin na trasie S8, czyli w rejonie 
ulic Mostowej i Kozłówek – przezna-
czenie na nowe tereny inwestycyjne.

Nowe przystąpienia i bieżące 
prace nad projektami planów

Pod koniec ubiegłego roku Rada 
Miejska przyjęła uchwałą dokument 
pt. „Analiza zmian w zagospodaro-
waniu przestrzennym Gminy Radzy-
min za lata 2018-2021 (…)”*, która 
podsumowała dotychczasowe prace 
oraz wytypowała kolejne strategicz-
ne kierunki rozwoju gminy. W ślad 
za jej ustaleniami, Rada Miejska bez-
zwłocznie podjęła szereg uchwał in-
tencyjnych, tym samym rozpoczyna-
jąc prace planistyczne dla kolejnych 
obszarów, którymi są:

 tereny części obrębu Nadma w rejo-
nie ul. Starej i Jaworówki – uwalniając 
nowe tereny zabudowy mieszkaniowej 
w związku ze zniesieniem obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzio-
wego na tym terenie, co wymaga rów-
nież wprowadzenia zmian w Studium,

 fragmenty obszarów Ciemne, 
Emilianów i Zwierzyniec – w za-
kresie poprawy ładu urbanistyczne-
go z korektami zapisów szczegóło-
wych dot. parametrów i wskaźników, 

Zagospodarowanie przestrzenne od lat jest  
dla naszej gminy strategiczną dziedziną, która 
pozwala na szybki i zrównoważony rozwój  
zarówno części miejskiej jak i obrębów wiejskich. 
Jest też fundamentem wszelkich inwestycji. 
Przedstawiamy bieżące prace nad sporządzaniem 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego i zmianą Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Radzymin.

z jednoczesnym dopracowaniem 
układu komunikacyjnego,

 tereny wzdłuż dawnej dwupa-
smówki przy ul. Słowackiego – w za-
kresie wprowadzenia niezbędnych ko-
rekt aktualnego planu,

 tereny w centrum miasta pomiędzy 
ulicami Konstytucji 3 Maja a Ogro-
dową – konieczność udrożnienia 
układów komunikacyjnych oraz or-
ganizacji okolicznej zabudowy miesz-
kaniowo usługowej, co jest ściśle 
związane z funkcjami śródmiejskimi,

 tzw. „Rejentówka” czyli obręb 01-01 
wraz z przyległym fragmentem obrę-
bu Mokre – celem usankcjonowania 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
z zapewnieniem ładu urbanistycznego 
dla prestiżowej, letniskowej dzielnicy 
Radzymina,

 okolice nowo budowanej al. L. 
Kaczyńskiego (tereny Radzymina, 
Mokrego i Zawad) – obszar ten jest 
strategiczny ze względu na otwarcie 
nowych terenów oraz na zmianę wi-
zerunku centrum miasta, dla które-
go obwodnica oznacza uwolnienie 
od uciążliwego ruchu tranzytowego, 
a także zmniejszenie ruchu samo-
chodów osobowych. W konsekwencji 
otworzą się możliwości przekształce-
nia śródmieścia Radzymina w duchu 
rewitalizacji.

Równolegle trwają intensywne pra-
ce nad planami dla:

 terenów przemysłowych w Dybo-
wie Kolonii, Wiktorowie, Ciemnem, 

Starym Jankowie – w zakresie dopra-
cowania organizacji terenów inwesty-
cyjny i systemu komunikacyjnego,

 terenów części obrębu Nadma – 
wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnie-
nia pomiędzy ulicami Wrzosową 
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Odpady w zabudowie wielorodzinnej - powrót do metody 
naliczania opłaty za odbiór uzależnionej od zużycia wody.

Deklaracje źródeł ciepła  
i wymiana pieców

Utrzymanie rowów melioracyjnych, 
a obowiązki właścicieli gruntów

Od dnia 1 maja 2022 r. zmienia się model oraz stawka 
naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w nieruchomościach zabudowanych 
budynkami wielorodzinnymi na terenie gminy Radzymin. 

30 czerwca 2022 r. upłynął termin na złożenie deklaracji dotyczącej 
źródeł ciepła i spalania paliw. Deklaracje wszelkich nowych źródeł należy 
składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia.

W związku z pilną potrzebą podjęcia działań mających na celu ograniczenie i wyeliminowanie podtopień i zalewania terenów 
rolnych  i budowlanych na terenie miasta i gminy Radzymin zwracamy się do mieszkańców wszystkich miejscowości o niezwłoczne 
i bezwzględne oczyszczenie i udrożnienie rowów melioracyjnych, które przebiegają przez prywatne działki, a których niedrożność 
jest główną przyczyną powstawania lokalnych podtopień.

orzecznictwa w zakresie stosowania 
nowych przepisów Rada Miejska wró-
ciła to poprzedniego modelu.

Warto zaznaczyć iż obecna staw-
ka została nieznacznie obniżona 
w stosunku do stawki funkcjonującej 
w 2021 roku. Przy wzrastających cenach 

energii i paliw jest to niewątpliwe do-
wód na efektywne zarzadzanie gospo-
darką odpadami.

Deklaracja
W imieniu mieszkańców nierucho-

mości o zabudowie wielorodzinnej 

(bloków), nową deklarację, zobowiąza-
ni są złożyć  zarządcy nieruchomości 
do dnia 10 czerwca 2022 r. wskazując 
średnie miesięczne zużycie wody z nie-
ruchomości . Deklaracje należy złożyć 
do Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Radzyminie. W razie zmiany ilości 
zużytej wody złożyć korektę deklaracji 
do 10 dnia następnego miesiąca . 
 
Nową deklarację  
można złożyć:
•  osobiście w Zakładzie Gospodarki 

Komunalnej, ul Komunalna 2,  
Radzymin,

•  listownie na adres: Zakład  
Gospodarki Komunalnej ul. Komu-
nalna 2, 05-250 Radzymin,

•  elektronicznie za pośrednictwem  
e-PUAP

Kontakt
Wszelkie zapytania należy  

kierować do Referatu Gospodarki  
Odpadami Zakładu Gospodarki  
Komunalnej na adres:  
zgk@radzymin.pl,  
nr tel. 22 667 68 68/73/76.

Czyszcząc rowy, należy zwrócić 
szczególną uwagę na stan przepustów 
i w razie stwierdzenia, że są niedroż-
ne – należy je wyczyścić w pierwszej 
kolejności.

Utrzymywanie urządzeń 
wodnych (rowów)

Na terenach gdzie występuje liczna 
zabudowa i część działek jest zurba-
nizowanych, na których kiedyś wy-
stępowały tereny rolnicze odwadnia-
ne głównie przez rowy melioracyjne, 
rowy te w chwili obecnej nie służą te-
renom rolniczym i nie służą regulacji 
stosunków wodnych w celu polepsze-
nia zdolności produkcyjnej gleby.

Rów melioracyjny jest niewątpli-
wie urządzeniem wodnym w świetle 
art. 16 pkt 65 lit. a ustawy z dnia 20 
lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jed-
nolity: Dz.U.2021.2233 ze zm.).

Zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy 
Prawo wodne utrzymywanie urzą-
dzeń wodnych – a zatem także rowów 
– należy do ich właścicieli i polega na 
eksploatacji, konserwacji oraz remon-
tach w celu zachowania ich funkcji. 
W przypadku nienależytego utrzy-
mywania urządzenia wodnego – czy-
li także niewłaściwej bądź braku kon-
serwacji – których następstwem jest 

zmiana funkcji tego urządzenia lub 
szkodliwe oddziaływanie tego urzą-
dzenia na wody lub grunty, właści-
wy organ Wód Polskich w trybie art. 
191 z urzędu lub na wniosek może, 
w drodze decyzji nakazać właścicie-
lowi tego urządzenia przywrócenie 
poprzedniej funkcji tego urządzenia, 
wykonanie urządzeń zapobiegają-
cych szkodom lub likwidację szkód. 
Jako właściwy organ Wód Polskich 
w postępowaniach prowadzonych na 
podstawie art. 191, obecna treść art. 
14 ust. 6 pkt. 2 wskazuje bezpośred-
nio dyrektora zarządu zlewni Wód 
Polskich.

Przepis art. 205 ww. ustawy okre-
śla, że obowiązek utrzymania urzą-
dzeń melioracji wodnych należy do 
zainteresowanych właścicieli grun-
tów. Z kolei przepis art. 208 ustawy 
Prawo wodne mówi, że właściciele 
gruntów, na które urządzenie me-
lioracji wodnych wywiera korzystny 
wpływ oraz właściciele gruntów i nie-
ruchomości sąsiednich są obowiąza-
nia umożliwić wejście na grunt, w ce-
lu utrzymania tych urządzeń.

Należy zaznaczyć, że brak regu-
larnej konserwacji rowu przez osoby 
zainteresowane powoduje sukcesyw-
ną degradację urządzeń wodnych. 

Zły stan techniczny rowu powoduje 
ograniczenie odpływu wód, a tym 
samym podtapianie terenów przyle-
głych. Nienależyte utrzymanie urzą-
dzenia wodnego wpływa na zmianę 
jego funkcji i szkodliwie oddziaływa-
nie na grunty.

Ponadto zgodnie z art. 192 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne zaka-
zuje się niszczenia lub uszkadzania 
urządzeń wodnych oraz utrudniania 
przepływu wody, w związku z wyko-
nywaniem lub utrzymaniem urzą-
dzeń wodnych.

Warto zwrócić uwagę, że w myśl 
art. 206 ustawy Prawo wodne jeże-
li obowiązek o którym mowa w art. 
205 ww. ustawy nie jest wykonywany, 
właściwy organ Wód Polskich usta-
la w drodze decyzji proporcjonalnie 
do odnoszonych korzyści przez wła-
ścicieli gruntów szczegółowe zakresy 
i terminy jego wykonania.

Natomiast generalną zasadą wy-
nikającą z przepisów ustawy Prawo 
wodne jest spoczywający na wła-
ścicielu urządzenia wodnego obo-
wiązek utrzymywania tego urzą-
dzenia, polegający na eksploatacji, 
konserwacji oraz remontach w celu 
zachowania jego funkcji. Obowią-
zek ten spoczywa na właścicielach 

wszystkich urządzeń wodnych – do 
których, jak wspomniane zostało 
powyżej, należą rowy melioracyj-
ne.

Oznacza to, że w pierwszej kolejno-
ści, podmiotem odpowiedzialnym za 
należyte utrzymywanie urządzenia 
wodnego jest jego właściciel, a pro-
cedura wynikająca z przepisu art. 191 
ma zastosowanie do rowów melio-
racyjnych, tak samo jak do wszyst-
kich innych urządzeń wodnych. Na-
tomiast uregulowanie zawarte w art. 
205 i 206 ustawy Prawo wodne ma 
charakter subsydiarny w stosunku 
do art. 191.

Nie ma zatem przeszkód by w sytu-
acji wystąpienia przesłanek wskaza-
nych w art. 191 obowiązek przywró-
cenia poprzedniej funkcji urządzenia 
wodnego lub likwidacji szkód został 
nałożony na właściciela urządzenia.

Tylko wspólne zaangażowanie 
wszystkich właścicieli działek przy-
ległych do rowów przyczyni się do 
szybszego i skuteczniejszego rozwią-
zania problemu zalewania oraz zmi-
nimalizowania zagrożenia podtapia-
nia terenu, a tym samym wyeliminuje 
możliwość powstawania szkód w za-
budowanych posesjach i uprawach 
rolnych.

Zakres i terminy prac dot. 
konserwacji rowów:
1.  wykoszenie porostu ze skarp rowu 

wraz z jego wygrabieniem
- w terminie do dnia 16 lipca 2022 r.,

2.  wycięcie drzew oraz krzewów ro-
snących w skarpach i w dnie rowu 
(z ew. usuwaniem korzeni i wy-
równaniem dna i skarp rowu),

- w terminie do dnia 16 lipca 2022 r.,

3.  oczyszczenie skarp rowu z pozo-
stałości roślinnych i innych, na 
własny koszt,

- w terminie do dnia 16 lipca 2022 r.,

4.   odmulenie dna rowu na głębo-
kości ok. 20 cm oraz przepustu 
w granicach działki,  z zachowa-
niem jego spadku,

- w terminie do dnia 16 lipca 2022 r.,

5.  w razie potrzeby – ponowne od-
mulenie dna rowu w granicach 
ww. działki, z zachowaniem jego 
spadku,

- w terminie do 30 września 2022 r.,

6.  II-gie koszenie porostu ze skarp 
rowu wraz z jego wygrabieniem

- w terminie do dnia 31 paź. 2022 r.,

7.  wykorzystanie materiału z ww. 
prac konserwacyjnych we wła-
snym zakresie lub odbiór przez 
uprawniony podmiot.

 UWAGA: *Wyjątki od obowiąz-
ku uzyskania zezwolenia na usunię-
cie drzew lub krzewów – drzewa lub 
krzewy usuwane na podstawie decy-
zji właściwego organu Wód Polskich 
ze względu na potrzeby związane 
z utrzymaniem urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych – art. 83f 
ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst 
jednolity: Dz.U.2022.916).

Ponadto decyzja z art. 206 ustawy 
Prawo wodne nakazująca usunięcie 
drzew rosnących w rowach, jest wy-
dawana, jeśli właściciel rowu ich nie 
usuwa.

Od 1 lipca 2021 r. Główny Urząd 
Nadzoru Budowlanego uruchomił 
Centralną Ewidencję Emisyjności Bu-
dynków (CEEB). Złożenie deklaracji 
(Formularz A - dotyczący budynków 
i lokali mieszkalnych oraz Formularz 
B – niemieszkalnych) jest obowiązkowe 
pod karą grzywny.

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła 
uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. 
należało złożyć do 30 czerwca 2022 r., 
natomiast deklaracje dotyczące źródeł 
ciepła uruchomionych po 1 lipca 2021 r. 
należy składać w ciągu 14 dni od dnia 
uruchomienia źródła ogrzewania.

Druk deklaracji dostępny jest na 
stronie internetowej: www.radzy-
min.pl . Można ją również pobrać 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Radzymin. Wypełniony i podpisany 

formularz należy złożyć w Biurze  
Obsługi Interesanta UMiGRadzy-
min (budynku A przy pl. T. Kościusz-
ki 2). Posiadając profil zaufany lub  

e-dowód można 
samemu wypełnić 
dek larację elek-
tronicznie, logu-
jąc się na stronie  

www.zone.gunb.gov.pl

Zachęcamy również do odwiedze-
nia strony Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków, na której znajdzie-
cie Państwo m.in. filmy instruktażowe, 

wzory wniosków 
i deklaracji oraz bo-
gatą sekcję z odpo-
wiedziami na naj-
częściej zadawane 

pytania   https://www.gunb.gov.pl/
strona/centralna-ewidencja-emisyj-
nosci-budynkow

 Wymień stary piec
Przypominamy również, że miesz-

kańcy woj. mazowieckiego, którzy do 
ogrzewania wykorzystują piece poni-
żej 3 klasy, muszą je wymienić do koń-
ca 2022 r. Osoby zainteresowane uzy-
skaniem dofinansowania na wymianę 
pieca z programu Czyste Powietrze za-
praszamy do kontaktu z Punktem kon-
sultacyjno – informacyjnym, gdzie prze-
szkolony Pracownik udziela wszelkich 
niezbędnych informacji oraz pomaga 
wypełnić wniosek o dotację.  W tym ce-
lu należy umówić się na indywidualne 
spotkanie pod numerem telefonu: 22 667 
67 19. Punkt został utworzony na mocy 

porozumienia zawartego z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawiei zlo-
kalizowany jest w UMIG Radzymin bud. 
C, ul. Komunalna 2 pok. 17.

