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„Dziura Morawieckiego” sięgałaby w samej gminie Radzymin 18 milionów zł. Zmusiło to władze radzymińskiego 
samorządu do głębokich cięć budżetowych, których skutki odczujemy niestety wszyscy.

Samorządy demolowane są przez 
władze centralne od kilku lat. Przy-
bywa obowiązków i kosztów, uby-
wa pieniędzy. Ostatni rok to jed-
nak totalny demontaż systemu 
finansów samorządu terytorialne-
go w Polsce – obniżenie stawek po-
datku PIT z 17 do 12% (chociaż bar-
dzo potrzebne, to koszt tej obniżki 
poniósł głównie samorząd. Czemu 
rząd nie obniżył akcyzy na paliwo? 
Odpowiedź nasuwa się sama – ta-
ka obniżka obciąża budżet central-
ny) oznacza, że w każdym roku do 
kasy gminy Radzymin przestało 
wpływać ok. 15 mln zł. Przy do-
brej koniunkturze gospodarczej 
władze gmin radziły sobie tak, jak 

potrafiły, ale rok 2022 i nadcho-
dzący 2023 będzie wymagał dużych 
wyrzeczeń.

Spadek wzrostu gospodarczego, 
coraz częstsze zwolnienia i likwida-
cje działalności gospodarczych, w po-
łączeniu z wysokimi kosztami prądu 
i gazu oraz szalejącą inflację sprawia-
ją, że budżety gmin się kurczą, a kosz-
ty rosną.

Konstruując projekt budżetu na 
rok 2023, nie zakładając żadnych 
nowych inwestycji, budżetowa 
„dziura Morawieckiego” wynosiła 
aż 18 mln zł, co wynikało głównie z:

  spadku dochodów z tytułu po-
datku PIT – 11 mln zł

  waloryzacji umów na już 

rozpoczęte już roboty budowla-
ne z powodu inf lacji – 15 mln zł

  koszt mediów (prąd, gaz) – 3 mln zł
  wzrosty kosztów usług, paliwa, 
potencjalnych podwyżek na-
uczycieli, dotacji dla przedszkoli 
i innych – 8 mln zł
Deficyt budżetowy na takim po-

ziomie spowodowany nie inwesty-
cjami a kosztami bieżącymi jest nie 
tylko nieakceptowalny, ale też nie-
mieszczący się w granicach zdrowe-
go rozsądku. Aby zmniejszyć jego 
skalę, konieczne jest podjęcie wielu 
trudnych decyzji i cięć na usługach, 
które dobrze działają, są potrzebne, 
ale z powodu sytuacji gospodarczej 
niezbędna jest redukcja ich kosztów.

W projekcie budżetu na rok 2023 
założono:

  zamrożenie na rok funkcjonowa-
nia Bonu Malucha

  zmniejszenie progu dopłaty do 
biletu aglomeracyjnego Warsza-
wa+ (zejście z 3 do 1 progu do-
płaty)

  obniżenie poziomu zniżki z 30 
do 10% dla posiadaczy RKM na 
usługi komercyjne w centrum 
medycznym

  zredukowanie liczby kursów ko-
munikacji pasażerskiej R o ok. 
20% - kursy o małej frekwencji – 
głównie wczesnoporanne i póź-
nowieczorne

  zamrożenie na rok współpracy 

kulturalnej ze Sceną Cegielnia
  jeszcze dalej idące zmniejszenie 
natężenia oświetlenia uliczne-
go (obecnie świeci na 80%, a po 
22:00 na 60%, w roku 2023 pla-
nowane – 60%, a po 22:00 – 30%) 

  wyłączenie nocnej iluminacji bu-
dynków oraz oświetlenia placów 
zabaw

  cięcia budżetów jednostek odpo-
wiedzialnych za sport, kulturę 
oraz remonty

  kolejne zakupy sprzętu, który 
pozwoli przejęcie części obo-
wiązków w zakresie przewozu 
osób oraz napraw cząstkowych 
dróg i częściową rezygnację z ze-
wnętrznych usług

Gmina Radzymin 
zaciska pasa!

Ciąg dalszy na stronie 2 →
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Radzyminiak

Radzymin
Nieruchomość oznaczona jako 

działka ewidencyjna nr 8/1 w obrębie 
0011, 02-01 w Radzyminie ma kształt 
prostokąta, teren niezainwestowany, 
w części zadrzewiony. W północnej 
część działki poprowadzone są na-
powietrzne linie średniego i niskie-
go napięcia. Działka ma zapewniony 
dostęp do ul. Batalionów Chłopskich 
poprzez gruntową drogę wewnętrz-
ną. Ulica Batalionów Chłopskich 
jest drogą o nawierzchni asfaltowej, 
z pełną infrastrukturą techniczną te-
renu, t.j.: energia elektryczna, wodo-
ciąg, gaz, kanalizacja sanitarna, sieć 
telekomunikacyjna. Nieruchomość 
obciążona służebnością przesyłu na 
rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. 
oraz Orange Polska S.A. Położona 
w terenie przeznaczonym pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną 
w formie wolnostojącej lub bliźnia-
czej, oznaczonym symbolem 8MN.

Łosie
Nieruchomość oznaczona jako 

działka ewidencyjna nr 149 w obrę-
bie 0011, Łosie: kształt czworokąta, 
teren niezainwestowany w części za-
drzewiony. Działka ma zapewniony 
bezpośredni dostęp do ul. Dzięcioła. 
Ulica Dzięcioła jest drogą gruntową, 
w której znajduje się częściowa in-
frastruktura techniczna terenu t.j.: 
energia elektryczna, wodociąg.

Działka położona jest w tere-
nie przeznaczonym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną lub 
zabudowę rekreacji indywidualnej, 
oznaczonym symbolem 1MN/ML.

Nowy-Janków
Nieruchomość oznaczona jako 

działka ewidencyjna nr 270/9 w ob-
rębie 0008 Nowy Janków: kształt 
prostokąta, teren niezainwestowany, 
zadrzewiony, na fragmencie działki 
fundamenty po dawnych zabudo-
waniach. Działka ma zapewniony 
bezpośredni dostęp do ul. Okopo-
wej. Ulica Okopowa jest drogą o na-
wierzchni asfaltowej, w której znaj-
duje się częściowa infrastruktura 
techniczna terenu t.j.: energia elek-
tryczna, wodociąg, gaz.

Działka położona jest w tere-
nie przeznaczonym pod zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną 
i usługową, oznaczonym symbolem 
2.MN/U.

Zawady
Nieruchomość oznaczona ja-

ko działki ewidencyjne nr 7/5 
i 7/8 w obrębie 0022 Zawady: kształt 
prostokąta, teren niezainwesto-
wany. Działka ma zapewniony 
bezpośredni dostęp do drogi pu-
blicznej o nawierzchni asfaltowej, 
w której znajduje się częściowa in-
frastruktura techniczna terenu, t.j.: 

energia elektryczna, wodociąg, gaz. 
Nieruchomość obciążona służebno-
ścią gruntową przejścia i przejazdu. 
Działka ewidencyjna nr 7/5 w poło-
żona jest w terenie rolnym, łąk i pa-
stwisk, oznaczonym symbolem R/
RZ. Działka ewidencyjna nr 7/8 po-
łożona jest w terenie przeznaczo-
nym pod zabudowę jednorodzinną 
o charakterze wiejskim, oznaczo-
nym symbolem MN3.

Sposób zagospodarowania nie-
ruchomości - zgodnie z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego od dnia przenie-
sienia prawa własności.

Przetargi odbędą się w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Radzymin 
(budynek A) przy pl. Tadeusza Ko-
ściuszki 2, Radzymin, pokój nr 23 
(sala konferencyjna), w terminach 
wskazanych w tabeli niniejszego 
ogłoszenia.

Dalsze informacje uzyskacie Pań-
stwo na stronie www.radzymin.pl

Szczegółowe informacje  
dotyczące przetargów dostępne  

są pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, 

Referat Geodezji i Gospodarki 
Gruntami

ul. Konstytucji 3 Maja 19,  
pokój nr 24 (II piętro)

tel. 22 667 68 32 lub 22 667 68 29
e-mail:  geodezja@radzymin.pl

Burmistrz Radzymina ogłosił przetargi ustne nieograniczone 
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność gminy Radzymin.

Przetargi na sprzedaż 
nieruchomości gminnych

https://radzymin.pl/877/49/
przetargi-na-sprzedaz-nieru-

chomosci-gminnych.html

Pociągi SKM linii S3 
powróciły do Radzymina

Radzymin liderem 
inwestycji

W 2015 roku zajęliśmy w nim 278 
miejsce, a w 2022 roku zajmujemy 
pozycję 54. w kategorii miast.

Nasze nakłady w przeliczeniu na 
1 mieszkańca wyniosły 1507,40 zł 
i były najwyższe w historii.

Najlepiej spojrzeć na taki ranking 
porównując się do gmin podobnej 
wielkości i z podobnymi problema-
mi. A to porównanie pokazuje, że: 
- jesteśmy liderem w Powiecie Wo-
łomińskim, - w aglomeracji war-
szawskiej wyprzedza nas jedynie 
niewielka Podkowa Leśna, Halinów 
i Grodzisk Mazowiecki.

Rok 2022 to jeszcze większe wy-
datki jeszcze nieobjęte tegorocznym 
rankingiem. To co cieszy, jest też 
w dzisiejszych czasach ogromnym 
wyzwaniem.

Z uwagi na rosnące ceny, wojnę 
pandemię, wartość niemal wszyst-
kich rozpoczętych budów jest wa-
loryzowana, a jeśli dużo budujemy, 
niestety dużo musimy też "dokła-
dać", co w tym i w przyszłym ro-
ku będzie dla naszej gminy sporym 
wyzwaniem.

Pełny ranking dostępny jest tu:  
https://wspolnota.org.pl/news-
-rankingi/ranking-inwestycje-sa-
morzadowe-2019-2021

Miesięcznik Wspólnota od kilku lat prezentuje 
ranking nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca w ciągu 3 ostatnich lat. Radzymin 
sukcesywnie pnie się w tym rankingu w górę.

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta e-BOI to skuteczne narzędzie umożliwiające obywatelom załatwianie spraw urzędowych 
online – bez wychodzenia z domu.

  podwyżkę podatków lokalnych 
o średnio 16% (poniżej poziomu 
inf lacji)
Oszczędności zaczynamy jednak 

od siebie. Nie wyobrażam sobie sy-
tuacji, aby nie poszukać ich także 
w ramach administracji, chociaż od 
wielu lat dbam o to, aby administra-
cja działała sprawnie i nie genero-
wała zbędnych kosztów. W kolej-
nym roku:

  redukcji ulegnie zatrudnienie 
o 15%

  zredukowana zostanie liczba 
punktów oświetlenia w budyn-
kach urzędów

  wymienione zostaną świetlówki 
na energooszczędne LED

  redukcja liczby aut służbowych
  rezygnacja z pakietów medycz-
nych

  zmiana papieru i kopert na ciem-
niejszy (z makulatury)

  częściowa rezygnacja z usług 

poczty na rzecz doręczeń przez 
pracowników

  rezygnacja z dzierżawy dystrybu-
torów wody i maszyn czyszczą-
cych obuwie

  rezygnacja z monitoringu części 
f loty

  rezygnacja z części prenumerat 
czasopism fachowych
Nadchodzi trudny rok, w którym 

każdą złotówkę będzie trzeba przed 
wydaniem obejrzeć nie dwa razy jak 
dotychczas a cztery. Nadchodzi czas 

wyrzeczeń i mądrych oszczędności 
– trudnych, ale mądrych, które po-
zwolą przetrwać trudny czas i być 
gotowym do korzystania z unijnych 
środków nowej perspektywy i z Kra-
jowego Planu Odbudowy, gdy ten 
zostanie już uruchomiony.

Pomimo oszczędności (albo wła-
śnie dzięki nim) projekt przyszło-
rocznego budżetu wygląda im-
ponująco zwłaszcza na tle gmin 
ościennych. Ponad 55 mln zł prze-
znaczone mają być na inwestycje 

– budowa północnej obwodnicy (al. 
Kaczyńskiego), rewitalizacja Parku 
Czartoryskiej, rewitalizacja śród-
mieścia, budowa muzeum Bitwy 
Warszawskiej 1920, budowa budyn-
ków komunalnych, kanalizacji sa-
nitarnej oraz dróg – Klubowej, Pro-
stej, Ochorowicza, Norwida, ścieżek 
rowerowych w Ciemnem (między 
rondami) oraz w Słupnie (Żerom-
skiego-Norwida) oraz wielu innych 
projektów.

Ciąg dalszy ze strony 2 →

Za pomocą systemu e-usług in-
ternetowych mieszkańcy naszej 
gminy mogą, złożyć wniosek do 
swojego urzędu, a następnie na bie-
żąco monitorować status prowadzo-
nej sprawy, monitorować należno-
ści np. z tytułu podatków lokalnych, 
należności za wywóz odpadów. 

E-BOI
Wydanie wypisów i wyrysów 

z miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, wyda-
nie zezwolenia na usunięcie drzew 
i krzewów, nadanie numeru porząd-
kowego nieruchomości, a także 40 
innych spraw można zrealizować za 
pomocą usług świadczonych drogą 

elektroniczną, bez stania w kolej-
ce, w czasie i poza godzinami pracy 
urzędu. Wystarczy wejść na stronę: 
https://radzymin.eboi.pl/

 PROFIL ZAUFANY
Wa r u n k iem skor z y s t a n ia 

z e-usług jest posiadanie tzw. Pro-
filu Zaufanego. Profil zaufany – to 

bezpłatne narzędzie, dzięki które-
mu można potwierdzać swoją tożsa-
mość  w Internecie (służy jako elek-
troniczny podpis). Za jego pomocą 
można łatwo, szybko i bezpiecznie 
wysyłać oraz sprawdzać dokumenty 
w różnych serwisach urzędowych.

W Urzędzie Miasta i Gminy Ra-
dzymin (bud. "A", pl. T. Kościuszki 

2, pok. nr 1 i 2, parter; bud. "B", ul. 
Konstytucji 3 Maja 19, pok. nr 11, 
I piętro) znajduje się punkt potwier-
dzający, w którym każdy mieszka-
niec  i przedsiębiorca mogą zwe-
ryfikować swoją tożsamość w celu 
utworzenia profilu zaufanego na 
elektronicznej Platformie Usług 
Administracji Publicznej (ePUAP).

e-BOI Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta  
– załatwiaj sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu!

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Począwszy od 2 listopada br. pociągi linii S3 relacji Radzymin 
– Warszawa Zachodnia, ponownie zaczęły funkcjonować na 
terenie gminy Radzymin oraz gminy Nieporęt. 

Po długiej, prawie czteromie-
sięcznej przerwie i trwającej w tym 
czasie przebudowie dwóch wiaduk-
tów kolejowych w gminie Nieporęt, 
mieszkańcy Radzymina oraz pobli-
skich miejscowości ponownie mogą 
korzystać z przestronnych pociągów 
SKM i uwzględniać linię S3 jako 
swój docelowy bądź pośredni śro-
dek transportu do pracy lub szkoły.

Dojazd koleją do Warszawy przy 
obecnym przebiegu linii S3 daje możli-
wość m.in. łatwej przesiadki do obu li-
nii warszawskiego metra. Stacja War-
szawa Gdańska – linia M1, zaś stacja 
Warszawa Młynów do linii M2. Po-
nieważ łączny czas przejazdu z Radzy-
mina na dworzec Warszawa Zachod-
nia wynosi około 50 minut, przejazdy 
kolejowe są bardzo dobrą alternaty-
wą dla obecnej linii autobusowej 738. 
Aktualnie linia SKM S3 obsługuje 

gminę Radzymin piętnastoma kursa-
mi, jednakże trwające negocjacje pro-
wadzone wspólnie z sąsiednimi gmi-
nami pozwolą w niedalekim czasie 
uruchomić jeszcze dodatkowe kursy. 
Zwiększenie ilości kursów może po-
lepszyć tą formę dojazdu do aglome-
racji warszawskiej i tym samym od-
ciążyć nieznacznie pozostałe linie 
obsługiwane przez ZTM na terenie 
gminy.

Dodać należy także, iż wkrót-
ce ruszy budowa jednego z dwóch 
nowych parkingów P&R w Radzy-
minie. Ten zlokalizowany przy 
stacji PKP Radzymin znacząco 
poprawi estetykę otoczenia sta-
cji i komfort podróżnych wybie-
rających SKM jako środek trans-
portu do/z Warszawy. Do godzin 
kursowania pociągów gmina Ra-
dzymin na bieżąco dostosowuje 

także rozkłady linii busów R5 i R7, 
których przystanek również znaj-
duje się przy stacji PKP Radzymin. 
Obecny rozkład jazdy od 6 do 27 li-
stopada i od 28 listopada do 10 grud-
nia br. dla linii S3 możemy znaleźć 
na stronie ZTM. 

Uwaga: w związku z trwającymi 
pracami modernizacyjnymi pro-
wadzonymi na Dworcu Warszawa 
Zachodnia, rozkład linii SKM S3 
ulega okresowo korektom. Aktual-
ny rozkład dostępny jest na stronie 
https://www.skm.warszawa.pl/

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
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SAMOR ZĄD

To hasło przewodnie loterii „Roz-
licz PIT w Radzyminie – wygraj 
samochód” zorganizowanej przez 
gminę Radzymin. Rozwój naszej 
gminy zależy od nas wszystkich. No-
wa szkoła, kolejne miejsca w przed-
szkolach publicznych, remonty dróg, 
rewitalizacja terenów rekreacyjnych, 
budowa placów zabaw, rozwój trans-
portu publicznego, a także wydarze-
nia kulturalne, budżet obywatelski 
czy pomoc społeczna, finansowane 
są z budżetu gminy. Każdy mieszka-
niec ma realny wpływ na to, w jakim 
kierunku podąży rozwój gminy Ra-
dzymin. Zgodnie z szacunkami oko-
ło 10 000 000 PLN zasiliłoby budżet 
gminy, gdyby każdy mieszkaniec 
rozliczał tutaj swoje podatki.

To skłoniło włodarzy gminy Ra-
dzymin do organizacji loterii, któ-
ra miała na celu zachęcenie miesz-
kańców gminy Radzymin, również 
tych, którzy nie są tutaj zameldowani 

do wskazania gminy Radzymin ja-
ko miejsca zamieszkania, a w konse-
kwencji przekazania części swojego 
podatku na potrzeby lokalnej spo-
łeczności.

Loteria „Rozlicz PIT  
w Radzyminie – wygraj 
samochód”

W loterii mogli wziąć udział do-
rośli mieszkańcy gminy Radzymin, 
nawet jeśli nie są w niej zameldowa-
ny. Wystarczyło, w rocznym rozli-
czeniu podatkowym wskazać jako 
miejsce zamieszkania gminę Ra-
dzymin. Warunkiem udziału było 
także posiadanie aktualnej Radzy-
mińskiej Karty Mieszkańca oraz 
dokonanie poprawnego zgłoszenia 
online na stronie www.pitwradzy-
minie.pl lub w formie papierowej 
(wrzucenie wypełnionego formula-
rza do jednej z trzech urn, ustawio-
nych w budynkach Urzędu Miasta 

i Gminy Radzymin). Uczestniczy 
mogli dokonywać zgłoszeń w termi-
nie od 15.02.2022 r do  31.05.2022 r.

Nagrody!
Poza oczywistymi zyskiem ja-

kim jest rozwój gminy, aby za-
chęcić mieszkańców do udziału 
w loterii Organizator przygotował 
wiele atrakcyjnych nagród: 2 Rowery 
KROSS Trans 2.0 - o wartości 1 900 
PLN; 2 Hulajnogi Xiaomi Mi Elec-
tric Scooter Essential - o wartości 1 
550 PLN; 2 tablety Samsung Galaxy 
Tab A7 10.4 - o wartości 1 200 PLN ; 

Ponad 1 800 mieszkańców gminy Radzymin miało szanse na wygraną w pierwszej edycji loterii „Rozlicz 
PIT w Radzyminie – wygraj samochód”. „Nasze podatki to inwestycja – czas zainwestować w Radzymin!” 

Nagrody w pierwszej edycji loterii „Rozlicz PIT  
w Radzyminie – wygraj samochód” zostały rozdane!

Dofinansowania zewnętrzne dla gminy Radzymin

2 smartwatche Xiaomi Mi Watch Li-
te - o wartości 350 PLN. Główną na-
groda jest samochód osobowy marki 
Toyota Yaris!

Losowanie nagród odbyło się 26 
czerwca 2022 r. podczas corocz-
nej imprezy „Wianki nad Rządzą” 
w Startych Załubicach. Losowanie 
nadzorował prezes firmy Gratifica 
– Robert Kieszek. Rozdanie nagród 
nastąpiło podczas koncertów, towa-
rzyszących obchodom 102. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ra-
dzyminie – 15 sierpnia 2022 r. Zwy-
ciężczynią tegorocznej edycji loterii 

została pani Angelika, która odebra-
ła kluczyki do auto z rąk Burmistrza 
Radzymina Krzysztofa Chacińskie-
go i jeszcze tego samego wieczora 
odjechała nowiutkim samochodem.  

Prawie dwa tysiące mieszkańców 
gminy Radzymin wzięło udział w lo-
terii. Tym samym przyczyniając się 
do rozwoju gminy, do powstawania 
nowych inwestycji, polepszenia jako-
ści życia w naszym mieści i gminie. 
Bardzo dziękujemy wszystkim za 
udział w Loterii „Rozlicz PIT w Ra-
dzyminie – wygraj samochód” i gra-
tulujemy zwycięzcom.  

Druga połowa bieżącego roku rów-
nież obfituje w płynące do Radzy-
mina dofinansowania zewnętrzne 
na łączną kwotę ponad 3,5 mln zło-
tych.  

Dzięki pozyskanym środkom fi-
nansowym z budżetu Województwa 
Mazowieckiego możliwa staje się re-
alizacja kolejnych zadań własnych 
gminy tj. zwiększenie ochrony prze-
ciwpożarowej naszej gminy poprzez 
zakup wyposażenia specjalistyczne-
go sprzętu ratowniczego, środków 
ochrony osobistej strażaka oraz 

wyposażenia niezbędnego do utrzy-
mania umundurowania bojowego 
dla jednostek ochotniczych straży 
pożarnych z terenu Gminy Radzy-
min tj. OSP Słupno, OSP Ruda, OSP 
Radzymin, OSP Mokre, OSP Nad-
ma  (wys. dofinansowania 20 tys. zł) 
oraz modernizacji dachu budynku 
jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Zawadach (wys. dofinan-
sowania 30 tys. zł).

W ramach tzw. Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Infrastruk-
tury Sportowej „Mazowsze dla 

sportu 2022” – Gmina pozyskała 
dotację w wys. 150 000 zł na budo-
wę toru rowerowego typu "Pump-
track", który powstanie przy ul. 
Nowej w Radzyminie,  a w ramach 
pomocy finansowej dla zadań z za-
kresu budowy i modernizacji dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych 
– kwotę w wys. 250 000 zł z prze-
znaczeniem na realizację przedsię-
wzięcia inwestycyjnego pn. Przebu-
dowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych - ul. Nowinkowa w Starych 
Załubicach.

