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Radzymin rozwija się razem z biznesem
Podczas Radzymińskiego Spotkania Biznesu pod koniec czerwca Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński
zaprezentował imponujący wzrost dochodów gminy i przedstawił kluczowe inwestycje samorządowe, które
będą sprzyjać rozwojowi gospodarczemu.
Spotkanie, które zgromadziło około setki przedstawicieli firm, działających na terenie naszej gminy, odbyło
się w sali koncertowej Sceny Cegielnia.
Na początku spotkania wystąpił gość
specjalny - Czesław Lang, wybitny kolarz, przedsiębiorca i organizator Tour
de Pologne. W energetycznej prezentacji przedstawił swoją drogę do sukcesu,
zarówno sportowego, jak i biznesowego.
Podkreślił znaczenie stawiania sobie celów, konsekwentne dążenie do tego, aby
je osiągać oraz rolę budowania zespołu współpracowników i osób wspierających. Opowiadał też o swoich pasjach
www.radzymin.pl

– rowerach, jeździe konnej, ekologicznym rolnictwie, zdrowym odżywianiu
i sportowym trybie życia. Wszystko to
daje panu Langowi siłę i energię do działania, zachowując przy tym serdeczność
i ciepło w kontaktach z ludźmi.

Klub biznesu i konkurs dla firm
Na spotkaniu zapowiedziane zostało powstanie Radzymińskiego Klubu Biznesu i konkursu dla najlepszych
firm z terenu Gminy. Konkurs współorganizują: Gmina Radzymin, Scena
Cegielnia i Wieści Sp. z o.o., wydawca
tygodnika “Wieści Podwarszawskie”.

Wśród zebranych gości przeprowadzono ankietę nt. nazwy konkursu. Zostanie ona opublikowana wkrótce wraz
z regulaminem rywalizacji. W planach
jest nagradzanie firm, które osiągają sukces biznesowy, są zaangażowane
społecznie, promują gminę Radzymin
na forum co najmniej regionalnym lub
w wyjątkowy sposób zadebiutowały na
naszym terenie.
Laureatów będzie wybierała Kapituła
Konkursowa, w której skład wchodzą:
Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina; Bogdan Domagała, DJ Chem
Chemicals Poland; Karolina Gruca,

GoldenSubmarine; Marek Kościkiewicz, Scena Cegielnia; Paweł Nagórny, dyrektor Zakładu Coca-Cola HBC
Polska w Radzyminie i Michał Półtorak, prezes zarządu Wieści sp. z o.o. Do
dołączenia do kapituły będą zaproszeni
także przyszli laureaci kolejnych edycji
konkursu.

Inwestycje i wizja na przyszłość
W swoim wystąpieniu dla przedsiębiorców burmistrz Krzysztof Chaciński skupił się na rozwoju gminy
i szansach, jakie samorząd stwarza
biznesowi. Pokazał m.in. tegoroczny

budżet inwestycyjny Radzymina na poziomie 61 mln zł, co jest najwyższą kwotą
wśród wielu sąsiednich gmin. Całkowite
dochody gminy Radzymin mają w tym
roku przekroczyć 220 mln zł, co stanowi
ponad 3-krotny wzrost w porównaniu
z rokiem 2014, gdy obecny burmistrz
przejmował stery Gminy. W planowanych przychodach z CIT (podatku od
firm) Radzymin prześcignął w tym roku
m.in. Legionowo i Wyszków, co także
potwierdza rozwój przedsiębiorczości
w naszej gminie.
Ciąg dalszy na stronie 2
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Burmistrz Radzymina przedstawił najważniejsze z punktu widzenia
biznesu inwestycje, przede wszystkim
drogowe i infrastrukturalne, w tym al.
Lecha Kaczyńskiego, która za niecałe
2 lata będzie stanowiła północną, lokalną obwodnicę miasta. Zapowiedział też
kolejne długofalowe inwestycje w drogi
gminne, tak aby w Radzyminie stworzyć wokół centrum dwa ringi drogowe, odciążające śródmieście.
Omówił też skuteczną politykę przestrzenną Gminy. Radzymin cały czas
dostosowuje plany zagospodarowania
do przyszłych celów rozwojowych - od
2015 roku Rada Miejska w Radzyminie
uchwaliła aż 38 planów miejscowych.
Jedną z konsekwentnie wprowadzanych
w planach zagospodarowania zmian
jest skupianie terenów dla biznesu wokół głównych arterii komunikacyjnych –
trasy S8 i DK629 (dawnej dwupasmówki
z Marek). Usytuowanych jest tam ponad
96% takich gruntów. Rozwojowi biznesu
w naszej gminie sprzyja też dobre skomunikowanie i lokalizacja aż 5 węzłów
zjazdowych z trasy S8 na naszym terenie.
Swoje wystąpienie Burmistrz zakończył wizjonersko – zapowiadając wzrost
powierzchni zlokalizowanych na terenie gminy obiektów przemysłowo-logistycznych do 1 mln m kw. w perspektywie dekady, a także inwestycje we własną
instalację przetwarzania odpadów oraz
lotnisko dla małych samolotów.