Z dofinansowania w ramach Pro-
gramu może skorzystać osoba fizyczna 
będąca właścicielem budynku miesz-
kalnego o dochodzie rocznym nieprze-
kraczającym kwoty 100 000 zł (poziom 
podstawowy), o dochodzie mniejszym 
niż 1564 zł miesięcznie na członka go-
spodarstwa lub 2189 zł w  gospodarstwie 
jednoosobowym (poziom podwyższo-
ny) lub o dochodzie mniejszym niż 900 
zł miesięcznie na członka gospodarstwa 
lub 1260 zł w  gospodarstwie jednooso-
bowym (najwyższy poziom).

Więcej informacji o Programie, 
w tym osobach uprawnionych do 

składania wniosków, rodzajach przed-
sięwzięć i poziomach dofinansowania, 
a także kryteriach wyboru przedsię-
wzięć i warunkach dofinansowania, 
można znaleźć w Portalu Beneficjenta  
https://portal.wfosigw.pl/ oraz na stro-
nie: https://czystepowietrze.gov.pl/.

W dniu 21 lutego 2022 r. Rada Miejska 
w Radzyminie podjęła uchwałę Nr 588/
XLII/2022 w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Nowy model naliczania  
opłat i stawka

Stawka za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi zbieranymi i od-
bieranymi w sposób selektywny w nie-
ruchomościach wielorodzinnych od 1 
maja 2022 r. wynosić będzie  12,00 zł za 
1 m3  zużytej wody. Natomiast w przy-
padku niewłaściwej segregacji odpa-
dów komunalnych (np. brak segregacji 
lub umieszczenie odpadów w niewła-
ściwym pojemniku) została ustalona 
podwyższona opłata, która wynosić 
będzie 24,00 zł za 1 m3 zużytej wody.

Od dnia 1 maja 2022 r. właściciel lo-
kalu mieszkalnego w zabudowie wie-
lorodzinnej będzie uiszczał opłatę jako 
iloczyn ustalonej stawki opłaty za od-
biór odpadów oraz rzeczywistej ilości 
zużytej wody w danym lokalu miesz-
kalnym.

Obecnie wprowadzana zmiana jest 
powrotem do praktyki stosowanej 
przed 1 stycznia 2022 r. kiedy to Ra-
da Miejska zmieniła model naliczania 
opłat za odpady na tymczasowy, uza-
leżniony od powierzchni mieszkania. 
Zmiana modelu wynikała z koniecz-
ności zmiany uchwały o metodzie na-
liczania opłaty spowodowanej wpro-
wadzeniem zmian w przepisach, przy 
jednoczesnym powstaniu ryzyka uchy-
lenia nowo podjętej uchwały w związ-
ku z nieprecyzyjnymi zapisami zmie-
nionej ustawy. Po ukształtowaniu się 

https://portal.wfosigw.pl/ 

https://czystepowietrze.gov.pl/.
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BIZNESBIZNES – PREZENTACJE FIRM PARTNERSKICH RKM

Kapituła Konkursu  
„Victoria Biznesu 2021”

Korzyści  
dla Partnerów RKM

  Budowanie grupy lojalnych klientów – 
posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca
  Budowanie wizerunku firm zaangażowanych w 
lokalne sprawy i odpowiedzialnych społecznie
  Prezentacja na stronie www.rkm.radzymin.pl i 
promocja partnerów w mediach gminnych
  Preferencyjne warunki współpracy podczas 
wydarzeń gminnych

  Możliwość uzgodnienia indywidualnych form 
promocji w mediach gminnych

Prosimy o opinię! Z okazji 5-lecia Radzymińskiej 
Karty Mieszkańca i towarzyszącego jej 

Programu Partnerskiego zapraszamy firmy, 
uczestniczące w programie, do wypełnienia 
krótkiej ankiety na jego temat, ankieta jest 

dostępna na www.radzymin.pl w sekcji 
„Biznes”.

Rabat dla posiadaczy Radzymińskiej 
Karty Mieszkańca: 10% na wszystkie 
usługi

Informacje i rezerwacje:

tel. 606 936 850

e-mail: kamil.folmak@gmail.com

  facebook.com/wynajempontonow

Zniżki dla posiadaczy Radzymiń-
skiej Karty Mieszkańca:

15% na usługę fotografowania 
(za wyjątkiem sesji świątecznych 
i przedszkolnych/szkolnych)

10% na warsztaty fotograficzne

Kontakt:
Fotografia Len-Art Beata Lenart 
Studio: Radzymin, ul. Królewska 15 
tel: 602-432-110 
e-mail: len-art@o2.pl 

 facebook.com/Fotografia.Len.Art

Pani Beata Lenart z Len-Art Fotografia koncentruje się na emo-
cjach osoby, którą fotografuje i pomaga jej poczuć się dobrze przed 
obiektywem. Specjalizuje się w fotografowaniu dzieci, rodzin, se-
sji ciążowych, uroczystości rodzinnych, tak aby uchwycić chwilę, 
pokazać historię i zatrzymać wspomnienia. Wykonuje również 
sesje dla firm - zdjęcia wizerunkowe, produktowe i reportażowe. 
Dla zainteresowanych prowadzi warsztaty z zakresu fotografii. 
Udziela się również społecznie, np. w zbiórkach charytatywnych 
czy podczas pomocy uchodźcom z Ukrainy - p. Beata wykony-
wała zdjęcia do wydawania numerów PESEL w radzymińskim 
urzędzie. 

Studio Fotograficzne Len-Art zostało wyróżnione w kategorii 
Debiut Roku w radzymińskim konkursie dla firm “Victoria Biz-
nesu 2021”.

Gasparo – niesamowita 
przygoda na wodzie

Gasparo jest nowo powstałą wypożyczalnią sprzętu do rekreacji i relak-
su nad ukochanym przez nas Bugiem. Do dyspozycji Klientów oddajemy 
łodzie motorowe i pontony z silnikami o mocy od 6km do 15km. Nawet 
jeśli nie mają Państwo doświadczenia, to nic nie szkodzi - z chęcią po-
możemy postawić pierwsze kroki nad wodą. Gwarantujemy niesamowitą 
przygodę i relaks! 

Organizujemy również rejsy po Bugu, eventy oraz imprezy integracyj-
ne. Posiadamy parking strzeżony do przechowywania Państwa sprzętu: 
łodzi, skuterów wodnych, kamperów itp. Zapraszamy nad Bug! EDINA Przychodnia Weteryna-

ryjna R-WET oferuje profesjonalną 
i kompleksową opiekę weterynaryj-
ną przez 7 dni w tygodniu. Placów-
ka udziela pomocy zarówno kotom, 
psom, jak i mniejszym czworonożnym 
podopiecznym, takim jak: króliki, 
świnki morskie, szczury czy chomiki. 
Stała współpraca z innymi przychod-
niami w Grupie EDINA, które specja-
lizują się w leczeniu w/w  gatunków 
zwierząt, pozwala na konsultacje trud-
niejszych przypadków.

Przychodnia świadczy pełen zakres 
usług weterynaryjnych, od leczenia 
internistycznego, szczepień, ochro-
ny przeciwpasożytniczej, czipowa-
nia czy wydawania paszportów, przez 

diagnostykę laboratoryjną i USG, do 
chirurgii i stomatologii weterynaryj-
nej oraz leczenia szpitalnego. W pla-
cówce można także skorzystać z kon-
sultacji specjalistycznych.

Zespół EDINA Przychodni Wete-
rynaryjnej R-WET to doświadczeni 
lekarze i technicy weterynarii, którzy 
podchodzą do swojej pracy z dużą pa-
sją, zaangażowaniem i empatią.

Przychodnia działa w Radzyminie 
przy ul. POW od marca 2010 r., a od 
2022 r. należy do Grupy EDINA - naj-
większej w Polsce, dynamicznie rozwi-
jającej się sieci placówek weterynaryj-
nych. W czerwcu 2022 r. przychodnia 
dołączyła do programu partnerskiego 
Radzymińskiej Karty Mieszkańca. 

Profesjonalna opieka 
weterynaryjna  
– EDINA Przychodnia 
Weterynaryjna R-WET

•  Bogdan Domagała, DJ Chem 
Chemicals Poland S.A. – 
Przewodniczący Kapituły

•  Krzysztof Chaciński,  
Burmistrz Radzymina

•  Karolina Gruca,  
agencja komunikacji 
marketingowej 
GoldenSubmarine

•  Mariusz Kaczmarski, Ośrodek 
Szkolenia Kierowców Classic

•  Marek Kościkiewicz, Basico  
Sp. z o.o. / Scena Cegielnia

•  Paweł Nagórny, Coca-Cola  
HBC Polska Sp. z o.o.

•  Michał Półtorak,  
Wieści Sp. z o.o.

•  Przemysław Stankiewicz,  
Waflex Produkcja Wafli  
do Lodów

Len-Art Studio Fotografii
Fotograf uczuć i emocji

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
właścicieli czworonożnych pacjen-
tów EDINA Przychodnia Wetery-
naryjna R-WET wydłużyła godziny 
pracy w dni powszednie.  
Z jej usług można korzystać:  
od poniedziałku do piątku  
w godzinach: 9:00 – 21:00 
w soboty od 9:00 do 15:00 
w niedziele od 10:00 do 14.00

Kontakt:

EDINA Przychodnia  
Weterynaryjna R-WET 
ul. Polskiej Organizacji  

Wojskowej 16 
05-250 Radzymin 
Tel: 506 445 225 

E-mail: kontakt.rwet@edina.pl 
www.przychodnia-weterynaryjna.eu

Firmy startowały w trzech katego-
riach: Firma Roku, Debiut Roku i Mece-
nas Roku. Aby wziąć udział w konkursie, 
każda musiała wypełnić szczegółową 
ankietę zgłoszeniową. Następnie zgło-
szenie było ocenianie przez Kapitułę 
Konkursu, złożoną z praktyków i eks-
pertów biznesu. Przewodniczący Ka-
pituły, p. Bogdan Domagała, założyciel 
i udziałowiec firmy DJ Chem Chemi-
cals Poland, podczas gali tak podsumo-
wał pierwszą edycję „Victorii Biznesu”: 
„Prowadzenie firmy to nie tylko zara-
bianie pieniędzy, ale przede wszystkim 

Zwycięzcy konkursu  
„Victoria Biznesu” za 2021 rok

Podczas Radzymińskiego Spotkania Biznesu 3 marca 2022 r. odbyła się gala pierwszej edycji konkursu „Victoria Biznesu”  
dla najlepszych radzymińskich firm. Skrzydlate statuetki otrzymały firmy małej i średniej wielkości: La Pasta, Kaiso Sushi i MyCatering,  
a także Coca Cola HBC Polska. Kapituła Konkursowa przyznała też dziewiętnaście wyróżnień dla firm i nagrodę specjalną za działalność 
społeczną dla p. Tomasza Libnera.

Laureat i wyróżnieni w kategorii Firma Roku  
– firmy średniej wielkości

Vadim Brodski  
ze specjalnym koncertem  

z okazji Gali „Victorii Biznesu”

W tej kategorii liczył się sukces biznesowy i wpływ  
na rozwój gospodarczy gminy. Ze względu  
na zróżnicowanie zgłoszonych firm, Kapituła  
zdecydowała o podziale zgłoszeń według wielkości firm.

Laureaci Victorii Biznesu 2021 
 w kategorii Firma Roku:

   Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.  
– duże przedsiębiorstwa

   La Pasta s.c. – firmy średniej wielkości
   MyCatering Jakub Pałaszewski – małe firmy

Wyróżnienia w kategorii Firma Roku
1. Ambitna Marka Patrycja Dubaniewicz
2. Biuro Rachunkowe Helios sp. z o.o.
3. Empire Pharma Sp. z o.o.
4. GieraDesign Michał Giera
5.  Intermache Radzymin - Modoti sp. z o.o.
6.  Kancelaria Prawno-Podatkowa BOOLSKA.PL sp. z o.o.
7.  Klinika Medyczna na Reymonta sp. z o.o.
8.  Waflex Wytwórnia Wafli do Lodów  

Wiesław Stankiewicz
9.  Zbrostal sp. z o.o. sp. k.

Magdalena Sutkowska,  
wspólnik, La Pasta s.c.:
 „Sytuacja w biznesie jest zmienna 
jak pogoda nad polskim morzem 
i wie to każdy doświadczony 
przedsiębiorca. Jest natomiast 
jedna niezmienna kwestia, na którą 
stawiam w biznesie i poza nim, a 
nagroda Victorii Biznesu tylko mnie 
w tym utwierdziła!  Nie pieniądze, 
nie narzędzia,  a LUDZIE SĄ NAJ-
WAŻNIEJSI,  a uściślając – relacje 
w zespole. La Pasta to dwadzieścia 
energetycznych, zdolnych i zaan-
gażowanych osób, które zasłużyły 
na tę statuetkę. Wspólnie mamy 
motywację do dalszego gotowania  
i goszczenia naszych klientów!”

dążenie do celu, który sobie stawiamy, 
a także ponoszenie dużego ryzyka nie-
powodzenia i poświęceń rodzinnych. 
Cytując Lwa Tołstoja – prawdziwe dzie-
ło powstaje w ciszy, ale dodam do tego, 
że ostatecznie jest zauważalne i nagro-
dzone. Było nam bardzo trudno w gro-
nie Kapituły wybrać tych najlepszych, 
lecz myślę, że wybraliśmy dobrze.”

Z kolei burmistrz Krzysztof Chaciń-
ski stwierdził: „Po raz pierwszy w histo-
rii rozdaliśmy nagrody Victoria Biznesu, 
które doceniają działalność przedsię-
biorców na terenie naszej gminy. To na-
grody za zaangażowanie, pomysł i suk-
ces. Kapituła doceniła zarówno te firmy, 
które działają u nas od dłuższego cza-
su, jak i te, które zadebiutowały w ciągu 
ostatnich trzech lat. Większość zgłoszeń 
to małe i średnie firmy, które służą na-
szym mieszkańcom.”

Gala Konkursu „Victoria Biznesu 
2021” miała miejsce podczas Radzymiń-
skiego Spotkania Biznesu 3 marca 2022 
r. w sali koncertowej Sceny Cegielnia. 
Wieczór uświetnił wyjątkowy koncert 
maestro Vadima Brodskiego, wirtuoza 
skrzypiec, który odwiedził Radzymin ze 
specjalnym występem dla uczestników 
spotkania biznesu.

Prelekcje, prezentacje  
i dyskusje

Marcowe Radzymińskie Spotkanie 
Biznesu, podczas którego odbyła się 
Gala Konkursu, otworzyła minuta okla-
sków dla bohaterskich obrońców Ukra-
iny jako wyraz szacunku dla obrony oj-
czyzny i Europy przed rosyjską agresją. 
W inauguracyjnym przemówieniu p. 
Piotr Uściński, sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Rozwoju i Technologii i poseł 
na Sejm RP z naszego regionu, mówił 
o strategicznych projektach, toczących 
się pod jego kierownictwem, w tym 
o planowanym unowocześnieniu pra-
wa w zakresie zagospodarowania prze-
strzennego. Wziął też udział w pane-
lu dyskusyjnym nt. wyzwań polskiego 
rynku pracy, o którym piszemy w arty-
kule na następnej stronie.