Ponadto 15 listopada została za-
warta kolejna umowa z Samorzą-
dem Województwa  Mazowieckie-
go o przyznanie pomocy finansowej 
z publicznych środków krajowych 
i unijnych, tj. EFRROW w wyso-
kości ponad 3 mln zł na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. “Roz-
budowa dróg gminnych: ul. Kpt. 
Jana Rogowskiego i ul. Strażackiej 
w miejscowości Mokre, gmina Ra-
dzymin, powiat wołomiński” w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

Łatwy dostęp do informacji jest 
w obecnych czasach standardem. 
Gmina Radzymin idzie z duchem 
czasu i nowymi technologiami – we 
wrześniu oddaliśmy w Państwa ręce 
narzędzie, dzięki któremu mieszkań-
cy uzyskali jeszcze lepszy dostęp do 
bieżących informacji, a komunikacja 
z Urzędem stała się bardziej przystęp-
na i intuicyjna – aplikację mobilną 
MÓJ RADZYMIN.

Aplikacja podzielona jest na dwie 
sekcje adresowane do mieszkańców 
oraz osób, które chciałyby lepiej po-
znać piękno gminy Radzymin. Mogą 
to być zarówno mieszkańcy jak i tu-
ryści.

DLA MIESZKAŃCA
Sekcja „Dla mieszkańca” zawie-

ra najbardziej potrzebne funkcjonal-
ności z punktu widzenia osób, które 
mieszkają na terenie gminy Radzymin 
i zależy im na rzetelnej informacji.

E-URZĄD 
– jest to moduł pozwalający na 

zwrócenie się bezpośrednio do Elek-
tronicznego Biura Obsługi Interesan-
ta gdzie, w prosty i intuicyjny sposób 
mogą załatwić Państwo wiele spraw 
urzędowych, bez wychodzenia z do-
mu.

ZGŁOŚ USTERKĘ
– jeśli na swojej drodze spotkają 

Państwo nielegalne wysypisko, dziu-
rę w jezdni, zepsutą lampę lub po-
rzucony wrak samochodu -  kilko-
ma kliknięciami zgłoszą to Państwo 
do właściwej jednostki. Wystarczy 
opisać sytuację, zrobić zdjęcie i po-
dać lokalizację (dlatego tak ważne 
jest, aby przy instalowaniu aplikacji 
udzielić pozwolenia na udostępnienie 
lokalizacji), a my zajmiemy się daną 
sprawą. Podczas przesyłania infor-
macji jest możliwość pozostawie-
nia adresu e-mail. Służy on tylko do 

komunikacji zwrotnej, żadne dane 
nie są zbierane przez naszą aplikację.

WYWÓZ ŚMIECI 
– czyli harmonogram wywozu 

odpadów bezpośrednio na Państwa 
telefonie. W prosty sposób możemy 
wyszukać lub wpisać nazwę swo-
jej ulicy, lub miejscowości, ustawić 
przypomnienie i już nie trzeba za-
stanawiać się „kiedy odbierają zmie-
szane?”. Co więcej, aplikacja może 
być pomocna w segregowaniu odpa-
dów, kiedy dopadną nas wątpliwości 
(”gdzie powinniśmy umieścić butelkę 
szklaną a gdzie PET?”).

AKTUALNOŚCI 
– to wszystkie informacje, jakie 

publikowane są na stronie i w me-
diach społecznościowych gminy Ra-
dzymin. Tutaj dowiedzą się Państwo 
o wszelkich zagadnieniach z obsza-
rów gospodarki odpadami, ochrony 

środowiska, planowania przestrzen-
nego, edukacji i opieki zdrowotnej, 
spraw społecznych, transportu pu-
blicznego i wielu innych tematów.

WYDARZENIA 
– atrakcje na zbliżający się week-

end, koncerty, wystawy, spektakle 
teatralne, warsztaty dla dzieci etc. 
Podane w przyjaznej, intuicyjnej 
formie.

DLA TURYSTY
Sekcja „Dla turysty” pomoże 

mieszkańcom zaplanować czas wol-
ny oraz zachwyci pięknem gminy 
Radzymin turystów odwiedzających 
nasze tereny.

MAPA 
– ten moduł poprowadzi nas 

wybranym szlakiem rowerowym 
i wskaże istotne obiekty, które mo-
żemy zobaczyć po drodze, takie jak 

zabytki, miejsca widokowe, place za-
baw, boiska i inne obiekty sportowe.

MIEJSCA
– tutaj możemy zaplanować swoją 

wycieczkę. Znajdziemy obiekty hi-
storyczne i sportowe, gastronomię 
i wiele innych. Wybierając daną ka-
tegorię, poruszamy się tylko w inte-
resującym nas obszarze np. placów 
zabaw na terenie naszej gminy. Do-
danie do ulubionych gwarantuje za-
pamiętanie danego miejsca czy trasy.

TRASY 
– czyli interaktywna sieć ście-

żek rowerowych, która daje możli-
wość wyświetlania tras rowerowych 
z danego obszaru. Szlaki podzielone 
na kategorie i oznaczone kolorami. 
Przy każdej trasie znajdą Państwo 
informacje o trudności szlaku, cza-
sie przejazdu oraz długości wyrażo-
nej w km.

Największe szkoły w naszej gminie to:
SP1 Radzymin – 1107 uczniów (897 w 2016 roku)
SP2 Radzymin – 860 uczniów (782 w 2016 roku)
SP1 Słupno – 329 uczniów (443 w 2016 roku)
SP2 Słupno – 314 uczniów (118 w 2016 roku)
SP Załubice – 314 uczniów (268 w 2016 roku)
SP Nadma – 193 uczniów (113 w 2016 roku)
SP Ciemne – 183 uczniów (134 w 2016 roku)

Aplikacja mobilna  
dla mieszkańców gminy  
– MÓJ RADZYMIN

Wykres nr 1. 
Porównanie 

liczby uczniów 
w szkołach 
podstawo-

wych na prze-
strzeni lat 

w gminie Ra-
dzymin

Liczba uczniów w szkołach podstawowych obecnie jest na etapie wzrostu. W roku szkolnym 2022/2023 w szkołach pod-
stawowych kształceniem, wychowaniem i opieką objętych zostało aż o 536 uczniów więcej niż w latach 2016/2017.
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SAMOR ZĄD

Jeśli chodzi o realizację tego-
rocznych inwestycji powiatowych 
w części radzymińskiej, jestem dale-
ka od zadowolenia. Sezon letni, któ-
ry mieszkańcom kojarzy się z wy-
poczynkiem, dla samorządów jest 
zwykle okresem kulminacji prac in-
westycyjnych. Jednak w temacie in-
westycji zrealizowanych na terenie 
gminy Radzymin tego lata, Zarząd 
Powiatu Wołomińskiego nie ma się 
czym pochwalić. Owszem, nakładki 
asfaltowe są lepsze niż brak jakich-
kolwiek remontów, ale to działania 
doraźne, niepoprawiające bezpie-
czeństwa i jakości dróg w sposób 
trwały, ani ekonomicznie wydajny. 
Niewiele też działo się w szkołach 
powiatowych, np. teren przy Liceum 
Ogólnokształcącym im. C.K. Nor-
wida – kupiony w poprzedniej ka-
dencji, nadal czeka na zagospodaro-
wanie. A przecież mógłby już służyć 
uczniom i mieszkańcom gminy Ra-
dzymin! Niestety, na tę chwilę jest 
zaledwie prowizorycznym parkin-
giem, w dodatku czynnym jedynie 
w czasie pracy szkoły. Popołudniami 
i wieczorami, kiedy rodzice przywo-
żą dzieci na zajęcia na Orliku, bra-
ma wjazdowa na parking jest zam   
knięta. 

Tymczasem potrzeb przybywa 
- stąd moje kolejne wnioski, któ-
re zostały skonsultowane z Burmi-
strzem Radzymina, Radnymi Rady 
Miejskiej w Radzyminie i Sołtysami. 
Mam nadzieję, że będą one wska-
zówką dla władz powiatu i radnych 
z Radzymina, które sprawy są szcze-
gólnie ważne dla mieszkańców. Oto 
lista wniosków wraz z uzasadnie-
niami:
1  Przyspieszenie i zakończenie 

prac projektowych, dot. przebu-
dowy ulic Żeromskiego w Słupnie 
i Sienkiewicza w Sierakowie oraz 
dokończenie budowy chodnika 
w stronę Sierakowa.

Uzasadnienie: Droga jest jedną 
z najpilniejszych inwestycji w gmi-
nie Radzymin, która w sposób istot-
ny poprawi bezpieczeństwo i roz-
wiąże problem zalegającej wody na 

drodze i przyległym do 
niej chodniku. W roku 
2023 prawdopodobnie 
uda się zakończyć aktu-
alizację projektu i rozpo-
cząć prace przy przebu-
dowie tej drogi. 

2  Kontynuacja budowy 
chodnika w ulicy Polnej 
w Cegielni – II etap.

W związku ze złoże-
niem projektu o dofinan-
sowanie ze środków zewnętrznych 
wnioskuję o zabezpieczenie wkładu 
własnego na realizację tej inwestycji, 
aby w przypadku otrzymania dofi-
nansowania można było ją zrealizo-
wać. 

3  Budowa chodnika przy ulicy 
Starej w miejscowości Nadma.

Jest to droga w centrum wsi Nad-
ma, która stanowi ważny szlak ko-
munikacyjny dla mieszkańców tej 
miejscowości. Już w poprzedniej ka-
dencji rozpoczęliśmy prace projekto-
we przebudowy drogi wraz z chod-
nikiem. Wnioskuję o zabezpieczenie 
środków na przystąpienie do prac 
remontowych. Budowa chodnika 
w istotnym zakresie poprawi bez-
pieczeństwo pieszych.

4  Przebudowa ciągu drogowego 
Radzymin–Mokre–Łosie.

Z uwagi na duże natężenie ruchu 
samochodów ciężarowych, prze-
budowa tej drogi, a zwłaszcza bu-
dowa chodnika w znaczący sposób 
poprawi bezpieczeństwo pieszych. 
W związku ze złożeniem wnio-
sku o dofinansowanie tego projek-
tu ze środków zewnętrznych proszę 
o zabezpieczenie środków w kon-
struowanym budżecie na wkład wła-
sny dla tej inwestycji.

 
5  Wykonanie projektu odwodnie-
nia ulicy Weteranów w Radzymi-
nie.

Droga o wysokim natężeniu ru-
chu samochodów ciężarowych 
i osobowych, ostatnio remontowana 

kilkanaście lat te-
mu. Brak kanalizacji 
deszczowej powodu-
je zaleganie wody na 
jezdni, przez co two-
rzą się koleiny. Asfalt, 
pomimo uzupełnie-
nia fragmentów, na-
dal jest w złym stanie. 

6  Wykonanie re-
montu ciągu pieszo-
-rowerowego przy 

przejeździe kolejowym oraz na-
kładki asfaltowej przy ulicy Wete-
ranów w Radzyminie.

Gmina Radzymin, przy udziale 
środków zewnętrznych z tzw. pro-
gramu ZIT wybudowała przy tej 
drodze ciąg pieszo-rowerowy. Bra-
kuje około 150 m, aby połączyć oby-
dwa fragmenty przez przejazd kole-
jowy. Ze względu na bezpieczeństwo 
mieszkańców, wnioskuję o wykona-
nie brakującego fragmentu ścieżki 
rowerowej i chodnika.

7  Wykonanie projektu przebudo-
wy drogi w Zawadach od ul. Żu-
kowskiego do przystanku autobu-
sowego, a także ciągu drogowego 
Radzymin–Zawady.

Sukcesywnie powinniśmy popra-
wiać bezpieczeństwo na drogach po-
wiatowych biegnących wzdłuż wsi. 
Brak chodników, ścieżek rowero-
wych, a często praktycznie nieistnie-
jące pobocze bardzo utrudniają życie 
lokalnej społeczności.

8  Rozpoczęcie prac przy budo-
wie chodnika Ruda–Stare Załubice 
oraz zaprojektowanie brakującego 
ciągu pieszo-rowerowego Radzy-
min–Rejentówka.

Cały ciąg drogowy liczy około 8 
km, z pewnością bez udziału środ-
ków zewnętrznych nie uda się go wy-
konać w trakcie jednego roku budże-
towego. W trosce o bezpieczeństwo 
– nawet bez środków zewnętrznych 
– powinniśmy rozpocząć tę inwesty-
cję, w podziale na etapy. Wykonanie 
w przyszłości całej ścieżki rowerowej 

i chodnika poprawi bezpieczeństwo 
pieszych. Doprowadzi również do 
powstania atrakcyjnego szlaku tu-
rystycznego w tej części naszego po-
wiatu. Wnioskuję, aby w tym roku 
zostały zlecone prace projektowe 
brakującego fragmentu, tj. Radzy-
min–Rejentówka.
9  Zagospodarowanie działki przy 
Liceum Ogólnokształcącym im. 
Cypriana Kamila Norwida zaku-
pionej przez powiat wołomiński od 
gminy Radzymin.

W 2017 roku (poprzednia ka-
dencja) powiat wołomiński kupił 
od gminy Radzymin działkę, któ-
ra znajduje się w bezpośrednim są-
siedztwie szkoły. Niestety od tego 
czasu działka stoi niezagospodaro-
wana w centrum miasta. Z odpowie-
dzi udzielonych mi podczas sesji Ra-
dy Powiatu Wołomińskiego w 2021 
roku wynikało, że tworzy się kon-
cepcja. Z pewnością po tak długim 
czasie koncepcja jest gotowa i w 2023 
roku przystąpimy do projektowania 
i budowy boiska, parkingów i stre-
fy zieleni. Jeśli władze powiatu nie 
mają pomysłu na zagospodarowanie 
tego terenu, to dla dobra mieszkań-
ców, Rada Powiatu Wołomińskiego 
mogłaby przekazać tę działkę gmi-
nie Radzymin na cele rekreacyjno-
-edukacyjne.

10  Wykonanie odwodnienia  
ul. Mazowieckiej w Starych Załubi-
cach wg posiadanego projektu. 

Ulica Mazowiecka jest głównym 
szlakiem drogowym w Starych Za-
łubicach. Wielką bolączką tej drogi 
jest brak odwodnienia, co przy bar-
dziej intensywnych lub gwałtownych 
opadach powoduje zalewanie drogi 
i często przylegających do niej pose-
sji. W związku z tym, że powiat wo-
łomiński posiada projekt techniczny 
na realizację tej inwestycji, wnio-
skuję, aby w 2023 roku przystąpić do 
prac budowlanych.

11  Dokończenie budowy chodni-
ka od ul. Korczaka w Radzyminie 
w stronę Wiktorowa.

Marta Rajchert
Radna Rady Powiatu Wołomińskiego

Wrzesień jest dla radnych okresem składania wniosków do budżetu samorządu 
na kolejny rok. Do planu budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2023 złożyłam 
interpelację i dwanaście wniosków, których realizacja wykracza poza rok budżetowy. 

12 wniosków do budżetu  
powiatu wołomińskiego 2023

Ten odcinek drogi powiatowej jest 
bardzo wąski. Wybudowany w po-
przedniej kadencji chodnik w uli-
cy Korczaka w Radzyminie bardzo 
poprawił bezpieczeństwo pieszych. 
Jednak wraz z uruchomieniem węzła 
przy trasie S8 łączącego drogę w Dy-
bowie Kolonii, dalej przez Wikto-
rów do Radzymina natężenie ruchu 
znacząco wzrosło. W związku z po-
wyższym, budowa chodnika jest ko-
nieczna.

12  Zagospodarowanie krótkiego 
fragmentu chodnika przy ul. Nor-
wida w Radzyminie.

Z uzyskanych informacji wyni-
ka, że powiat ma tę drogę przeka-
zać gminie Radzymin. Na drodze 
wykonana jest nowa nakładka i wy-
budowany chodnik. Niestety, tuż za 
skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza 
(droga gminna) brakuje fragmentu 
chodnika. W tej części ulicy Norwi-
da jest bardzo duże natężenie ruch 
pieszego i samochodowego z uwagi 
na bliskość Szkoły Podstawowej nr 1 
oraz parku E. Czartoryskiej, a także 
cieszącego się ogromną popularno-
ścią sklepu ogrodniczego. W związ-
ku z powyższym wnioskuję, aby 
przed przekazaniem drogi gminie 
Radzymin, wykonać ten brakujący 
fragment chodnika.

W ramach interpelacji wraz z rad-
ną Eweliną Kostrzewą złożyłam jesz-
cze jeden wniosek do Zarządu PW 
dotyczący poprawy bezpieczeń-
stwa na drodze 4307W w Zawadach. 
Otrzymałam pozytywną odpo-
wiedź od Starosty Wołomińskiego, 
iż projekt budowy chodnika zostanie 
umieszczony w budżecie na 2023 rok.

Mam nadzieję, że wiele z tych pro-
pozycji znajdzie się w zaproponowa-
nym przez Zarząd Powiatu Woło-
mińskiego budżecie na 2023 rok. 

Życzę Państwu Ciepłych
Rodzinnych Świąt Bożego  

Narodzenia oraz Szczęśliwego 
Nowego Roku!

Marta Rajchert
Radna Powiatu Wołomińskiego

2015-12
Zabezpieczenie środków w budżecie 
/ WPF na projekt

2009-11
Uchwalenie studium SUiKZP 
odpowiadającego potrzebom inwestycji

2016-09
Ogłoszenie przetargu na 
projekt

2016-10
Podpisanie umowy na projekt

2017-2019
Pozyskanie niezbędnych uzgodnień 
(w tym konserwatorskich)

2019-03
Uzyskanie pozwolenia na budowę 
(albo ZRiD)

2020-05
Ogłoszenie przetargu na realizację
I-go etapu zadania, odcinka od 
ul. Weteranów do ul. Mokrej.

2020-07
Podpisanie umów na realizację oraz 
na nadzór inwestorski

2022-IV kw.
Zakończenie robót i odbiory

2016-II kw.
Wstępne założenia inwestycji

2014-09
Uchwalenie planu MPZP od-

powiadającego potrzebom 
inwestycji 

2020-10
Wybór wykonawcy projektu

2017-02
Wstępna wersja projektu 

– koncepcja

2018-07
Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

2018-12
Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę 

(albo ZRiD)

BUDOWA ALEI LECHA KACZYŃSKIEGO 
(DROGA PÓŁNOCNA)

2020-04
• Pozyskanie dofi nansowania 

w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych w kwocie 13 mln zł

• Złożenie wniosku o dofi nansowanie 
II etapu zadania

2020-07
Wybór wykonawcy realizującego roboty

2020-IV kw.
Przekazanie wykonawcy placu budowy

2022-IV kw.
Przekazanie do użytkowania

2018-03
Uzyskanie decyzji środowiskowej

REALIZACJA ROBÓT
I ETAP

II ETAP
REALIZACJA ROBÓT

93%
50%

2014-06
Uchwalenie planu MPZP odpowiadającego 
potrzebom inwestycji 

2018-04
Wstępne założenia inwestycji

2018-05
Wybrany wykonawca projektu

2018-11
Wstępna wersja projektu – koncepcja

2021-05
Uzyskanie pozwolenia 
wodnoprawnego

2021-06
Złożenie wniosku o pozwolenie na 
budowę (albo ZRiD)

2017-12
Zabezpieczone środki 

w budżecie / WPF na projekt

2018-05
Ogłoszony przetarg na projekt

2018-06
Podpisana umowa na projekt

2018-2021
Pozyskanie niezbędnych uzgodnień 

(w tym konserwatorskich)

2021-02
Uzyskanie decyzji środowiskowej

PRZEBUDOWA UL. ZWYCIĘSKIEJ

Ogłoszenie przetargu na realizację

Rozpatrzenie odwołania przez Wojewodę

Podpisanie umów na realizację oraz 
na nadzór inwestorski

Zakończenie robót i odbiory

•Uzyskanie pozwolenia na budowę 
(albo ZRiD)

•Odwołanie od decyzji ZRID

Wybór wykonawcy realizującego roboty

Przekazanie wykonawcy placu budowy

Przekazanie do użytkowania

2021-12 

2018
Zabezpieczenie środków 
w budżecie / WPF na projekt

2019-06
Ogłoszenie przetargu na 
projekt

2019-07
Podpisanie umowy na projekt

2020-07
Podpisana umowa na projekt

2020-11-30
Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę 
(albo ZRiD)

2021
Zabezpieczone środki w budżecie 
/ WPF na realizację

2021-11
• Otwarcie ofert Wykonawców
•  Zlecenie opracowania PFU szkoły uwzględniające 

wariant ekonomiczny
2022-05
Ogłoszenie postępowania  na zaprojektowanie  
i realizację szkoły zgodne z aktualnym PFU 

2022-05
•  Zmiana PFU wprowadzająca etapowanie inwestycji
•   Ogłoszenie postępowania na zaprojektowanie 

i realizację szkoły zgodne z aktualnym PFU 
2022-10

Unieważnienie postępowania

Przygotowanie postępowania w nowym modelu

Wybór wykonawcy 
realizującego roboty

2018-09
Wstępne założenia 

inwestycji

2019-07
Wybór wykonawcy projektu

2020-07
Wybrany wykonawca projektu

2020-03
Wstępna wersja 

projektu – koncepcja

2021-03
Uzyskanie pozwolenia 

na budowę

2021-09
Ogłoszony przetarg

na realizację

2021-12
Unieważnienie 
postępowania

 • Otwarcie ofert
• Unieważnienie 

postępowania

 Otwarcie ofert

Zabezpieczenie 50 mln zł 
w WPF na budowę szkoły.

2022-05

2022-09

2022-10

Podpisana umowa  na realizację i nadzór inwestorski

Przekazanie wykonawcy 
placu budowy

Przekazanie do użytkowania

Zakończenie robót i odbiory

ROZBUDOWA SZKOŁY W NADMIE

2018-10
Zabezpieczenie środków 
w budżecie / WPF na projekt

2009
Uchwalenie studium SUiKZP 
odpowiadającego potrzebom inwestycji

2017-10
Pozyskanie dofi nansowania 

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

2018-06
Wybór wykonawcy projektu

2019-05
Wstępna wersja projektu – koncepcja

2020-04
Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego 

2020-05
Uzyskanie pozwolenia na budowę
 (albo ZRiD)

2022-04
Ogłoszenie przetargu na realizację
II postępowanie, po rozwiązaniu 
umowy z Apis

2022-06
Podpisanie umów na realizację oraz na 
nadzór inwestorski

2016-08
Wykonanie projektu koncepcyjnego 

rewitalizacji parku

2014-02
Uchwalenie planu 

MPZP odpowiadającego 
potrzebom inwestycji 

2018-04
Ogłoszenie przetargu na projekt

2018-06
Podpisanie umowy na projekt

2019-10
Pozyskanie niezbędnych 

uzgodnień (w tym 
konserwatorskich)

2019-08
Złożenie wniosku 

o pozwolenie na budowę 
(albo ZRiD)

2020
Zabezpieczenie środków 

w budżecie / WPF 
na realizację

2022-05
Wybór wykonawcy 

realizującego roboty

2022-06
Przekazanie wykonawcy

 placu budowy

2023-III kw.