Koncerty, świetna kuchnia
i biznes w Scenie Cegielnia
Współgospodarzami Radzymińskiego Spotkania Biznesu byli panowie
Marek Kościkiewicz – artysta, przedsiębiorca, lider zespołu DeMono i Adam
Przybysz – mistrz kuchni, którzy zarządzają restauracją i salą koncertową Scena Cegielnia. Zapowiedzieli oni m.in.
program koncertów znanych i popularnych wykonawców, którzy od września
będą występowali w piątki na deskach
Sceny Cegielnia. Rekomendowali też
znakomite menu restauracji „Basico”
i zaprosili na rodzinne atrakcje w weekendy. Podczas spotkania Scena Cegielnia otrzymała też certyfikat udziału
w programie partnerskim Radzymińskiej Karty Mieszkańca.
Scena Cegielnia jako partner Klub
Biznesu będzie gościła kolejne spotkania dla radzymińskich przedsiębiorców,
planowane w cyklu kwartalnym.
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Gmina Radzymin zajęła 2. miejsce wśród najlepszych samorządów, a burmistrz Krzysztof Chaciński 3. miejsce wśród najlepszych
włodarzy, w konkursie „Perły Samorządu 2021” w kategorii gmin miejsko-wiejskich pow. 5 tys. mieszkańców. Konkurs jest
organizowany rokrocznie przez Dziennik Gazetę Prawną, a partnerem merytorycznym w tym roku była firma konsultingowa PwC.
„Każdego dnia daję z siebie w pracy sto procent czasu, energii i umiejętności, a razem ze mną moi współpracownicy, a także sołtysi i radni Rady
Miejskiej w Radzyminie. Ta wieloletnia praca procentuje i widzimy to niemal na każdym kroku, obserwując
jakie zmiany dokonują się w naszej
gminie. Cieszę się, że jest to dostrzegane również na forum ogólnopolskim.
Widać to najlepiej w obiektywnych
rankingach zewnętrznych, takich jak
Perły Samorządu” – powiedział Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina
po ogłoszeniu wyróżnień. „Dziękuję
z całego serca wszystkim osobom, które

przyczyniły się do sukcesu naszej gminy.”
Burmistrz Chaciński skomentował też
swoje 3. miejsce w rankingu włodarzy:
„Dużym wyróżnieniem jest dla mnie
również 3 miejsce w kategorii >najlepszy włodarz<. Te wyrazy uznania przynoszą satysfakcję, ale przede wszystkim
motywują do dalszej pracy na rzecz
mieszkańców i rozwoju gminy. Wszyscy – w urzędzie, w Radzie Miejskiej,
w sołectwach, w organizacjach społecznych, w firmach wykonujących zadania na rzecz gminy – pracujemy nie dla
rankingów czy wyróżnień, ale po to, aby
w naszej gminie żyło się coraz lepiej.”
Aby znaleźć się wśród uczestników

Urząd Miasta i gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, woj. mazowieckie
tel.: +48 22 667 67 67, fax: +48 22 667 68 99, email: radzyminiak@radzymin.pl, www.radzymin.pl
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konkursu, każda gmina musiała wypełnić obszerną ankietę, która była weryfikowana oraz oceniana przez ekspertów i członków kapituły konkursowej.
Na ostateczną ocenę składały się: ocena
wskaźnikowa i ocena pytań otwartych
przez członków kapituły. Jak mówiła
podczas konkursowej gali przedstawicielka PwC: „Ankieta konkursowa jest
narzędziem, za pomocą którego można pochwalić się swoimi działaniami,
zwrócić uwagę na osiągnięcia, z których są Państwo szczególnie dumni
i dostarczyć dowodów członkom kapituły, że to właśnie Państwa gmina zasługuje na miano Perły Samorządu”.

Oceniający zwrócili też uwagę, że ubiegły rok był pełen nowych wyzwań, spowodowanych pandemią, co jeszcze bardziej uwypukliło znaczenie sprawnego
działania samorządu w trudnych warunkach.
Gmina Radzymin poprawiła swoją pozycję w porównaniu do wcześniejszych edycji „Pereł Samorządu”.
W ubiegłorocznym rankingu Radzymin znalazł się wśród wyróżnionych
na 4. miejscu w kategorii gmin miejsko-wiejskich. W 2019 r. trzecie miejsce
w rankingu Skarbnik Samorządu zajął
p. Artur Goryszewski, Skarbnik Gminy
Radzymin.
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Pumptrack i skatepark na Nowej
W maju 2021 roku powstała Koncepcja zagospodarowania Placu Rekreacyjnego
Nowa. Na podstawie przeprowadzonych wcześniej konsultacji społecznych wykonał ją
p. Daniel Piotrowski. Zakres koncepcji obejmuje budowę na powierzchni blisko 4,7 ha
terenów rekreacyjnych wraz z zielenią i infrastrukturą towarzyszącą.
W pierwszej kolejności powstanie
pumptrack - specjalny tor z muldami
i zakrętami do treningów na rowerach,
deskorolkach itp. Stworzenie pumptracka było zwycięskim projektem

