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Patrzę na ostatnie trzydzieści lat samorządności lokalnej w Polsce z perspektywy doświadczeń blisko półtorej kadencji na
stanowisku Burmistrza Radzymina oraz poprzedzających je wielu lat pracy społecznej na rzecz gminy, w której mieszkam
i którą kocham jako moją „małą Ojczyznę”. Wszedłem do samorządu wraz z grupą podobnych mi entuzjastów pod hasłem
„Radzymin Nowe Pokolenie” – chcieliśmy i chcemy dalej zmieniać na lepsze naszą gminę i cały region. Jednocześnie mam
świadomość ogromnego znaczenia pracy naszych poprzedników i głęboki szacunek dla samorządowców, którzy u progu
III Rzeczypospolitej rozpoczęli podnoszenie Radzymina z upadku i zapomnienia czasów komunizmu, i kontynuowali tę
pracę przez kolejne lata.
Mam ogromną satysfakcję, że na położonych przez nich fundamentach możemy dziś skutecznie budować dalszy rozwój
naszej gminy. Ostatnie lata przyniosły Radzyminowi ogromne przyspieszenie gospodarcze i społeczne. Od czasu, gdy objąłem urząd, budżet gminny wzrósł blisko trzykrotnie do ponad 180 mln zł w bieżącym roku, nakłady na inwestycje rokrocznie biją kolejne rekordy, a suma pozyskanych środków zewnętrznych sięgnęła 150 mln złotych. Jednocześnie rozwijamy
programy społeczne i poprawiamy jakość życia, co owocuje stałym wzrostem liczby mieszkańców, powstawaniem nowych
domów i osiedli. Od kilku lat w gminie Radzymin wszystkie dzieci mają miejsca w przedszkolach, a dzięki zakończonym
rozbudowom poprawiły się też warunki w szkołach. Powstało wiele nowych dróg, ścieżek rowerowych, parkingów P+R, placów zabaw i boisk. Stale rozbudowujemy sieć wodno-kanalizacyjną, poprawiamy dostępność transportu publicznego i stan
zmeliorowania gminy. Wzdłuż trasy S8 i na terenach przemysłowych powstają nowe firmy, oferując nowe miejsca pracy.
Wiele rzeczy zostało już zrobionych, a jeszcze więcej wciąż przed nami, gdyż potrzeby są ogromne. Przedsięwzięcia
inwestycyjne realizujemy według strategicznego, długofalowego planu. Jednym z jego filarów jest budowa alei Lecha Kaczyńskiego, która otoczy Radzymin od północy, wyprowadzając ruch ciężarowy poza miasto. Rozpoczyna się przebudowa
kluczowych dróg – al. Jana Pawła II i ul. Wołomińskiej, a na przebudowę czekają kolejne, na które gmina stara się pozyskać
dofinansowanie zewnętrzne. Strategicznym zadaniem jest rewitalizacja historycznych miejsc, z których jedno – Domek
Ogrodnika – został już pięknie odnowiony i udostępniony w ubiegłym roku mieszkańcom. Teraz kolej na miejskie parki –
park Czartoryskiej, park przy ul. Polnej, a wkrótce – rewitalizację centrum miasta. Wspólnie z Marszałkiem Województwa
Mazowieckiego odnowimy też zabytkowy budynek przy Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920, gdzie powstanie muzeum,
poświęcone Bitwie Warszawskiej i walkom o Radzymin.
Wszystkie te działania służą nam, mieszkańcom, spadkobiercom tych, którzy w 1920 roku stawili czoła bolszewickiej
nawale pod Radzyminem. Współczesny samorząd realizuje ich marzenia o Polsce, za jaką ginęli – silnej, mądrej i ponad
podziałami. Na cud militarny sprzed 100 lat odpowiadamy cudem narodowym, społecznym i ekonomicznym. My Radzyminiacy jesteśmy ambasadorami tego „Cudu nad Wisłą”. Dzięki sprawnemu samorządowi i zaangażowaniu mieszkańców
możemy ideę cudu wdrażać w życie.
Chcę podziękować wszystkim samorządowcom, których spotkałem na mojej drodze zawodowej, z gmin, powiatów i województwa mazowieckiego, a także sołtysom, społecznikom i moim współpracownikom samorządowym – za to, że wspólnie
cały czas tworzymy nową rzeczywistość. Fragmenty tej samorządowej historii w gminie Radzymin przedstawiamy w ten
skromny sposób na łamach specjalnego wydania „Radzyminiaka”, który mają Państwo w rękach.
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Krzysztof Chaciński,

Burmistrz Radzymina od 2014 roku

Czas wielkich przemian

Liczba ludności
26 269

12 951 ha powierzchni gminy:
• miasto: 2 339 ha
• tereny wiejskie: 10 612 ha
31 sołectw
Ponad 2700 firm
Ponad 230 km dróg gminnych
180 km sieci wodociągowej oraz
111 km sieci kanalizacyjnej

16 528

27 maja 1990 roku w powojennej Polsce odbyły się pierwsze wolne wybory. Nie wybierano
prezydenta ani parlamentu. Po raz pierwszy blisko dwa i pół tysiąca polskich gmin wybrało
swoje lokalne władze samorządowe, niezależne od władz centralnych.
Od trzydziestu lat samorządy gminne z powodzeniem podnoszą jakość życia społeczności lokalnych, dbając o żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe, kulturę i lokalną komunikację. Finansują gminną służbę zdrowia i pomoc społeczną. Dbają o lokalne drogi, podstawowe bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Te najskuteczniejsze pozyskują
również środki zewnętrzne, rozbudowują gminną infrastrukturę, wspierają lokalny
biznes i inicjatywy społeczne.
Zmiany, jakie zaszły na przestrzeni tych lat dobitnie udowodniły, że decentralizacja
i samorządy funkcjonujące wedle zasad subsydiarności, bezapelacyjnie wygrywają
z modelem władzy scentralizowanej. Samorząd terytorialny niemal zawsze oznacza lepsze rozpoznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców danego terenu, a także
większy wpływ mieszkańców na to, jak wydawane są środki z płaconych przez nich
podatków.
Kolosalną różnicę, jaką wniosła reforma samorządowa najlepiej widać, gdy porówna się dzisiejszą samorządność z socjalistycznym ustrojem PRL, w którym samorządy
zastąpiono radami narodowymi - terenowymi delegaturami partyjnymi, które nie wypełniały roli gospodarza miast i wsi, realizując wyłączną wolę rządzącej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pod ich zarządem realizowano inwestycje terenowe niezbędne
dla gospodarki narodowej, zaś potrzeby lokalne odsuwano na dalszy plan. Pozbawione
majątku i osobowości prawnej gminy sprowadzono do użytkowników własności państwowej. Skutkiem była degradacja poczucia tożsamości lokalnej i więzi lokalnych społeczności,
widoczne w braku poszanowania i odpowiedzialności za dobra publiczne, które, traktowane
jak niczyje i pozbawione gospodarskiego oka i ręki, bardzo często niszczały.
Komunizm trwał w Polsce 45 lat i zakończył się głębokim kryzysem i ekonomicznym upadkiem. Dzięki silnej presji społecznej, wynikającej z gorzkiej nauki tamtych lat, możliwe były głębokie zmiany ustrojowe, jakie wniosła w 1990 roku reforma samorządowa, uchodząca za jedną
z najbardziej udanych i radykalnych reform ubiegłego wieku. Ów „ustrojowy przewrót kopernikański” przełamał aż pięć monopoli państwa autorytarnego - monopol polityczny zniesiono
dzięki wolnym wyborom; monopol władzy - poprzez oddanie autonomii samorządom. Monopol
własności - dzięki nadaniu gminom osobowości prawnej pozwalającej na władanie nieruchomościami. Monopol czwarty przełamano oddzielając budżet samorządów od budżetu państwa, zaś
piąty, przekazując samorządom pracowników, dotąd zatrudnionych w administracji państwowej.
Prof. Jerzy Regulski, współtwórca reformy sam przyznał po latach, że transfer tak dużej
władzy do szczebli gminnych byłby dziś niemożliwy. W czasach transformacji udało się tylko
dlatego, że władze PRL nie posiadały wiedzy, czym jest prawdziwa samorządność, nie miała jej
też opozycja, nie przygotowana do przejęcia władzy. Miała za to entuzjazm i wielką motywację
do rozwoju, po latach marazmu.
Dziś, z perspektywy trzydziestu lat możemy właściwie docenić wagę odrodzenia samorządów w procesie przebudowy Polski. Rozkwit polskich miejscowości i regionów oraz zmiany,
jakie nastąpiły w naszej świadomości, dokonały się w dużej mierze dzięki samorządności i to
ona miała decydujący wpływ na rozwój prawdziwej, podmiotowej i obywatelskiej demokracji.
Gmina Radzymin - nasza Mała Ojczyzna, która ze względu na swoją symboliczną rolę rolę
w bitwie polsko-bolszewickiej była przez lata celowo wstrzymywana w rozwoju przez władze
PRL, stanęła w dobie transformacji ustrojowej przed ogromną szansą. Dzisiaj możemy z dumą
powiedzieć, że szansa ta została wykorzystana i Gmina Radzymin jest wielkim beneficjentem
transformacji ustrojowej, odzyskując z każdym rokiem swój dawny blask. Ten sukces ma wielu budowniczych - między innymi, radzymińskich włodarzy i samorządowców tych trzech
dekad, których wkład pragniemy uhonorować niniejszym, specjalnym wydaniem biuletynu
“Radzyminiak”.
Zapraszamy zatem Państwa do lektury i przypomnienia najważniejszych wydarzeń
z trzydziestu lat dziejów Gminy Radzymin.