2023-III kw.

Przekazanie do użytkowania

Zakończenie robót i odbiory

REWITALIZACJA PARKU CZARTORYSKIEJ

REALIZACJA ROBÓT 75%

MUZEUM BITWY 1920
2019
Uchwalenie studium SUiKZP odpowiadają-
cego potrzebom inwestycji

2020
Zabezpieczone środki 
w budżecie / WPF na projekt

2020-08
Pozyskanie prawa do gruntu 

2020-07
Wybrany wykonawca projektu

2020-11
Wstępna wersja projektu – koncepcja

2021-II kw.
Złożenie wniosku o pozwolenie 
na budowę (albo ZRiD)

2021
Zabezpieczone środki w budżecie 
/ WPF na realizację

2021-III kw.
Wybór wykonawcy Eurodom Sp. z o.o.

2020-IV kw.
Uchwalenie planu MPZP odpowiadającego 

potrzebom inwestycji

2020-II kw.
Wstępne założenia inwestycji

2020-06
Ogłoszony przetarg na projekt

2020-07
Podpisana umowa na projekt

2021-II kw.
Pozyskanie niezbędnych uzgodnień 

(w tym konserwatorskich)

2021-07-27 
Uzyskanie nieprawomocnego 

pozwolenia na budowę

2021-09-03
Pozyskanie 4 ofert Wykonaw-

ców w toku przetargu na roboty 
budowlane

2021-III kw.
Rozpoczęcie budowy

2023-III kw.
Zakończenie robót i odbiory

2023-III kw. 
Przekazanie do użytkowania

REALIZACJA ROBÓT 35%

2014-06
Uchwalenie planu MPZP odpowiadającego 
potrzebom inwestycji 

2018-04
Wstępne założenia inwestycji

2018-05
Wybrany wykonawca projektu

2018-11
Wstępna wersja projektu – koncepcja

2021-05
Uzyskanie pozwolenia 
wodnoprawnego

2021-06
Złożenie wniosku o pozwolenie na 
budowę (albo ZRiD)

2021-06
Złożenie wniosku o dofi nansowanie 
2022-08, wyniki 2022-12

2017-12
Zabezpieczone środki 

w budżecie / WPF na projekt

2018-05
Ogłoszony przetarg na projekt

2018-06
Podpisana umowa na projekt

2018-2021
Pozyskanie niezbędnych uzgodnień 

(w tym konserwatorskich)

2021-02
Uzyskanie decyzji środowiskowej

PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ

2023-II kw
Ogłoszenie przetargu na realizację 

Realizacja 14 miesięcy od daty podpisania 
umowy na dofi nansowanie

2023-II kw
Podpisanie umów na realizację oraz 

na nadzór inwestorski

2024-III kw
Zakończenie robót i odbiory

Uzyskanie pozwolenia na budowę 
(albo ZRiD)

2023-II kw
Wybór wykonawcy realizującego roboty

2023-II kw
Przekazanie wykonawcy placu budowy

2024-IV kw
Przekazanie do użytkowania

2021-06

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.
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INWEST YCJE

Dzień Edukacji 
Narodowej  
w gminie Radzymin

ul. Norwida, Słupno
“Droga przez mękę” – tak można streścić stan ul. Norwida, szczególnie 

po opadach. Prowadzone równolegle roboty związane z kanalizacją desz-
czową i sanitarną powodują znaczne utrudnienia, chociażby przez zwężenie 
drogi. Jednak są to prace niezbędne do tego, by nowa droga mogłaby być 
prawidłowo odwodniona a przez to bezpieczna dla jej użytkowników. Wy-
konawca sukcesywnie realizuje zakres robót kanalizacyjnych, teletechnicz-
nych i elektrycznych, ściśle koordynując prace z realizowanymi robotami 
związanymi z budową kanalizacji sanitarnej. 

Nagrody Burmistrza Radzymi-
na otrzymały Panie: Elżbieta Jeleń 
– Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Ra-
dzyminie, Barbara Moczulska – Dy-
rektor Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Michaliny Chełmońskiej-Szczepan-
kowskiej w Słupnie, Wiesława Świe-
czak – Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie, 
Marta Bajor – Dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny 
Januszewskiej w Ciemnem, Małgo-
rzata Sieradzka – Dyrektor Przed-
szkola nr 1 w Radzyminie, Magdalena 
Jarzębska-Kopka – Dyrektor Przed-
szkola nr 2 im. Czerwonego Kaptur-
ka w Radzyminie, Hanna Baryłka – 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 
im. księżnej Eleonory Czartoryskiej 
w Radzyminie, Magdalena Sycik – 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Starych Załubicach oraz 
Renata Majewska – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Marii Konop-
nickiej w Słupnie.

Nagrody Burmistrza Radzymina 
otrzymali również nauczyciele: Paweł 
Cybulski, Iwona Jaworska –  Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Ma-
riana Pisarka w Radzyminie,  Mag-
dalena Kaczor - Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-
-Szczepankowskiej w Słupnie, Doro-
ta Wyszkowska - Szkoła Podstawowa 
im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie, 

Aneta Sakowska - Zespół Szkolno-
-Przedszkolny im. Janiny Januszew-
skiej w Ciemnem, Mariola Sasin 
- Przedszkole nr 1 w Radzyminie, Mi-
chalina Gmurczyk - Przedszkole nr 
2 w Radzyminie, Bogumiła Górska, 
Cezary Szemraj - Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. księżnej Eleonory Czartory-
skiej w Radzyminie, Marzanna Getka 
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii 
Konopnickiej w Słupnie oraz Marta 
Rybak - Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Starych Załubicach. 

W gali uczestniczyli nauczyciele 
i pracownicy oświaty, przedstawicie-
le związków zawodowych nauczycieli, 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Wiesław Solarz, wiceprzewodniczą-
ca Komisji Edukacji Rady Miejskiej 
w Radzyminie Małgorzata Puzio, 
dyrektorzy biblioteki i ROKiS.
Gratulujemy serdecznie nagrodzo-
nym Pedagogom! 

Ślubowanie klas pierwszych
W Dniu Edukacji Narodowej w wie-
lu szkołach nastąpiło uroczyste ślu-
bowanie klas pierwszych. Krzysztof 
Chaciński Burmistrz Radzymina 
uczestniczył w pasowaniu na ucznia 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzy-
minie - jako absolwent tej szkoły. 
Kochani Uczniowie - miejcie wielkie 
marzenia i aspiracje, nie zapominaj-
cie też o ciężkiej i mądrej pracy, a uda 
się Wam je spełnić.

Dzień Edukacji Narodowej tradycyjnie został 
uczczony uroczystą galą oraz wręczeniem nagród 
zasłużonym pedagogom przez burmistrzów, 
Krzysztofa Chacińskiego oraz Krzysztofa 
Dobrzynieckiego. Wydarzenie poprowadził kierownik 
Biura Oświaty Krzysztof Czuba.

SAMOR ZĄD

Przegląd inwestycji 
drogowych 

Park im. ks. Eleonory 
Czartoryskiej wraz z terenem 
wokół Przedszkola nr 

Gmina przejęła z powrotem teren 
budowy z zaawansowaniem ok. 40% 
wykonanych prac. Przez okres zaled-
wie trzech miesięcy gmina Radzymin 
wykonała: szczegółową inwentaryza-
cję prac wykonanych do dnia odstą-
pienia, przeprowadziła ponowny prze-
targ, wyłoniła nowego wykonawcę 
robót oraz podpisała umowę na roboty. 
W czerwcu 2022 roku została zawar-
ta umowa z nowym wykonawcą firmą 
Ziel-Bud Wojciech Rukat z terminem 
realizacji 13 miesięcy oraz kwotą ok. 
10,5 mln zł brutto (inwestycja posiada 
zewnętrzne  dofinansowanie w ramach 
projektu „Zielony Radzymin – rozwój 
terenów zielonych w centrum miasta”). 
Firma Ziel-Bud podjęła się zadania do-
kończenia prac na budowie Parku E. 
Czartoryskiej wraz z terenem wokół 
Przedszkola nr 1. Aby zrobić to w za-
dowalającym terminie, kluczowym za-
daniem jest zwiększenie tempa prac, 
zwłaszcza przy przebudowie zbior-
nika wodnego. Wykonane przez po-
przedniego wykonawcę prace związa-
ne były przede wszystkim z pracami 
rozbiórkowymi, wycinką i przesadze-
niem drzew, budową  infrastruktury 
podziemnej, wykonaniem podbudo-
wy pod alejkami parkowymi, budową 

parkingów, ustawieniem dwóch toa-
let oraz pracami przy jednej z trzech 
części stawu parkowego. Dla nowego 
wykonawcy pozostała do wykona-
nia większa część naziemnego zago-
spodarowania terenu, w tym montaż 
wyposażenia i wszystkich elementów 
architektury parkowej. W ramach re-
witalizacji parku E. Czartoryskiej 
przewidziano powstanie m.in. alejek 
parkowych, placu centralnego z fon-
tanną i punktami usługowymi, nowe-
go placu zabaw i siłowni, terenu do mi-
nigolfa, ścianki wspinaczkowej, street 
workout, wiaty grillowej i polany pik-
nikowej, pergoli i ogrodzeń. Ponadto 
do przebudowy pozostały dwie części 
zbiornika wodnego oraz budowa most-
ku. Do odtworzenia została ul. Żeli-
gowskiego, fragment ul. Batorego oraz 
budowa oświetlenia i monitoringu. Do 
nasadzenia pozostała zieleń wysoka 
i niska. Przy Przedszkolu nr 1 pozosta-
ły do dokończenia alejki, nowoczesny 
plac zabaw z górką rekreacyjną, mały 
amfiteatr oraz trzy mniejsze place za-
baw dla różnych grup wiekowych.

Nowy wykonawca ma czas do lipca 
2023 roku na dokończenie i przekazanie 
do użytkowania parku im. ks. Eleono-
ry Czartoryskiej wraz z terenem wokół 

przedszkola. W umowie zawarte są 
również kluczowe terminy pośrednie:

  wykonanie robót budowlanych w za-
kresie branży hydrotechnicznej – do  
października 2022 roku;
  wykonanie pozostałych robót bu-
dowlanych – do  kwietnia 2023 roku;
  wykonanie kompletu nasadzeń oraz 
uzyskane pozwolenie na użytkowa-
nie - do lipca 2023 roku.
Wykonawca podejmuje wysiłki, aby 

jak najszybciej zakończyć budowę no-
wego zagospodarowania terenu wokół 
Przedszkola nr 1, tak aby dzieci mogły  
korzystać z zaplanowanych dla  przed-
szkolaków placów zabaw i rekreacji. 
Dzięki dużemu tempu prac, efekty są 
zauważalne. Finalizowany jest najtrud-
niejszy i kluczowy dla powodzenia całej 
inwestycji etap: przebudowa i remont 
zbiornika wodnego wraz z umocnie-
niem skarp stawu. Umożliwi to upo-
rządkowanie terenu i przystąpienie do 
kolejnych prac, które były blokowane 
przez ruch ciężkiego sprzętu i duży 
zakres prac ziemnych, szczególnie do-
kończenie budowy alejek parkowych. 
Forma i tempo działania nowego wyko-
nawcy daje przesłanki zakończenia bu-
dowy parku i terenu przedszkola w za-
łożonym w umowie terminie.

Od odstąpienia gminy Radzymin od umowy z poprzednim wykonawcą 
robót budowlanych firmą  Apis Polska Sp. z o.o. z Rzeszowa upłynęło  
już siedem miesięcy. Tę trudną decyzję gmina Radzymin została zmuszona 
podjąć z winy wykonawcy. 

Rondo w Zawadach
fot Anna Kotowska

Rondo w Zawadach jest już przejezdne!
Największe rondo w naszej gminie zostało właśnie uruchomione. Zdemontowano bariery uniemożliwiające wjazd 

na rondo. Chociaż niektóre prace nadal trwają, przejezdność ronda to duże ułatwienie dla mieszkańców Zawad 
i gminy Dąbrówka.

Wykonano szereg 
nakładek asfaltowych

Po kilku miesiącach oczekiwania mieszkańcy licznych sołectw 
gminy Radzymin mogą wreszcie przejechać nowo wykonanymi na-
kładkami asfaltowymi. Wykonano nakładki na ulicach: Runa Leśne-
go w Łąkach, Słowiańskiej w Borkach, Brzozy w Łosiu, Nowinkowej 
w Załubicach, Wesołej w Emilianowie, Rycerskiej w Starym Dybowie, 
Danusi Jurandówny w Sierakowie oraz Uroczej w Ciemnem.

Pomimo problemów związanych z materiałami, zawirowaniami 
cenowymi, wojną i odpływem pracowników wszystkie prace zreali-
zowano zgodnie z projektami. 

W dniu 23 listopada br. Burmistrz Radzymina podpisał też z wy-
konawcą umowę na wykonanie nawierzchni na kilometrowym od-
cinku ul. Nowej w Radzyminie. Okres realizacji umowy to 6 tygodni.

Aleja Lecha Kaczyńskiego I
Choć największa inwestycja drogowa na terenie gminy Radzymin osiągnę-

ła ponad 90 % stanu zaawansowania, to opóźnienia w dostępie do materiałów 
wykończeniowych oraz wnioski waloryzacyjne wykonawców opóźniają od-
danie całego obiektu do użytkowania. Pomimo tego widać rozmach i skalę 
całej inwestycji, jak również można już przewidywać, jak wielki wpływ wy-
wrze ona na rozwój okolicznych terenów, poprzez stworzenie nowego układu 
komunikacyjny gminy Radzymin.

ul. Polna, Cegielnia
Jadąc ul. Polną, można zauważyć kolejne etapy działań związanych z po-

prawą stanu nawierzchni oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonany 
odcinek o długości blisko 400 m poprawił dojście i dojazd do szkoły w Słup-
nie, zarówno pieszym, jak i rowerzystom. Połączył on istniejący chodnik 
w ul. Sikorskiego i ciąg pieszo – rowerowy w ul. Szkolnej w Słupnie. Gmina 
Radzymin wspomogła finansowo inwestycje w zakresie oświetlenia drogo-
wego – na fragmencie objętym realizacją postawione zostały nowe słupy 
z oprawami typu LED poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu. 
W dniu 23 listopada br. Burmistrz Radzymina podpisał umowę na wyko-
nanie oświetlenia na odcinku ul. Polnej w Słupnie. Prace zostaną wykonane 
w ciągu 5 miesięcy.

Ulice Klubowa  
i Prosta

Trwają prace na drogach objętych dofinansowaniami 
z „Polskiego Ładu”. Na ul. Klubowej pojawił się oczekiwa-
ny przez pieszych chodnik, pod ziemią biegnie już kanał 
technologiczny, a w najbliższym czasie wykonana zostanie 
nowa nawierzchnia asfaltowa. Kanalizacja deszczowa po-
winna pomóc w rozwiązaniu problemu wody opadowej za-
równo na tej ulicy jak i na bocznych – odrzuty umożliwiają 
podłączenie dróg do nowo wybudowanej sieci. 

W ul. Prostej obecnie wykonywana jest kanalizacja 
deszczowa i kanał technologiczny. Wykonano również 
prace związane z przepustami i odmuleniem rowu oraz 
wstępne prace związane z korytem drogi – badane są za-
gęszczenie i nośność podłoża.

Ul. Nowinkowa, Stare Załubice

Trwają prace na ul. Nowinkowej w Starych Załubicach, łączącej kilkadzie-
siąt domów i zakładów pracy z drogą powiatową. Tak wyglądała po położeniu 
pierwszej warstwy asfaltu.
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Rżyska Południe

Po unieważnionym, w związku 
z przewyższającymi w znacznym stop-
niu środki zabezpieczone w budżecie 
Gminy ofertami Wykonawców w po-
stępowaniu przetargowym na „Roz-
budowę i przebudowę budynku szkoły 
podstawowej z oddziałami przedszkol-
nymi wraz z zagospodarowaniem te-
renu i infrastrukturą towarzyszącą 
w miejscowości Nadma w gminie Ra-
dzymin”, nastąpiła rewizja założeń 
projektowych. W wyniku zmian wy-
odrębniono III etapy budowy placów-
ki, z czego nowym postępowaniem zo-
stał objęty etap I (część dydaktyczna 
wraz z zapleczem socjalnym) oraz ja-
ko tzw. prawo opcji etap II (hala spor-
towa wraz z zapleczem oraz boiskiem 
zewnętrznym). Rozwiązanie to miało 
na celu podzielenie dużego zadania 

na mniejsze etapy, które miałyby od-
zwierciedlenie w możliwościach finan-
sowych Gminy. Po trwającym miesiąc 
kolejnym postępowaniu przetargo-
wym Gmina otrzymała oferty od firmy 
BEREDA Sp. z o.o. z Radzymina oraz 
od firmy ZAB-BUD Sp. z o.o. z War-
szawy. Obie oferty w znaczny sposób 
przekraczają zwiększony podczas sesji 
rady Gminy budżet na realizację zada-
nia, w związku z czym postępowanie 
zostało unieważnione.  

Wysokie ceny i szybkie tempo ich 
wzrostu na rynku budowlanym spra-
wiają, że coraz większej części prze-
targów nie udaje się rozstrzygnąć 
z powodu cen przekraczających środki 
zabezpieczone z budżecie. To sprawia, 
że trzeba szukać alternatywnych me-
tod ich finansowania. Gmina realizuje 

już od kilku lat modele inwestycji z od-
roczoną płatnością, np. budowa kana-
lizacji sanitarnej, gdzie inwestorem 
jest gminna spółka czy też moderni-
zacja centrum medycznego. W związ-
ku z tym zlecona została analiza naj-
korzystniejszego dla Gminy modelu 
finansowania inwestycji dotyczących 
rozbudowy szkoły. Na  minionej sesji  
Rady Miejskiej 24.10 radni na wniosek 
Burmistrza zabezpieczyli w budże-
tach kolejnych lat (2025-2030) 50 mln 
na rozbudowę SP Nadma. Planujemy 
zawarcie umowy na realizację wspo-
mnianej inwestycji w formule “projek-
tuj i buduj” wiosną przyszłego roku. 
Zmiana formuły finansowania pozwoli 
na prowadzenie prac już w przyszłym 
roku, w oderwaniu od terminu finan-
sowania zadania.

Od października 2021 roku trwają 
prace przy budowie Muzeum Bitwy 
Warszawskiej 1920 w Radzyminie. 
W ramach tej inwestycji realizowa-
na jest przebudowa zabytkowego bu-
dynku dozorcy cmentarza tzw. Domu 
Pielgrzyma wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania z budynku mieszkal-
nego na budynek muzeum oraz roz-
budowa o pawilon wystawienniczy 
muzeum wraz z dwukondygnacyjną 
częścią administracyjną, usytuowaną 
w głębi działki. 

Muzeum będzie filią Muzeum 
Niepodległości w Warszawie, admi-
nistrowaną przez Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego. Wykonaw-
cą robót budowlanych jest wyłoniona 
w przetargu firma Eurodom sp. z o.o. 

z Płocka. Ze względu na trudne wa-
runki gruntowe i wysoki poziom wód 
gruntowych, roboty ziemne przebie-
gały dłużej, niż zakładano. Projektant 
musiał wykonać projekt zamienny 
posadowienia budynku a wykonawca 
robót zrealizować dodatkową wymia-
nę gruntu pod płytą fundamentową. 
Pierwotna kwota umowna zosta-
ła zwiększona o kwotę potrzebną do 
wykonania robót dodatkowych zwią-
zanych z wymianą gruntu i po anek-
sie wynosi ok. 8,5 mln zł brutto (in-
westycja posiada dofinansowanie 
zewnętrzne w wysokości ok. 4,4 mln 
zł brutto). Etap robót ziemnych zo-
stał zakończony. Wylano płytę fun-
damentową pod nowym budynkiem 
oraz zrealizowano prace izolacyjne 

części fundamentowej. Wykonywa-
ne zostały słupy żelbetowe i ściany 
pierwszej kondygnacji pawilonu wy-
stawienniczego. Zakończono wyko-
nywanie podbicia i izolacji funda-
mentów w budynku zabytkowym. Na 
początku listopada wykonany został 
strop nad parterem części zabytkowej 
i nowo projektowanej. W części zabyt-
kowej odtworzono już więźbę dacho-
wą. Wykonawca planuje zintensyfiko-
wanie prac budowlanych tak, aby jak 
najszybciej wykonać stan surowy za-
mknięty, co pozwoli na  przystąpienie 
do robót wykończeniowych wewnątrz 
budynku. Zakończenie prac wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na użytko-
wanie planowane jest na połowę lipca 
2023 roku.

W listopadzie ubiegłego roku gmina za-
warła umowę z firmą Rad Tracks na pro-
jekt i budowę toru rowerowego pumptrack. 
Zgodnie z harmonogramem do końca 
czerwca wykonawca powinien był uzyskać 
pozwolenie na budowę, a do końca listopa-
da zakończyć prace budowlane. Ostatecznie 
przy dużym wsparciu gminy wykonawca za-
kończył projektowanie, uzyskując 22 sierp-
nia br.prawomocne pozwolenie na budowę. 
Od końca sierpnia, w ciągu miesiąca, gmina 

trzykrotnie wyznaczała wykonawcy termin 
przekazania budowy. Pomimo wezwań wy-
konawca nie stawiał się w wyznaczanych ter-
minach, jednocześnie unikając kontaktu.  
W dniu 29 września br. gmina Radzymina 
odstąpiła od umowy z winy wykonawcy, na-
liczając karę umowną i rozliczając się za wy-
konaną dokumentację projektową. 

Na początku października br. ogłoszo-
ny został przetarg na budowę (na podsta-
wie przygotowanej przez poprzedniego 

wykonawcę dokumentacji). Wskazany 
w przetargu termin realizacji to połowa grud-
nia. Postępowanie zostało unieważnione 
z powodu braku ofert wykonawców.

Obawiamy się, że przy tak wysokiej infla-
cji sytuacje te mogą być coraz częstsze, gdyż 
zapłata kary umownej może być dla wyko-
nawcy bardziej opłacalna niż realizacja kon-
traktu.

Aktualnie ogłoszono kolejny przetarg, 
z terminem realizacji 30 czerwca.

