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Radzyminiak
Nowy model  

gospodarki odpadami 
w gminie Radzymin

Plany dla szkoły 
w Nadmie

Nowi zastępcy 
Burmistrza Radzymina

Gawęda 
o Rudzie

Nagrody za osiągnięcia 
sportowe w 2018r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY RADZYMIN NA ROK 2019 str. 3-4

Samorząd Gminy Radzymin 
kadencji 2018-2023

Nowa kadencja samorządowa przyniosła gminie Radzymin  
aż 12 nowych radnych. Jest to też pierwsza w historii gminy kadencja, 
w której większość Rady Miejskiej stanowią kobiety.
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Zbigniew Jabłoński, Marek Brodziak, Radosław Matera, Agnieszka Krawucka, Agnieszka Oniszk-Stachyra, Krzysztof Chaciński (Burmistrz Radzymina), Ewelina 
Kostrzewa, Piotr Rembelski (Przewodniczący Rady Miejskiej), Krzysztof Dobrzyniecki (I Zastępca Burmistrza Radzymina), Wiesław Solarz (Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej), Izabela Paciorek (Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej), Elżbieta Darka, Monika Sztuka-Brzezińska, Przemysław Śledź, Elżbieta Wołynko, Tadeusz Jędrasik, 
Mariusz Wilkowski, Ewa Wnuk, Tomasz Wąsik, Katarzyna Stokowska, Leszek Jankowski, Agnieszka Kacprzak

W obecnej Radzie Miejskiej Gminy 
Radzymin zasiada 14 radnych z KWW 
Radzymin Nowe Pokolenie, 7 radnych 
z KW Prawo i Sprawiedliwość, oraz 2 
radnych z KW Mazowiecka Wspólno-
ta Samorządowa.

Wkrótce po wyborach w składzie 
rady nastąpiły zmiany. Mandat rad-
nego zwolniony przez burmistrza 

Chacińskiego objęła Agnieszka 
Oniszk-Stachyra. W związku z powo-
łaniem na stanowisko zastępcy bur-
mistrza Krzysztofa Dobrzynieckiego 
radną została Małgorzata Puzio. Na-
tomiast po rezygnacji z mandatu Ra-
dosława Matery funkcję radnego ob-
jęła Ewa Kowalska. W efekcie kobiety 
stanowią bezprecedensową w historii 

gminy Radzymin większość składu 
Rady Miejskiej.

Przewodniczącym Rady Miejskiej 
kadencji 2018-2023 został Piotr Rembel-
ski, który w poprzedniej kadencji pełnił 
funkcję przewodniczącego Komisji Bu-
dżetowo-Statutowej. Wiceprzewodni-
czącymi Rady Miejskiej zostali Izabela 
Paciorek oraz Wiesław Solarz.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  - Agnieszka Kacprzak
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury  - Monika Sztuka-Brzezińska
Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury  - Elżbieta Darka
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska  
i Ładu Przestrzennego  - Ewelina Kostrzewa
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  - Mariusz Wilkowski
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych  - Katarzyna Stokowska
Przewodnicząca Komisji Sportu,  
Turystyki i Rekreacji  - Agnieszka Krawucka
Przewodnicząca Komisji Skarg,  
Wniosków i Petycji  - Agnieszka Oniszk-Stachyra

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI STAŁYCH
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Radzyminiak

INWEST YCJE

Wydatki majątkowe Kwota
Planowane  

na lata  
2020-2027

Pozostałe
Realizacja programu "E-Urząd" - kompleksowa budowa platformy usług elektronicznych dla mieszkańców 910 000
Modernizacja dachu OSP Mokre 95 000
Budowa monitoringu wizyjnego 87 700 500 000
Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie. 450 000 600 000
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - wymiana pieców C.O. 100 000 100 000
SUMA 1 642 700 1 200 000

Przestrzeń miejska, infrastruktura służąca integracji terenów wiejskich
Wiata ogrodowa - zakup, montaż - wyposażenie służące integracji mieszkańców - Nadma Pólko 37 805
Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska w Starych Załubicach. 107 000
Altana integracyjna z grillem (zakup i montaż) - Rżyska 22 650
Nabycie nieruchomości w Łąkach pod plac zabaw (dz. 47/15 i 47/17) 50 000 120 000
Nabycie nieruchomości pod strefę publiczną (Dom Kultury) - Stare i Nowe Słupno 100 000
Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta 5 980 000 10 370 000
Budowa boiska pomocniczego przy ul. Wołomińskiej (Teren K.S. Mazur) 2 300 000 2 250 000
Dotacja celowa dla Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Radzyminie celem wsparcia 
 budowy terenu rekreacyjnego w miejscowości Cegielnia 150 000

SUMA 8 747 455 12 740 000

W budżecie na rok 2019 zaplanowane docho-
dy wyniosą 158 mln zł (rok wcześniej 148 mln zł), 
a wydatki na poziomie 167 mln zł (rok wcześniej 
161 mln zł). Na inwestycje w oświatę, budowę sys-
temów odwodnieniowych, wodociągowo-kana-
lizacyjnych oraz modernizację dróg przewidzia-
no ponad 38 mln zł. To kwota bardzo wysoka 
i zbliżona to rekordowego roku poprzedniego, 
gdy wydatki majątkowe przekroczyły 40 milio-
nów, chociaż jeszcze kilka lat temu rzadko prze-
kraczały 10 mln.

W tegorocznym planie wydatków zabezpie-
czono środki na realizację „Programu współ-
pracy Gminy Radzymin z organizacjami po-
zarządowymi w roku 2019.” Wydatki związane 
z wynagrodzeniami wzrastają jedynie w kon-
sekwencji incydentalnych zdarzeń, takich jak 
odprawy emerytalne czy nagrody jubileuszo-
we. Wyjątkiem jest oświata, w której nastąpił 
znaczny wzrost zatrudnienia.  Pozostałe ka-
tegorie wydatków oszacowano na podstawie 
analizy wykonania i potrzeb roku 2018., przy 
zachowaniu świadomości ograniczeń docho-
dowych.

Planowane dochody bieżące przewyższają 
istotnie planowane wydatki bieżące, co oznacza, 
iż zachowana została relacja określona w art. 242 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych.

Planuje się, iż dług gminy Radzymin na koniec 
2019 r. wyniesie 55 563 648,50 zł i stanowił będzie 
około 35,12% planowanych dochodów budżetu. 
Natomiast łączna kwota przypadających na rok 
2019 rat kredytów, pożyczek, wykupu papierów 
wartościowych oraz kosztu obsługi zadłużenia, 
która stanowi wartość 4 747 418,00 zł, stanowić 
będzie 3% planowanych dochodów budżetu. 

Prognozowane wskaźniki kształtują się zatem 
na bezpiecznym poziomie. Istotne wartościo-
wo inwestycje jedynie częściowo finansowane 
są zaciągnięciem nowych zobowiązań finanso-
wych. Na rok 2019 planuje się emisję obligacji  
o wartości 12 200 000,00 zł, przy rozchodach 
z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
wartości 3 147 418,00 zł.

Budżet gminy Radzymin na rok 2019
Budżet na rok 2019 jest 
budżetem konsekwentnym. 
Realizując zadania 
zapoczątkowane  
w 2014 roku, pierwszeństwo 
mają inwestycje kontynuowane, 
ujęte w aktualnej Wieloletniej 
Prognozie Finansowej gminy 
Radzymin. Utrzymuje on tempo  
i kierunek rozwoju gminy 
wysoko ocenione przez 
mieszkańców w minionych 
wyborach samorządowych.

Wodociągi i kanalizacja
Budowa kanalizacji sanitarnej w Radzyminie, Słupnie, Sierakowie, Starym Dybowie, Ciemnem oraz wodociągu w Ciemnem 3 670 000 28 490 000
Program inwestycji odwodnieniowych 200 000 4 400 000
SUMA 3 870 000 32 890 000

Budynki i inwestycje kubaturowe
Zakup kontenera na potrzeby mieszkańców m.in. organizowanie zebrań sołeckich - Nowy Janków 20 330
Adaptacja sutereny kaplicy na cel świetlicy wiejskiej - Sieraków 25000
Zakup kontenerów na plac zabaw w Wiktorowie 26000
Budowa Budynku Komunalnego 750000
Dofinansowanie dokumentacji projektowej nowego komisariatu Policji w Radzyminie 300000
Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie 150000 6500000
Adaptacja na cele kulturalne zabytkowego domku administratora w historycznym parku księżnej  
Eleonory Czartoryskiej 2150000

Przebudowa targowiska miejskiego 992000 2000000
Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Radzymin 400000 3200000
SUMA 4 813 330 11 700 000

Oświetlenie uliczne
Budowa oświetlenia w Rudzie 150 000
Budowa oświetlenia w ul. Sąsiedzkiej i Przyjaznej w Słupnie 50 000
Budowa oświetlenia w Sołectwie Borki 40 000
Budowa oświetlenia w ul. Akacjowej, Zielnej i Żwirkowej w Radzyminie 50 000
Budowa oświetlenia w ul. Promykowej w Cegielni 60 000
Budowa instalacji napowietrznej (róg Wesołej i Objazdowej) 12 000
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe. 3 570 000 3 570 000
SUMA 3 932 000 3 570 000

Drogi, ciągi piesze i rowerowe, parkingi
Projekt zajezdni autobusowej w Łosiu 15 000
Budowa infrastruktury umożliwiającej korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej. 20 000
Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na modernizację ul. Szkolnej w Słupnie 1 000 000
Wykonanie projektu modernizacji ul. Kasztanowej w Mokrem 40 000
Wykonanie projektu ul. Rogowskiego i Strażackiej - wraz z modernizacją ulicy 55 000
Wykonanie pobocza na odcinku drogi serwisowej od ul. Lipowej w Cegielni do ul. Spacerowej w Słupnie 22 300
Projekt ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem we wsi Ciemne 25 000
Projekt budowy ul. Nowinkowej w Nowych Załubicach 7 000
Budowa chodnika w sołectwie Zwierzyniec nr drogi 13 i 74/2 17 000
Projekt odwodnienia ul. Mostowej i Czarnej w Nadmie 100 000 55 000
Projekt parkingu przy ul. Komunalnej w Radzyminie 26 000
Modernizacja ul. Wierzbowej w Radzyminie 200 000
Modernizacja ul. Działkowej w Łosiu 300 000
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt. 1 130 000
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki. 6 250 000 6 250 000
Projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do 
ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie). 3 004 000 420 000

Projektowanie rond na skrzyżowaniu ul. Maczka, Polna, Norwida  
wraz z fragmentem Jana Pawła II i odwodnieniem (Droga Północna) 75 000

Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową. 150 000 14 740 000
Modernizacja ciągu ulic Sikorskiego i Nowej w Radzyminie 822 000 4 000 000
Modernizacja ciągu ulic Zwycięskiej, Ułańskiej, Ogrodowej, Szwoleżerów i Myśliwskiej 250 000 3 900 000
Modernizacja ul. Mjr. Tadeusza Koliski w Radzyminie. 520 000
Budowa ulicy Curie-Skłodowskiej w Radzyminie 1 210 000
Modernizacja skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. E. Czartoryskiej wraz z placem po PKS  
oraz fragmentem ul. Jana Pawła II. 100 000 100 000

Modernizacja ciągu ulic Norwida i Gościniec w Słupnie 3 300 000
SUMA 15 338 300 32 765 000

Suma nakładów majątkowych 38 343 785 94 865 000

OGŁOSZENIA

Jeśli lubisz aktywnie spędzać wolny czas to odwiedź stronę  
www.bazasportowa.radzymin.pl i zarezerwuj oraz opłać on-line  

jedną z hal sportowych zarządzanych przez ROKiS. Zniżki dostępne  
także dla firm i organizacji społecznych.  

Informacje: Tel (22) 7865299 lub biuro@rokisradzymin.pl

Sprawdź, co Gmina Radzymin sfinansuje w 2019 r. z Twojego Podatku PIT
www.nacoidamojepieniadze.pl/budzet-miasta/radzymin/2019

Mieszkańcu, dowiedz się na co idą 
Twoje pieniądze!

radzymin.nacoidamojepieniadze.pl

Transport 
i łączność 
całkowity koszt

23 179 813,00 zł 

Oświata
i wychowanie 
całkowity koszt

51 562 850,00 zł

Gospodarka 
komunalna
całkowity koszt

23 450 500,00 zł 

Pomoc społeczna 
i ochrona zdrowia
całkowity koszt

5 153 766,00 zł 

Rodzina

całkowity koszt

32 564 922,00 zł 

Edukacyjna 
opieka wychowawcza
całkowity koszt

1 412 100,00 zł 

Gmina Radzymin

Skorzystaj ze zniżek 25% 
z Radzymińską Kartą Mieszkańca  

na wynajem obiektów sportowych

KASA URZĘDU Miasta i Gminy Radzymin czynna w godzinach:
poniedziałek – od 10.00 do 18.30 – przerwa 12.45-13:15

wtorek – czwartek – od 8.00 do 14.30 – przerwa 12.45-13:15
piątek – od 8.00 do 14.00 – przerwa 12.45-13:15

W naszym Urzędzie zapłacisz  
teraz kartą płatniczą i telefonem!

Opłacaj rachunki w Kasie Urzędu szybko 
i wygodnie bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Pierwszy Radzyminiak 2019
Wojtek Jusiński urodził się 
jako pierwszy w Szpitalu 

Powiatowym w Wołominie  
1 stycznia 2019 roku. Serdecznie 

gratulujemy rodzicom, Annie 
i Łukaszowi oraz dziadkowi, 

Mirkowi Jusińskiemu!

Biuletyn Informacji Publicznej w nowej odsłonie
Pod adresem www.bip.radzymin.pl znajdą Państwo nowy, bardziej 
przejrzysty i przyjazny dla internauty serwis Biuletynu Informacji 

Publicznej gminy Radzymin i gminnych jednostek organizacyjnych. 
W Biuletynie Informacji Publicznej samorządy i inne instytucje 

publiczne zamieszczają informacje publiczne – tak jak tego wymaga 
polskie prawo. Zapraszamy do korzystania!