w Radzymińskim Budżecie Partycypacyjnym 2020. W porozumieniu
z projektodawcami z klubu Kamyk
Radzymin MTB Team budowa pumptracka została przełożona do czasu

opracowania spójnej i kompleksowej
koncepcji Placu Rekreacyjnego Nowa,
której fragmenty widać na ilustracjach.
Wkrótce zostaną ogłoszone przetargi na zaprojektowania pumptracka

i skateparku, które będą budowane
w pierwszej kolejności. Będzie to pierwszy z pięciu etapów realizacji inwestycji, na którą będzie składała się budowa
wielu atrakcji rekreacyjnych wraz z całą
infrastrukturą. Koncepcja Placu Rekreacji Nowa zakłada bowiem powstanie
m.in. promenady, boisk do siatkówki
plażowej, ścieżki dla rolkarzy, ścianki wspinaczkowej, tężni solankowej,
parku dla pupili, polany piknikowej
i grillowej, wieży widokowej, stref zabaw i relaksu oraz zieleni naturalnej.
Teren przyszłego Placu Rekreacji Nowa znajduje się pomiędzy ulicami:

Dofinansowania zewnętrzne
nie tylko na aleję Lecha Kaczyńskiego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA
NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI
Nazwa zadania

Jeśli podsumujemy wszystkie dofinansowania zewnętrzne, pozyskane przez Gminę
w trakcie poprzedniej i trwającej obecnie kadencji samorządowej, to ich łączna kwota
zbliża się do 200 mln zł.
Wśród tych kwot są zarówno rekordowe dofinansowania rzędu kilkunastu milionów złotych na budowę
al. L. Kaczyńskiego czy rewitalizację
parków, ale również ogromna ilość
mniejszych, acz bardzo znaczących
projektów.
Gmina cały czas przygotowuje
projekty i wnioski o dofinansowania
z licznych źródeł zewnętrznych. W latach 2020-21 przyznano nam środki
przede wszystkim z: Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej pn. „Sportowa
Polska” Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz
środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego, w tym z programów
„Mazowiecki Instrument Wsparcia
Ochrony Powietrza i Mikroklimatu”,
„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw”, „Mazowieckie Strażnice OSP”, „Mazowiecki Instrument
Wsparcia Infrastruktury Sportowej”
czy „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych”.
Największym przedsięwzięciem
z udziałem pozyskanych środków
www.radzymin.pl

krajowych na przestrzeni ostatnich
miesięcy jest realizacja dwuetapowego
zadania inwestycyjnego pn. Budowa
alei Lecha Kaczyńskiego w Radzyminie jako głównej arterii komunikacyjnej w mieście "Cudu nad Wisłą" […].
Na I etap, tj. na rozbudowę i budowę
ciągu ulic Przemysłowej, Leśnej i al.
L. Kaczyńskiego, w 2020 r. gmina pozyskała ponad 11,1 mln zł, przy całkowitej wartości zadania inwestycyjnego ponad 19,1 mln zł. Budowa trwa,
co widzimy w postaci rond na skrzyżowaniach ul. Przemysłowej z ulicami Weteranów i Wróblewskiego oraz
przebudowy samej ulicy w obrębie dojazdu do zlokalizowanych tam zakładów produkcyjnych.
W 2021 r. na II etap budowy al.
L. Kaczyńskiego - od ul. Mokrej do
ul. Wyszyńskiego - gmina pozyskała
z RFRD blisko 9 mln zł. Obecnie jest
przygotowywany przetarg na wykonanie tej inwestycji. Dzięki dofinansowaniu możliwa stała się realizacja
całego przebiegu północnej obwodnicy Radzymina w ciągu 2 lat.
Z tych samych rządowych środków
dofinansowano kompleksową przebudową ulic Komunalnej i Słonecznej

oraz budowę ul. Szymborskiej - dofinansowanie w łącznej kwocie blisko 2,9 mln zł, przy wartości zadania
ponad 4,4 mln zł. Prawie 800 tys. zł
gmina otrzymała na trwającą budowę kompleksu sportowego przy Szkole Podst. nr 2 im. ks. E. Czartoryskiej
w Radzyminie (wartość zadania to ok.
3 mln zł).
Znaczące środki na inne zadania
o dużym znaczeniu lokalnym otrzymaliśmy z funduszy, będących w dyspozycji Marszałka Województwa Mazowieckiego. Milion złotych było
przeznaczone na dokończenie przebudowy ul. Wołomińskiej i remont jej
nawierzchni. W 2021 r. gmina podpisała umowy z Marszałkiem na takie
projekty jak:
M
 ontaż oświetlenia ulicznego
w miejscowości Arciechów
(10 tys. zł)
Z
 akup oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Dybów
Kolonia (6,15 tys. zł)
B
 udowa boiska wielofunkcyjnego
w miejscowości Słupno (10 tys. zł)
M
 odernizacja ogrodzenia wokół
istniejącego placu zabaw w miejscowości Stare Załubice (7 tys. zł)