Jesienią ubiegłego roku gmina Ra-
dzymin pozyskała dodatkowe środ-
ki unijnego wsparcia w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na la-
ta 2014-2020, działanie 4.2. Efektyw-
ność energetyczna. Pozyskane środki 
są przeznaczone na realizację projek-
tu pn. Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Ra-
dzymin z zastosowaniem OZE. Pro-
jektem objęto  budynek „C” Urzędu 
Miasta i Gminy Radzymin przy ul. 
Komunalnej 2 oraz budynek Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Radzyminie 
przy ul. Weteranów 31. Obydwa bu-
dynki wymagały od dawna przepro-
wadzenia niezbędnych prac w zakresie 
poprawy efektywności energetycznej. 
Wśród celów szczegółowych projektu 
można wymienić:

  Zmniejszenie zużycia energii oraz 
ograniczenie strat ciepła;
  Zmniejszenie kosztów ogrzewania 
oraz ciepłej wody użytkowej;

  Podniesienie standardu użytkowa-
nia budynków oraz obniżenie kosz-
tów eksploatacyjnych obiektów;
Poza pracami termomoderniza-

cyjnymi zdecydowano o wykonaniu 
niezbędnych prac modernizacyjnych 
w budynku „C” przy ul. Komunalnej 
2, takich jak dostosowanie budynku 
do warunków ppoż., przebudowa ele-
wacji parteru w części frontowej, wraz 
z montażem zadaszenia wejścia głów-
nego do budynku i aranżacją elemen-
tów małej architektury. Zasadniczym 
elementem modernizacji jest dosto-
sowanie budynku do potrzeb osób 
niepełnosprawnych poprzez montaż 
dźwigu osobowego.

Obydwa modernizowane budynki, 
poza niezbędną poprawą parametrów 
efektywności energetycznej, zyskują 
powoli zdecydowanie korzystniejszy 
wizerunek oraz poprawę warunków 
użytkowych. Wykonawca mimo sze-
regu trudności deklaruje zakończenie 
prac do końca bieżącego roku.

Świetlica w Rżyskach 
gotowa

Szkoła Podstawowa w Nadmie

Umowa z wykonawcą pumptracka 
rozwiązana z winy wykonawcy

Muzeum Bitwy Warszawskiej 
1920 r. w Radzyminie

Obiekt zaprojektowano jako jed-
nokondygnacyjny w układzie dwóch 
równoległych linii kontenerów biu-
rowych. Rzut budynku to 7 konte-
nerów biurowych ma kształt litery L 
i powierzchnię prawie 100 m², przy-
krytym dachem dwuspadowym.  

Główne wejście do obiektu zloka-
lizowane jest od strony południowej. 

Układ funkcjonalny budynku to 
wiatrołap pełniący funkcję strefy 
wejściowej,  z którego jest bezpo-
średni dostęp do sali ogólnej oraz 
do pomieszczenia sanitarnego do-
stosowanego do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Z sali ogólnej jest 
bezpośredni dostęp do pomieszcze-
nia socjalnego.

Termomodernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej w gminie 
Radzymin  
z zastosowaniem OZE
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Zakład Gospodarki Komunalnej rozpoczął swoją 
działalność z początkiem marca 2021 r. i od 
tego czasu  realizuje powierzone mu zadania. 
Katalog świadczonych na rzecz Gminy usług 
rośnie i wynika to z konieczności zapewnienia 
mieszkańcom jak najlepszej obsługi.

W dniu 16 września 2022 r., na terenie gminy Radzymin została przeprowadzona 
akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2022”. Hasło tegorocznej edycji brzmiało 
„Wszystkie śmieci są nasze!”.

W dniu 17 września 2022 r. podczas Dni Radzymina 
odbył się Piknik ekologiczny, zorganizowany w 
ramach projektu „Twój piec nasze powietrze 2”. 

Jednym z zadań powierzonych Za-
kładowi jest bieżące utrzymywanie 
czystości. Zadanie to realizowane jest 
wielowątkowo, poprzez opróżnianie 
ulicznych koszy na śmieci, prowadze-
nie Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK), 
usuwanie nielegalnych wysypisk, 
sprzątanie i czyszczenie chodników 
i ulic.

Do istotnych zadań należy także 
pielęgnacja zieleni w parkach, oraz 
w pasach ulicznych. Dla umożliwie-
nia efektywnego i sprawnego wyko-
nywania wymienionych zadań ko-
nieczne jest stałe zwiększanie zasobu 
odpowiedniego sprzętu i wyposaże-
nia. W roku 2021 udało się dokonać 
zakupu wielofunkcyjnej maszyny 
Multihog do utrzymania czystości 
chodników. Obecnie można zaob-
serwować jej pracę na ulicach miasta 
Radzymin i w jego najbliższym oto-
czeniu. Zimą urządzenie to wykorzy-
stywane jest do odśnieżania i zwal-
czania śliskości na chodnikach.

Inwestycje w nowy sprzęt pozwa-
lają Zakładowi Gospodarki Komu-
nalnej na stałe poszerzenie zakresu 
wykonywanych prac. Temu ma słu-
żyć zakup ciągnika z wyposażeniem 
pozwalającym na pielęgnację zieleni  
poboczy i rowów przydrożnych czy 
melioracyjnych.

Dzięki pracy koparki zakupionej 
również w 2021r. niemal codziennie 
realizowane jest pogłębianie i czysz-
czenie rowów drogowych i meliora-
cyjnych. Tym samym załatwiane są 
niskim kosztem  czekające na rozwią-
zanie od wielu lat problemy z zalewa-
niem i podmakaniem nieruchomości. 
Usuwane są również przetamowania 
co sprzyja przyspieszeniu spływu 

wód z intensywnych deszczy, które 
zdarzają się coraz częściej.

W 2022r. Zakład miał możliwość 
dokonania nowej inwestycji, zaku-
pu zamiatarki ulicznej ciągnionej. 
Dzięki temu zakupowi ZGK może 
teraz sprzątać jezdnie dróg Gmin-
nych. Mogli o tym już przekonać się 
mieszkańcy podczas akcji sprzątania 
ulic przed rozpoczęciem nowego ro-
ku szkolnego. Oczyszczonych zosta-
ło wówczas ponad 100 kilometrów 
ulic i dróg gminnych, które są bez-
pośrednio położone przy placówkach 
oświatowych. Należy zaznaczyć iż te-
go typu usługi świadczone przez fir-
my zewnętrzne  są bardzo kosztow-
ne a jednorazowe zamiatanie dróg 
Gminnych to wydatki rzędu kilku-
dziesięciu tyś zł.

Nowy nabytek Zakładu Gospo-
darki Komunalnej to zamiatarka 
elewatorowa, czyli z mechanicznym 
transportem zanieczyszczeń. Zasa-
da działania zamiatarki opiera się na 
systemie dwóch szczotek talerzowych 
i szczotki walcowej które oczyszcza-
ją powierzchnię, oraz przenośnika 
przenoszącego zanieczyszczenia. Za-
miatarka ułatwia utrzymanie wła-
ściwego stanu dróg, ulic miejskich 
i osiedlowych placów o dużej po-
wierzchni, pomieszczeń magazyno-
wych, a także parkingów i terenów 
uczęszczanych przez pieszych. Wy-
ładunek zebranych zanieczyszczeń 
odbywa się w sposób hydrauliczny, 
bez konieczności opuszczania kabiny 
ciągnika przez operatora. Zamiatarka 
jest dodatkowo wyposażona w system 
zraszania, a zbiornik wody o dużej 
pojemności pozwala na jednorazo-
we zatankowanie ok 1000 litrów wo-
dy, co jest być szczególnie przydatne 
w miejscach, gdzie jej uzupełnianie 
może być utrudnione. Koszt wykony-
wania usługi przez Zakład jest kilka-
krotnie niższy od tego ponoszonego 
dotychczas.

Zakład Gospodarki Komunalnej 
zajmuje się również utrzymaniem 

W akcji wzięły udział  placówki 
oświatowe z terenu gminy Radzymin. 
1 984 wolontariuszy usuwało śmieci 
pozostawione w najbliższym otoczeniu 
terenów szkolnych jak i w gminnych 
lasach, parkach, skwerach, placach za-
baw, boiskach oraz terenach przydroż-
nych, udowadniając tym samym, jak 
wielu z nas zależy na tym, aby nasza 
najbliższa okolica była czysta.  

Organizator, Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Radzyminie zapewnił 
uczestnikom plastikowe worki, ręka-
wiczki oraz sprawny odbiór zebranych 
odpadów. 

 „Sprzątanie świata – Polska” jest 
akcją cykliczną, która ma miejsce co-
rocznie w trzeci weekend września. 
Udział w niej może wziąć każdy, kto 
chciałby w ten sposób promować 
działania ograniczające powstawanie 
odpadów: selektywną zbiórkę i recy-
kling. Wolontariusze, oprócz usuwa-
nia odpadów w swoim najbliższym 
otoczeniu, wyszukują i starają się ni-
welować dzikie wysypiska oraz orga-
nizować konkursy, wystawy i koncer-
ty promujące postawę proekologiczną 
wśród ludzi. Tegoroczna edycja by-
ła inicjatywą edukacyjną, która uczy 

nowego spojrzenia na odpady, któ-
rych wytwarzamy coraz więcej, 
a część z nich pozostawiamy w śro-
dowisku. Zatem wszystkie śmieci są 
nasze. Akcja Sprzątanie Świata – Pol-
ska, to przede wszystkim praktycz-
na lekcja ekologii, jak również oka-
zja budowania wrażliwości na naturę, 
uświadomienie nam, że stan środowi-
ska, w którym żyjemy, zależy w dużej 
mierze od nas samych.

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom akcji, którzy biorąc w niej udział, 
wykazali troskę i dbałość o otaczające 
nas środowisko.

Zakład Gospodarki Komunalnej 
– zdania stałe i bieżące, nowy nabytek: zamiatarka ulic

Sprzątanie Świata 
– Polska 2022

Piknik 
ekologiczny

Gminy należące do Związku Gmin 
Zalewu Zegrzyńskiego zawarły po-
rozumienie, by wspólnie edukować 
swoich mieszkańców i zachęcać do 
wymiany źródeł ciepła na te bardziej 
ekologiczne. Piknik odbył się na tere-
nie zlokalizowanym przy Bibliotece 
Publicznej w Radzyminie. Tam Miesz-
kańcy Radzymina mogli dowiedzieć 
się na temat dofinansowań do wymia-
ny kopciuchów z programu Czyste 
Powietrze. (Przypominamy,  że w celu 
pomocy przy wypełnianiu wniosków 
o dofinansowanie w Urzędzie Miasta 
i Gminy Radzymin został  utworzony 
Punkt konsultacyjno – informacyjny - 
tel.: 22 667 67 19).

Podczas pikniku nie zabrakło 
atrakcji dla najmłodszych. Mimo że 
dzień nie należał do najcieplejszych, 
osoby, które zdecydowały się wyjść 
z domu, nie narzekały na nudę. Pod-
czas zabawy maluchy mogły dowie-
dzieć się jak postępować z odpada-
mi, jak ponowie wykorzystać zużyty 

produkt, czyli jak dać im „drugie ży-
cie”. Można było np. uszyć worek na 
warzywa ze starej firanki. Jednak naj-
większym zainteresowaniem cieszyły 
się przypinki. Każde dziecko mogło 
samodzielnie wykonać jej projekt. Po-
jawiło się wiele atrakcji promujących 
ekologiczny tryb życia. Były gry plan-
szowe, do ułożenia mega puzzle, ma-
lowanie plakatów ekologicznych na 
prawdziwej sztaludze, koło fortuny 
z ekologicznym quizem i nagrodami. 
Prawidłowe odpowiedzi były nagra-
dzane ekologicznym drewnianym bre-
loczkiem. Dzieci doskonale wiedziały, 
że nie można spalać śmieci w domo-
wych paleniskach. Miejmy nadzieję, 
że ich rodzice również będą o tym pa-
miętać.    

  „Twój Piec – nasze powietrze 2” 
kampania informacyjno-edukacyjna 
realizowana przy pomocy środków 
z budżetu Województwa Mazowiec-
kiego w ramach programu „Mazowsze 
dla czystego powietrza 2022”.

Gminnych placów zabaw. W tym ce-
lu zajmuje się zakupem i montażem 
nowego wyposażenia, dokonuje na-
praw i konserwacji i dba o porządek. 
Mając na uwadze bezpieczeństwo naj-
młodszych, uszkodzone zabawki na-
prawiane są możliwie niezwłocznie 
po uzyskaniu informacji o uszkodze-
niach. ZGK dba również o koszenie 
trawy na placach sołeckich.

Bardzo ważnym zadaniem reali-
zowanym przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej jest administrowanie 
i obsługa targowiska. ZGK dba o je-
go teren, wyposażenie, pobiera na 
rzecz Gminy opłaty targowe., wyko-
nuje prace naprawcze i porządkowe. 
Kolejnym zadaniem Zakładu Go-
spodarki Komunalnej jest utrzyma-
nie należytego oznakowania dróg. 
Na zlecenie referatu utrzymania 
i budowy dróg, ZGK przeprowadza 
liczne prace remontowe i moder-
nizacyjne w zakresie oznakowania 
dróg gminnych. Wymieniane są zu-
żyte lub zniszczone znaki drogowe 
i wdrażana jest nowa organizacji 
ruchu. Ostatnio na liczne wnioski 
Radnych i Sołtysów w celu popra-
wy bezpieczeństwa i widoczności, 
we wskazanych lokalizacjach mon-
towane są progi, szykany i  lustra 
drogowe.

Kolejnym zadaniem wykonywa-
nym na rzecz Gminy jest zarządza-
nie lokalami komunalnymi. Dzię-
ki zorganizowanej własnej grupie 

pracowników gospodarczych moż-
liwe jest samodzielne wykonywanie 
prac remontowych i tych związanych 
z bieżącym utrzymaniem budyn-
ków. W ostatnim okresie przepro-
wadzono generalny remont w dwóch 
lokalach użytkowych przeznaczo-
nych do wynajmu, wykonano no-
we pokrycie dachowe na budynku 
mieszkalnym, przeprowadzano re-
mont klatek schodowych oraz za-
dbano o czystość wokół budynków, 

usuwając nadmiernie zakrzaczenia. 
Wszystkie realizowane zadania 
oprócz wymiernego efektu rzeczowe-
go przynoszą Gminie korzyści eko-
nomiczne, gdyż prace realizowane są 
znacząco taniej niż usługi wykony-
wane przez podmioty zewnętrzne. 
Dzięki temu możliwe jest nie tylko 
planowanie większego zakresu prac 
ale również zwiększanie ich częstotli-
wości np. zamiatane chodników czy 
koszenie na terenie miasta.
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BIZNESBIZNES – PREZENTACJE FIRM PARTNERSKICH RKM

Korzyści  
dla Partnerów RKM

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

  Możliwość uzgodnienia indywidualnych form 
promocji w mediach gminnych

Dziękujemy firmom partnerskim 
RKM za udział w ankiecie, oceniającej 
program. Główny wniosek z ankiety 
to  potrzeba zwiększenia promocji 

firm partnerskich, co realizujemy m.in. 
poprzez publikacje w "Radzyminiaku".

Dla posiadaczy RKM 
5% rabatu przy zakupach powyżej 200 zł,

10% rabatu przy zakupach powyżej 300 zł,

MERKURY „ONA i ON”  ul. Strzelców Grodzieńskich 10
MERKURY „DZIECKO i DOM”  ul. Stary Rynek 19

Godz.otw.: pon – pt 10-18 (śr. od 9), sob 9-14
 merkuryradzymin, tel. 22 786-64-05

e-mail: merkuryradzymin@gmail.com

Spokojnie, wiemy jak jest 
za oknem. Nikt nie będzie 
was zmuszał do nadmiernego 
wysiłku. Wystarczy, że wej-
dziecie na GOOGLE MAPS 
(można przez zeskanowa-
nie QR kodów obok tekstu) 
i możecie pospacerować po 
alejkach sklepów MERKU-
RY ONA i ON lub MERKU-
RY DZIECKO i DOM, siedząc 
wygodnie w fotelu. Brzmi do-
brze, prawda? Pamiętajcie, że 
to nie transmisja LIVE tylko 
zdjęcia, więc jeżeli nie znaleź-
liście tego, czego szukacie, nie 
wpadajcie w panikę. Dostawy 
w MERKURYM są codzien-
nie, więc możliwe, że już to 
mają. A jak nie mają? To ko-
niecznie im o tym powiedz. To 
jedyny sklep odzieżowy w Ra-
dzyminie z tak dużym asor-
tymentem, w którym możesz 
powiedzieć, czego szukasz, 
a postarają się ci pomóc i szyb-
ko sprowadzić potrzebny pro-
dukt. Po spacerze podzielcie 
się z innymi opinią o sklepach 
Merkury na GOOGLE MAPS.

Radzymińska sauna mocy

Za oknem coraz chłodniej. A gdyby tak ustawić 
w swoim ogrodzie saunę? Z Radzymińską Kar-
tą Mieszkańca można wypożyczyć saunę mobil-
ną i korzystać z uroków saunowania, gdzie tylko 
chcesz. Można odmienić ogródek lub agroturysty-
kę w prawdziwą strefę SPA. Firma Sauna Mocy wy-
pożycza sauny mobilne, które dostarcza na terenie 
województwa mazowieckiego i całej Polski. Sauny 
są opalane drewnem i mieszczą około 6-8 osób. 
Zamontowane na przyczepie pozwalają dotrzeć 

w wyznaczone miejsce. Saunamasterzy z Sauny 
Mocy przestrzegają wszystkich zasad higieny, do-
radzają w wyborze olejków i szkolą  z obsługi pieca, 
tak aby każde korzystanie z sauny było bezpieczne 
i w pełni zdrowe.

Dla najstarszych posiadaczy karty mieszkańca 
szczególnie interesujące mogą być usługi proz-
drowotne. Wśród firm partnerskich  są dwie 
przychodnie lekarskie, w których seniorzy (i nie 
tylko) mogą skorzystać ze zniżek. Gminne Cen-
trum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.  
oferuje posiadaczom RKM 20% zniżki (a od 2023 
r. 10%) na wybrane usługi medyczne spoza pa-
kietu NFZ, zaś Centrum Medyczne na Reymon-
ta – 10%. Z kartą mieszkańca korzyści przy za-
kupie okularów można uzyskać też w Zakładzie 
Optycznym Lisawa w gminnym Centrum Me-
dycznym, a także w gabinetach rehabilitacji: Re-
-Flex przy ul. Falandysza 11, Zabiegownia przy al. 
Jana Pawła II 49B (Galeria Radzymin) i w nowym 
Centrum Rehabilitacji Kinesis przy ul. Słowac-
kiego 2/14. 10-procentowych rabatów na leczenie 
zachowawcze i endodontyczne udziela gabinet 
stomatologiczny QubaDent przy ul. Falandysza.

W zdrowym ciele zdrowy duch  
– rekomenduje Centrum Rehabilitacji 
Re-Flex

Seniorzy z Radzymina coraz częściej i chętniej 
korzystają różnych form aktywności: spotykają się 
na ćwiczeniach, uprawiają wspólne spacery nordic 
walking, czy organizują wycieczki. Dla nich po-
wstał projekt „Nowy Standard”. Dzięki OPS Radzy-
min i Gminie Radzymin oraz współfinansowaniu 
ze środków UE, seniorzy mogą obecnie korzystać 
z darmowych masaży leczniczych w Centrum Re-
habilitacji Re-Flex.

Osobom, które wolą zacisze domowe, Centrum 
Rehabilitacji Re-Flex poleca kilka wskazówek, jak 
rozpocząć przygodę z gimnastyką. Bezpieczne ćwi-
czenia opierają się głównie na naturalnych formach 
ruchu, które nie obciążają nadmiernie stawów i po-
magają unikać kontuzji. Bedą to m.in.:
•  wykonywanie prostych prac w ogródku,
•  pójście na spacer z psem,

•  jazda na stacjonarnym rowerze,
•  pójście na spacer szybszym tempem

Aktywności o zwiększonej intensywności to 
sporty, które powodują przyspieszenie oddechu 
oraz tętna. Są to m.in.:
•  siłownie na świeżym powietrzu
•  nordic walking
•  jogging
•  ćwiczenia równoważne (np. tai-chi)
•  taniec, golf, tenis,
•  ćwiczenia z użyciem np. roweru stacjonarnego
•  pływanie.

Przystępując do ćwiczeń należy pamiętać, aby 
dostosować je do własnej sprawności i stopniowo 
zwiększać ich intensywność. Nie należy podejmo-
wać pewnych ćwiczeń na własną rękę, jeśli wystę-
pują jakiekolwiek schorzenia. W takim przypadku 
wskazana jest wizyta u lekarza lub fizjoterapeuty, 
który dobierze dla nas odpowiedni zestaw ćwiczeń 
i wskaże najkorzystniejsze typy aktywności.

Dbajmy o seniorów w naszym otoczeniu i zachę-
cajmy ich do ruchu! Aktywność fizyczna pozwa-
la utrzymać dobrą kondycję fizyczną i psychiczną. 
Zmniejsza nie tylko ryzyko osteoporozy, nadciśnie-
nia, czy miażdżycy, ale także prawdopodobieństwo 
wystąpienia stanów lękowych, nerwicy lub depresji. 
Z kolei zajęcia w grupach kolei pozwalają na walkę 
z poczuciem osamotnienia. 

Seniorzy piękni na zdjęciach
Specjalną ofertę dla seniorów przygotowała też 

fotografka Joanna Korczak z firmy Korczak Art. 
Fotografia. Z kartą RKM osoby 65+ otrzymają 15% 
zniżki na sesję fotograficzną (dla pozostałych po-
siadaczy karty – 10%). Pani Joanna przez obiektyw 
patrzy w duszę człowieka i zachęca osoby starsze, 
aby odważnie stawały przed kamerą, gdyż efekty 
profesjonalnej sesji zdjęciowej będą znacząco prze-
wyższać oczekiwania.

Zapraszamy do korzystania z oferty firm part-
nerskich RKM niezależnie od wieku!

Idziemy na wirtualny  
spacer z Merkurym

Korzyści  
dla Posiadaczy RKM

  Kodowanie biletu metropolitalnego  
ZTM Warszawa z maksymalną zniżką
  Bezpłatne przejazdy gminnymi liniami 
R1, R2, R3, R5, R7, R 31 i R 38 oraz 
liniami ZTM L31, L40, L45
  Promocyjne bilety na wydarzenia 
kulturalne
  Zniżki na gminne zajęcia sportowe  
i edukacyjne

  Zniżki na komercyjne  
usługi medyczne
  Zniżka na basen w Wołominie  
i Markach
  Oferty specjalne i zniżki w firmach 
partnerskich RKM
  Bon Malucha – dofinansowanie  
opieki nad dziećmi do lat 3

  Zniżki w dostępie do infrastruktury 
sportowej

Zniżka dla posiadaczy RKM: 30 zl za wyda-
rzenie saunowe na terenie gminy Radzymin

www.saunamocy.pl,   saunamocy

Gościem spotkania był Krzysz-
tof Chaciński Burmistrz Radzy-
mina, który przedstawił prioryte-
ty inwestycyjne gminy na najbliższe 
miesiące i lata oraz problemy, z jaki-
mi w dzisiejszych czasach mierzy się 
samorząd. Wśród nich są rosnące ce-
ny energii, waloryzacja kontraktów 
budowlanych i spadające dochody. 
Przedsiębiorcy mieli okazję wypytać 

burmistrza o inwestycje, np. o pla-
nowaną strefę płatnego parkowania 
w centrum Radzymina czy ułatwie-
nia w komunikacji zbiorowej dla pra-
cowników.