WŁODAR ZE

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego od 2001 roku
Senator RP w latach 1991-2001
Marszałek Senatu RP w latach 1993-1997
www.radzymin.pl

Trzy ostatnie dekady to czas wielkich przemian – zarówno historycznych, społecznych, jak i gospodarczych. Przeprowadzona reforma samorządowa miała istotne znaczenie w kształtowaniu
współczesnego podziału administracyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Decentralizacja władzy
publicznej stworzyła warunki do szerszej aktywności lokalnej i regionalnej, a obywatelom zapewniła większy wpływ na życie publiczne: możliwość decydowania i współtworzenia najbliższego
otoczenia. Wspólnie dostrzegliśmy, że potrzeby i potencjał „małych ojczyzn” najlepiej znamy my
– mieszkańcy i zaangażowaliśmy się w przedsięwzięcia, które bezpośrednio nas dotyczą.
Działanie dla dobra wspólnoty i reagowanie na jej potrzeby (dotyczą one niemal wszystkich
dziedzin życia społecznego, m.in. ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury, edukacji, budownictwa, transportu) jest istotnym zadaniem samorządu – gminy, powiatu i województwa. To
właśnie władze terytorialne są najbliżej spraw zwykłych ludzi i stale rozmawiają z mieszkańcami
na temat bieżących potrzeb czy sposobów rozwiązywania kwestii problemowych.
Szanowni Państwo, z perspektywy czasu, z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć, że
Gmina Radzymin poradziła sobie z powierzonymi jej zadaniami, o czym świadczą sukcesy, zrealizowane plany i wyniki efektywnej pracy na rzecz lokalnej wspólnoty.
Serdecznie gratuluję licznych przedsięwzięć, których celem jest poprawa jakości i atrakcyjności
życia mieszkańców Państwa Gminy. Wierzę, że kolejne lata działalności wiązać się będą z wieloma ciekawymi i społecznie oczekiwanymi projektami. Aktywność mieszkańców, którzy budują
samorząd, a także sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, pracowników samorządowych
czy radnych potwierdza, że samorządność, jak i przyjęta ponad 30 lat temu, pierwsza po 1989 r.
reforma samorządowa, była niezwykle ważna i potrzebna. Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, który obchodzimy 27 maja, życzę satysfakcji i dalszej motywacji do działania na rzecz dobra wspólnego.
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Współpracujemy
na wielu
płaszczyznach

Nie było łatwo
Wspomnienia p. Konrada Rytla
Od najmłodszych lat angażowałem się w różnorodną
działalność społeczną. W okresie nauki na Politechnice Warszawskiej w latach 1967-1972 wspierałem
działalność ruchów demokratycznych, szczególnie Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, co przeniosło się na udział w działalności
NSZZ Solidarność od września 1980 roku.
Już w 1989 roku uczestniczyłem w założeniu i działaniach Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność” w Kobyłce, który przygotowywał się bardzo aktywnie do zbliżających
się pierwszych wolnych po latach wyborów
samorządowych. Jako mieszkaniec gminy
Wołomin zostałem kandydatem na radnego
Komitetu Obywatelskiego do Rady Miejskiej
w Wołominie.
Samorządowcy pierwszej kadencji, w przeciwieństwie do kolejnych, nie mogli opierać się na
doświadczeniach poprzedników, musieliśmy sami
wszystko wymyślić: nowe zasady zarządzania miastem
i gminą, statut, kierunki rozwoju, sposoby zarządzania
budżetem. Nie było łatwo, ale mieliśmy wielką energię
twórczą. Żyliśmy przez lata w atmosferze powszechnego marazmu i chcieliśmy natychmiast przystąpić do
radykalnych zmian prorozwojowych. W 1990 roku budżet gminy był niewielki a oczekiwania mieszkańców
olbrzymie. Wszyscy radni zostali wybrani po raz pierwszy, nie mieliśmy doświadczenia w realizacji budżetu
samorządowego, ale byliśmy gotowi do pracy nad rozwojem gminy.
Patrząc po latach na efekty działań pierwszej kadencji Rady można powiedzieć, że wykonaliśmy kawał pionierskiej roboty w każdej dziedzinie jaką zajmował się
samorząd. Gmina przejmowała infrastrukturę często
w bardzo złym stanie: ciepłownia, wysypisko, oczyszczalnia, szkoły, domy komunalne itd. Jednocześnie realizowaliśmy oczekiwane przez lata inwestycje: budowa
szkoły nr 2, budowa szkoły w Ossowie, dokończenie
szkoły w Duczkach, rozpoczęcie budowy ulic, przywrócenie miejsc pamięci narodowej.
Epokowym wydarzeniem - jedynym w Polsce, było
zorganizowanie w 1992 roku Biegu Pamięci Bohaterów wojny 1920 roku na trasie Radzymin-Ossów, który
połączył dwa wyjątkowe miejsca w Polsce: cmentarz
poległych w Radzyminie i cmentarz poległych w Ossowie. Idea ta trwa bez przerw prawie 30 lat tylko dzięki
wyjątkowemu człowiekowi, wybitnemu organizatorowi, szczerze zaangażowanemu patriocie - dyrektorowi Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu - panu
Mirosławowi Jusińskiemu, również wówczas radnego
1 kadencji samorządu gminy Radzymin. Miałem wyjątkowe szczęście współpracować przez lata z panem
dyrektorem w realizacji tej pięknej idei.
Każda następna kadencja była łatwiejsza. Można było korzystać z doświadczeń poprzedników, ale oczywiście były następne wyzwania. Znakomicie dawały sobie
radę władze samorządowe doprowadzając do powstania
wielu obiektów i działań poprawiających warunki życia mieszkańców gminy. Sztafeta samorządowców od
30 lat spowodowała radykalną zmianę naszych gmin
naszej najbliższej okolicy. Każda kadencja coś po sobie
4
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Konrad Rytel

• Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
od 2018 roku
• Starosta Wołomiński w latach 1998-2006
• Wicestarosta Wołomiński w latach 2011-2014
• Radny I i II kadencji Rady Miejskiej w Wołominie
w latach 1990-1998

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. W tym
roku ma on wyjątkowo uroczysty - choć niezwykle skromny
charakter, ponieważ świętowanie 30 lat samorządności w Polsce
przypada w trudnym czasie walki z koronawirusem.
Stoimy przed wyzwaniem zahamowania negatywnych skutków
trwającej pandemii – w aspekcie gospodarczym i społecznym, ale
właśnie w tej chwili pokazujemy jak wygląda prawdziwa samorządność, która opiera się na wzajemnej współpracy, zaufaniu
i współodpowiedzialności za nasze „małe ojczyzny”.
Współpracujemy na wielu płaszczyznach, począwszy od kontaktu na linii mieszkańcy - władze samorządowe, jak również pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego:
gminami, powiatami i województwami. Niezwykle ważne jest
również współdziałanie z władzami centralnymi. Przykład Powiatu Wołomińskiego, w tym także Gminy Radzymin pokazuje,
jak skutecznie zabiegać o środki zewnętrzne np. na modernizację i poprawę bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych.
Przed nami również niezwykle ważna rocznica, czyli 100-lecie
Bitwy Warszawskiej. Jesteśmy niezwykle dumni z naszej historii,
w sposób szczególny pielęgnujemy pamięć o „Cudzie nad Wisłą”,
który nierozerwalnie związany jest z Radzyminem. W tym szczególnym roku chcemy godnie uczcić pamięć o Bohaterach naszej
niepodległości.
Wszystkim, którzy współtworzą samorząd na terenie powiatu
wołomińskiego: wójtom, burmistrzom, radnym, sołtysom, radom sołeckim oraz pracownikom samorządowym, składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu
rodzinnym oraz satysfakcji z pracy zawodowej i służby publicznej

Patrząc po latach na efekty
działań pierwszej kadencji
Rady można powiedzieć, że
wykonaliśmy kawał pionierskiej
roboty w każdej dziedzinie jaką
zajmował się samorząd.
zostawiła dobrego i spowodowała, że jesteśmy dumni
z naszych wspólnych osiągnięć. Przekłada się to na olbrzymi rozwój naszej Ojczyzny.
Przed innymi wyzwaniami stawaliśmy w 1990 roku
tworząc podstawy samorządności w Rzeczpospolitej
a przed innymi stoją dzisiejsze władze samorządowe.
Wówczas zakładaliśmy fundamenty i wznosiliśmy surowe budowle, dzisiaj i w przyszłości należy doskonalić,
upiększać, nadążać za innowacjami, przyciągać nowe
pokolenia do służby dla rozwoju małej i wielkiej Ojczyzny.
Samorząd daje gwarancję nieustannego rozwoju, reaguje najszybciej na wyzwania i oczekiwania mieszkańców. Wierzę, że trud i starania kolejnych kadencji
samorządu są dobrze oceniane i przyczyniają się do
widocznych efektów rozwojowych naszych gmin. Jestem szczęśliwy, że dane mi było uczestniczyć w tym
pokoleniowym dziele.