Arciechów Barbara Karwowska
Borki Dorota Więch
Cegielnia Agnieszka Krawucka
Ciemne Monika Sztuka - Brzezińska
Dybów Folwark Krzysztof Tarach
Dybów Kolonia Hanna Karpińska
Emilianów Damian Lipski
Łąki Leszek Jankowski
Łosie Ewelina Kostrzewa
Mokre Marlena Kolatorska-Pośnik
Nadma Pólko Wojciech Słomczewski
Nadma Stara Dariusz Wojda
Nowe Słupno Artur Pieczarka
Nowe Załubice Jan Rosłon
Nowy Janków Włodzimierz Stanisławski

Opole Grzegorz Marchlewski
Ruda Krzysztof Michalczuk
Rżyska Przemysław Sroczyński
Sieraków Anna Goryszewska
Słupno Osiedle Dariusz Rydzewski
Stare Słupno Agnieszka Kacprzak
Stare Załubice Ewelina Jakubik
Stary Dybów Małgorzata Dyniewicz
Stary Janków Oskar Rębelski
Wawrzyna Wiktoria Kopka
Wiktorów Wioletta Sosnowska
Wolica Katarzyna Stokowska
Zawady Rafał Wyszyński
Zwierzyniec Dariusz Rasiński

Sołtysi Gminy Radzymin kadencji 2018-2023
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INWEST YCJE INWEST YCJE

RODZAJ  
INWESTYCJI

INWESTYCJE ZREALIZOWANE  
2015-2018

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI 
2019

INWESTYCJE PROJEKTOWANE I PLANO-
WANE DO 2025

Drogi,  
ciągi piesze  
i rowerowe,  
parkingi.

MODERNIZACJE ULIC I NAKŁADKI
•  Radzymin – ul. 11 Listopada, Batalionów Chłopskich, 

Batorego, Cicha, Czartoryskiej, Daszyńskiego, Macz-
ka, Szkolna, Witosa, Korczaka*, POW* 

• Borki – Łąki*
• Cegielnia – ul. Wawrzyna
• Dybów Kolonia – ul. Majowa, 
• Mokre – ul. Strzelców Kresowych
•  Nadma – ul. Kozia Góra, Platanowa, Pólko, Prymasa 

Tysiąclecia, Rzeczna
• Słupno – ul. Bieszczadzka, Szkolna*
• Stary Dybów – Napoleońska
• Stare Załubice – ul. Gilarskiego, Mazowiecka*, Wygon
• Wiktorów – ul. Radosna 
• Radzymin – Zawady*, 

CHODNIKI
•  Radzymin – ul. Armii Krajowej, Broniewskiego, Sło-

wackiego, Korczaka*
• Nadma – ul. Jaworówka, 
• Ciemne – Stary Janków

ŚCIEŻKI ROWEROWE
•  Odcinek pomiędzy al. Jana Pawła II a ul. Wołomińską 

ulicami Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileń-
skich, Mickiewicza.

PARKINGI
• P+R przy Al. Jana Pawła w Radzyminie (ROKiS)
• P+R przy ul. Wyszyńskiego w Radzyminie
• P+R  przy skrzyżowaniu Jana Pawła II  

z Żeromskiego w Słupnie

MODERNIZACJE ULIC I NAKŁADKI
• Radzymin – ul. Curie-Skłodowskiej, Koliski 
• Cegielnia – ul. Sikorskiego
• Łosie – ul. Działkowa 
• Słupno – ul. Ceglana, Szkolna*

CHODNIKI I ŚCIEŻKI ROWEROWE
• ul. Weteranów, Radzymin - Łąki
• ul. Wołomińska, Radzymin
• ul. Szkolna, Słupno
• al. Jana Pawła II, Radzymin – Słupno – Marki

PARKINGI
• przy ul. POW (Kolegiata)

MODERNIZACJE ULIC I NAKŁADKI
•  Radzymin – Droga Północna, 1 Maja, Armii Krajowej, 

Diamentowa, Komunalna, Kwiatów Polskich, Nowa, 
Ogrodowa, Patriotów, Prosta, Rubinowa-Brylantowa, 
Strzelców Grodzieńskich, Wadery, Władysława IV, 
Wierzbowa, Wycinki, Zielona, Zwycięska

• Arciechów –  ul. Pod Świerkami
• Cegielnia – ul. Lipowa - Azaliowa, Polna*, Sikorskiego
• Ciemne – ul. Urocza
• Emilianów – ul. Wesoła
• Łąki – Sasankowa, Weteranów*
• Mokre – ul. Rogowskiego
• Nadma – ul. Jaworówka, Stara*
• Sieraków – Sienkiewicza*, Żeromskiego*
•  Słupno – ul. Brzechwy, Gościniec, Klubowa, Norwida, 

Spokojna
• Stary Dybów – ul. Szwoleżerów

CHODNIKI
• Radzymin – Szymborskiej, Polna*
• Rżyska*, Ruda*

ŚCIEŻKI ROWEROWE
• Al. Jana Pawła na odcinku Radzymin-Marki
• Al. Jana Pawła na odcinku ROKiS
• ul. Wołomińska do granicy z gminą Wołomin

PARKINGI
•  P+R ul. Wołomińska (skrzyżowanie z obecnym prze-

biegiem S8)
• P+R na jednej z jezdni przy starej trasie S8
• P+R przy stacji PKP RadzyminIN
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• Oświetlenie ul. Myszyniec w Arciechowie
• Oświetlenie ul. Rekreacyjnej w Borkach 
• Oświetlenie ul. Wawrzyna w Cegielni
• Oświetlenie ul. Wesołej, Zawadzkiej w Emilianowie
• Oświetlenie ul. Poligonowej w Łąkach
• Oświetlenie ul. Brzozy, Działkowej, Kosa w Łosiu
•  Oświetlenie ul. Strzelców Polskich i części Strzelców 

Kresowych w Mokrem 
• Oświetlenie ul. Tulipanowej w Nadmie
•  Oświetlenie ul. Opolskiej i Starorzecze w Nowych 

Załubicach
•  Oświetlenie ul. Dąbrowskiej, Jutrzenki, Kwiatów 

Polskich, Mieszka I, Oliwkowej, Szafirowej, Traugutta, 
Wadery, Żulińskiego w Radzyminie

•  Oświetlenie ul. Bocznej od Wołomińskiej 
w Radzyminie

• Oświetlenie drogi powiatowej we wsi Rżyska 
•  Oświetlenie ul. Chabrowej, Gościniec, Górki, 

Krasickiego, Młodzieńczej, Nastrojowej, Okrężnej, 
Przytulnej, Rodzinnej w Słupnie

•  Oświetlenie ul. Bocznej od Spokojnej w Słupnie (dz. 
nr 47)

•  Oświetlenie drogi odchodzącej od ul. Mazowieckiej 
koło Szkoły w Starych Załubicach

•  Oświetlenie ul. Pielgrzyma, Zwycięskiej w Starym 
Dybowie

• Oświetlenie placu zabaw w Cegielni
• Oświetlenie placu zabaw w Łosiu
• Oświetlenie placu zabaw w Rudzie
• Oświetlenie placu zabaw w Starym Dybowie
• Oświetlenie placu zabaw w Wolicy

•  Oświetlenie ul. Opolskiej od Mazowieckiej do sklepu 
w Opolu

• Oświetlenie ul. Kościelnej w Nowych Załubicach
• Oświetlenie drogi powiatowej z Załubic do Rudy
• Oświetlenie ul. Sosnowej w Łosiu
• Oświetlenie ul. Przyjaznej, Sąsiedzkiej w Słupnie
•  Oświetlenie ul. Akacjowej, Zielnej i Żwirkowej w Ra-

dzyminie
• Oświetlenie ul. Promykowej w Cegielni
• Oświetlenie ul. Markiewicza w Słupnie

•  Oświetlenie Księżycowej, Prostej, Różewicza, Sybira-
ków, Szymborskiej, Wycinki w Radzyminie

• Oświetlenie ul. Chopina w Słupnie
•  Oświetlenie ul. Przejściowej, Szkolnej, Ceglanej 

w Słupnie
• Oświetlenie ul. Porannej w Cegielni
• Oświetlenie ul. Czajki w Zwierzyńcu
• Oświetlenie drogi Zawady-Zwierzyniec
• Oświetlenie ul. Naszej w Nowych Załubicach
• Oświetlenie ul. Nadrzecznej i Dzięcioła w Łosiu
• Oświetlenie placu zabaw w Nadmie
•  Oświetlenie ul. Objazdowej, Daimlera, Węgrzyna 

w Emilianowie
• Oświetlenie ul. Sasankowej w Łąkach
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• Gimnazjum nr 1, Radzymin
• Przedszkole nr 2, ul. Witosa, Radzymin
•  Oddział przedszkolny przy Zespole Szkół w Starych 

Załubicach
• Budynek komunalny przy ul. Słowackiego
• rozbudowa ZS im. ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie
• rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie
•  Modernizacja budynku OSP Załubice na potrzeby 

świetlicy

• Modernizacja domku administratora w Parku im. E. 
Czartoryskiej

• Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadmie
• Modernizacja budynku OSP Mokre
• Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupnie
•  Rozbudowa ZS im. ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie 

o szatnię, świetlicę i stołówkę oraz zespół boisk
• Dwa budynki komunalne przy ul. Słowackiego
• Budowa świetlicy i remizy w Słupnie
• Budowa świetlicy i remizy w Nadmie

BUDYNKI,  
INWESTYCJE  
KUBATUROWE

• Wodociąg w Łąkach
• Kanalizacja ul. Witosa
•  Kanalizacja ulicy Korczaka i przyległych: Ogrodowej, 

Tuwima, Gródki i Kwitnącej w Radzyminie
• Wodociąg Emilianów i Zwierzyniec
• Kanalizacja ulicy Nowej i ulic przyległych
• Kanalizacja ul. Batalionów Chłopskich, Radzymin

• Wodociąg Ruda-Borki 
•  Kanalizacja ulic przyległych do ul. Witosa: Kossaka, 

Królewska, Wycinki, Patriotów, Zaciszna
• Kanalizacja ulic Szkolna, Ceglana i boczne w Słupnie
• Kanalizacja w sołectwie Słupno Osiedle
• Kanalizacja w Starym Dybowie

•  Kanalizacja Słupno, Sieraków, Ciemne,  
Nadma, Mokre, Zwierzyniec,  
Zawady, Stare Załubice

•  Wodociąg w Ciemnem,  
Stare i Nowe Załubice, Arciechów,  
Borki, Stary Janków.

WODOCIĄGI  
I KANALIZACJA

•  Miasteczko rowerowe w Słupnie, 
ul. Żeromskiego róg Magnolii

•  Pomnik św. Jana Pawła II na Cmentarzu Poległych 
1920

• Monitoring miejski

• Modernizacja Parku Czartoryskiej
• Modernizacja stadionu RKS Mazur Radzymin
• Utworzenie skweru przy ul. Polnej
• Boisko w Starych Załubicach

•  Modernizacja targowiska wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą

•  Rewitalizacja centrum miasta (pl. Kościuszki 
i pl. Wolności)

•  Boisko w Radzyminie, Słupnie, Nadmie, oraz w jednej 
z miejscowości w części północnej gminy. 

POZOSTAŁE

* realizacja planowanych zadań inwestycyjnych będzie zależała od decyzji władz gminy i Rady Miejskiej w Radzyminie, czynników finansowych, społecznych i organizacyjnych. 

Celem spotkania było omówienie 
inwestycji realizowanej przez Gminę 
Radzymin, współfinansowanej przez 
Unię Europejską w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020 pn. „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej i sieci wodocią-
gowej w Gminie Radzymin – Etap 
II”. Projekt ten stanowi kolejny etap 
prowadzonych działań w zakresie 
uporządkowania gospodarki wodno-
-ściekowej.

W konferencji udział wzięli przed-
stawiciele Urzędu Miasta i Gmi-
ny Radzymin, zastępca Burmistrza 
Radzymina, prezes Zarządu PWiK 
w Radzyminie, przedstawiciele 

Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, repre-
zentanci Inżyniera Kontraktu oraz lo-
kalnych mediów.

Inwestycja obejmuje budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w systemie gra-
witacyjno-tłocznym oraz odcinków 
sieci wodociągowej w miejscowo-
ściach Radzymin, Słupno, Stary Dy-
bów, Ciemne, Sieraków, Cegielnia oraz 
rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody 
poprzez budowę nowej stacji napowie-
trzania wody, zbiornika kontaktowego 
i zbiornika retencyjnego wody czystej.

Realizacja Projektu przyczyni się 
do ograniczenia ilości zanieczyszczeń 
przedostających się do wód i gleb oraz 

dostarczania mieszkańcom wody pit-
nej odpowiedniej jakości. Ponadto po-
prawi się stan środowiska naturalne-
go oraz zostaną stworzone korzystne 
warunki dla rozwoju przedsiębiorstw 
działających zgodnie  z zasadami po-
szanowania środowiska.  Liczba miesz-
kańców Gminy Radzymin objętych 
systemem kanalizacji wzrośnie  o ok. 
5739 osoby, a liczba mieszkańców ob-
jętych systemami wodociągu o ok. 500 
osób .

Wysokość kosztów całkowitych 
wynosi 118 382 597,45 zł.

Kwota dofinasowania z Unii Euro-
pejskiej to 61 031 524,95 zł.

29 listopada 2018 r. na specjalnej konferencji w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
Radzymin firma PWiK Radzymin sp. z o.o. zaprezentowała postępy prac nad rozwojem 
sieci wodno-kanalizacyjnej w naszej gminie.

Kolejną dużą inwestycją szkolną w gminie Radzymin ma być rozbudowa szkoły 
w Nadmie. Powstaje koncepcja kompleksowego przekształcenia szkoły wraz z jej 
otoczeniem w nowoczesny obiekt edukacyjno-społeczny.