Nową, Batalionów Chłopskich i Dębową. Łącznie do zagospodarowania
jest 4,69 ha. Oprócz obiektów rekreacyjnych planowana jest budowa: parkingów, odwodnienia terenu, zasilania
w energię elektryczną, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami,
sieci kanalizacyjnej, oświetlenia, monitoringu, itp. Koncepcja zakłada takie
urządzenie zieleni wysokiej i niskiej,
aby maksymalnie zaadaptować istniejącą zieleń i stworzyć przejścia od zieleni dziko rosnącej do przekształconej.
Będziemy śledzić na łamach “Radzyminiaka” postępy projektu!

DOFINANSOWANIE

1 000 000 zł
1 000 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

Z
 akup oraz montaż altany biesiadnej wraz z wyposażeniem
w sołectwie Wawrzyna (10 tys. zł)
M
 odernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych ul. Żukowskiego, Zawady (70 tys. zł)
M
 odernizacja garażu OSP Ruda
(25 tys. zł)
Z
 akup sprzętu dla OSP Radzymin
(18,65 tys. zł)
Z
 akup sprzętu dla OSP Stare Załubice (16,4 tys. zł)
P
 rojekt „Krajobraz kulturowy Wierzby mazowieckie” (skwer
przy Lidlu - 26,5 tys. zł)
P
 rojekt edukacji ekologicznej
„Czyste powietrze w Gminie Radzymin – nasza wspólna sprawa”
(35 tys. zł)
R
 ozwój infrastruktury sportowej na terenie gminy Radzymin
poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łąki
(w trakcie podpisywania umowy
na kwotę 157,77 tys. zł).
Pozyskujemy również środki do zadań na rzecz społeczeństwa, rozwoju
społecznego i poprawy jakości życia
najuboższych mieszkańców gminy.
Na wsparcie i rozwój mieszkalnictwa

socjalnego i komunalnego, gmina Radzymin pozyskała w bieżącym roku
prawie 6 mln złotych. Dzięki pozyskanym środkom z rządowych instrumentów bezzwrotnych tj. Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych (1,5
mln zł w roku 2020) oraz w ramach
Funduszu Dopłat z banku BGK (4,4
mln zł w 2021 r. ) po wielu latach możliwa stała się budowa kolejnych dwóch
budynków komunalnych, w ramach
których powstanie 26 mieszkań przeznaczonych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. Tym
samym – samorząd po raz kolejny
udowodnił, iż skutecznie realizuje postawione sobie w 2015 roku cele
strategiczne w zakresie zwiększenia
dostępności do gminnych zasobów
mieszkaniowych, w tym budownictwa komunalnego i socjalnego.
Wymienione powyżej projekty są
w trakcie realizacji lub wkrótce się
rozpoczną. W sumie w samym roku
2021 w trakcie pierwszego półrocza
pozyskaliśmy ponad 13,6 mln zł.
Emilia Kamińska
kierownik Biura Pozyskiwania
Środków Zewnętrznych
Radzyminiak 3/2021

|3

INWE S T YC JE

INWE S T YC JE

Samor z ąd

Wieści
z Powiatu
Diamentowa gotowa

Łąki będą miały boisko
W połowie lipca otworzyliśmy oferty w przetargu na budowę boiska wielofunkcyjnego w Łąkach, wraz z oświetleniem i monitoringiem. To kolejne
sołectwo, które będzie miało ogólnodostępne boisko na swoim terenie. Boisko powstanie obok sołeckiego placu

zabaw i miejsca spotkań. Plan zakłada, że będzie gotowe już jesienią tego
roku. Jego budowa jest współfinansowana przez samorząd województwa
mazowieckiego w ramach programu
MIWIS - Mazowiecki Instrument
Wsparcia Infrastruktury Sportowej.

Wysokość dofinansowania to 170 tys.
zł. Do inwestycji dołoży się też sołectwo, angażując swój Fundusz Sołecki.
Koszt realizacji to ok. 270 tys. zł. Gmina
Radzymin ma w planach kolejne tego
typu inwestycje, współfinansowane ze
środków sołeckich i marszałkowskich.