Adam Lubiak
Starosta Wołomiński kadencji 2018-2023
www.radzymin.pl

BURMIS TR ZOWIE R ADZ YMINA

Wspominając 30 lat samorządności w Gminie Radzymin,
zapytaliśmy byłych burmistrzów o ich dokonania i najlepsze wspomnienia:

Cieszy mnie dynamiczny
rozwój Radzymina
Wspomnienia p. Pawła Solisa
Moja przygoda z Radzyminem rozpoczęła się w 1991 roku. Było
to tuż po pierwszych wyborach, wówczas od Burmistrza Radzymina Piotra Sobczaka otrzymałem propozycję objęcia funkcji
Sekretarza Gminy, co było dla mnie ogromnym wyzwaniem.
1 stycznia 1991 roku rozpocząłem pracę w Urzędzie Miejskim
w Radzyminie, a w czerwcu 1993 roku zostałem wybrany na
to stanowisko Burmistrza Radzymina.
Wspominam tamte lata z dużym sentymentem. Radzymin stanął przed ogromną szansą i naprawdę dużo udało
się zrobić. Wielkim sukcesem było zrealizowanie w 1995
roku ważnej inwestycji - pierwszej stacji uzdatniania wody
i oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Wybudowaliśmy i oddaliśmy do użytkowania nowoczesną Szkołę Podstawową w miejscowości Ciemne. We współpracy z Zakładem Energetycznym w Wołominie przebudowaliśmy
linię energetyczną i wykonaliśmy oświetlenie ulic. Wspólnie z wołomińską Gazownią wybudowaliśmy na terenie gminy stację redukcji gazu, a dzięki zaangażowaniu mieszkańców nowoczesną
sieć gazową.
Co jeszcze zrobiliśmy na początku istnienia samorządu?
Przez Radzymin przebiegała droga krajowa Nr 8, która była
prawdziwą drogą przez mękę tak dla kierowców, jak i dla mieszkańców. Szukaliśmy pieniędzy na budowę obwodnicy Radzymina.
Udało się przy dużym wsparciu wiceministra finansów Krzysztofa
Kalickiego i prof. Lecha Falandysza. W 1995 r. została podjęta decyzja o budowie obwodnicy Radzymina, która powstała w krótkim
czasie, w ciągu dwóch lat.
Z ważniejszych inwestycji wymienię jeszcze przychodnię zdrowia, która została wybudowana w stanie surowym w latach 80-tych
i pozostawiona na kilka lat. Dzięki staraniom i wysiłkom wielu
osób udało się dokończyć budowę i w maju 1997 r., na Dzień Matki,
oddaliśmy do użytku nowoczesne Centrum Medyczne im. Bitwy
Warszawskiej 1920 r. Tyle w wielkim skrócie o tym, co udało się
zrobić w Radzyminie u progu samorządności.
Lata 90. były również początkiem pozyskiwania nowych inwestorów dla Radzymina. Wspomnę między innymi takie firmy jak:
Coca-Cola, Soraya i Tago Tadeusz Gołębiewski.
Jako burmistrz miałem wsparcie w Radzie Miejskiej i jej przewodniczących Janie Wnuku i Franciszku Jankowskim. Współpraca
z radnymi przekładała się na konkretne działania. Miałem szczęście do pracowitych i odpowiedzialnych współpracowników, kierowałem zespołem świetnych ludzi. Wymienię moich zastępców
Jerzego Bertę, Edwarda Kowalskiego, sekretarza Gminy Janusza
Jabłońskiego, obecnego dyplomatę. Szczególnie pamiętam Mirka
Jusińskiego – człowieka do zadań specjalnych, dyrektora Ośrodka
Kultury a obecnie dyrektora Radzymińskiego Ośrodka Kultury
i Sportu, odpowiedzialnego za organizację imprez i promocję Radzymina. Inicjator i organizator uroczystości związanych z obchodami rocznic Bitwy Warszawskiej 1920 roku zwanej „Cudem Nad
Wisłą” jeszcze przed 1990r.
Nie sposób nie wspomnieć tutaj w dobrych słowach pierwszego biskupa diecezji warszawsko-praskiej Kazimierza Romaniuka i dziekana dekanatu radzymińskiego - księdza Stanisława Kucia, dzięki którym między innymi ustanowiono Kolegiatę
www.radzymin.pl

Nadszedł
wreszcie
dobry czas
dla Radzymina
Rozmowa z p. Janem Wnukiem

Paweł Solis

• Burmistrz Radzymina w latach 1993–1998
• Sekretarz Miasta i Gminy Radzymin w latach 1991–1993
• Burmistrz Wołomina w latach 1998-2002
• Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego
w latach 2010-2014
• Radny powiatowy od 2006 roku
• Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o. o. w Wołominie od 2012 roku
• Honorowy Obywatel Radzymina

Jak zmieniła się gmina za Pana rządów?
Zacznę od tego, że moja działalność samorządowa była ściśle sprzężona z działalnością społeczną w Towarzystwie Przyjaciół Radzymina, które zakładaliśmy u zarania III Rzeczpospolitej w 1988 roku.
W skład pierwszej Rady Miejskiej w zdecydowanej większości weszli
działacze Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Ten patriotyczny
zespół widział szkody, jakie Radzyminowi wyrządziły władze PRL.
U schyłku czasów komunistycznych Radzymin miał jednak takie
szczęście, że miał włodarza radzyminianina – naczelnikiem gminy
był wówczas p. Grzegorz Koza. Podjął on kilka takich decyzji, które
demokratycznie wybrany w 1990 r. samorząd postanowił kontynuować, w tym m.in. budowę nowego Centrum Medycznego czy rozpoczęcie gazyfikacji Radzymina.
Podjęliśmy również pionierskie, strategiczne decyzje, które miały zapewnić Radzyminowi rozwój. Po pierwsze był to plan budowy oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. Po drugie,
Ciąg dalszy wywiadu z p. Janem Wnukiem na stronie 6
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W 1995 r. została podjęta decyzja
o budowie obwodnicy Radzymina,
która powstała w krótkim czasie,
w ciągu dwóch lat.
Radzymińską. Ta współpraca zaowocowała nadaniem w 1996
roku przez Radę Miejską Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu pierwszego Honorowego Obywatela Radzymina. Delegacja
mieszkańców Radzymina 26 sierpnia w Castel Gandolfo wręczyła Ojcu Świętemu tytuł Honorowego Obywatela Radzymina
i zaprosiła do Miasta „Cudu nad Wisłą”. Rok później 13 czerwca
1999 roku Papież odwiedził groby bohaterów na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 roku w Radzyminie.
Patrząc z perspektywy czasu uważam, że w początkach istnienia samorządu terytorialnego udało się zrobić bardzo dużo.
Wykorzystaliśmy daną nam szansę, udało się dobrze spożytkować tamten czas. Jestem przekonany, że warto było wybrać taką
drogę, bo praca dla społeczności lokalnej daje wielką satysfakcję.
Cieszy mnie dynamiczny rozwój Radzymina, tak jak wtedy i dzisiaj wykorzystuje swoją szansę i staje się nowoczesnym miastem
do którego chętnie się przyjeżdża i zostaje na dłużej.

Jan Wnuk

• Burmistrz Radzymina w latach 1998-2000
• Pierwszy Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radzyminie w latach 1990-1994
• Honorowy Obywatel Radzymina
• Prezes Towarzystwa Przyjaciół Radzymina
Radzyminiak Maj 2020

