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"Przełącz się
na kulturę on-line"

Rekordowe 211 milionów

w budżecie gminy Radzymin na rok 2021
Choć przechodzący do historii rok 2020
był szczególnie trudny dla wielu mieszkańców
i przedsiębiorstw, finanse gminy Radzymin
przetrwały ten czas dość dobrze, dając
Radzyminiakom nadzieję na utrzymanie
wysokiego tempa rozwoju
i dalszego wzrostu poziomu
jakości życia w gminie
Radzymin.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Radzymin
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Długo oczekiwany remont
alei Jana Pawła II potrwa
do połowy przyszłego roku.

Podsumowanie sezonu
inwestycji drogowych
– strona 5

www.radzymin.pl

„W poniedziałek 14 grudnia,
późnym wieczorem Rada Miejska
przyjęła budżet gminy na rok 2021.
Budżet był bardzo bliski projektowi, który
przedstawiłem 13.11. 2020 r. Uwzględniono w nim dodatkowe inwestycje
proponowane przez radnych: Wiesława Solarza, Agnieszkę Kacprzak,
Izabelę Paciorek, Monikę Sztukę, Mariusza Wilkowskiego, Elżbietę
Darkę, Piotra Rembelskiego, Agnieszkę Krawucką, Ewelinę Kostrzewę,
Leszka Jankowskiego, Małgorzatę Puzio, Agnieszkę Oniszk - Stachyrę,
Katarzynę Stokowską, Ewę Michalik Kowalską.
Od kilku lat staram się budować pozycję ekonomiczną gminy
w taki sposób aby dywersyfikować źródła przychodów, co jest szczególnie istotne i widoczne podczas kryzysów, a niewątpliwie jest nim
pandemia.
Dziękuję całemu Zespołowi za ciężką i dobrą robotę, którą wykonał
pisząc budżet na rok 2021 oraz Radnym, którzy za nim zagłosowali (17),
przy 3 głosach wstrzymujących.
To jeden z najlepszych budżetów ostatnich lat - bardzo inwestycyjny,
a jednocześnie zrównoważony, dający potwierdzenie, że sposób budowania pozycji gminy Radzymin jest właściwy i dziś procentuje.”
O szczegółach budżetu na 2021 czytaj dalej na stronie 3
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OG ŁOSZENIA

SAMOR Z ĄD

Baza instytucji pomocowych
Z uwagi na stale utrzymującą się pandemię Covid19, zamieszczamy informację o placówkach pomocowych działających na
terenie gminy Radzymin i powiatu wołomińskiego.
Zestawienie zawiera dane teleadresowe miejsc i osób, do których mogą się zwrócić mieszkańcy z problemami z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy.
Instytucja
Adres
Telefon
Oferowana pomoc
• wsparcie asystenta rodziny, • świadczenie
Ośrodek Pomocy
pracy socjalnej w środowisku,
Radzymin
22 786 54 86
• podejmowanie działań w ramach procedury
Społecznej
ul. Weteranów 31 ops@radzymin.pl
Niebieskie Karty, • wolontariat,
• wsparcie finansowe
• monitorowanie sytuacji rodziny objętej
Komisariat Policji
Radzymin
22 786 – 50 – 07
procedurą Niebieska Karta;
w Radzyminie
ul. Traugutta 17
• przeprowadzanie interwencji w środowisku
• przyjmowanie wniosków o zobowiązanie
Gminna Komisja
Przewodnicząca GKRPA
do leczenia odwykowego• przeprowadzanie
Radzymin
Rozwiązywania Problemów
Katarzyna Czuba
rozmów motywujących do podjęcia leczenia
ul. Letnia 15
Alkoholowych
tel. 22 667 68 55,
odwykowego• kierowanie do Sądu wniosków
w Radzyminie
698 573 803
o zobowiązanie do podjęcia leczenia
odwykowego przez osobę uzależnioną
Przewodnicząca Aleksandra
Zespół Interdyscyplinarny
Smardzewska
• obsługa organizacyjno – techniczna
Radzymin
ds. Przeciwdziałania
tel. 22 786 54 86,
Zespołu Interdyscyplinarnego
ul. Weteranów 31
• prowadzenie procedur Niebieskie Karty
Przemocy w Rodzinie
507 957 303
asmardzewska@radzymin.pl
Punkt Specjalistycznego
• wsparcie: pedagoga, psychologa
• poradnictwo socjalne
Poradnictwa Rodzinnego „
784 – 236 – 866
Eserefka ‘’
Punkt Nieodpłatnej
• porady prawne• pomoc w pisaniu pism
Pomocy Prawnej
735 – 736 – 797
do sądu
w Radzyminie
Radzymin
dla rodziców chcących zapoznać
ul. Letnia 15
Trening Wychowawczy
się z praktycznymi umiejętnościami
organizowany przez Urząd
698 – 573 - 803
wychowawczymi, potrzebnymi w kontakcie
Miasta i Gminy Radzymin
z dzieckiem
• terapia uzależnień• współuzależnienia•
Punkt Informacyjno22 243 - 05 - 47
dla osób nieradzących sobie z emocjami•
-Konsultacyjny
w Radzyminie
pedagog
Ośrodek Środowiskowej
Opieka :• psychologa• terapeuty
Opieki dla Dzieci
Radzymin
22 761 – 66 – 85
środowiskowego• psychoterapeuty
i Młodzieży w Centrum
ul. Reymonta 12
508 – 427 - 156
Medycznym na Reymonta
PCPR – Powiatowe
Poradnictwo:
Wołomin
• psychologiczne
Centrum Pomocy Rodzinie
664 – 022 – 974
ul. Legionów 78
• prawne
w Wołominie
Pomoc w zakresie zaburzeń psychicznych
Wołomin
Centrum Psychoterapii „
504 – 749 – 021
dla osób cierpiących z powodu problemów
ul. Armii Krajowej
Spektrum ‘’w Wołominie
570 – 363 – 991
w relacjach lub trudnych wydarzeń
16 A
życiowych; śmierć, rozwód, utrata pracy
22)771–83–84
• Interwencja kryzysowa dla matek i osób
POIK – Powiatowy Ośrodek Zielonka
504 – 221 – 017
dotkniętych przemocą • Terapia rodzinna
Interwencji Kryzysowej
ul. Poniatowskiego
• Konsultacje dla par • Mediacja •
psychologpoikzielonka@
w Zielonce
29
Konsultacje psychologiczne
gmail.com
Dom Samotnej Matki
Zielonka
22 781 – 07 – 09
Opieka nad samotną matką z dziećmi
w Zielonce
ul. Kilińskiego 63
Dla osób uzależnionych grupa podstawowa
edukacyjno-motywacyjna oraz grupa
Poradnia Leczenia
Marki
terapeutyczna. Dla rodzin terapia osób
22 761 90 80
Uzależnień ESCULAP
ul. Fabryczna 1
współuzależnionych oraz terapię DDD, DDA.
Kwalifikacja do grup odbywają się po
indywidualnej konsultacji z terapeutą.
Słupno
Wspólnota Anonimowych
ul. Jana Pawła II
środy oraz piątki
Alkoholików AA DOBRY
Grupy Wsparcia dla osób uzależnionych
budynek SP nr 1
godz. 18.00–20.00
PASTERZ
w Słupnie)
Wołomin
Pomoc rodzinom biologicznym, zastępczym,
Fundacja Wspierania Rodzin Ul. Wileńska 32
sekretariat@fundacjakorale.org programy edukacyjne i specjalistyczne
„Korale”
Warszawa
797 580 782
nastawione na zapewnienie bezpiecznego
Ul. Narbutta 27a
domu dla dziecka.

W RAZIE ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA DZWOŃ POD NR 112. PAMIĘTA MASZ PRAWO DO
BEZPŁATNEGO ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO DOKUMENTUJĄCEGO DOZNAWANIE PRZEMOCY!

Punkt Obsługi Pasażerów ZTM
Warszawa w UMiG Radzymin
W Urzędzie Miasta
i Gminy Radzymin
w budynku A przy pl.
T. Kościuszki 2, pok.
nr 10, działa Punkt
Obsługi Pasażerów ZTM
Warszawa. W Punkcie
można zakodować
wszystkie typy biletów
okresowych, w tym
bilet metropolitalny
na nośniku jakim jest
Radzymińska Karta
Mieszkańca.
Punkt nie prowadzi
sprzedaży biletów
jednorazowych
i krótkookresowych.
Płatność w punkcie jest
możliwa wyłącznie kartą
płatniczą.
Godziny przyjęć
interesantów:
• pn.: 10.00 – 19:00
• śr.: 08:00 – 16:00

II Spotkanie online z Burmistrzem
Radzymina Krzysztofem Chacińskim
Październikowe spotkanie online z Burmistrzem Chacińskim, pomimo
towarzyszących mu błyskawic i wycia syren, zgromadziło szeroką
publiczność. Dziękujemy Państwu za tak liczny udział i zapraszamy na
kolejne spotkanie z Burmistrzem Radzymina Krzysztofem Chacińskim,
11.01.2021 r. (poniedziałek) o godz. 19:00.
Tematem przewodnim webinarium będzie budżet gminy Radzymin na 2021
rok. Burmistrz Chaciński omówi plany budżetowe, zakończone w 2020
r. oraz planowane na 2021 r. inwestycje, aktualności gminy Radzymin
oraz odpowie na Państwa pytania. Spotkanie odbędzie się na platformie
Microsoft Teams, będzie także transmitowane na profilu Gminy Radzymin
na Facebook’u.
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.radzymin.pl oraz
gminnych mediów społecznościowych, na których będziemy informować
o szczegółach dotyczących „II Spotkania online z Burmistrzem Radzymina
Krzysztofem Chacińskim”.
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jak utrudnienia w ruchu, wyłożenia projektów
planów miejscowych, zmiany w pracy urzędu
czy gminnym rozkładzie jazdy itp?
Dowiedz się o wszystkim jako pierwszy zapisz się na „Radzymin SMS”!

Wystarczy wypełnić krótki formularz on-line
dostępny na BIP Radzymin, podać numer
telefonu oraz wybrać jedną z kategorii:
· Wszystkie wiadomości
· Tylko wydarzenia i rekreacja

→

W szczegółach, projekt
budżetu na rok 2021
prezentuje się następująco:
Dochody zaplanowano na poziomie 211 420 723 zł, z czego dochody
o charakterze bieżącym stanowią 188
910 723 zł. Znacząca jest wartość również planowanych dochodów majątkowych. Sumują się do 22 510 000 zł. To
kategoria niejednorodna a jej składowe decydują o ocenie. W przypadku
gminy Radzymin, dochody ze sprzedaży majątku są wartością stanowiącą jedynie nieznaczny fragment dochodów majątkowych. W planie roku
2021 zasługują jednak na bardziej ob-

sumują się natomiast do wartości 20
010 000 zł, co stanowi 88,89 % dochodów majątkowych i 9,46% dochodów
ogółem. Taką strukturę dochodów majątkowych należy oceniać jednoznacznie pozytywnie. Fakt zawarcia umów
na wszystkie dofinansowania czyni
wartości realnymi do wykonania.
Po stronie wydatkowej zaplanowano kwotę 216 071 693 zł, z czego
166 286 693 zł ma charakter majątkowy. Imponuje natomiast kwota przeznaczona na wydatki majątkowe, czy
w węższym rozumieniu, inwestycyjne. Na ten cel zabezpiecza się 49 785
000 zł. Wartość ta stanowi 23% ogółu planowanych wydatków i wyróżnia
się bardzo pozytywnie na tle średniej

Budżet w liczbach:

2
 11 mln zł dochodu (dla porównania w 2015 roku było
to ok 70 mln zl)
2
 16 mln zł wydatków, jednak deficyt pokrywany jest
w większości oszczędnościami w roku poprzednim
z aledwie 815.000 zł nowego długu
a
 ż 50 mln zł na inwestycje, z czego aż
20 mln zł pochodzi z dofinansowań zewnętrznych

szerne uzasadnienie, ponieważ istotnie
odbiegają w górę od wartości cechujących lata wcześniejsze. Na okres objęty planowaniem przyjęto założenie
o sprzedaży znacznej części zbędnych
gminie nieruchomości w celu sfinansowania istotnego wartościowo zakupu. Skuteczna sprzedaż stanowić będzie warunek realizacji transakcji. Na
dochody majątkowe składa się refundacja części wydatków majątkowych
realizowanych w formule funduszy
sołeckich w 2020 r. Dochody majątkowe stanowią 10,65 % planowanych dochodów ogółem. Natomiast dochody
majątkowe wynikające ze zbycia nieruchomości i planowanych odszkodowań wynoszą zaledwie 1,18% planu dochodów. Ich stosunkowo duża wartość
nominalna stanowi specyfikę 2021 r.
Dochody majątkowe stanowiące dofinansowania realizowanych inwestycji

ościennych samorządów. Wydatki budżetu zaplanowano z uwzględnieniem
realnych możliwości ich sfinansowania dochodami, przy uwzględnieniu
zabezpieczenia środków stosownych
dla potrzeb uregulowania zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych. Generalną zasadą hołdującą
konstrukcji planu wydatków bieżących było ich zamrożenie na poziomie roku 2020. Wynika to z narastającej w ostatnich latach dysproporcji
między wysokością części oświatowej
subwencji ogólnej i wydatkami bieżącymi na oświatę. Zwiększeniu ulegają
jedynie obligatoryjne prawnie pozycje
wydatków bieżących. Wydatki związane z wynagrodzeniami wzrastają jedynie w konsekwencji incydentalnych
zdarzeń, takich jak odprawy emerytalne, czy nagrody jubileuszowe. Wyjątkiem od niniejszej zasady jest oświata.

Pozostałe kategorie wydatków oszacowano na podstawie analizy wykonania i potrzeb roku bieżącego, przy
zachowaniu świadomości ograniczeń
dochodowych. W przypadku imponującego planu wydatków majątkowych
pierwszeństwo miały inwestycje kontynuowane, ujęte w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Radzymin.
Co bardzo ważne, w budżecie planuje się deficyt wartości 4 650 970 zł,
który nie stanowi wartości istotnej
względem dochodów, ani wydatków.
Co jeszcze ważniejsze, to struktura finansowania tego deficytu. Jedynie 850
970 zł stanowi emisja obligacji – czyli nowy dług. W większości deficyt
finansowany jest bowiem środkami
wygospodarowanymi w latach wcześniejszych. Planuje się, iż dług gminy
Radzymin na koniec 2021 r. wyniesie
65 642 592,50 zł i stanowił będzie około 31,05% planowanych dochodów budżetu. Natomiast łączna kwota przypadających na rok 2021 rat pożyczek
i wykupu papierów wartościowych
oraz kosztu obsługi zadłużenia, w wysokości 7 627 030 zł, stanowić będzie
3,61% planowanych dochodów budżetu. W odniesieniu do dochodów
bieżących relacja ta wyniesie 4,04%.
Prognozowane wskaźniki kształtują
się zatem na bardzo bezpiecznym poziomie. Bardzo istotne wartościowo
inwestycje jedynie częściowo finansowane są zaciągnięciem nowych zobowiązań finansowych. Na rok 2021.
planuje się emisję obligacji o wartości 7
500 000,00 zł przy rozchodach z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań
wartości 6 649 030 zł. Przyrost wartości zadłużenia netto planuje się zatem na 850 970 zł. Jest to zwiększenie
symboliczne – stanowi zaledwie 0,4%
dochodów i 0,39% wydatków budżetu.
W celu uzyskania szerszych informacji na temat budżetu na rok 2021,
zapraszamy Państwa na spotkanie
online z Burmistrzem Radzymina
Krzysztofem Chacińskim, które odbędzie się 11 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 19:00.
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Już ponad 1 000 mieszkańców gminy Radzymin korzysta z powiadomień
„Radzymin SMS” – aktualności gminy Radzymin w Twoim telefonie!
Chcesz być informowany na bieżąco o tym,
co dzieje się w Twojej okolicy? Otrzymywać
na telefon powiadomienia o: gminnych
wydarzeniach, uroczystościach i imprezach
kulturalnych,sprawach urzędowych, takich

ciąg dalszy ze strony 1

· Tylko administracja i alerty
W ciągu 24 godzin od rejestracji numer
telefonu zostanie dodany do bazy „Radzymin
SMS” i od tej chwili regularnie będą Państwo
otrzymywać informacje z gminy Radzymin.
www.radzymin.pl
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LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI
ZAPLANOWANYCH W PROJEKCIE BUDŻETU
NOWY BUDŻET TO MIĘDZY INNYMI:
1.	budowa Parku Czartoryskiej, skweru przy ul. Polnej, parku wiejskiego
w Nadmie oraz skweru przy pompie w Ciemnem
2.	budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej
3.	budowa szkoły w Nadmie
4.	budowa kanalizacji sanitarnej w Słupnie i Ciemnem
5.	budowa boisk przy SP2 Radzymin, Łąkach, Nadmie Pólku, Słupnie
6.	budowa pumptrucka
7. 	rozbudowa monitoringu
8.	świetlica w Starym Dybowie i Nowym Jankowie
ISTOTNĄ SKŁADOWĄ BUDŻETU JEST BUDOWA NOWYCH DRÓG:
1. Al. Lecha Kaczyńskiego
2.	budowa ronda przy poczcie –
Konstytucji 3-ego maja / Jana
Pawła II
3.	Radzymin, Al. Jana Pawła II
od Polnej do Sikorskiego
4.	budowa chodnika i ścieżki
rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła
II (Cegielnia-Słupno)
5.	Radzymin, Wołomińska
6.	Radzymin, Diamentowa
7.	budowa parkingów na
Słowackiego - Radzymin
8.	Cegielnia, Lipowa
9.	Ciemne, Azaliowa
10.	Łąki, Runa Leśnego

11.	Borki, Słowiańska
12.	Mokre, Strzelców Kresowych
13.	Emilianów, Wesoła
14.	Łosie, Brzozy
15.	Nadma, Jaworówka - nowa
nakładka w 3 miejscach
zniszczonych
16.	Sieraków, Danusi Jurandówny
17.	Nowe Załubice, Opolska
w kierunku Dąbrowy
18.	Słupno, Wspólna
19.	Ruda, Borkowska
20.	odwodnienie Piłsudskiego
21.	budowa parkingów Parkuj i Jedź
na S8 i przy PKP