Budowa kanalizacji sanitarnej 
i sieci wodociągowej w Gminie 
Radzymin – Etap II

Plany dla szkoły w Nadmie

W gminie od kilku miesięcy toczy-
ły się prace na przygotowaniem cało-
ściowej koncepcji architektonicznej, 
która uwzględnia nie tylko funkcję 
edukacyjną i sportową szkoły, ale 
też potrzeby kulturalne i społeczne 
mieszkańców Nadmy i okolic. „Teren 
szkoły czeka prawdziwa rewolucja, 
która przyniesie najnowocześniejszy 
obiekt edukacyjny w gminie” – zapo-
wiedział burmistrz Krzysztof Cha-
ciński, zatwierdzając koncepcję na 
początku stycznia br. Koncepcja ar-
chitektów ze studia WWAA obejmuje 

nie tylko pomieszczenia szkolne, czyli 
nowe sale szkolne i przedszkolne, sa-
lę gimnastyczną, świetlicę, stołówkę, 
lecz również sale do innych sportów, 
boisko i całe otoczenie szkoły wraz 
z parkingami, a także w dalszych eta-
pach również budowę remizy wraz 
z obiektem kulturalnym z z małą salą 
kinową.

Koncepcja architektoniczna po-
zwoli rozpocząć projektowanie 
już tym roku. Realizacja inwesty-
cji to perspektywa 3-4 lat. „Chce-
my podejść do inwestycji w Nadmie 

kompleksowo, gdyż rośnie zarówno 
liczba mieszkańców, jak i ich ocze-
kiwania. Zamiast prowizorycznych, 
tymczasowych kroków podejmujemy 
się większego zadania, które będzie 
znacznie lepiej odpowiadać długofa-
lowym oczekiwaniom” – mówi bur-
mistrz Chaciński. Nadma jest jedną 
z tych miejscowości, gdzie najszybciej 
przybywa mieszkańców z racji blisko-
ści Warszawy, pięknych terenów i do-
brego skomunikowania, które  jeszcze 
się poprawi po zakończeniu budowy 
węzła Kobyłka na trasie S8.

Gmina Radzymin otrzyma ponad 3,6 mln zł na 
zwiększenie efektywności energetycznej budynków 
oświatowych.

Termomodernizacja  
obiektów edukacyjnych

18 grudnia 2018 r. Burmistrz 
i Skarbnik Gminy Radzymin pod-
pisali z Marszałkiem Województwa 
stosowną umowę na dofinansowanie 
termomodernizacji budynków uży-
teczności publicznej.

Prace będą przeprowadzone w bu-
dynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ra-
dzyminie przy ul. 11 Listopada, w starej 
części Szkoły Podstawowej w Starych 
Załubicach, w Szkole nr 1 w Słupnie 
i Przedszkolu nr 1 w Radzyminie. Po-
nadto w ramach dofinansowania będzie 
też rozliczona część kosztów termomo-
dernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 przy 
ul. Konopnickiej w Radzyminie.

Referat Inwestycji w radzymińskim 
urzędzie pracuje nad przygotowaniem 
projektów technicznych dla poszcze-
gólnych obiektów. Dofinansowywany 
zakres prac remontowo-budowlanych 
może objąć m.in.: ocieplenie stropów, 
stropodachów, dachów, ścian ze-
wnętrznych, wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej, oraz wprowadzenie 
zarządzania energią. Zgodnie z wa-
runkami dofinansowania prace ma-
ją być przeprowadzone i zakończone 
do końca roku 2019. Środki pochodzą 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020.
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INWEST YCJE SAMOR ZĄD

Pomimo sezonu zimowego prace budowlane przy 
rewitalizacji Domku Administratora w Parku Czartoryskiej 
toczą się pełną parą.

Trwa budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic 
Wołomińskiej i Weteranów. Przygotowywany jest kolejny przetarg na budowę ścieżki 
od al. Jana Pawła II w Radzyminie do ul. Żeromskiego w Słupnie.

Szybki rozwój gminy wymaga w pewnym momencie rozwoju jej administracji. Dlatego, 
o nadchodzącej potrzebie rozszerzenia modelu kierownictwa radzymińskiego urzędu 
o drugiego zastępcę, burmistrz Chaciński mówił już od dwóch lat. Nie spodziewał się 
jednak, że dojdzie też do zmiany na stanowisku dotychczasowego wiceburmistrza.

Zaglądamy do wnętrza  
Domku Administratora

Budynek komunalny 
oddany do użytku

Budynek pod koniec ub. roku zy-
skał nową konstrukcję dachu, który 
został pokryty blachą. Wzmocniono 
mury i fundamenty, m.in. poprzez 
opasanie budynku specjalnymi ta-
śmami. W wielu miejscach zabytko-
wa cegła skruszała – tam wymieniono 
ją na nową lub zastosowano specjalne 
konstrukcje wzmacniające z wykorzy-
staniem elementów metalowych i be-
tonu, jak np. w przypadku ceglanego, 
łukowego sklepienia piwnicy.

Gdy redaktorzy „Radzyminiaka” 
zwiedzali budowę, przestrzeń w środ-
ku domku przypominała wykopali-
ska archeologiczne, lecz zmienia się 
to w bardzo szybkim tempie. Wkrót-
ce wewnątrz nad podpiwniczeniem 

powstanie strop który będzie podłogą 
parteru. W pomieszczeniach na dole 
znajdzie się wystawa historyczna, a na 
parterze i antresoli planowana jest 
kawiarenka i funkcje kulturalne. Na 
wiosnę wokół domku zostaną wyko-
nane tarasy, ścieżki i zieleń.

Renowacja Domku Administratora 
powinna zakończyć się w drugim pół-
roczu br. Równolegle trwa drugi, sze-
roko zakrojony projekt – rewitalizacja 
całego Parku Czartoryskiej, która jest 
obecnie na etapie tworzenia projektu 
wykonawczego. Zakończenie przebu-
dowy parku jest planowane na jesień 
2020 r. Oba projekty są dofinansowa-
ne z funduszy unijnych kwotą niemal 
14 mln zł. 
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Na przełomie grudnia i stycz-
nia do nowego budynku komu-
nalnego przy ul. Słowackiego 
wprowadzili się pierwsi loka-
torzy. Jest to pierwszy z trzech 
identycznych budynków miesz-
kalnych, budowanych przez 
gminę na potrzeby osób, po-
trzebujących wsparcia. Gmina 
planuje, że kolejne dwa budynki 
powstaną w ramach rządowego 
programu Mieszkanie Plus.

Niemal trzy 
tysiące nowych, 
energooszczędnych lamp 
LED zamontowano wzdłuż 
ulic wielu miejscowości 
naszej gminy. Jest jaśniej, 
bezpieczniej i oszczędniej.

3 grudnia 2018 r. uroczyście otwarto nowe skrzydło 
budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w 
Starych Załubicach, w którym mieści się nowoczesne 
przedszkole dla setki dzieci.

LED-y oświetliły gminę Radzymin

Nowe skrzydło przedszkolne 
w Starych Załubicach

Dzięki nowej przestrzeni cała szko-
ła może lepiej zorganizować pracę, 
a dzieci szkolne i przedszkolne uczą się 
w dogodniejszych warunkach. Od mo-
mentu otwarcia z nowej części budyn-
ku korzysta setka przedszkolaków z Za-
łubic i północnej części gminy. Dzieci 
i nauczyciele mają do dyspozycji cztery 
sale przedszkolne z zapleczem i łazien-
kami, a także salę do zajęć ruchowych. 
Radosne kolory wykończenia wnętrz 
w nowych salach i dostosowane do po-
trzeb maluchów elementy wyposażenia 
sprzyjają zabawie i nauce.

W nowym skrzydle znajdują się 
też: pokój dla nauczycieli, pokój opie-
ki medycznej, pokój terapeutyczny, 
pomieszczenia biurowe, techniczne 
i magazynowe oraz szatnia i kuchnia 

kateringowa. Parter i piętro połączone 
są windami – windą osobową i kate-
ringową windą towarową. Ponadto na 
dziedzińcu powstał nowy plac zabaw, 
z którego dzieci będą mogły w pełni ko-
rzystać wraz z nadejściem wiosny. Przy 
nowym skrzydle przedszkolnym zbu-
dowano też dodatkowe miejsca parkin-
gowe i podjazdy, a także odwodnienie 
i zbiornik przeciwpożarowy.

„To kolejny ważny krok w zapew-
nianiu coraz wyższych standardów 
opieki dla najmłodszych Radzyminia-
ków i w poprawie dostępności miejsc 
w przedszkolach w naszej gminie” – 
podkreślił podczas otwarcia burmistrz 
Krzysztof Chaciński. Zaznaczył też, że 
w od 2014 roku liczba całodziennych 
miejsc w gminnych przedszkolach 

Oprawy LED zastąpiły ponad poło-
wę starych opraw sodowych i rtęcio-
wych w gminie. Zostały zainstalowane 
przy kluczowych ulicach w Radzymi-
nie, Aleksandrowie, Nowych i Starych 
Załubicach, Rudzie, Łąkach, Borkach, 
Mokrem, Łosiu, Dybowie, Zawadach, 
Starym Jankowie , Rżyskach, a także 
w południowej części gminy na terenie 
Cegielni, Słupna, Sierakowa i Nadmy.

Wymiana oświetlenia na nowo-
czesne lampy LED na tak dużą skalę 
miała na celu podniesienie bezpie-
czeństwa i wygody poruszania się po 
drogach, jak również oszczędności 
zużycia energii elektrycznej i kosz-
tów konserwacji oświetlenia. „Długo 
pracowaliśmy nad tym przedsięwzię-
ciem i z ogromną satysfakcją patrzę 
dziś na efekt – jasno oświetlone, bez-
pieczniejsze ulice” – podsumowuje 
burmistrz Krzysztof Chaciński. „No-
we lampy LED dają ogromną zmianę 

jakościową, a dalsze wymiany oświe-
tlenia chcemy prowadzić w ramach 
bieżących projektów drogowych” – 
deklaruje burmistrz.

Nowe oprawy mają jednolity wy-
gląd i występują w kilku rozmia-
rach, dostosowanych do lokalizacji. 
Na koniec montażu lamp zostanie 
zainstalowany system sterowania 
oświetleniem, który będzie również 
automatycznie sygnalizował awarie 
i zbierał statystyki pracy źródeł świa-
tła. Prace odbywały się według planu 
wyłączeń obwodów sieci energetycz-
nej PGE, z czego wynikały okresowe, 
krótkie przerwy w oświetleniu ulic 
lub dostawach prądu.

Umowa na wymianę około 3 tys. 
opraw i wdrożenie systemu zarządza-
nia oświetleniem miała wartość ok. 7,1 
mln zł. Inwestycja była realizowana 
zgodnie z Planem Gospodarki Nisko-
emisyjnej Gminy Radzymin.
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wzrosła z 200 do 1600. Zapowiedział, 
że kolejnym etapem zapewniania 
opieki najmłodszym mieszkańcom 
będzie rozbudowa szkoły i przed-
szkola w Nadmie oraz modernizacja 
Przedszkola nr 1 w Radzyminie.

Grudniową uroczystość otwarcia 
skrzydła przedszkolnego poprowa-
dził dyrektor Edward Biernacki, któ-
ry kieruje szkołą w Starych Załubi-
cach od przeszło 40 lat. Jak podkreślił 
we wstępie, jest to kolejna w historii 
szkoły rozbudowa, dzięki której dzie-
ci zyskują coraz lepsze warunki do 
nauki. Dyrektor dziękował władzom 
gminy– burmistrzowi i radnym, jak 
również wykonawcom i zespoło-
wi ds. inwestycji w radzymińskim 
urzędzie. Za realizację inwestycji 
dziękowali również przedstawiciele 
rodziców i nauczycieli, a symboliczne 
prezenty na otwarcie przedszkola po-
darowali dzieciom dyrektorzy gmin-
nych placówek edukacyjnych i wy-
konawcy. Głos zabrali radni miejscy 
i powiatowi, a proboszcz parafii 
w Starych Załubicach poświęcił bu-
dynek i wszystkich zgromadzonych. 
Na zakończenie uroczystości wystą-
piły dzieci z pięknie przygotowanym 
programem artystycznym o nowym 
przedszkolu.

Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł blisko 3,7 mln złotych. Głów-
nym wykonawcą była firma Hydro-
tech Instal sp. z o.o. z Radzymina. 
W Szkole Podstawowej im. Armii 
Krajowej w Starych Załubicach uczy 
się obecnie ok. 400 dzieci, w tym 
około setki w oddziale przedszkol-
nym.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego 
w ul. Wołomińskiej na odcinku od 
ul. Korczaka do ul. Wczasowej idzie 
zgodnie z harmonogramem i powin-
na zakończyć się w czerwcu 2019 r. Pie-
si i rowerzyści będą wówczas wreszcie 
mogli bezpiecznie poruszać się uli-
cą Wołomińską aż do skrzyżowania 
z trasą S8. Oprócz samego ciągu pieszo 
rowerowego w ul. Wołomińskiej jest 
wykonywana infrastruktura odwad-
niająca korpus drogowy, m.in. zbu-
dowano kolektor deszczowy w okoli-
cach skrzyżowania ulic Konstytucji 3 
Maja i Korczaka, a także przykanaliki 

odprowadzające wody opadowe na 
całym przebudowywanym odcinku. 
Zamontowano nowe oprawy oświe-
tleniowe, powstają dojazdy do pose-
sji. Utrudnienia w ruchu, związane 
z budową ścieżki, potrwają jeszcze do 
końca jej budowy, ale ul. Wołomińska 
pozostanie przez cały czas przejezdna.

Z drugiej strony gminy, wzdłuż ul. 
Weteranów, prace nad ciągiem pie-
szo-rowerowym do Łąk i granicy 
z Beniaminowem zostały przedłużone 
w związku z przebudową przez Powiat 
Wołomiński nawierzchni asfaltowej – 
ostatniej warstwy ścieralnej. Prace nad fo
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Decyzję o powołaniu z dniem 1 grud-
nia 2018 r. funkcji drugiego zastępcy 
Burmistrz Radzymina Krzysztof Cha-
ciński ogłosił w połowie listopada. Zo-
stał nim Krzysztof Dobrzyniecki, który 
w ubiegłej kadencji piastował funkcję 
Przewodniczącego Rady Miejskiej, zaś 
z samym Krzysztofem Chacińskim 
współpracuje społecznie od przeszło 
12 lat. Razem zakładali Stowarzysze-
nie Radzymińskie Forum.