Z zaproszeniem do działania w Ra-
dzymińskim Klubie Biznesu wystąpił p. 
Przemysław Stankiewicz, prezes stowa-
rzyszenia. Podkreślił, że wszyscy przed-
siębiorcy, niezależnie od tego, jak długo 
działają na terenie Gminy Radzymin, 
tworzą jedną tkankę i jedno środowisko, 
które wspólnie buduje gospodarkę lo-
kalną. Radzymiński Klub Biznesu roz-
począł swoją działalność z początkiem 
br. i ma na celu stworzenie reprezentacji 

Pracownice restauracji  
La Pasta  z dyplomem  
i statuetką Victorii Biznesu

Kategoria „Firma Roku”

Ciąg dalszy na stronie 16 →

R-WET
GRUPA EDINA

EDINA Przychodnia weterynaryjna R-WET  
honoruje Radzymińską Kartę Mieszkańca

Korzyści  
dla Posiadaczy RKM

  Kodowanie biletu metropolitalnego  
ZTM Warszawa z maksymalną zniżką
  Bezpłatne przejazdy gminnymi liniami 
R1, R2, R3, R5, R7, R 31 i R 38 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  
i Markach
  Oferty specjalne i zniżki w firmach 
partnerskich RKM
  Bon Malucha – dofinansowanie  
opieki nad dziećmi do lat 3

  Zniżki w dostępie do infrastruktury 
sportowej
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BIZNES

Przedstawiciele Ra-
dzymińskiego Klubu 
Biznesu na I Forum Pra-
codawców w Zielonce, 
od lewej: Przemysław 
Stankiewicz, Waflex, 
Dominika Krzyżanow-
ska-Kidała, Gmina Ra-
dzymin, Janusz Skorupa, 
Cukiernia Bizon. 
 fot. M. Półtorak,  
"Wieści Podwarszawskie

Lokalny 
rynek pracy
Dyskusja panelowa podczas ostatniego Radzymińskiego 
Spotkania Biznesu w dn. 3 marca br. wpisała się  
w tegoroczny cykl wydarzeń, których celem jest pobudzenie 
lokalnego rynku pracy, i niejako go zainaugurowała.

Inicjatywy na rzecz lokalnego ryn-
ku pracy są wspierane i organizowane 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Woło-
minie. Podczas Radzymińskiego Spo-
tkania Biznesu dyrektor Urzędu, p. 
Grażyna Krupa, przedstawiła ofertę 
dla przedsiębiorców, m.in. w zakresie 
dofinansowań do prac interwencyj-
nych, staży, doposażania stanowisk 
pracy czy z Krajowego Funduszu Szko-
leniowego. Omówiła też ofertę dla osób 
bezrobotnych i wyniki akcji wspar-
cia przedsiębiorców w ramach tarczy 

antykryzysowej. Wraz z nią w dyskusji 
panelowej udział wzięli: p. Piotr Uściń-
ski, poseł na Sejm RP i wiceminister 
polskiego rządu, p. Katarzyna Walasik, 
Senior Branch Manager w firmie Man-
power, dostarczającej rozwiązania HR 
i p. Wojciech Śliwa, Rewards Manager 
w Coca-Cola HBC Polska. Dyskusję po-
prowadził p. Michał Półtorak, redaktor 
naczelny „Wieści Podwarszawskich”. 
Paneliści rozmawiali o rosnącej kon-
kurencyjności rynku pracy, sposobach 
pozyskiwania pracowników, wysokich 

Dyskusja panelowa nt. rynku pracy podczas Radzymińskiego  
Spotkania Biznesu 03.03.2022. fot. Z. Pachulski

oczekiwaniach w zakresie wynagro-
dzeń, dodatkowych premii czy bene-
fitów, o kształtowaniu ścieżek rozwoju, 
mobilności i swobodzie zmian pracy 
na „rynku pracownika”. Poruszono też 
kwestie wyzwań, które stoją przed pol-
skim rynkiem pracy w związku z wojną 
w Ukrainie.

Temu ostatniemu tematowi po-
święcone było w większości I Forum 
Pracodawców Powiatu Wołomiń-
skiego, które odbyło się 7 kwiet-
nia br. w Zielonce. Zgromadzeni 
przedsiębiorcy mogli zapoznać się 
i dyskutować o przepisach i prakty-
ce zatrudniania cudzoziemców. Za-
gadnienia te przedstawiły specjalistki 
z PUP Wołomin i oficerowie Zespo-
łu ds. Kontroli Legalności Zatrud-
nienia Placówki Straży Granicznej 
Warszawa-Modlin. Po prezentacjach 
wywiązała się gorąca dyskusja z licz-
nymi pytaniami z sali. Wydarzenie, 
zorganizowane przez PUP Wołomin 
i Starostwo Powiatowe w Wołomi-
nie z pewnością przyczyniło się do 
usprawnienia dialogu i współpracy 
pomiędzy Urzędem Pracy i sektorem 
biznesowym w regionie.

Z kolei na początku czerwca w Po-
wiatowej Bibliotece Publicznej w Woło-
minie odbyły się Targi Pracy, zorgani-
zowane przez Powiatowy Urząd Pracy. 
25 wystawców prezentowało swoje ofer-
ty i zapraszało do podjęcia zatrudnie-
nia. Były wśród nich także firmy z na-
szej gminy: Zbrostal (producent stali 
zbrojeniowej i drzwi), Profmetkol (pro-
ducent i dystrybutor wyrobów z meta-
li nieżelaznych), Folmak (dystrybutor 
maszyn pakujących i folii) oraz biuro 
nieruchomości ReMax Premium.

Na forum Radzymińskiego Klubu 
Biznesu trwają też dyskusje o tym, jak 
uczynić lokalny rynek pracy bardziej 
atrakcyjnym dla mieszkańców Gminy 
Radzymin i jak zachęcić do poszukiwa-
nia i tworzenia miejsc pracy w naszej 
gminie. „Gorąco zapraszamy przedsię-
biorców do włączenia się w działania 
na rzecz lokalnego rynku pracy w ra-
mach naszego stowarzyszenia” – za-
chęca Przemysław Stankiewicz, prezes 
Klubu.

Radzymiński Szlak Krajoznawczy  
– poznaj lokalną historię i przyrodę
Z początkiem 2022 r. gmina Radzymin udostępniła miłośnikom pieszych wędrówek nowy szlak turystyczny, 
przygotowany przez PTTK Oddział Mazowsze. Trasa o długości 38 km ukazuje zróżnicowanie krajobrazowe gminy 
Radzymin - piękne lasy, tereny nadbużańskie oraz sam Radzymin, pełen pamiątek po Bitwie Warszawskiej 1920 r. 

Wędrówka Radzymińskim Szlakiem 
Krajoznawczym rozpoczyna się w Wo-
licy. To przysiółek Starych Załubic, ma-
lowniczej wsi położonej na wschodnim 
brzegu Zalewu Zegrzyńskiego. Od stro-
ny Warszawy i Nieporętu można tutaj 
dotrzeć autobusem ZTM linii 705.  Ma-
lowniczym ujściem rzeki Rządzy docie-
ramy do Jeziora Zegrzyńskiego. Wcho-
dzimy na wały przeciwpowodziowe 
i udajemy się do Arciechowa. Tutaj może-
my chwilę odpocząć na jednej z piaszczy-
stych plaż lub zejść nad wodną przystań.  
W sezonie letnim, z przystani wypływają 
katamarany, które obsługują przeprawę 
do Serocka, malowniczego miasteczka 
o średniowiecznym układzie architekto-
nicznym. Trasa prowadzi dalej wzdłuż 
Bugu do Popielarzy. Po drodze mijamy 
okazałe dęby, zwane mocarzami. Szlak 
za Załubicami przebiega na granicy lasu 
i Łąk Borkowskich. Kontrast pomiędzy 
zwartą ścianą drzew, a otwartą przestrze-
nią łąk robi wrażenie. Wchodzimy w las. 
Przez Rudę, uroczymi ścieżkami pomię-
dzy letnimi domkami kierujemy się na 
Rejentówkę. Wystarczy jedynie zejść kil-
ka metrów ze szlaku, by móc odpocząć na 
brzegu Rządzy. 

Kolejnym etapem wędrówki jest Mo-
kre. Natrafiamy na ślady Bitwy Warszaw-
skiej - głaz z tablicą ku pamięci mjr Ste-
fana Waltera, którego bohaterskie czyny 
pozwoliły wyzwolić Radzymin z rąk bol-
szewików. W Radzyminie trasa prowadzi 
obok kolegiaty z zabytkową dzwonnicą. 
Po drodze mijamy pomniki Tadeusza 
Kościuszki z 1920 roku oraz obelisk po-
święcony Witosowi. Wcześniej możemy 
obejrzeć głaz upamiętniający Cypriana 
Kamila Norwida, poetę urodzonego pod 
Radzyminem oraz figurę św. Jana Nepo-
mucena, przed zabytkowym budynkiem 
Towarzystwa Elementarnego - pierwszej 
w mieście szkoły (1779 rok). Kierujemy 
się w stronę pięknie odrestaurowanego, 
zabytkowego Domku Ogrodnika, zaple-
cza gospodarczego dla nieistniejącego już 
niestety pałacu i kompleksu parkowego. 

Droga Golgoty Narodu Polskiego to 
pomnik w formie chodnika prowadzą-
cego na Cmentarz Żołnierzy Poległych 
w 1920 r. Regularnie rozmieszczono tu 
ozdobne krzyże, które upamiętniają jed-
nostki wojskowe walczące pod Radzymi-
nem. Sam cmentarz to miejsce historycz-
ne, uznawane za jedną z największych 

nekropolii w kraju, gdzie pochowano bo-
haterów wojno polsko-rosyjskiej w 1920 
roku. Warto zatrzymać się na chwilę, by 
pochylić czoła nad mogiłami bohaterów, 
obejrzeć zabytkową kaplicę, czy podzi-
wiać jeden z najoryginalniejszych po-
mników Jana Pawła II. 

W Cegielni zatrzymujemy się obok 
zabytkowego krzyża-pomnika. Jak gło-
si legenda, mieszkańcy postawili go na 
pamiątkę śmierci uczestnika powsta-
nia styczniowego. Krzyż żelazny został 
wzniesiony w miejscu poprzedniego 
w roku 1930, w 10. rocznicę bitwy z bol-
szewikami. Przy drewnianym krzyżu 
14.08.1920 r. odprawiona została Msza św. 
błagalna z udziałem generałów: Hallera, 
Latinika i Rządkowskiego.

Dalej, skręcamy w Lasy Drewnickie. 
Droga prowadzi wzdłuż okolicznych ba-
gien. Tereny podmokłe są królestwem 
łosia i warto zachować ostrożność, bo 
spotkanie z tym zwierzęciem nie jest 
tu wcale rzadkością. Spacerując po tych 
okolicach, natkniemy się także na pozo-
stałości linii obronnych z czasów II wojny 
światowej. Trasa szlaku prowadzi obok 
potężnych fragmentów bunkra niemiec-
kiego typu Regelbau 514. Tuż przed koń-
cem trasy czeka  nas jeszcze wspinacz-
ka na jedno z najwyższych wzniesień 
w Gminie – to wzgórze św. Antoniego. 
W czasie walk o Radzymin był to dosko-
nały punkt obserwacyjny dla żołnierzy 
polskiej armii. Przy zejściu znajduje się 
kapliczka - upamiętnia czyn bojowy 85. 
Pułku Strzelców Wileńskich, których 
bohaterska szarża pozwoliła po dwóch 
dniach ciężkich walk odbić Radzymin 
z rąk bolszewików.

Radzymiński Szlak Krajoznawczy 
kończy swój bieg na małym parkingu, 
w pobliżu przystanku linii 738, która do-
jeżdża do stacji Trocka II linii warszaw-
skiego metra. Radzymiński Szlak Tury-
styczny można pokonać z mapką wydaną 
przez gminę Radzymin i PTTK oraz 
z aplikacją mobilną „Szlaki Mazowsza”.

Pobierz aplikację ze strony: https://
mazowsze.szlaki.pttk.pl/aplikacje

sektora biznesowego w kontaktach m.in. 
z samorządem, a także wspólnie mierze-
nie się z wyzwaniami rynku.

Część prezentacyjną spotkania za-
mknęło wystąpienie Burmistrza Ra-
dzymina Krzysztofa Chacińskiego, któ-
ry mówił o istotnych z punktu widzenia 
biznesu działaniach inwestycyjnych 
i rozwojowych gminy, a także o finan-
sach gminy. Wśród kluczowych inwe-
stycji zwrócił uwagę na budowę dróg, 
w tym al. Lecha Kaczyńskiego, która bę-
dzie północną obwodnicą miasta oraz 
ulic, które mają w przyszłości stano-
wić dwa mniejsze ringi wokół centrum 
Radzymina. Zapowiedział planowane 
zmiany w śródmieściu – wprowadzenie 
stref ograniczonego parkowania, ogra-
niczenie ruchu ciężkich pojazdów i re-
witalizację przestrzeni miejskiej. Bur-
mistrz mówił też o trwających pracach 

Do kategorii „Debiut Roku” przyjmowane 
były zgłoszenia firm, które rozpoczęły 
działalność na terenie Gminy Radzymin 
w ciągu ostatnich trzech lat, dynamicznie 
się rozwijają, wypełniły lukę rynkową i 
służą swoją ofertą mieszkańcom.

Laureat Victorii Biznesu 2021  
w kategorii Debiut Roku: 

   Kaisō Sushi Adam Zarychta

Wyróżnienie otrzymała 
firma M’Art Małgorzata 
Puzio – za stworzenie 
festiwalu teatralnego 
STAR Radzymin, który 
promuje gminę na mapie 
wydarzeń kulturalnych 
regionu i województwa. 
Kapituła nie przyznała 
tytułu laureata.
 

P. Tomasz Libner, prezes Fundacji oGROMna Pomoc
Specjalne wyróżnienie za działalność społeczną jest wyrazem uznania dla 
pracy społecznej na rzecz wsparcia chorych dzieci i ich rodzin. P. Tomasz 
Libner nie mógł osobiście odebrać statuetki ze względu na zaangażowanie w 
pomoc uchodźcom z Ukrainy. Wręczył mu ją dzień później burmistrz Krzysz-
tof Chaciński w Radzymińskim Punkcie Pomocy Ukrainie.

Jakub Pałaszewski,  
właściciel MyCatering: 
„Nagroda Victorii Biznesu była 
świetnym impulsem rozwojowym, 
staliśmy się bardziej rozpozna-
walni i częściej wybierani przez 
klientów. Dziękuję za ten wyraz 
uznania w imieniu całego zespo-
łu, zyskaliśmy atut marketingowy 
i motywację do dalszej pracy i 
działania.”

Adam Zarychta,  
właściciel Kaisō Sushi: 
„Dzięki wygraniu Victorii Biznesu 
nasza restauracja Kaisō Sushi 
stała się bardziej rozpoznawalna 
na terenie gminy. Klienci ufają 
wyborowi Kapituły i chętniej 
odwiedzają naszą restaurację. 
Tu mogą poczuć klimat Japonii 
i spróbować dań rodem z kraju 
kwitnącej wiśni - Kaisō to nie 
tylko sushi. Docenienie moich 
starań przez Kapitułę spowodo-
wało, że nabrałem wiatru w żagle 
i uwierzyłem, że to co stworzyłem 
jest cenione i wysokiej jakości.”

Laureat i wyróżnienia  
w kategorii „Firma Roku  
– małe firmy”

Wręczenie statuetki w kategorii 
„Debiut Roku” p. Adamowi Za-
rychcie z Kaisō Sushi

Kategoria „Debiut Roku”

Kategoria „Mecenas Roku”

Laureat i wyróżnieni  w kategorii „Debiut Roku”

Wyróżnienia w kategorii Debiut Roku:
1. Camino - restauracja hiszpańska - Arttoma Tomasz Andrzejewski
2.  Fotografia Len-Art Beata Lenart
3.  HYDRA Usługi Hydrauliczne Mariusz Urbanek
4.  JG Stylist Sp. z o.o.
5.  Lampstore Edyta Suchenek
6.  MyCatering Jakub Pałaszewski
7.  NatClean Usługi Ogrodnicze Joanna Sobiegraj
8.  ParyżAnka Radzymin Anna Barzowska
9.  Softwall Design - Primacar Małgorzata Zawadzka

Małgorzata Puzio odbiera wyróżnienie z rąk Bog-
dana Domagały i Krzysztofa Chacińskiego

nad zmianami w miejscowych planach 
zagospodarowania terenu i studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego pod kątem roz-
woju przedsiębiorczości.