PROJEKTY DRÓG (KONTYNUACJA)
1.	Nowa
2.	Zwycięska – Szwoleżerów
3.	Ogrodowa
4.	Wadery
5.	Pogonowskiego (od Konstytucji
3-ego maja do Ogrodowej)
6.	Konstytucji 3-ego Maja

7.	Zielona-Narbutta
8.	łącznik Zegrzyńska - Kapitańska –
Arciechów
9.	Słupno, Norwida
10.	Łąki, Sasankowa
11.	Dybów Kolonia – Stary Janków –
drogi do gruntów przemysłowych

NOWE PROJEKTY:
1.	ścieżka rowerowa i chodnik Radzymin – Ciemne – Nowy Janków
2.	Radzymin, Patriotów
3.	połączenie Traugutta i Norwida
4.	Słupno, Spokojna
5.	Słupno, Gościniec
6.	projekt rozbudowy SP2 Radzymin o szatnię, świetlicę, stołówkę i nowe
wejście do szkoły.
7.	remizy OSP / domu kultury w Nadmie
OŚWIETLENIA ULIC:
1.	Radzymin: Turkusowa, Czapury, Ziemowita, Skrajna, Pileckiego,
Różewicza
2.	Słupno: Ceglana, Wiosenna, Chopina, Szkolna, serwisówka SłupnoCegielnia, Jaśminowa
3	Cegielnia: Andersa, Poranna, Polna, Bajkowa
4.	Ciemne: Dziennikarska, Żuczka, Wygodna, Iglasta, Jesienna
5.	Ruda: odcinek od Rejentówki i od Starych Załubic, Letniskowa
6.	Inne: Zawady-Zwierzyniec, Łosie – Brzozy, Kortowa, Sieraków –
Nowowiejskiej, Borki – Wczasowa, Łąki, Konika Polnego, oraz kilka
pojedynczych latarni w Łosiu i Łąkach
DODATKOWO W 3 I 4 KWARTALE ROZPOCZNĄ SIĘ PRACE
PROJEKTOWE KOLEJNYCH DRÓG (ZAPISANE W WPF NA 2022 ROK):
1.	Radzymin, Al. Jana Pawła II od
ronda do Armii Krajowej wraz
z Armii Krajowej
2.	Radzymin, Rubinowa
– fragment Brylantowej
3.	Radzymin, Cicha
4.	Radzymin, Kozłowskiego

5.	Nowe Załubice, Nowinkowa
6.	Emilianów, Objazdowa
7.	drogi obsługujące tereny
przemysłowe w Starym Dybowie,
Wiktorowie, Ciemnem i Cegielni.
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PARK CZARTORYSKIEJ

MUZEUM BITWY 1920
2019

2009
2014-02

Uchwalenie
planu MPZP
odpowiadającego
potrzebom inwestycji

Zabezpieczenie środków
w budżecie / WPF na projekt

2016

Wstępne założenia inwestycji

2016-08

Wykonanie projektu koncepcyjnego
rewitalizacji parku

Przysłowiowe „wbicie łopaty” w terenie
nigdy nie jest początkiem inwestycji jest to raczej etap bliższy jej końcowi.
Inwestycje, szczególnie te największe,
z powodów formalnych i proceduralnych
mają swój początek i rozgrywają się często latami - na papierze, zanim wejdą
do fazy realizacji. Aby to zilustrować,
przedstawiamy Państwu POSTĘPOMETR
- diagramy, na których będziemy
przedstawiać aktualizowane przebiegi
i planowane terminy zakończenia
kluczowych projektów inwestycyjnych
gminy Radzymin.

MODERNIZACJA ALEI JANA PAWŁA II

2018-04

2018-06

Podpisanie umowy na projekt

Wstępna wersja
projektu – koncepcja

Pozyskanie niezbędnych uzgodnień
(w tym konserwatorskich)

Złożenie wniosku
o pozwolenie na budowę

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

Uzyskanie pozwolenia
na budowę

Zabezpieczenie środków w budżecie
/ WPF na realizację

2020-07

2020-09

Wybór wykonawcy realizującego roboty

2020-09

Podpisanie umów
na realizację

2020-10

2020-10

Podpisanie umów na nadzór inwestorski

Przekazanie wykonawcy
placu budowy

2022 - II kw.

2017-01

Wybór wykonawcy projektu

2017-02

Wstępna wersja projektu – koncepcja

2017-11

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

2016-11

Ogłoszenie przetargu na projekt

Podpisanie umowy na projekt

2017-2018

Pozyskanie niezbędnych uzgodnień
(w tym konserwatorskich)

2017-09

2017-10

2018-06
Pozyskanie dofinansowania z RPOWM
w ramach programu ZIT WOF

*Formalnie RDOŚ nie podjął decyzji,
ale minął też termin odmowy

Uzyskanie pozwolenia na budowę
(albo ZRiD)

2019-12

Ogłoszenie przetargu na realizację

2020-03

Wybór wykonawcy realizującego
roboty

2020-04

2020-03

Podpisanie umów na realizację oraz
umowa na nadzór inwestorski
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2021

Zabezpieczenie środków w budżecie / WPF
na realizację

Ogłoszenie przetargu na
realizację

2021-III kw.

Wybór wykonawcy realizującego roboty

2021-III kw.
Podpisanie umów
na realizację

2021-III kw.

Podpisanie umów na nadzór inwestorski

2021-III kw.

Przekazanie wykonawcy
placu budowy

2022 Zakończenie robót i odbiory

REWITALIZACJA CENTRUM RADZYMINA
2016-05
2017-10

Pozyskanie dofinansowania
w konkursie NFOŚiGW (łącznie
14 mln zł na radzymińskie
centrum i parki)

2016-10
2016-11

Pozyskanie niezbędnych uzgodnień
(w tym konserwatorskich)

2018-07

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

2018-03

Uzyskanie decyzji środowiskowej

2019-03

2020-04

Złożenie wniosku o dofinansowanie
II etapu zadania

2020-05

Ogłoszenie przetargu na realizację
I-go etapu zadania, odcinka od ul.
Weteranów do ul. Mokrej.

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę
(albo ZRiD)

2019-10

Uzyskanie ZRID na II etap zadania

2020-04

Pozyskanie dofinansowania w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych
w kwocie 13 mln zł

2020-07

Wybór wykonawcy realizującego roboty

2020-07

Podpisanie umów na realizację oraz
umowa na nadzór inwestorski

2022-II

Zakończenie robót i odbiory
Przekazanie do użytkowania

Uchwalenie planu MPZP
odpowiadającego potrzebom inwestycji

2020-I kw.

Zabezpieczenie środków
w budżecie / WPF na projekt

2020-I kw.

Wstępne założenia inwestycji

2020-06

Ogłoszenie przetargu na projekt

2020-07

2020-07

Podpisanie umowy na projekt

2020-10

Wstępna wersja
projektu – koncepcja

2021-II kw.

Pozyskanie niezbędnych uzgodnień
(w tym konserwatorskich)

2021-II kw.

Uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego

2021-III kw.

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę
(albo ZRiD)

2021-IV kw.

Uzyskanie pozwolenia
na budowę

2022-I kw.

Zabezpieczenie środków w budżecie
/ WPF na realizację

2022-I kw.

Ogłoszenie przetargu na
realizację

2022-II kw.

2022- II kw.

Podpisanie umów na realizację

2020- IV kw.

2018-10

Rozstrzygnięcie konkursu urbanistycznego
na opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum Radzymina.
Uchwalenie studium SUiKZP odpowiadającego potrzebom inwestycji

2021-I kw.

Wybór wykonawcy projektu

2018-12

Zakończenie pierwszych konsultacji
społecznych projektu „Program
Rewitalizacji Gminy Radzymin
na lata 2016-2023”

2019

Wybór wykonawcy projektu

Przekazanie wykonawcy placu budowy

2021 II kw.

2021-I kw.

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (albo ZRiD)

Uzyskanie pozwolenia
na budowę

2016-II kw.

2017-2019

Przekazanie wykonawcy placu budowy

Zakończenie robót i odbiory
Przekazanie do użytkowania

2020-11

Wykonanie właściwej koncepcji

Pozyskanie niezbędnych uzgodnień
(w tym konserwatorskich)

Wstępne założenia inwestycji

Wstępna wersja projektu – koncepcja

Uzyskanie pozwolenia na budowę (albo ZRiD)

2018-04

Wybór wykonawcy projektu

Podpisanie umowy na projekt

2016-09

Podpisanie umowy na projekt

Ogłoszenie przetargu na projekt

2020-07

2014-09

2016-10

2020-06

2020-07

Uchwalenie studium SUiKZP
odpowiadającego potrzebom inwestycji
Zabezpieczenie środków w budżecie
/ WPF na projekt

Pozyskanie prawa do gruntu

Wykonanie wstępnej
koncepcji na etapie PFU

2022 - II kw.

(DROGA PÓŁNOCNA)

Ogłoszenie przetargu na projekt

2017-01

2020-08

2020-08

2015-12

Uzyskanie decyzji środowiskowej*

Złożenie wniosku o pozwolenie
na budowę (albo ZRiD)

Wstępne założenia inwestycji

Przekazanie do użytkowania

BUDOWA ALEI LECHA KACZYŃSKIEGO

2015-12

Wstępne założenia inwestycji

2022-05 Zakończenie robót i odbiory

Przekazanie do użytkowania

Zabezpieczone środki w budżecie
/ WPF na projekt

2016-II kw.

Zabezpieczenie środków
w budżecie / WPF na projekt

2020-II kw.

2021-II kw.

2020

Ogłoszenie przetargu na
realizację

2020

2021-II kw.

2020-04

2020-05

2020-IV kw.

2021-I kw.

2019-10

2019-08

Podpisanie listu intencyjnego
o solidarnym finansowaniu
inwestycji przez województwo
mazowieckie i gminę Radzymin

Uchwalenie planu MPZP
odpowiadającego potrzebom inwestycji

Pozyskanie dofinansowania
w konkursie NFOŚiGW (łącznie
14 mln zł na radzymińskie
centrum i parki)

2018-06

2019-05

2019-08

2017-10

Ogłoszenie przetargu na projekt
Wybór wykonawcy projektu

Uchwalenie studium SUiKZP
odpowiadającego potrzebom inwestycji

Uchwalenie studium SUiKZP
odpowiadającego potrzebom
inwestycji

2016
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2022- II kw.

Wybór wykonawcy realizującego roboty

2022- II kw.

Podpisanie umów na nadzór inwestorski

Przekazanie wykonawcy placu budowy

2022-IV kw. Zakończenie robót i odbiory

2022-IV kw.

Przekazanie do użytkowania

www.radzymin.pl

ul. Komunalna

ul. Wołomińska

Podsumowanie sezonu drogowego
Koniec roku to tradycyjnie czas podsumowań i zamykania pewnego etapu,
również w zakresie gminnych inwestycji drogowych. W bieżącym roku,
pomimo panującego stanu zagrożenia epidemicznego, prowadzono
kilkanaście kluczowych inwestycji drogowych.
Wśród tych zadań są m.in.:
Budowa ulic Komunalnej i Słonecznej oraz ul. Szymborskiej – usprawnienie dojazdu do Budynku Starostwa,
szkół i budynku „C” Urzędu Miasta
i Gminy Radzymin wraz z otworzeniem
układu komunikacyjnego ulic Falandysza i Reymonta na stronę północną miasta. Utrudnienia w ruchu potrwają do
stycznia 2021.
Rozpoczęcie kompleksowej modernizacji Alei Jana Pawła II w Radzyminie, w tym budowa kanalizacji
deszczowej oraz ścieżki rowerowej na odcinku w ul. Jana Pawła II od ul. Polnej do

ul. Żeromskiego w Słupnie – realizacja
zadania poprawi warunki gruntowo –
wodne, pozwoli na bezpieczne poruszanie się jedną z głównych ulic naszego
miasta. Utrudnienia w ruchu potrwają
do wiosny 2021.

Remont nawierzchni ul.
Wołomińskiej (utrudnienia
do stycznia 2021)
Rozpoczęcie budowy AL. Lecha
Kaczyńskiego – element przyszłej „północnej obwodnicy Radzymina” pozwoli na ograniczenie przejazdu pojazdów
dużej ładowności przez centrum Miasta

- wykonawca przejął teren i opracowuje
czasową organizację ruchu.
Parking „Parkuj i Jedź” przy
ul. POW (inwestycja zakończona) i zaprojektowany parking przy ul. Wiejskiej
i Kolejowej – to ważne elementy układu
komunikacyjnego w kontekście transportu intermodalnego – poprawiająca się sieć połączeń komunikacyjnych
(SKM, autobusy ZTM) z Warszawą wymaga rozwiązań w zakresie możliwości
bezproblemowego i wygodnego dojazdu
do przystanków tranposrtu publicznego
i pozostawienia w pobliżu własnych pojazdów czy rowerów.

Projektowanie w toku

Ponadto trwają prace prace, związane
z projektowaniem kilkunastu ulic, m.in.
Norwida i Spokojnej w Słupnie, Patriotów, Nowej, Strzelców Grodzieńskich,
Zwycięskiej, Myśliwskiej, Wąskiej-bis,
Ogrodowej, Pogonowskiego i Waltera,
Zielonej i Narbutta w Radzyminie. Będą
one podstawą do ubiegania się o środki
zewnętrzne i do przygotowania inwestycji, które usprawniają układ komunikacyjny miasta i gminy.

Bieżące remonty dróg
i nakładki
Patrzenie w przyszłość jest ważne,
ale trzeba również mieć solidne podstawy i zwracać uwagę na „teraźniejszość” – remonty i modernizacje ulic
po których porusza się znaczna liczba
użytkowników w drodze do punktów
usługowych, placówek oświatowych

bądź terenów rekreacji i wypoczynku. Dlatego też wykonano w tym roku modernizację m.in. ulicy Batorego,
ul. Wycinki, ul. Działkowej i Nadrzecznej,
ul. Żukowskiego, ul. Wołomińskiej.
Każda z tych dróg pełni inną funkcję,
ale każda z modernizacji przyczyniła
się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym i w komforcie podróżowania
drogami Radzymina.
Choć obecny rok jest niewątpliwie
trudny zarówno dla samorządów jak
i dla całej gospodarki, to Gmina Radzymin nie straciła impetu inwestycyjnego i rozbudowała portfolio projektów
drogowych. Z optymizmem patrzymy
w przyszłość - w końcu nie ma takich
chmur, przez które słońce nie umiałoby
się przebić.
Piotr Mystkowski,
Referat Budowy
i Utrzymania Dróg

Powiat remontuje most w Zawadach i ul. Wyszyńskiego
25 listopada 2020 r. zamknięty został dla ruchu most na rzece Rządzy w Zawadach.
Jego remont potrwa do końca sierpnia 2021. Pod koniec roku 2020 wyremontowano
nawierzchnię ulicy Wyszyńskiego w Radzyminie. To dwie bieżące, najbardziej widoczne
powiatowe inwestycje drogowe w naszej gminie.
Stary most w Zawadach (na drodze powiatowej 4306W) był w bardzo
złym stanie i został rozebrany. Na jego miejscu powstanie zupełnie nowa
konstrukcja na wzmocnionym posadowieniu. Zakres prac obejmuje m.in.
budowę nowych filarów, przyczółków,
łożysk i przęseł z uwzględnieniem ciągu pieszo-rowerowego. Zostaną odtworzone nasypy z przyczółkami i stożki
skarpowe, zbudowane będą: kanalizacja deszczowa i schody.
Planowane zakończenie budowy
mostu to sierpień 2021 r. W tym czasie objazd mostu będzie prowadził
ulicami Wyszyńskiego (od ronda
www.radzymin.pl

Braci Dudzińskich w Radzyminie)
przez Stary Dybów, Zwierzyniec i ul.
Zawadzką do Zawad. Gminna linia
R3 z Łosia do Zawad pojedzie przez
Sokołówek, Kołaków i Guzowatkę,
zawieszony został przystanek OSP
Mokre w kierunku Radzymina. Dla
pieszych i rowerzystów na czas remontu wykonawca przygotował tymczasową kładkę.

Ulice Wyszyńskiego i Zawadzka
W końcówce roku 2020 Powiat
Wołomiński wyremontował ul. Wyszyńskiego w Radzyminie na odcinku pomiędzy rondami Hallera i Braci

Dudzińskich. Przeprowadzono frezowanie starej nawierzchni, wykonano
nową nakładkę z betonu asfaltowego,
wyregulowano studzienki i odnowiono
oznakowanie.
W 2020 r. zakończyła się też rozbudowa drogi powiatowej nr 4307W, czyli
ulicy Zawadzkiej, na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w Zwierzyńcu. Przebudowa ul. Zawadzkiej i remont mostu w Zawadach
zostały dofinansowane z Funduszu
Dróg Samorządowych.
Więcej informacji o inwestycjach
powiatowych można znaleźć na stronie:
www.inwestycje.powiat-wolominski.pl.
Radzyminiak 1/2021
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Park przy Polnej będzie
gotowy na wiosnę

Wykonawca wszedł
na parkowy plac budowy
Park Czartoryskiej jest teraz placem budowy - w dn.
30.10.2020 teren został przekazany wykonawcy - firmie
Apis Polska SP. z o.o. Założenia projektu rewitalizacji parku
przedstawiliśmy czytelnikom “Radzyminiaka” w wydaniu
jesiennym, dziś kilka słów o toczących się pracach.

Budowa sieci kanalizacyjnej

Biblioteka jak nowa

Zakończył się remont w Bibliotece Miasta i Gminy Radzymin, która jest de facto
radzymińskim domem kultury. Wnętrza biblioteki zostały odnowione i pięknie
zaaranżowane, zbudowano windę, odwodnienie i odnowiono elewację.