|5

Gmina Radzymin
Ciąg dalszy wywiadu z p. Janem Wnukiem ze strony 5

BURMIS TR ZOWIE R ADZ YMINA
→

Jeśli chodzi o funkcję
burmistrza, to moja
kadencja nie była
długa, ale na swoje
konto zapisuję kilka
spraw, którymi
bardzo się szczycę ,
w tym wizyta Ojca
Świętego w 1999 r.
zaprosiliśmy do współpracy biznes – za mojej kadencji w Radzie Miejskiej powstał
zakład produkcyjny Coca-Cola HBC i wiele innych firm i zakładów. Rozpoczęliśmy
też budowę linii telekomunikacyjnych, gdyż wcześniej Radzymin miał jeszcze telefony na korbkę. Dobra współpraca z dyrekcją Telekomunikacji Polskiej sprawiła, że
bardzo szybko jakość telekomunikacji się poprawiła. Ważnym wydarzeniem było
też porozumienie z ówczesnym Wojewodą Mazowieckim, p. Bohdanem Jastrzębskim, które dotyczyło szczególnej pomocy dla Radzymina jako zadośćuczynienia
za krzywdy, których Radzymin doznał od władz komunistycznych ze względu na
pamięć roku 1920. Wraz z pierwszymi wyborami samorządowymi nadszedł wreszcie dobry czas dla Radzymina.
Jaki był największy sukces?
Jeśli chodzi o funkcję burmistrza, to moja kadencja nie była długa, ale na swoje
konto zapisuję kilka spraw, którymi bardzo się szczycę. Pierwsza z nich to wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Radzyminie, a druga to zorganizowane na wielką skalę
obchody 525. rocznicy nadania Radzyminowi praw miejskich. Odbyła się wówczas
uroczysta sesja Rady, przez miasto przeszedł okazały kostiumowy korowód historyczny, a występy szkół i instytucji na scenie na pl. Kościuszki trwały przez cały
tydzień. Ze spraw inwestycyjnych zrealizowaliśmy m.in. budowę hali sportowej
ROKiS, która była inwestycją niezwykle drogą ze względu na wielkość obiektu i zabezpieczenia przeciwpożarowe. Nie miałem już przyjemności otwierać tej hali, ale
cały wysiłek budowy miał miejsce za mojej kadencji, przy nieocenionej pomocy p.
Jerzego Berty, wówczas mojego zastępcy.
Zapoczątkowaliśmy także budowę sieci kanalizacyjnej, rozwijanej przez kolejne
władze. Zbudowaliśmy również Drogę Golgoty Narodu Polskiego – pomnik ku
czci Bohaterów 1920 r., który ma praktyczną funkcję połączenia ciągiem pieszym centrum Radzymina z nekropolią żołnierzy z 1920 r. Wracając do wizyty
św. Jana Pawła II, Radzymin godnie Go przyjął na odresturowanym Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920. Miałem ogromny przywilej powitania Papieża
w imieniu wszystkich mieszkańców, a także złożenia Mu darów od radzyminian i podziękowań za wizytę.
Pana najlepsze wspomnienie?
W okresie, gdy byłem Przewodniczącym Rady Miejskiej, przypadł mi wielki
zaszczyt, że wraz z delegacją z Radzymina, składającą się głównie z członków Klub
Inteligencji Katolickiej, wręczyłem Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Watykanie
zaproszenie do odwiedzenia Radzymina. Wtedy Papież powiedział te znamienne
słowa: „Przyjadę do Radzymina, jeśli Bóg pozwoli”, a myśmy nie wierzyli, że to się
może stać. A stało się rzeczywistością dziewięć lat później, w 1999 r. W tym samy
roku po raz pierwszy nadaliśmy tytuły Honorowych Obywateli Radzymina żołnierzom 1920 roku i członkom ich rodzin: p. Władysławowi Szocie, który brał udział
w walkach o Radzymin, p. Anieli Litmanowicz, córce szefa biura werbunkowego
w Radzyminie i p. Wandzie Wieleżyńskiej, żonie ppłk. Zygmunta Wieleżyńskiego,
kawalera Virtuti Militari. Rok później Honorowe Obywatelstwo Radzymina otrzymali wszyscy żyjący jeszcze wówczas weterani walk pod Radzyminem w 1920 r.
Z sentymentem wspominam też pracę redakcyjną przy tworzeniu pierwszej radzymińskiej gazety pod tytułem “Gościniec Radzymiński”. Był to miesięcznik o charakterze społeczno-kulturalnym, ukazało się około 40 wydań. Pracowaliśmy nad
nim w gronie członków Towarzystwa Przyjaciół Radzymina, ze wsparciem gminy.
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Miałam pomysł na rozwój
Radzymina

Radzymin - na weekend,
na urlop, na zawsze

Rozmowa z p. Elżbietą Żmijewską

Rozmowa z p. Zbigniewem Piotrowskim

Jak zmieniła się gmina Radzymin za Pani rządów?
Obejmowałam urząd burmistrza Radzymina w 2000
r., gdy gmina była w trudnej sytuacji finansowej, na rachunku bankowym było niespełna 500 tys. zł, a roczny budżet wynosił 24 mln zł. Jestem finansistką, więc
wzięłam się od razu do ciężkiej pracy, żeby szybko
wyprowadzić finanse gminy na prostą. Dzięki mojej
determinacji, uporowi i konsekwencji w działaniudokończyliśmy budowę hali widowiskowo-sportowej
w ROKiS, która do dzisiaj służy mieszkańcom. Poza
tym gmina Radzymin wzbogaciła się o 16 km wodociągów i o pierwszy kilkukilometrowy odcinek kanalizacji
sanitarnej od oczyszczalni ścieków do szpitala i budynków użyteczności publicznej. Aby zapewnić odwodnienie gminy, realizowałam modernizację rzeki Beniaminówki poprzez udrożnienie kilkukilometrowego
odcinka przebiegającego przez naszą gminę, wyremontowałam budynek szpitala i budynki wszystkich szkół,
których organem prowadzącym była Gmina Radzymin.
Podjęłam działania w kierunku zmiany przeznaczenia
planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radzymin, między innymi tereny obecnego osiedla
Victoria.

Elżbieta Żmijewska

• Burmistrz Radzymina w latach 2000-2002
• od 2005 r. Skarbnik Miasta Ząbki

Do sukcesów zaliczam
z pewnością obronę gminnego
szpitala przed likwidacją.
Placówka funkcjonuje do dziś
jako jeden z kilku w całej Polsce
gminnych szpitali
Największe sukcesy Pani kadencji?
Powierzyłam funkcję dyrektora ZOZ odpowiedniej osobie, która okazała się sprawnym menedżerem. Osiągnięciem było również doprowadzenie
do ukończenia hali sportowo-widowiskowej pomimo pustek w gminnej kasie, dzięki czemu drużyna
siatkarzy drugoligowej Stolarki Wołomin zaczęła
rozgrywać swoje mecze, a później w Radzyminie
rozwinęła się piłka ręczna. Najważniejsze było dla
mnie jednak to, że radzymińska młodzież, zamiast
ćwiczyć na korytarzach szkolnych, zaczęła przychodzić na prawdziwe zajęcia wychowania fizycznego w przestronnej, nowej hali sportowej.
Sukcesem osobistym i powodem do zadowolenia jest też fakt, że miałam pomysł na rozwój Radzymina. Mój plan gospodarczy polegał na tym, że
w pierwszej kolejności realizowaliśmy inwestycje
współfinansowane ze środków unijnych i pożyczek
preferencyjnych, które przynosiły zwiększenie budżetu gminy, zaś inwestycje, które nie przynosiły
dochodu do budżetu, realizowałam ze środków
własnych.
Pani najlepsze wspomnienie?
Z wielkim sentymentem wspominam organizację obchodów 80. Rocznicy Bitwy
Warszawskiej w 2000 roku w Radzyminie,
podczas której oddaliśmy hołd Bohaterom
1920 roku. Wygłosiłam wówczas przemówienia po Mszy świętej przed kilku tysiącami obecnych radzyminian i gości, w którym
oddałam honor weteranom. Miałam ogromną tremę i wiele obaw przed tym wystąpieniem, ale zostało przyjęte owacyjnie. Niezwykle
miłe było to, że po moim wystąpieniu sympatią
obdarzył mnie obecny na uroczystościach Pan
major Stanisław Wycech, bohater i weteran wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Panu Stanisławowi
tak spodobało się moje przemówienie, że pomimo
przekroczonych 100 lat życia osobiście zadzwonił
do mnie z zaproszeniem na urodziny. Z przyjemnością wzięłam udział w urodzinowej Mszy świętej w kościele przy ul. Deotymy w Warszawie oraz
w poczęstunku dla zaproszonych gości w mieszkaniu Pana Stanisława, które znajdowało się kilka
ulic dalej.