O nowoczesnych narzędziach mar-
ketingu, neuromarketingu i promo-
cji wśród lokalnych klientów mówiły 
panie: Katarzyna Korpak Tyczyńska 
z agencji reklamowej Roka i Patrycja 

Dubaniewcz z firmy Ambitna Mar-
ka. Obie Panie są członkiniami klubu 
i aktywnymi przedsiębiorczyniami, 
a ich firmy świadczą usługi w regio-
nie i w skali ogólnopolskiej.

Bieżące informacje o działalności 
Klubu można znaleźć na stronie www 
i fanpage’u na Facebooku.

Kolejne spotkanie Klubu jest pla-
nowane na 1 grudnia br.

W otwarciu nowego obiektu na te-
renie zakładu w Radzyminie udział 
wzięli m.in. minister Paweł Szrot, 
szef Kancelarii Prezydenta RP i Am-
basador USA w Polsce Mark Brze-
ziński. W swoim wystąpieniu Am-
basador USA nawiązał do roli Polski 
w trakcie wojny na Ukrainie i pod-
kreślił, że Polska jest inspiracją dla 
świata, zaś Stany Zjednoczone chcą 
Polski wolnej i dostatniej. Ten dosta-
tek budują firmy takiej jak Coca-Co-
la, które inwestują w Polsce, zaś ich 
działania pozytywnie wpływają na 
sytuację gospodarczą po obu stro-
nach Atlantyku. 

Minister Paweł Szrot w imieniu 
Prezydenta RP pogratulował gospo-
darzom wydarzenia nowej inwestycji 
i podkreślił, że dobra współpraca Rze-
czypospolitej Polskiej i Stanów Zjed-
noczonych Ameryki jest podstawą 
bezpieczeństwa i stabilności w regio-
nie Europy Środkowej. Dodał też, że 
Coca-Cola dla wielu pokoleń Polaków 
była symbolem legendarnego amery-
kańskiego komfortu życia.

W swoim wystąpieniu Burmistrz 
Krzysztof Chaciński podkreślił ści-
słą i merytoryczną współpracę samo-
rządu z firmą Coca-Cola HBC Polska, 
która jest największym podatnikiem 
biznesowym w gminie Radzymin. Lo-
kalizacja Zakładu Coca-Coli w tej czę-
ści Radzymina przesądziła o rozwoju 
strefy przemysłowej w mieście, która 
już wkrótce będzie połączona z trasą 
S8 nową północną obwodnicą miasta. 
Ta inwestycja drogowa to nie tylko 
wygoda dla firm, ale przede wszystkim 
odciążenie miasta z tranzytowego ru-
chu ciężarówek i otwarcie możliwości 
do rewitalizacji śródmieścia.

Ultranowoczesny magazyn
Otwarty we wrześniu nowy maga-

zyn  maksymalnie wykorzystuje prze-
strzeń – w budynku o powierzchni 2 
tys.m2 znalazło się ponad 14 tysięcy 
miejsc paletowych. Postawiono także 
na pełną automatyzację: palety, skła-
dowane aż na 17 poziomach, poruszają 
się po czterech suwnicach o wysoko-
ści 40 m. Ich ruchem, począwszy od 

transportu z produkcji po wydawa-
nie dostaw, kieruje specjalny system, 
a magazyn może przyjąć nawet 150 
palet na godzinę. Pozwala to optyma-
lizować procesy logistyczne i zwięk-
szać możliwości produkcyjne, co jest 
szczególnie istotne w przypadku fa-
bryki w Radzyminie, która produkuje 
i dostarcza napoje dla całego regionu: 
Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Budowa 
kosztowała firmę ok. 61 mln zł.

Jaak Mikkel, Dyrektor Generalny 
Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyc-
kie tak podsumował uroczystość: “Je-
steśmy w Polsce od 50 lat i chcemy tu 
zostać na kolejne dekady. Coraz wię-
cej konsumentów sięga po nasze na-
poje, więc rozszerzanie możliwości 
naszych zakładów jest naturalnym 
krokiem, dzięki któremu możemy da-
lej odpowiadać na potrzeby rynku. 
Nie zamierzamy na tym poprzestać – 
planujemy kolejne inwestycje w nowe 
warianty napojów i ich kategorie, linie 
produkcyjne i innowacyjne rozwiąza-
nia. Wszystko po to, by dalej rozwijać 
działalność w Polsce.” 

Klub Biznesu o wyzwaniach 
energetycznych i marketingowych

Uroczystość w Radzyminie 
zwieńczyła obchody 50-lecia 
Coca-Coli w Polsce

Na wrześniowym spotkaniu Radzymińskiego Klubu Biznesu dyskutowano 
gorąco o wyzwaniach, jakie wynikają dla biznesu z kryzysu energetycznego, 
wysokiej inflacji, zmian prawnych i ewolucji rynku pracy. 

28 września w radzymińskim zakładzie Coca-Cola HBC Polska uroczyście 
otwarto nowoczesny magazyn wysokiego składowania. Uroczystość wpisała 
się w program 50. rocznicy obecności napoju Coca-Cola w Polsce. 

Partnerzy RKM dla seniorów

Seniorka, korzystająca z programu „Nowy Standard”  
w Re-Flex i rehabilitant. Fot. Centrum Rehablitacji Re-Flex.

Do kalendarza gminnych 
wydarzeń po pandemii wrócił 
Radzymiński  Dzień Seniora, 
który odbył się 19 listopada br.  
Jesienią obchodziliśmy 
też Dni Osób Starszych: 
międzynarodowy  
1 października, europejski  
20 października oraz 
ogólnopolski 14 listopada.  
Z tej okazji warto przypomnieć 
o ofercie firm partnerskich 
RKM dla seniorów.
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Obchody 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej  
1920 roku w Radzyminie

Obchody Narodowego  
Święta Niepodległości

Radzymin – miasto „Cudu nad Wisłą”, jest w historii 
wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku miejscem 
wyjątkowym,  w którym pamięć i kultywowanie 
historii zwycięstwa są nadal żywe. Gmina Radzymin 
wraz z licznym zespołem organizatorów przygotowała 
w tym roku niezwykle bogaty program wydarzeń 
upamiętniających 102. rocznicę „Cudu nad Wisłą”.  

"Cztery pokolenia nadaremnie na tę chwilę czekały, piąte doczekało 
[...].". 104 lata temu, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała 
upragnioną Niepodległość. Nasze pokolenie może cieszyć się wolnością 
i niepodległością, naszym obowiązkiem oddawać hołd Bohaterom, 
pamiętając o ich heroizmie.  

Świętowanie rozpoczęło się już 6 
sierpnia od Ogólnopolskich Mistrzostw 
Szaradziarskich „Cud nad Wisłą” na ha-
li sportowej ROKiS, a zakończyło się 21 
sierpnia - Turniejem Piłki Nożnej dla 
dzieci na Stadionie Miejskim RKS „Ma-
zur”. Główne uroczystości rocznicowe 
odbyły się w dniach 14-15 sierpnia 2022 r.

14 sierpnia
14 sierpnia o godz. 9.00 wystartował 

XXXI Bieg 1920 Półmaraton „Cud nad 
Wisłą”. Trasę  o długości 21,0975 km po-
konało w tym roku 268 zawodników. 
Zwycięzcą okazał się Kamil Walczyk 
z czasem: 01:06:52. Gratulujemy zwy-
cięzcom i wszystkim, którzy pokonali 
tego dnia półmaratoński dystans!

W niedzielę odbył się również piknik 
historyczny. Pozwolił on uczestnikom 
na poszerzenie swojej wiedzy dot. bitwy 
polsko - bolszewickiej, która odbyła się 
na przedpolach Warszawy, a określana 
jest mianem „Cudu nad Wisłą”.

Przez cały weekend trwał również 
piknik rodzinny, na którym czekało wie-
le atrakcji – dla małych i dużych miesz-
kańców: dmuchane zjeżdżalnie, bańki 
mydlane, strzelanie z łuku, no i mnó-
stwo smacznego jedzenia.

XXI Zlot Motocyklowy „MotoCud” 
rozpoczął się na „Papieskim Lotnisku”, 
obok Cmentarza Polskich Żołnierzy po-
ległych w 1920 roku w Radzyminie uro-
czystym posadzeniem „Dębu Pamięci”. 
Dąb ten był poświęcony zamordowane-
mu wiosną 1940 roku w Katyniu przez 
NKWD podpułkownikowi Edmundowi 
Chojeckiemu. Po posadzeniu dębu i wrę-
czeniu nagród zasłużonym osobom, któ-
re od 21 lat organizowały patriotyczne 
Zloty Motocyklowe, ponad 600 moto-
cykli ruszyło w trasę, która prowadziła 
przez: Beniaminów, Białobrzegi, Wolicę, 
Stare Załubice, Opole, Kuligów, Józefów, 
Ludwinów, Marianów, Dąbrówkę, Kar-
pin, Zaścienie, Kozły, Wolę Rasztowską, 
Stary Kraszew, Wiktorów do placu Tade-
usza Kościuszki w Radzyminie. Tam, na 
zakończenie Zlotu, odbył się wspaniały 
pokaz ekstremalnej jazdy motocyklowej 

w wykonaniu wielokrotnego Mistrza 
Polski Rafała Pasierbka.

15 sierpnia
15. sierpnia świętowanie rozpoczęły 

rano Patriotyczne Loty Gołębi Poczto-
wych „Cud nad Wisłą”. W tym roku po-
nad 6000 gołębi pocztowych wyleciało 
na trasę Radzymin – Łomża. W Radzy-
mińskim Ośrodku Kultury i Sportu od-
był się tego dnia również XXXIII Tur-
niej Brydżowy „Cud nad Wisłą” im. J. 
Połulicha.

W godz. 10.00-18.00 w parku miej-
skim trwała wystawa sprzętu wojskowe-
go. Zobaczyć tam można było m.in.:  2 
czołgi: LEOPARD 2PL I LEOPARD 2A5 
plus pojazd medyczny tzw. Sanitarka 
oraz wiele innych ciekawych pojazdów 
wojskowych. Na miejscu była również 
wojskowa kuchnia polowa, która serwo-
wała prawdziwą wojskową grochówkę.

Wydarzenia patriotyczne
Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

w Radzyminie to przede wszystkim wy-
darzenia patriotyczne.

15 sierpnia o godz. 17:00 rozpoczęła 
się na Cmentarzu Żołnierzy Poległych 
1920 r. uroczysta Msza Święta. Mszę, 
pod przewodnictwem ks. biskupa Jacka 
Grzybowskiego, koncelebrowali księża: 
proboszcz Parafii Przemienienia Pań-
skiego w Radzyminie - ks. Dziekan Sta-
nisław Popis oraz ks. Krzysztof Ziół-
kowski - proboszcz Sanktuarium św. 
Jana Pawła II w Radzyminie, a oprawę 
muzyczną zapewniła Radzymińska Or-
kiestra Dęta.

Po mszy świętej rozpoczęły się uro-
czystości patriotyczne. Na dziedziniec 
przed kaplicą wmaszerował pododdział 
honorowy Pułku Reprezentacyjnego 
Wojska Polskiego pod dowództwem 
podporucznika Krzysztofa Kostulskie-
go.

Przybyłych gości w imieniu Burmi-
strza Radzymina Krzysztofa Chaciń-
skiego i własnym przywitała Przewod-
nicząca Rady Miejskiej Elżbieta Darka.

Podczas tegorocznych obchodów 

zaszczycili nas swoją obecnością m.in.: 
Biskup pomocniczy diecezji warszaw-
sko-praskiej – ks. Jacek Grzybowski, 
Prawosławny Ordynariusz Wojskowy 
- Jego Ekscelencja Jerzy Pańkowski, 
Dziekan Sił Powietrznych – ks. płk Jan 
Kot, Wicemarszałek Sejmu RP – Piotr 
Zgorzelski, Przedstawiciel Prezydenta 
RP z Biura Bezpieczeństwa Narodowe-
go - pułkownik Robert Lach, Sekretarz 
stanu w Ministerstwie Rozwoju i Tech-
nologii – Piotr Uściński, Posłanka na 
Sejm RP – Bożena Żelazowska, Przed-
stawiciel Ambasady Węgier – I sekre-
tarz Ambasady István Jancsó, były 
Premier RP – Waldemar Pawlak, Szef 
Gabinetu Politycznego Ministra Obro-
ny Narodowej – Łukasz Kudlicki, Szef 
Gabinetu Politycznego Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji – Mi-
chał Prószyński, a także Wiceprezes 
Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju 
–  Bartosz Marczuk, Wiceprezes Za-
rządu Enea Trading – Marzena Małek 
i Zastępca Dyrektora Wód Polskich 
-  Krzysztof Skorobogaty. Obecni byli 
również przedstawiciele Wojska Pol-
skiego, w tym m.in.: Szef Zarządu Wojsk 
Rakietowych i Artylerii Dowództwa 
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych 
RP – pułkownik Zenon Wiśniewski, 
Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji  
Warszawa-Praga - podpułkownik An-
drzej Kosieradzki, Zastępca dowódcy 
Pierwszego Batalionu Czołgów z Pierw-
szej Warszawskiej Brygady Pancernej -  
major Grzegorz Misiak oraz oficerowie 
i żołnierze z Dowództwa Garnizonu 

Warszawa z kapitanem Pawłem Linke, 
a także oficerowie i żołnierze z 54. Bata-
lionu Lekkiej Piechoty z Zegrza.

Na uroczystości głos zabrali: w imie-
niu Prezydenta RP Andrzeja Dudy – płk 
Robert Lach, który odczytał list od Pana 
Prezydenta; Wicemarszałek Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej Piotr Zgorzelski, 
który odczytał list od Marszałek Sejmu 
RP Elżbiety Witek; Piotr Uściński - Se-
kretarz Stanu w Ministerstwie Rozwo-
ju i Technologii, który również odczy-
tał list od Pana Premiera RP Mateusza 
Morawieckiego;  Łukasz Kudlicki - Szef 
Gabinetu Politycznego Ministra Obro-
ny Narodowej, który odczytał list od 
Ministra MON Mariusza Błaszczaka. 
Jako ostatni głos zabrał także Burmistrz 
Radzymina – Krzysztof Chaciński.

Na zakończenie przemówienia, 
Burmistrz Chaciński poprosił do sie-
bie wieloletniego, emerytowanego już 
dyrektora ROKiS Radzymin – Miro-
sława Jusińskiego i po wygłoszeniu 
niezwykle trafnie opisującej Mirka lau-
dacji, w uznaniu zasług i zaangażowania 
w pracę na rzecz rozwoju Radzymiń-
skiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz 
za propagowanie postaw patriotycznych 
i promocję Gminy Radzymin na arenie 
ogólnopolskiej i międzynarodowej, wrę-
czył mu wyróżnienie honorowe im. Ju-
liana Ochorowicza „Primus inter pares”.

W dalszej kolejności został odczyta-
ny przez oficera Dowództwa Garnizo-
nu Warszawa kpt. Patryka Korosia Apel 
Poległych, a bezpośrednio po nim na-
stąpiła uroczystość składania wieńców 
na bratnich mogiłach.

15 sierpnia odbyły się również uro-
czystości przy pomniku Wincentego 
Witosa w Radzyminie. W asyście pocz-
tów sztandarowych Ochotniczej Straży 
Pożarnej złożone zostały tam  wieńce 
na pomniku działacza ruchu ludowego. 
Gościem honorowym był: Wicemarsza-
łek Sejmu RP Pan Piotr Zgorzelski.

 Tegoroczne obchody 
obfitowały w różnorodne 
muzyczne wydarzenia.

12 sierpnia wieczorem w Scenie Ce-
gielnia odbyła się  XVIII edycja Letniego 
Festiwalu Operetkowo-Operowego na 
Mazowszu. Ten festiwal to już tradycja. 
Większość mieszkańców Radzymina, 
szczególnie tych, który doceniają pięk-
ną muzykę, nie wyobraża sobie obcho-
dów kolejnych rocznic Bitwy Warszaw-
skiej 1920 roku, bez tego wyjątkowego 
wydarzenia.

Na deskach Sceny Cegielnia wystą-
pili m.in.: Aleksandra Hofman, Izabela 
Wardak, Son Ye Yang, Alicja Bany, Pau-
lina Herman, Izabella Fabrycka, Karo-
lina Pujer, Leszek Świdziński, Jan Bu-
kowski, i Michał Romanowski. Gościem 
specjalnym była Natalia Orłova, a cały 

koncert poprowadziła: Aleksandra Świ-
dzińska. To był wieczór pełen pięknej 
muzyki klasycznej i pełen emocji!

W niedzielę, 14 sierpnia, na „Scenie 
Młodych” zagrali: Kłusowski, Rosalie, 
Smolasty. Każdy z artystów zgromadził 
pod sceną swoich sympatyków - zainte-
resowanie mieszkańców było ogromne.

15 sierpnia na scenie zobaczyliśmy 
i usłyszeliśmy artystów, których prze-
boje znane są już od wielu lat – zespół 
Afromental oraz Marka Kościkiewicza 
z zespołem. Na początek niedzielnych 
koncertów, publiczność została rozgrza-
na przez zespół Larxx.

Partnerem medialnym wydarzeń by-
ło Radio SuperNova.

Rozdanie nagród w loterii 
„Rozlicz PIT w Radzyminie  
– wygraj samochód”

15 sierpnia wieczorem nastąpiła 
chwila, na którą czekało wiele osób, czy-
li wręczenie nagród w loterii „Rozlicz 
PIT w Radzyminie – wygraj samochód”. 
Nagrody pierwszej edycji loterii zostały 
rozdane. Pani Angelika Zadrożna odje-
chała nowiutką Toyotą Yaris. To dowód 
na to, że warto płacić podatki w Radzy-
minie!

Wydarzenia towarzyszące  
i zbiórka krwi

W niedzielę 14 sierpnia odbył się Apel 
Poległych na Cmentarzu Żołnierzy Po-
ległych 1920 roku w Radzyminie, a po 
nim procesja różańcowa z cmentarza 
do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Ra-
dzyminie.  O godz. 13.00 rozpoczęła się 
tam uroczysta Msza Święta z udziałem 
Nuncjusza Apostolskiego w Polsce - abp 
Salvatore Pennacchio. Po mszy świętej 
na placu kościelnym miał miejsce pik-
nik wojskowy.

W dniach 13 i 14 sierpnia Stowarzy-
szenie HDK Radzymin prowadziło też 
zbiórki krwi – w Radzyminie i Starych 
Załubicach. W dwa dni udało się zebrać 
ponad 22 litry krwi 

Obchody Narodowego Świę-
ta Niepodległości w Radzyminie, 
w dniu 11.11.2022 r. rozpoczęły 
się Mszą św. w intencji Ojczyzny 
w Radzymińskiej Kolegiacie. Uro-
czysty pochód ulicami miasta tra-
dycyjnie przeszedł na plac przy po-
mniku Tadeusza Kościuszki, gdzie 
odbyły się główne uroczystości 
patriotyczne oraz złożone zosta-
ły wieńce przy pomniku Tadeusza 
Kościuszki.

Tegoroczna uroczystość mia-
ła wyjątkowo podniosły charakter 
dzięki uroczystemu wciągnięciu fla-
gi na maszt, którego dokonali - przy 
dźwiękach Hymnu Rzeczy Pospolitej 
- uczniowie I LO PUL im. 111 Eska-
dry Myśliwskiej w Wołominie, a tak-
że dzięki odczytaniu Apelu Pamięci 
i obecności Radzymińskiej Orkiestry 
Dętej.

Podczas obchodów Święta Niepod-
ległości Krzysztof Chaciński – Bur-
mistrz Radzymina wręczył odznacze-
nie „Zasłużony dla Radzymina - Bene 
Meritus” jednostce Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Radzyminie, w 120 le-
cie działalności, które odebrał Prezes 
OSP Radzymin Edward Szymankie-
wicz.

Kulminacyjnym momentem ob-
chodów było przemówienie Krzysz-
tofa Chacińskiego, w którym poru-
szył ważną kwestię niepodległości 
ekonomicznej:

„Czym jest niepodległość? Czy 
to jedynie walka zbrojna? Dążenie 
do suwerenności? Sam akt prokla-
macji? Nie! Niepodległość to nie-
zależność. Nasi ojcowie i dziadowie 
walczyli o to, abyśmy sami mogli de-
cydować o naszej ojczyźnie. Dziś 30 
lat po faktycznym odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości jedynie poło-
wa Polaków troszczy się o swój kraj 
i korzysta z prawa wyborczego, decy-
dując o tym, w jakim kierunku zmie-
rza Polska. Niepodległość to nieza-
leżne myślenie Polaków skutecznie 
unicestwiane przez media, w szcze-
gólności publiczne, które sączą jad 
do uszu Polaków, pielęgnując w nas 
nasze najgorsze cechy narodowe. 
Niepodległość to niezależność eko-
nomiczna niszczona przez szalejąca 
inflacje. Niepodległość ekonomiczna 
jest wtedy, kiedy senior nie musi wy-
bierać między ogrzewaniem a leka-
mi.  Niepodległość ekonomiczna jest 
wtedy, kiedy rodzic nie musi decydo-
wać o tym, czy dziecko ubrać, czy na-
karmić. Niepodległość ekonomiczna 
jest wtedy, kiedy miesiąc kończy się 
szybciej niż wypłata. Nadchodzi czas 
kryzysu. Nadchodzi czas wyrzeczeń 
i zaciskania pasa. Nadchodzi czas 
ubożenia Polaków, z powodu woj-
ny, ale też indolencji ekonomicznej 
rządzących. Nadchodzi czas utraty 
niepodległości ekonomicznej przez 
znaczną część Polaków, a od tego już 

tylko krok od faktycznej utraty nie-
podległości.

Ci, którzy macie na to wpływ - 
opamiętajcie się.

Dziękujemy za liczne przybycie 
mieszkańcom gminy Radzymin oraz 
zaproszonym gościom. W tym ro-
ku mieliśmy przyjemność i zaszczyt 
gościć: Piotra Uścińskiego - Wi-
ceministra Rozwoju i Technologii, 
Dyrektor generalną Ministerstwa 
Aktywów Państwowych – Marzenę 
Małek, przedstawicieli Rady Powiatu 
Wołomińskiego, Przewodniczącą Ra-
dy Miejskiej w Radzyminie, Elżbietę 
Darkę, Zastępcę Burmistrza Krzysz-
tofa Dobrzynieckiego radnych Rady 
Miejskiej w Radzyminie, dyrektorów 
jednostek organizacyjnych gminy Ra-
dzymin,  przedstawicieli Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
oraz Towarzystwa Przyjaciół Radzy-
mina, poczty sztandarowe straży, 
szkół i stowarzyszeń z terenu gminy 
Radzymin, kadra i kadeci I LO PUL 
im. 111 Eskadry Myśliwskiej, przed-
stawiciele Międzyszkolnego Klubu 
Historycznego im. Armii Krajowej,  
Radzymińska Orkiestra Dęta, Har-
cerze ze Szczep 9 RDH i GZ "Labi-
rynt", 21 Drużyna Harcerska Hory-
zonty i 21 Gromada Zuchowa Cogitki, 
dzieci i młodzież z sekcji muzycznej 
działającej przy Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Radzymin, miesz-
kańcy gminy.
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•  dla najlepszej aktorki: Zuzanna Ja-
błecka

•  za drugoplanową rolę męską: Franek 
Szpojankowski

•  za drugoplanową rola żeńską: Zofia 
Rybicka

•  nagrodę wokalną: Antonina Raszple-
wicz

•  Wyróżniono: Amelię Komorowską, 
Antka Kurpika i Bartka Roguszew-
skiego.