Realizacja pierwszej z kilku zaplanowanych przebudów terenów zielonych w Radzyminie powoli
dobiega końca. W parku przy ul. Polnej wykonano już nasadzenia oraz większość nawierzchni.
W ostatnim czasie został wykonany jeden z głównych elementów parku, czyli fontanna. Obecnie realizowane jest ocieplenie komory technicznej
fontanny i rozpoczynają się prace montażowe związane z jej uzbrajaniem.
Wkrótce będą dokończone wszystkie
pozostałe nawierzchnie alejek, a do
końca roku 2020 zostanie zamontowana mała architektura. Na początek
przyszłego roku pozostanie dokończenie tablic informacyjnych i nasadzeń
roślin sezonowych.
“Parki to nie tylko centrum - swój
elegancki, historyczny park będą

mieli także mieszkańcy okolic ul. Polnej, Hallera, Maczka i Cegielni” - mówi burmistrz Krzysztof Chaciński.
Przypomnijmy, że to miejsce dawnego,
zlikwidowanego wiele lat temu cmentarza ewangelickiego. Dlatego w nowym
parku znajdzie się część poświęcona
pamięci dawnej społeczności ewangelickiej Radzymina. Będą tam wyeksponowane pozostałości pomników i tablica informacyjna. Zachowano również
oryginalne słupy bramy wejściowej.
Przed inwestycją teren był bardzo zaniedbany, a od wiosny przyszłego roku
stanie się miejscem rekreacji i pamięci

historycznej.
To pierwszy z parków, rewitalizowanych w ramach projektu „Zielony
Radzymin”, na który nasza gmina pozyskała dofinansowanie unijne w wysokości blisko 14 mln zł z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 za pośrednictwem
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kolejny jest Park Czartoryskiej, którego
przebudowa niedawno się rozpoczęła,
o czym piszemy obok. Następnie przyjdzie czas na rewitalizację terenów parkowych w centrum Radzymina. (IN)

Trwa powiększanie powierzchni
Parku Czartoryskiej

Kontrakt podzielony został na dwa
zadania: Zadanie nr 1, obejmujące Park
Czartoryskiej oraz Zadanie nr 2, obejmujące zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola nr 1. Wykonawca rozpoczął prace od niezbędnych wycinek
drzew oraz karczowania roślinności na
zaniedbanym dotąd fragmencie terenu.
Prowadzone są prace w zakresie kanalizacji deszczowej (Zadanie nr 2) oraz
przesadzania drzew (całość realizacji).
Wygrodzony został obszar, na którym

w pierwszej kolejności powstanie plac
zabaw dla Przedszkola nr 1 w Radzyminie, co pozwoli na niezakłócone funkcjonowanie placówki. Zlikwidowany
został istniejący, ogólnodostępny plac
zabaw w parku, urządzenia przekazano
do Referatu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ale proszę się tym nie
martwić - inwestycja przewiduje budowę całkiem nowego placu zabaw i szeregu miejsc rekreacyjnych. Będziemy
na bieżąco śledzić postęp prac! (IN)

Szkoła w Nadmie z nowym poddaszem
W połowie listopada oddano do użytkowania dodatkową salę dydaktyczną w Szkole Podstawowej
im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie. Sala mieści się na rozbudowanym poddaszu budynku.
Jesienią w szkole przeprowadzono
prace budowlane, których celem było
dostosowanie części poddasza do celów dydaktycznych. Nowo powstała powierzchnia użytkowa to 70 m2. Wykonane zostało m.in. docieplenie połaci
dachowej, montaż okien połaciowych,
montaż podkonstrukcji pod warstwy
podłogowe z wykończeniem wykładziną. W efekcie powstała duża, przestronna, jasna i funkcjonalna przestrzeń, którą można aranżować na różne sposoby.
Zadanie było realizowane podczas normalnej pracy szkoły na początku roku
szkolnego, co było dużym wyzwaniem
przy realizacji.Harmonogram prac został jednak dostosowany do funkcjonowania szkoły tak, aby roboty powodujące
utrudnienia, realizowane były w czasie,
gdy dzieci nie przebywają w placówce.
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Wniosek o pozwolenie na
kompleksową rozbudowę
szkoły złożony
Pierwszego dnia grudnia Burmistrz Krzysztof Chaciński wraz
z Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Izabelą Paciorek złożyli w Starostwie Powiatowym wniosek o pozwolenie na kompleksową rozbudowę
Szkoły Podstawowej w Nadmie. Jest
to zwieńczenie dotychczasowych prac
koncepcyjnych i projektowych, dzięki
którym powstanie funkcjonalny, nowy obiekt, dostosowany do potrzeb.
Burmistrz Chaciński podkreśla, że
“To bardzo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, która znajduje
się już na ostatniej prostej. Będziemy
ogłaszać przetarg na wykonawstwo,
gdy tylko otrzymamy pozwolenie na

budowę.” W przyszłorocznym budżecie gminy oraz w WPF na kolejne lata zabezpieczono na budowę szkoły
w Nadmie 20 mln zł.
W ramach rozbudowy powstanie
zupełnie nowy obiekt, który pomieści 12 sal lekcyjnych, świetlicę, stołówkę, bibliotekę, halę sportową, sale do zajęć ruchowych. W obecnym
budynku na parterze powstaną 4 sale
przedszkolne. Wokół szkoły powstaną parkingi, plac zabaw i boisko zewnętrzne.
Opracowana w 2018 r. koncepcja
stworzenia w Nadmie całego kompleksu szkolno-kulturalno-rekreacyjnego obejmowała również nowy
obiekt z remizą i domem kultury. Tu
również można odnotować postęp,
gdyż na początku grudnia gmina

“Jeszcze nigdy nasza biblioteka nie
wyglądała tak pięknie” - podsumowuje Artur Laskowski, dyrektor Biblioteki.
“Wypożyczalnia książek zmieniła swoje
oblicze, pojawiła się sala multimedialna
i przyjazna przestrzeń dla dzieci. Mamy
też nowe miejsca, gdzie już wkrótce będzie można usiąść i w miłej atmosferze
poczytać książkę. Przede wszystkim jednak mamy pierwszą w budynku użyteczności publicznej w Radzyminie windę,
dzięki której na piętro bilblioteczne mogą bez problemu dostać się osoby z trudnościami w poruszaniu się czy mamy
z wózkami. Wypożyczający książki mogą też skorzystać z nocnej wrzutni.”

Co ważne, a niewidoczne od razu,
wokół budynku zbudowano odwodnienie, które zabezpiecza fundamenty i cały gmach przed degradacją. Przy okazji odnowiono też miejsca parkingowe
i fragment ulicy Pogonowskiego. Wyremontowano kominy, wyłaz dachowy
i rury spustowe deszczówki. Wewnątrz
budynku zmodernizowano oświetlenie
i nagłośnienie sali koncertowej, dokupiono nowoczesny projektor i ekran, a także zmodernizowano wentylację w toaletach.
“Na pierwszy rzut oka widać odnowioną elewację i wnętrza, ale zrobiono dużo, dużo więcej. Wierzę, że teraz

przestrzeń dla strażaków, a także sale
na potrzeby aktywności kulturalnej,
spotkań i projekcji filmowych. (IN)
www.radzymin.pl

występują utrudnienia w ruchu na ul.
Piłsudskiego. Zbliża się za to ku końcowi budowa sieci kanalizacyjnej i odcinków sieci wodociągowej w Słupnie
i Sierakowie - tam wkrótce będzie łatwiej przejechać, a co najważniejsze mieszkańcy będą mogli podłączać się
do nowej sieci. Trwa też projektowanie
sieci kanalizacyjnej w Nowym Słupnie
- jej budowa jest planowana do końca
2022 r.

budynek na dalsze długie lata będzie dobrze służył mieszkańcom” - tak przedsięwzięcie skomentował burmistrz Krzysztof Chaciński w filmie, który prezentuje
efekty remontu. W dobie pandemii film
zastąpił uroczystość otwarcia Biblioteki po remoncie. Można go obejrzeć na
kanałach Biblioteki i Miejskiej Sali Koncertowej w mediach społecznościowych.
Remont kosztował łącznie niespełna
1,4 mln zł, z czego ponad 830 tys. pochodziło z dotacji zewnętrznej, uzyskanej
z Instytutu Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek
2016–2020”.
(AL)

Remont dachu Przedszkola nr 1 w Radzyminie Dofinansowanie na budowę
W trakcie prowadzonych latem prac termomodernizacyjnych w Przedszkolu nr 1 w Radzyminie
okazało się, że dach budynku jest w katastrofalnym stanie i niezbędna jest jego pilna naprawa.

i OSP Nadma podpisały list intencyjny
w sprawie projektowania tego obiektu. Ma się w nim znaleźć nowoczesna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie kontynuuje budowę sieci kanalizacyjnej na
terenie gminy w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap
II”. W 4. kwartale 2020 r. rozpoczęły
się prace budowlane w miejscowości
Ciemne, które mają na celu zwodociągowanie i skanalizowanie tego obszaru. W związku z tym w Ciemnem

Gmina wygospodarowała na ten
cel dodatkowe 170 tys. zł i pod koniec
listopada została podpisana umowa
z wykonawcą. To kolejna, po termomodernizacji, inwestycja w budynku
przedszkola, poprawiająca zarówno jego stan techniczny, jak i wygląd.
Wykonawca rozpoczął prace
w pierwszej połowie grudnia. W zakres remontu wchodzi wymiana głównego poszycia dachu – deskowania,
papy, murłat i krokwi wraz z wymianą
orynnowania i instalacji odgromowej,
a także wymiana poszycia, obróbek
oraz orynnowania zadaszenia wejścia
głównego oraz wejść bocznych do budynku. Wymieniony zostanie także
wyłaz dachowy na klatce schodowej.
Będą wykonane prace naprawcze posadowienia komina w piwnicy.
www.radzymin.pl

Prace zaplanowane zostały na okres
trzech miesięcy. Są prowadzone w trakcie codziennej pracy przedszkola. Podobnie jak w innych tego typu przypadkach w naszej gminie, harmonogram
robót jest układany tak, aby nie zakłócać
funkcjonowania placówki, co wymaga

ścisłej współpracy i wielu uzgodnień
zarówno od dyrekcji i pracowników
przedszkola, jak i od wykonawcy.
Przedszkole zyska też w drugiej
połowie roku 2021 nowy plac zabaw
- w związku z realizacją przebudowy
Parku Czartoryskiej.

kolejnych bloków komunalnych
W 2018 r. gmina oddała do użytkowania pierwszy z trzech bloków komunalnych przy ul. Słowackiego z trzynastoma mieszkaniami. Od tamtej pory
starano się o dofinansowanie na budowę pozostałych dwóch - dobra wiadomość przyszła na początku grudnia.
W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina Radzymin
otrzyma 1,5 mln zł dofinansowania do
budowy dwóch budynków komunalnych. Ich łączny koszt wyniesie około 6 mln zł, więc gmina będzie ubiegać
się o pozyskanie brakujących środków
z Banku Gospodarstwa Krajowego, który oferuje dotacje na tego typu projekty.
Pozyskanie tego współfinansowania jest
warunkiem przystąpienia do inwestycji.
Gmina ma od 2018 r. gotowe pozwolenie na budowę trzech takich samych
bloków komunalnych, po 13 mieszkań

w każdym. Dwa kolejne mają powstać
przy zbudowanym już budynku, na
terenie przy ul. Słowackiego. Gdyby
udało się pozyskać środki zewnętrzne,
gmina zyskałaby wkrótce 26 nowych
mieszkań komunalnych.
Plan zakłada, że ta inwestycja byłaby przeznaczona przede wszystkim do
relokacji lokatorów z tych lokali komunalnych, które są w najgorszym stanie
technicznym. Zwolnione w ten sposób
obiekty mogłyby być poddane remontowi i gruntownej termomodernizacji,
włącznie z wymianą starych pieców
węglowych na gazowe. Pozwoliłoby
to zlikwidować kilkadziesiąt „kopciuchów” w ścisłym centrum Radzymina
i poprawić jakość powietrza w naszym
mieście, przy jednoczesnej poprawie
warunków mieszkalnych dla lokatorów komunalnych.
(PSZ)
Radzyminiak 1/2021
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Szanowni Państwo
Mieszkańcy północnej części Gminy Radzymin
Na początku listopada br. zostaliśmy zaskoczeni
informacją o aktualizacji ogólnopolskich map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, która została przeprowadzona przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Na mapach
zmieniono zasięgi obszarów zagrożenia i ryzyka
powodziowego, co ma wpływ na możliwości inwestowania i budowania na terenach, których zaczęło
dotyczyć ryzyko. Aktualizacji tej nie konsultowano
ani z gminami, które odpowiadają za politykę zagospodarowania przestrzennego, ani z urzędami
powiatowymi, które sprawują nadzór budowlany.
Jestem wzburzony brakiem rzetelnego poinformowania samorządów i mieszkańców gmin o wprowadzonych zmianach ze strony Wód Polskich
i instytucji centralnych. Krótka notatka na stronie
Ministerstwa Klimatu i Środowiska nie spełnia definicji dobrych praktyk komunikacji. Zmiany obszarów zagrożenia powodzią mają przecież olbrzymi
wpływ na plany rozwojowe i inwestycje budowlane
mieszkańców.
W gminie Radzymin zwiększenie zasięgu ryzyka powodziowego dotyczy głównie północnej części
gminy – terenów położonych w dolnym biegu rzek
Bugu i Rządzy, czyli Arciechowa, Starych i Nowych
Załubic, Rudy i Borek. Dla wszystkich tych terenów
gmina ma aktualne, uchwalone w ostatnich latach
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ponadto właśnie zakończyły się prace nad projektem planu dla Nowych Załubic w oparciu o mapy
ryzyka powodziowego z 2015 roku – korzystniejsze
dla mieszkańców.
Stanowczo sprzeciwiam się tak przedmiotowemu potraktowaniu tysięcy mieszkańców naszej gminy. Będę domagał się od Wód Polskich weryfikacji
przyjętej metodologii i jednoznacznego określenia

Miejscowe Plany Zagospodarowania
Przestrzennego i projekt zmiany Studium
W ostatnich miesiącach zakończono opracowywanie kilku MPZP, w tym
obszaru Radzymina Etap 4A*, nad którym trwały prace od 2007 roku.
Plan ten został uchwalony przez Radę
Miejską w Radzyminie w dniu 28 września i wszedł w życie 20 grudnia 2020
r., umożliwiając realizację inwestycji na
nowych korzystniejszych zasadach zarówno w odniesieniu do przeznaczenia
terenów, jak i parametrów i wskaźników
kształtowania zabudowy. Plan ten pozwoli na uruchomienie prac związanych
z budową „Muzeum Bitwy Warszawskiej
1920 w Radzyminie”.
Na kolejnej sesji w dniu 9 listopada został uchwalony MPZP dla części obrębu
8
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Arciechów, który wejdzie w życie po kontroli nadzorczej Wojewody. Plan ten wyznacza tereny, na których będzie możliwa
realizacja obiektów rekreacji, sportu i turystyki, w tym usług hotelarskich, wykorzystując walory krajobrazowo-przyrodnicze
wynikające z położenia obszaru między
starorzeczem Narwi a Jeziorem Zegrzyńskim. W dniu 9 listopada przyjęto również uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia planu dla części obrębu Nowy Janków oraz części obrębu Rżysk, nad
którymi prace rozpoczną się w 2021 roku.

Aktualnie przygotowywany jest do wyłożenia projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Radzymin, który
uzyskał już pozytywne opinie i uzgodnienia od właściwych instytucji i organów.
Zmiana Studium dotyczy ograniczonego,
określonego uchwałą, zakresu opracowania, w tym m.in. wyznaczenia terenu na lokalizację farm fotowoltaicznych, weryfikacji
granic obszarów aktywności gospodarczej
i zabudowy mieszkaniowo-usługowej, jak
również korekt układu komunikacyjnego.

statusu terenów, dla których ostatecznie zwiększeniu ulegnie ryzyko i zagrożenie powodziowe, a jednocześnie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego są one przeznaczone pod funkcje
budowlane – mieszkalne, rekreacyjne lub usługowe.
Podniosę ten temat na forum związków międzygminnych, których gmina jest członkiem, zaangażuję parlamentarzystów i media, gdyż sprawa
jest bulwersująca.
Zwracam się do Państwa o wsparcie gminy
w tych wysiłkach i regularne kierowanie do Wód
Polskich listów i e-maili – o treści, którą proponuję
w załączeniu. Korespondencję proponuję kierować
do kierownictwa PGW Wody Polskie na nazwisko
prezesa p. Przemysława Dacy.
Jednocześnie informuję, że gmina będzie rozmawiała i współpracowała ze Starostwem Powiatowym w Wołominie w kwestiach pozwoleń na budowę na terenach, gdzie na inwestycje pozwalają
plany miejscowe. Zależy nam na tym, aby aktualizacja map powodziowych w jak najmniejszym stopniu wpłynęła na planowane inwestycje.
Aktualne plany zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Radzymin znajdą Państwo na portalu E-mapa: www.radzymin.e-mapa.net, zaś mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego na portalu
www.powodz.gov.pl oraz w warstwie „Wody Polskie” portalu E-mapa.
Proszę Państwa o wsparcie w docieraniu do decydentów w PGW Wody Polskie!
Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Chaciński
Burmistrz Radzymina
Wzór wniosku do PGW Wody Polskie można znaleść na www.radzymin.pl w artykule z dn.
09.12.2020

Trwają również zaawansowane prace nad planami dla obrębu 05-09 (lądowisko, Cmentarz Poległych 1920, radzymińska część ul. Piłsudskiego), obrębu
Łosie, Nowe Załubice, części obrębu Cegielni, dla Radzymina Etap 8 (obszar
pomiędzy ulicami: Korczaka, Kozłowskiego, Słowackiego i Wołomińską)
i Radzymina Etap 7 (obszar pomiędzy
ulicami: Konopnickiej, Kolejową, Wyszyńskiego, Wyszkowską, Wąską, Zwycięską, Narutowicza, Konstytucji 3 Maja,
Strzelców Kaniowskich, al. Jana Pawła II
i Maczka). Plany te zostały już wyłożone
do publicznego wglądu i analizowane są
obecnie złożone do nich uwagi. Z tego też
powodu projekt planu Radzymina Etap 8
został podzielony na dwa obszary, z czego Część A została uchwalona na ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 14 grudnia, a Część B skierowana zostanie do
ponownego wyłożenia po wprowadzeniu

zmian do projektu planu, wynikających
z uwzględnienia uwag przez Burmistrza.
Podobnie projekt planu Radzymina Etap
7 został podzielony na część A i B, z czego Część A jest przygotowywana przez
projektanta celem przedłożenia Radzie
Miejskiej do uchwalenia, a Część B opracowywana do ponownego wyłożenia do
publicznego wglądu.
Na kolejne sesje przygotowywane są
również do uchwalenia opracowania
projektowe dotyczące m.in. obrębu 0509 i obrębu Łosie.
W początkowej fazie są także opracowania projektów planów dla części obrębu Słupno oraz dla części obrębów 01-07,
01-08, 01-02, 01-01 i części obrębu Łąki.
* Obszar dawnego Aleksandrowa i SP2
w Radzyminie, graniczący z Cegielnią, al. Jana Pawła II, ulicami Maczka,
Konopnickiej, Weteranów oraz torami
kolejowymi.
www.radzymin.pl

KONKURS z zakresu działalności pożytku
publicznego na realizację zadania publicznego
pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
gminy
Radzymin poprzez funkcjonowanie monitoringu gminnego
- obsługa systemu monitoringu wizyjnego” w 2021 roku
W październiku 2020 roku Burmistrz Radzymina ogłosił
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.
„Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Radzymin
poprzez funkcjonowanie monitoringu gminnego - obsługa systemu
monitoringu wizyjnego”.
Konkurs przeprowadzony został przez referat Partycypacji
i Polityki Społecznej. Adresowany był do organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), które w ramach celów statutowych
prowadzą działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa
publicznego.
Był to pierwszy konkurs ogłoszony za pośrednictwem
elektronicznego generatora naboru ofert www.witkac.pl http://www.
witkac.pl.
W ogłoszonym w konkursie terminie, tj. do 24 listopada 2020
roku wpłynęły 2 oferty.
Jedna z ofert została negatywnie zweryfikowana. Burmistrz
Radzymina podjął decyzję o przyznaniu dotacji Wyszkowskiej
Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Szron”.
Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości:
233.000,00 zł.