www.radzymin.pl

Jak zmieniła się gmina za Pana rządów?
Rozpocząłem moją historię w samorządzie od pierwszych wyborów
bezpośrednich, miałem więc tę satysfakcję, że mieszkańcy, głosując na
mnie, po raz pierwszy wybierali konkretnego człowieka. Budżet gminy
w tym czasie wynosił 19 mln złotych, co było daleko niewystarczające.
Przez moje trzy kadencje pracowałem nad budowaniem wpływów budżetowych. Rozpoczęliśmy to zadanie od tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego, gdyż aby działać, trzeba wiedzieć, gdzie będziemy mieszkać, a gdzie pracować. Wówczas m.in. wyznaczono strefy,
w których powstały osiedla Victoria czy Reymonta, a także lokalizacje
dla biznesu.
Dwa pierwsze osiedla wielorodzinne niemalże podwoiły liczbę mieszkańców gminy, dzięki czemu zwiększyły się dochody z PIT. Oczywiście
była i druga strona medalu – nowi mieszkańcy, w większości młode rodziny z dziećmi, chcieli mieszkać w mieście dobrze urządzonym, gdzie
nie ma kłopotów z miejscami w szkole czy w przedszkolu. Zaczęły pojawiać się prywatne przedszkola, które wspomagały gminną infrastrukturę edukacyjną. Jednocześnie rozwijał się biznes – pojawiły się m.in.
zakłady Mennicy Metale Szlachetne i Tago, Coca-Cola HBC podwoiła
swoje przestrzenie produkcyjne i magazynowe, działalność rozwinęło
wiele innych firm. Dzięki tym procesom zaczął się rozwój gminy i budowanie prawdziwego budżetu Radzymina.
Jaki był największy sukces?
Mnie i mojej ekipie zawsze zależało, aby zadbać o całokształt gminy. Radzymin jest miastem o wspaniałej historii, zasługiwał na dobry
wizerunek i inwestycje. Za moich czasów odrestaurowano dawne kino
„Czar”, w którym powstała Miejska Sala Koncertowa i biblioteka. Idąc
za ciosem, rozpoczęliśmy modernizację ośrodka zdrowia. Stare skrzydło zostało zaadaptowane, dobudowano nową część budynku. Wspólnie
z nowym dyrektorem placówki pracowaliśmy na to, aby Radzymin miał
dobrą infrastrukturę opieki medycznej. Nasz gminny szpital zajął nawet
w 2013 r. 1. miejsce w rankingu miesięcznika Forbes.
W miarę, jak budżet się dźwigał, mogliśmy wybudować sale gimnastyczne w Załubicach, w Szkole nr 2 w Radzyminie, rozbudować szkoły
w Nadmie i Słupnie, rozpocząć budowę gimnazjum, które obecnie jest
nowym budynkiem Szkoły nr 1. Powstawały nowe ulice – np. ulica Słowackiego, ul. Falandysza czy rondo im. gen. Hallera. Budowaliśmy kanalizację – I etap kompleksowej kanalizacji gminy, rozpoczęty w 2010
r., kosztował około 80 mln zł, z czego połowę pokryło dofinansowanie
unijne z Funduszu Spójności. Wówczas powołaliśmy też spółkę PWiK,
która miała osobowość prawną i plenipotencje od burmistrza i Rady
Miejskiej do sięgania po dofinansowanie zewnętrzne. Powstały wówczas
dodatkowe ujęcia wody, przepompownie i kilkudziesięciokilometrowa
sieć kanalizacji na dużym terenie gminy.
Pracowaliśmy też na dobry ogólnopolski wizerunek Radzymina jako miejsca do zamieszkania i pomnika historii. Jednym z haseł w moich
kampaniach było „Zapraszam do Radzymina na weekend, na urlop, na
zawsze”. Tym kierowałem się, promując Radzymin jako piękne i historyczne miejsce, do którego każdego 15 sierpnia przybywali na obchody
rocznic Cudu nad Wisłą prezydenci, premierzy i generalicja. To byli
przyjaciele Radzymina, którzy bardzo nas wspierali. Wraz z kadrą szkolną pracowaliśmy nad edukacją historyczną – wspaniała praca radzymińskich nauczycieli daje mi prawo do tego, aby twierdzić, że w Radzyminie
każdy wie, jakimi rocznicami jest 13 czerwca, 15 sierpnia czy 11 listopada.
Wówczas powstał też program „Katyń – ocalić od zapomnienia”, którego
jednym ze współautorów był p. Grzegorz Jeleń i zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłk. pil. Mariana Pisarka w Radzyminie.

www.radzymin.pl

Pana najlepsze wspomnienie?
Jest ich wiele i wiążą się z ludźmi – zarówno z najbliższymi współpracownikami, jak i z wybitnymi przedstawicielami
świata kultury, nauki, biznesu i polityki. Zależało mi, aby wokół gminy zgromadzić pewnego rodzaju „senat”, złożony z osobistości o dużym dorobku,dzięki którym Radzymin mógł się
zmieniać. Z wieloma z nich spotykaliśmy się na Charytatywnych
Balach Burmistrzowskich, których odbyło się aż dziesięć, ostatni
w 2010 r. Hala ROKiS zmieniała się wówczas w salę balową, na której bawiliśmy się w gronie mieszkańców, przedsiębiorców i zacnych
gości. Jedną z takich postaci jest p. Waldemar Dąbrowski, radzyminianin i ówczesny Minister Kultury. Jego wielką zasługą było wsparcie
remontu budynku biblioteki w zabytkowym „Domu Ludowym” z 1907
r. Otwarcie Miejskiej Sali Koncertowej i nadanie jej imienia F. Chopina
było znaczącym wydarzeniem kulturalnym i koncertowym, grano m.in.
muzykę filmową z filmów, wyświetlanych dawniej w kinie „Czar”. Remont przeprowadziła doświadczona w renowacji zabytków firma Ciałbud, kierowana przez p. Wiesława Ciałkowskiego. Dzięki Waldemarowi
Dąbrowskiemu nasza gmina została też obdarowana obrazem Edwarda
Dwurnika z charakterystycznym, barwnym wizerunkiem Radzymina.
W wielu przedsięwzięciach, które wymagały decyzji finansowych,
polegałem na fachowej radzie pana profesora Krzysztofa Kalickiego,
wówczas wiceministra finansów, a obecnie – prezesa Deutsche Bank S.A.
Pan prezes do tej pory wspomaga radzymińską kulturę, współfinansując
coroczne Gale Operetkowo-Operowe.

Zależało mi, aby wokół
gminy zgromadzić pewnego rodzaju
„senat”, złożony z osobistości
o dużym dorobku, dzięki którym
Radzymin mógł się zmieniać.
Bardzo ważną postacią w najnowszej historii Radzymina był gen. Kazimierz Gilarski, Dowódca Garnizonu Warszawa. Jadąc na swoją działkę
w Załubicach często wstępował do urzędu pytając co słychać i w czym
pomóc. Dzięki niemu uroczystości 15 sierpnia miały wyjątkową oprawę
wojskową, a pierwsza przysięga Batalionu Reprezentacyjnego WP poza
Warszawą odbyła się właśnie w Radzyminie i rozpoczynała uroczystości
rocznicy Cudu nad Wisłą. Rondo Hallera również otwieraliśmy z kompanią reprezentacyjną i paradą wojskową.
Generał Gilarski zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej, podobnie jak wiele innych osobistości, które darzyły Radzymin sympatią i bywały na naszych uroczystościach, z Prezydentem RP Lechem

Zbigniew Piotrowski
•B
 urmistrz Radzymina przez trzy kadencje
w latach 2002-2014
Kaczyńskim na czele . 10 kwietnia 2010 roku po południu generał Gilarski miał w planach odwiedzić Radzymin z okazji uroczystości religijnych. Nie przyjechał, zastąpiło go czterech pułkowników. Ta narodowa
tragedia dotknęła Radzymin bardzo boleśnie.
Katyń i Radzymin są symbolami, między którymi istnieje ścisły
związek – mord na polskich oficerach strzałem w tył głowy w 1940 roku
był zemstą za zwycięstwo nad bolszewikami w 1920, za Cudu nad Wisłą,
który dokonał się tu, w Radzyminie. Z wydarzeniami katyńskimi wiąże się jeszcze jedno szczególne wydarzenie – koncert prof. Krzysztofa
Pendereckiego w radzymińskiej Kolegiacie w 2009 roku, dedykowany
programowi „Katyń – ocalić od zapomnienia”. Orkiestra pod batutą
mistrza wykonała wówczas m.in. utwory ze ścieżki dźwiękowej filmu
„Katyń” Andrzeja Wajdy, a wśród gości był także sam reżyser. W moim
wystąpieniu przy okazji koncertu poprosiłem profesora Pendereckiego
o skomponowanie „Radzymińskiego Pater Noster”. Pan profesor skomentował to wówczas żartobliwie, że utwory „Te Deum” i „Requiem” już
ma na swoim koncie, ale „Ojcze nasz” jeszcze nie było. Chwalił również
atmosferę i warunki akustyczne w radzymińskiej Kolegiacie. Po koncercie Krzysztofa Penderecki wpisał pierwsze nuty koncertu do gminnej
Księgi Pamiątkowej.
Chcę wspomnieć również wielkiego przyjaciela Radzymina, pana
profesora Lecha Falandysza, który wraz z żoną Barbarą miał dom letniskowy na Rejentówce. Prowadził telewizyjny program edukacyjny, do
którego wielokrotnie zapraszał radzymińską młodzież. W Radzyminie
mamy teraz jedyną w Polsce ulicę im. Lecha Falandysza.
Patronem radzymińskich wydarzeń i akcji społecznych zawsze była
firma Tago. Jej prezes i właściciel, pan Tadeusz Gołębiewski, często mówił mi, że cieszy się ze swojej inwestycji w Radzyminie i właśnie tu chce
pozostać. Współpracowałem też z wieloma innymi szefami firm, wywodzącymi się z Radzymina i życzliwymi naszym działaniom
Do realizacji zadań, które stały przed nami, znalazłem kompetentnych współpracowników i menedżerów, takich jak p. Grzegorz Krycki,
były szef Centrum Medycznego, a obecnie dyrektor szpitala w Wołominie, p. Małgorzata Klimkiewicz-Król, prezes PWiK od momentu jego powstania do dziś, czy p. Elżbieta Jeleń, dyrektor Szkoły nr 1, która
organizuje wspaniałe wydarzenia i inicjatywy patriotyczne. Mógłbym
długo wymieniać zasługi wielu osób, które spotkałem na mojej drodze
burmistrzowskiej. Zawsze starałem się być mądry mądrością innych ludzi – jestem im wszystkim bardzo wdzięczny.
Radzyminiak Maj 2020
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Gmina Radzymin