Prezentacjom towarzyszyły dwa sto-
iska z ofertą dla przedsiębiorców: Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Wołominie 
i firmy Pożyczki Mazowieckie - spółki 
samorządu województwa mazowieckie-
go, wspierającej rozwój przedsiębiorczo-
ści.

Organizatorem Konkursu Victoria 
Biznesu 2021 i Radzymińskich Spo-
tkań Biznesu była Gmina Radzymin 
wraz z Partnerami – Sceną Cegielnia 
i „Wieściami Podwarszawskimi”.

Nagroda specjalna Kapituły  
Konkursu Victoria Biznesu 2021

Ciąg dalszy ze strony 15 →

Przedsiębiorca, mieszkaniec i przyja-
ciel gminy Radzymin. Swoją działalność 
biznesową rozpoczął w 1966 r. i rozwijał 

ją w naszej gminie pod marką TAGO 
Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukier-
niczego. Stworzył zakład produkcyj-

ny w Ciemnem, zatrudniający kilkaset 
osób. Sukces w branży słodyczy pozwolił 

panu Tadeuszowi Gołębiewskiemu 
budować potęgę hotelarską w znanych 

miejscowościach wypoczynkowych 
w całej Polsce. Jego firma TAGO zawsze 
wspierała gminne i społeczne inicjatywy 

słodkim poczęstunkiem.

Z ogromnym smutkiem 
przyjęliśmy informację,  

że odszedł od nas
 

Ś.p. Tadeusz Gołębiewski

Nasza gmina straciła wybitnego oby-
watela i biznesmena. Jego śmierć na-
pełnia nas głębokim żalem. W imie-
niu społeczności lokalnej składamy 

serdeczne wyrazy współczucia Rodzi-
nie i najbliższym.

 
Burmistrz Radzymina

Krzysztof Chaciński
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Radzyminie
Elżbieta Darka
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1801 mieszkańców gminy Radzymin 
wzięło udział w pierwszej edycji akcji 
„Rozlicz PIT w Radzyminie – wygraj sa-
mochód”. Nagrodą główną w loterii był 
samochód Toyota Yaris, a wśród nagród 
dodatkowych znalazły się rowery, hulaj-
nogi elektryczne, tablety i smartwatche. 

Losowanie zwycięzców nagród od-
było się 26 czerwca br. podczas pikniku 
“WIANKI 2022” w Starych Załubicach. 
Do każdej z nagród została wylosowa-
na jedna osoba plus dodatkowo - osoba 
rezerwowa. Zwycięzcy zostali zweryfi-
kowani, a lista wylosowanych osób do-
stępna jest na stronie: https://www.pi-
twradzyminie.pl/. Uroczyste wręczenie 

nagród odbędzie się 15 sierpnia br. pod-
czas obchodów rocznicowych Bitwy 
Warszawskiej w Radzyminie.

Cel i zasady loterii
„Nasze podatki to inwestycja – czas 

zainwestować w Radzymin!” - to hasło 
przewodnie loterii „Rozlicz PIT w Ra-
dzyminie – wygraj samochód” zorga-
nizowanej przez gminę Radzymin. Ce-
lem przedsięwzięcia było zachęcenie 
mieszkańców gminy do odprowadza-
nia podatków w miejscu zamieszkania, 
a w konsekwencji do zasilenia budżetu 
gminy i przyczynienia się do jej dalsze-
go rozwoju. 

W tym roku Święto Konstytucji 3 Ma-
ja obchodziliśmy w Radzyminie bardziej 
uroczyście niż w ostatnich dwóch latach. 
Uroczyste obchody rozpoczęły się o godz. 
13.00 Mszą świętą w Radzymińskiej Ko-
legiacie.

Następnie licznie zgromadzone poczty 
sztandarowe, a także przedstawiciele stra-
ży pożarnej pod dowództwem komen-
danta Miejsko-Gminnego – pana Krzysz-
tofa Rostkowskiego oraz samorządowcy, 

goście i Mieszkańcy gminy Radzymin 
przemaszerowali pod pomnik Tadeusza 
Kościuszki znajdujący się w centrum Ra-
dzymina. Na czele pochodu szła Radzy-
mińska Orkiestra Dęta, której dowodził 
kapelmistrz Jakub Pietrucha.

Organizatorem wydarzenia był 
Krzysztof Chaciński Burmistrz Radzy-
mina oraz Przewodnicząca rady Miej-
skiej w Radzyminie Elżbieta Darka. 
W uroczystości wzięli udział znamienici 

Zawody rozegrano w dwóch kon-
kurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 
50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie 
bojowe. Zmierzyły się w nich druży-
ny reprezentujące jednostki Ochotni-
czych Straży Pożarnych z Radzymina, 
Słupna, Starych Załubic, Zawad, Rudy, 
Nadmy i Mokrego.

Był to niezwykły pokaz umiejęt-
ności i pasji naszych strażaków, któ-
ry z uwagą obserwowali licznie zgro-
madzeni w tym dniu mieszkańcy oraz 
kibice poszczególnych reprezentacji. 
Nad prawidłowym przebiegiem zma-
gań czuwał powołany przez Zastępcę 
Komendanta Powiatowego PSP w Wo-
łominie Sędzia Główny Zawodów, asp. 
Mateusz Pilcher.

Każda z drużyn miała na celu jak 
najszybsze i zgodne z regulaminem 
zawodów wykonanie zadań bojowych 
oraz pokonanie sztafety, a suma punk-
tów zebranych w obydwu konkuren-
cjach wyłoniła zwycięzców zawodów.

Z wynikiem 107,7 pkt pierwsze miej-
sce oraz nagrodę w wysokości 3000 zł 
zdobyła OSP Zawady; drugie miejsce 
oraz nagrodę w wysokości 2000 zł zdo-
była OSP Słupno (117,9 pkt.), zaś trzecie 
miejsce oraz nagrodę w wysokości 1000 
zł zdobyła OSP Radzymin (120 pkt.).

Pozostałe drużyny otrzymały na-
grody za udział w zawodach w kwocie 
po 500 zł, a kolejność miejsc poza po-
dium przedstawiała się następująco: 4. 
miejsce OSP Mokre z dorobkiem 137,5 
pkt.; 5. miejsce OSP Ruda (145,4 pkt.); 

Późnym popołudniem, 17 maja 2022 
r. w Gdyni, odbył się Kongres „Perły 
Samorządu” – X edycji rankingu na-
gradzającego samorządy wyróżniające 
się jakością zarządzania i jakością życia 
mieszkańców. 

Gmina Radzymin uplasowała się na 
bardzo wysokiej 4. pozycji, w katego-
rii „Najlepszy samorząd – gminy miej-
sko-wiejskie”. Burmistrz Radzymina 
Krzysztof Chaciński zajął 6. miejsce 
w kategorii „Najlepszy włodarz”. Ar-
tur Goryszewski – Skarbnik gminy Ra-
dzymina zdobył 3. miejsce w katego-

rii gmin miejsko-wiejskich, (Skarbnik 
Samorządu 2022) oraz tytuł Skarbnika 
5-lecia rankingu.

Ranking „Perły Samorządu” pro-
wadzony jest od 10 lat przez Dzien-
nik Gazetę Prawną we wsparciu 

merytorycznym PricewaterhouseCo-
opers - globalnej sieci przedsiębiorstw 
świadczących usługi księgowe, au-
dytorskie i doradcze. „Perłami Sa-
morządu” nagradzane są samorządy 
i włodarze, którzy nie tylko doskona-
le realizują powierzone prawem zada-
nia, ale również w inspirujący i ambit-
ny sposób odnoszą się do kluczowych 
wyzwań społecznych, środowiskowych 
i demograficznych, a w efekcie zapew-
niają lokalnym społecznościom wyjąt-
kową jakość życia.

„Za nami kolejny rok pracy na peł-
nych obrotach i stawiania sobie am-
bitnych celów. Po raz kolejny gmina 
Radzymin znajduje się w pierwszej 
dziesiątce - w tym roku na 4. miejscu 
wśród gmin miejsko-wiejskich oraz na 
6. miejscu w kategorii włodarz w ran-
kingu "Perły Samorządu" organizowa-
nego przez PWC, oraz Dziennik Gazetę 
Prawną”. – skomentował wyniki ran-
kingu Krzysztof Chaciński - Burmistrz 
Radzymina

„Perły Samorządu” przyznawane 
w czterech kategoriach: gminy wiej-
skie, gminy miejsko-wiejskie, miasta 
do 100 tys. mieszkańców, miasta po-
wyżej 100 tys. mieszkańców.

To pierwsza, prowadzona przez pod-
miot publiczny, Pracownia w tej części 
powiatu wołomińskiego. Projekt budowy 
i wyposażenia nowej Pracowni Tomo-
grafii Komputerowej sfinansowany zo-
stał w ramach realizacji Projektu UE pn. 
„Zakup niezbędnego sprzętu oraz ada-
ptacja pomieszczeń w związku z pojawie-
niem się koronawirusa SARS-CoV-2 na 

terenie województwa mazowieckiego”. 
W ramach Projektu Centrum Medycz-
ne otrzymało sprzęt medyczny o łącznej 
wartości 3 524 138,57 zł.

Gospodarzami wydarzenia byli 
Krzysztof Chaciński - Burmistrza Ra-
dzymina oraz Krzysztof Jarząbek – Dy-
rektor Centrum Medycznego im. Bitwy 
Warszawskiej 1920 r.

Swoją obecnością wydarzenie uświet-
niła Bożena Żelazowska – posłanka na 
Sejm RP, która jednocześnie reprezen-
towała Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego Adama Struzika. Ksiądz Pra-
łat Stanisław Popis dokonał poświęcenia 
Pracowni. W otwarciu uczestniczyli 
także: Wojciech Modzelewski – zastęp-
ca Dyrektora  Mazowieckiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ ds. Służb Mundu-
rowych i Świadczeniobiorców, Andrzej 
Raciborski – prezes firmy SHIM-MED 
POLSKA, Mariusz Gryżewski – redak-
tor naczelny Magazynu VIP, Jarosław 
Adkowski – redaktor magazynu VIP.  
Mieliśmy przyjemność gościć Elżbietę 

Darkę – Przewodniczącą Rady Miejskiej 
w Radzyminie oraz wiceprzewodniczą-
cego Piotra Rembelskiego wraz z Rad-
nymi Miejskimi, a także Przedstawicieli 
Rady Społecznej przy Centrum Medycz-
nym - Halinę Bonecką, Katarzynę Sto-
kowską oraz Mateusza Stefankowskiego, 
pracowników radzymińskiego Centrum 

Medycznego: Renatę Hagedornę – Troni-
nę - zastępcę dyrektora ds. medycznych, 
Grzegorze Gomołę - zastępcę dyrekto-
ra ds. administracyjno – gospodarczych, 
Agnieszkę Bielas - zastępcę Ordynatora 
Oddziału Chorób Wewnętrznych; Jo-
lantę Król – pełnomocnika dyrektora ds. 
Pielęgniarstwa, a także Elżbietę Rymunt, 
Ewę Suwińską oraz Tomasza Murzę.

Znamy laureatów loterii: „Rozlicz PIT  
w Radzyminie – wygraj samochód”

Otwarcie nowoczesnego Zakładu Diagnostyki Obrazowej - TK, RTG, USG

Perły Samorządu 
2022 rozdane - Gmina 
Radzymin z czterema 
wyróżnieniami!

Narodowe Święto Konstytucji  w Radzyminie

Strażackie zmagania 2022
Drużyna OSP Zawady 
mistrzem gminy i powiatu!

W ramach Projektu  
Centrum Medyczne  

otrzymało sprzęt  
medyczny o łącznej  

wartości  
3 524 138,57 zł.

goście: minister w Ministerstwie Rozwoju 
i Technologii – pan Piotr Uściński; przed-
stawiciele Powiatu Wołomińskiego: pan 
Paweł Dąbrowski i pan Cezary Wnuk; wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ra-
dzyminie – pan Wiesław Solarz z rad-
nymi miejskimi; zastępca Burmistrza 
Krzysztof Dobrzyniecki z przedstawicie-
lami urzędu i kierownikami jednostek 
organizacyjnych Gminy; przedstawicie-
le Światowego Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej obwód Rajski Ptak w Ra-
dzyminie na czele z panem Jerzym Bertą; 
przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół 

W niedzielne popołudnie 5 czerwca, na błoniach za radzymińską Kolegiatą rozegrane 
zostały Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których udział wzięło 
siedem drużyn, reprezentujących wszystkie jednostki OSP, działające na terenie 
Gminy Radzymin.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że 
największym źródłem dochodu gminy 
jest przychód z podatku PIT, a kwota, ja-
ka wpływa do budżetu Gminy Radzymin 
z tytułu rozliczenia podatku PIT przez 1 
osobę to ok. 1 700 zł. Nietrudno policzyć, 
że 100 nowych podatników to wzrost do-
chodów Gminy Radzymin o ok. 170 000 
zł, 1000 osób to wzrost dochodów o 1,7 
mln zł, a 5000 nowych osób rozliczają-
cych PIT w Radzyminie to wzrost docho-
dów Gminy aż o 8,5 mln zł.

W loterii mogli wziąć udział dorośli 
mieszkańcy gminy Radzymin, nawet jeśli 
nie byli w niej zameldowani. Wystarczy-
ło, w rocznym rozliczeniu podatkowym 

składanym do urzędu skarbowego wska-
zać jako miejsce zamieszkania gminę Ra-
dzymin. Warunkiem udziału było także 
posiadanie aktualnej Radzymińskiej Kar-
ty Mieszkańca oraz dokonanie poprawne-
go zgłoszenia: online na stronie www.pi-
twradzyminie.pl lub w formie papierowej 
(wrzucenie wypełnionego formularza do 
jednej z trzech urn, ustawionych w budyn-
kach Urzędu Miasta i Gminy Radzymin). 
Uczestnicy mogli dokonywać zgłoszeń 
w terminie od 15.02.2022 r do  31.05.2022 r.

Nagrody
Poza oczywistym zyskiem, jakim jest 

rozwój Gminy, aby zachęcić mieszkań-
ców do udziału w loterii, Organizator 
przygotował wiele atrakcyjnych nagród: 
2 Rowery KROSS Trans 2.0 - o wartości 

1 900 PLN; 2 Hulajnogi Xiaomi Mi Elec-
tric Scooter Essential - o wartości 1 550 
PLN; 2 tablety Samsung Galaxy Tab A7 
10.4 - o wartości 1 200 PLN ; 2 smartwat-
che Xiaomi Mi Watch Lite - o wartości 
350 PLN. Główną nagrodą jest samochód 
osobowy marki Toyota Yaris!

Liczba osób, która wzięła udział 
w pierwszej edycji loterii przygotowanej 
przez Gminę Radzymin - ponad 1800 
osób, świadczy, że warto sięgać po tego 
typu narzędzia, aby zachęcić Mieszkań-
ców do płacenia podatków w miejscu 
swojego zamieszkania.

Bardzo dziękujemy wszystkim za 
udział w Loterii „Rozlicz PIT w Radzy-
minie – wygraj samochód” i już dziś za-
praszamy na uroczyste wręczenie nagród 
- 15 sierpnia 2022 roku w Radzyminie. 