Kompleks sportowy przy „dwójce”
zgodnie z planem
Trwają prace przy realizacji zespołu
sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie. W pierwszej kolejności
wykonany i udostępniony został parking
przy szkole od strony ul. Kochanowskiego.
Na początku lata zbudowano kanalizację
deszczową i wykonano podbudowę pod boisko do gry w piłkę nożną. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Do końca
4
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grudnia 2021 r. na terenie szkoły powstanie m.in. boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne,
sensoryczny plac zabaw i infrastruktura oświetlenie, miejsca parkingowe, poszerzenie chodnika wzdłuż ul. Curie-Skłodowskiej, zieleń.
Gmina uzyskała również pod koniec czerwca zamienne pozwolenie na
budowę, które pozwoli w ramach inwestycji wybudować bieżnię wzdłuż ulicy

Kochanowskiego. Na tę realizację uzyskano zgodę Ministra Rozwoju na odstępstwo
od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wykonawcą kompleksu sportowego jest
firma Ziel-Bud Wojciech Rukat. Wartość
inwestycji to blisko 2,6 mln zł, z czego blisko 800 tys. zł pochodzi z dofinansowania
z programu „Sportowa Polska”, prowadzonego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Ulica Diamentowa jest ważnym łącznikiem pomiędzy ul. Maczka i al. Armii
Krajowej w Radzyminie, na terenie, gdzie
intensywnie rozwija się zabudowa jednorodzinna i mieszkaniowa. W ciągu zaledwie pół roku, Diamentowa została kompleksowo przebudowana i odwodniona.
Długość nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Diamentowej wynosi 389 m.
Ponadto ulica ta zyskała nowy chodnik,
wyniesione skrzyżowania oraz umocnione rowy – konieczne do uregulowania gospodarki wodami opadowymi na

tym terenie. Dzięki kompleksowej przebudowie infrastruktury ul. Diamentowej,
przebudowane rowy melioracyjne będą
mogły odprowadzać nadmiar wód z ulic
sąsiednich i najbliższego otoczenia. Pomimo trudnych warunków gruntowo-wodnych wykonawca, firma Dowbud C
II, zrealizowała całość zamierzenia projektowego i prac drogowych w zakładanym czasie około 6 miesięcy. Od końca
czerwca możemy się cieszyć kolejnym
odcinkiem nowocześnie urządzonej ulicy w naszym mieście.

Postępy PWiK Radzymin

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie kontynuuje realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod nazwą:
„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej w Gminie Radzymin –
Etap II”.
Obecnie budowana jest sieć kanalizacyjna i wodociągowa w miejscowości

Ciemne. Ku końcowi zbliża się budowa
sieci kanalizacyjnej w sołectwie Słupno I
i Słupno II. W trzecim kwartale bieżącego roku rozpoczną się prace budowlane
w sołectwie Nowe Słupno.
Dotychczas w ramach projektu wybudowane zostało ok. 45 km sieci kanalizacyjnej i 5 km sieci wodociągowej.
Docelowo ma powstać ok. 70 km sieci
kanalizacyjnej i ponad 10 km sieci wodociągowej.

Szkoła w Nadmie z pozwoleniem na budowę
W czerwcu dotarła do nas dobra wiadomość - gmina uzyskała pozwolenie na
budowę szkoły w Nadmie. Tym samym nie ma już przeszkód formalnych do rozpoczęcia inwestycji. Gmina jest w trakcie przygotowywania przetargu na wykonawstwo inwestycji.
www.radzymin.pl

Pierwsze rondo północnej
obwodnicy Radzymina przejezdne
Budowa alei Lecha Kaczyńskiego w Radzyminie jako głównej arterii komunikacyjnej
w mieście „Cudu nad Wisłą” to największe przedsięwzięcie z udziałem środków
krajowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Na skrzyżowaniu ulic Weteranów
i Przemysłowej nieomal jak z podziemi „wyrosło” rondo, które jest początkiem tzw. “drogi północnej”, czyli ciągu ulic Przemysłowej i al. Lecha
Kaczyńskiego. Tą nową arterią za
2 lata będzie można objechać miasto
od północy.
Budowa al. Lecha Kaczyńskiego
jest największą gminną inwestycją
drogową w historii naszego samorządu. Gmina Radzymin pozyskała na to
przedsięwzięcie ogromne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - łączna wysokość przyznanych przez rząd środków na dwa
zadania w ramach inwestycji to około
20 mln złotych. Realizacja tego zadania połączy okolice węzła Radzymin

Północ na trasie S8 z terenami przemysłowymi w mieście. Dzięki temu
tranzytowy ruch samochodowy zostanie wyprowadzony ze śródmieścia
Radzymina.
Al. Lecha Kaczyńskiego połączy
ul. Przemysłową z ul. Wyszyńskiego,
a w dużej części będzie przebiegała
nowym śladem. Pierwszym gotowym
fragmentem północnej obwodnicy
miasta będzie rondo na skrzyżowaniu
ul. Weteranów i ul. Przemysłowej. Po
kilku tygodniach dość uciążliwego objazdu, rondo od końca czerwca jest już
przejezdne. Wykonawca wykonał instalacje i pierścień ronda oraz warstwę
wiążącą wraz z podbudową.
Kolejny etap to prace w ul. Przemysłowej oraz budowa kolejnego ronda

na ul. Wróblewskiego. W momencie
udrożnienia ronda na ul. Weteranów
zamknięty został dla ruchu fragment
ul. Przemysłowej - ciężarówki i inne
pojazdy, dojeżdżające do zakładu Coca-Coli HBC Polska, muszą jechać od
ul. Wróblewskiego.
Równolegle z budową dwóch rond
i przebudową ul. Przemysłowej trwają prace w ul. Witosa - powstała już
podbudowa jezdni i chodnik. Kontynuowane są też dalsze prace w celu budowy połączenia z ul. Mokrą. Te
prace stanowią zakres I Zadania budowy “drogi północnej”. Dzięki rządowemu dofinansowaniu wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na II Zadanie,
czyli odcinek al. Lecha Kaczyńskiego
od ul. Mokrej do ul. Wyszyńskiego.