 
Wreszcie w kategorii wiekowej 16-18 
lat narody otrzymali:
•  dla najlepszego aktora: Jakub Czer-

niec
•  dla najlepszej aktorki: Magdalena 

Burkietowicz
•  za drugoplanową rolę męską: Czaro-

sław Polak
•  za drugoplanową rola żeńską: Wikto-

ria Werelich
•  nagrodę wokalną: Wiktoria Janowska
•  Wyróżniono: Olę Rasińską, Weronikę 

Wojdę i Weronikę Więch.

Nagrody wręczali jurorzy oraz Elż-
bieta Darka, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Radzyminie oraz Krzysz-
tof Dobrzyniecki, Zastępca Burmi-
strza Radzymina. Wręczanie nagród 
było przeplecione piosenkami wyko-
nywanymi przez nominowanych do 
nagród, piosenkami pochodzącymi 
z zagranych przez nich spektakli. Na 
koniec uroczystości wszyscy zebrani 
zostali poczęstowani okolicznościo-
wym tortem ufundowanym przez Bi-
bliotekę.

Teatralny wieczór w Scenie Cegiel-
nia zwieńczył spektakl pt. „Kuku-ry-
ku w kurniku” w wykonaniu Teatru 
Maskarada na motywach opowiadań 
Sławomira Mrożka w adaptacji Małgo-
rzaty Puzio.

W międzyczasie w Miejskiej Sali 
Koncertowej dzieci bawiły się z akto-
rami teatru Blaszany Bębenek. Przyje-
chała do nas Smerfetka, Ważniak i Gar-
gamel z Klakierem. Podczas wspólnej 
zabawy dzieci poznały zasady ruchu 
drogowego, bezpieczeństwa na dro-
dze oraz rozpoznawania znaków dro-
gowych, mogły tańczyć i bawić się na 
scenie.

 Artur Laskowski

z drewna dębowego. Poświęcenia do-
konał ksiądz prałat Stanisław Popis.

Następnie wręczane były medale 
i statuetki, w tym m.in. Panu Mirosła-
wowi Jusińskiemu, Panu Bogdanowi 
Kucharskiemu i młodszemu brygadie-
rowi dh Kamilowi Haczkur.

Głos w czasie uroczystości zabra-
li m.in.: Dyrektor Generalna w Mini-
sterstwie Aktywów Państwowych - Pa-
ni Marzena Małek, w imieniu Starosty 
Powiatu Wołomińskiego - Członek Za-
rządu Powiatu - dh Paweł Dąbrowski, 
Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Wołominie star-
szy brygadier - Bogusław Majchrzak, 
a także Prezes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Wołominie dh 
Paweł Bednarczyk, Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Radzyminie druhna 

Elżbieta Darka i Zastępca Burmistrza 
Radzymina Pan Krzysztof Dobrzy-
niecki.

Drogie Druhny i drodzy Druhowie!
Wasza służba, poświęcenie i chęć 

niesienia pomocy innym zasługują na 
najwyższe słowo uznania. Dziękujemy 
Wam za wytrwałość, ofiarność i chęć 
ratowania ludzi i ich dobytku. Dzięku-
jemy za gotowość do niesienia pomo-
cy i zdecydowaną postawę w trudnych 
zadaniach.

Życzymy Wam, aby ta ofiarna i od-
powiedzialna praca była zawsze powo-
dem do dumy i dawała satysfakcję, aby-
ście dalej tak pięknie służyli ludziom, 
zgodnie ze strażackim mottem: „Bogu 
na chwałę, ludziom na pożytek.” Niech 
św. Florian otacza Was swoją opieką 
podczas każdej akcji!

W sobotę 24 września 2022 r. przed-
stawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ra-
dzymina, Radzymińskiego Koła Świa-
towego Związku Żołnierzy AK oraz 

Międzyszkolnego Klubu Historyczne-
go AK Ziemi Radzymińskiej zorgani-
zowali uroczystość z okazji 83. rocz-
nicy utworzenia Polskiego Państwa 

Podziemnego. Obchody odbyły się na 
Cmentarzu Poległych 1920 roku w Ra-
dzyminie.

W trakcie uroczystości wręczone 
zostały Krzyże Służby Niepodległości, 
Odznaki „ZA ZASŁUGI DLA ŚWIA-
TOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY 
ARMII KRAJOWEJ” oraz Odzna-
ki Honorowe „ZA ZASŁUGI DLA 
ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁ-
NIERZY AK”.

Krzyże Służby Niepodległości  
otrzymali Panowie:

Władysław Kolatorski,  
Jan Berta, Waldemar Lau  
i Jan Wnuk.

Odznaczenie „ZA ZASŁUGI DLA 
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Uroczystości rozpoczęły się o godz. 
13.00 mszą świętą pod przewodnic-
twem księdza prałata Stanisława Popi-
sa, proboszcza Radzymińskiej Kolegia-
ty. We mszy uczestniczyło 7 strażackich 
pocztów sztandarowych – ze wszyst-
kich gminnych jednostek OSP. Pięk-
nym i niezwykle poruszającym ak-
centem podczas liturgii były czytania 
i psalm, które przeczytał i odśpiewał 
dh Kamil Szkodziński – strażak z OSP 
Radzymin.

Następnie strażacy przemaszerowali 
na plac przy strażnicy, gdzie meldunek 
Prezesowi Zarządu Oddziału Powia-
towego OSP w Wołominie - Pawło-
wi Bednarczykowi złożył dowódca 
uroczystości dh Krzysztof Rostkow-
ski – Zastępca Naczelnika OSP Ra-
dzymin. Odśpiewany został również 
strażacki hymn: „Rycerze Floriana”. 
W dalszej części uroczystych obchodów 

wręczone zostały medale i odzna-
ki za zasługi dla pożarnictwa. Medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” to pol-
skie odznaczenie cywilne, nadawane 
przez Prezydium Zarządu Głównego 
lub Prezydium Zarządu Wojewódzkie-
go Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP. Medal nadawany jest za 
wyróżniającą się działalność na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej.

Złoty medal „Za zasługi dla Pożar-
nictwa” otrzymali: dh Adamski To-
masz, dh Całka Tomasz, dh Łapiński 
Grzegorz, dh Rostkowski Krzysztof, 
dh Zawiliński Mirosław, dh Żmijew-
ski Paweł.

Srebrny medal „Za zasługi dla Po-
żarnictwa” otrzymali: dh Adamski 
Michał, dh Dąbrowski Paweł, dh Do-
browolski Marcin, dh Kaźmierczak 
Paweł, dh Pich Marcin, dh Piotrowski 
Zbigniew, dh Rostkowski Tomasz, dh 

Rostkowska Urszula, dh Szkodziński 
Kamil, dh Walczak Wojciech.

Brązowy medal „Za zasługi dla po-
żarnictwa” otrzymali druhna Darka 
Elżbieta oraz dh Załoga Marcin.

Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzy-
mali: dh Chojnacki Jakub, dh Górski 
Mateusz, dh Jaźwiński Dariusz, dh 
Muszyński Jakub. Odznaka „Stra-
żak Wzorowy” to polskie odznacze-
nie cywilne, nadawane przez prezy-
dium zarządu powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
- z inicjatywy własnej lub na wniosek 
prezydium zarządu gminnego ZOSP 
RP. Odznaka nadawana jest czynnym 
członkom Ochotniczej Straży Pożarnej 
z terenu powiatu

Jednostka OSP Radzymin za wyjąt-
kowe zasługi dla historii otrzymała te-
go dnia również specjalne wyróżnienie 
- „Krzyż Victorii Radzymińskiej 1920 
roku”. To szczególne odznaczenie Ka-
pituła Krzyża Towarzystwa Przyjaciół 
Radzymina przyznała OSP Radzymin 
za doniosły udział w tworzeniu polskiej 
państwowości na Ziemi Radzymińskiej 
oraz za bohaterską postawę w sierpnio-
wym dniu chwały w 1920 roku.

Niezwykłe kalendarium najważ-
niejszych punktów ze 120-letniej histo-
rii radzymińskiej jednostki odczytał 
jej prezes - dh Edward Szymankiewicz.

W trakcie obchodów poświęcona 
została też figura św. Floriana na skwe-
rze przed strażnicą. Figurę ufundował 
Pan Mirosław Jusiński, a została ona 
wyrzeźbiona przez artystę ludowego 

W sobotę odbyły się wernisaż wysta-
wy rzeźby i koncert jazzowy. W Gale-

rii Piwniczka otworzona została wysta-
wa prac Daniela Ludwiczuka pt. Rdza 
i patyna. Gościa powitała Magdalena 
Karłowicz, kustosz wystaw czasowych. 
Zaprezentowała artystę i opowiedziała 
o jego warsztacie, dokonaniach i oko-
licznościach ich poznania się. Następ-
nie głos zabrał główny bohater wieczo-
ru zabierając zebranych w podróż na 
Podlasie do swojej pracowni, odsłania-
jąc kulisy powstawania rzeźb, zdradza-
jąc niektóre motywy i inspiracje kie-
rujące nim podczas tworzenia prac. 
To był piękny wieczór pełen estetycz-
nych doznań, humoru i dobrej energii. 
Dziękujemy Danielowi Ludwiczakowi 
za przyjęcie zaproszenia i zaprezento-
wanie w naszej galerii swoich rzeźb. 
Wszystkim gościom dziękujemy za 
obecność.

Scenę Miejskiej Sali Koncertowej 
opanowali muzycy Jazz Bandu Młynar-
ski-Masecki. Dali mistrzowski popis 
gry w przedwojennym stylu na podo-
bieństwo polskich orkiestr jazzowych 
okresu międzywojennego, ale w no-
woczesnych aranżacjach. „To nie lada 
gratka” – zwrócił się do licznie zebra-
nych na widowni Jan Młynarski na po-
czątku koncertu – „że w tej niewielkiej 

sali macie nas tak blisko, a my Was na 
wyciągnięcie dłoni”. Wszyscy stworzyli 
razem niepowtarzalne widowisko. Jazz 
Band wystąpił w składzie:
Jan Emil Młynarski - śpiew, man-
dolina

Marcin Masecki 
- pianino, aranżer, dyrektor mu-
zyczny
Kornelia Figielska  
- skrzypce

Tomasz Duda  
- saksofon

Jarosław Bothur  
- saksofon
Michał Fetler - saksofon 
Maurycy Idzikowski - trąbka
Tomasz Dworakowski - puzon
Piotr Wróbel - suzafon
Jan Pieniążek - perkusja
 

Każdy z muzyków – także suzafo-
nista i perkusista – podczas koncertu 
miał swoje „5 minut” wykonując na in-
strumentach arcymistrzowskie solów-
ki. Entuzjazm i zachwyt uczestników 
koncertu sięgnęły zenitu po ostatnim 
otworze, gdy wszyscy wstali i długo 
oklaskiwali muzyków,  aż ci wreszcie 
wyszli zagrać bis: „teraz dopiero damy 
show” – zapowiedział Młynarski. I rze-
czywiście to zrobili!

Przed budynkiem Biblioteki od 
strony centrum handlowego w godzi-
nach 12-18 odbywał się piknik ekolo-
giczny. Piknik został zorganizowany 
w ramach projektu „Twój piec na-
sze powietrze 2”. Gminy należące do 
Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskie-
go zawarły porozumienie by wspólnie 
edukować swoich mieszkańców i za-
chęcać do wymiany źródeł ciepła na 
te bardziej ekologiczne.

Niedziela 18 września upłynęła pod 
znakiem teatru. W Scenie Cegielnia 
zorganizowana została uroczysta gala 
wręczenia nagród Festiwalu Teatrów 

Amatorskich STARardzymin 2022. 
Spektakle i aktorów oceniało jury zło-
żone z zawodowych aktorów: Małgo-
rzaty Puzio, Aurelii Sobczak i Andrze-
ja Niemirskiego. Przyznano łącznie 20 
nagród głównych w 4 kategoriach wie-
kowych. Każdy z nagrodzonych otrzy-
mał kryształową statuetkę z trójwy-
miarowym logo Festiwalu.

Dodatkowo swoje wyróżnienia 
przyznał i wręczył własne książki Je-
rzy Uszyński, filmowiec, autor książek 
dla dzieci.

W kategorii wiekowej 7-9 lat pięć 
równorzędnych nagród aktorskich po-
wędrowało do Roxany Orzoł,

Oli Kostrzewa, Marysi Przekop, Le-
ny Brodziak i Igi Woźniak, a wyróżnie-
nia (i nagrody książkowe) otrzymały 
Lena Rudnik i Basia Wnuk. 
W kategorii wiekowej 10-12 lat narody 
otrzymali:
• dla najlepszego aktora: Stach Rybicki
•  dla najlepszej aktorki: Marysia Staszak
•  za drugoplanową rolę męską: Oliwier 

Stachura
•  za drugoplanową rola żeńską: Gabry-

sia Wójcik
•  nagrodę wokalną: Ula Dziewulska
•  Wyróżniono Maję Rosz i Macika 

Wiktorowicza.
 W kategorii wiekowej 13-15 lat narody 
otrzymali:
•  dla najlepszego aktora: Mietek Mie-

rzejewski

120 lat OSP Radzymin

Dni Radzymina
120 lat służby to niezwykła historia kilku pokoleń strażaków-ochotników, ich trudu, 
poświęcenia i zaangażowania. W niedzielę 18 września, swój niezwykły jubileusz 
świętowała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie.

Dni Radzymina zainaugurowaliśmy w piątek 16 września spotkaniem autorskim z polską 
pisarką i reporterką, autorką wielu bestsellerowych książek Magdaleną Grzebałkowską. 
To było bardzo ciekawe i inspirujące spotkanie, pełne humoru i zaskakujących wyznań. 
Więcej szczegółów na stronie: https://www.bibliotekaradzymin.pl/aktualnosci/430.

83. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego
ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁ-
NIERZY ARMII KRAJOWEJ otrzy-

mały Panie:
- Barbara Moczulska - dyr. Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Słupnie,
- Magdalena Sycik - dyr. Szkoły Pod-
stawowej w Starych Załubicach.

Odznakę Honorową „ZA ZASŁUGI 
DLA ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU 

ŻOŁNIERZY AK” otrzymali:
-  Pani Małgorzata Milewska,
-  Pani Agnieszka Kostrzon,
-  Pan Piotr Mikołajewski.

 Serdecznie gratulujemy wszystkim 
odznaczonym!

 Fotorelacja z wydarzenia: 
Zbigniew Pachulski

3 listopada 2022 roku, w Szpitalu 
w Radzyminie zmarł Ksiądz pra-
łat Stanisław Kuć, były proboszcz 
parafii Przemienienia Pańskiego 

w Radzyminie (1993-2016).  
Miał 81 lat.

śp. Ksiądz Prałat Stanisław Kuć 
został pochowany w kwaterze ka-
płańskiej na Cmentarzu Żołnierzy 

Poległych 1920 r. w Radzyminie.

Ksiądz Stanisław Kuć urodził 
się 14 listopada 1941 roku w So-
snowym. Pochodził z parafii św. 
Aleksego w Oleksinie (diecezja 

siedlecka). Święcenia kapłańskie 
przyjął z rąk biskupa kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 15 czerw-

ca 1975 roku.W październiku 1985 
roku został mianowany probosz-
czem parafii św. Stanisława Kost-

ki w Mrokowie (AW) i pełnił tę 
funkcję do początków lipca 1989 
roku. Wówczas mianowano go 

proboszczem parafii św. Mikołaja 
Biskupa w Warce (AW). Po czte-

rech latach, 22 czerwca 1993 roku, 
został mianowany proboszczem 
parafii Przemienienia Pańskiego 

w Radzyminie. 
Pełnił funkcje wicedziekana De-
kanatu Tarczyńskiego (1981-1985), 
dziekana Dekanatu Wareckiego 
(1989-1993) oraz dziekana Deka-

natu Radzymińskiego (1999-2016).
Biskup Kazimierz Romaniuk mia-

nował go 24 grudnia 1994 roku 
kanonikiem gremialnym Kapituły 
Kolegiackiej, zaś arcybiskup Sła-
woj Leszek Głódź podniósł go do 
godności jej prałata i dziekana 27 

marca 2007 roku. 
Parafią radzymińską śp. ks. Sta-
nisław kierował przez 23 lata, do 
sierpnia 2016 roku. Po osiągnięciu 
wieku emerytalnego zamieszkał 
w Diecezjalnym Domu Księży 

Emerytów w Otwocku.

Odszedł ksiądz prałat 
Stanisław Kuć



www.radzymin.pl www.radzymin.pl20 | Radzyminiak 3/2022

W YDAR ZENIAHISTORIA HISTORIA

www.radzymin.pl www.radzymin.pl

Tymczasem z mroku dziejów wyła-
nia nam się mglisty i bardzo niewyraź-
ny obraz niewielkiej, ale murowanej 
gotyckiej świątyni, która przez ponad 
trzy wieki stanowiła najbardziej roz-
poznawalny element krajobrazu mia-
steczka, przypominając kolejnym po-
koleniom o starej metryce Radzymina.

Gdy myślimy o Radzyminie sprzed 
wieków, wyobraźnia podsuwa nam ob-
raz skromnej osady, zagubionej gdzieś 
pośród bagien i moczarów, przytulo-
nej do skraju ciemnej, nieprzebytej 
puszczy. Na horyzoncie, gdzieniegdzie 
sponad lasów rozciągających się tuż za 
ubogimi chatkami i wąskimi poletka-
mi wyzierają piaszczyste wydmy. Na 
pierwszym planie wyobrażamy sobie 
błotnisty plac szumnie okrzyknięty 
rynkiem, nad którym góruje urokli-
wa bryłka drewnianego kościółka, naj-
pewniej modrzewiowego, o murszeją-
cych, zielonkawych ścianach i szarym, 
gontowym dachu pokrytym kępkami 
mchów.

Okazuje się jednak, iż ten sielski 
stereotypowy widoczek, który wielu 
z nas utożsamia z dawnym Radzymi-
nem, niewiele ma wspólnego z rzeczy-
wistością, przynajmniej jeżeli chodzi 
o poprzedni kościół.

Kiedy dnia 2 lutego Roku Pańskie-
go 1473 biskup płocki Kazimierz, brat 
księcia mazowieckiego Bolesława V 
ustanawiał parafię radzymińską, oko-
liczni plebani z Klembowa, Kobyłki, 
Dąbrówki czy Serocka niewątpliwie 
z zazdrością spoglądali na księdza 
Pawła z Nowego Miasta, który obej-
mując nowo powołane probostwo, ja-
ko pierwszy w okolicy wprowadzał się 
także do murowanego kościoła.

KOŚCIÓŁ STAROŚWIECKĄ 
ROBOTĄ MUROWANY, 
DOSYĆ PRZYSTOJNIE 
OPATRZONY  
STOI TU OD 300 LAT!

Pewne wyobrażenie o tym, jak 
wyglądał pierwszy kościół parafial-
ny w Radzyminie, zawdzięczamy 

opisowi, pochodzącemu z XVIII w. 
Ściślej rzecz ujmując, jest to protokół 
wizytacji generalnej diecezji płockiej, 
odbytej w 1775 r. na polecenie Michała 
Jerzego Poniatowskiego, a więc mamy 
tu do czynienia ze źródłem ze wszech 
miar wiarygodnym, zresztą stosun-
kowo dobrze znanym i niebudzącym 
wątpliwości w środowisku historyków. 
Ze wspomnianego opisu dowiadujemy 
się, że stan kościoła radzymińskiego 
odnotowany w czasie wizytacji gene-
ralnej w dn. 18 XII 1775 r. przedstawiał 
się następująco:

„Kościół w miasteczku Radzyminie 
murowany, dachówką pokryty, erygo-
wany od JP-a Radzymińskiego, kuch-
mistrza Xcia Konrada w roku 1473, 
który [to] kościół staroświecką formą 
jest w kwadrat wystawiony na wschód 
słońca ołtarzem, mający w sobie okien 
siedm, zakrystią ze skarbcem i drzwia-
mi dwojga żelaznemi, drzwi dwoje, 
jedne poboczne od południa, a drugie 
obszerne od zachodu. (…) Kościół ten 
jest od 302 lat, jako się wyżej wyrazi-
ło, do żadnego nie należący innego, 
ale w sobie istotnie zostający, mający 

ku sobie należące najprzód miastecz-
ko Radzymin, Wioskę Radzymińską 
Wólkę, Siewek, Trzciannę, młyn Rudę, 
Łosie, Mokre, Zawady, Dybowo. Pa-
tronem tutelarnym tego kościoła jest 
św. Jan Krzciciel (…)”.

O WYGLĄDZIE PIERWSZEGO 
KOŚCIOŁA

 Dzięki opisom zawartym w pro-
tokołach z 1775 r. możemy więc z ca-
łą pewnością powiedzieć, że mieliśmy 
w Radzyminie murowany kościół go-
tycki pod wezwaniem Św. Jana Chrzci-
ciela, wybudowany ok. 1473 r. (może 
kilka lat wcześniej). Świątynia była 
orientowana, co oznacza, że prezbi-
terium z ołtarzem wielkim skierowa-
ne było ku Ziemi Świętej (w obecnym 
jest od północy, co wskazuje, że pierw-
szy kościół położony był prostopadle 
względem obecnego). Główne drzwi 
zamykane na drewnianą zasuwę znaj-
dowały się od strony Starego Ryn-
ku, a boczne od strony Pl. Kościuszki 
(w obecnym kościele wszystkie prowa-
dzą od strony Pl. Kościuszki).

Dach kościoła pokryty był 

dachówką, znajdowała się na nim nie-
wielka drewniana wieżyczka, obita 
blachą, w której umieszczony był mały 
dzwonek, zwany sygnaturką. Kościół 
wzniesiony na planie czworoboku był 
jednonawowy i pozbawiony kruchty, 
posiadał siedem okien i przynajmniej 
częściowo był podpiwniczony. Przyle-
gała do niego zakrystia ze skarbcem, 
do której dostępu strzegło dwoje żela-
znych drzwi.