Jako zastępca burmistrza, Krzysztof 
Dobrzyniecki zajął się zarządzaniem 
m.in. referatami geodezji, zagospoda-
rowania przestrzennego, partycypacji 
i polityki społecznej, teleinformatyki, 
monitoringu i gospodarki komunal-
nej. Podlega mu też Ośrodek Pomocy 
Społecznej.

Krótko po ogłoszeniu tej decyzji 
okazało się, że Jarosław Grenda, do-
tychczasowy zastępca Burmistrza Ra-
dzymina będzie pracował w Urzędzie 
Miasta i Gminy Radzymin tylko do 

końca grudnia br., gdyż od 2 stycznia 
2019 r. objął stanowisko Prezesa Zarzą-
du w Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim. 

„Przyjąłem decyzję Jarosława Gren-
dy z żalem, lecz również ze zrozumie-
niem i wdzięcznością za ogromną 
pracę, jaką wykonał w naszej gminie 
przez ostatnie cztery lata. Chcę mu po-
gratulować rozpoczęcia nowego etapu 
w karierze zawodowej i jednocześnie 
serdecznie podziękować za wielkie 
zaangażowanie w sprawy gminy Ra-
dzymin, za wiedzę i doświadczenie, 
którymi dzielił się ze współpracow-
nikami, zarządzając obszarami inwe-
stycji, dróg, gospodarki komunalnej 
i środowiska. Dla mnie osobiście jego 
doświadczenie samorządowe i sku-
teczność w działaniu były nieocenio-
nym wsparciem” - powiedział Krzysz-
tof Chaciński, Burmistrz Radzymina.

Były wiceburmistrz Jarosław 
Grenda również skomentował swoją 

decyzję: „Sprawy gminy Radzymin 
stały się dla mnie bardzo bliskie. 
Opuszczając Radzymin czuję żal i jed-
nocześnie ogromną satysfakcję z wy-
ników pracy naszego zespołu w tutej-
szym urzędzie. Za decyzją o zmianie 
pracy stoją m.in. względy osobiste 
i możliwość działalności jako radny 
w Radzie Powiatu w moim rodzinnym 
Węgrowie. W gminie Radzymin pra-
cowaliśmy przez ostatnie lata bardzo 
intensywnie, dzięki czemu mamy dziś 
w tutejszym urzędzie sprawnie działa-
jące mechanizmy inwestycyjne i pro-
cesy organizacyjne. Chcę podzięko-
wać za te cztery lata współpracy przede 
wszystkim burmistrzowi Krzyszto-
fowi Chacińskiemu - za światłe kie-
rownictwo i przyjaźń, jaka zawiązała 
się między nami w tym czasie. Dzię-
kuję wszystkim współpracownikom 
z UMiG Radzymin za ogromny wysi-
łek i dobrą atmosferę pracy. Dziękuję 
Radnym Rady Miejskiej w Radzymi-
nie, Sołtysom, przedstawicielom lokal-
nych samorządów i instytucji, a także 
Mieszkańcom - wspólnie z Państwem 
zmieniliśmy w tej gminie wiele na lep-
sze i życzę Państwu utrzymania kie-
runku i tempa tych zmian.”

Po ogłoszeniu odejścia z Radzymina 
Jarosława Grendy burmistrz Krzysz-
tof Chaciński potwierdził wolę pozo-
stania przy strukturze organizacyjnej 
urzędu złożonej z dwóch wiceburmi-
strzów i zapowiedział powołanie na 

Nowi zastępcy Burmistrza Radzymina

Budują się ścieżki rowerowe

Andrzej Nocoń Krzysztof Dobrzyniecki

Zmiany kadrowe w UMiG Radzymin
2018-10-12   Zatrudnienie Bożeny Jankowskiej na stanowisku ds. obsługi kasy urzędu.
2018-10-15   Dodatkowe zatrudnienie w ekipie gospodarczej w Referacie Gospodar-

ki Komunalnej i Mieszkaniowej.
2018-11-30   Odejście z pracy osoby zajmującej stanowisko pomocy administracyj-

nej w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami.
2018-12-01   Powołanie Zastępcy Burmistrza Krzysztofa Dobrzynieckiego.
2018-12-17  Zatrudnienie Moniki Grabowskiej do Referatu Inwestycji.
2018-12-31  Odejście z urzędu Zastępcy Burmistrza Jarosława Grendy.
2019-01-01   Barbara Stańczak – zatrudnienie na stanowisku inspektora ds. ochrony śro-

dowiska w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami.
2019-01-01   Awans wewnętrzny Eweliny Siembidy na głównego specjalistę ds. ochrony śro-

dowiska w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami.
2019-02-01  zatrudnienie Magdaleny Gawrońskiej na stanowisku podinspektora 

ds. windykacji w Biurze Windykacji.
2019-02-19   zatrudnienie Barbary Murawskiej na stanowisku inspektora ds. melio-

racji i odwodnienia w Referacie Melioracji i Odwodnienia.
2019-03-01  zatrudnienie Doroty Bali na stanowisku inspektora ds. ochrony środo-

wiska w Referacie Ochrony Środowiska.
2019-03-01   zatrudnienie Justyny Narewskiej jako pomoc administracyjną ds. ekologii 

i porządku (Eko-Patrol) w Referacie Ochrony Środowiska.
2019-03-01  zatrudnienie Moniki Nowak na stanowisku kierownika Referatu Par-

tycypacji i Polityki Społecznej.
2019-03-01  awans wewnętrzny Eweliny Siembidy na stanowisko kierownika Refe-

ratu Gospodarki Odpadami.

miejsce Jarosława Grendy nowego za-
stępcy ze zbliżonym zakresem odpo-
wiedzialności. Początkowo burmistrz 
zaproponował objęcie tego stanowiska 
Markowi Brodziakowi, radnemu Ra-
dy Miejskiej w Radzyminie, który jed-
nak odmówił. „Żałuję, gdyż pan Marek 
jest zaangażowanym samorządowcem, 
a współpraca z nim pozwoliłaby zacie-
śnić kontakt ze środowiskiem Mazo-
wieckiej Wspólnoty Samorządowej” – 
tak skomentował tę decyzję burmistrz.

Z dniem 21 stycznia 2019 r. Burmistrz 
Radzymina Krzysztof Chaciński powo-
łał na stanowisko swojego II zastępcy 
Andrzeja Noconia, powołując jedno-
cześnie na swojego I zastępcę Krzysz-
tofa Dobrzynieckiego, dotychczasowe-
go II wiceburmistrza. 

Andrzej Nocoń od 2013 r. zajmu-
je stanowisko Naczelnika Wydziału 

Inwestycji i Drogownictwa w Starostwie 
Powiatowym w Wołominie. Wcześniej 
był wiceprezesem Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie oraz 
wicedyrektorem Kampinoskiego Par-
ku Narodowego. Z wykształcenia jest 
inżynierem leśnictwa i absolwentem 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie. Ukończył też 
studia podyplomowe z zakresu bu-
downictwa energooszczędnego, admi-
nistrowania funduszami unijnymi, za-
rządzania projektami i MBA.

Wiceburmistrz Andrzej Nocoń roz-
pocznie pełnienie obowiązków od 18 
marca 2019 r. i podobnie jak wcześniej 
Jarosław Grenda, będzie w radzymiń-
skim urzędzie nadzorował pracę refe-
ratów, które odpowiadają za inwestycje, 
drogi, odwodnienia i środowisko.

budową ścieżki, zlecone przez gminę 
zostały w większości zrealizowane, 
lecz ich dokończenie musi być sko-
ordynowane z pracami drogowymi, 
zleconymi przez powiat. Powiat de-
klaruje, że przebudowa nawierzchni 
ul. Weteranów zostanie zrealizowana 
wiosną, gdy pozwolą na to warunki 
atmosferyczne. W zakres wymagający 
koordynacji prac gminnych nad ścież-
ką i powiatowych nad drogą wchodzą 
m.in. budowa elementów odwadniają-
cych i infrastruktury technicznej.

Kolejnym dużym przedsięwzięciem 
w planach gminy Radzymin roku jest 
budowa ścieżki rowerowej do Ma-
rek wzdłuż al. Jana Pawła II i dwupa-
smówki. W przygotowaniu jest drugie 
postępowanie przetargowe na budo-
wę na budowę pierwszego odcinka od 
skrzyżowania z ul. Maczka do ul. Że-
romskiego w Słupnie. Plany zakładają, 
że ten odcinek powstanie do połowy 

roku 2020. Kolejny odcinek połączenia 
połączenia pieszo-rowerowego od ul. 
Pólko w Nadmie do ul. Piłsudskiego 
w Markach jest opracowywany wspól-
nie z miastem Marki, obecnie obie gmi-
ny pracują nad przygotowaniem wspól-
nego postępowania przetargowego.

Przypomnijmy, że w ub. roku oddano 
do użytku ścieżki i ciągi pieszo-rowero-
we m.in. w ul. Maczka, Konopnickiej, 
Mickiewicza, Strzelców Wileńskich, 
Żeligowskiego i Weteranów (do prze-
jazdu kolejowego) – łącznie blisko 5 
km ścieżek wraz z odpowiednią infra-
strukturą. Ścieżki rowerowe w gminie 
Radzymin są budowane z dofinanso-
waniem unijnym, pozyskanym z fun-
duszy Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckiego 
we współpracy z sąsiednimi samorzą-
dami w ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialny Warszawskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego.

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

Partnerzy RKM

SAMOR ZĄD SPOŁECZNOŚĆ

Korzyści  
dla Posiadaczy RKM

   Kodowanie biletu 
metropolitalnego ZTM 
Warszawa z maksymalną 
zniżką cen

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

   Promocyjne bilety na 
wydarzenia kulturalne

   Zniżki na gminne zajęcia 
sportowe i edukacyjne

   Zniżki na komercyjne usługi 
medyczne

   Zniżka na basen w 
Wołominie

   Oferty specjalne i zniżki 
blisko 60 firm partnerskich

   Bon Malucha – 
dofinansowanie opieki nad 
dziećmi do lat 3

   Zniżki w dostępie do 
infrastruktury sportowej

 
Korzyści  
dla Partnerów RKM

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

   Budowanie wizerunku 
firm odpowiedzialnych  
i zaangażowanych w lokalną 
społeczność

   Prezentacja na stronie  
www.rkm.radzymin.pl  
i promocja partnerów  
w mediach gminnych - 
biuletyn "Radzyminiak", 
profil gminy na Facebooku, 
strona internetowa gminy

   Dotarcie do posiadaczy karty 
poprzez gminny e-mailing

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

Tańcem podbić świat!

Wymiana ciepła w Radzyminie!

Nie od dzisiaj wiadomo, że Radzymin zna-
ny jest z aktywnej i wysportowanej mło-
dzieży. Gmina może pochwalić się wielo-
ma sukcesami zarówno indywidualnymi 
jak i grupowymi w przeróżnych dyscypli-
nach. Jeszcze większą radość sprawia fakt, 
że wielu pasjonatów postanawia przekuć 
swoje umiejętność na drogę zawodowstwa. 
Duma nas rozpiera gdy dowiadujemy się że 
młodzi ludzie pragną dzielić się swoimi pa-
sjami i chcą wzbogacać naszą gminę o in-
teresujące miejsca kultury i rozrywki czy 
miejsca do spędzania wolnego czasu na 
świeżym powietrzu.

Takim przykładem jest nasz kolejny 
partner RKM czyli Adrianna Stankiewicz, 
wieloletnia tancerka i reprezentantka 

gminy, a obecnie właścicielka „ADA Ad-
rianna Dance Academy”, która prowa-
dzi w Radzyminie szkołę tańca dla dzieci 
i dorosłych. ADA Adrianna Dance Aca-
demy to cudowne miejsce do zabawy i re-
laksu dla dzieci i rodziców . Sala „Pobawi-
my się? Sala zabaw & kawiarnia” pozwala 
nakręcić się pozytywną energią, a dzięki 
oryginalnemu wnętrzu pozwala czuć się 
swobodnie i spędzać czas w ciepłej atmos-
ferze.

W listopadzie jeden z mieszkańców naszej gmi-
ny, Ryszard Żądło postanowił ocieplić zimę ra-
dzyminiakom. Pan Ryszard jest właścicielem fir-
my Centrum Taniej Książki i Prasy i partnerem 
naszej RKM.

 „W dzisiejszych czasach mając tak wiele, cza-
sem nie zdajemy sobie sprawy jak proste gesty, 
sytuacje czy przedmioty banalne dla nas, mogą 
pomóc innym. „

„Wymiana ciepła” to ogólnopolska inicjatywa, 
która łączy w sobie prostotę i możliwość dzielenia 
się. Cała akcja składa się z dwóch punktów:
1.  możemy zostawić w wyznaczonym punkcie nie-

potrzebne ubrania zalegające w naszej szafie,
2.  możemy także wziąć rzecz wiszącą na wiesza-

ku, która wpadnie nam w oko.
Każdy może wziąć udział w akcji!
Szafy z wieszakami są rozstawione po całej Polsce. 

Ubrania są chronione przed deszczem i dodat-
kowo są dostępne dla każdego 24 h i 7 dni w ty-
godniu. Także i w Radzyminie stoi taki wieszak 
akcji „Wymiana ciepła”.  Można go znaleźć przy: 
„Centrum Taniej Książki i Prasy „ przy ul. Strzel-
ców Kaniowskich 10

Od inicjatora akcji, Pana Ryszarda, wiemy, że 
pomysł od samego początku bardzo spodobał się 
mieszkańcom! Zachęcamy do udziału w akcji po-
przez przyniesienie niepotrzebnych nam rzeczy 
typu: ubrań, dodatków czy książek, a także wspo-
minania o akcji innym mieszkańcom.