Przebudowa alei Jana Pawła II
potrwa do końca wakacji

Z powodów technicznych i epidemicznych czas przebudowy al. Jana
Pawła II w Radzyminie wraz z budową
ścieżki rowerowej został wydłużony do
końca sierpnia. Do końca września br.
wykonawca planuje uzyskać niezbędne zatwierdzenia i zgody. Wzdłuż całej ulicy widać już chodnik i przebieg
ścieżki rowerowej. Do połowy sierpnia
na odcinku od skrzyżowania z ul. Norwida do Cmentarza 1920 powinna pojawić się nowa nawierzchnia.
Podczas inwestycji wystąpiły m.in.
nieprzewidziane kolizje infrastrukturalne, np. z wodociągiem w okolicach
sklepu Biedronka, co spowodowało
zmiany w projekcie i odwodnieniu.
www.radzymin.pl

Ponadto budowa przypadła na czas
epidemii, przez co kilka ekip wykonawczych było przez kilka tygodni
nieobecnych w pracy. Te niezależne od
wykonawcy i gminy czynniki stały się
przyczyną zmiany terminu zakończenia prac.
Przebudowę dodatkowo utrudnia
intensywny ruch samochodowy. Kierowcy dojeżdżają do posesji i sklepów,
zwłaszcza do Intermarche i punktów
handlowo-usługowych w Galerii Radzymin, a także na cmentarz. Pomimo
tych utrudnień prace postępują zgodnie z planem. Chodnik nabiera ostatecznego wyglądu, na ścieżce rowerowej sukcesywnie pojawia się asfalt,

widać już nowe zatoki autobusowe
i miejsca, w których powstaną przejścia
dla pieszych. Tempo prac wskazuje, że
wraz z końcem okresu urlopowego pojedziemy – zarówno samochodem, jak
i rowerem – całkiem odmienioną al. Jana Pawła II.
Gdy tylko zakończy się przebudowa
al. JPII, w gminnych planach jest budowa ronda w miejscu świateł w centrum Radzymina – tj. na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II, ul. Konstytucji 3
Maja i Strzelców Grodzieńskich. Będzie
to kolejna inwestycja, która – pomimo
chwilowych utrudnień – przyniesie docelowe upłynnienie ruchu samochodowego w centrum Radzymina.

8 lipca 2021 roku odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu
Wołomińskiego, na której zajmowaliśmy się aktualizacją
budżetu powiatu, sprawozdaniem z 3-letniego programu
rozwoju pieczy zastępczej oraz sprawozdaniem strategii
rozwiązywania problemów społecznych dla Powiatu
Wołomińskiego.
Okres wakacyjny sprzyja pracom
remontowym, dlatego też na drogach
powiatowych w naszej gminie również
w ostatnim czasie zostały wykonane
remonty nawierzchni asfaltowej:
Nową nawierzchnię zyskała droga w miejscowości Mokre. To droga,
o której kompleksowy remont zabiegamy wraz z radną Eweliną Kostrzewą już od kilku lat. Przy tegorocznym
remoncie jest jeszcze dużo do zrobienia, ale na poprzedniej sesji Starosta
zapewniał mnie, że prace będą skończone, czyli poprawione pobocza, położona warstwa ścieralna, czy w końcu
dokończona nakładka do miejscowości Łosie.
W ostatnich dniach została również
wykonana nakładka w ulicy POW, na

w zależności od pełnionej funkcji. Dotychczas diety wynosiły od 1600 zł do
około 2300 zł netto, po podwyżkach to
będzie od około 1850 zł do 2700 zł netto. Zastanawiam się, dlaczego teraz,
w środku pandemii, musimy podejmować takie decyzje? Mnóstwo ludzi
straciło pracę, mierzą się z negatywnymi skutkami wprowadzonych obostrzeń, a już wisi przed nami widmo
kolejnego lockdownu. Dlatego uważam i wyraziłam to na sesji, że podejmowanie uchwały z podwyżkami
w takich okolicznościach, to brak solidarności z mieszkańcami, którzy powierzyli nam funkcję reprezentowania
ich interesów.
Z jednej strony mieliśmy podwyżki
dla radnych, a z drugiej przyjmowali-