SAMOR Z ĄD 19 90-2020

Władze samorządowe
Radzymina 1990-2020
BURMISTRZOWIE
RADZYMINA

ZASTĘPCY BURMISTRZA

Wojciech Sadowski

Edward Kowalski

Jerzy Berta

Andrzej Kozłowski

1990-1992

1995-1998

1993-1994

1999-2000

1998-2000

SAMOR Z ĄD 19 90-2020
KADENCJA 1990–1994
Burmistrz – Piotr Sobczak (do 1993 r.), Paweł Solis
Zastępca Burmistrza – Wojciech Sadowski (do 1992 r.),
Jerzy Berta

• Andrzej Ciółkowski
• Marek Czeredys
• Henryk Desperat
• Cezary Dębek
(wiceprzewodniczący Rady)
• Teresa Gawrońska
• Mirosław Jusiński
• Zbigniew Kołaczyński
• Bogusław Kornacki
• Tadeusz Kostrzewa
• Seweryn Kowalski
• Grzegorz Koza
• Andrzej Kozłowski
• Teresa Kurek
• Waldemar Lau

• Maksymilian Lipiński
(wiceprzewodniczący Rady)
• Jarosław Podogrodzki
• Jan Rębelski
• Andrzej Rosłon
• Barbara Rowicka
(wiceprzewodnicząca Rady)
• Marian Sokołowski
• Teresa Sonnenberg
• Fryderyk Suski
• Mieczysław Szubierajski
• Ludwik Wardzyński
• Jan Wnuk
(przewodniczący Rady)

Paweł Solis

1990-1993

1993-1998

Andrzej
Siarna

Jarosław
Grenda

Krzysztof
Dobrzyniecki

Andrzej
Nocoń

2000-2002

2000-2014

2014-2018

od 2018 r.

od 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Burmistrz – Zbigniew Piotrowski

Zastępcy Burmistrza – Jerzy Berta (do 2000 r.), Andrzej Kozłowski

Zastępca Burmistrza – Andrzej Siarna

(do 2000 r.), Andrzej Siarna, Krzysztof Kornacki

RADNI
• Wiesław Ciałkowski
• Paweł Dąbrowski (wiceprzewodniczący Rady 20002002)
• Barbara Dziedzic
• Teresa Gawrońska
• Zbigniew Gmurzyński
• Zbigniew Jabłoński
• Franciszek Jankowski
• Tadeusz Jędrasik
• Edward Kalata
• Bogdan Kornacki
• Jacek Kur
• Tadeusz Kostrzewa
• Edward Kowalski
• Seweryn Kowalski
• Grzegorz Koza

• Wawrzyniec Peć
(wiceprzewodniczący Rady
2000-2002)
• Janusz Rasiński
(przewodniczący Rady)
• Jan Rębelski
• Andrzej Siarna (wiceprzewodniczący Rady 1998-2000)
• Roman Szczypkowski
• Cezary Wnuk
• Jan Wnuk
• Elżbieta Wołynko
• Zdzisław Zając
• Elżbieta Żmijewska
(wiceprzewodnicząca Rady
1998-2000)

RADNI
• Halina Bonecka
• Marek Brodziak (przewodniczący Rady 2012-2014)
• Ewa Całka
• Wojciech Chełchowski
• Elżbieta Darka (przewodnicząca Rady 2010-2012)
• Paweł Dąbrowski (wiceprzewodniczący Rady 20102012)
• Małgorzata Dyniewicz
• Mirosław Fabisiak (wiceprzewodniczący Rady 2010-2012)
• Marcin Godlewski (wiceprzewodniczący Rady 2012-2014)

KADENCJA 2002–2006

Burmistrz – Paweł Solis

• Teresa Gawrońska
• Franciszek Gibadło
• Cezary Dębek
(wiceprzewodniczący Rady)
• Janusz Jabłoński
• Jan Jankowski
• Franciszek Jankowski
(przewodniczący Rady)
• Zbigniew Kołaczyński
• Krzysztof Kornacki
• Andrzej Kowalski
• Edward Kowalski
• Seweryn Kowalski
• Krzysztof Koźlik

• Zdzisław Lendlewicz
• Wanda Lisiecka
• Waldemar Pachulski
• Jan Pawlak
• Janusz Rasiński
• Edward Sieradzki
• Stanisław Sztuka
• Mieczysław Szubierajski
• Marian Szymański
• Bogdan Walczak
• Mirosław Wąsik
• Ewa Zagrodzka
(wiceprzewodnicząca Rady)
• Zdzisław Zając

• Anna Goryszewska
• Zbigniew Jabłoński
• Konrad Jankowski
• Tadeusz Jędrasik
• Teresa Jóśk (wiceprzewodnicząca Rady 2012-2014)
• Dariusz Klimek
• Krystyna Pałaszewska
• Tadeusz Radziszewski
• Włodzimierz Stanisławski
• Małgorzata Smiałkowska
• Cezary Wnuk
• Elżbieta Wołynko

KADENCJA 2014–2018

KADENCJA 1994–1998
Zastępca Burmistrza – Edward Kowalski

Krzysztof
Kornacki

KADENCJA 2010 – 2014

Burmistrz – Jan Wnuk (do 2000 r.), Elżbieta Żmijewska

RADNI

RADNI

Piotr Sobczak †

KADENCJA 1998–2002

Burmistrz – Zbigniew Piotrowski

Burmistrz – Krzysztof Chaciński
Zastępca Burmistrza – Jarosław Grenda

Zastępca Burmistrza – Andrzej Siarna

RADNI
• Jan Babik

• Janusz Rasiński

• Marek Chrustowski

(wiceprzewodniczący Rady)

• Elżbieta Darka

• Marcin Redlin

• Paweł Dąbrowski

• Małgorzata Sadowska

(wiceprzewodniczący Rady)

• Helena Sajnóg

• Włodzimierz Dąbrowski

• Jadwiga Szubierajska

• Teresa Gawrońska

• Andrzej Wardak

• Tadeusz Jędrasik

• Cezary Wnuk

• Grzegorz Koza

(przewodniczący Rady)

KADENCJA 2006–2010

RADNI
• Kevin Aiston
• Ewa Całka
• Andrzej Dąbkiewicz
wiceprzewodniczący Rady
2016-2018
• Krzysztof Dobrzyniecki
(wiceprzewodniczący Rady
2014-2016, przewodniczący
Rady 2016-2018)
• Małgorzata Dyniewicz
• Zbigniew Jabłoński (przewodniczący Rady 2014-2016)
• Tadeusz Jędrasik
• Teresa Jóśk

• Ewelina Kostrzewa
• Izabela Paciorek
• Paweł Pakuła
• Tadeusz Radziszewski
• Piotr Rembelski
• Wojciech Rybarczyk
• Lidia Samoch
• Wojciech Słomczewski
• Karolina Sochacka
• Wiesław Solarz
• Tomasz Wąsik
• Mariusz Wilkowski
• Elżbieta Wołynko
(wiceprzewodnicząca Rady)

Burmistrz – Zbigniew Piotrowski

Jan Wnuk

Elżbieta Żmijewska

1998-2000

2000-2002

RADNI POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
Z GMINY RADZYMIN 1998-2023

Jan Wnuk

Franciszek Jankowski

Janusz Rasiński

Cezary Wnuk

1990-1994

1994-1998

1998-2002

2002-2010

Kadencja 1998-2002
• Jerzy Berta
• Zbigniew Kołaczyński
• Robert Kowalski
• Barbara Rowicka
• Krzysztof Szczepaniak
• Jan Wilczyński
Kadencja 2002-2006
• Elżbieta Główka
• Mirosław Jusiński
• Jan Wilczyński

Zbigniew Piotrowski Krzysztof Chaciński
2002-2014
8
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od 2014 r.