Chcesz opowiedzieć 
nam o swojej 
inicjatywie? 
Twój biznes jest 
Partnerem RKM 
i masz pomysł na 
artykuł? Napisz do 
nas

Co Adrianna Sawicka przygotowała dla posiadaczy RKM?
–  „ADA Adrianna Dance Academy” 10 zł zniżki na miesięczny 

karnet zajęć tanecznych
–  „Pobawimy się? Sala zabaw & kawiarnia” 20 zł zniżki na orga-

nizację urodzin w sali

www.facebook.com
/adriannadanceacademy/

Gdzie się znajduje?
ul.Kilińskiego 1, 05-250 Radzymin 

 - tworzymy produkty, zmieniamy marki
Jesteśmy wywodzącą się z Radzymi-
na firmą projektową o międzynarodo-
wym zasięgu. Tworzymy komplekso-
we rozwiązania graficzne, jak również 
ich pojedyncze elementy. Opracowuje-
my logotypy, strony internetowe, ma-
teriały drukowane, aplikacje mobilne, 
reklamy zewnętrzne. Projektujemy 
grafikę dla prasy, opakowania i wszel-
kiego typu produkty. Wykonujemy se-
sje zdjęciowe oraz projekty pakietów 
stylistycznych łodzi, motocykli i samo-
chodów. Do naszych klientów należą 

m.in.: Allianz, Mitsubishi, Porsche, 
Lotos, Lotto, Orlen, Biedronka. Na zle-
cenie Urzędu Miasta i Gminy zaprojek-
towaliśmy mural upamiętniający Bitwę 
Warszawską 1920 r. Stworzyliśmy księ-
gę znaku dla radzymińskiego herbu, 
oraz zaprojektowaliśmy i odpowiada-
my za stronę graficzną biuletynu “Ra-
dzyminiak”

Opracowaliśmy logotypy: „Radzy-
min. Miasto Cudu nad Wisłą”, który 
symbolizuje linię frontu walk pod Ra-
dzyminem w 1920 roku, Biegu 1920, 

Radzymińskiego Klubu Sportowego 
„Mazur” i Centrum Medycznego im. 
Bitwy Warszawskiej.

Z naszych usług korzystają czołowe 
firmy, których siedziby mieszczą się 
w naszej gminie, m.in. Coca-Cola, EL-
-TRANS, Tago, Dania i CS Lektor.

Współpracujemy z najważniejszy-
mi wydawnictwami prasowymi, m.in.  
Motor, Auto Moto, Top Gear, Focus, 
Olivia, Wprost, Rzeczpospolita, Na-
tional Geographic. Projektujemy dla 
zawodników startujących w rajdach 
i wyścigach, m.in. dla Rafała Sonika, 
Travisa Pastrany, Tadeusza Błażusiaka, 
Bartka Marszałka i wielu innych kie-
rowców. Z Robertem Kubicą, współpra-
cujemy już od 2006 roku, czyli pierw-
szych startów w Formule 1.

W 2015 roku wygraliśmy między-
narodowy prestiżowy konkurs Raj-
dowych Mistrzostw Świata (WRC) na 
zaprojektowanie grafiki i kolorysty-
ki rajdowego samochodu klasy WRC. 
Projekt forda fiesty WRC, którym star-
tował Robert Kubica, został uznany za 
najlepiej wyglądającym w stawce. 

Możemy pracować dla Ciebie!
Niezależnie, czy chcesz stworzyć 

nową markę, potrzebujesz odświeżyć 
identyfikację wizualną swojej firmy 
czy zaprojektować ją na nowo. Mo-
że rozpoczynasz biznes i potrzebujesz 
nieszablonowych projektów dla swoich 
produktów?
Nie trać czasu!  
Skontaktuj się z nami. 

tel: 795 621 874; mail: info@bambot.plDla posiadaczy RKM -15% na wszystkie projekty + konsultacje/dojazd do klienta na terenie gminy

Bezpośrednią przyczyną zmian jest dra-
styczny wzrost kosztów usług odbioru od-
padów przez samorządy w rejonie aglome-
racji warszawskiej w ostatnich miesiącach. 
Taka sytuacja dotyka praktycznie wszyst-
kie gminy okołowarszawskie, a wynika 
ona ze znacznego wzrostu kosztów go-
spodarki odpadami i niepewności na tym 
rynku w całym województwie mazowiec-
kim, o czym piszemy poniżej.

W nowym modelu koszt odbioru 
śmieci będzie zależny od średniego mie-
sięcznego zużycia wody dla nieruchomo-
ści zamieszkanych. Stawki wyniosą:
• 8,95 zł za 1 m3 zużytej wody – w przy-
padku segregacji śmieci;
• 17,90 zł za 1 m3 zużytej wody – w przy-
padku nieselektywnej zbiórki śmieci;

W związku ze zmianą mieszkańcy 
będą musieli do 31. maja br. złożyć nowe 
deklaracje o wysokości opłat za odbiór 
odpadów komunalnych. Akcja zbierania 
deklaracji odbędzie się w kwietniu i ma-
ju br. Za pierwsze trzy miesiące działa-
nia nowego systemu, tj. za kwiecień, maj 

11 marca Rada Miejska w Radzyminie podjęła uchwałę o zmianie modelu 
naliczania opłat za odbiór odpadów – będą one bazowały na zużyciu wody. 
Podjęto też uchwały o nowych stawkach opłat i deklaracjach. Nowe regulacje 
zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r.

i czerwiec, opłaty za śmieci trzeba będzie 
uregulować do 15 lipca br., a za kolejne – 
co miesiąc do 15-tego dnia każdego mie-
siąca.
Kryzys na rynku odbioru 
odpadów

Gospodarka odpadami w gminach 
to w ostatnim czasie temat licznych 
medialnych doniesień. Głównym te-
go powodem są rosnące ceny odbioru 
i zagospodarowania odpadów. W ciągu 
ostatniego roku koszt przyjęcia 1 tony 
w RIPOK w aglomeracji warszawskiej 
wzrósł z nieco ponad 200 zł do niemal 
600 zł. Wzrost ten niestety musiał się 
przełożyć na wzrost kosztów dla wszyst-
kich mieszkańców, co stanowi poważne 
wyzwanie dla gmin.

Na rosnące ceny wpływa wiele ele-
mentów:
•  Opóźnienie w uchwaleniu przez Sa-

morząd Województwa Mazowiec-
kiego w związku z brakiem pozy-
tywnych opinii Ministra Środowiska 
– Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami. Brak tego strategicznego 
dokumentu nie pozwala inwestować 
w rozwój infrastruktury odpowie-
dzialnej za gospodarkę odpadami.

•  Uchylenie przez Ministra Środowi-
ska pozwoleń zintegrowanych dla Re-
gionalnych Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych. Na terenie 
aglomeracji funkcjonuje 6 instalacji 
w których możliwe jest przetwarza-
nie odpadów komunalnych. Na sku-
tek uchylenia decyzji przez ministra, 
jedynie 2 z nich funkcjonują legalnie.

• Wzrost kosztów pracy
• Wyższe ceny energii
• Wyższe koszty paliwa
•  Nawyki konsumpcyjne – coraz więk-

sze ilości wytwarzanych odpadów
•  Rosnące poziomy minimalnego odzy-

sku odpadów dla gmin
• Chaos legislacyjny;

Bardzo istotny z punktu widzenia 
kształtowania ceny jest również sposób 
organizacji rynku gospodarowania od-
padami. Każda gmina przypisana jest 
do określonego obszaru wynikającego 
z Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami, a odpady odbierane z terenu 
danej gminy mogą trafić tylko do instala-
cji znajdującej się na terenie tego obszaru.

Niestety, gmina Radzymin przypi-
sana została do gęsto zaludnionego ob-
szaru metropolitalnego, w którym liczba 
instalacji jest niedostateczna, a lokalizo-
wanie nowych obiektów z uwagi na bli-
skość zabudowy sprawia duże problemy, 
co przekłada się na wyższe ceny.

Dla przykładu, sąsiedni Klembów na-
leży już do innego obszaru i przekłada się 
to na wyraźną różnicę w cenie. Do mo-
mentu uchwalenia nowego WPGO po-
dobnie było z Dąbrówką.
Poniższe zestawienie obrazuje mie-
sięczny koszt odbioru i zagospodarowa-
nia odpadów w Gminie Radzymin od 
wszystkich mieszkańców.

264.600 zł  9.11.2016 – 31.12.2017

280.000 zł  1.01.2018 – 31.03.2018

396.360 zł  1.04.2018 – 31.12.2018

540.360 zł  1.01.2019 – 31.03.2019

961.200 zł  1.04.2019 – 31.12.2019 

W kwocie tej zawiera się odbiór od-
padów zmieszanych, segregowanych, 
BIO, wielkogabarytowych, z działek re-
kreacyjnych, a także koszty funkcjono-
wania PSZOK.

Ostatnia z kwot wynika z przetargu, 
który ogłosiła gmina Radzymin w dniu 
15.10.2018. W przetargu wpłynęła tylko 1 
oferta – firmy Imperf na kwotę 9.563.724 zł

Aby możliwe było zawarcie umowy 
na odbieranie odpadów, stawki za odbiór 
odpadów muszą być ustalone na takim 
poziomie, aby osiągnęły kwotę wyni-
kającą z przetargu powiększone o koszt 
obsługi systemu przez pracowników od-
powiadających za gospodarkę odpadami 
oraz usuwanie dzikich wysypisk.

Utrzymanie wcześniejszej metody 
naliczania opłaty za odbiór odpadów, 
uzależnionej od liczby osób mieszkają-
cych w gospodarstwie domowym spra-
wiłoby, że przy ofercie, która została zło-
żona w przetargu stawki wyniosłyby:

- 34 zł od osoby w przypadku odpa-
dów segregowanych

- 68 zł od osoby w przypadku odpa-
dów zmieszanych

Stawki tak wysokie nie byłyby jednak 
dozwolone ze względu na art.6 Usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, określający dopuszczalne 

stawki maksymalne. Ponieważ system 
gospodarki odpadami gminy musi się 
bilansować wewnętrznie, to utrzyma-
nie ustawowych stawek maksymalnych 
oznaczałoby poważny deficyt w budże-
cie gminy, zarówno przy metodzie na-
liczania od osoby, i jeszcze większy przy 
metodzie naliczania od gospodarstwa 
domowego. Dobrze obrazuje to poniż-
sze zestawienie: 

Tak wysoki wzrost kosztów dla miesz-
kańców i ograniczenia prawne skłoniły 
radzymiński samorząd do wyboru me-
tody bardziej sprawiedliwej społecznie 
i tym samym, pozwalającej na statystycz-
ne obniżenie stawek odbioru odpadów.

Prawo nie dopuszcza ustalenia me-
tody zależnej od ilości (wagi) wytwa-
rzanych odpadów. Natomiast zezwala 
na wybór metody w zależności od:
•  liczby osób mieszkających w gospo-

darstwie domowym
•  ilości zużytej wody w danym gospo-

darstwie domowym
• liczby gospodarstw domowych

Dodatkowo możliwe jest różnicowa-
nie stawki w zależności od:
•  lokalizacji zabudowy: miasto - wieś
•  charakteru zabudowy: zabudowa jed-

norodzinna - wielorodzinna
Ze wszystkich dopuszczalnych metod 

ze względów solidarności społecznej od-
rzucone zostało różnicowanie stawki ze 
względu na:

miasto i wieś – liczba mieszkańców 
miasta i terenów wiejskich jest zbliżo-
na, ale na terenie miasta ta sama liczba 
mieszkańców skoncentrowana jest na 
mniejszej powierzchni, co przełożyłoby 
się na wyższy koszt odbioru odpadów 
z terenów wiejskich (paliwo).

Zabudowę jed norod zinną 

i wielorodzinną – chociaż koszt odbio-
ru odpadów z zabudowy wielorodzinnej 
jest niższy niż z budynków jednorodzin-
nych – większa koncentracja zabudowy, 
to odpady odbierane z osiedli wieloro-
dzinnych są słabo albo w ogóle niepose-
gregowane, co podnosi koszt ich prze-
twarzania.

Uzależnienie opłaty od liczby budyn-
ków również zostało odrzucone, z uwagi 

na to iż metoda ta bardzo uderza w oso-
by samotne i starsze, które posiadając 
budynek płaciłyby od niego kwotę taką 
samą jak wieloosobowa rodzina wytwa-
rzająca nieporównywalnie większą ilość 
odpadów.

Ze wszystkich dostępnych metod, 
najlepszą wydaje się zatem ta zależna od 
ilości zużytej wody. I chociaż nie istnie-
je bezpośredniego związek pomiędzy 
ilością zużytej wody, a ilością wytwa-
rzanych odpadów, to do zalet tej meto-
dy należy zaliczyć powszechność oraz 
fakt, że dużo skuteczniej niż inne meto-
dy uszczelnia system poboru opłat. Bez 
względu na to czy lokal jest wynajmowa-
ny, czy mieszkaniec jest zameldowany, 
a nawet gdy budynek jest nieodebrany, 
jeśli zużywana jest woda, opłata za od-
biór odpadów będzie nieuchronna.

Dzięki powszechności zwiększa się 
liczba osób płacących za odbiór odpa-
dów i tym samym stawka za ich odbiór 
staje się niższa dla wszystkich.

Proponowana stawka została obliczo-
na poprzez podzielenie kwoty za odbiór 
odpadów wynikającej z przetargu przez 
sumę zużycia wody w gospodarstwach 
domowych za rok 2018 oraz iloczynu 
liczby gospodarstw domowych nie pod-
łączonych do sieci wodociągowej oraz 
wartości 36m3

 

 

Podwyżki za odbiór 
odpadów dotykają 

mieszkańców 
całej aglomeracji 

warszawskiej
Izabelin
 29 zł za odpady segregowane   
 58 zł za odpady zmieszane
Stare Babice
 29 zł za odpady segregowane   
 62 zł za odpady zmieszane
Nieporęt  
 18 zł za odpady segregowane
 40 zł za odpady zmieszane
Jabłonna  
 20 zł za odpady segregowane  
 40 zł za odpady zmieszane
Ząbki  
  68 zł za gospodarstwo domowe 

segregujące odpady 
 136 zł za gospodarstwo domowe
 Zielonka – projekt uchwały RM  
 22 zł za odpady segregowane   
 44 zł za odpady zmieszane
 Marki
  10,5 zł za m3 zużytej wody  

za odpady segregowane 
  21 zł za m3 zużytej wody  

za odpady zmieszane

Symulacja stawki za odbiór odpadów w zależności 
od wyboru metody w gminie Radzymin.