Wykonywanie nakładki na ul. POW

najbardziej zniszczonym odcinku,
o co zabiegałam wraz z Burmistrzem
Chacińskim. Teraz naprawiony odcinek jezdni w końcu przypomina ulicę,
a nie ser szwajcarski.
Kolejną dobrą wiadomością jest
otwarcie ofert w przetargu na budowę chodnika w ulicy Polnej w Cegielni - wszystkie mieszczą się w zaplanowanych przez Powiat środkach
finansowych. Myślę więc, że wraz
z burmistrzem i radną Agnieszką Krawucką możemy się tylko cieszyć z tego
faktu i mieć nadzieję, że inwestycja będzie jak najszybciej zakończona.
Zajmowaliśmy się też zmianą w systemie wypłacania diet dla radnych powiatowych. Jak wynika z ustawy, dieta
ma stanowić rekompensatę za utracone dochody. W wyniku podjęcia tej
uchwały, radni otrzymają podwyżki

śmy sprawozdanie finansowe szpitala
powiatowego za rok 2020, gdzie sytuacja, delikatnie rzecz ujmując, jest bardzo trudna, zarówno pod względem
finansowym, jak też brakujących rąk
do pracy i konfliktów wewnętrznych.
O służbie zdrowia, zwłaszcza
w kontekście walki z COVID-19, można pisać bardzo dużo. W kontekście
naszego powiatowego szpitala, są też
lepsze wieści. Prowadzone są tam remonty poszczególnych oddziałów,
zakupy specjalistycznego sprzętu,
karetek pogotowia i rozbudowa, zapoczątkowana jeszcze w poprzedniej kadencji Rady Powiatu Wołomińskiego.
Tym optymistycznym akcentem
zakończę, życząc Państwu pięknych
i zdrowych wakacji.
Marta Rajchert
Radzyminiak 3/2021
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Pierwsze miesiące działalności
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Głównymi przesłankami do jego powstania
były zmiany ekonomiczne, które zlecanie
dużej części gminnych zadań zewnętrznym
wykonawcom uczyniły nieopłacalnym.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie został utworzony
na mocy uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie z 9 listopada 2020 r.
Start funkcjonowania ZGK planowano z początkiem roku 2021, jednak
względy techniczne i organizacyjne spowodowały, iż dopiero w dniu 15 lutego
zatrudniono Dyrektora Zakładu oraz
pierwszych czterech pracowników, którzy przenieśli się z Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. Obecnie Zakład zatrudnia
12 osób na stanowiskach administracyjnych i 13 osób na stanowiskach robotniczych. Prawie wszyscy, obecnie zatrudnieni pracownicy, przenieśli się do ZGK
z Urzędu Miasta i Gminy.

Wszystkie zadania Zakład realizuje
przy wykorzystaniu własnych zasobów
kadrowo-sprzętowych, co przynosi wymierne korzyści ekonomiczne. Możliwe
stało się wykonywanie zadań o większym zakresie rzeczowym przy ponoszeniu wydatków na poziomie zbliżonym
do dotychczasowego, kiedy Gmina zlecała wykonywanie usług podmiotom zewnętrznym.
W krótkim, paromięsięcznym okresie
działalności, udało się wcielić w życie pomysły i rozwiązania o zupełnie nowym
dla gminy Radzymin charakterze. Dokonuje się usprawnienie pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - poprzez wydłużenie czasu jego

funkcjonowania oraz zwiększenie liczby
pracowników, czas oczekiwania na obsługę będzie krótszy. Uruchomiono i udostępniono mieszkańcom Gminy system
informacji o odpadach. Obecnie każdy,
w dowolnym momencie i w dogodny dla
niego sposób ma możliwość dostępu do
danych dotyczących jego nieruchomości.
Podjęto działania edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami, również wśród
najmłodszych mieszkańców - przedszkolaków. Liczymy, iż dzięki takim działaniom, stopniowo uda się ograniczyć ilość
szkodliwych zachowań społecznych, widocznych w ilości odpadów, jakie Zakład
codziennie wywozi z parków, ulic i nielegalnych wysypisk na terenie lasów i pól.

Głównymi zadaniami Zakładu
Gospodarki Komunalnej są:
 rganizacja odbioru odpadów od mieszkańców wraz z utrzymao
niem systemu naliczania i poboru opłat,
prowadzenie PSZOK,
dbałość o miejską zieleń w tym również zielenią w obrębie pasów
drogowych,
zarządzanie gminnymi lokalami,
zarządzanie targowiskiem miejskim,
w ykonywanie funkcji zarządcy drogi w zakresie udostępniania
pasa drogowego,
utrzymanie i konserwacja placów zabaw, placów sołeckich, parków, parkingów, a także rowów odwadniających.
Wzmożono kontrole nieruchomości oraz
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
pod kątem poprawności segregacji, prawidłowego oznakowania pojemników,
stanu technicznego, miejsc do gromadzenia odpadów. Korzystnym skutkiem
działania dla ogółu społeczności będzie
obniżenie kosztów utylizacji wytworzonych odpadów oraz sprawiedliwy podział
kosztów na wszystkich je wytwarzających. Kontrolowane są również szamba,
pod kątem szczelności i systematyczności
opróżniania.
Poprawiane są stale warunki gospodarowania używaną odzieżą, dzięki czemu
Gmina nie pokrywa już kosztów zbiórki
i utylizacji. Podobne działania będą dotyczyły także elektrośmieci.
Nowo wprowadzonym rozwiązaniem
jest też możliwość odpracowywania zaległości czynszowych przez lokatorów
z trudną sytuacją finansową. Zakład Gospodarki Komunalnej będzie zatrudniał
takie osoby i kierował je do prac na rzecz
miasta. Zarobione środki pozwolą na
opłacanie czynszów. Gospodarka Mieszkaniowa w Zakładzie to system samofinansujący, nie dotowany przez Gminę.
W zakresie udostępniania dróg,