„Inwestujemy w diagnostykę” - pod takim hasłem 24 maja 2022 r. odbyło się uroczyste 
otwarcie nowoczesnej Pracowni Tomografii Komputerowej. 

Pracownia Tomografii Komputero-
wej powstała w miejscu dawniej zajmo-
wanym przez laboratorium, a została 
wyposażona w jeden z najnowocześniej-
szych aparatów na rynku medycznym 
firmy FujiFilm Systems Supria 32. Pod 
względem jakości wykonywania badań 
Pracownia będzie stanowić konkurencję 
na rynku usług medycznych. Na uwagę 
zasługuje fakt, że pracownia oferuje wy-
konywanie badań z kontrastem podawa-
nym przez wykwalifikowany personel 
medyczny. Dbając o jakość udzielanych 
świadczeń, SPZ ZOZ podjęło współpracę 
z najlepszymi specjalistami.

Obecnie, badania wykonywane są 
w ramach zleceń kierowanych przez na-
szych lekarzy, w ramach hospitalizacji, 
jednak dyrektor SPZZOZ, pan Krzysz-
tof Jarząbek zapewnia, że dołoży wszel-
kich starań, aby już niebawem zawrzeć 
umowę z Mazowieckim Oddziałem Wo-
jewódzkim NFZ, dzięki której pacjenci 
prowadzonej przez niego placówki będą 
mogli wykonywać ww. badania w trybie 
ambulatoryjnym.

Jak podkreśla dyrektor Krzysztof Ja-
rząbek: „otwarcie Pracowni Tomogra-
fii Komputerowej ma ułatwić dostęp do 

specjalistycznej diagnostyki pacjentom 
z Radzymina i okolic, którzy do tej pory 
mieli trudności z dostaniem się na tego 
typu badania. Mamy nadzieję, iż nowo 
powstała Pracownia, ułatwi pacjentom 
dostęp do diagnostyki i sprosta ocze-
kiwaniom w zakresie specjalistycznej 
opieki medycznej, gwarantując wysoką 
jakość usług świadczonych przez Cen-
trum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 
1920 r. w Radzyminie”. 

W ostatnich miesiącach mieszkańcy 
Radzymina i okolic zyskali również do-
stęp do nowoczesnej cyfrowej diagnosty-
ki RTG. W ramach ww. projektu została 
wyremontowana Pracownia RTG, gdzie 
stary aparat został wymieniony na no-
woczesny aparat cyfrowy Shimatzu Ja-
pan, gwarantując tym samym bezpiecz-
ną i profesjonalną jakość wykonywanych 
badań.

Oprócz inwestycji w specjalistyczną 
diagnostykę, Centrum Medyczne zyska-
ło również nowoczesny ambulans trans-
portowy – Mercedes Vito z wyposaże-
niem, który będzie służył  do przewozu 
pacjentów w ramach prowadzonej dzia-
łalności leczniczej na terenie trzech gmin 
powiatu wołomińskiego.

Radzymina na czele z panem Prezesem 
Janem Wnukiem; przedstawiciele Związ-
ku Piłsudczyków Rzeczpospolitej „Cud 
nad Wisłą” Powiatu Wołomińskiego 
z prezesem płk. Andrzejem Michalikiem 
i kpt. Andrzejem Jastrzębskim; Stowarzy-
szenie - Grupa Rekonstrukcji Historycz-
nej „Bajka” z Radzymina; sołtysi z terenu 
gminy Radzymin; przedstawiciele Koła 
Łowieckiego „Przepiórka” z Radzymi-
na; harcerze; młodzież z Międzyszkol-
nego Klubu Historycznego im. Armii 
Krajowej Ziemi Radzymińskiej na czele 
z panem Władysławem Kolatorskim oraz 

dyrektorzy, nauczyciele, dzieci i młodzież 
z placówek oświatowych gminy Radzy-
min, a także Mieszkańcy gminy Radzy-
min.

W swoim przemówieniu zarówno 
Burmistrz Radzymina, jak i minister 
Piotr Uściński oraz Przewodnicząca Ra-
dy Miejskiej Elżbieta Darka podkreślili 
znaczenie wydarzenia sprzed 231 laty oraz 
odnieśli się do wojny na Ukrainie.

– Jestem bardzo dumny z Mieszkań-
ców naszej gminy, którzy tak licznie i bez-
interesownie otworzyli przed potrzebują-
cymi współbraćmi z Ukrainy swoje serca 

i domy - powiedział burmistrz Krzysztof 
Chaciński. Po przemówieniach i ceremo-
nii złożenia wieńców pod pomnikiem Ta-
deusza Kościuszki można było obejrzeć 
pokaz umiejętności kawaleryjskich przy-
gotowany przez radzymińską Bibliotekę 
i wykonany przez GRH „Bajka” z Radzy-
mina i 11. Pułk Ułanów Legionowych – 
Oddział Radomski.

Po południu – w Miejskiej Sali Kon-
certowej odbył się koncert w stylu stani-
sławowskim Calisia Quartett, a – do wie-
czora – na Skwerze Czterech Wieszczów 
trwał Piknik Rodzinny.

Tego dnia 2. miejsce zdobyła OSP 
Ślężany (99,40 pkt.), a 3. miejsce OSP 
Poświętne (104,30 pkt.). Obok dzie-
więciu drużyn męskich w zmaganiach 
wzięły udział także drużyny kobiece 
oraz młodzieżowe.

Gmina Radzymin pełniła rolę gospo-
darza oraz współorganizatora zawodów 
powiatowych, a ponadto ufundowała 
część nagród, które z satysfakcją wręczył 
uczestnikom Wiceburmistrz Krzysztof 
Dobrzyniecki. Jak podkreślił, puchar 
zostaje w Zawadach, a to oznacza, że 
kolejne zawody powiatowe również od-
będą się w Gminie Radzymin.

Gratulujemy bezkonkurencyjnej 
zarówno w gminie, jak też powiecie 
Drużynie OSP Zawady i trzymamy 
kciuki za udany występ na szczeblu 
wojewódzkim!

dh R. S. Lewandowski, 
K. Dobrzyniecki

6. miejsce OSP Nadma (154,3 pkt.); 7. 
miejsce OSP Stare Załubice (155,4 pkt.).

W obecności Prezesa Zarządu Od-
działu Miejsko-Gminnego ZOSP RP 
w Radzyminie dh Artura Kacpercza-
ka oraz Wiceburmistrza Radzymina 
Krzysztofa Dobrzynieckiego nagro-
dy i pamiątkowe dyplomy dla każdej 
drużyny wręczył osobiście Burmistrz 
Krzysztof Chaciński.

Z kolei, w sobotę 25 czerwca w tym 
samym miejscu rozegrane zostały XI 
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożar-
nicze Drużyn OSP, których organizato-
rem był Zarząd Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Wołominie wraz z KP PSP 
Wołomin.

Drużyna OSP Zawady ponownie 
potwierdziła swą wysoką formę i z wy-
nikiem 97,40 pkt. uplasowała się na 1. 
miejscu, broniąc tytułu Mistrza Powia-
tu Wołomińskiego!
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W YDAR ZENIAHISTORIA

Podporucznik Juliusz Dudziński, ka-
pral Paulina Żulińska oraz kapral Hele-
na Pawłowicz razem przeszli cały szlak 
krwawych walk 1920 roku, stając się bez-
pośrednimi uczestnikami najbardziej dra-
matycznych, a zarazem przełomowych 
wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej.

O WŁOS OD ŚMIERCI NA POLU 
CHWAŁY 1920

 Już od kwietnia 1920 r. szwoleżero-
wie i szwoleżerki z 1 Szwadronu toczyli 
krwawe walki w rejonie Owrucza, a także 
pod Irszą, gdzie ppor. J. Dudziński zo-
stał dwukrotnie ranny w głowę. (Przed 
śmiercią ocaliło go metalowe „słońce” 
na czapce, po przebiciu którego odłamek 
kartacza wytracił impet i chociaż utkwił 
w czaszce, nie dosięgnął mózgu).

Na początku lipca doszło do drama-
tycznego boju w okolicach wsi Młynów 
koło Równego. 1 Szwadron wpadł w wą-
wozie w zasadzkę, jednakże po początko-
wej panice szwoleżerowie zdołali przejść 
do szarży. Wziął w niej udział ppor. J. Du-
dziński na koniu „Wilk”, zabijając co naj-
mniej 2 bolszewików. (W sumie poległo 
48 bolszewików i 4 szwoleżerów).

Początek sierpnia przyniósł zacięte 
walki o wieś Zawidcze, gdzie wskutek 
złej koordynacji wspólne kontrnatarcie 1 
Pułku Szwoleżerów oraz 8 Pułku Ułanów 
załamało się, doprowadzając do potęż-
nych strat po stronie szwoleżerów. Klęskę 
opłacono koniecznością pozostawienia 
rannych na polu walki. W 1 Szwadronie 
z ok. 90 szarżujących przeżyło tylko 28 
szwoleżerów. Po uzupełnieniu strat przy-
stąpiono do kontrataku, (były wówczas 
momenty, że w trakcie walk J. Dudziń-
ski kierował działaniem całego 1 Pułku 
Szwoleżerów), ostatecznie wieś Zawidcze 
została przez Polaków odbita.

JEDZIEMY TRAMWAJEM,  
NA WOJNĘ!

Pomiędzy krwawymi walkami, zda-
rzały się także momenty komiczne 

i wręcz nieprawdopodobne, które po-
zwalały oderwać się od traumatycznej 
codzienności i zapamiętać wojnę w nie-
co jaśniejszych barwach. Dla szwoleże-
rów do takich wspomnień niewątpliwie 
zaliczało się pamiętne zdobycie Kijowa.

5 maja 1920 r. patrol, w składzie któ-
rego znajdowali się ludzie z 1 Szwa-
dronu dotarł do leżącej na kijowskich 
przedmieściach Kureniówki. Już samo 
przedarcie się pod zajęty przez bolszewi-
ków Kijów uznać by można za sukces, ale 
szwoleżerom to nie wystarczyło.

Zorganizowali zasadzkę, w wyniku 
której zatrzymali tramwaj wypełniony 
bolszewikami, przejęli go i po zamon-
towaniu karabinu maszynowego… ru-
szyli owym uprowadzonym tramwajem 
w kierunku centrum miasta! Dalsze, 
jeszcze bardziej sensacyjne wydarzenia 
tak opisał sam ppor. J. Dudziński:

„(…) Oto na przystanku stoi jakiś ko-
misarz, czytający gazetę, słyszy on nad-
jeżdżający tramwaj, i nie podnosząc 
głowy, zajęty czytaniem, podchodzi do 
tramwaju. Dopiero gdy ma chwycić ręką 
za poręcz, podnosi wzrok. Uśmiechnięte 
uprzejmie twarze szwoleżerów robią na 
nim takie wrażenie, że komisarz siada 
na środku ulicy. Dopiero dwaj grzeczni 
szwoleżerowie, wyskoczywszy z wagonu 
pozwalają mu wejść do środka.

O kilkadziesiąt kroków dalej szwo-
leżerowie widzą posterunek, widocz-
nie przy jakimś magazynie postawio-
ny. Tramwaj zatrzymuje się przed nim, 
a z wewnątrz ukazują się nagle postacie 
Polaków, którzy – jak mu wiadomo – 
powinni być jeszcze o kilkadziesiąt kilo-
metrów od Kijowa. Czy można się dziwić 
biedakowi, że z towariszcza robi się nagle 
słup soli, który spragnieni tego artykułu 
szwoleżerowie wnoszą do wagonu. (…)

Tramwaj jedzie dalej! Na przedzie wi-
dać jakiegoś znacznego bolszewika, któ-
ry wchodzi do magazynu z obuwiem. 
Szwoleżerowie za nim. Komisarz zdjął 
akurat stary but, aby przymierzyć nowy, 

Pan i Pani Szwoleżerowie
Niezwykłe losy Pauliny i Juliusza Dudzińskich (część III)

HISTORIA

Ona była ze Lwowa, on z Radzymina. Ukształtowani 
legendą Powstania Styczniowego pragnęli walczyć  

o wolną Polskę. Nie wiedząc o sobie służyli w Legionach. 
Gdy wybuchła wojna polsko-bolszewicka spotkali się 

w 1 Pułku Szwoleżerów J. Piłsudskiego. On był jej 
dowódcą, ona sanitariuszką. Walczyli do ostatniego 
dnia, a wspólne wojenne przeżycia stały się kanwą 

przyjaźni, która pewnie nie miałaby prawa przerodzić się 
w miłość, gdyby nie tragiczny zbieg okoliczności.

gdy nagle stają przed nim polscy żołnie-
rze, aby zabrać go wraz z butami starymi 
i nowymi do tramwaju”.

GDY RADZYMIN STAŁ 
W OGNIU, SZLI ULICAMI 
WARSZAWY

Wspomnienie brawurowego zdobycia 
Kijowa nie tylko wywoływało uśmiech, 
ale też przywracało naszym szwoleżerom 
wiarę we własne możliwości w najcięż-
szym momencie wojny, w którym bol-
szewicy zbliżali się do bram Warszawy.

W dniach: 12-14 sierpnia 1920 r. 1 Pułk 
Szwoleżerów przerzucony został do sto-
licy, gdzie Juliusz Dudziński dowiedział 
się o swoim awansie. Do udziału w Bitwie 
Warszawskiej przystępował więc już jako 
porucznik.

Gdy szwoleżerowie maszerowali uli-
cami Warszawy, słyszeli budzący po-
wszechny niepokój huk armat i odgło-
sy toczącej się Bitwy pod Radzyminem. 
(Z pewnością też gotowała się krew w ży-
łach i rwało do walki serce w piersiach 
Julka i Cześka Dudzińskich na odgłos to-
czącej się bitwy w ich mieście. Nie wiemy, 
czy rodzina Dudzińskich zdecydowała 
się ewakuować z Radzymina tuż przed 
nadejściem bolszewików. Możemy nato-
miast domyślać się, jak nieznośna musia-
ła być dla obydwu braci myśl o tym, czy 
ich rodzinny dom przetrwa, czy będzie 
do czego wrócić? Oddaliby wszystko, że-
by teraz być w Radzyminie. Ale służba 
i rozkazy rzecz święta).

W SZARŻY POD ARCELINEM
15 sierpnia w południe, gdy ruszało 

kolejne polskie natarcie na okupowany 
przez wojska rosyjskie Radzymin, Du-
dzińscy wraz z całym 1 Pułkiem dotarli 
do Nowego Miasta z zadaniem powstrzy-
mywania oddziałów bolszewickich, prą-
cych na stolicę od strony: Ciechanowa, 
Płońska i Pułtuska. 17 sierpnia por. Ju-
liusz Dudziński uczestniczył w słynnej 
szarży pod Arcelinem, w wyniku której 

Polacy wzięli do niewoli 800 jeńców, 21 
karabinów maszynowych i 2 armaty. 
W dowód uznania za dzielną postawę 
w kampanii na Mazowszu Północnym 
porucznik Dudziński mianowany został 
II Zastępcą Dowódcy 1 Pułku Szwoleże-
rów im. J. Piłsudskiego!

POGONILI BOLSZEWIKA  
AŻ NA TERYTORIUM ROSJI

Na początku września 1920 r. cały 1 
Pułk przerzucono na Wołyń, do pości-
gu za cofającym się wrogiem. 1 paździer-
nika oddziały polskie po zaciętej walce 
przekroczyły rzekę Słucz. Atakiem na 
most i akcją przeprawienia się wpław na 
drugi brzeg rzeki dowodził por. J. Du-
dziński. Zważywszy, że po rokowaniach 
pokojowych to właśnie na Słuczy wyzna-
czono granicę pomiędzy Polską, a Rosją 
Sowiecką można powiedzieć, że por. J. 
Dudziński wraz ze szwoleżerami nie tyl-
ko pogonił bolszewika aż na terytorium 
Rosji, ale że w symboliczny sposób wbił 
słupy graniczne, wyznaczając wrogowi 
nieprzekraczalny punkt, w którym za-
czynała się Rzeczpospolita Polska.