KONKURS z zakresu zdrowia publicznego
z obszaru profilaktyki i rozwiązywania
problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe
substancje psychoaktywne) w roku 2021
W grudniu 2020 roku Burmistrz Radzymina ogłosił
konkurs z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki
i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje
psychoaktywne) w roku 2021. Obsługa konkursu powierzona
została referatowi Partycypacji i Polityki Społecznej.
Zakres konkursu jest następujący:
1) Realizacja działań promocyjno-edukacyjnych i profilaktycznych
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkohol, narkotyki,
nowe substancje psychoaktywne);
2)  Udzielanie pomocy specjalistycznej osobom uzależnionym,
nadużywającym alkoholu, używającym szkodliwie substancji
psychoaktywnych, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom;
realizacja działań przez środowiska abstynenckie.
W konkursie mogą wziąć udział podmioty określone w art. 3
ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 z późn. zm.), to jest podmioty, których
cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych
zadaniami określonymi w art. 2 pkt 2), 3), 4), 5), 8) ww. ustawy.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu planuje
się na styczeń 2021 roku. Wysokość środków finansowych
przeznaczonych na realizację zadań w 2021 roku - 100.000,00 zł.
www.radzymin.pl

W listopadzie 2020 roku referat
Partycypacji i Polityki Społecznej
przeprowadził negocjacje z Wykonawcami oraz zapytanie ofertowe
na prowadzenie działań interwencyjno-wspierających, w tym udzielanie konsultacji i wsparcia w zakresie profilaktyki, rozwiązywania
problemów uzależnień, przemocy
w rodzinie oraz prowadzenie grup
wsparcia dla współuzależnionych
w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Radzyminie dla mieszkańców gminy.

Negocjacje przeprowadzono z trzema Wykonawcami, realizującymi tę
usługę od kilku lat w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Radzyminie. Mieszkańcy, korzystający ze
wsparcia z Punkcie wysoko oceniają
Wykonawców pod względem merytorycznym.
Na zapytanie ofertowe na m.in. na
prowadzenie grup wsparcie nikt się
nie zgłosił. Postępowanie w tym zakresie będzie prowadzone powtórnie.
Na realizację zadania przeznaczono
środki w wysokości: 63.000,00 zł.

Fot. Pixabay

Burmistrz Radzymina skierował na początku grudna list do mieszkańców północnej części Gminy Radzymin, Dotyczy on aktualizacji
ogólnopolskich map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla terenów. Przedstawiamy Państwu treść tego listu

Konkursy dla organizacji Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
społecznych
w 2021 roku (ul. Letnia 15, Radzymin)

Realizacja działań edukacyjno-profilaktycznych w szkołach
podstawowych Miasta i Gminy Radzymin w roku 2021
W grudniu 2020 roku referat Partycypacji i Polityki Społecznej prowadzi
negocjacje z Wykonawcami w zakresie
realizacja działań edukacyjno-profilaktycznych w szkołach podstawowych
miasta i gminy Radzymin w roku 2021,

dla których Urząd jest organem prowadzącym.
Dofinansowanie przez Urząd ww.
działań wynika z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii.
Działania te są realizowane w ścisłej
współpracy Urzędu ze szkołami i są odpowiedzią na zapotrzebowanie szkół.
Na realizację zadania przeznaczono
środki w wysokości: 100.000,00 zł.

Nowe zasady wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy Radzymin od 1 stycznia 2021 r.
Zgodnie z zapisami uchwały nr 356/
XXV/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 września 2020 r. oraz zarządzenia nr 0050.136.2020 Burmistrza
Radzymina z dnia 26 listopada 2020 r.,
począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r.,
zmianie ulegną zasady wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radzymin.
Wnioskodawca, który zostanie
umieszczony na liście oczekujących,

a nie otrzyma przydziału lokalu w trakcie trwania roku, w którym ubiegał się
o przyznanie lokalu, zobowiązany będzie, w terminie do dnia 31 marca roku
następnego, ponownie złożyć wniosek
wraz z wymaganymi załącznikami. Brak
złożenia wniosku przez Wnioskodawcę
będzie oznaczał rezygnację z ubiegania
się o lokal z zasobu mieszkaniowego
gminy Radzymin i tym samym, wykreślenie z listy osób oczekujących.

Z ww. dokumentami można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu
Miasta i Gminy Radzymin oraz w referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, który znajduje się w budynku
„B” przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, 05250 Radzymin – pokój nr 13. Szczegółowe informacje można również uzyskać
pod numerami: 22 66 76 880, 22 66 76
883 oraz 22 66 76 885.

Targowisko
w 2021 roku
bez zwierząt

Fot. Pixabay

Informacja dla mieszkańców północnej części gminy
Radzymin nt. aktualizacji map powodziowych

Zgodnie z zapisami uchwały nr 332/
XXIV/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 sierpnia 2020 r., począwszy
od dnia 1 stycznia 2021 r., nie będzie organizowany handel żywymi zwierzętami
na terenie targowiska miejskiego przy ul.
Ogrodowej w Radzyminie.
Handel będzie się odbywał tylko i wyłącznie w środy i soboty, z wyjątkiem
świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
Radzyminiak 1/2021
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA I-XII 2021 r.

SAMOR Z ĄD

II etap konsultacji społecznych nt. otoczenia
transportowego Centralnego Portu Komunikacyjnego
Do 31 grudnia można było składać uwagi II etapie
konsultacji społecznych, organizowanych przez
Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., dotyczących
projektu Strategicznego Centrum Lokalizacyjnego
Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Na mapach korytarza drogowego
planowanej Obwodnicy Aglomeracji
Warszawskiej widać, że jeden z proponowanych sposobów poprowadzenia
przyszłej trasy szybkiego ruchu przecina gminę Radzymin. Ten wariant, oznaczony kolorami czerwonym, pomarańczowym i niebieskim, przebiega przez
północno-wschodnie tereny gminy – od
Emilianowa przez Zawady, Łosie, Nowe Załubice i Arciechów – przecinając
Zalew Zegrzyński na wysokości Arciechów-Jadwisin. Druga linia – zbierająca
warianty jasnoniebieski i granatowy –
okrąża naszą gminę od północy, przecinając rzekę Bug na wysokości Ślężan
i dołączając do drogi krajowej nr 62 na
odcinku pomiędzy Serockiem a Wyszkowem.
Burmistrz Radzymina Krzysztof
Chaciński złożył w imieniu władz gminy uwagi do projektu, podtrzymujące
stanowisko gminy z marca 2020 r., że
przebieg wariantu pomarańczowego,

czerwonego i zielonego przez tereny
gminy Radzymin nie spełnia przesłanek ładu przestrzennego, uwarunkowań
wodnych, ograniczania ingerencji w istniejące skupiska zabudowań czy dbałości o tereny cenne przyrodniczo. Stoi też
w sprzeczności z interesem społecznym.
Szczegółowe uzasadnienie można
znaleźć na naszej stronie internetowej
w artykule ze stanowiskiem gminy Radzymin z dn. 5 marca 2020 r. Wówczas
w Starych Załubicach odbyło się spokanie dla mieszkańców, na którym Burmistrz Radzymina i przedstawiciele samorządu zaprezentowali mieszkańcom
stanowisko Gminy Radzymin w sprawie przebiegu korytarza Obwodnicy
Aglomeracji Warszawskiej przez teren
gminy. Podczas spotkania i po nim setki mieszkańców podpisały się pod tym
stanowiskiem. Ankiety zostały przekazane do CPK sp. z o.o., lecz firma nie odniosła się do nich w raporcie z I etapu
konsultacji.

REJON IV Weteranów, Stary Rynek, Zduńska, Głowackiego, Komunalna, Wiejska, Słoneczna, Wróblewskiego, Krótka, Wadery, Patriotów, Zaciszna, Wycinki, Braterska, Szlachecka, Kolejowa, Romantyczna, Witosa,
Kossaka, Królewska, Pułaskiego, Przemysłowa, Księżycowa, Aleja Wrzosowa, Rzeczna, Borówkowa, Sosnowa, Pagórkowa, Brzozowa, Grzybowa, Piaskowa, Łosia, Borkowska, Kolonie Nasze , Jałowcowa
Zmieszane
21
11
4,25
8,22
6,20
4,17
1,15,29
12,26
9,23
7,21
4,25
16
Tworzywa sztuczne i metale
14
11
11
8
6
2,29
29
23
24
22
16
14
Papier
14
11
11
8
6
2,29
28
23
24
22
16
14
Szkło
4
18
29
10
19
2
14
25
Popiół
12
9
9
8
14
12
9
Bio
14
11-choinki
10
2,15,29
10,27
10,24
8,22
5,16
2,15,30
14,28
25
23
Gabaryt
13

Radzyminiak
W roku 2021 odbiór odpadów
z terenu Gminy Radzymin
realizowany będzie przez
wyłonionego w drodze przetargu

17 grudnia 2020 r. Rada Powiatu Wołomińskiego
uchwaliła budżet na 2021 rok.
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Trudno powiedzieć, co można zrobić
za tak małe środki. Tego typu dziwnych zapisów jest niestety więcej np.
rozbudowa drogi powiatowej relacji
Radzymin (ul. Leśna i Mokra) za 131 511
zł. Przy obecnie panujących stawkach
jest to bardzo niewielka kwota, wystarczająca na bardzo krótki odcinek.
Niestety, nie znalazły się w projekcie budżetu priorytetowe, wielokrotnie zgłaszane przez Burmistrza Radzymina inwestycje, jak remont ulicy
Żeromskiego, droga na Łosie, budowa chodnika w Rudzie, czy budowa

REJON II Korczaka, Słowackiego, Mistrza i Małgorzaty, Tetmajera, Tuwima, Gródki, Ogrodowa, Kwitnąca, Malownicza, Wiśniowa, Czereśniowa, Waltera, Pogonowskiego, Narutowicza, Kilińskiego,1-go Maja,
Wąska, Zwycięska, Husarska, Rycerska, Pionierska, Wyszkowska, Wyszyńskiego, Letnia, Czapury, Orła Białego, Cicha, Piotra Skargi, Leśna, Miłosna, Mokra, Rataja, Pl. Wolności. P.O.W
Zmieszane
19
9
2,23
13,27
11,25
8,22
6,20
3,17,31
14,28
12,26
16
7,30
Tworzywa sztuczne i metale
5
2
2,30
30
25
22
21
17
14
12
9
7
Papier
5
2
2,30
30
25
22
21
17
14
12
9
7
Szkło
2
16
27
8
20
3
12
23
Popiół
12
9
9
6
5
5,30
28
Bio
12
9-choinki
9
6,20
5,18
1,15,29
13,27
10,24
7,21
5,19
16
14
Gabaryt
2
REJON III Jana Pawła, Piłsudskiego, Dzielna, Matejki, Sienkiewicza, Kredytowa, Wierzbowa, Kotkowskiego, Wspólna, Norwida, Glinkowska, Narbutta, Dolna, Zapolskiego, Strzelców Wileńskich,11-go listopada, Żeligowskiego, Traugutta, Batorego, Daszyńskiego, Żeromskiego, Paderewskiego, Czartoryskiej ,Strzelców Kaniowskich, Skorupki, Konstytucji 3-go Maja, Mickiewicza, Koliski, Lubomirskiego, Marszała,
Wołomińska, Zielona, Wczasowa. Jutrzenki, Mieszka I, Stary Janków
Zmieszane
20
10
3,24
7,21
5,19
2,16,30
14,28
11,25
8,22
6,20
3,24
15
Tworzywa sztuczne i metale
8
3
12
9
7,31
28
27
24
20
19
17
14
Papier
15
10
12
9
7,31
29
27
24
22
19
17
14
Szkło
27
10
20
1
14
25
6
17
29
Popiół
11
8
8
7
6
3
1,29
Bio
11
3-choinki
3,31
14,28
14,28
9,23
5,21
5,18
3,15,27
13,27
17
15
Gabaryt
19

Skromne nakłady na radzymińskie drogi w budżecie
Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok
Niestety, projekt budżetu zaproponowany przez Zarząd Powiatu nie
jest zbyt optymistyczny dla Radzymina. Choć pod względem liczby kilometrów dróg powiatowych jesteśmy
drugą gminą w powiecie, to wg zaplanowanych nakładów inwestycyjnych,
wydajemy się raczej jedną z ostatnich.
W projekcie budżetu na 2021 rok
znalazło się całkiem sporo zadań projektowych dla gminy. Niektóre z nich
są zastanawiające - np. projekt zagospodarowania terenu przy Liceum
Ogólnokształcącym za 15 000 zł.

REJON I Nowa, Partyzantów, Rotmistrza Pileckiego, Lawendowa, Batalionów Chłopskich, Makowa, Pogodna, Wronia, Folwarczna, Dębowa, Bażancia, Ziemowita, Tęczowa, Akacjowa, Zielna, Żwirkowa, Władysława IV, Książęca, Maczka, Zdrojowa, Źródlana, Żulińskiego, Legionów, Sybiraków, Skrajna, Prosta, Platynowa, Szkolna, Konopnickiej, Skłodowskiej, Szymborskiej, Kwiatów Polskich, Kochanowskiego, Różewicza, Broniewskiego, Św. Augustyna, Waniliowa, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Strzelców Grodzieńskich, Armii Krajowej, Falandysza, Reymonta, Szafirowa, Bursztynowa, Rubinowa, Brylantowa, Szmaragdowa,
Diamentowa, Perłowa, Turkusowa, Dobra, Kopernika, Łąkowa, Miła, Polna, Zgody, Willowa, Kameliowa, Morelowa, Oliwkowa, Hallera, Świerkowa
Rodzaj odpadów/miesiąc
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Zmieszane
21
11
4,25
8,22
6,20
1,17
1,15,29
12,26
9,23
7,21
4,25
16
Tworzywa sztuczne i metale
28
25
23
19
21
14
13
13
6
8
5
2,30
Papier
28
25
23
19
21
18
12
9
7
5
4
2,30
Szkło
21
1
16
27
8
16
30
10
23
Popiół
8
4
1
2,30
28
25
23
Bio
13
9-choinki
10
7,19
4,20
1,18
1,15,30
12,26
9,23
4,21
18
16
Gabaryt
29

chodnika w ulicy Polnej w Cegielni.
Budowa ciągu drogowego ulicy
Szkolnej rozpoczęła się już w zeszłej
kadencji. Na tę inwestycję wydano
około 10 mln zł. Po wyremontowaniu nawierzchni asfaltowej odcinek,
na którym nie ma chodnika, ani szerokiego pobocza, stał się wyjątkowo
niebezpieczny dla pieszych. Pieszymi na tej drodze są przede wszystkim
dzieci, bo jest to ich codzienna droga
do szkoły.
Od dwóch lat, wspólnie z radną z Cegielni Agnieszką Krawucką

monitowałyśmy w starostwie, przypominając, jak ważna jest ta inwestycja z punktu widzenia bezpieczeństwa najmłodszych uczestników
ruchu drogowego. Aktualnie powiat
zakończył prace projektowe i wydał
decyzję ZRID opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności, a gmina Radzymin wykonała odwodnienie
i przebudowę przepustu w ul. Sikorskiego, dzięki czemu odprowadzenie
wód opadowych z ul. Polnej nie jest
już problemem.
Wielka szkoda, że dla władz powiatu nie są to wystarczająco istotne
argumenty, a dodatkowo jeszcze na
poprzedniej sesji przyjmowaliśmy petycję w sprawie remontu tej ulicy, która została pozytywnie zaopiniowana

i przez komisję branżową i przez całą
Radę Powiatu.
Dnia 4 grudnia 2020 roku zgłosiłam wniosek do Zarządu Powiatu Wołomińskiego (jednym z jego
członków jest mieszkaniec Radzymina radny Paweł Dąbrowski), aby została wprowadzona ta inwestycja do
budżetu powiatu, zwłaszcza że odcinek, na którym najbardziej zależy
mieszkańcom to około 300 m, czyli
koszt takiej budowy to około 2 mln zł.
Uważam, że przy skali ponad
63 mln zł budżetu inwestycyjnego
i przeszło 256 mln zł ogółu dochodów
Powiatu Wołomińskiego, nie jest to
wygórowana kwota.
Marta Rajchert
Radna Powiatu Wołomińskiego
www.radzymin.pl