Na podstawie oszczędnego opisu 
z XVIII w. trudno jednakże powie-
dzieć cokolwiek więcej o wyglądzie 
i architekturze świątyni. Możemy je-
dynie domyślać się, że gotycki kościół 
Św. Jana Chrzciciela w Radzyminie nie 
odbiegał zbytnio wyglądem od typo-
wych kościółków, wznoszonych w śre-
dniowieczu. Zazwyczaj były to właśnie 
świątynie jednonawowe, o kwadrato-
wej niemal nawie i wyodrębnionym 
belką lub ścianą tęczową niezbyt wy-
dłużonym prezbiterium. Swoją for-
mą przypominały podłużny sześcian, 
przykryty przesadnie stromym, dwu-
spadowym dachem.

Podobnie mógł wyglądać kościół 
radzymiński. Czworoboczną bryłę 
mieszczącą salę wraz z krótkim pre-
zbiterium (nie sposób rozstrzygnąć, 
czy zamkniętym prosto, czy może jed-
nak trójbocznie) opinały najprawdo-
podobniej rzędy masywnych szkarp, 
dźwigających być może profilowane 
przyczółki.

Zapewne od północy, względnie od 
wschodu do prezbiterium przylegała 
wspomniana zakrystia ze skarbcem.

W oparciu o przykłady innych 
świątyń z tego okresu możemy jesz-
cze domniemywać, że trójkątny szczyt 
kościoła, (przypuszczalnie pozbawio-
ny okna) mógł być zdobiony otyn-
kowanymi na biało blendami, czyli 
ślepymi wnękami o wykroju arkad. 
Elewacja raczej pozostawała nieotyn-
kowana, a ceglane mury podkreślały 
„staroświecki”, czy jakbyśmy powie-
dzieli współcześnie gotycki charakter 
budowli.

posiadał 7 ołtarzy (w tym 4 przenośne 
portatyle, ołtarz główny i dwa boczne 
z 29 różnymi wotami).

Przed wejściem do kościoła, na ro-
gu, z prawej strony stała drewniana 
dzwonnica „w spojenie robiona”, po-
kryta gontem, (wystawiona w XVIII w. 
być może na miejscu starej). Umiesz-
czone były na niej trzy dzwony, z któ-
rych dwa o wadze ok. 100 i ok. 60 
funtów, odlane zostały w 1713 r. przez 
jedną z trzech najbardziej renomowa-
nych gdańskich rodzin ludwisarskich 
– Wittwercków. (Co ciekawe, dzwony 
te przetrwały na obecnej dzwonnicy 
do sierpnia 1915 r., kiedy to zostały zra-
bowane przez wojska rosyjskie).

ŻYĆ I UMRZEĆ  
W RADZYMINIE, ALE 
CO ZROBIĆ, ŻEBY TUTAJ 
SPOCZĄĆ?

 Tuż za gotyckim kościołem znaj-
dował się cmentarz z jednym wej-
ściem od południa, z drugim od pół-
nocy, założony razem z parafią w 1473 
r., a może nawet nieco wcześniej? 
Znaczna odległość i uciążliwa dro-
ga do kościoła parafialnego w Klem-
bowie rodzi bowiem przypuszczenie, 
że być może jeszcze przed erygowa-
niem parafii mogła w Radzyminie 
istnieć drewniana kaplica (kośció-
łek filialny), której powstanie nie ty-
le podyktowane było żarliwą wiarą, 
ile problemem z pochówkiem ówcze-
snych radzyminiaków (głównie Ja-
śnie Panów Radzymińskich). Istnie-
nie kaplicy filialnej dawało pretekst 
do założenia cmentarza i choć było 
to rozwiązanie nie do końca zgodne 
z prawem, to jednak korzystne i dla 
wiernych i dla fundatorów i dla ple-
bana, przez co dość często praktyko-
wane.

Kto wie, czy i Radzymińscy nie 
uciekli się do tej metody, wznosząc ka-
pliczkę i zakładając cmentarz np. pod 
pretekstem upowszechnienia nowego 
święta liturgicznego - Przemienienia 
Pańskiego, wprowadzonego przez pa-
pieża Kaliksta III w 1457 r.? Być mo-
że stąd wziął się tak silnie osadzony 
w lokalnej tradycji późniejszy zwyczaj 
obchodzenia tegoż święta na równi ze 
świętem patrona parafii – Jana Chrzci-
ciela oraz domniemane powiązanie 
przykościelnego cmentarza (i obecne-
go kościoła) z wezwaniem Przemienie-
nia Pańskiego? Jakkolwiek są to jedy-
nie domysły.

Z całą pewnością można natomiast 
stwierdzić, że murowany kościół 
wzniesiony przez Jana Radzymińskie-
go ok. 1473 r.  nie był wcześniej kościo-
łem filialnym czy kaplicą. Obecność 
zakrystii wskazuje, że świątynia zosta-
ła wystawiona właśnie na cele erygo-
wania parafii.

SKĄD SIĘ WZIĘŁA LEGENDA  
O DREWNIANYM KOŚCIELE?

 Mit o pierwszym drewnianym ko-
ściele parafialnym w Radzyminie to 
błędne przeświadczenie, które funk-
cjonuje w świadomości lokalnej spo-
łeczności od tak dawna, że współcze-
śnie ową nieprawdziwą informację 
powielają praktycznie wszystkie pu-
blikacje, traktujące o historii miasta 
i parafii.

Pytanie jednak, skąd wzięło się 
tak silne o tym przekonanie? Czyżby 
z poczucia wdzięczności dla księżnej 
Eleonory Czartoryskiej – fundatorki 
obecnej świątyni, a może po prostu 
z powodu błędu, popełnionego przez 
któregoś z dziejopisów?

Dokonując analizy głównych tek-
stów źródłowych, popularnych opra-
cowań o charakterze historyczno-geo-
graficznym oraz publikacji prasowych 
wydanych w okresie od 1781 r. do cza-
sów nam współczesnych można dojść 
do wniosku, że głównym sprawcą za-
mieszania z drewnianym kościołem, 
(żeby nie powiedzieć twórcą fakenew-
sa na ten temat) był… dr Leon Bokie-
wicz.

O ile bowiem, jeszcze w 1850 r. na 
łamach „Pamiętnika Religijno-Moral-
nego…” (t. 18 nr 6) odnajdujemy szcze-
re wyznanie: „Nie wiemy nic aż do 
czasów księcia Kanclerza [Czartory-
skiego] o parafii i kościele radzymiń-
skim (…)”, a następnie zapis mówią-
cy, iż „Znajdował się w Radzyminie 
mały kościółek, znękany wiekiem, do 
którego przywiązana była parafia. Za-
budowania kościelne, groziły upad-
kiem (..)”, o tyle w słynnym dziele dra 
Bokiewicza pt. „Opis powiatu radzy-
mińskiego pod względem topogra-
ficzno-historycznym, statystycznym, 
higienicznym i lekarskim” z 1872 r. po 
raz pierwszy odnajdujemy informację 
o drewnianym kościele w Radzyminie:

„Pierwotny kościół w mieście Ra-
dzyminie był drewniany w roku 1475 
przez Kazimierza ks. Mazowieckiego 
założony, aż do tego czasu parafianie 
katoliccy do dawniejszej jeszcze pa-
rafii Klembowskiej należeli. Obecny 
zaś kościół murowany wystawiła ks. 
Eleonora Czartoryska r. 1780” – utrzy-
muje lekarz z Jadowa, który nie będąc 
radzyminiakiem i nie zadając so-
bie trudu sprawdzenia tej informacji, 
(a mając też i ograniczone możliwości 
w zakresie przeprowadzenia rzetelnej 
kwerendy historycznej), oparł się za-
pewne na informacjach zasłyszanych 
od ludu, biorąc je za pewnik.

Pomnikowa publikacja dra Bokie-
wicza, miała zasadniczy wpływ na 
upowszechnienie się bujdy o drewnia-
nym kościele w Radzyminie. Następ-
nie mit ten powielił dr Łagowski w wy-
danej w 1904 r. pierwszej monografii 

miasta, za nim ks. Kossakowski w 1916 
r. na łamach „Wiadomości Archidie-
cezjalnych Warszawskich”, a w ślad za 
nimi późniejsi badacze dziejów radzy-
mińskich. Tak narodziła się legenda 
o drewnianym kościele w Radzymi-
nie, a błędne przekonanie pokutuje 
do dziś.

NOWY KOŚCIÓŁ DLA 
UPIĘKSZENIA KSIĄŻECEGO 
MIESZKANIA 

Skoro ustaliliśmy, że Radzymin już 
od średniowiecza mógł poszczycić się 
murowanym kościołem, warto zasta-
nowić się komu i dlaczego współcze-
sne miasto i całe Mazowsze zawdzię-
cza utratę tej perełki gotyku?

Jako pierwszy z zamysłem wysta-
wienia nowego kościoła w Radzyminie 
nosił się książę Michał Fryderyk Czar-
toryski, aczkolwiek pomysł ten zreali-
zowała dopiero jego żona Eleonora.

Gdy około 1764 r. Czartoryscy zo-
stali właścicielami dóbr radzymiń-
skich, niezwłocznie przystąpili do 
wybudowania w miasteczku pałacu, 
który pod pretekstem letniej, podwar-
szawskiej rezydencji spełniałby rów-
nież funkcję reprezentacyjną, podkre-
ślającą status właścicieli, zachęcającą 
do odwiedzin najznamienitsze posta-
cie ówczesnej polityki, na czele z kró-
lem. W krótkim czasie powstał impo-
nujący kompleks pałacowo-parkowy, 
godny książęcej pary i urzędu Kancle-
rza Wielkiego Litewskiego, a co waż-
niejsze odpowiadający trendom epoki.

Mały, „znękany wiekiem” kościółek 
w Radzyminie nijak nie przystawał do 
ambicji Czartoryskich, kontrastował 
z nowoczesnym, wielce okazałym pa-
łacem projektu królewskiego architek-
ta i dekoratora wnętrz Jana Christia-
na Kamsetzera i zapewne kłuł w oczy 
nie tylko parę książęcą, stanowiąc dla 
księżnej wyrzut sumienia, ale też zna-
mienitych gości odwiedzających ra-
dzymiński pałac.

Były to znane osobistości polskie-
go oświecenia, często z najbliższego 
otoczenia króla, na czele zresztą z sa-
mym Najjaśniejszym Panem, hołdu-
jące nurtom umysłowym epoki, która 
w pogardzie miała wszystko, co śre-
dniowieczne, dążyła do ulepszania 
otaczającego ją świata, przebudowu-
jąc go na swoją modłę. Rodził się nowy 
styl architektoniczny, zwany od imie-
nia króla „stanisławowskim”, który 
oznaczał zmierzch „staroświeckiej” 
architektury. To w tym okresie prze-
budowano Zamek Królewski, czy Ła-
zienki w Warszawie.

W tym kontekście, niepasujący 
do magnackiej siedziby stary radzy-
miński kościółek, skazany był na za-
gładę. Na zabytek zapadł wyrok po-
dyktowany książęcym kaprysem, 

usprawiedliwionym niejako względa-
mi praktycznymi. Radzymin był zbyt 
małym i ubogim miasteczkiem, aby 
budować w nim drugi kościół i zakła-
dać odrębną parafię. Stąd zapadła de-
cyzja o budowie nowego kościoła dla 
istniejącej parafii, którą tym łatwiej 
było uzasadnić, że budynki znajdo-
wały się w złym stanie technicznym.

Jak czytamy w cytowanym już „Pa-
miętniku Religijno-Moralnym…” 
z 1850 r.: „Książę Kanclerz, postanowił 
wystawić w Radzyminie nowy kościół 
i plebanię, któreby odpowiadały po-
trzebom miejsca, a zdobiły i upięknia-
ły książęce mieszkanie”. Co prawda, 
zgon księcia Kanclerza uniemożliwił 
mu realizację tego planu, aczkolwiek 
wdowa po nim doprowadziła sprawę 
do pomyślnego finału.

„POBOŻNA CZARTORYSKA,  
Z WALSZTEYNÓW 
ZRODZONA, POWIŁA TĘ 
ŚWIĄTYNIĘ W CNOTLIWYM 
ZAPALE”

 W latach 1779-1781 w „siedem 
kwartałów”, a więc w niewiele ponad 
półtora roku wzniesiono w Radzymi-
nie nowy kościół, nową dzwonnicę 
i zabudowania plebańskie – wszyst-
ko wg projektu J. Ch. Kamsetze-
ra. Trzeba powiedzieć, że inwestycja 
w niewyobrażalnym stopniu poprawi-
ła komfort pracy i warunki bytowe ra-
dzymińskiego probostwa, a okazalsza 
od poprzedniej świątynia zdolna by-
ła pomieścić większą liczbę wiernych. 
Z obliczeń przytoczonych przez cy-
towanego już dra Bokiewicza w XIX-
-wiecznym „Opisie Powiatu…” wy-
nika, że „kościół z cegieł murowany, 
dachówką holenderską kryty, miał 
długości łokci warszawskich 53, sze-
rokości 22 ¼, wysokości 20 ¾. […] 
Objętość zatem wewnętrzna kościo-
ła wynosi łokci kwadratowych 1178, 
a sześciennych 14,383”.

Wobec powyższego, nowy kościół 
miał jakieś niecałe 12 m wysokości 
i znacznie ponad 600 m² powierzchni, 

a więc mógł być nawet trzykrotnie ob-
szerniejszy od swego poprzednika.

REWOLUCJA CMENTARNA  
W POLSCE. CZYŻBY ZACZĘŁA 
SIĘ W RADZYMINIE?

 Wielkie przygotowania do reali-
zacji ambitnego zamierzenia inwe-
stycyjnego, mającego na zawsze od-
mienić oblicze radzymińskiej parafii 
poprzedziła decyzja o przeniesieniu 
cmentarza w nowe miejsce. Budowa 
kościoła miała potrwać parę lat, a nie-
zwykle trudno byłoby nakłonić pod-
danych mieszczan i parafian do tego, 
aby w tym czasie raczyli nie schodzić 
z tego świata.

O tym, że na lokalizację nowego 
kościoła wybrano grunty zajmowane 
uprzednio przez cmentarz, świadczy 
chronologia zdarzeń poprzedzających 
roboty budowlane. Wszystkie dostęp-
ne źródła zgodnie potwierdzają fakt, 
że w 1779 r. ks. proboszcz Kazimierz 
Narbutt założył nowy cmentarz grze-
balny „w polu”. Nie zdajemy sobie jed-
nak sprawy, że ta lapidarna wzmianka 
jest w istocie dość sensacyjną wiado-
mością, która wśród ówczesnych para-
fian radzymińskich musiała wywołać 
szok i niedowierzanie.

Odwiecznej tradycji nakazem 
zmarłych należało bowiem grzebać 
obok kościoła, podczas gdy w polu 
dokonywano co najwyżej „psich po-
chówków” i tak było w całym „cywi-
lizowanym świecie”. Jeżeli weźmiemy 
pod uwagę fakt, że w 1779 r. rewolu-
cja cmentarna nie tylko w Polsce, ale 
i Europie ledwie raczkowała, dość po-
wiedzieć, że np. w Warszawie pierw-
szą pozamiejską nekropolię – cmen-
tarz świętokrzyski założono dopiero 
w 1781 r., (a przez kolejne 7 lat zmagano 
się z jego bojkotem), aż dziw bierze, że 
w Radzyminie parafianie ze spokojem 
i pełnym zrozumieniem przyjęli liber-
tyński postulat przeniesienia nekro-
polii za miasto, uzasadniony wzglę-
dami sanitarnymi, czy estetycznymi.

Innymi słowy fakt, że ks. Narbutt 
nie przypłacił owego szalonego po-
mysłu przejażdżką na wózku z obor-
nikiem świadczy, iż powód tak kon-
trowersyjnej decyzji musiał być 
powszechnie akceptowalny, a za tako-
wy można by uznać jedynie potrzebę 
miejsca na budowę nowego i większe-
go kościoła.

Tezę głoszącą, że nową świątynię 
wzniesiono na dawnym cmentarzu, 
zdają się również potwierdzać zapi-
sy z 1799 r. wzmiankujące, że wokół 
kościoła znajduje się zadrzewiony 
cmentarz otoczony murem. (Zapew-
ne nie wszystkie groby udało się prze-
nieść z liczącej ponad 300 lat nekro-
polii. Albo nie było takiej potrzeby, 
gdyż przeniesiono jedynie pochówki 

Utracona perla 
nadwislanskiego gotyku
czyli gawęda o tajemnicy pierwszego radzymińskiego kościoła
Zbliżający się jubileusz 550-lecia erygowania parafii w Radzyminie wydaje się odpowiednim czasem na 
ostateczne rozprawienie się z mocno zakorzenionym w świadomości mieszkańców mitem o pierwszym 

kościele parafialnym, który nie wiedzieć czemu wyobrażamy sobie jako drewniany. 

Czy gotycki kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela w Radzyminie mógł wyglądać podobnie?  
(Na zdjęciu kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła na Tarchominie z pocz. XVI w.).

Świątynia mimo stosunkowo ni-
kłych rozmiarów (przy założeniu, że 
była znacznie niższa od obecnej Kole-
giaty, a jej szacunkowa powierzchnia 
wynosiła w przybliżeniu ok. 200 m²), 
z pewnością nie odstawała w żadnej 
mierze od ówcześnie wznoszonych 
kościołów. Wielce prawdopodobne 
jest, że jej fundator, Jan Radzymiński 
dołożył wszelkich starań, aby swoim 
wyglądem nie tylko odpowiadała jego 
aspiracjom, czy zajmowanej pozycji na 
książęcym dworze, ale też podnosiła 
prestiż rodu

DOM BOGA, POMNIK JANA
 Gdyby kościół ufundowany przez 

Jana Radzymińskiego przetrwał do 
naszych czasów, stanowiłby wielką 
atrakcję turystyczną, ponieważ byłby 
najstarszym murowanym kościołem 
w tej części Mazowsza. Starszym na-
wet od kościoła w Serocku, datowa-
nego na 1526 r., oraz kościółka p.w. 
Św. Jakuba Apostoła na Tarchominie 
z końca XV w., (na którym w pewnym 
stopniu możemy opierać swoje wy-
obrażenia o wyglądzie radzymińskiej 
świątyni).

Na podstawie zapisów z XVIII w. 
nie sposób zbyt wiele powiedzieć 
o pierwotnym wystroju i wyposa-
żeniu kościoła, niemniej szereg po-
szlak wskazuje, że ufundowana przez 
Radzymińskich świątynia parafial-
na „gołymi ścianami” nie świeciła. 
W szczegółowych spisach wyposaże-
nia z 1775 r. zwracają uwagę artefakty, 
które z ostrożnością można powiązać 
z XV lub XVI w., takie jak np.: srebrna 
„monstrancja staroświeckiej roboty 
z melchizedechem” (zachowała się do 
naszych czasów), dwa srebrne kielichy 
mszalne z patenami, trybularz, obrazy 
„dosyć, jak staroświeckie, przystojne” 
(dwa koronowane), mszał stary w per-
gaminie „już niezdatny do używania”, 
jak też paramenty liturgiczne zapewne 
z XVII w., tj. kapa aksamitna „stara 
bardzo”, czy stare ornaty („z tureckiej 
materii” lub adamaszkowe).

Zapewne z okresu erygowania pa-
rafii pochodziły także relikwie: Św. 
Urszuli w pacyfikaliku (relikwiarzu 
podawanym wiernym do ucałowa-
nia) oraz Św. Kasta (zapieczętowane 
w krzyżu) – męczenników, których 
kult szczególnie rozpowszechniony 
był w XV/XVI w. Ciekawostką może 
być fakt, że w latach 1530-1649 r. utrzy-
mywano też przy kościele altarię Św. 
Anny, ufundowaną przez Radzymiń-
skich.

W opisie kościoła z 1775 r. zwraca 
jeszcze uwagę cyborium „dość przy-
stojne” u wielkiego ołtarza oraz drew-
niana chrzcielnica „snycerskiej ro-
boty”. Ponadto kościół wyposażony 
był w ławki, 2 spowiednice, ambonę, 

Ciąg dalszy na stronie 22 →
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z centralnej części, przeznaczonej na 
nowy kościół. Cały teren został pod-
wyższony, co jest dobrze widoczne do 
dziś od strony błonia za Kolegiatą).

 GDZIE ZNAJDOWAŁ SIĘ 
GOTYCKI KOŚCIÓŁ?

Przyjmując, że nowy kościół wznie-
siony został na terenie cmentarza, rodzi 
się pytanie, gdzie w takim razie zlokali-
zowana była poprzedni świątynia?

W 1916 r. ówczesny wikary radzy-
miński ks. Marceli Kossakowski, opi-
sując dzieje parafii, wspominał, że wg 
tradycji stary kościół miał stać w miej-
scu obecnej dzwonnicy. Współcześnie 
uważa się, że nowy kościół wzniesiono 
na miejscu starego. W opinii autora ni-
niejszego artykułu doniesienia te na-
leżałoby jednak podać w wątpliwość.

Pomijając fakt, że główne wejście 
do świątyni wiodło od Starego Rynku, 
(a ten w przedlokacyjnym Radzyminie 
stanowił centrum osady, co pozwala 
określić przybliżoną lokalizację obiek-
tu), warto rozważyć aspekt następu-
jący: Otóż, skoro dzwonnica, kościół 
i plebania fundacji księżnej Czarto-
ryskiej zostały oddane w tym samym 
czasie, a budowę prowadzono w re-
kordowym tempie 21 miesięcy, raczej 
mało prawdopodobne jest, aby stary 
kościół znajdował się w miejscu nowej 
dzwonnicy (zapewne stał tam drew-
niany przytułek tzw. szpital).

Jeszcze trudniej uwierzyć w to, że 
nowy kościół wzniesiono dosłownie 
na miejscu starego, ponieważ wąt-
pliwe jest, aby przez prawie dwa lata 
Msze Święte odprawiane były pod go-
łym niebem, albo w prowizorycznie 
skleconej w tym celu kaplicy. Bardziej 
prawdopodobne jest, że w czasie bu-
dowy, nabożeństwa wciąż odprawia-
no w starym kościele. Gdy nowa świą-
tynia była gotowa i zdatna do celebry, 
przeniesiono się z liturgią pod jej dach, 
jeszcze przed konsekracją. Podobnie 
zresztą czyni się i obecnie. W tym cza-
sie stary kościół został rozebrany. Być 
może jego fundamenty zostały zasy-
pane, a być może częściowo lub w ca-
łości wykorzystano je do posadowie-
nia nowego budynku.

JAKĄ TAJEMNICĘ SKRYWA 
DOM PRZY ŚW. JANIE?

 Pragmatyzm ludzi epoki polskiego 
oświecenia pozwala sądzić, że po roz-
biórce wykorzystano nie tylko wolne 
miejsce, fundamenty, ale i częściowo 
gotycką cegłę ze starego kościoła.

Pytanie tylko, na jakiż to pożytecz-
ny cel mogły zostać przeznaczone? 
Najwłaściwszym wydaje się cel spo-
łeczny, bo na cóż można przeznaczyć 
budulec pozyskany z rozbiórki domu 

Boga i ludu, jeśli nie na budowę domu 
dla ludu, a więc budynku użyteczności 
publicznej?