W dniach 16-19 października 1920 r. 
szwoleżerowie uczestniczyli w ostatnich 
walkach nad Słuczą. Była to także ostat-
nia bitwa awansowanego do stopnia rot-
mistrza Juliusza Dudzińskiego. W boju 
pod wsią Niemylną został ranny już po 
raz piąty w tej wojnie. Tym razem na tyle 
poważnie, że odesłano go na leczenie do 
szpitala w Warszawie, gdzie przebywał aż 
do 21 stycznia 1921 r.

TROFIEJNA SZABLA OD LWA 
TROCKIEGO I ARABSKA 
FONTANNA

Ciekawym dopełnieniem wojen-
nych dokonań Juliusza Dudzińskiego 
są niewątpliwie jego osobiste wojenne 
zdobycze.

Jednym z ciekawszych trofiejnych fan-
tów Julka była szabla Trockiego. A ści-
ślej mówiąc szabla, którą od samego Lwa 

Trockiego otrzymał za zasługi pewien 
bolszewicki watażka, niejaki Diemet, za-
wzięty i bezlitosny wróg Polaków. Pech 
chciał, że w kwietniu 1920 r. podczas 
walk w rejonie Owrucza przyszło mu 
zmierzyć się z radzyminiakiem, a ten 
odebrał mu nie tylko szablę, ale i życie.

Innym wojennym trofeum Dudziń-
skiego była… Fontanna – czystej krwi 
arabskiej klacz, na dodatek pocho-
dząca z legendarnej stadniny książąt 
Sanguszków! Nasz Julek wypatrzył ją 
u pewnego ukraińskiego chłopa, a ten 
ochoczo odstąpił mu Fontannę (wraz 
z papierami potwierdzającymi jej rodo-
wód) przyjmując w zamian dwa kawa-
leryjskie konie. Znający się na rzeczy 
Dudziński ocenił, że pozyskana przez 
niego klacz stanowić będzie „wyborny 
materiał dla odnowienia rasy arabskiej 
w Polsce”, dlatego odesłał ją do stadni-
ny w Janowie Podlaskim.

WOJENNE ZDOBYCZE  
I STRATY

O zaciętości walk, w których uczest-
niczył cieszący się sławą jednego z naj-
większych zagończyków tej wojny radzy-
miniak, najwymowniej świadczy fakt, 
że w okresie od stycznia do październi-
ka 1920 r. ze 149 podkomendnych J. Du-
dzińskiego w 1 szwadronie 1 Pułku Szwo-
leżerów (nie licząc uzupełnień) pozostało 
tylko 57 żołnierzy. W sumie poległo 111 
szwoleżerów.

Cały 1 Pułk Szwoleżerów im. J. Piłsud-
skiego podczas wojny polsko-bolszewic-
kiej stracił ogółem 15 oficerów i 251 sze-
regowych.

Może natomiast poszczycić się wzię-
ciem do niewoli kilku tysięcy jeńców, 
zdobyciem ponad 20 dział, ponad 250 
kaemów, kilku pociągów pancernych, 
a nawet samolotu. Za całokształt pracy 
bojowej, patron jednostki Józef Piłsud-
ski 19 marca 1921 r. osobiście odznaczył 
sztandar pułku, Krzyżem Srebrnym Or-
deru Virtuti Militari V klasy.

Kawalerem Krzyża Srebrnego Orderu 
Wojennego Virtuti Militari został rów-
nież rotmistrz Juliusz Dudziński, który 
zakończył wojnę z co najmniej czterema 
Krzyżami Walecznych. (Cztery nada-
nia potwierdza teczka personalna CAW, 
niemniej rodzinne przekazy głoszą, że 
owych nadań za wojenne czyny w sumie 
mogło być aż 10!).

JULIUSZ BĘDZIE MOIM 
MĘŻEM!

Wkrótce po zakończeniu wojny wśród 
świeżo upieczonych weteranów gruch-
nęła wieść o ślubie kpr. Haliny Pawło-
wiczówny. Okazało się, że dzielna szwo-
leżerka, (w międzyczasie zdążyła wziąć 
czynny udział w III Powstaniu Śląskim), 
postanowiła wyjść za mąż za chirurga 
– doc. dra Juliusza Zarembę, z którym 
poznała się jeszcze na froncie wojny pol-
sko-bolszewickiej, gdy ten pełnił funkcję 
zwierzchnika sanitariuszek.

Renesans uczuć stał się udziałem tak-
że rtm. Juliusza Dudzińskiego, który po 
wojnie powrócił do Radzymina, gdzie 
czekała na niego żona Maria z synkiem 
Jerzym (Po otrzymaniu służbowego 
mieszkania przeprowadzili się do War-
szawy na ul. Ułańską). Tylko Paulinie 
Żulińskiej jakoś szczęście w miłości nie 
dopisywało.

SZWOLEŻEROWIE W CYWILU
W czasach pokoju byli szwoleże-

rowie musieli na nowo znaleźć swoje 
miejsce, poukładać sobie życie i zaro-
bić na jego utrzymanie. Nie było to ła-
twe w odbudowującym się po wojnach 
i latach zaborów kraju. Liczący na dal-
szą karierę oficerską rtm. J. Dudziński 
musiał srodze czymś się rozczarować 
(zapewne perspektywą służby co naj-
wyżej w jakimś odległym, zielonym 
garnizonie), gdyż w 1922 r. z niejasnych 
powodów rozstał się z wojskiem, po-
dejmując pracę w zakupionym dzięki 
finansowemu wsparciu rodziców, ok. 
100-hektarowym gospodarstwie rol-
nym w Gościeradzu koło Bydgoszczy. 
(Anegdota głosi, że do owego zakupu 
namówił go znany malarz Leon Wy-
czółkowski).

Nasz Julek osiedliwszy się tam wraz 
z małżonką i synkiem, poświęcił się pra-
cy rolnika. Chociaż sytuacja finansowa 
Państwa Dudzińskich pozwalała jedynie 
na skromne życie, Maria cieszyła się, że 
wreszcie mogą żyć jak rodzina, że mąż 
jest w domu, i że już nie musi bać się 
o niego każdego dnia. 

SZCZĘŚCIE NIE BYŁO IM 
PISANE…

Po latach wojennej rozłąki, sporadycz-
nych kontaktów i ciągłego strachu, Maria 
i Juliusz Dudzińscy starali się wreszcie 
sobą nacieszyć. Mieli nadzieję, że dwo-
rek w Gościeradzu będzie miejscem ich 
nowego, spokojnego, rodzinnego i daj 

Boże w miarę szczęśliwego życia. Opty-
mizm był uzasadniony tym bardziej, że 
Maria spodziewała się drugiego dziecka. 
Niestety, los okazał się dla nich okrutny. 
W lutym 1923 r. przyszedł na świat ich 
drugi syn – Mirosław, ale ciąża i poród 
niebezpiecznie nadszarpnęły zdrowie 
31-letniej kobiety. Maria nie przeżyła po-
łogu. Zrozpaczony Juliusz pozostał sam, 
mając pod opieką małe dziecko i nie-
mowlę. Po pogrzebie Marii, której ciało 
pochowano w Radzyminie, do Goście-
radza przeprowadzili się rodzice Juliu-
sza, aby pomóc mu w opiece nad dzieć-
mi i domem. W owym czasie zapewne 
trudno było Julkowi uwierzyć w to, że 
szczęście może się jeszcze kiedyś do nie-
go uśmiechnąć, ale stało się to szybciej, 
niż ktokolwiek mógł przypuszczać.
TUUM FAC NEC RESPICIES FINEM

„Czyń swoje, nie patrząc końca” 
– głosi motto 1 Pułku Szwoleżerów, które 
w tych najczarniejszych chwilach życia 
z pewnością brzmiało w głowie Juliusza, 
nie pozwalając mu się poddać i załamać.

Chociaż rok 1924 zaczął się dla niego 
tragicznie, z biegiem miesięcy przyniósł 
także radosne wydarzenia. Paradoksal-
nie okazało się, że przełomowy wpływ na 
jego przyszłość, miał wywrzeć zamknię-
ty rozdział szwoleżerskiej przeszłości.

NIE(D)OCENIONA INKA 
I ŚLUB W ŻOŁNIERSKIE 
ŚWIĘTO

Fatalne wieści o Julku musiały szyb-
ko dotrzeć do jego znajomych i dawnych 
podkomendnych, w tym do Pauliny Żu-
lińskiej. Zapewne już się nie dowiemy 
kiedy i w jakich okolicznościach do-
szło do odnowienia kontaktów pomię-
dzy Iną i Julkiem. Czy na wieść o trage-
dii postanowiła zaofiarować mu swoją 
pomoc i przyjechała do Gościeradza? 
A może spotkali się raz i drugi, dając 
szansę starej przyjaźni na przeistocze-
nie się w coś głębszego? Równie dobrze 
miłość mogła wybuchnąć przypadko-
wo i dość nieoczekiwanie dla obojga. 
Na pewno jednak, nieprzypadkowo wy-
brali datę swego ślubu, który odbył się 
we Lwowie, w sobotę 15 sierpnia 1925 r. 
Zatem sakramentalne „tak” powiedzie-
li sobie w Święto Żołnierza - jak to na 
szwoleżerów przystało!

ŻYLI SKROMNIE, ACZ 
SZCZĘŚLIWIE

Po ślubie Paulina i Juliusz Dudzińscy 
rozpoczęli wspólne pożycie w Gościera-
dzu. Doczekali się dwójki dzieci – w 1927 
r. przyszedł na świat ich syn Tadeusz, 
a w 1931 r. urodziła się córka Tereska. 
Paulina poświęciła się wychowywaniu 
i edukacji czwórki dzieci, a także prowa-
dzeniu domu. Żyli skromnie, ale szczęśli-
wie i spokojnie.

Poza pracą na gospodarstwie oboje 
angażowali się w działalność społecz-
ną. Ponadto Juliusz, aktywnie działał 

w samorządzie terytorialnym, kolejno 
jako: członek rady gminnej, sejmiku po-
wiatowego i sejmiku wojewódzkiego. 
(Był także radcą i członkiem Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej, Prezesem Banku Lu-
dowego w Bydgoszczy, członkiem Rady 
Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa 
Kółek Rolniczych).

OD SPOŁECZNIKA DO 
SEJMOWEGO GRZESZNIKA

Działalność społeczna i samorządo-
wa otworzyła Juliuszowi Dudzińskiemu 
drogę do kariery politycznej. W 1928 r. 
przystał na propozycję wstąpienia w sze-

regi Bezpartyjnego Blo-
ku Współpracy z Rządem Józefa Piłsud-
skiego (BBWR), a przez następne lata 
zaangażowany był w rozwój bydgoskich 
i poznańskich struktur owego ugrupo-
wania (przez co na jakiś czas wraz z ro-
dziną przeniósł się do Poznania). W 1935 
r. kandydując z listy BBWR uzyskał 
mandat poselski w okręgu nr 100, obej-
mującym miasto i powiat Bydgoszcz, 
Wyrzysk oraz Chodzież.

Sejmowa aktywność Juliusza Dudziń-
skiego w latach 1935-1938, a także po re-
elekcji na kolejną kadencję bezsprzecznie 
mogłaby stać się tematem oddzielnego 
artykułu.

Dość wspomnieć, że jako poseł za-
słynął z konsekwentnego poruszania 
trudnych i niewygodnych kwestii, co 
przysparzało mu popularności wśród 
wyborców, ale też potęgowało niechęć 
w kręgach obozu rządzącego. Sytuacja 
była na tyle interesująca, że opinia pu-
bliczna Wielkopolski i Pomorza zaczęła 
określać Posła Dudzińskiego żartobli-
wym mianem „Wielkiego Grzesznika”, 
a wśród głównych jego „grzechów” 
względem ekipy rządzącej wymieniano 
m.in.: śmiały atak na masonerię (połą-
czony z dążeniem do zdemaskowania 
obcej agentury wśród wyższych urzęd-
ników państwowych), krytykę polityki 
walutowej i gospodarki rządowej, a tak-
że skuteczny lobbing na rzecz całkowi-
tego zakazu rytualnego uboju bydła, 
którym to J. Dudziński zapracował so-
bie na łatkę antysemity.

WYBUCH WOJNY 
PRZEKREŚLIŁ WSZYSTKO

 Rok 1939 położył kres rodzinnemu 
szczęściu Dudzińskich i politycznej ka-
rierze Juliusza. Widmo nadciągającej 
wojny stawało się coraz wyraźniejsze. 
W marcu 46-letni J. Dudziński otrzy-
mał awans na stopień majora rezerwy, 
jednakże jako poseł nie podlegał mobi-
lizacji.

Dopiero na ostatnim posiedzeniu Sej-
mu, odbywającym się 2 września, (gdy na 
Warszawę spadały już niemieckie bom-
by) uchwalona została zmiana w ordy-
nacjach wyborczych do Sejmu i Senatu, 
umożliwiająca posłom i senatorom zgła-
szanie się do czynnej służby wojskowej 
bez utraty mandatu.

W tym czasie, kie-
dy posłowie wy-
głaszali spóźnione 
deklaracje, Juliusz Du-
dziński, (który zna-
lazł się na sporządzo-
nej przez miejscowych 
Niemców liście osób 
przeznaczonych do li-
kwidacji), zajęty był 
ewakuowaniem swojej 
rodziny. Nie zważając 
na utratę mandatu, po 
dotarciu do Warszawy 
i tak zamierzał zgło-

sić się do macierzystego  
1 Pułku Szwoleżerów.

Juliusz Dudziński opuszczał Goście-
radz razem z żoną Pauliną, czwórką 
dzieci: Jerzym (20 lat), Mirosławem (16 
lat), Tadeuszem (12 lat) i Tereską (8 lat), 
teściową Łucją Żulińską oraz sąsiadem, 
emerytowanym wojskowym kpt. Wła-
dysławem Wiśniewskim.

Po tygodniowej podróży uchodź-
cy z Gościeradza dotarli do zaprzyjaź-
nionej rodziny Rogowskich, mieszka-
jącej w Zwierzyńcu na Lubelszczyźnie. 
Tam Juliusz i Paulina widzieli się po raz 
ostatni.

Major pożegnał żonę, najmłodsze 
dzieci i teściową, a chwilę później wraz 
ze swoimi synami: Jerzymi i Mirosła-
wem oraz dwoma towarzyszami wyru-
szył w kierunku Lublina.

W ciągu następnych dni pod komen-
dę mjra Dudzińskiego zgłaszali się kolej-
ni, przypadkowo napotkani ochotnicy. 
W ten sposób zawiązał się kilkudziesię-
cioosobowy oddział, z którym Dudziń-
ski włączył się w heroiczną obronę Lu-
blina przed nacierającymi Niemcami. 
Poległ 17 września w walce z najeźdźcą 
hitlerowskim, a jego ciała nigdy nie od-
naleziono.