Przykład gospodarstwa: Wg liczby 
osób

Wg zużycia 
wody

Wg liczby 
budynków

Osoba samotna – oszczędna, 
zużywająca 1,5m3 wody na 

miesiąc
34 zł 12,75 zł 106 zł

Osoba samotna – średnie 
zużycie na poziomie 3m3 

wody na miesiąc
34 zł 26,85 zł 106 zł

Rodzina 2+2 – oszczędna, 
zużywająca 8m3 miesięcznie 136 zł 71,60 zł 106 zł

Rodzina 2+2 – średnie zużycie 
na poziomie 12m3 miesięcznie 136 zł 107,40 zł 106 zł

Rodzina 2+2 – mało 
oszczędna – średnie zużycie 

na poziomie 16m3 miesięcznie
136 zł 143,20 zł 106 zł

Gdzie się znajduje? ul. Strzelców Kaniowskich 
10  05-250 Radzymin 

Co Centrum Taniej Książki i Prasy przygoto-
wało dla posiadaczy RKM?
- 5% zniżki na cały asortyment

Nowy model gospodarki odpadami  
w gminie Radzymin

Metoda 
 naliczania

Stawka 
pozwalająca na 
zbilansowanie

Dopuszczalna 
ustawowo stawka 

maksymalna

Szacowany 
deficyt 

miesięczny 
Od osoby 34 zł / 68 zł 31,96 zł / 63,92 zł -59 500 zł

Od gospodarstwa 106 zł / 212 zł 89,49 zł / 178,98 zł -190 960 zł
Od 1m3 zuż. wody 8,95 zł / 17,90 zł 11,19 zł / 22,38 zł brak
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11 listopada 2018 r., w setną rocz-
nicę odzyskania przez Polskę Nie-
podległości, Radzymin rozpoczął 
świętowanie od wspólnego odśpie-
wania Hymnu Polski przy akompa-
niamencie Radzymińskiej Orkiestry 
Dętej na placu T. Kościuszki. Tłum-
nie zgromadzeni mieszkańcy w ra-
mach Pikniku Niepodległościowego 
mogli poczęstować się grochów-
ką, przygotowaną przez harcerzy 
z 9. Hufca Radzymińskich Drużyn 
Harcerskich i Gromad Zuchowych, 
a także podziwiać atrakcje konne, 
które zapewnili szwoleżerowie ze 
Stowarzyszenia Miłośników Miasta 
Radzymin i Bitwy Warszawskiej. 
Dla dzieci atrakcją były najnowsze 
wozy strażackie wraz z pokazem 
sprzętu pożarniczego, zorganizo-
wanym przez druhów z OSP Ra-
dzymin. 

Po Mszy Świętej w intencji Ojczy-
zny, której przewodniczył biskup 
Marek Solarczyk, nastąpił uroczy-
sty przemarsz ponad stu druhów 
z gminnych Ochotniczych Straży 
Pożarnych oraz pocztów sztanda-
rowych pod pomnik T. Kościuszki, 
gdzie odbyły się oficjalne uroczy-
stości wraz ze złożeniem wieńców. 

W tym wyjątkowym dniu medal 
„Primus Inter Pares”, czyli honoro-
we wyróżnienie im. Juliana Ochoro-
wicza, otrzymał pan płk. Zbigniew 
Kuś, kapelmistrz Radzymińskiej 
Orkiestry Dętej za kontynuację po-
nad 100-letniej historii orkiestr dę-
tych na ziemi radzymińskiej. Zwień-
czeniem oficjalnych uroczystości 
było odsłonięcie tablicy na budyn-
ku OSP Radzymin ku czci straża-
ków żołnierzy Polskiej Organizacji 
Wojskowej, którzy pod wodzą Juliu-
sza Dudzińskiego rozbrajali wroga 
w Radzyminie w 1918 r.

Na zakończenie świętowania 
przystrojona w barwy narodowe 
hala ROKiS, zgromadziła setki wi-
dzów, którzy przybyli zobaczyć wi-
dowisko historyczne „Ballada o Tej, 
co nie zginęła”, przygotowane przez 
dzieci i młodzież z Międzyszkol-
nego Klubu Historycznego im. Ar-
mii Krajowej Ziemi Radzymińskiej. 
Ostatnim akcentem obchodów było 
przedstawienie Teatru Maskarada 
pt. „Tak jest Panie Komendancie”, 
z udziałem Artura Dziurmana, ak-
tora Teatru Starego w Krakowie.

Drodzy Mieszkańcy, dziękujemy 
za Waszą obecność! 

W YDAR ZENIA

„Jeszcze Polska nie zginęła...”  
obchody 100-lecia odzyskania  
Niepodległości w Radzyminie

SPOŁECZNOŚĆ

Posiadająca około pół tysiąca sta-
łych mieszkańców Ruda, zlokalizo-
wana jest przy drodze powiatowej 
łączącej Radzymin z Załubicami. 
Sołectwo położone jest w granicach 
parafii p.w. św. Stanisława BM w No-
wych Załubicach. Wieś jest nie tylko 
malownicza, ale i dobrze rozwinięta. 
Dumą Rudy jest działająca prężnie od 
1965 r. jednostka OSP, którą kieruje 
Zarząd na czele z prezesem dh Wło-
dzimierzem Dąbrowskim. Istnieje 
sołecki plac zabaw, funkcjonują dwa 
sklepy spożywczo-przemysłowe, kur-
sują busy zapewniające komunikację 
z Radzyminem i Załubicami. W gra-
nicach miejscowości można wyodręb-
nić przysiółek Trzciana, las Superunki 
a także liczne działki rekreacyjne usy-
tuowane głównie w zalesionych rejo-
nach sołectwa.

Początki osadnictwa na 
dzikim brzegu Ryni

Dzięki odkryciom archeologicz-
nym z rejonu Załubic, czy Arciecho-
wa wiemy, że osadnictwo w dolinie 
Rządzy, do XVI w. zwanej Rynią ma 
długą metrykę. Tereny położone nie-
opodal strategicznego miejsca, w któ-
rym Bug łączy się z Narwią, stanowiły 
od czasów prehistorycznych atrak-
cyjną lokalizację dla osadnictwa. Do-
tychczasowe badania archeologicz-
ne wskazują, że rozpoczęło się ono 
na tym terenie już w młodszej epoce 
kamienia i istniało zarówno w epoce 
brązu jak też żelaza. W rejonie Zału-
bic, Arciechowa, Siwka i Sokołówka 
odkryto także ślady bliższych na-
szym czasom kultur - cmentarzyska 
z okresu rzymskiego oraz późniejsze-
go z IX w., co świadczy o wyjątkowo 
wczesnym skolonizowaniu tych ziem 
i pozwala zaryzykować twierdzenie, 
że właściwych początków nie tylko 
Załubic, ale też sąsiednich wsi: Arcie-
chowa, Opola czy Ryni należy upa-
trywać w czasach przedpiastowskich. 

A jak było z terenami na drugim brze-
gu Ryni?

Otóż, dzisiejszy obszar Rudy teore-
tycznie nie był już tak atrakcyjny dla 
osadnictwa jak wspomniane między-
rzecze. Był bardziej niebezpieczny, 
porośnięty nieprzebytą i nieodgro-
dzoną rzekami puszczą, co ułatwiało 
dzikiej zwierzynie albo nieproszonym 
gościom niepostrzeżone podejście do 
sadyb. Do tego, zalesione tereny nara-
żone były nie tylko na sezonowe wy-
lewy, ale też na regularne zmiany ko-
ryta meandrującej i kapryśnej Ryni. 
Okazuje się jednak, że pomimo tylu 
niedogodności człowiek i na tym ob-
szarze próbował zamieszkiwać, rzu-
cając tym samym wyzwanie niego-
ścinnej naturze!

Gdzie Rzym, gdzie Trzciana  
i co tu robili Wandalowie  
i Goci?

Najstarsze ślady bytowania ludzi 
na obszarze dzisiejszej Rudy sięga-
ją późnego neolitu (ok. 2000-1900 
p.n.e.). Najliczniejsze odkrycia do-
tyczą jednak wczesnej epoki brą-
zu a najbardziej frapujące – okresu 
wpływów rzymskich. Co ciekawe, 
zdecydowanej większości odkryć do-
konano na terenie przysiółka Trzcia-
na, co zdaje się potwierdzać pogląd, 
że pierwsze stałe osadnictwo na 
przeciwległym do Załubic brzegu, 

rozwijało się w bezpośrednim są-
siedztwie rzeki, nieopodal obszaru 
już zamieszkałego.

Na obszarze Trzciany w okre-
sie wpływów rzymskich, a więc już 
w pierwszych wiekach naszej ery, 
funkcjonowała osada i cmentarzysko. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, 
że ślady stałego osadnictwa z okresu 
wpływów rzymskich odkryto nie tyl-
ko na terenie Trzciany ale też m.in.: 
Załubic, Arciechowa, Siwka czy So-
kołówka, co może sugerować, że 
w pierwszych wiekach n.e. okolica ta 
została na kilkaset lat skolonizowana 
najpierw przez ludność kultury prze-
worskiej (Wandalowie), następnie ich 
miejsce zajęła ludność kultury wiel-
barskiej (Goci i Gepidowie).

Od Rudy Dybowskiej  
do Łoskiej

Właściwych początków współ-
czesnej wsi Ruda należy upatrywać 
w czasach nam bliższych, a więc co 
najmniej pół tysiąca lat po opuszcze-
niu tej ziemi przez Gotów. Badania 
archeologiczne wskazują, że osadnic-
two na miejscu dzisiejszej Rudy ist-
niało już w XII-XIII w., a kolejne od-
kryte artefakty datowane na XIV w. 
sugerują, że mogło przetrwać do cza-
sów, w których rozpoczynają się udo-
kumentowane w źródłach pisanych 
dzieje Rudy.

Najstarsze znane zapisy potwier-
dzające istnienie Rudy, pochodzą 
z XV w., a dokładnie z 1480 r., kiedy 
to wieś wzmiankowana jest pod dość 
zaskakującą nazwą: Dybowska Ruda. 
Mało tego, w późniejszych latach wy-
mieniana jest nawet, jako Wola Dy-
bowska (1485 r.), zaś w 1569 r. wystę-
puje jako Ruda Łoska. (Ruda, jako 
samodzielna nazwa zaczyna funkcjo-
nować dopiero od ok. 1580 r.). Chcia-
łoby się rzec, gdzie Dybów a gdzie Ru-
da? Łosie to jeszcze po sąsiedzku, ale 
Dybów???

Nie od rudej, czy Rudego  
lecz od rudy!

Żeby zrozumieć zawirowania zwią-
zane z nazwą miejscowości, należy 
przyjrzeć się sytuacji, jaka panowała 
w tej części Mazowsza około 1490 r. 
W owych czasach nasz region pod-
legał już władzy księcia Konrada III 
Rudego. (Warto od razu wyjaśnić, że 
jego przydomek nie ma związku z na-
zwą interesującej nas wsi, choć być 
może pewne związki Rudego z Ru-
dą istniały, chociażby za sprawą nie-
formalnego związku z Anną Łoską – 
domniemaną przedstawicielką rodu, 
będącego swego czasu w posiadaniu 
tych ziem, ale to już temat na inną ga-
wędę). Niemniej, skoro wspomnie-
liśmy o rodzinie Łoskich, to dodać 
należy, iż najpewniej była ona blisko 
spokrewniona z rodem Dybowskich 
herbu Rogala, do których w II poł. XV 
w. poza rodzinnym gniazdem Dybo-
wem, należały znaczne ziemie w  tej 
okolicy, od Kraszewa przez Łosie po 
Rynię. Był to czas, w którym Roga-
la z Dybowa rywalizował o lokalne 
wpływy z Janem Radzymińskim. Na 
konflikcie tym dość nieoczekiwanie 
zyskała Ruda, otrzymując dziejową 
szansę na rozwój. W 1481 r. Rogala 
wystarał się bowiem u ks. Bolesława 
V o prawo chełmińskie z czynszem 
po 9 gr. z 1 wł. os., m.in. na Łosiową 

Wolę (Ruda-Łoś) i tym samym zabrał 
się za intensywny karczunek puszczy. 
A dokładniej, za jej rudunek, czyli po-
zyskiwanie gruntu pod użytki rolne 
przez umyślne i planowe wypalanie 
puszczy. Była to przez stulecia po-
wszechna praktyka wymagająca jed-
nak wiedzy i odpowiedniego przygo-
towania. Wszak czy laik wiedziałby 
np., że „Buk pospolity w zwyczajnym 
rudunku mniej wydaje użyteczne-
go drzewa karpowego, aniżeli dąb”? 
Tymczasem (…) „W zwyczajnym 
rudunku można liczyć 0,20 drzewa 
karpowego, co jednak bardziej stosu-
je się do sążni z przetworami, aniżeli 
do czystej massy drzewnej” – poucza-
li autorzy „Sylwana”, Zbioru Nauk 
i Urządzeń Leśnych z 1835 r.

Osoby trudniące się rudunkiem, 
zwano rudownikami, a pusty teren 
po wypalonej puszczy nazywano po-
tocznie „rudą”, gdyż gleba w takich 
miejscach przybierała rudawy odcień. 
Stąd wzięła się nazwa wsi Ruda i ma 
ona charakter kulturowy. Zważywszy, 
że interesująca nas ruda leżała w do-
brach dybowskich, a później należała 
do Łoskich z sąsiedniego Łosia, no-
wo powstałą wieś nazywano wpierw 
Rudą Dybowską, potem Rudą Łoską.