Wykonawcę - Konsorcjum Firm:
MS-EKO Sp. z o.o.
i EKO-MAX Recykling Sp. z o.o.,
ul. Modlińska 129 lok. U7,
03-186 Warszawa,
Podwykonawcę: Konsorcjum Firm:
RDF Sp. z o.o.
i MPK Pure Home Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka.
Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej
w Radzyminie z dnia 14 grudnia 2020 r. od
01.02.2021 roku zmianie ulegną stawki opłat
za odbiór odpadów komunalnych z budynków wielorodzinnych. Za odpady segregowane stawka opłaty będzie wynosiła - 12,20 zł za
każdy m³ zużytej wody. W przypadku braku
segregacji odpadów, zostanie naliczona podwyższona opłata, która wyniesie 24,40 zł za
każdy m³ zużytej wody z danej nieruchomości wielorodzinnej.
Zwiększeniu ulegają również zniżki dla
budynków jednorodzinnych za kompostowanie odpadów do 3 zł od osoby miesięcznie.
Odpady należy wystawić przed posesję do
godz. 6:00 rano w miejscach dostępnych do
odbioru z możliwością dojazdu.W przeciwnym razie odpady mogą zostać nieodebrane,
a reklamacje nie będą uwzględniane.

www.radzymin.pl

REJON V Zawady, Mokre, Łosie, Łąki Radzymin : Letniskowa , Kolonia Pod Lasem, Parcela za Kaczką
Rodzaj odpadów/miesiąc
I
II
III
IV
V
VI
VII
Zmieszane
22
12
5,26
9,23
7,21
4,17
2,16,30
Tworzywa sztuczne i metale
8
5
5,30
27
28
25
23
Papier
8
5
5
27
28
25
23
Szkło
29
10
23
4
16
Popiół
8
5
5,31
28
Bio
13
12-choinki
10
9,23
7,18
1,18
2,16,30
Gabaryt
19
REJON VI Ciemne, Cegielnia, Nowy Janków
Zmieszane
4,25
Tworzywa sztuczne i metale
5
Papier
4
Szkło
Popiół
18
Bio
25 -choinki
Gabaryt

15
1
1
3
15
22

8,29
1,31
1,29
15
15
22

12,26
26
26
26
12
9,19

REJON VII Nadma, Słupno (lewa strona w kierunku Warszawy)
Zmieszane
5,26
16
9,30
Tworzywa sztuczne i metale
19
16
16
Papier
19
16
16
Szkło
12
23
Popiół
15
9
9
Bio
28 choinki
25
26
Gabaryt
2

13,27
13
15
6
7
14,28

8,22
1,29
1,29
29
28
1,15,29
15

IX
10,24
17
17

13,27

10,24

13,24
24
24

7,21
21
23
7

5,19
21
21
21

2,16,30
18,
18
30

13,27
13
15

4,17,31
17

14,28

12,26

9,23

6,20

11,25
11
11
18

8,22
8
8
29

6,20
6
6

3,17,31
3,31
3,31
10

14,28
28
28
21

12,26

9,23

7,21

4,18

1,15

2,16,30
5,30
5,30

14,28
28
29
7

11,25
28
28
18

8,22
25
25
29

10,22

8,20

5,19

2,16,30

6,20
27
27

4,17
24
24
10

1,15,29
22
22
22

12,26
19
19

9,23
16
16
2

13,27

9,24

8,22

5,19

2,16,30

REJON VIII Arciechów, Popielarze, Nowe Załubice, Stare Załubice, Ruda, Borki
Zmieszane
20
10
3,24
7,21
5,19
Tworzywa sztuczne i metale
13
12
12
10
8
Papier
13
11
11
10
8
Szkło
21
3
13
26
Popiół
27
24
24
21
Bio
14
8-choinki
11
1,15,28
13,26
Gabaryt
3
REJON IX Słupno (prawa strona w kierunku Warszawy), Sieraków
Zmieszane
7,28
18
11,25
Tworzywa sztuczne i metale
7
4
4
Papier
7
4
4
Szkło
2
18
Popiół
7
2
2,31
Bio
14
12-choinki
4
Gabaryt

VIII
13,27
20
20
27

REJON X Rżyska, Dybów Kolonia, Dybów Górki, Wiktorów, St. Dybów, Dybów Folwark, Emilianów, Zwierzyniec
Zmieszane
12
2,23
16
6,20
4,18
1,15,29
13,27
10,24
20
18
15
13
10
Tworzywa sztuczne i metale
22
23
23
Papier
22
23
23
20
18
15
13
10
Szkło
19
2
16
25
9
17
Popiół
5
4
2,30
27
Bio
19
16-choinki
16
16,27
10,25
10,23
9,20
6,17,31
Gabaryt
25

7,21
7
7
28
14,30

X
8,22
15
15
8
15
8,22

XI
8
10
10
19
9
19

XII
3, ,22
10
10
29
9
17

11,25
11
11
15
4
4,18

15
8
8
22
3,29
15

6,27
8
8

12,26
26
26

16
23
23
2
24
22

7,28
21
21
14
22
20

20
14,28

3,24
18
18
10
17
18

15
17
17
22
15
13

7,21
13
13
14
21
14,28

4,25
12
12
26
18
26

16
9
9

5,19
5
5

9,30
2,30
2,30
9
9
23

21
28
28
21
7
21

27
1,13,29

6,20
18
18

12
12,25

27
13

16
17
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Ś RODOWIS KO

Wykonane melioracje i odwodnienia

1.	W dniu 13.11.2020 r. zakończono zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i zabudowy rowu
komunalnego położonego w drodze
gminnej ulicy Gościniec w miejscowości Słupno gm. Radzymin na odcinku pomiędzy ul. Żeromskiego
a ul. Chabrową”.
Wartość robót: 137.205,58 zł brutto.
2.	W dniu 30.11.2020 r. Wykonawca
przekazał dokumentację projektową dotyczącą zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej
na przebudowę rowu przydrożnego w ul. Piłsudskiego w miejscowości Ciemne gmina Radzymin”. Do
30.04.2021 r. czekamy na uzyskanie
prawomocnej decyzji pozwolenia
wodnoprawnego i pozwolenia na
budowę lub zgłoszenia.
Wartość robót: 77.490,00 zł brutto.
3.	W dniu 30.11.2020 r. Wykonawca
zakończył wykonanie usługi pn.
„Pomiar geodezyjny wysokościowy
i wykonanie profili podłużnych rowów melioracyjnych i komunalnych
na terenie Radzymina, Dybowa Kolonii, Nadmy, Emilianowa i Zwierzyńca gm. Radzymin”. Dodatkowo
zlecono pomiary na terenie Starego
Dybowa.
Pomiarami objęto ok. 14518 m rowów.
Wartość usługi: 25.000,00 zł brutto.

„Usunięcie
i unieszkodliwienie
odpadów zawierających
azbest z terenu Gminy
Radzymin”

Finalnym produktem tych prac
jest już w naszym posiadaniu dokumentacja techniczna w postaci geodezyjnych map zasadniczych
z naniesionymi rowami melioracyjnymi-komunalnymi z istniejącymi
budowlami oraz profile podłużne rowów pokazujące stan istniejący tych
urządzeń oraz właściwe położenie
dna rowów i wszystkich budowli z nimi związanymi. Powyższe opracowania są niezbędne dla dalszej właściwej gospodarki gruntowo-wodnej dla
terenów będących w oddziaływaniu
tych rowów. Pozwoli to na przywrócenie odpowiednich parametrów zarówno położenia dna rowu jak i istniejących budowli typu przepustów
i rurociągów. Będzie również podstawą do określenia parametrów przyszłej przebudowy rowów, budowy
nowych przepustów rurociągów oraz
innych umocnień. Bez tych danych
technicznych niemożliwe są dalsze
działania na rzecz budowy i utrzymania zarówno otwartej sieci odwodnienia miasta i gminy jak również dalsza
rozbudowa sieci kanalizacji deszczowo-drenażowych. W roku następnym
przewidujemy zlecenie pomiarów
dalszej części rowów melioracyjnych
i komunalnych, najistotniejszych
z punktu widzenia odwodnienia miasta i gminy Radzymin.

Gminy Radzymin”
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dokonanych czipowań, trwa to do około tygodnia.
Czy moje dane może każdy zobaczyć?
W formularzu rejestracyjnym podajecie Państwo pełne dane teleadresowe.
Spośród tych danych, publicznie widać
jedynie nazwę miejscowości oraz numer telefonu, pod który należy zadzwonić w razie znalezienia zwierzęcia.
Reszta danych osobowych jest ukryta.
Czy jeśli mam zarejestrowanego psa,
muszę zgłaszać ten fakt do Gminy?
Nie. Każdy właściciel, który zaczipował wszystkie swoje psy może już spać
spokojnie. Nic nie trzeba nigdzie zgłaszać. Tylko ci, którzy mają psy niezaczipowane, muszą sami, bez wezwania,
uiścić (do 30 kwietnia 2021 r.) opłatę

Inwentaryzacja Radzymin dla Niepodległej
źródeł ciepła
Od 22 października 2020 r. na terenie gminy Radzymin
przeprowadzana jest inwentaryzacja indywidualnych
źródeł ciepła. Zadanie to zostało dofinansowane
z budżetu województwa mazowieckiego w ramach
programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony
Powietrza MAZOWSZE 2020” i prowadzi je Zakład
Analiz Środowiskowych EKO-PRECYZJA.

Podczas sobotnich akcji, od 24 października zaczipowano 1066 zwierzaków. To bardzo dobry wynik,
świadczący o tym, że Radzyminiacy są coraz bardziej świadomi korzyści wynikających z zabezpieczenia
swoich pupili.

z naszej gminy. Na realizację zaCzy czip można namierzyć z daleka?
daniadofnansowany
pn. „Usunięcie i przez
unieszkoMikro czip to nie GPS. Nikt z daleka
dliwienie odpadów zawierających
Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
nie „namierzy” naszego psa. Żeby odazbest z terenu Gminy Radzymin”
i Gospodarki
Wodnej wdotację
Warszawie czytać numer zakodowany na czipie,
Gmina otrzymała
w formie
dotacji,
w
kwocie
23Zada937,88 złnależy zbliżyć skaner bezpośrednio do
w wysokości 23 937,88 zł.
skóry zwierzęcia.
nie zostało zrealizowane w okresie
01.06.2020 r. – 31.08.2020 r.
Czy muszę gdzieś zarejestrować czip?
Nie. Wszystkie czipy wszczepione
podczas gminnych akcji są rejestrowane przez lecznicę, z którą gmina
ma podpisaną umowę na czipowanie
zwierząt. Ze względu na dużą ilość
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Dzięki powyższym pracom geodezyjnym jesteśmy gotowi do udzielenia informacji na temat stanu rowów
i koniecznym do wykonania zakresem prac przez poszczególnych właścicieli rowów. Cały czas liczymy na
współpracę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie
w ww. zakresie.
Ponadto dla usprawnienia sieci
odwodnienia w 2020 r. siłami własnymi (2 pracownikami gospodarczymi Urzędu) wykonane zostały
prace konserwacyjne, odtworzeniowe, likwidacja przetamowań na rowach komunalnych i melioracyjnych
– wykonano konserwację ok. 2500 mb
(25 km) rowów melioracyjnych, komunalnych i przydrożnych.
Urząd Miasta i Gminy Radzymin
w 2020 r. podjął działania mające na
celu wykonania robót zabezpieczających przed skutkami nawalnych
opadów deszczu, gradu i gwałtownych burz, w konsekwencji których
powstały liczne podtopienia budynków i mienia, jak również w skutek
których powstały znaczne zniszczenia płodów rolnych mieszkańców
gminy Radzymin. Wykonano konserwację 958,5 mb, renowację rowów
melioracyjnych, komunalnych i przydrożnych.
Wojciech Kusi

Podsumowanie akcji czipowania psów w 2020 r.

W 2020 roku Gmina Radzymin
po raz kolejny otrzymała dofinany:
Bardzo nas to cieszy i zachęca do
sowanie z Wojewódzkiego Funkontynuowania podobnych działań
ADZYMIN duszu Ochrony Środowiska i Gow kolejnych latach. W trakcie trwania
spodarki Wodnej w Warszawie na
akcji, padało z Państwa strony bardzo
Projekt
pn.
realizację zadania polegającego
wiele pytań. Oto odpowiedzi na te zana
usunięciu
i
unieszkodliwieniu
cie i unieszkodliwienie odpadów zawierającychdawane
azbest najczęściej:
z terenu
odpadów zawierających azbest
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od psa, która obowiązywać będzie od
2021 roku. Opłata będzie wynosić 120
zł rocznie od każdego posiadanego psa.
Czy jak mam już zaczipowanego psa,
muszę go czipować jeszcze raz przez
Gminę?
Nie. Warto natomiast sprawdzić, czy
nasz czip jest zarejestrowany w bazie
Safe Animal. W tym celu należy wejść
na stronę safe-animal.eu i wpisać nr
czipa, który powinien być wklejony
lub wpisany w książeczce zdrowia psa.
Jeśli czip jest niezarejestrowany, lub
dane są nieprawidłowe (np. nieaktualny telefon), należy poprosić lekarza
weterynarii, który dokonywał czipowania o zarejestrowanie czipa. Można
też zrobić to samemu, rejestrując konto
w bazie Safe Animal. Następnie można

samemu (odpłatnie) zarejestrować nr
czipa.
Do czego służą naklejki i zawieszka,
które dostaję od lekarza po zaczipowaniu mojego psa?
Naklejki zawierają numer czipa. Jedną z nich należy wkleić w książeczkę
zdrowia psa, reszta jest na zapas. Przydaje się np. podczas wyrabiania psu
paszportu, lub przy przekazywaniu psa
nowemu właścicielowi (np. przy umowie adopcyjnej).
Zawieszka informuje o tym, że pies jest
zaczipowany. Warto ją przyczepić do obroży. Gdy ktoś znajdzie naszego zaginionego
pupila, w łatwy sposób może przy pomocy
smartfona zeskanować kod QR z zawieszki i od razu wyświetla mu się strona www
z numerem telefonu właściciela.

www.radzymin.pl

Inwentaryzację planowano zakończyć 15 grudnia 2020 r., jednak do tej
pory udało się zebrać zaledwie 2750
ankiet. Jednym z czynników utrudniającym przeprowadzenie inwentaryzacji jest pandemia. Chcąc uzyskać
jak najbardziej wiarygodne dane na
temat ilości i jakości źródeł ogrzewania na terenie naszej gminy postanowiliśmy wydłużyć termin zbierania
ankiet. Informacje o źródłach ciepła
zbierają ankieterzy, którzy odwiedzają
poszczególne nieruchomości. Ankietę możemy również wypełnić zdalnie,
dzwoniąc pod nr 694 025 853 lub on-line (informacja dostępna na stronie
www.radzymin.pl ).
Inwentaryzacja to ważny krok, który pozwoli poprawić jakość powietrza,
a w efekcie stan zdrowia mieszkańców
naszej Gminy. Wyniki ankiet posłużą
do realizacji zadań w zakresie polepszania jakości powietrza, którym oddychamy, np. do planowania programów
dopłat do wymiany „kopciuchów”.
Na terenie Gminy Radzymin jest
wiele pieców niespełniających wymaganych norm. Wiedza o ich ilości

pozwoli zaplanować działania zmierzające do ich wymiany, w tym pomoc
w pozyskaniu środków finansowych na
ten cel.
Pamiętajmy, że to, co trafia do naszego pieca, istotnie wpływa na nasze
zdrowie oraz otaczające nas środowisko. Pamiętajmy, że w piecach nie
wolno spalać odpadów (np. tworzyw
sztucznych, liści, płyt meblowych).
Zgodnie z uchwałą antysmogową,
obowiązującą na terenie województwa
mazowieckiego, od 1 lipca 2018 r. nie
wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:
•	mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
•	węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
•	węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;
•	paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Jaki masz piec?
Wypełnij ankietę!
W ramach inwentaryzacji źródeł ciepła prosimy
wszystkich mieszkańców o wypełnienie ankiety, jakim
piecem ogrzewają Państwo swój dom. Ankietę można
wypełnić:
u ankietera - gdy odwiedzą Państwa oznakowani
ankieterzy z firmy Eko-Precyzja
on-line na stronie www.eko-precyzja.eu/ankieta.php
telefonicznie pod numerem: 694 025 853
Wiedza zgromadzona podczas inwentaryzacji posłuży
działaniom gminy na rzecz poprawy jakości powietrza.
www.radzymin.pl

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Radzyminie, w związku z obostrzeniami
wynikającymi z pandemii, miały w tym roku odmienny niż w latach poprzednich charakter.
Radzymin udowodnił jednak, że pamięta i dziękuje za Polskę Niepodległą.
11 listopada w Kolegiacie tradycyjnie odprawiona została Msza święta
w intencji Ojczyzny. Następnie przedstawiciele władz samorządowych
wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół
Radzymina złożyli wieńce przy pomnikach Tadeusza Kościuszki i Wincentego Witosa.
Miłym akcentem w tym dniu była
krótka uroczystość przekazania gminie Radzymin kamiennego krzyża
z odrestaurowanego pomnika Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej. Krzyż na ręce Burmistrza
Radzymina Krzysztofa Chacińskiego
i Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Radzyminie Piotra Rembelskiego
przekazał pan Konrad Szostek, prezes
Nieporęckiego Stowarzyszenia Historycznego. W ubiegłym roku, dzięki
inicjatywie stowarzyszenia i gminy
Nieporęt, pomnik w Wólce Radzymińskiej został poddany renowacji
i odzyskał swój pierwotny kształt ze
zwieńczeniem w formie kuli z wizerunkiem krzyża Virtuti Militari. Pomnik powstał w 1924 r., a oryginalna
kula na jego szczycie została prawdopodobnie zniszczona w czasie II wojny
światowej. Później zastąpiono ją kamiennym krzyżem, który od 11 listopada br. jest w gminie Radzymin i docelowo trafi do Sanktuarium św. Jana
Pawła II w Radzyminie.