ROZDZIELENI ZA ŻYCIA, NIE 
SPOCZĘLI JUŻ RAZEM PO 
ŚMIERCI

Trudno wyobrazić sobie rozpacz 
Pauliny na wieść o tym, że Juliusz po-
legł. Śmierć zaszczytna, która niegdyś 

odebrała jej brata, teraz zabrała także 
jej ukochanego męża. Najgorsze w tym 
wszystkim było jednak to, że nie mogła 
ustalić co właściwie stało się z jego cia-
łem? Czy zostało potajemnie pogrzeba-
ne przez Niemców? Spalone? Pochowa-
ne w bezimiennym grobie? Tajemnica 
braku zwłok mjra Dudzińskiego pozo-
stała nierozwiązana, chociaż jego żona 
usiłowała ją rozwikłać jeszcze wiele lat 
po wojnie. Pytanie o to gdzie leży Julek, 
zapewne nie opuściło jej do końca życia.

Zmarła 7 kwietnia 1962 r. nie uzy-
skawszy na nie odpowiedzi. Spoczęła 
w głębi Starego Cmentarza w Radzymi-
nie (Sektor 6, Rząd 1, Grób 9).

Na Starym Cmentarzu w Radzyminie, 
symboliczny nagrobek ma także Juliusz, 
którego nazwisko wypisano na jednej 
z pamiątkowych tablic rodzinnego gro-
bowca Dudzińskich, usytuowanego obok 
bramy głównej. (Sektor 1, Rząd 1, Grób 1).

Odwiedzając radzymińską nekropolię 
przy ul. POW warto odszukać groby oby-
dwojga małżonków, których złączyła mi-
łość i przeznaczenie, a rozdzieliła wielka 
historia. Czy spotkali się jeszcze w wiecz-
ności? Tego nie będzie już wiedział nikt.

 
Rafał S. Lewandowski

Sprostowanie:
W części I artykułu zawarto infor-

mację, że Juliusz Dudziński urodził się 
w 1893 r. w Radzyminie, jako pierwszy 
syn i drugie z siedmiorga dzieci Anto-
niego Juliana oraz Józefy (z d. Jasińska) 
Dudzińskich. Z dostępnych źródeł wy-
nika jednak, że owocem związku Anto-
niego Juliana i Józefy Dudzińskich było 
na pewno 6 dzieci. Nie ma pewności, czy 
Juliusz mógł mieć więcej, aniżeli pięcioro 
rodzeństwa.

Tymczasem biogram J. Dudzińskie-
go zamieszczony w Bibliotece Sejmowej 
sugeruje, jakoby jego bratem był również 
Antoni (1896-1989), żołnierz Legionów 
Polskich, oficer WP, w 1941 współorgani-
zator powrotu marsz. E.Rydza-Śmigłego 
do kraju. Informacja ta wydaje się jednak 
mało prawdopodobna i nie znajduje po-
twierdzenia w pozostałych dostępnych 
źródłach.

Bibliografia i źródła zdjęć: ;
•  W. Jastrzębski „Wojenne i sejmowe bi-

twy i potyczki, Juliusz Dudziński (1893-
1939) – legionista, szwoleżer, ziemianin 
i poseł na Sejm RP…”, wyd. Bydgoszcz 
2018;

•  L. Skrzyński, J. Dudziński „Dzieje wo-
jenne 1 szwadronu 1 Pułku Szwoleże-
rów… cz. I”;

•  L. Rościszewski „1 Pułk Szwoleżerów 
Józefa Piłsudskiego 1918-1939”, wyd. 
Warszawa 1993 r.;

„•  Zarys Historii Wojennej 1-go Pułku 
Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego”, 
wyd. Warszawa 1931 r.;

•  Zbiory własne autora.

Paulina Żulińska
Juliusz Dudziński



SPORT

Radzyminiak 2/2022 | 23www.radzymin.pl

KULTUR A

www.radzymin.pl22 | Radzyminiak 2/2022

Podopieczni trenera Arkadiusza Ko-
strzębskiego z drużyny młodzików star-
szych rocznik 2009 zajęli bardzo dobre 
drugie miejsce w rozgrywkach I ligi 
okręgowej prowadzonych przez Mazo-
wiecki Związek Piłki Nożnej, co pozwo-
li im jesienią grać dalej na najwyższym 
poziomie rozgrywkowym w naszym 
kraju. Będą to elitarne rozgrywki Eks-
traligi trampkarzy młodszych Mazo-
wieckiego Związku Piłki Nożnej, co jest 
niewątpliwie wielkim wyróżnieniem, 
a także jednym z największych sukce-
sów blisko 100-letniego Klubu Mazur 
w ostatnich latach! Podobnie jak starsi 
koledzy, świetnie spisali się zawodnicy 
drużyny orlików starszych z 2011 roku. 
Młodzi podopieczni trenera Tomasza 
Wąsika dzięki wyśmienitej postawie 
w debiutanckim dla siebie sezonie na 
najwyższym poziomie rozgrywek, już 
na dwie kolejki przed końcem gier za-
pewnili sobie świetne 2 miejsce w I lidze 
okręgowej rozgrywek Mazowieckiego 
Związku Piłki Nożnej, pozostawiając 
sobie przy tym szanse nawet na więcej, 

bo przed chłopcami jeszcze jedna ligo-
wa gra, z bezpośrednim rywalem do 
zwycięstwa w tej niezwykle prestiżo-
wej lidze. Ta wspaniała postawa pozwo-
li chłopcom w sezonie jesiennym dalej 
rywalizować na najwyższym poziomie 
rozgrywkowym w kraju - w tym przy-
padku będzie to I liga młodzików młod-
szych rozgrywek Mazowieckiego Związ-
ku Piłki Nożnej. 

Warto nadmienić, że nasze zdolne 
drużyny łączy ze sobą osoba trenera 
Marcina Kabali, który uzupełnia szta-
by szkoleniowe obydwu zespołów w roli 
trenera asystenta. 

Wszystkim zawodnikom, trenerom, 
a także niezwykle zaangażowanym 
w życie drużyn i rozwój zawodników ro-
dzicom serdecznie gratulujemy postawy 
w wiosennych rozgrywkach, trzymając 
przy tym kciuki za kolejne dobre wystę-
py, dalszy sportowy rozwój chłopców, za 
mniejsze jak i te, mile widziane, większe 
sukcesy drużyn Mazura Radzymin.

Tomasz Wąsik

Sukcesy młodych 
piłkarzy “Mazura”

Eleonora wróciła 
do Domku

Rewelacyjnie, w zbliżającym się powoli ku końcowi 
sezonie wiosennym 2022 spisały się dziecięco – 
młodzieżowe drużyny Radzymińskiego Klubu Sportowego 
„Mazur” występujące aktualnie w najwyższych klasach 
rozgrywkowych w Polsce roczników 2009 i 2011.

Domek Ogrodnika to pozostałość po wspaniałym  
założeniu parkowo – pałacowym rodziny Czartoryskich  
w Radzyminie. Na przestrzeni ponad dwóch stuleci obszar parku 
został znacznie ograniczony, także pałacu nie ma już od dawna. 
Ale Domek Ogrodnika przetrwał,  i po przejściu gruntownego 
remontu, przypomina o dawnej świetności tego miejsca.

12 kwietnia księżna Eleonora Czar-
toryska obchodziła swoje 310 urodziny. 
Tę zacną uroczystość postanowiliśmy 
uczcić, otwierając w Domku Ogrodni-
ka stałą wystawę dotyczącą właścicieli 
miasta od początków jego istnienia do 
czasów Eleonory Czartoryskiej. Podczas 
wernisażu zapoznaliśmy licznie przy-
byłych mieszkańców z nowymi fakta-
mi, dotyczącymi historii Radzymina. 

Naszym gościem była Natasza So-
cha - dziennikarka, felietonistka, ma-
larka, ilustratorka, ale przede wszyst-
kim pisarka, autorka ponad 50-ciu 
książek, w których porusza tematy 
z życia wzięte, pisze o kobietach i dla 
kobiet, ale jest również autorką serii 
książek dla dzieci.

Wielbiciele twórczości Nataszy So-
chy mieli wyjątkową okazję, aby oso-
biście poznać pisarkę,która na stałe 
mieszka w Niemczech i spotkania au-
torskie z jej udziałem to rzadkość.

Pisarka, która w swoich książkach 
porusza wiele problemów dotyczących 
codzienności kobiet, relacji między-
ludzkich, nie boi się pisać o trudnych 
tematach, a swoją twórczością obala 
mit o literaturze kobiecej – w trakcie 
spotkania niezwykle dynamicznie 
oraz z wielką dawką poczucia humo-
ru odpowiadała na pytania prowadzą-
cej, oraz publiczności. Opowiadała 
o tym, jak rozpoczęła swoją przygodę 
z pisaniem, jak wygląda zwykły dzień 

Waldemar Rudyk jest artystą, któ-
ry porusza się na wielu płaszczyznach 
sztuki. Zajmuje się land artem, tworzy 
duże obiekty rzeźbiarskie, ale również 
bardziej kameralne prace, które mogli-
śmy oglądać w Galerii Piwniczka w Ra-
dzyminie. Są one niezwykłym, wykra-
czającym poza schematy połączeniem 
malarstwa, rysunku, kolażu i asambla-
żu. We wszystkich jego działaniach ar-
tystycznych wyraźnie dostrzec można 
wielką wrażliwości i szacunek do natu-
ry, a także doskonałe czucie i rozumie-
nie materiału, w którym artysta pracu-
je. Prace Waldemara Rudyka z jednej 
strony nacechowane są dużą siłą, mocą 
i wyrazistością, a z drugiej są pełne sub-
telności i delikatności.

Wcześniej mieliśmy przyjemność 
prezentować malarstwo akwarelowe 

Michała Suffczyńskiego, który w tej 
technice osiągnął mistrzostwo. Jego 
obrazy urzekają nie tylko swoją dosko-
nałością ale wciągają nas w głąb siebie. 
Niemalże wyczuwalny jest w nich po-
wiew wiatru, promienie słońca, chłód 
śniegu czy zapach trawy. Patrząc na 
te pejzaże pragniemy przenieść się 
w te nieskazitelne miejsca, pełne uroku 
i subtelności. Perfekcyjne opanowanie 
warsztatu i jednocześnie eteryczność 
prac to połączenie wyjątkowe i niezwy-
kle silne w swoim przekazie. Artysta za-
bierał nas w podróż po najpiękniejszych 
zakątkach Polski. Na wystawie mogli-
śmy zobaczyć górskie, mazowieckie 
i mazurskie pejzaże. Oglądając je mo-
gliśmy niemalże osobiście doświadczyć 
piękna tych miejsc.

W lutym prezentowaliśmy wystawę 

Daniel  Sukniewicz, przewodnik pokoju zagadek historycznych, wraz z damami 
dworu w strojach z epoki stanisławowskiej; fot. Jakub  Kwaśniewski

Najnowsze badania wskazały m. in., że 
w XVII wieku właścicielem Radzymina 
był poeta Jan Andrzej Morsztyn, a obec-
ność rodziny Bielińskich w mieście nie 
ograniczała się wyłącznie do osoby mar-
szałka Franciszka Bielińskiego. 

W trakcie otwarcia wystawy „Od 
Radzimińskich do Czartoryskich” na-
si goście mogli także zapoznać się z hi-
storycznymi pamiątkami związanymi 

z właścicielami miasta. Muzeum Na-
rodowe w Lublinie użyczyło nam XIX-
-wieczny medal z wizerunkiem Anny 
z Radzimina, zaś Archiwum Główne Akt 
Dawnych – autentyczny, XVII-wieczny 
list Anny z Radzimina do Katarzyny Za-
moyskiej. Prywatny kolekcjoner udo-
stępnił nam również XIX – wieczny pro-
tokół z wizytacji radzymińskiej parafii 
przez przedstawiciela kurii biskupiej.   

Wydarzeniu towarzyszyło spotkanie 
z autorką książki „Saga rodu Czartory-
skich”. Zofia Wojtkowska opowiadała 
o dziejach tej arystokratycznej rodziny, 
a szczególnie o relacjach Eleonory Czar-
toryskiej z rodziną jej męża. Rozmowę 
poprowadził dziennikarz Radia dla Cie-
bie - Piotr Szymon Łoś. 

Duże zainteresowanie mieszkańców za-
inspirowało nas do dalszych działań zwią-
zanych z propagowaniem historii lokalnej. 
Tegoroczną majową Noc Muzeów również 
zorganizowaliśmy w Domku Ogrodnika. 
Uczestnicy mogli wziąć udział w pokoju 
zagadek historycznych, w ramach które-
go zamieniliśmy się w detektywów, i po-
szukiwaliśmy naszyjnika Marianny Lubo-
mirskiej. Uczestnicy rozwiązywali także 
quizy i zagadki związane ze stałą wysta-
wą historyczną. Przede wszystkim jednak 
mieszkańcy mogli obejrzeć XVIII-wieczną 
miniaturę Eleonory Czartoryskiej, którą 
użyczył nam Zamek Królewski w Warsza-
wie. Na ten jeden majowy wieczór księż-
na Eleonora zawitała do swojego Domku 
Ogrodnika w Radzyminie.   

Jolanta Boguszewska

Galeria Piwniczka 
zaprasza 

Biblioteka               Twoim miejscem na mapie kulturyNatasza Socha w „Zaczytanym Radzyminie”

Galeria Piwniczka znajduje się w piwnicach Domku 
Ogrodnika w Radzyminie. Co miesiąc otwieramy tu nową 
wystawę czasową artystów wizualnych. Prezentujemy 
sztukę aktualną artystów malarzy, rzeźbiarzy, ceramików, 
grafików i rysowników. Do końca czerwca galeria 
prezentowała wystawę Waldemara Rudyka „Wiersze 
wieczorne i inne prace”.  

Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Radzymin zaprasza 
wszystkich mieszkańców 
gminy Radzymin i okolic 
do udziału w bezpłatnych 
wydarzeniach. 

W pierwszą sobotę maja odbyło się kolejne spotkanie z cyklu  „Zaczytany Radzymin”, którego pomysłodawczynią i głównym  
organizatorem jest Agnieszka Oniszk-Stachyra, a współorganizatorem Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin.

Zobaczcie co przygotowaliśmy dla 
Was w najbliższym czasie:

Kurs „Szybkiego czytania” Kurs po-
prowadzi trener technik szybkiego ucze-
nia się i szybkiego czytania, z ponad 
14-letnim doświadczeniem. Program 
szkolenia będzie obejmował: techniki 
szybkiego czytania, mnemotechniki – 
techniki pamięciowe oraz kreatywne me-
tody notowania. Kurs będzie składał się 
z 4 modułów. Podczas szkolenia uczest-
nicy dostaną skrypt szkoleniowy zawie-
rający 120 stron materiałów i ćwiczeń. 
Na koniec kursu uczestnicy otrzymają 
certyfikaty ukończenia kursu w formie 
drukowanej. Kurs będzie realizowany na 
przełomie lipca i sierpnia.
Spektakl plenerowy „EkoOpera” - Teatr 
Pijana Sypialnia. EkoOpera to opowieść 
o grupie przyjaciół, która wyjeżdża na 

na żywo. Zabrzmią utwory inspirowa-
ne włoskimi pieśniami neapolitańskimi 
oraz znanymi motywami operowymi. 
Pełne humoru sceny zbiorowe i przejmu-
jące monologi sprawiają, że EkoOpera to 
spektakl przepełniony skrajnymi emo-
cjami. 

Wydarzenie będzie można obejrzeć 
w Parku im. E. Czartoryskiej 25 czerwca 
o godz. 19:00.

„Warsztaty makramy” – Laureat 
konkursu „Najlepsza Inicjatywa Kultu-
rowa” Podczas warsztatów przekażemy 
podstawy robienia makram – ozdob-
nego wyplatania przy użyciu sznurków. 
Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w nie-
zbędne materiały. Warsztat składać się 
będzie z 3 spotkań 4-godzinnych. Miejsce 
organizacji warsztatów to Domek Ogrod-
nika, Filia BPMiGR w Starych Załubicach 
oraz Cegielnia.