Nie zadzieraj z Bakałarzem!
Wśród pierwszych mieszkańców 

rozwijającej się w XV w. Rudy, nad 
którą z polecenia ojca rządy sprawo-
wał Rogala Młodszy – dziedzic Dy-
bowa, był m.in. rudownik Stanisław, 
zadłużony u pułtuskiej mieszczanki 
Doroty; rzemieślnik o modnym, śre-
dniowiecznym imieniu Aleksy a tak-
że Piotr, którego syn imieniem Jan 
w 1483 r. studiował na Uniwersytecie 
Krakowskim. Z dumą należy podkre-
ślić, że tenże Jan, syn Piotra z Rudy 
uzyskał bakalaureat i już w 1485 r. po-
wrócił do rodzinnej wsi, jako baka-
łarz sztuk wyzwolonych. Najwyraź-
niej jednak, obecność wykształciucha 

Gawęda o rudownikach, kłótliwym bakałarzu i samotnym 
kurhanie nad Rządzą…

Ruda, leżąca tuż za północno-zachodnią rogatką Radzymina, to niezaprzeczalnie 
jedna z najpiękniejszych wsi w naszej gminie. Jej atutem jest malowniczy 
krajobraz z meandrującą pośród łąk Rządzą, licznymi okazami starodrzewu czy 
zerodowaną wydmą, zwaną dawniej „Łysą górą”.

Ruda – Łoska czy 
Dybowska?

musiała drażnić krnąbrnego młode-
go Rogalę i jego kompana Stanisła-
wa, szlachetkę z Dybowa. Zapewne 
doszło do zwady, gdyż Jan posta-
nowił procesować się z obydwoma 
i jeszcze w tym samym roku zawarł 
ugodę, w ramach której zgodził się 
przyjąć od Stanisława 6 florenów 
węgierskich zadośćuczynienia za 
doznane krzywdy.

(Tak oto, prosty szlachciura z Dy-
bowa za cenę sześciu złotych monet, 
odebrał w Rudzie naukę, że rozum 
góruje nad pięścią. Tymczasem bo-
gatszy o floreny i sądową praktykę 
Jan, został pełnomocnikiem proce-
sowym w sądzie kościelnym).

Młyn i Folusz
Ok. 1580 r., a więc sto lat po roz-

poczęciu rudunku, nastąpiła nowa 
lokacja wsi Ruda. Zważywszy, że 
w tym samym czasie na nowo wy-
karczowano Trzcianę (na margine-
sie dodajmy, że ta od średniowiecza 
do początków XX w. była odrębną 
wsią), prawdopodobną wydaje się 
dość ponura teza o dotknięciu oko-
licy przez epidemię morowego po-
wietrza. (Czyżby pokłosie wielkiej 
zarazy z 1572 r.?).

Jakkolwiek, dość pomyślny roz-
wój samej Rudy trwał nadal. Już 
w 1569 r. we wsi funkcjonował fo-
lusz i młyn wodny o jednym kole. 
W wyniku spiętrzenia wód utwo-
rzono na Rządzy wielki staw, który 
istniał tu aż do połowy XIX w. (Do 
dziś łąki w rejonie ul. Nadrzecznej 
niekiedy jeszcze nazywane są „Sta-
wem”). Obecność młyna zdeter-
minowała losy Rudy, określając jej 
charakter na około trzysta lat. Jako 
osada młyńska przynosiła pokaźne 
dochody. O jej przynależność już 
w XVI w. spierali się nawet okoliczni 
plebani z Radzymina i Klembowa. 
(Co ciekawe, w XVIII w. dziesięcina 
z przypisanej do par. radzymińskiej 
Rudy przynależna była kościołowi 
w Serocku). Należąca jeszcze w 1580 
r. do Łoskich wieś, wkrótce weszła 
w skład dóbr radzymińskich i od 
XVII w. pozostawała w rękach moż-
nych rodów: Leszczyńskich, Czar-
toryskich, Lubomirskich. W 1827 r. 
Ruda liczyła 25 domów i 308 miesz-
kańców. Dla porównania w II poł. 
XIX w., gdy już nie istniał młyn, 
włościańską Rudę ze 184 morgami 
gruntu rolnego zamieszkiwało led-
wie 145 osób.

Ruda w ogniu walk
W trakcie Bitwy Warszawskiej 

1920 r. Ruda znalazła się na I linii 
polskiej obrony. Już od początku 
sierpnia mieszkańcy byli świad-
kami wzmożonych przygotowań 

wojskowych i prac fortyfikacyjnych. 
W rejonie wsi doszło też do jednego 
z pierwszych starć z bolszewikami. 
Dramatyczna walka, która rozpo-
częła się jeszcze 12 sierpnia przed 
północą ostatecznie zakończyła się 
klęską 48 pułku piechoty. W ręce 
sowietów dostały się karabiny ma-
szynowe i jeńcy, a w zajętej wsi wróg 
pozostał aż do 16 VIII.

Kolejne dramatyczne chwile miesz-
kańcy Rudy przeżyli we wrześniu 1939 
r. W dniach: 11-13 września w rejonie 
wsi krwawe walki z nacierającymi 
Niemcami z 217 DP prowadziła 20 
DP pod dowództwem płka W. Lawi-
cza-Liszki. Podczas starć pod Rudą 13 
IX poległ m.in. 26-letni por. Marian 
Cieślawski – dowódca 4 kompanii 
79 pułku piechoty, 20 DP. Spoczywa 
w zbiorowej kwaterze na Cmentarzu 
Wojennym w Wieliszewie. (Może 
warto byłoby upamiętnić tego młode-
go oficera poprzez nadanie jego imie-
nia jednej z ulic w Rudzie?).

Tajemnica samotnego 
kurhanu nad Rządzą

Wracając jeszcze do poruszonego 
wcześniej wątku owianych złą sła-
wą w Europie Wandalów i Gotów, 
warto na zakończenie nadmienić, 
że najprawdopodobniej to właśnie 
pamiątką po Gotach na naszej zie-
mi jest arciechowskie cmentarzysko 
w formie kopców ziemnych, a tak-
że samotny kurhan w Rudzie, nie-
opodal Rządzy, datowany na schyłek 
okresu rzymskiego i wczesne śre-
dniowiecze (IV-V w. n.e.). Pytanie, 
dla kogo został usypany i dlaczego 
w tym miejscu - dość oddalonym od 
osady i innych cmentarzysk? Kim 
był człowiek, który zasłużył sobie na 
tak okazałe upamiętnienie? Gockim 
wodzem, który zmarł z ran odnie-
sionych w bitwie? A może ostatnim 
księciem antycznej Rudy, Załubic, 
Arciechowa, po śmierci którego 
opuszczający te ziemie i udający się 
na południowy wschód Goci, posta-
nowili pozostawić widomy dla na-
stępców znak – pomnik, informują-
cy o dawnej potędze pana tych ziem?

Niestety, zarówno imię wielkie-
go Gota z Rudy, jak i sagi opiewają-
ce jego czyny nieodwracalnie zatarł 
czas, więc nigdy już ich nie pozna-
my. Warto jednak odwiedzić Rudę, 
aby samemu odkryć kurhan usypa-
ny rękoma ludzi, zamieszkujących te 
ziemie ponad tysiąc pięćset lat temu. 
By przystanąć i wsłuchać się w wiatr. 
Bo, kto wie? Może akurat nam przy-
woła echa pradawnego, gockiego ję-
zyka, który zresztą jest nam bliższy, 
aniżeli sądzimy. Przetrwał w takich 
słowach jak: Bug, chleb czy lekarz.

  Rafał S. LewandowskiObraz Wiktora Koreckiego z 1939 r. świetnie oddaje klimat dawnej Rudy.
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Sztab WOŚP w Radzyminie uzbie-
rał podczas 27. Finału ponad 61,5 tys. 
zł! Na terenie Gminy Radzymin i Dą-
brówka kwestowało 120 wolontariu-
szy. W radzymińskiej hali sportowej 
odbyły się koncerty, pokazy i licy-
tacje towarzyszące zbiórce, której 
celem w tym roku był zakup spe-
cjalistycznego sprzętu dla szpitali 
dziecięcych. 

Centrum wydarzeń była hala 
sportowa Radzymińskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu. Można tam było 
obejrzeć pokazy znanych radzymi-
niakom grup muzycznych, sporto-
wych oraz tanecznych. Atrakcją dla 
uczestników 27. Finału WOŚP były 
stanowiska z trenażerami rowero-
wymi. Każdy przejechany na urzą-
dzeniach treningowych kilometr 
oznaczał złotówkę wpłaconą na 
konto WOŚP przez Fundację KA-
MYK. Chętnym udało się wykrę-
cić ponad 320 kilometrów. Funda-
cja potroiła wartość przejechanych 
kilometrów i  przekazała na rzecz 
WOŚP 1 tys. zł. Konto Orkiestry 
zasiliły także pieniądze z licytacji 
przedmiotów i usług ofiarowanych 
przez darczyńców. Licytowano 
m.in. złote serduszko WOŚP z pra-
cowni Jubiler BT w  Radzyminie, 
kolację z Burmistrzem Radzymina 
a także inspekcję Gminy Radzy-
min wspólnie z Burmistrzem. Finał 
WOŚP w  Radzyminie zwieńczyło 
światełko do nieba, którym w tym 
roku był koncert gwiazdy polskie-
go rocka – grupy  MYSLOVITZ.  

Równie ciekawe rzeczy działy się 
także poza halą sportową ROKiS. 
W Szkole Podstawowej nr 1 w Ra-
dzyminie rozegrano Turniej Piłki 
Siatkowej, a w Szkole Podstawowej 
nr 2 zorganizowano Zumba Fitness 
Maraton dla miłośników ruchu 
w rytm muzyki. 

Fundatorami przedmiotów i usług 
przekazanych na licytację podczas 
finału WOŚP byli: Jubiler BT w Ra-
dzyminie, Burmistrz Radzymina, 
Body Evolution, Ośrodek Szkolenia 
Kierowców CLASSIC w Radzyminie, 
Restauracja REVITA RYNIA, RKS 
Mazur, Fundacja KAMYK, Rest Sau-
na Radzymin, a także firma PAME-
LO Sławomira Rosłona, Monika Wą-
cek-Krysiak, uczestnicy warsztatów 
realizowanych przez Fundację KRE-
ATYWNI ze Słupna i Biblioteka Pu-
bliczna Miasta i Gminy Radzymin. 
Licytacja oraz kwesta dały w sumie 
kwotę ponad 61,5 tys. zł, która zasiliła 
konto WOŚP i zostanie przeznaczo-
na na zakup specjalistycznego sprzę-
tu dla szpitali dziecięcych. 

Organizatorzy 27. Finału WOŚP 
w Radzyminie: Biblioteka Publicz-
na Miasta i Gminy Radzymin oraz 
9 Szczep Radzymińskich Drużyn 
Harcerskich i Gromad Zuchowych 
wraz ze Sztabem WOŚP pod wodzą 
Tomasza Godlewskiego serdecznie 
dziękują wszystkim darczyńcom 
oraz mecenasom i partnerom wyda-
rzenia: Coca-Coli HBC Polska, Gmi-
nie Radzymin oraz Radzymińskie-
mu Ośrodkowi Kultury i Sportu. 

Rada Miejska w Radzyminie 
uchwałą z dnia 1 października 2018 
roku nadała Janowi Wnukowi ty-
tuł Honorowego Obywatela Radzy-
mina a kierowanemu przez niego 
Towarzystwu Przyjaciół Radzymi-
na pierwszy w dziejach miasta ty-
tuł ”Bene Meritus – Zasłużony dla 
Radzymina”. Oba wyróżnienia wrę-
czono 27 października 2018 r pod-
czas uroczystości Jubileuszu 30-le-
cia Towarzystwa. 

W marcu 1988 roku w radzy-
mińskiej kawiarni „Kieracik” przy 
Radzymińskim Ośrodku Kultury 
i Sportu, odbyło się założycielskie 
zebranie, które dało początek To-
warzystwu Przyjaciół Radzymina. 
W listopadzie ubiegłego roku zor-
ganizowano uroczystości, które 
upamiętniły akt powstania Towa-
rzystwa i były okazją do podsumo-
wania najważniejszych wydarzeń 
z trzydziestu lat jego działalności. 
Obchody 30-lecia Towarzystwa 

Przyjaciół Radzymina rozpoczęła 
msza w radzymińskiej Kolegiacie. 

Punktem kulminacyjnym ob-
chodów, których dalej toczyły się 
w Miejskiej Sali Koncertowej, było 
nadanie tytułu Honorowego Oby-
watela Radzymina Janowi Wnu-
kowi. Z rąk Burmistrza Krzysztofa 
Chacińskiego prezes TPR odebrał 
pamiątkowy dyplom oraz medal. 
Doceniono także dorobek Towa-
rzystwa Przyjaciół Radzymina i je-
go członków, którzy od trzech de-
kad kultywują tradycję historyczną 
miasta. Tej zasłużonej dla gminy in-
stytucji przyznano tytuł "Bene Me-
ritus - Zasłużony dla Radzymina". 
To drugie, co do ważności wyróż-
nienie, ustanowione w 2018 roku. 
Po raz pierwszy w historii trafiło 
właśnie do TPR wraz z pamiątko-
wym medalem, który ozdobił wy-
grawerowany napis - "Strażnikom 
pamięci zapisanej w pamięci poko-
leń". 

13 października 2018 r. seniorzy z gminy Ra-
dzymin wzięli udział w gminnych obchodach 
Dnia Seniora, zorganizowanych przez Biblio-
tekę Publiczną Miasta i Gminy Radzymin. 

Na zaproszenie odpowiedziało prawie 400 
osób, w tym członkowie poszczególnych 
gminnych kół i stowarzyszeń: Polski Zwią-
zek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło 
nr 1 w Radzyminie, Polski Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów Koło nr 2 w Słupnie, 
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów Koło nr 3 w Starych Załubicach, Polski 
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 
Koło nr 4 w Nadmie, Stowarzyszenie Senio-
rów Ziemi Radzymińskiej, Stowarzyszenie 
Aktywnych 50+. 