Gdyby pójść tym tokiem myślenia, 
można dojść do przekonania, że na 
podwalinach starego kościoła wznie-
siono Dom przy Św. Janie, w którym 
ulokowano szkołę elementarną oraz 
przytułek dla ubogich zwany „szpi-
talem”.

W opinii autora tezę tę uwiarygod-
nia szereg poszlak. Pierwsza i najważ-
niejsza to szczególny status Domu 
przy Św. Janie, (który nadała mu sa-
ma księżna Czartoryska), jakiego nie 
otrzymał nigdy żaden inny z para-
fialnych budynków. Na mocy „Kom-
planacji” spisanej 22 grudnia 1779 r. 
pomiędzy spadkobiercami Michała 
Fryderyka Czartoryskiego, a para-
fią radzymińską, dom wybudowany 
przez księżną na gruntach kościelnych 
miał bowiem pozostać pod nadzorem 
parafii i służyć już zawsze jako szkoła 
oraz szpital (utrzymywane z fundu-
szy dworu). Co takiego wyjątkowe-
go było w tym budynku, że pisemnie 
określono warunek wieczystego prze-
znaczenia go na cele oświatowe i spo-
łeczne? Wszak, parafia mogła zostać 
zobligowana po prostu do obowiązku 
zapewnienia pomieszczenia dla szko-
ły i przytułku, bez wskazywania kon-
kretnego budynku.

Zastanawiający jest również sam 
budynek pod względem architektu-
ry i swego usytuowania. Dom przy 
Św. Janie wydaje się bardziej zamykać 
wschodnią pierzeję Starego Rynku, 
aniżeli dopełniać oś kościół – dzwon-
nica – plebania, względem których 
pozostaje na uboczu, na dodatek po-
siadając wejścia od północy i Stare-
go Rynku. Zwraca uwagę wychodzą-
ca dokładnie na południowy wschód 
ściana budynku oraz sama jego bryła, 
dziwnie zbliżona do kwadratu. Jeże-
li do tego dodać fakt, że już w chwili 
oddania do użytku był zbyt obszerny 
na potrzeby ówczesnej szkoły (mieścił 
4 duże izby i 2 mniejsze lokale) uza-
sadnione staje się pytanie, czy przy-
padkiem wszystkie te rozwiązania nie 
wskazują na konieczność dostosowa-
nia się budowniczych do już istnieją-
cych fundamentów dawnego, oriento-
wanego kościoła?

Dziwne jest, że choć z jednej stro-
ny dom otrzymał szczególny status 
i ochronę, z drugiej nie chwalono 
się nim wcale po ukończeniu budo-
wy w 1781 r. (W dobie KEN księżna, 
król, goście podziwiali nowy kościół 
i plebanię, ale nie budynek szkoły, 
dlaczego?). Właściwie nie ma nawet 
pewności, czy zaprojektował go J.Ch. 
Kamsetzer?

Jeszcze bardziej zagadkowy wydaje 
się fakt ulokowania akurat przed tym 

domem, (a nie np. przed plebanią) 
pięknej, pomnikowej figury Św. Jana 
Nepomucena. Czy było to celowe za-
mierzenie, czy raczej nieco późniejsza 
próba zmierzenia się z potęgą starych 
przyzwyczajeń?

(Jeśli przechodnie, mijając miej-
sce po starym kościele nadal uchyla-
li czapki, mogło to być rozwiązanie, 
które ułatwiłoby społeczną akceptację 
zmian, jakie się dokonały.  Za sprawą 
przydrożnej figury, Św. Jan pozostał 
na swym odwiecznym miejscu, cho-
ciaż tak, jak stary kościół zastąpiono 
nowym, tak „starego” Świętego Jana 
– Chrzciciela zastąpił „nowy” Świę-
ty Jan – Nepomucen, którego kult był 
niezwykle popularny w XVIII w.).

Tak czy inaczej, frapujące pytanie 
o to, czy Dom przy Św. Janie wniesio-
no w miejscu dawnego, gotyckiego ko-
ścioła pozostaje otwarte, a rozstrzyga-
jącą odpowiedź mogą nam przynieść 
jedynie badania archeologiczne.

DOZÓR I OPATRZENIE 
PROBOSZCZOM ODDANO, 
ABY SZKÓŁKA W JAK 
NAJLEPSZYM STANIE 
UTRZYMANĄ BYŁA

 Wśród domysłów, rozważań i tez 
jest jedna rzecz, która nie budzi wąt-
pliwości – Dom przy Św. Janie, obec-
nie opuszczony i popadający w ruinę, 
z uwagi na swój charakter, wolę daw-
nych możnych i domniemane posa-
dowienie na fundamentach starego 
kościoła, powinien jak najszybciej 
odzyskać swój blask i zgodnie z wolą 
przodków służyć celom edukacyjnym. 
To zobowiązanie powinno być sprawą 
honoru zarówno dla Proboszcza, jak 
i dla Burmistrza oraz Rady Miejskiej.

Może to dobre miejsce na para-
fialną izbę pamięci? Muzeum? Biu-
ro informacji Turystycznej? Albo jak 
przed laty, na siedzibę zasłużonego dla 
krzewienia wiedzy o dziejach miasta 
Towarzystwa Przyjaciół Radzymina, 
które potrafiło najlepiej zaopiekować 
się Domem przy Św. Janie i tchnąć po-
wiew życia w murszejące ściany jed-
nego z najstarszych i najcenniejszych 
zabytków naszego miasta.

 
/Rafał S. Lewandowski/

 

Bibliografia i źródła zdjęć:
M.M. Grzybowski „Materiały do 

dziejów ziemi płockiej. Ziemia 
Warszawska” t.8, wyd. Płock 1996;

R.M. Kunkel „Architektura gotycka 
na Mazowszu”, wyd. 2006;

W. Popławski, J. Wnuk „Radzymińska 
Kolegiata”, wyd. Radzymin 2016;

Fot. kościoła Św. Jakuba – bialoleka.
um.warszawa.pl;

Zbiory własne autora. 

Nie ulega wątpliwości, że te słowa 
są cały czas aktualne, a biblioteka ma 
do spełnienia ważną funkcję, jaką jest 
działalność na rzecz rozwoju kultury 
środowiska lokalnego.

Obecnie biblioteki wychodzą na-
przeciw potrzebom użytkowników. 
Oferowane usługi często wykraczają 
poza ramy tradycyjnej roli realizowanej 
przez bibliotekę, pełniąc funkcję „trze-
ciego miejsca” w lokalnej społeczności.

Jednak do podstawowych zadań bi-
bliotek publicznych należy zaspoka-
janie potrzeb czytelniczych. Dlatego 
biblioteka w Radzyminie oprócz sze-
rokiej oferty kulturalnej systematycz-
nie pracuje nad tym, aby nie zabrakło 
w niej nowości wydawniczych. Co roku 
biblioteka wzbogaca swój księgozbiór 
o ponad 3000 nowych książek. Wśród 
nich znajdują się najnowsze bestselle-
ry, hity wydawnicze czy kontynuacje 
znanych serii. Nie brakuje również li-
teratury faktu oraz wydawnictw po-
pularnonaukowych z różnych dzie-
dzin nauki. Uzupełniając radzymiński 
księgozbiór, staramy się odpowiadać na 
potrzeby użytkowników biblioteki nie-
zależnie od wieku i zainteresowań, dla-
tego kupujemy również książki, o które 
proszą czytelnicy.

Oprócz zbiorów zwartych bibliote-
ka przystąpiła do Konsorcjum Legi-
mi, dzięki któremu możemy zaofero-
wać naszym aktywnym czytelnikom 
bezpłatny dostęp do bazy ebooków 

i audiobooków, które można czytać 
i słuchać na smartfonie, czytniku, ta-
blecie lub komputerze.

W roku 2021 biblioteka przyłączyła 
się do ACADEMICI, cyfrowej wypo-
życzalni międzybibliotecznej prowa-
dzonej przez Bibliotekę Narodową, za 
której pośrednictwem można uzyskać 
bezpłatny dostęp do elektronicznych 
wersji książek i czasopism naukowych 
ze wszystkich dziedzin wiedzy.

W ofercie biblioteki znajdują się 
również wydawnictwa ciągłe. Obec-
nie prenumerowanych jest 20 tytułów 
czasopism dedykowanych różnym gru-
pom odbiorców.

Biblioteka gromadzi także Doku-
menty Życia Społecznego oraz zbiory 
specjalne.

Przez cały rok, sukcesywnie zbio-
ry są ewidencjonowane w systemie bi-
bliotecznym. Zachęcamy więc do ko-
rzystania z naszego katalogu online, 
gdzie można przeglądać i rezerwować 
wybrane pozycje.

Liczne udogodnienia pozwalają sa-
modzielnie zwrócić książki do całodo-
bowej wrzutni oraz skorzystać z Biblio-
tekomatu i odbierać książki zamówione 
wcześniej mailem z paczkomatu stoją-
cego obok budynku biblioteki.

Zachęcamy do korzystania z księgo-
zbioru!

Katalog online: http://katalog.bi-
bliotekaradzymin.pl/

Anna Rasińska

Grają od dawna, a pod skrzydłami 
radzymińskiej biblioteki od prawie 2 
lat. Są wśród nich nie tylko starsi pa-
nowie z akordeonami, ale też młode 
dziewczyny. Wszyscy kochają muzykę 
tradycyjną. Rozmawiamy z Kapelą Lu-
dową Mazowszanie

Ilu muzykantów jest w kapeli?
Jest nas szóstka. Skład się oczywi-

ście zmieniał, w końcu gramy już pra-
wie 10 lat. Ale teraz, już od dość dawna 
w naszym stałym składzie jest dwóch 
akordeonistów, skrzypaczka, kontraba-
sista i oczywiście dwie śpiewaczki. Mu-
zykanci też śpiewają, więc razem jest to 
wesoła, grająco-śpiewająca grupa ludzi 
w różnym wieku. Przedział wiekowy 
w kapeli zaczyna się na uczennicy śred-
niej szkoły, a kończy na 60+. 

Co właściwie pociąga was – tak 
różnych przecież ludzi – w muzyce 
tradycyjnej? Dlaczego gracie właśnie 
taki repertuar?

Nie ma co ukrywać, że starsza część 
zespołu miała do czynienia z muzyką 
tradycyjną od zawsze. Nasi muzykan-
ci w latach 80-tych grali w zespołach, 
które taką muzykę wykonywały. Ponie-
kąd jest więc to dla nich coś zupełnie 
naturalnego. Młodsza „frakcja” muzy-
kantów w kapeli ma możliwość reali-
zacji swoich muzycznych pasji dzięki 

muzyce, która być może początkowo 
niespecjalnie ich interesowała. Ale kie-
dy już ktoś zajmie się tą konwencją, za-
czyna doceniać jej wartość.

A wy jak widzicie tę wartość?
Ta muzyka jest jak most z dawnymi 

pokoleniami. Gramy pieśni do zabawy, 
ludowe evergreeny znane w całej Pol-
sce. Ale wykonujemy też utwory, które 
Oskar Kolberg zapisał tu, w okolicach 
Radzymina, Kobyłki czy Klembowa 
w XIX wieku! To niesamowite uświa-
domić sobie, że właśnie śpiewamy wer-
sy i melodie, które 150 lat temu śpiewali 
nasi przodkowie. Jednocześnie podczas 
koncertów widzimy, że ta muzyka na-
prawdę daje ludziom radość. Nie jest 
inwazyjna, można się przy niej dobrze 
bawić, a jednocześnie nasze opracowa-
nia melodii to nie uproszczone prze-
róbki ludowizny w rytmie disco.

Czyli to nie disco polo?
Kojarzenie muzyki tradycyjnej z di-

sco polo jest ogromnym błędem. Teksty 
w ludowych pieśniach tylko iluzorycz-
nie są proste – często są pełne metafor 
i symboli. Podobnie jest z melodią i ryt-
miką. Przecież w tradycyjnej polskiej 
muzyce mamy oberki, mazurki, kuja-
wiaki, kujony, chodzone, polki i wiele 
innych, których źródła sięgają setek lat 
w głąb naszej historii. Porównywanie 

tego bogactwa do disco, które narodzi-
ło się w latach 60-tych XX wieku jest 
nieporozumieniem. 

Czy żeby grać w waszej kapeli trzeba 
mieć wykształcenie muzyczne?

Absolutnie nie! Mamy oczywi-
ście wykształconych muzyków, ale są 
w mniejszości! Z muzyką ludową jest 
tak, że czasem znajomość nut czy zbyt 
akademickie podejście wręcz przeszka-
dza. Umiejętność improwizowania jest 
bardzo pożądaną zdolnością. Jedno-
cześnie trzeba jednak powiedzieć, że 
każdy z nas miał wcześniej coś wspól-
nego z graniem i śpiewaniem, i nie je-
steśmy zupełnymi naturszczykami.
Co uważacie za swoje największe 
osiągnięcie?

Wielokrotnie zdobywaliśmy na-
grody w różnego rodzaju konkursach 
i przeglądach na Mazowszu. Zdarza-
ło się nam grać na festiwalach z ze-
społami z całej Europy. Ale to nie jest 
najważniejsze.  Naszym największym 
osiągnięciem jest to, że mimo różnych 
przeciwności wciąż jesteśmy razem, 
gramy koncerty i jest publiczność, któ-
ra chce nas słuchać.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała  

Jolanta Boguszewska-Kolatorska
fot. Łukasz Rygało

Nowości 
biblioteczne
„Do szczęścia człowiekowi potrzeba ogrodu  
i biblioteki” – Cyceron

Co nam przychodzi do głowy na hasło: MUZYKA LUDOWA? Nudy, 
anachroniczne melodie, piosenki o konisiach i dożynkach, starsze panie 
pasiastych fartuchach i instrumenty, których samo dzierżenie w rękach  
może wprawić w zakłopotanie… Może i tak, ale nie w Radzyminie! 

Zagraj mi muzyka 
na całego smyka!

Animatorzy przy kompleksie  
boisk SP 2 Radzymin

ROKiS zaprasza do rezerwacji 
gminnych obiektów sportowych

Kapela Ludowa Mazowszanie działa w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin.
W skład kapeli wchodzą: Emilia Sasin, Agata Dąbrowska, Wiktoria Francuz, Jerzy Grieger, 

Tadeusz Filipczuk i Bogdan Kietliński.

Już od lipca nasi animatorzy inicju-
ją i wspierają zagospodarowanie cza-
su wolnego przez wszystkich korzysta-
jących z kompleksu boisk przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Radzyminie. Wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom i po-
trzebom, pozostają aktywni nie tylko 
w wakacje. 

Animatorzy pracują w godz 16-22 
od pon do piątku oraz 10-22 w weeken-
dy (godziny pracy z uwagi na pogodę 
mogą być ruchome). Adrian oraz To-
mek służą pomocą i z chęcią udostęp-
nią Wam sprzęt sportowy, aby w pełni 
móc korzystać ze wszystkich udogod-
nień obiektu, uprawiając takie dyscy-
pliny, jak piłka nożna, piłka ręczna, 
koszykówka, siatkówka, tenis ziemny, 

badminton i wiele innych. Dbają rów-
nież o bezpieczeństwo i przestrzeganie 
regulaminu obiektu. 

Aby wejść na teren obiektu, należy 
skorzystać z Radzymińskiej Karty Ra-
dzyminiaka przybliżając ją do czytnika 
przy bramkach wejściowych.

Obiekty wyposażone są w nowocze-
sne rozwiązania umożliwiające Pań-
stwu samodzielne zapalenie oświe-
tlenia (w razie zapadnięcia zmroku) 
poprzez wysłanie SMS-a (szczegóły 
na tablicach informacyjnych na obiek-
tach).

Serdecznie zapraszamy do aktyw-
nego spędzania czasu wspólnie z RO-

KiS-em.

Masz paczkę przyjaciół, drużynę lub 
zebraliście znajomych i szukacie miej-
sca na Wasz ulubiony sport? Pozosta-
ły jeszcze ostatnie wolne godziny na 
obiektach sportowych gminy Radzy-
min.

Wynajem cykliczny lub jednorazo-
we wejście można łatwo zarezerwować, 
korzystając z przygotowanego systemu 
rezerwacyjnego: 

ZNIŻKA Z KARTA  
RADZYMINIAKA -25 proc. 

https://rokis.radzymin.pl/rezerwacje-online/

Ciąg dalszy ze stroniy 21 →
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Jeśli szukasz zajęcia na długie zimowe wieczory, dobrym wyborem mogą 
być szachy lub układanie puzzle. Jeśli zaś poszukujesz życiowej pasji, 
która wynagrodzi Twoje zaangażowanie wzmocnieniem ducha, umysłu  
i ciała, kroki swe skieruj ku radzymińskiemu dojo karate Kyokushin.

Koszykówka w Radzyminie rozwija się w coraz 
szybszym tempie. W tym sezonie po raz pierw-
szy kibicujemy zespołom Wilków w rozgrywkach: 
II Ligi Mińskiej Ligi Koszykówki, III Ligi Męż-
czyzn organizowanej przez Warszawski Okręgowy 
Związek Koszykówki Województwa Mazowiec-
kiego, a także młodszym zawodnikom - druży-
nom U13 i U15 grającym w ramach mazowieckich 
koszykarskich rozgrywek młodzieżowych.

Wytrwałe treningi przynoszą efekty. Już po 
pierwszych meczach można odnotować kilka 
zwycięstw. To dobry początek międzyklubowych 
rywalizacji.

Trenerami Wilków Radzy-
min są: Zbigniew Kulma 
(grupy dzieci i młodzieży 
oraz dorosłych), Michał 
Ziółkowski (grupy dzieci 
i młodzieży) oraz Woj-
ciech Jurkiewicz (III Liga). Tre-
ningi odbywają się w radzymiń-
skich szkołach: Szkole Podstawowej nr 1, Szkole 
Podstawowej nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Cypriana Kamila Norwida.

Więcej informacji na wilki.org.pl.

Radzymińskie Kyokushin rozpoczęło działal-
ność już w 1988 r. z inicjatywy Dyrektora Ośrod-
ka Kultury Mirosława Jusińskiego oraz dr Tade-
usza Wasilewskiego, pierwsze zajęcia prowadził 
senpai Wojciech Raczkowski. Sensei Tomasz 
Lenkiewicz, który objął sekcję w 1991 roku, prze-
kształcił ją w Radzymiński Klub Karate, a na-
stępnie Międzyszkolny Klub Karate Kyokushin, 
działający na terenie całego powiatu wołomiń-
skiego, z siedzibą i głównym dojo w Radzyminie, 
gdzie wraz z sekcjami w Słupnie i Załubicach tre-
nuje ponad 150 karateków. Prezesem i głównym 
instruktorem pozostaje Tomasz Lenkiewicz. 

Zawodnicy klubu odnoszą sukcesy w Mistrzo-
stwach Polski i turniejach regionalnych - w tym 
aktualni Mistrzowie Polski: Kuba Pałaszewski, 
Daria Banasiak, Mateusz Padamczyk, Filip Len-
kiewicz, Weronika Zdunek, Zuzanna Ludziejew-
ska, Daniel Kogut.

19 listopada 2022 w Radzyminie odbyło się 
kolejne sportowe święto karate. W wyjątkowej 
scenerii jak przystało na formę Gali, w pierw-
szym etapie odbył się turniej klubowy pierwsze-
go kroku, w którym wzięło udział  65 najmłod-
szych  karateków. W drugim etapie  mieliśmy 

okazję obserwować 12 pojedynków najlepszych 
naszych zawodników, którzy w tym roku brali 
udział w Mistrzostwach Europy w Sofii i wywal-
czyli dla Polski aż 6 medali. W walkach, oprócz 
zawodników MKS Radzymin mogliśmy podzi-
wiać również medalistów ME z klubu KK Mo-
rawica pod kierunkiem Sensei Andrzeja Horny 
oraz Klubu UKS Sekai pod kierunkiem Shihan 
Grzegorza Jarosa. Duże słowa uznania należą się 
zawodnikom z węgierskiego klubu Fight-Team 
Kyokushin Karate, Nyíregyháza i trenera Sen-
sei Gabora Rózsa, którzy przyjazdem i startem 
uświetnili radzymińską imprezę. Podziękowania 
należą się również Sushi KAISO, za poczęstunek 
i upominki dla zawodników oraz tym wszyst-
kim, którzy swoją społeczną pracą przyczynili się 
do kolejnego organizacyjnego sukcesu. Turniej 
dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkow-
skiego oraz Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. 

Klub zaprasza na treningi osoby 
zainteresowane w każdym wieku.

MKS Karate Kyokushin  
Radzymin & Lenkiewicz Branch

tel.: 605 85 75 85  e-mail: t.lenkiewicz@wp.pl

 Dzięki temu ze zgromadzonymi 24 punkta-
mi są aktualnie zdecydowanym liderem rozgry-
wek Canyon A-Klasy Mazowieckiego Związ-
ku Piłki Nożnej! Nasi młodzi, zdolni i bardzo 
ambitni zawodnicy swoją świetną grę akcentują 
przy okazji także wyśmienitą skutecznością, co 
przekłada się na piękne i emocjonujące wido-
wiska z ich udziałem. W dotychczasowych spo-
tkaniach zdobyli bowiem 43 bramki, tracąc przy 
okazji tylko 3. Do końca rundy jesiennej pozo-
stały do rozegrania jeszcze 4 kolejki ligowe. 
Tym samym nie pozostaje nic innego jak tylko 
serdecznie wszystkich zaprosić na ligowe me-
cze przy ulicy Wołomińskiej 3, a także ściska-
nia kciuków za kolejne sukcesy naszej młodej 

drużyny co mamy wszyscy - po cichu nie zape-
szając - gorącą nadzieję przełoży się na piękny 
przyszłoroczny jubileuszowy prezent z okazji 
100 lecia powstania dla całego środowiska Klu-
bu Mazur. Korzystając z okazji, chcemy pięknie 
podziękować wszystkim podmiotom wspierają-
cym przygotowania i sukcesywny rozwój nasze-
go zespołu! Te zacne grono tworzą od dłuższego 
czasu Gmina Radzymin, Kasbud Development, 
Bud-Mar Elektroinstalacje, Marzena Markow-
ska - Wynajem Samochodów Ciężarowych, 
Marking - Hurtownia AGD, Anfimed oraz Ro-
bert Król - Wygodne Domy".

Prezes RKS Mazur Radzymin
Tomasz Wąsik

Sukcesy seniorów 
„Mazura”

Ligowe rozgrywki 
radzymińskich Wilków

Karate po radzymińsku

"Rewelacyjnie w rundzie jesiennej sezonu 2022/23 spisuje się pierwsza 
drużyna seniorów Radzymińskiego Klubu Sportowego "Mazur". 
Podopieczni trenera Grzegorza Piwko w rozegranych dotychczas  
9 kolejkach ligowych odnieśli 8 zwycięstw oraz ponieśli 1 porażkę.