„Sąsiedzkie dialogi” - Laureat kon-
kursu „Najlepsza Inicjatywa Kulturowa”

Projekt skierowany jest do dzie-
ci, młodzieży i dorosłych mieszkań-
ców gminy Radzymin. Wydarzenie zo-
stanie zrealizowane przy współpracy 
Otwartej Pracowni Plastycznej. Składać 
się będzie z cyklu spotkań - warsztatów 

plastycznych z zakresu ceramiki, grafiki, 
nadruku na tkaninę oraz sesji fotograficz-
nej dla uczestników. Warsztaty plastycz-
ne prowadzić będą artyści plastycy z Pol-
ski i Ukrainy. 

„Poznaj Hiszpanię w Radzyminie” - 
Laureat konkursu „Najlepsza Inicjatywa 
Kulturowa”  Wydarzenie mające na celu 
promocję kultury i historii Hiszpanii po-
przez muzykę i taniec flamenco, warsztaty 
kulinarne, spotkania ze znanymi ludźmi 
związanymi z kulturą hiszpańską itp. Ini-
cjatywa odbędzie się w Radzyminie w re-
stauracji Camino.Wszystkie wydarzenia 
organizowane będą w ramach projektu 
„Biblioteka Twoim miejscem na mapie 
kultury” realizowanego z Programu BLI-
SKO dofinansowanego ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
2.0. na lata 2021-2025.

Już dziś serdecznie zapraszamy do 
udziału w wydarzeniach! Wkrótce ko-
lejne informacje,  śledźcie nas: na stro-
nie http://www.bibliotekaradzymin.pl 
na portalu  https://cogdziekiedy.radzy-
min.pl/ na Facebooku https://www.face-
book.com/bibliotekaradzymin

Anna Rasińska

„Miodem Płynące – manifest między-
gatunkowej solidarności” Stanisława 
Bracha, która cieszyła się ogromnym 
powodzeniem wśród oglądających - 
szczególnie chętnie odwiedzały ja gru-
py szkolne i przedszkolne. Wystawa 
była częścią większego projektu, nad 
którym artysta pracuje już od wielu lat. 
Stanisława Brach kieruje naszą uwagę 
na życie małych stworzeń – pszczół, 
które są istotną częścią naszego życia. 
Była to wystawa o życiu w harmonii 
i w zgodzie z naturą , którą przepięknie 
odczuwali i odczytywali nasi najmłod-
si odbiorcy. 

Zapraszamy na kolejne nasze wyda-
rzenia. W lipcu prezentujemy wystawę 
„To” Kai Kozon, absolwentki malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie, mieszkanki Wyszkowa. W 2020 r. 
artystka otrzymała dyplom z wyróżnie-
niem rektorskim, obronionym pod kie-
runkiem dr. hab Piotra Wachowskiego.  
Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. 
Jak mówi sama artystka: „W pracach, 
chcę wyrażać coś - niewerbalnego, ale 
właśnie egzystencjalnego.” 

W sierpniu zapraszamy na wystawę 
Ewy Beniak Haremskiej , graficzki i ilu-
stratorki.  

Galeria jest czynna codziennie 
z wyjątkiem poniedziałków od godzi-
ny 12.00 do 18.00. Zapraszamy grupy 
zorganizowane do wcześniejszego uma-
wiania terminów oprowadzania. 

Oprac. Magdalena Karłowicz

Spotkanie małych czytelników z Łu-
kaszem Wierzbickim, autorem książek 

dla dzieci, fot. Wiktoria Gaczoł

Wystawy Stanisława Bracha, Michała Suffczyńskiego i Waldemara 
Rudyka organizowano  w ramach projektu „Biblioteka Twoim miejscem 
na mapie kultury” realizowanego z Programu BLISKO dofinansowanego 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Prace Waldemara Rudyka można oglądać do końca czerwca;  
fot. Jakub Kwaśniewski

Stanisław Brach opowiada o swojej twórczości; fot. Filip Matwiejczuk

Wernisaż akwareli Michała Suffczyńskiego; fot. Sylwia Laskowska

KULTUR A

wakacje. Pensjonat „Wenecja”, do które-
go docierają, prowadzą młode i przebojo-
we właścicielki. Czas upływa tam na piciu 
białego wina, niekończących się rozmo-
wach i biesiadowaniu pod gołym niebem. 
Młodzi ludzie zajęci miłosnymi gierkami 
i snuciem planów na przyszłość nie za-
uważają, że apokalipsa już się zaczęła...

Czy świat da się jeszcze uratować? 
Czy nasza walka o jego ocalenie ma sens? 
A może w myśl zasady carpe diem powin-
niśmy, czerpać z życia pełnymi garściami 
nie patrząc na konsekwencje?

Spektakl przepełniony jest muzyką 

pisarki, skąd czerpie pomysły na ko-
lejne powieści. Przy tej okazji pisar-
ka opowiadała o ciekawych wydarze-
niach i czasami zabawnych historiach, 
które towarzyszą jej w trakcie two-
rzenia kolejnej książki. Opowiadane 
anegdoty bawiły uczestników spotka-
nia, a szczegółowe odpowiedzi pozwo-
liły czytelnikom lepiej poznać Panią 
Nataszę i jej codzienność.

Tradycją spotkań jest 
możliwość zakupu książek 
Autora.

Po spotkaniu i wręczeniu upo-
minków, czytelnicy mieli wyjątkową 
okazję na krótką rozmowę z pisar-
ką, zrobienie wspólnego zdjęcia oraz 
otrzymania dedykacji i autografu 
w książkach, które Natasza podpisy-
wała z wielką radością i uśmiechem.

„Zaczytany Radzymin” nie był-
by tak wyjątkowy, gdyby nie wspar-
cie kilku niesamowitych osób! Ma-
gJa Kwiatów – Magdalena Jabłecka 

stworzyła jak zawsze wyjątkową opra-
wę kwiatową wydarzenia. Cukiernia 
Toffik przygotowała dla Czytelników 
słodki poczęstunek, a dla Gościa spo-
tkania przepiękny tort. Alicja Czar-
nowska, Maniaszydełkowania – Elż-
bieta Żak, AgnesArt – Agnieszka 

Bania – przygotowały dla Pani Nata-
szy niepowtarzalne prezenty.

Już teraz zapraszamy na kolejne 
spotkanie z cyklu „Zaczytany Radzy-
min”! 22 października naszym go-
ściem będzie autorka powieści krymi-
nalnych Hanna Greń!
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Sport szkolny  
w gminie Radzymin

Klub Koszykarski WILKI Radzymin  
– kuźnia sportowych talentów

Młodzież ze szkół gminy Radzymin startowała  
w br. szkolnym w wielu dyscyplinach sportowych 
organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy oraz Zarząd Główny Szkolnego Związku 
Sportowego w Warszawie.

Kto z nas nie marzył, aby grać w koszykówkę w NBA jak Marcin Gortat czy Maciej 
Lampe? Ich wielkie kariery zaczynały się w małych, ale prężnych i ambitnych klubach, 
takich jak Klub Koszykarski WILKI Radzymin.

Na szczególne słowa uznania zasłu-
gują uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Radzyminie. W obecnej edy-
cji rozgrywek największym osiągnię-
ciem mogą pochwalić się chłopcy z klas 
siódmych i ósmych, którzy wywalczyli 
pierwsze miejsca w XXIV Mazowiec-
kich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
w piłce nożnej. Daje im to prawo startu 
w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzie-
ży Szkolnej, które odbędą się w Głu-
chołazach w dniach 20.06-22.06.2022 

roku. Opiekunem drużyny jest Cezary 
Szemraj.

Koronną dyscypliną, która przy-
nosi największe sukcesy dla tej szko-
ły to piłka ręczna. Zarówno chłopcy 
jak i dziewczęta mogą pochwalić się 
znacznymi sukcesami. W finale Mazo-
wieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w kategorii dzieci, dziewczynki z rocz-
nika 2009 i młodsze pod kierunkiem 
Pani Agnieszki Wardakowskiej wy-
walczyły trzecie miejsce na Mazowszu. 

Mistrzostwa Mazowsza w piłce nożnej chłopców. Mińsk Mazowiecki. Od lewej: 
trener Karol Szeliga, Dawid Lechowski, Marcin Śleboda, Mateusz Izbicki, Adrian 
Żmijewski, Aleks Siedlecki, Igor Dębek, Mateusz Ruciński, Mikołaj Lechowski, 
Andrzej Kidala, trener Cezary Szemraj oraz bramkarz Adam Karpiński. Chłopcy 
trenują w drużynach Mazur Radzymin, AP Brychczy oraz Escola Warszawa.

Sara Czumaj, Hanna Karpińska, Alicja Kot, Zuzanna Gawryś, Karolina Wojtas, 
Martyna Kawecka, Weronika Śleboda, Gabriela Stankiewicz, Alicja Czaplicka, 
Paulina Kwirant. Opiekunki: Agnieszka Wardakowska, Monika Sawicka.

Stoją od lewej: Juri Starczak, Kacper Górnicki, Szymon Kuczyński, Adrian Cu-
brzyński, Jakub Odzeniak, Norbert Gzowski, Dawid Myśliwiec, Hubert Kaczmar-
ski, Michał Roman, Patryk Kulesza, Arkadiusz Kostrzębski.

Natomiast w kategorii dziewcząt z rocz-
ników 2007 i 2008 zdobyto drugie 
miejsce w zawodach międzypowiato-
wych, a chłopcy pierwsze miejsce i pra-
wo startu w Mistrzostwach Mazowsza.

Nie tylko w grach zespołowych 
uczniowie tej szkoły osiągają bardzo 
wysokie miejsca, ale także i w lekko-
atletyce. Reprezentacja szkoły uczestni-
cząca w zawodach międzypowiatowych 
osiągnęła bardzo dobre wyniki. W szta-
fecie olimpijskiej dziewcząt oraz sztafe-
cie 4x100 chłopców wywalczono prawo 
startu w Mistrzostwach Mazowsza.

W konkurencjach indywidualnych 
Piotr Sumiński zdobył pierwsze miej-
sce w pchnięciu kulą, Julia Górec-
ka drugie miejsce w skoku w dal oraz 
Adrian Żmijewski pierwsze miejsce 
w biegu na 600 metrów. Uczniowie ci 
wywalczyli również prawo startu w Mi-
strzostwach Mazowsza.

Do rywalizacji na szczeblu Mazow-
sza dotarli także chłopcy w kategorii 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ra-
dzyminie w piłce nożnej. Po zdobyciu 
pierwszego miejsca w Mistrzostwach 
Powiatu Wołomińskiego i Mistrzo-
stwach Międzypowiatowych Rejonu 
Legionowo wystartowali w Mistrzo-
stwach Mazowsza, zdobywając tam 
szóste miejsce. Chłopcy trenowani są 
przez Arkadiusza Kostrzębskiego.

W większości są to uczniowie, któ-
rzy systematycznie trenują w Klubie 
„Mazur”. Dzięki dobrej współpracy 
Klubu ze szkołami Radzymińskimi, 
bardzo dobre wyniki osiągnięte przez 
młodzież cieszą nauczycieli szkół jak 
i trenerów z Klubu „Mazur”.

W rywalizacji sportowej szkół na 
słowa uznania zasługują uczennice ze 

Tu swoje umiejętności mogą roz-
wijać zarówno młodsi jak i starsi 
mieszkańcy powiatu wołomiń-
skiego. W pięciu grupach mło-
dzieżowych i jednej doro-
słej trenuje już blisko 100 
zawodników pod okiem 
renomowanych trenerów. 
Zbigniew Kulma jest do-
świadczonym trenerem, nauczy-
cielem i animatorem sportu, wśród 
jego wychowanków są olimpijskie re-
prezentantki Polski. Znaczącymi suk-
cesami może pochwalić się także tre-
ner Michał Ziółkowski, na co dzień 

nauczyciel w radzymińskim li-
ceum im. Norwida. Działający 

od półtora roku nowy zarząd 
klubu ma ambitne plany, 

po wakacjach zamie-
rza zgłosić co najmniej 
dwie grupy do mazo-
wieckich koszykarskich 
rozgrywek młodzie-

żowych. W planach jest także 
zgłoszenie grupy dorosłych graczy do 

rozgrywek III ligi. Działacze liczą, że 
w realizacji planów rozwojowych znaj-
dą wsparcie samorządu miasta i po-
wiatu oraz lokalnych przedsiębiorców, 

którym – tak jak nam - zależy na stwo-
rzeniu jak najlepszych warunków do 
aktywności fizycznej młodych ludzi. 
Niedawna epidemia bardzo ograniczy-
ła naszą aktywność fizyczną. Najwyż-
szy czas, aby to zmienić i zamiast ślęczeć 
przed komputerem czy telewizorem za-
cząć spędzać czas aktywnie. Koszykówka 
to nie tylko sposób na poprawienie swo-
jej kondycji. To dyscyplina, która uczy 
wytrwałości, odpowiedzialności i przede 
wszystkim pracy zespołowej. Pozwala 
zyskać umiejętności, które można wy-
korzystać nie tylko na parkiecie, ale tak-
że w innych dziedzinach życia.

Klub WILKI zaprasza młodzież 
i dorosłych chcących realizować swo-
je sportowe pasje. Znajdą tu swoje 
miejsce młodzi ludzie z różnych grup 
wiekowych, a także osoby z niepełno-
sprawnościami. W klubie trenują często 
ojcowie i synowie.

Na rozgrywki i turnieje z udziałem 
WILKÓW, jak na przykład na niedaw-
ny zwycięski dla nich TURNIEJ 3/3 
w ramach DNI WOŁOMINA, przy-
chodzą całe rodziny. Warto przeżyć ta-
kie emocje.

Zapraszamy do kontaktu z klubem 
i rozpoczęcia treningów. Odpowie-
my na wszelkie pytania, rozwiejemy 
wszystkie wątpliwości. Łączy nas je-
den cel – sportowa aktywizacja naszej 
wspólnoty lokalnej. Bądźmy razem.
Klub Koszykarski WILKI Radzymin

al. Jana Pawła II 20
05-250 Radzymin
Tel.: 881 729 000

e-mail: kontakt@wilki.org.pl
Nr konta

12 1090 1870 0000 0001 4145 1894

Szkoły Podstawowej w Załubicach, któ-
re dotarły do finału Powiatu w uniho-
keju. Opiekunem tej drużyny jest Pani 
Paulina Tarach. Natomiast uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Nadmie 
i Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie 
reprezentowali gminę Radzymin w te-
nisie stołowym w Mistrzostwach Po-
wiatu Wołomińskiego.

W walce sportowej o Mistrzostwo 
Powiatu Wołomińskiego szkół ponad-
podstawowych wielkie słowa uznania 
należą się młodzieży i nauczycielom 
z Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. 
Norwida w Radzyminie. Młodzież tej 
szkoły startuje we wszystkich dyscypli-
nach sportowych organizowanych przez 

PSZS. W klasyfikacji sportowej szkół 
zajmują drugie miejsce w Powiecie.

Młodzieży i nauczycielom wycho-
wania fizycznego przesyłamy gratula-
cje i życzenia, aby osiągali nadal bardzo 
dobre wyniki w sporcie. Szczególne po-
dziękowania należą się Burmistrzowi 
Radzymina Krzysztofowi Chacińskie-
mu za wsparcie finansowe w organiza-
cji imprez sportowych dla młodzieży 
szkolnej. Podziękowania również dla 
Dyrektora Radzymińskiego Ośrod-
ka Kultury i Sportu Mirosława Jusiń-
skiego za wspieranie sportu szkolnego. 
Większość zawodów sportowych odby-
wała się w hali ROKiS.

Tadeusz Jędrasik - ROKiS