Od Burmistrza Radzymina Krzysztofa 
Chacińskiego popłynęły gratulacje i podzię-
kowania za aktywne uczestnictwo seniorów 
w życiu miasta i gminy. Po części oficjalnej 
i występach artystycznych biesiada poderwała 
wszystkich do tańca. 

W niedzielę, 24 marca br. przy Ze-
spole Szkół im. ks. E. Czartoryskiej 
wystartuje III Bieg „Młodzika” w Ra-
dzyminie. Zapisy na bieg główny 7,8 
km potrwają do 16 marca. Zaprasza-
my do udziału w wydarzeniu, gdzie 
gościem honorowym będzie major 
Mieczysław Chojnacki, jeden z ostat-
nich żyjących Żołnierzy Wyklętych, 
który 26 marca kończy 95 lat. Widzi-
my się na starcie! Więcej o zapisach 
na www.radzymin.pl. 

Rekordowe 61,5 tys. zł na  
27. Finale WOŚP w Radzyminie

Jan Wnuk Honorowym Obywatelem Radzymina

Młodzi duchem, czyli II Radzymiński Dzień Seniora

W Radzyminie także 
można studiować 

Radzymińska młodzież pamięta! Zapraszamy  
na III Bieg „Młodzika” 

W YDAR ZENIA

Uniwersytet Dziecięcy w Radzy-
minie to inicjatywa edukacyjna Szko-
ły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Eleono-
ry Czartoryskiej w Radzyminie oraz 
Gminy Radzymin. Po przeprowadzo-
nej w październiku ubiegłego roku re-
krutacji na nową uczelnię przyjęto po-
nad 150 dzieci w wieku 6-9 lat. 

Zajęcia odbywają się raz w miesią-
cu, w czterech blokach tematycznych: 
przyrodniczym, humanistycznym, 
społecznym i technicznym w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Radzyminie. 
Dzieci odkrywają m.in. prawa fizyczne 
i chemiczne, zdobywają wiedzę z za-
kresu nauk przyrodniczych, techniki 
oraz nowych technologii. Studia na 
Uniwersytecie Dziecięcym są bezpłat-
ne. Partnerem Uniwersytetu Dziecię-
cego w Radzyminie jest Wyższa Szko-
ła im. P. Włodkowica w Płocku Filia 
w Wyszkowie oraz Centrum Usług 
Wspólnych w Radzyminie.

Uroczyste apele w gminnych szkołach, Msza 
św. w intencji żołnierzy podziemia niepodle-
głościowego, kwiaty i znicze na zbiorowej mo-
gile Żołnierzy AK Obwodu „Rajski Ptak” na 
Cmentarzu Poległych w Radzyminie, oko-
licznościowe gazetki szkolne wykonane przez 
uczniów z Międzyszkolnego Klubu Historycz-
nego im. AK Ziemi Radzymińskiej – tak wy-
glądały 14 lutego w gminie Radzymin obchody 
77. rocznicy powstania radzymińskiego obwo-
du Armii Krajowej. Dziękujemy wszystkim, 
których łączy pamięć żołnierzy Armii Krajo-
wej, którzy płacili najwyższą cenę, często cenę 
życia, za swoją walkę.
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SPORT SPORT

Trzydziestu dwóch sportowców, 
którzy w roku 2018 osiągnęli 
wybitne wyniki na sportowej 
arenie ogólnopolskiej oraz 
międzynarodowej, odebrało pod 
koniec grudnia ubiegłego roku 
z rąk Burmistrza Krzysztofa 
Chacińskiego nagrody i 
statuetki. Wśród nagrodzonych 
nie zabrakło członków kadry 
narodowej oraz zdobywców 
tytułów mistrza i wicemistrza 
w poszczególnych dyscyplinach 
sportowych.

Nagrody Burmistrza Radzymina  
za osiągnięcia sportowe w 2018 r.

W tym roku nagrodzeni zawodnicy reprezento-
wali 12 dyscyplin, z czego najliczniejszą grupę sta-
nowiły piłkarki ręczne, łucznicy oraz warcabiści. Ci 
ostatni byli jednocześnie najmłodszymi sportowca-
mi, którzy otrzymali gminne nagrody za wysokie 
wyniki sportowe: ośmioletni Nikodem Koszewski 
jest aktualnym wicemistrzem Polski dzieci do lat 8 

w warcabach stupolowych, a jego kolega Bartosz Jóśk 
w tej samej dyscyplinie i kategorii wiekowej zdobył 
drugie miejsce w drużynowych Mistrzostwach Pol-
ski. Ponadto nagrody sportowe 2018 rozdano w ta-
kich dyscyplinach jak: kolarstwo, kick-boxing, ka-
rate, ju-jitsu, strzelectwo sportowe, taniec sportowy, 
unihokej oraz wędkarstwo sportowe i curling. 

Nagrody sportowe Burmistrza Radzymina przyzna-
wane są od 2014 r. tym mieszkańcom Gminy Radzy-
min, którzy posiadają licencję sportową i w danym 
roku uzyskali wysokie wyniki sportowe we współ-
zawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. 
Decyzje o wysokości nagrody dla każdego sportow-
ca podejmuje Komisja ds. rozpatrywania wniosków 

i przyznawania nagród za wysokie wyniki sporto-
we. Wyróżnieni sportowcy odebrali z rąk burmistrza 
Krzysztofa Chacińskiego pamiątkową statuetkę oraz 
dyplom. Każdy z zawodników otrzymał także na-
grodę pieniężną. W roku 2018 r. Gmina Radzymin 
przeznaczyła na nagrody sportowe łącznie 30 tys. zł. 

CURLING
  Daria Chmarra

JU-JITSU (MMA) 
  Kacper Sochacki

KARATE
  Daniel Kogut

  Agnieszka Walczak

KICK-BOXING
  Dariusz Giera

  Krzysztof Giera

KOLARSTWO
  Michał Podlaski

ŁUCZNICTWO
  Marcin Antosiewicz

  Paweł Gołębiewski

  Arkadiusz Jeznach

  Klaudia Jeznach

  Konrad Przesmycki

  Adam Wytrykus

PIŁKA RĘCZNA
  Patrycja Giera

  Sandra Kowalska

  Aleksandra Matusiak

  Oliwia Szczepanek

  Justyna Świerżewska

  Patrycja Świerżewska

  Liwia Trojanowska

STRZELECTWO 
SPORTOWE

  Sebastian Szuszczyński

TANIEC SPORTOWY
  Daria Kośnik

  Wiktoria Leszczyńska

UNIHOKEJ
  Wiktoria Pawłowska

WARCABY
  Martin Banaszek

  Bartosz Jóśk

  Adrianna Koszewska

  Nikodem Koszewski

  Bartosz Mazurowski

  Kacper Waś

  Natalia Waś

WĘDKARSTWO 
SPŁAWIKOWE

  Mateusz Durajczyk

Po pierwszych meczach 2. rundy i zwycięstwie 
nad Uniwersytetem Radom radzymińscy szczy-
piorniści z SPR ROKiS zajmują przedostanie miej-
sce w tabeli. W I lidze mają do czynienia często 
z przeciwnikami z doświadczeniem z PGNiG Su-
perligi mężczyzn, takimi jak wielokrotny reprezen-
tant Polski Michał Kubisztal z zespołu SRS Czuwaj 
Przemyśl, który gościł w Radzyminie 9 lutego. Nasz 
zespół z meczu na mecz gra coraz lepiej i depcze 

rywalom po piętach. Ich występy są pasjonującymi 
sportowymi widowiskami, które polecamy wszyst-
kim kibicom piłki ręcznej i nie tylko. Najbliższe spo-
tkania w hali ROKiS w Radzyminie:

  16.03.2019 godz. 18:00 KSZO Odlewnia Ostrowiec 
Świętokrzyski
  30.03.2019 godz. 18:00 AZS AWF Biała Podlaska
  27.04.2019 godz. 18:00 AZS UW Warszawa

13 stycznia 2019 r. młodzi sportowcy 
z Radzymińskiej Karate Academy wywalczy-
li w Mistrzostwach Polski w Turku aż osiem 
kwalifikacji do młodzieżowych Mistrzostw 
Europy, które odbędą się w czerwcu Pradze. 
Swoim zawodnikom gratulował sensei Tomasz 
Lenkiewicz: „Mistrzostwa Europy przed nami, 
gratulacje za ciężka pracę dla całej jedenastki 
zawodników, którzy reprezentowali Radzymin 
w Turku”.

W reprezentacji Polski w kategorii kumite 
wystartują Daria Banasiak, Mateusz Padam-
czyk, Damian Marchlik, Kacper Wojcik, Piotr 
Gruchała i Filip Lenkiewicz. Wszyscy Ci za-
wodnicy zajęli I lub II miejsca na Mistrzostwa 
Polski. Dodatkowo Filip Lenkiewicz uzyskał 
kwalifikację w kategorii kata.  W kategorii 
młodzików Weronika Zdunek zdobyła II miej-
sce w kumite i III miejsce w kata. Patryk Ku-
jawski i Daniel Kogut wywalczyli III miejsca.

Nagrody Burmistrza  
Radzymina za osiągnięcia  
sportowe w roku 2018 otrzymali:

W Aleksandrowie koło Radzymina 28 października 2018 roku odbył się  
1. Radzymiński Trail czyli bieg przełajowy na dystansie 10 km, 
organizowany na leśnych drogach i ścieżkach w lesie.

I Radzymiński Trail - bieg organizowany 
przez biegaczy dla biegaczy

Karatecy z Radzymina jadą 
na Mistrzostwa Europy 

Ruszyła 2. runda I ligi 
piłki ręcznej

II Turniej Tenisa 
Stołowego w Radzyminie

Symultana z arcymistrzem

Zawody były okazją do integracji 
lokalnego środowiska biegaczy, jak 
również lekcją dbania o naturalne 
środowisko.

Bieg rozegrano w formule. „plog-
ging”, która polega na bieganiu i zbie-
raniu śmieci znalezionych na trasie. 
Bieg „Radzymiński Trail” wpisuje 
się w aktualne trendy wśród biega-
czy, którzy coraz częściej poszukują 
zawodów organizowanych z dala od 
miejskiego zgiełku, asfaltowych dróg 
i ruchu ulicznego. Na starcie zjawi-
ło się ponad 200 zawodników. Wy-
grał p. Piotr Cypryański z czasem 36 
min 32 s. 

Pierwszy Radzymiński Trail cie-
szył się tak ogromnym zainteresowa-
niem, że organizatorzy z Radzymin 
Run Team chcą, aby zawody były roz-
grywane cyklicznie. Kolejną edycję 
planują podczas tegorocznych Dni 
Radzymina 14-15 września 2019 roku.  Źr
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W niedzielę 10 lutego w hali RO-
KiS odbył się II Turniej Tenisa Stoło-
wego, w którym rywalizowało blisko 
siedemdziesięciu tenisistów stołowych 
w pięciu kategoriach wiekowych. Za-
wody stały na wysokim poziomie 
zarówno sportowym, jak i organiza-
cyjnym. Uczestnicy mieli okazję po-
dziwiać pokaz gry czołowych teni-
sistów stołowych w Polsce: Marcina 
Kusińskiego, wielokrotnego mistrza 
Polski seniorów i Michała Murawskie-
go – mistrza Polski młodzieżowców. 
Na zwycięzców czekały pamiątkowe 
statuetki i nagrody rzeczowe.

9 lutego w Radzymińskim Ośrodku 
Kultury i Sportu gościł utytułowany ar-
cymistrz szachowy Mateusz Bartel, któ-
ry rozegrał symultanę, czyli grę z wielo-
ma przeciwnikami jednocześnie. Po raz 
pierwszy arcymistrz grał na pięciu sza-
chownicach nie patrząc na plansze - roz-
grywka odbywała się tylko na podstawie 
ustnych informacji o ruchach pionów 
i figur. Arcymistrz udowodnił swoją klasę 
i wygrał wszystkie pięć partii. Współor-
ganizatorem wydarzenia był Mazowiecki 
Związek Szachowy.

Fot.: Zbigniew Pachulski



możliwe będzie ufundowanie 
stypendium lub nagrody 
dla 1 ucznia każdego roku

1x  
 50 x

możliwa będzie budowa 
chodnika o długości 
500 metrów i szerokości 
1,5 metra każdego roku

200 x
możliwe będzie wybudowanie 
500m drogi wraz z chodnikiem, 
odwodnieniem i oświetleniem

1000 x

Szanowny mieszkańcu Gminy Radzymin
Tu mieszkasz! Tu korzystasz z przedszkola, szkoły, 
lekarza, dróg i autobusów! Tu możesz żyć wygodniej!

Czy wiesz, że największym źródłem 
dochodu gminy Radzymin jest przychód 
z podatku dochodowego PIT?

Czy wiesz, że niemal 40% płaconego przez Ciebie 
podatku dochodowego (PIT)  
którą wskażesz jako miejsce swojego zamieszkania? 40%

Nie musisz być zameldowany!
Rozlicz PIT w Radzyminie i spraw, że w Twoim 
sąsiedztwie pojawi się droga, boisko lub plac zabaw!

Sprawdź co mogłoby powstać w Twoim sąsiedztwie,
jeśli PIT w Gminie Radzymin zaczną rozliczać następujące ilości osób:

Wystarczy, że... Wypełniając zeznanie podatkowe 
(PIT) w Urzędzie Skarbowym w Wołominie wskażesz faktyczne 
miejsce zamieszkania w gminie Radzymin (możesz wynajmować 
mieszkanie, mieszkać u kolegi lub mieć własne). Nie musisz być 
pod tym adresem zameldowany!

możliwe będzie sfinansowanie
1 kursu Szybkiej Kolei Miejskiej 
do Radzymina przez cały rok.

Sprawdź jak gmina wydaje Twoje podatki: 
www.nacoidamojepieniadze.pl/budzet-miasta/radzymin/2019
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