Święto Niepodległości on-line
Tegoroczne Święto Niepodległości w Radzyminie zostało również
uczczone poprzez projekty on-line.
Gmina włączyła się m.in. w akcję
„Niepodległa do hymnu”. Tuż przed
całkowitym zamknięciem szkół udało
się zaangażować dzieci z radzymińskich placówek oświatowych, które
w dowód pamięci o Narodowym Święcie Niepodległości, uroczyście odśpiewały Hymn Rzeczypospolitej Polskiej.
W nagranie filmu, który miał na celu
zachęcenie mieszkańców do wspólnego odśpiewania hymnu państwowego
w samo południe Święta Niepodległości, zaangażowały się dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 1 im. ppłk. Pilota Mariana Pisarka w Radzyminie, Szkoły
Podstawowej nr 2 w Radzyminie oraz
Przedszkola nr 2 w Radzyminie.
11 listopada o godz. 16:00, premierę w sieci miał również program pieśni patriotycznych i melodii legionowych w wykonaniu Radzymińskiej
Orkiestry Dętej i aranżacji Jerzego

Dobrzańskiego. Każdy mieszkaniec
Radzymina i nie tylko miał możliwość
obejrzeć koncert na kanale Youtube
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Radzymin.
Z okazji 102. rocznicy Odzyskania
Niepodległości powstał również teledysk patriotyczny, w którym Wiktoria Wolańska wykonała utwór „Co to
jest Niepodległość”. Klip został zrealizowany na zlecenie Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii
Krajowej Ziemi Radzymińskiej pod

patronatem burmistrza Radzymina
Krzysztofa Chacińskiego. Nagranie
miało premierę on-line w przeddzień
Święta Niepodległości na gminnym
facebooku i kanale youtube.
O obchodach Święta Niepodległości w Radzyminie przypomniały nam
również udekorowane biało-czerwonymi flagami ulice, skwery, domy
i balkony. 11 listopada 2020 roku, mimo pandemii, udało się w gminie Radzymin uczcić godnie i wyjątkowo.
Radzyminiak 1/2021
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Pierwsza Brytyjka „Zasłużona dla Radzymina”
– SUE RYDER (1923-2000)

Świąteczny Radzymin
Święta Bożego Narodzenia to czas
wyjątkowy. Czas rodzinnych spotkań,
życzliwości, wzajemnych życzeń i dobroci. W tym roku okres ten nabiera
szczególnego znaczenia również ze
względu na trwającą epidemię. Uświadamia nam, jak ważne są zdrowie, rodzina oraz zwykłe codzienne gesty serdeczności i małe powody do radości.
Chcąc nadać naszemu miastu
świąteczny klimat i wzbudzić radość
mieszkańców gminy Radzymin, samorząd stworzył - w parku przy ul.
Tadeusza Kościuszki - galerię gigantycznych ozdób świątecznych. Sferyczne bombki z betonu, podświetlane od
środka barwnym, zmieniającym się
oświetleniem LED, tworzą bożonarodzeniową atmosferę i dają piękny efekt
wizualny.
O zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia przypomina również
8-metrowa żywa choinka ustawiona przed Urzędem Miasta i Gminy
Radzymin, którą przyozdobiono

Ziemia z Radzymina
dla Paczkowa
Z okazji Święta Niepodległości i 100-lecia Bitwy Warszawskiej władze miasta
i gminy Paczków, położonej w woj. opolskim, zwróciły się do gminy Radzymin
z prośbą o przekazanie ziemi z mogił bohaterów wojny polsko-bolszewickiej
1920 roku w celu umieszczenia przy pomniku Orła Białego w Paczkowie podczas
uroczystości w dn. 11 listopada. Tak też się stało - urna z ziemią z Radzymina
trafiła na opolszczyznę.

punktami świetlnymi w ilości 4000
sztuk. Ciekawy efekt wizualny tworzą również iluminacje świąteczne,
które ozdobiły budynki A i B urzędu.
Dekoracje świąteczne cieszą nie tylko

dzieci, ale i dorosłych. Wszystkich
mieszkańców pragnących obejrzeć
rozświetlone świątecznie miasto zapraszamy na wieczorny spacer po centrum Radzymina.

Finał konkursu biblijnego
w dobie pandemii
18 listopada 2020 r. odbył się w Radzyminie finał XVIII Edycji Powiatowego
Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego, który przebiegał pod hasłem „Boża
Opatrzność w dziejach narodu i człowieka”.
Uroczystość była przesunięta
w czasie z powodu pandemii i odbyła się w ograniczonej przez pandemię
formie. W dwóch etapach konkursu
udział wzięło 13 szkół z terenu Powiatu Wołomińskiego - uczniowie klas
starszych szkół podstawowych, którzy musieli wykazać się wiedzą o starotestamentowych Ksiegach Jonasza,
Rut i Judyty. Księgi te zostały wybrane głównie ze względu na treść i przesłanie, nieodłącznie związane z Bożą
Opatrznością oraz wszechmocnym
działaniem Boga w dziejach narodu i człowieka. Ta tematyka wiązała
się mocno z 100. rocznicą Cudu nad
Wisłą, z historią i rocznicami naszej
Ojczyzny, naszego powiatu i samego
miasta Radzymina.
Nagroda główna w rywalizacji zespołowej przypadła Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. E. Czartoryskiej
w Radzyminie. Kolejne miejsca zdobyły Szkoła Podst. nr 3 im. Janusza
Korczaka w Zielonce i Zespół Szkół
im. Prymasa Tysiąclecia w Markach.
14
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W rywalizacji indywidualnej najwyższe noty mieli:
1. miejsce - Jonasz Grabowski, SP nr
2 w Radzyminie.
2. miejsce - Faustyna Woronowicz,
SP nr 3 w Zielonce.
3. miejsce – Maciej Niziołek, SP nr 2
w Radzyminie
Wyróżnienie dla Julii Chalaby z Zespołu Szkół w Markach

S P O ŁEC ZNOŚĆ

Młodzież z Klubu AK podczas oficjalnego
pobrania ziemi z Cmentarza Żołnierzy
Polskich 1920 w Radzyminie

Szkoły otrzymały puchary ufundowane przez Radę Rodziców oraz
dyplomy. Nagrody w rywalizacji indywidualnej - sprzęt elektroniczny
przydatny w nauczaniu zdalnym - zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wołominie.
Konkurs co roku odbywa się pod
Patronatem Burmistrza Radzymina.
(s. Paula Nikiel, koordynator konkursu)

IPN odrestaurował grób kpt.
Downar-Zapolskiego na Powązkach
Z inicjatywą renowacji grobu bohatera walk pod Radzyminem, kpt. Ryszarda Downar-Zapolskiego wystąpił
w marcu 2020 r. Klub Historyczny im.
Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej.
Inicjatywa była związana z 100. rocznicą
Bitwy Warszawskiej. Instytut przychylił
się do tej prośby i przeprowadził prace
w ciągu kilku miesięcy w ramach działań na rzecz upamiętniania miejsc walk
i męczeństwa.
W piśmie do IPN tak zostały opisane dramatyczne wydarzenia z 14 sierpnia 1920 r.: „W krytycznym momencie
bitwy z bolszewikami pod Radzyminem w dniu 14 sierpnia 1920 roku kpt.
Ryszard Downar-Zapolski osłaniał
odwrót swojego pułku z Radzymina
w kierunku Warszawy. Dowodzony
przez niego I batalion bronił się zaciekle po obu stronach szosy w okolicy
Cegielni i usiłował powstrzymać napór nieprzyjaciela, aby w ten sposób
pozostałe oddziały 85. Wileńskiego
Pułku Strzelców mogły wycofać się
na II linię polskiej obrony. Przewaga

bolszewików była jednak zbyt duża
i kpt. Downar-Zapolski musiał zarządzić odwrót. Postanowił zająć nowe stanowisko na skrzyżowaniu dróg
w Słupnie. Tu w czasie wydawania rozkazów został ugodzony kulą w pierś.
Tak zginął dzielny dowódca strzelców
wileńskich, pierwszy oficer Dywizji
Litewsko-Białoruskiej, odznaczony
Orderem Virtuti Militari. Jego pogrzeb w Warszawie w dniu 17 sierpnia 1920 roku, wspólny z ks. Ignacym
Skorupką – Bohaterem Ossowa, stał
się wielką manifestacją patriotyczną”.
Burmistrz Radzymina skierował
podziękowania za godne uczczenie
pamięci kpt. Downar-Zapolskiego
poprzez odnowienie jego mogiły na
ręce p. Ewy Żaboklickiej z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie, która od
samego początku patronowała temu
projektowi, wspierała inicjatywę Klubu AK i dzięki jej determinacji udało
się zrealizować to przedsięwzięcie.
(W. Kolatorski)
www.radzymin.pl

W 20. rocznicę śmierci „Lady od Warsaw” Sue Ryder, Rada Miejska
w Radzyminie podjęła jednomyślną uchwałę o nadaniu tytułu „Zasłużony
dla Radzymina – Bene Meritus” Fundacji Sue Ryder, w celu uhonorowania
słynnej brytyjskiej filantropki i jej następców.
Fundacja Sue Ryder jest organizacją
pozarządową, która kontynuuje dzieło
zmarłej 2 listopada 2000 r. pani Margaret Susan Ryder, określanej zaszczytnym mianem „Lady Ryder of Warsaw”.
Trudno byłoby znaleźć drugą taką kobietę, a jeszcze trudniej Brytyjkę (z całym szacunkiem dla Florence
Nightingale – matki współczesnego
pielęgniarstwa), która uczyniłaby tyle
dobrego nie tylko dla Polski, ale i całego świata.
Sue Ryder była postacią wyjątkową, jej posłannictwo można porównać
chyba jedynie z misją św. Matki Teresy z Kalkuty, a miarą jej wielkości było dzieło pomocy potrzebującym, które realizowała przez całe swoje życie
w myśl wyznawanej dewizy: „Jesteśmy
tyle warci, ile zrobimy dla innych”.
Szacuje się, że na przestrzeni lat pomocą zaofiarowaną przez Sue Ryder
objętych zostało co najmniej pół miliona ludzi, reprezentujących ponad
50 różnych narodowości. Jednakże to
Polska i Polacy zajmowali szczególne
miejsce w jej sercu. To właśnie w naszym kraju ufundowała najwięcej, bo
aż trzydzieści domów opieki, (z których do dziś funkcjonuje 15), była też
fundatorką kilku hospicjów i oddziałów szpitalnych.

„NIE ODWRACAJ WZROKU”
Margaret Susan Ryder, znana jako
Sue Ryder, przyszła na świat 3 lipca 1923
r. w Leeds na północy Anglii, w dobrze
sytuowanej, ziemiańskiej rodzinie
osiadłej w hrabstwie Suffolk. Rodzice małej Sue, którzy sami poświęcali
się działalności na rzecz ubogich, zamieszkujących sąsiadujące z ich posiadłością slumsy od najmłodszych lat
uwrażliwiali córkę na problemy osób
potrzebujących.
Matka zabierała ją na dydaktyczne
spacery po slumsach i tłumaczyła, że
tak również wygląda życie. „Nie zamykaj oczu, nie odwracaj głowy” – mówiła. Częstym widokiem w ogrodzie państwa Ryder były gromadki dzieciaków
z biednego sąsiedztwa, które zawsze
mogły liczyć na poczęstunek kanapkami i słodyczami.
To właśnie z domu rodzinnego
www.radzymin.pl

się dla Ojczyzny, a z drugiej w wolnych
chwilach pomimo wszystko potrafili
cieszyć się życiem, jak inni zwyczajni
ludzie. („Warto było za nich umierać,
ale i dla nich żyć” – przyznała po latach Sue Ryder, która zaprzyjaźniła
się m.in. z Elżbietą Zawacką – jedyną
kobietą w elitarnym gronie polskich
skoczków).

NA POMOC OFIAROM
HITLEROWSKICH NIEMIEC
przyszła filantropka wyniosła więc potrzebę niesienia pomocy biednym i pokrzywdzonym przez los. „Największy
wpływ na moje dzieciństwo, jak i całe
życie i znaczną część mojej pracy, miała moja matka. Okazywała mi troskę,
dodawała odwagi i zawsze pomagała.
Być może najważniejszą z jej zalet było ciepło, z jakim odnosiła się do ludzi
i szczere zainteresowanie ich potrzebami. Matka nawet w podeszłym wieku była osobą aktywną i towarzyską”
– stwierdziła po wielu latach Sue Ryder.

ANGIELSKA PANNA U BOKU
CICHOCIEMNYCH
Gdy wybuchła II wojna światowa,
szesnastoletnia zaledwie Margaret Susan Ryder sfałszowała datę urodzin,
aby móc na ochotnika dostać się do
służby w FANY (Formacji Pielęgniarek Pierwszej Pomocy). Po ukończeniu trzytygodniowego szkolenia, wraz
z dwiema koleżankami zgłosiła się do
głównej kwatery SOE (Kierownictwa
Operacji Specjalnych), gdzie po krótkiej służbie w sekcji czeskiej, oddelegowana została do sekcji polskiej, zajmującej się dywersją w okupowanej
Europie (m.in. w sierpniu 1944 r. ekspediowała zrzuty broni dla Powstańców Warszawskich).
W trakcie służby w SOE, Sue Ryder
miała okazję współpracować z Cichociemnymi Żołnierzami AK. Jej zadaniem było zapewnienie opieki dla Cichociemnych i współorganizowanie
wylotów na misje. Trzeba powiedzieć,
że ta współpraca na zawsze zmieniła jej
życie. Poczuła nie tylko sympatię, ale
i więź z polskimi bohaterami, którzy
z jednej strony odznaczali się ogromną
odwagą i byli zawsze gotowi poświęcić

Po zakończeniu II wojny światowej Sue Ryder, która jeszcze od Polaków dowiedziała się o tragedii obozów koncentracyjnych i dokonywanej
w nich przez Niemców eksterminacji całych narodów, pochłonięta była
niesieniem pomocy byłym więźniom
hitlerowskich obozów zagłady. Wraz
z misją pomocową SOE przemierzała
całą Europę, przekonując się naocznie
o potwornych rzeczach, które działy
się zarówno podczas okupacji, jak i po
wyzwoleniu Europy. Ofiary obozów
i okrucieństw wojennych kradły z głodu, zabijały z zemsty, za co trafiały do
więzień, czasami z najwyższymi wymiarami kary. Sue odwiedzała alianckie więzienia, ratując życie wielu skazanym na śmierć lub towarzysząc im
do ostatnich dni. Dzięki jej zaangażowaniu, egzekucji uniknęło ok. 40 osób,
a ponad 1400 Polaków wyszło z więzień i wróciło do Ojczyzny.
W 1952 r. założyła w Niemczech
pierwszy Dom Sue Ryder dla ludzi uratowanych z więzień, którzy nie mieli
ani dokumentów, ani pieniędzy, ani
nawet planu i szansy, by wrócić w swoje
rodzinne strony (tzw. dipisi, z ang. displaced persons – osoby przemieszczone). Doświadczenia te spowodowały,
że bez reszty zaangażowała się w pracę
charytatywną na rzecz chorych, bezdomnych, zapomnianych i pozbawionych środków do życia ludzi.

WIELKA FUNDACJA ZA
KREDYT I NIEWIELKI SPADEK
W 1953 r., trzydziestoletnia wówczas Sue Ryder postanowiła założyć
fundację swego imienia. Została ona
utworzona dzięki niewielkiemu spadkowi, kredytowi i ogromnej dawce

optymizmu. Sue Ryder zdecydowała
się kupić dom w Cavendish, w którym
mieszkała jej matka i utworzyć tam
centralę Fundacji oraz dom pomocy.
The Sue Ryder Foundation od początku miała być żywym pomnikiem
milionów ludzi, którzy oddali życie
w czasie dwóch wojen światowych,
walczyli w obronie człowieczeństwa,
a także tych niezliczonych, którzy cierpią i umierają również dziś na skutek
prześladowań i w czasie pokoju są samotni.
W lutym 1955 r. Sue Ryder poznała
Leonarda Cheshire (1917-1992), byłego pilota RAF-u, który podczas wojny
brał udział w bombardowaniach Niemiec. Kiedy spotkali się po raz pierwszy, Leonard prowadził już własną
fundację wspierającą chorych w wielu
miejscach na świecie.
Pobrali się 5 kwietnia 1959 r. w Indiach w prywatnej kaplicy kardynała
Valeriana Graciasa w Bombaju. Po ceremonii odbyło się kameralne przyjęcie w Domu L. Cheshire „Bethlehem”
pod Bombajem, przygotowane przez
tamtejszych pacjentów i pracowników.
Odtąd, wraz z mężem inicjowała
wspólne akcje humanitarne w różnych
krajach świata, dotkniętych tragedią
ludzką. Do 1978 r. organizowała również wyjazdy wypoczynkowo-rehabilitacyjne do Wielkiej Brytanii dla byłych
więźniów obozów koncentracyjnych.
Z tej formy pomocy skorzystało ok. 8
tys. osób, głównie Polaków.
Sue Ryder i Leonard Cheshire mieli
dwoje dzieci: syna Jeromy’ego Cheshire
(1960-2019) i córkę Elizabeth Cheshire (ur. 1962). Jednak Sue Ryder rzadko
wspominała o prywatnym życiu. Ponoć nie miała hobby, ani czasu na relaks, gdyż całą swoją uwagę i energię
poświęcała pomocy innym. Musiało
być w tym twierdzeniu dużo prawdy
zważywszy, że owocem działalności

Fundacji Sue Ryder było wybudowanie ponad 80 domów, służących chorym i cierpiącym w kilkunastu krajach
świata na czterech kontynentach. Dla
finansowania swojej wielkiej działalności, Sue Ryder założyła ponad 600
sklepów charytatywnych.