Elżbieta
Darka

Marek
Brodziak

Zbigniew
Jabłoński

Krzysztof
Dobrzyniecki

Piotr
Rembelski

2010-2012

2012-2014

2014-2016

2016-2018

od 2018 r.
www.radzymin.pl

Kadencja 2006-2010
• Elżbieta Główka
• Mirosław Jusiński
• Marta Rajchert

www.radzymin.pl

Kadencja 2010-2014
• Elżbieta Główka
• Mirosław Jusiński
• Marta Rajchert

Zastępca Burmistrza – Andrzej Siarna

RADNI

KADENCJA 2018-2023
Burmistrz – Krzysztof Chaciński
Zastępcy Burmistrza – Krzysztof Dobrzyniecki, Andrzej Nocoń

• Marek Brodziak

• Barbara Kobylarz

• Elżbieta Darka

• Grzegorz Koza

• Paweł Dąbrowski

• Jacek Kur

Kadencja 2014-2018
• Halina Bonecka
• Paweł Dąbrowski
• Marta Rajchert

(wiceprzewodniczący Rady)

• Marek Brodziak

• Małgorzata Puzio-Miękus

• Bożena Pakuła

• Elżbieta Darka

• Piotr Rembelski (przewod-

• Włodzimierz Dąbrowski

• Janusz Rasiński

• Zbigniew Jabłoński

niczący Rady)

• Anna Goryszewska

(wiceprzewodniczący Rady)

• Leszek Jankowski

• Wiesław Solarz (wiceprze-

• Zbigniew Jabłoński

• Cezary Wnuk

• Tadeusz Jędrasik

wodniczący Rady)

Kadencja 2018-2023
• Paweł Dąbrowski
• Marta Rajchert
• Cezary Wnuk

• Tadeusz Jędrasik

(przewodniczący Rady)

• Agnieszka Kacprzak

• Katarzyna Stokowska

• Teresa Jóśk

• Elżbieta Wołynko

• Agnieszka Krawucka

• Monika Sztuka-Brzezińska

• Ewa Kowalska

• Przemysław Śledź

• Ewelina Kostrzewa

• Tomasz Wąsik

• Agnieszka Oniszk-Stachyra

• Mariusz Wilkowski

RADNI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO Z GMINY RADZYMIN
Kadencja 2014-2018
• Marzena Małek

RADNI

• Izabela Paciorek (wiceprze- • Ewa Wnuk
wodnicząca Rady)

• Elżbieta Wołynko

Radzyminiak Maj 2020
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SAMOR Z ĄD 19 90-2020

Kronika Samorządu
Gminy Radzymin

1996

O
 ddanie do użytku Stacji Uzdatniania
Wody w Aleksandrowie (ze względu
na znaczną urbanizację Radzymina
w następnych latach stacja została
rozbudowana i zmodernizowana).
P
 oczątek budowy wodociągów
w Gminie Radzymin.

1997

O
 ddanie do użytku nowego budynku
szkolnego w Ciemnem.

1989

P
 ierwsze uroczyste obchody rocznicy
Bitwy Warszawskiej w dniu 15 sierpnia
na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920
w Radzyminie odbyły się w burzliwym
czasie zmian ustrojowych.
W 1990 r. w 70. rocznicę zwycięstwa
w obchodach udział wzięli kard. Józef
Glemp Prymas Polski i Marszałek
Senatu Andrzej Stelmachowski. Od
tamtego czasu obchody w Radzyminie
mają państwowy charakter
i biorą w nich udział przedstawiciele
najwyższych władz państwowych,
samorządowych i kościelnych.

1990

P
 ierwsze wybory samorządowe, do
Rady Miejskiej w Radzyminie wchodzą
w większości przedstawiciele Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność”, którzy
zdobywają 18 na 24 mandaty.

SAMOR Z ĄD 19 90-2020

1998

O
 ddanie do użytku obwodnicy
Radzymina – dwupasmowego odcinka
drogi krajowej nr 8.

1994 – samorząd drugiej
kadencji 1994-1998

P
 oczątek budowy kanalizacji
w Gminie Radzymin.

1999

1990 – radni

1 3 czerwca – wizyta Ojca Świętego
Jana Pawła II na radzymińskim
Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920.

pierwszej kadencji

1990 – przekazanie herbu i przedwo-

U
 roczysty pogrzeb radzymińskich
żołnierzy Armii Krajowej,
ekshumowanych z pola bitwy
w Jerzyskach i złożenie prochów
w mogile przy pomniku AK na
Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920.

jennych pieczęci na ręce Burmistrza
Radzymina Piotra Sobczaka

1995 -Kardynał Józef
Glemp w Radzyminie

1997 – barwne
lata 90-te

2000

1992

O
 rganizacja I Ogólnopolskiego Biegu
„Cud nad Wisłą” na trasie RadzyminOssów, jednego z najstarszych
biegów w Polsce. Pomysłodawcami
półmaratonu byli Konrad Rytel
i Mirosław Jusiński.

U
 stanowienie barw i flagi Gminy
Radzymin Uchwałą nr 201/
XVIII/2000 Rady Miejskiej
w Radzyminie z dnia 18.04.2000 r.

1990 – 80. rocznica Cudu nad
Wisłą świętowana już w RP

U
 ruchomienie zakładu produkcyjnego
firmy Coca-Cola HBC w Radzyminie.

1993

P
 odniesienie przez Ordynariusza
Diecezji Warszawsko-Praskiej
Biskupa Kazimierza Romaniuka
radzymińskiego kościoła do rangi
Kolegiaty i ustanowienie przy niej
Kapituły Kolegiackiej Radzymińskiej.

1995 – rocznica Cudu nad Wisłą

1990 – Franciszek Jankowski
i Piotr Sobczak

1997 – 95-lecie OSP Radzymin
1990 – spotkanie ze Zbigniewem

O
 ddanie do użytku hali sportowej
Radzymińskiego Ośrodka Kultury
i Sportu.

Bujakiem w kinie Czar

P
 rzeniesienie gminnego Centrum
Medycznego im. Bitwy Warszawskiej
1920 roku z ul. Wyszyńskiego do nowej
siedziby przy ul. Konstytucji 3 Maja 17.

2002

U
 roczyste obchody 100-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Radzyminie, prezesem OSP był
wówczas dh Tomasz Żmijewski.

1995

O
 ddanie do eksploatacji gminnej
oczyszczalni ścieków komunalnych
w Radzyminie (zmodernizowana
w latach 2010-1013)
W
 izyta Prezydenta RP Lecha Wałęsy
w Radzyminie z okazji 75. rocznicy
Bitwy Warszawskiej 1920 r.
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2003

1995 – wizyta Prezydenta
RP Lecha Wałęsy w 75. rocznicę
Cudu nad Wisłą

W
 izyta Prezydenta RP Aleksandra
Kwaśniewskiego w Radzyminie
z okazji 83. rocznicy Bitwy
Warszawskiej 1920 r.

1992 – pierwszy

1999 – Wizyta Papieża

wyścig kolarski

Jana Pawła II

www.radzymin.pl

www.radzymin.pl
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2005

1998 – 3 Maja
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2009

1998 – 3 Maja

2006

U
 roczyste otwarcie Drogi Golgoty
Narodu Polskiego łączącej Kolegiatę
Radzymińską z Cmentarzem
Żołnierzy Polskich 1920.

2010

Pozyskanie przez PWiK Radzymin
ponad 40 mln zł dofinansowania ze
środków UE na budowę kanalizacji
i modernizacji oczyszczalni ścieków

U
 roczysta przysięga wojskowa 500
żołnierzy z Garnizonu Warszawa –
Kompanii Reprezentacyjnej Wojska
Polskiego – największa uroczystość
wojskowa w Radzyminie.

U
 chwalenie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
z funkcją przemysłową w obrębie
węzła komunikacyjnego Radzymin
Północ przy DK8 (obecnie trasa S8).

2007

P
 ierwsza kompleksowa modernizacja
drogowa – ul. Słowackiego
w Radzyminie.

2008 – inauguracja
projektu "Katyń – ocalić od
zapomnienia"

O
 ddanie do użytku rozbudowanej
Szkoły Podstawowej im. Prymasa
Tysiąclecia w Nadmie.

2012

Z
 akończenie budowy Osiedla Victoria
przy ul. Słowackiego – pierwszego
wielorodzinnego osiedla w mieście.

O
 twarcie nowej hali sportowej przy
Zespole Szkół im. ks. Eleonory
Czartoryskiej w Radzyminie.

2008

I edycja projektu edukacyjnego
„Katyń – ocalić od zapomnienia”,
zapoczątkowanego i realizowany przez
Szkołę Podstawową mr 1 im. ppłk pil.
Mariana Pisarka w Radzyminie. Do
dziś w całej Polsce w ramach akcji
posadzono 5219 Dębów Katyńskich.

2006 – Prezydent RP Lech Kaczyński
podczas rocznicy Cudu nad Wisłą

L
 iczba zameldowanych mieszkańców
miasta Radzymina przekroczyła 10 tys.
osób (na terenach wiejskich mieszkało
nieco ponad 12 tys. osób)

2013

O
 twarcie wielofunkcyjnego boiska
przy Zespole Szkół w Słupnie.
G
 mina Radzymin przejmuje obowiązek
odbierania odpadów od mieszkańców,
zgodnie z ogólnopolskimi przepisami

2000 – radny powiatowy Robert Kowalski w towarzystwie burmistrzów Jana Wnuka, Zbigniewa Piotrowskiego
i Jerzego Berty wręcza przyszłemu burmistrzowi Krzysztofowi Kamilowi Chacińskiemu nagrodę za najlepszy wiersz o Radzyminie

2014
2000 – otwarcie hali sportowej ROKiS

2003 – Prezydent RP Aleksander
Kwaśniewski podczas rocznicy
Cudu nad Wisłą

O
 twarcie nowego skrzydła przychodni
Centrum Medycznego im. Bitwy
Warszawskiej 1920r.w Radzyminie.

2008 – otwarcie ronda im. gen. Hallera

2008 – otwarcie Biblioteki Miejskiej

2015

O
 twarcie i nadanie imienia gen.
Józefa Hallera rondu w Radzyminie,
przebudowa otoczenia ronda
i przestrzeni miejskiej na Starym
Rynku.