CZUŁA, ŻE NALEŻY
DO POLSKI
Za sprawą wojennej przyjaźni z Cichociemnymi, Polska zajęła szczególne
miejsce w sercu Sue Ryder. Zaraz po
wojnie, wraz z międzynarodową grupą wolontariuszy, pospieszyła z pomocą zrujnowanej Warszawie, by później
stale pomagać Polsce i Polakom. Osobiście prowadziła m.in. słynną ciężarówkę Joshua z różnymi materiałami, przywoziła też ubrania, lekarstwa
i żywność.
Wybudowała 30 Domów Sue Ryder (domy opieki społecznej), pięć
szpitalnych oddziałów onkologicznych oraz trzy hospicja, które przyjęły pod swój dach chorych, samotnych
i bezdomnych. (Oczywiście w okresie
PRL-u Fundacja nie mogła prowadzić swej działalności w Polsce, dlatego wszystkie obiekty przekazane zostały państwu polskiemu). Sue Ryder
nigdy nie zależało na rozgłosie, za to
zawsze chciała być blisko Polski, także w najtrudniejszych czasach. Była
pierwszą cudzoziemką, która w stanie wojennym dostała pozwolenie od
komunistycznych władz na wjazd do
kraju. „Czuję, że należę do Polski. To
barwny kraj, tak często źle rozumiany, stosunkowo mało znany i ze względu na położenie geograficzne narażony przez całą swoją długą historię na
ataki ze strony silniejszych sąsiadów.
To kraj, z którym jestem blisko związana od ponad 40 lat. Dzięki tradycji
Ciąg dalszy na stronie 16
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ludowej oraz wyrażanej kulturze regionalnej, a także nieugiętemu duchowi, Polska, pomimo częstych inwazji
i rozbiorów, nigdy nie utraciła swojej
niezależności i woli przetrwania”. – pisała Sue Ryder, która o Polakach mówiła „My, Polacy”, a Polskę traktowała jak
własną Ojczyznę.
Swoje głębokie przywiązanie do
Polski zamanifestowała zresztą w 1978
r., gdy Królowa Elżbieta II nadała jej tytuł szlachecki. Możemy sobie wyobrazić, jakież musiało być zdziwienie, gdy
Sue Ryder na swe terytorium tytularne
obrała… Warszawę (!). Tym samym,
zasiadła w brytyjskiej Izbie Lordów, jako „Lady Ryder of Warsaw”.

SZANOWANA, DOCENIANA,
UWIELBIANA A MOŻE
I BŁOGOSŁAWIONA?
Lady Sue Ryder, za swoją wybitną
działalność była wielokrotnie wyróżniania i uhonorowywana na całym
świecie, a szczególnie w dwóch najbliższych jej sercu krajach: Polsce i Wielkiej Brytanii. Przyznano jej osiem
doktoratów honoris causa (Liverpool,
Exeter, Essex, Reading, Leeds, Kent,
Londyn i Cambridge).
Była odznaczona m.in.: Orderem
Św. Michała i Św. Jerzego, Orderem
Imperium Brytyjskiego, Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice, Orderem Ecclesia Populoque

Sevitium Praestanti oraz niezwykle
ważnym dla niej Orderem Uśmiechu, który przyjęła od polskich dzieci w 1983 r. (Uroczystość ta odbyła
się w Konstancinie-Jeziornie, gdzie
Sue Ryder stworzyła dom dla dzieci
z reumatoidalnym zapaleniem stawów).
W 1993 r. władze stolicy Polski uhonorowały Lady Ryder honorowym
obywatelstwem Warszawy. Nadano jej
również honorowe obywatelstwo Gdyni i tak bliskiego jej sercu Konstancina
– Jeziorny, gdzie obrano ją także patronką jednej z ulic.
Jej imieniem zostały nazwane dwa
skwery w Polsce: w Warszawie-Ochocie i Gdyni. W ceremonii na stołecznej Ochocie w 2006 r. uczestniczyła Jej
Książęca Wysokość Księżniczka Anna
oraz Pierwsza Dama RP Pani Maria
Kaczyńska. Jako drugi otwarty został
Skwer Sue Ryder w Gdyni. W uroczystościach w 2007 r. udział wziął m.in.
Jeromy Cheshire, syn Sue Ryder.
Należy podkreślić, że zarówno Sue
Ryder, jak i jej mąż przez całe życie pozostali ludźmi niezwykle skromnymi
i głęboko religijnymi. Stało się to podstawą do podjęcia starań o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego wielkiej
filantropki w kilka lat po jej śmierci.
Starania w kierunku wyniesienia „Lady Ryder of Warsaw” na ołtarze zainicjowane zostały w Wielkiej Brytanii
i w Polsce, a jednym z orędowników
tej idei był sam Prymas Polski Kardynał Józef Glemp.

Pawilon DPS w Radzyminie był pierwszym ośrodkiem w Polsce, ufundowanym przez Sue Ryder.
Powstał jesienią 1963 r. (fot. archiwum DPS Radzymin)

SUE RYDER CZĄSTKĘ
SWOJEGO DOBREGO SERCA
ZOSTAWIŁA TAKŻE U NAS,
W RADZYMINIE
Jeden z wielu „żywych pomników”
Sue Ryder stoi także w Radzyminie.
Są nim dwa pawilony Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Konstytucji 3 Maja.
Ciekawostką niech będzie fakt, że
jak podaje s. Józefa Grażyna Pintal
w swojej książce pt. „Lady Ryder of
Warsaw”, (wydanej przez Fundację Sue
Ryder w 2011 r.) ośrodek w Radzyminie
był pierwszym Domem Pomocy Społecznej, ufundowanym w Polsce przez
Sue Ryder:
„[…] Po zapoznaniu się z potrzebami rejonu warszawskiego, za zgodą
władz państwowych, Sue Ryder podjęła w 1964 roku decyzję budowy pawilonu dla 45 osób przy istniejącym
już ośrodku. Ponieważ jednak nowy

budynek nie rozwiązał całkowicie problemu oczekujących na przyjęcie do
Domu Pomocy Społecznej, postanowiła zwiększyć ilość łóżek jeszcze o 50.
Do realizacji planu doszło już po pięciu
latach – w 1969 roku oddała do użytku drugi pawilon. Mieszkańcami obu
„angielskich pawilonów” zostali ludzie
starzy, przewlekle somatycznie chorzy.
Przez wiele lat budynki służyły
osobom chorym i cierpiącym. Były
i są nadal miejscami dającymi ciągłą
opiekę pielęgniarsko-lekarską oraz
rehabilitacyjno-terapeutyczną 142
osobom. Pracujący w domu personel,
w tym siostry albertynki (Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim) stwarza takie warunki, aby mieszkańcy czuli się w nim jak
w domu rodzinnym. Uroku i kameralności Domowi w Radzyminie dodaje
położenie w samym centrum ogrodu

pięknego stawu. Z biegiem lat obiekty ulegały stopniowemu niszczeniu
i wymagały przeprowadzania na bieżąco drobnych remontów. W związku z koniecznością dostosowania
Domów Pomocy Społecznej do obowiązujących standardów Unii Europejskiej, przeprowadzono w2004 roku
rozbudowę i modernizację pawilonu
drugiego (z 1969 roku), zwiększono
ilość łazienek oraz zmniejszono liczbę
łóżek w poszczególnych sypialniach.
Natomiast w 2005 roku przeprowadzono podobną rozbudowę pawilonu
pierwszego (powstałego w 1964 roku)
[…]”.
Budowa pawilonów w Radzyminie
znacznie poprawiła warunki bytowe
podopiecznych domu. Oba pawilony
służą do dziś blisko setce mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, będącego obecnie jednostką

Konsultacje społeczne na
temat zagospodarowania Placu
Rekreacyjnego NOWA

organizacyjną Powiatu Wołomińskiego. Na przestrzeni kolejnych lat Sue
Ryder i Fundacja jej imienia kontynuowały pomoc dla radzymińskiego
DPS. Mało tego, pani Sue Ryder wielokrotnie odwiedzała Radzymin podczas
swoich pobytów w Polsce.
Jak czytamy na stronie internetowej placówki, DPS jest do dziś „żywym
pomnikiem ogromnej miłości wspaniałej, drobnej kobiety do drugiego
człowieka naznaczonego cierpieniem,
wykluczeniem społecznym i ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności i choroby”.
(Warto na marginesie nadmienić,
że oryginalna tablica informacyjna
z radzymińskich pawilonów, będąca
cenną pamiątką dokumentującą działalność filantropki w Polsce znalazła
swoje miejsce w Muzeum Sue Ryder
w Warszawie, założonym przez Fundację jej imienia).
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pozwolą rowerzystom utrzymać pojazd
w ruchu bez konieczności pedałowania.
Konsultacje społeczne, ograniczone ze względu na obostrzenia związane z COVID-19, skupiły się przede
wszystkim na zebraniu ankiet, w których mieszkańcy zawarli swoje oczekiwania wobec przyszłego placu rekreacji.
Ankietowani oprócz toru rowerowego
wyrazili chęć budowy na placu m.in.
rampy skateboardowej, ściany wspinaczkowej oraz urządzeń do tzw. street workout’u. Konsultacjom społecznym towarzyszył także konkurs na

Więcej informacji na temat
Sue Ryder i jej działalności można
znaleźć na stronie internetowej jej
Fundacji: www.fundacjasueryder.
pl, gdzie jest również do pobrania
książka autorstwa s. Józefy Grażyny Pintal CMBB pt. „Lady Ryder of
Warsaw”. Ze wspomnianych źródeł
korzystano przy opracowaniu niniejszego artykułu).

społecznych będą istotne w opracowaniu finalnego projektu, którego
tempo realizacji będzie uzależnione od wielkości środków zarezerwowanych na realizację inwestycji.
Proponowana lokalizacja jest optymalna pod względem dostępności dla wszystkich mieszkańców

Radzymina, a bliskość do centralnych miejsc w mieście jest szansą na
aktywne wykorzystanie placu. Dzięki
infrastrukturze, uwzględniającej także miejsca parkingowe z obiektu będą
mogli korzystać również mieszkańcy
dalszych miejscowości gminy Radzymin takich jak Nadma czy Załubice.

Radzymińska gastronomia przenosi
się do naszych domów

• La Pasta – 726 105 430 (RKM)
• B urger House Radzymin
– 662 459 970 (RKM)
• D a Grasso Radzymin
– 22 778 92 50 (RKM)
• B ar Maleńki – 22 786 52 86
• R ELAX KEBAB Radzymin
- 22 786 23 23
•
• U Basi – 500 170 733
• B ar- obiady domowe Radzymin
– 661 324 567
• Yasmir Kebab – 794 076 659
• P ieczarka Radzymin – 500 799 292
• B ar „U Magdy” – 503 813 695
• B ar Sao Mai Radzymin - kuchnia azjatycka
– 507 668 619
• B ar Varsovia – 601 595 237
• B ar 7 OBIADY DOMOWE
- 22 425 71 21
• P izzeria Piccolo Radzymin
– 22 763 01 82
• S ushi Day Radzymin – 513 545 898
• K EMER KEBAB – 577 779 886
• P izzeria Słupecka Słupno
– 531 234 568
• B istro na Wołomińskiej
– 510 62 52 52
• B istro 11 – 793 184 002
• P arnik Radzymin – 798 088 580
• C ukiernia Małgosia / Margaret Bajgle i Koktajle
– 22 786 52 52
• C ukiernia Toffik – 502 171 127
• C ukiernia „U Basi” Stare Załubice - 22 761 00 10

Zgodnie z obostrzeniami wprowadzonymi pod koniec października br. przez polski rząd, wszystkie lokale gastronomiczne (puby, restauracje, bary) zostały zamknięte do odwołania. Dozwolona jest jedynie
sprzedaż na wynos.
To trudna sytuacja dla przedsiębiorców działających na rynku gastronomicznym. Ograniczenie aktywności jedynie do serwowania posiłków na wynos
redukuje zyski firm, wiele z nich stawiając na granicy
opłacalności prowadzenie działalności gospodarczych.
Wsparciem dla lokalnych przedsiębiorców może być
aktywne korzystanie z oferty lokali i zamawianie posiłków na wynos.
Oferta jest bardzo szeroka i każdy znajdzie coś dla
siebie. Obok lista punktów. Szczególnie zachęcamy
do składania zamówień u partnerów Radzymińskiej
Karty Mieszkańca (RKM).
Katalog firm serwujących dania na wynos znajdziecie także na stronie www.powiat-wolominski.pl/WPowiecieNaWynos. Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do zgłaszania swoich firm do katalogu.

Wirtualny Targ w Radzyminie
Wszyscy, którzy lubią samodzielnie gotować, mogą skorzystać z wirtualnego targowiska
dostępnego na Facebooku. Społeczna grupa publiczna „Targowisko Radzymin”, którą tworzą producenci żywności, sprzedawcy oraz
klienci, założyła profil na którym
publikuje posty z ofertami sprzedaży produktów spożywczych, takich jak m.in. mięso, zboża, miody
czy warzywa. Większość towarów
pochodzi z własnej produkcji rolnej. Zachęcamy mieszkańców gminy do robienia dobrych zakupów
w korzystnych cenach, a jednocześnie do pomagania lokalnym

najciekawszy pomysł opisujący plac rekreacji. Zarówno z konkursu, jak i z ankiet wyłania się obraz miejsca, którego
główną funkcją jest aktywne spędzanie
wolnego czasu. To przestrzeń publiczna, która ma zdecydowanie różnić się
od rekreacyjnych placów powstających
w obrębie modernizowanych parków
miejskich. Ograniczona liczba elementów tzw. małej architektury, jak ławki, czy alejki spacerowe, ma za zadanie
przyciągnąć przede wszystkim osoby
aktywne sportowo w każdym wieku.
Opinie otrzymane podczas konsultacji
www.radzymin.pl

/opr. R. S. Lewandowski/

„Pamięć o Sue Ryder należy pielęgnować ze względu na zasługi dla najbardziej potrzebujących mieszkańców
naszej gminy i powiatu, na jej wielkie serce i poświęcenie całego życia
na działalność charytatywną, a także
wytrwałość i skuteczność w czynieniu
dobra. Sue Ryder jest symbolem najszlachetniejszych wartości” – podkreślono w uzasadnieniu do uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie o nadaniu
tytułu „Bene Meritus” Fundacji Sue
Ryder.

Pomysł na stworzenie Placu Rekreacyjnego Nowa powstał po wygranej w Budżecie Partycypacyjnym
2020 projektu „Budowa toru rowerowego »pumptrack« wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Na działce
zlokalizowanej w Radzyminie, przy zbiegu ulicy Nowej i Batalionów Chłopskich gmina Radzymin stworzy
teren przeznaczony dla miłośników sportów akcji.
Trwające na przełomie listopada
i grudnia konsultacje społeczne sondowały opinie mieszkańców gminy na temat kształtu przyszłego placu rekreacji.
Na podstawie nadesłanych ankiet Gmina zebrała pomysły, w jaki sposób zagospodarować działkę, na której powstanie tor rowerowy. Jej obszar wykracza
poza potrzeby realizacyjne zwycięskiego projektu Budżetu Partycypacyjnego.
Pumptrack ma być punktem centralnym Placu Rekreacji NOWA. Tor o długości ok. 100 metrów, będzie składał się
z profilowanych zakrętów i muld, które

Na potrzebę uhonorowania Sue
Ryder i przypomnienia jej postaci społeczeństwu Gminy Radzymin
zwrócił uwagę p. Tomasz Knecht,
mieszkaniec Radzymina, zaś oficjalny wniosek o nadanie przez Radę
Miejską wyróżnienia honorowego
„Bene Meritus” złożyło Towarzystwo
Przyjaciół Radzymina.
Gmina Radzymin we współpracy
ze Starostwem Powiatowym w Wołominie, Dyrekcją Domu Pomocy
Społecznej w Radzyminie i Towarzystwem Przyjaciół Radzymina rozpoczęła już przygotowania do wspólnej
uroczystości, upamiętniającej Sue
Ryder w 20. rocznicę śmierci. Jednak w związku z narastającą pandemią nastąpiła zmiana planów i termin uroczystości z listopada 2020 r.
został przeniesiony na przyszły rok,
gdy tylko ustąpi zagrożenie epidemiczne.