W
 izyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy
w Radzyminie z okazji 95. rocznicy
Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Z
 akończenie trwającego od 2010
roku projektu budowy kanalizacji
sanitarnej, w ramach którego
wykonano ponad 43 km kanalizacji,
14 przepompowni oraz rozbudowano
i zmodernizowano oczyszczalnię
ścieków.

R
 ozpoczęcie budowy Sanktuarium
Św. Jana Pawła II przy ul. Słowackiego.
W 2011 roku abp Henryk Hoser
ustanowił tam parafię, a 2 września
2011 r. złożono relikwie św. Jana Pawła
II.

2016

U
 tworzenie Radzymińskiej Orkiestry
Dętej.
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2006 – otwarcie drogi Golgoty

2011

B
 udowa pierwszego nowego budynku
komunalnego przy ul. Ogrodowej.

12

Cudu nad Wisłą

Z
 TM Warszawa uruchomiło miejską
linię autobusową 738 – stałe połączenie
Radzymina z Warszawą.

 izyta Prezydenta RP Lecha
W
Kaczyńskiego w Radzyminie z okazji
86. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

R
 ozbudowa budynku Szkoły
Podstawowej nr 1 w Słupnie.

2005 – 85. rocznica

 owołanie Przedsiębiorstwa
P
Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Radzyminie na miejsce
zlikwidowanego Miejskiego Zakładu
Wodociągów, Kanalizacji i Administracji
Budynków Komunalnych w Radzyminie.

O
 ddanie do użytku sali gimnastycznej
przy Zespole Szkół w Załubicach.

Z
 akończenie modernizacji budynku
dawnego kina „Czar” w dawnym
Domu Ludowym (rok budowy 1907)
i utworzenie w nim Miejskiej Sali
Koncertowej oraz Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Radzymin.

SAMOR Z ĄD 19 90-2020

O
 twarcie nowego budynku
Przedszkola nr 2 w Radzyminie przy
ul. Witosa.

www.radzymin.pl

www.radzymin.pl

2010 – rada miejska 2010-2014
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G
 mina po raz pierwszy zapewniła
wystarczającą liczbę miejsc
w przedszkolach publicznych dla
wszystkich potrzebujących dzieci
(łącznie ponad 1,1 tys. miejsc
w placówkach prowadzonych
przez gminę i inne podmioty)

SAMOR Z ĄD 19 90-2020

(10,3 km) i stacji uzdatniania wody
(tzw. Etap II).

2008 – zakończenie modernizacji
sali koncertowej

2009 – uruchomienie linii ZTM 738

2017

2009 – Krzysztof Penderecki
– Koncert Katyński w kolegiacie

L
 iczba zameldowanych
mieszkańców gminy przekroczyła
25 tys. osób (miasto – niespełna 12
tys. mieszkańców, tereny wiejskie
– ponad 13 tys.)
O
 twarcie nowoczesnego
budynku Szkoły Podstawowej nr
1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
w Radzyminie (projektowanego
pierwotnie jako gimnazjum) wraz
z halą sportową.

P
 ierwsze miejsce dla Gminy
Radzymin w plebiscycie „Lider
Zmian - Samorząd 2017” w kategorii
„Najaktywniejsi w subregionie
warszawskim wschodnim”. Plebiscyt
zorganizowała Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych,
aby uhonorować samorządy, które
aktywnie pozyskują dofinansowania.
O
 twarcie nowego odcinka trasy S8
z węzłem Radzymin Południe, tzw.
„obwodnicy Marek”.

2016 – start 73. Tour de Pologne z Radzymina

2018

O
 dsłonięcie pomnika św. Jana Pawła II
w Radzyminie na Cmentarzu Żołnierzy
Polskich 1920 w 19. rocznicę wizyty.

2010 – otwarcie Skweru Czterech Wieszczów

O
 twarcie nowego skrzydła szkoły
w Starych Załubicach, w którym
mieszczą się oddziały przedszkolne.

O
 ddanie do użytku
dobudowanego piętra Szkoły
Podstawowej nr 2 im. ks.
Eleonory Czartoryskiej
w Radzyminie.

O
 twarcie boiska wielofunkcyjnego
w Ciemnem.

K
 ompleksowa rozbudowa
ulicy Maczka w Radzyminie wraz
z oddaniem do użytku pierwszej
ścieżki rowerowej od ulicy
Nowej do skrzyżowania
z al. Jana Pawła II.
K
 ompleksowa rozbudowa ulic
Bieszczadzkiej i Rzecznej – nowe
połączenie komunikacyjne
pomiędzy Słupnem i Nadmą.

2017 – otwarcie nowej Szkoły Podstawowej nr 1

P
 ozyskanie blisko 14 mln zł
dofinansowania unijnego na projekt
„Zielony Radzymin”, którego celem
jest rewitalizacja radzymińskich
parków: Parku Czartoryskiej, parków
w centrum miast i przy ul. Polnej.

R
 adzymin miastem startowym
73. Tour de Pologne.

O
 twarcie nowego budynku
Szkoły Podstawowej nr 2 im. M.
Chełmońskiej-Szczepankowskiej
w Słupnie.

SAMOR Z ĄD 19 90-2020

K
 ompleksowa modernizacja ul.
Majowej w Dybowie Kolonii.

2017 – Składanie wieńców w dniu 15 sierpnia

3 0-lecie Towarzystwa Przyjaciół
Radzymina.

2012 – poświęcenie krzyża
przy Sanktuarium Jana Pawła II

2015 – Prezydent RP Andrzej Duda wraz
z małżonką podczas 95. rocznicy Cudu nad Wisłą

P
 rzekroczenie sumy 100 mln zł
dofinansowań zewnętrznych,
pozyskanych przez gminę i jej
instytucje w trakcie jednej kadencji
samorządowej.

2019

W
 prowadzenie Radzymińskiej
Karty Mieszkańca.

Z
 akończenie I etapu budowy
ścieżek rowerowych w Radzyminie
– symboliczne otwarcie
wyremontowanej przez Powiat
Wołomiński ul. Weteranów wraz ze
zbudowaną przez Gminę Radzymin
ścieżką rowerową.

2018 – otwarcie przedszkola w Starych Załubicach

2018 – otwarcie boiska w Ciemnem

O
 twarcie odnowionego Domku
Ogrodnika w Parku Czartoryskiej –
obecnie kawiarnia i galeria sztuki.
W
 prowadzenie Bonu Malucha
P
 ozyskanie przez PWiK
Radzymin ponad 60 mln zł
dofinansowania ze środków UE
na rozbudowę sieci kanalizacji
sanitarnej (67,5 km), wodociągów
14

| Radzyminiak Maj 2020

O
 twarcie wielofunkcyjnego boiska
w Starych Załubicach.

2016 – otwarcie przedszkola nr 2
www.radzymin.pl

W
 izyta Premiera RP Mateusza
Morawieckiego w Szkole Podstawowej
nr 1 im. ppłk. pil. Mariana Pisarka
w Radzyminie z okazji akcji
„Niepodległa do Hymnu”.
www.radzymin.pl

2019- otwarcie ścieżki rowerowej w Łąkach

2020 – pogrzeb płk. Mieczysława
Młodzika Chojnackiego

Radzyminiak Maj 2020
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SAMOR Z ĄD 19 90-2020
2017 – projekt rewitalizacji radzymińskich
parków uzyskał 14 milionów dofinansowania

2020

U
 ruchomienie linii S3 Szybkiej
Kolei Miejskiej z Warszawy
(Lotnisko Okęcie) do
Radzymina.
U
 roczystości pogrzebowe
ku czci mjr. Mieczysława
Chojnackiego, Honorowego
Obywatela Radzymina,
bohatera Polskiego Państwa
Podziemnego.
M
 odernizacja Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy
Radzymin wraz z montażem
windy.

2019 – wizyta Premiera RP Mateusza Morawieckiego

K
 ompleksowa przebudowa
ulicy Sikorskiego w Cegielni na
odcinku od Al. Jana Pawła II do
ul. Polnej.
P
 ozyskanie dofinansowania
z Funduszu Dróg
Samorządowych na I etap
budowy największej gminnej
inwestycji drogowej – Alei
Lecha Kaczyńskiego (wcześniej
zwanej Drogą Północną) na
odcinku ul. Weteranów – ul.
Mokra (koszt I etapu inwestycji
to ok. 21 mln zł, z czego ok.
13 mln zł będzie stanowiło
dofinansowanie).
R
 ozpoczęcie przebudowy
alei Jana Pawła II w Radzyminie

cdn.

Gmina
Radzymin

2019 – otwarcie Domku
Ogrodnika w Parku Czartoryskiej

Z okazji trzydziestej rocznicy samorządności w Polsce
samorząd gminy Radzymin pragnie serdecznie
podziękować wszystkim Osobom, Organizacjom,
Firmom oraz Instytucjom, które przez te lata przyczyniły
się do dobrostanu naszej wspólnej
Małej Ojczyzny.
A także wszystkim tym, którzy będą to czynili od jutra...

16
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www.radzymin.pl