Fot. Pixabay

→

www.radzymin.pl

przedsiębiorcom i producentom
żywności w trudnym czasie zagrożenia pandemicznego wirusem
COVID-19.
Targowisko Radzymin
dostępne na FB pod adresem:
www.facebook.com/groups
/693477894791295
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Fot. Pixabay
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„Przełącz się na kulturę on-line”
w Radzyminie
Kultura się zmienia. Nadajemy w innej formule – od listopada działamy
pod hasłem – „Przełącz się na kulturę on-line”. W tej odsłonie mamy
już na swoim koncie kilka produkcji, dostępnych na kanale Miejskiej Sali
Koncertowej w Radzyminie na YouTube.
Pierwszą listopadową realizacją były
Zaduszki Jazzowe. „Zaduszki z Osiecką” były godzinnym kameralnym koncertem zorganizowanym w Miejskiej
Sali Koncertowej Biblioteki. Repertuar pełen melancholii i ciepła wypełnił
widownię. Wokalistka Edyta Szewczyk
aksamitnym, ale przy tym mocnym
głosem wyśpiewała koncertowo teksty Agnieszki Osieckiej. Usłyszeliśmy
standardy „Uciekaj moje serce”, „Serce
wróć” czy „Wariatka tańczy”. Na bis zabrzmiał utwór „Apetyt na życie”.
Drugą produkcją on-line uczciliśmy obchody Narodowego Święta
Niepodległości. Nasza orkiestra przygotowała „Wiązankę melodii legionowych”. Produkcja teledysku była nie
lada wzywaniem dla realizatorów i dla
występujących. Nagrania do wideoklipu trwały wiele godzin. Muzycy stawiali się w Miejskiej Sali Koncertowej
w różnych godzinach, aby zagrać lub
zaśpiewać swoją partię. Niepodległościowa składanka zawiera najbardziej
znane i lubiane pieśni, takie jak „Przybyli ułani pod okienko”, „Rozkwitały
pąki białych róż”, czy „Hej, hej, ułani”.
Ostatni tegoroczny koncert z cyklu
„Czar dawnych fortepianów” został

nakręcony, podobnie jak teledysk niepodległościowy, bez udziału widowni.
Tym razem plan nagrania został przeniesiony do Pracowni Pianin i Fortepianów Andrzeja Włodarczyka w Słupnie. W niewielkiej sali wypełnionej
historycznymi fortepianami zagrali
Irmina Obońska i Marek Toporowski.
Ostatnim listopadowym przedsięwzięciem udostępnionym w sieci był
„Art Salon, czyli spotkania z wybitnymi osobowościami świata kultury”.
Gościem prowadzącej Salon Anny Kękuś była Marzena Trybała – ceniona
polska aktorka pokolenia takich reżyserów jak Wajda, Kieślowski, czy Has.
Wspaniały wywiad, a właściwie bardzo
ciekawe spotkanie przy kawie obu Pań,
dostępne jest w Internecie – podobnie jak wymienione wcześniej nagrania. Wystarczy wejść na stronę https://
www.youtube.com/ i wpisać w wyszukiwarkę frazę „Miejska Sala Koncertowa w Radzyminie”.
Grudzień to nowe wydarzenia i nowe wyzwania. Tegoroczny prezent mikołajkowy zagościł w domach naszych
najmłodszych odbiorców on-line. Począwszy od 6 grudnia przez cały tydzień dostępny był spektakl dla dzieci

„Kryształowa Królowa Śniegu” w wykonaniu Teatru Prym Art. Ukazał się
także film zachęcający do odwiedzenia
Domku Ogrodnika i wzięcia udziału
w Kiermaszu Bożonarodzeniowym.
A na Święta wideo-prezent szykuje dla
Państwa Radzymińska Orkiestra Dęta.
Zapraszamy do śledzenia naszej
strony internetowej, profilu Biblioteki
w Radzyminie na Facebooku i kanału
Miejskiej Sali Koncertowej na You Tube, gdzie na bieżąca będą się pojawiać
informacje o nagraniach dostępnych
on-line i same nagrania.
Anna Mańko

Kryształowa Królowa Śniegu
PRYM ART

Puchar i Mistrzostwa
Polski w tańcu sportowym
w hali ROKiS
Sukcesy karateków
z Radzymina

Koncert z cyklu „Zaduszki Jazzowe” – „Zaduszki z Osiecką”

14 listopada 2020 r. w hali ROKiS
odbył się VI Turniej Karate „Cudu nad
Wisłą”, a w jego ramach: Wojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików i Mazowiecka Liga Karate dorosłych. Wcześniej,
7 listopada w Zielonce, radzyminiacy
wywalczyli cztery medale na Mistrzostwach Polski Juniorów.
Zawody w hali ROKiS przebiegały
w dwóch turach z podziałem godzinowym, wszystko odbyło się wzorcowo,
jak na Radzymin przystało. Dziękujemy serdecznie wszystkim sędziom
za profesjonalne podejście do tematu,
wszystkim wolontariuszom z klubu
MKS Karate Akademia, grupie GRW
GROM - Fundacja Bracia za kontrolę
wymogów sanitarnych. Cały turniej
był sponsorowany przez Urząd Marszałkowski i Urząd Stołeczny Miasta
Warszawy.
W VI Turnieju „Cudu nad Wisłą”
Międzyszkolny Klub Sportowy Karate

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
- teledysk Rdzymińskiej Orkiestry Dętej

Koncert z cyklu „Czar dawnych fortepianów”
-Irmina Obońska i Marek Toporowski

Kim jest Anna z Radzimina?

W historii naszego miasta była kobieta, o której warto pamiętać - Anna Leszczyńska z Radzimińskich.
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Wyniki Drużynowych
Mistrzostw Polski w tańcu
sportowym:

I miejsce
7 Coma 7 • Łódź
II miejsce Shock Dance • Ząbki
III miejsce Grawitacja • Piaseczno
IV miejsce Pointe • Wrocław
V miejsce Move On • Łódź
VI miejsce Dance Studio • Opalenica
VII miejsce Fanaberia • Radzymin
VIII miejsce Duo Dance • Radzymin

W konkurencjach indywidualnych
zawodnicy z Radzymina uplasowali
się na drugich miejsca w następujących kategoriach:
HIP HOP Male solo Kadeci
- Filip Skorupski, Fanaberia
HIP HOP Female solo Juniorzy
- Daria Kośnik, Fanaberia
DISCO DANCE solo Kadeci
- Wiktoria Bieniek, Duo Dance

Organizatorzy
zawodów:
Polski
Związek Tańca
Sportowego, Klub Sportowy Cobra
oraz Radzymiński Ośrodek Kultury
i Sportu. Zadanie dofinansowane ze
środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. (M. Jusiński)

Nabór wniosków o dotacje
z budżetu Gminy na realizację
przedsięwzięć w zakresie rozwoju
sportu w 2021 roku
Burmistrz Radzymina w listopadzie br. roku ogłosił nabór wniosków o dotacje z budżetu
Gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w 2021 roku.

Celem naboru jest wsparcie finansowe klubów sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu sportu
w różnych dyscyplinach sportowych, których celem
jest m.in. poprawa
warunków upraSpędź
w ia nia sporsportowo
tu na terenie
Gminy przez
czas!
z awod ni ków
Wynajmij
klubów sporgminne obiekty
towych, zwięksportowe
szenie
dos t ę pno ś c i
do

a

najważniejszym był jej prawnuk –
Stanisław Leszczyński. Wśród jej
potomków znalazło się również wielu władców i władczyń Europy, m. in.
obecny król Hiszpanii Filip VI.
Więcej na temat Radzimińskich
i innych właścicieli Radzymina znajdą Państwo na stałej wystawie, którą niebawem otworzymy w Domku
Ogrodnika.
Jolanta Boguszewska

w.baz

Teodora Sanguszkówna – potomkini serbskich despotów i litewskich
kniaziów, po śmierci pierwszego męża jeszcze dwukrotnie wychodziła za
mąż. Samą Annę wydano za pasierba
matki z trzeciego małżeństwa – Rafała Leszczyńskiego. On też rozpoczyna kilkudziesięcioletni letni okres
rządów Leszczyńskich w Radzyminie. Zmarła w 1635 roku. Radzymin
odziedziczył po niej syn – Bogusław.
Anna była przodkinią istotnych postaci w dziejach Polski, z których

7 listopada 2020 zapisze się w historii Radzymińskiej MKS Karate Akademii dobrą kartą. Na 4 zawodników,
startujących w Mistrzostwach Polski
Młodzieżowców i Juniorów w Zielonce, zdobyliśmy 3 złote i 1 srebrny medal. Dało nam to II miejsce drużynowo
w Polsce. Ciężka praca i systematyczność na treningach mimo niesprzyjającej pandemicznej sytuacji przyniosły
efekty, ogromną trenerską satysfakcję
Shihan Tomaszowi Lenkiewicz i spełnienie marzeń młodym zawodnikom.
Brawo Kuba Pałaszewski (złoto w kumite i srebro w kata) i Filip Lenkiewicz
(złoto w kumite i złoto w kata). Start
naszych zawodników dofinansowano
ze środków publicznych Gminy Radzymin. 
(T. Lenkiewicz)

ww

nazwiska, związaną z miastem, była
właśnie Anna.
Wśród swoich przodków, szczególnie ze strony matki, Anna z Radzimina miała potężne nazwiska kniaziowskie, książęce, królewskie,
a nawet prawosławnych świętych.
Urodziła się w 1586 roku. Niewiele o niej wiemy. Stanisław Radzymiński, jej ojciec, był dworzaninem
króla Zygmunta Augusta, starostą
liwskim, kamienieckim, wojewodą podlaskim. Matka – księżniczka

3 złota na mistrzostwach Polski
młodzieżowców i juniorów

Zawody odbywały się bez udziału
publiczności (część kategorii została
rozegrana w systemie online i offline).
Bezpośrednio w zawodach brało udział
ponad 500 zawodników.

ortowa.ra
p
s

ymin.pl
dz

Najsłynniejsza kobieta związana
z Radzyminem, która dodatkowo
naprawdę wiele zrobiła dla miasta,
to Eleonora Czartoryska. Radzymin
sporo jej zawdzięcza, księżna ma
więc w Radzyminie swoją ulicę, park
i szkołę. Ale w historii naszego miasta była jeszcze jedna kobieta, o której warto pamiętać - Anna Leszczyńska z Radzimińskich. Potomkowie
pierwszych Radzimińskich z RadziMedalion z 1614 roku przedstawiający mina rozjechali się po całej RzeczAnnę z Radzimina Leszczyńską.
pospolitej, a ostatnią nosicielką tego

Kyokushin w Radzyminie drużynowo zajął 1 miejsce w kategorii kadetów,
gromadząc 8 złotych, 3 srebrne i 14 brązowych medali - tu wystartowało 144
zawodników z 14 klubów Mazowsza.
Klub stanął również na najwyższym
podium w kategorii młodzików - 4 złote, 4 srebrne i 6 brązowych medali - na
89 zawodników z 13 klubów Mazowsza.
Turniej zgromadził najlepszych zawodników, którzy walczyli o punkty rankingowe i kwalifikację do kadry Mazowsza.

W dniach 21-22 listopada
2020 r. w Radzymińskim
Ośrodku Kultury i Sportu
odbyły się: XXVI Puchar Polski
w Tańcu Sportowym i XXVI
Mistrzostwa Polski w Tańcu
Sportowym.

różnorodnych form aktywności sportowej oraz promocja sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców
Gminy.
O dotację co roku mogą ubiegać
się kluby sportowe, zrzeszone w polskim związku sportowym, posiadające licencje instruktorskie i zawodnicze, które nie należą do sektora
finansów publicznych i nie działają
w celu osiągnięcia zysku. Warunkiem
przyznania dotacji jest także wymóg
prowadzenia działalności sportowej na terenie Gminy Radzymin. Na
wsparcie przedsięwzięć w zakresie

rozwoju sportu przeznaczono z budżetu Gminy Radzymin środki finansowe w wysokości 450.000,00 zł.
Konkurs uwzględnia zadania, które
będą realizowane od 1 stycznia 2021
do 31 grudnia 2021 r. Do 14 grudnia
br. wnioskodawcy złożyli 12 wniosków o dofinansowanie. Burmistrz
Radzymina, uwzględniając opinię
Komisji konkursowej, podejmie decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu
dotacji klubowi sportowemu oraz jej
wysokości. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu Gminy na rok 2021.
Radzyminiak 1/2021
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Fot. Linda Prusińska

Nagrody Burmistrza Radzymina
za osiągnięcia sportowe 2020 rozdane
Bartłomiej
Marcinkiewicz,
rozgrywający SPR
ROKiS Radzymin,
w akcji

Szczypiorniak chlubą
Radzymina
Od wielu lat piłka ręczna jest chlubą Radzymina.
W drugoligowych rozgrywkach biorą udział
zarówno SPR ROKiS Radzymin jak i seniorki
z KPR Marcovia ROKiS.
Zespół seniorek przeszedł w tym sezonie mały lifting. KPR ROKiS Radzymin
i AP Marcovia Marki połączyły się w kategoriach juniorek oraz seniorek i będą
stanowić siłę nie tylko na Mazowszu
pod nową nazwą KPR Marcovia ROKiS.
Trenerkami są Ewa Filipek i Małgorzata Buksakowska. Dzięki świetnej grze
szczypiornistki wiodą prym w drugoligowych rozgrywkach, wygrały wszystkie mecze i zajmują pierwsze miejsce
w grupie. „Już od kilku lat chcieliśmy
połączyć „siły” z zespołami, które znajdują się w okolicy - w tym roku to się
udało. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Dziewczyny grają coraz lepiej, coraz lepiej rozumieją się na boisku
i bardzo mocno angażują się w pracy na
treningach. Trzy nasze zawodniczki są
w pierwszej „10” w klasyfikacji strzelców:
Julia Filipek, Anna Przyborowska i Sandra Kowalska. Liczymy na awans do rozgrywek 1 ligi kobiet w przyszłym sezonie,
ale wszystko zależy również od sytuacji
w kraju” – mówi trenerka Ewa Filipek.
Rundę zasadniczą świetnie zagrali także mężczyźni. SPR ROKiS Radzymin uległ
przeciwnikom tylko jeden raz. Pozostałe spotkania wygrał ze znaczną przewagą. Runda mistrzowska jest dużo bardziej
skomplikowana. Przeciwnicy są na dużo

wyższym poziomie, ciężej jest utrzymać
koncentrację na poziomie 100%. Nękany
kontuzjami zespół Tomasza Rybickiego w pewnym momencie nie wytrzymał
presji, lecz dzięki wzajemnemu wsparciu
wszystko wróciło na właściwe tory.
„Faza mistrzowska drugiej ligi piłki
ręcznej nabiera tempa – komentuje Michał Deptuła, czołowy zawodnik SPRu.
- W tabeli wrze jak w wigilijnym garncu z kapustą i grzybami, drużyny walczą o jak najwyższą lokatę bo premią za
pierwsze miejsce jest awans. Emocje dodatkowo podgrzewa sam związek, który chyba sam nie jest pewien jak będzie
wyglądał system awansów i spadków
w przyszłym sezonie, a to fantastycznie dla samych rozgrywek! Dzięki temu
wszystkie zespoły z grupy mistrzowskiej
mają szansę na awans, a każdy mecz jest
jednocześnie meczem o awans i meczem
o życie. Żółto – niebiescy z Radzymina
dwoją się i troją, aby załatać dziury spowodowane pogubieniem punktów. Wygrana z faworyzowanym Zwoleniem
i zwycięska wyprawa do Zamościa przedłużają szanse ROKiS-u na walkę o zwycięstwo w grupie mistrzowskiej, które
dalej jest możliwe. Kolejnym krokiem
była wygrana nad drużyną SPR Nowe
Piekuty.” – dodaje zawodnik. 
(lp)

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią i zagrożeniem ze strony COVID-19 zabrakło tradycyjnego spotkania
z zawodnikami. Burmistrz informację o nagrodzonych oraz gratulacje dla zawodników przekazał tym razem poprzez media społecznościowe na gminnym profilu FB.
Nagrodzeni zawodnicy reprezentowali 12 dyscyplin, z czego najliczniejszą grupę stanowiły piłkarki ręczne, łucznicy oraz
kickbokserzy. Ponadto nagrodzono także przedstawicieli m.in.
kolarstwa, tańca sportowego, wioślarstwa oraz curlingu. Każdy
z nagrodzonych zawodników otrzymał pamiątkowy dyplom, statuetkę oraz stypendium sportowe. Szczególnie utytułowana jest
grupa łuczników, który co roku zdobywają najwyższe miejsce
na zawodach krajowych. W tym roku Adam Wytrykus zdobył
tytuł drużynowego mistrza Polski na XXXVIII Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów (22-23 lutego 2020, Świebodzice),
podobnie jak Arkadiusz Jeznach, który zdobył I miejsce drużynowo w VII MP Field (19-20 września 2020 Więcławice) oraz
Klaudia Jeznach, która została drużynową mistrzynią Polski na
XXXV Młodzieżowych Mistrzostwach Polski o Puchar PKOL
(19-20 września 2020 r, Żywiec) w kategorii łuków bloczkowych.
Nagrody sportowe Burmistrza Radzymina przyznawane są
od 2014 r. tym mieszkańcom Gminy Radzymin, którzy posiadają licencję sportową i w okresie od 1 listopada roku poprzedzającego przyznanie nagród do 31 października roku bieżącego
uzyskali wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Decyzje o wysokości nagrody
dla każdego sportowca podejmuje Komisja ds. rozpatrywania
wniosków i przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe. Nowością tegorocznej edycji było wprowadzenie wyróżnień dla sportowców z niepełnosprawnością. Laureatem został
Damian Bieniak, który drużynowo zdobył tytuł mistrza Polski
w halowych Mistrzostwach Polski Niesłyszących w drużynie 5
-osobowej oraz I miejsce w Mistrzostwach Polski w drużynach
7-osobowych, które rozegrano w Warszawie odpowiedni w listopadzie i październiku 2020 r.
Wszystkim nagrodzonym sportowcom serdecznie
gratulujemy i życzymy udanego kolejnego sezonu

Daria Chmarra
Kamila Gołębiewska
Kacper Wójcik
Filip Lenkiewicz
Piotr Janicki

Curling
Kickboxing
Karate Kyokushin
Karate Kyokushin
Kickboxing
Kickboxing
Kickboxing

Mateusz Dębek
Dima Drandalush
Michał Podlaski
Adam Wytrykus

Kolarstwo szosowe
Łucznictwo
Łucznictwo

Arkadiusz Jeznach
Klaudia Jeznach

Łucznictwo

Bartosz Potęga

Łucznictwo
Łucznictwo

Paweł Gołębiewski
Marcin Antosiewicz

Monika Łukaszewska
Damian Bieniak
Justyna Świerżewska
Maria Piasecka

Weronika Jarząbek
Julia Kwirant
Maja Wojtyńska
Jan Sawicki
Oliwia Szczepanek
Cezary Wścisły
Piotr Maniecki
Michał Gruca
Filip Surdyk
Antoni Mrowiński
Alicja Surdyk
Daria Kośnik
Krystian Jóśk
Zofia Bodzan

Łucznictwo
Łucznictwo
Piłka nożna
Piłka ręczna
Piłka ręczna
Piłka ręczna
Piłka ręczna
Piłka ręczna
Piłka ręczna
Piłka ręczna
Kolarstwo MTB
Kolarstwo MTB
Kolarstwo MTB
Kolarstwo MTB
Kolarstwo MTB
Kolarstwo MTB
Taniec sportowy
Warcaby
Wioślarstwo

Fot. Linda Prusińska

Szachy szybkie i błyskawiczne

Trenerka Ewa Filipek z zawodniczkami KPR Marcovia ROKiS

20

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński nagrodził trzydziestu dwóch
sportowców, którzy w 2020 osiągnęli wybitne wyniki na sportowej arenie
ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.
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W weekend 12-13 grudnia 2020 r. hala Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyminie wypełniła się młodymi szachistami, którzy walczyli w Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Mazowsza Juniorów w Szachach

Szybkich i Błyskawicznych. Pomimo pandemii wzięło w niej udział blisko stu zawodników. Impreza z kalendarza PZSzach była objęta patronatem Burmistrza
Radzymina.
www.radzymin.pl