Rada Miejska udzieliła absolutorium i wotum
zaufania Burmistrzowi Radzymina
Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium to najważniejszy głos
Rady Miejskiej w ocenie pracy Burmistrza, oraz zespołu podległych mu urzędników.
W trakcie 33 Sesji Rady Miejskiej
w Radzyminie, która trwała do późnych godzin wieczornych 28 czerwca
2021 roku, odbyła się także dyskusja na temat Raportu o stanie Gminy
za rok 2020, który zgodnie z wprowadzonymi w 2018 roku przepisami
każda Gmina ma obowiązek stworzyć i przedstawić mieszkańcom
oraz radnym.
6
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Wyniki głosowania w sprawie absolutorium to 20 głosów „za” na 21
możliwych (1 głos wstrzymujący), zaś
w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza to 19 głosów „za” na 21 możliwych (2 głosy wstrzymujące).
Tak dobra ocena pracy Burmistrza
oraz radzymińskich urzędników poparta jest imponującymi danymi statystycznymi. Mimo że głosowania

„Nowy ład” w finansowaniu jednostek samorządu
terytorialnego – szansa czy zagrożenie?
W grudniu 2020 roku Ministerstwo Finansów opracowało dokument, którego celem jest przedstawienie założeń zmian
zasad finansowania samorządów. Z punktu widzenia samorządu, zmiany okazały się jednak dalekie od pożądanych.

uruchomiono system kontroli warunków
zajęcia i wykonywania prac odtworzeniowych. Po pierwszym okresie, gdy wiele
z prowadzonych kontroli kończyło się nakładaniem kar finansowych za ujawnione
nieprawidłowości, współpraca z wykonawcami układa się teraz w sposób właściwy,
respektujący wzajemne oczekiwania gminy i podmiotów gospodarujących.
Trwa wyposażanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w sprzęt. Decyzją Rady Miejskiej, zabezpieczone zostały środki w budżecie Gminy na zakup maszyn
w 2021 r. W maju br. dokonano zakupu
pierwszej z planowanych maszyn. Jest to
wieloczynnościowe urządzenie, które zależnie od potrzeb i sezonu wykorzystywane będzie do zamiatania chodników
i ścieżek rowerowych, koszenia zieleni
w parkach i na placach zabaw, zbierania
opadających liści w okresie jesiennym,
odśnieżania i posypywania miejsc zalodzonych w zimie. Liczymy, że dzięki
dobrej pracy i jej widocznym efektom,
Zakład Gospodarki Komunalnej stale
będzie się rozwijał.
Andrzej Nocoń
Dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Radzyminie

Od lat strona samorządowa sygnalizowała konieczność zmiany sposobów finansowania i rozkładu kosztów
w istotnych obszarach funkcjonowania samorządów, ze szczególnym
uwzględnieniem finansowania systemu oświaty. Być może w odpowiedzi
na te liczne postulaty Ministerstwo
Finansów pochyliło się nad zagadnieniem i przedstawiło spójny sposób przeprowadzenia rewolucji w zakresie finansów jednostek samorządu
terytorialnego. Przy czym „spójny”
wcale nie oznacza „pozytywny”.
Regułą, która ma z założenia stabilizować dochody Gminy, jest wyliczenie dochodów z PIT, CIT i subwencji oświatowej dla danego roku
na podstawie wartości roku poprzedniego, pomnożonej przez średnią dynamikę wzrostu PKB w cenach bieżących za okres ostatnich ośmiu lat.
Dla roku 2021 planowane w gminie
Radzymin dochody z tytułu udziału
w PIT to prawie 45 mln zł. Spodziewane dochody z tytułu CIT to prawie
2 mln zł, natomiast dochody z tytułu
części oświatowej subwencji ogólnej
to 30,5 mln zł. Razem te wartości sumują się do 77,5 mln zł. Planowane
dochody bieżące budżetu gminy Radzymin to 190 mln zł, z czego dotacja
na świadczenie wychowawcze (500+)
stanowi 42,7 mln zł. Wymienione 3
kategorie dochodowe stanowią zatem
41% dochodów bieżących budżetu.

Jednak w najbliższej przyszłości,
świadczenie 500+ zniknie z dochodów budżetów jednostek samorządu
terytorialnego i wypłacane będzie
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wobec tego, wymienione trzy
kategorie dochodowe stanowić będą
aż 53% dochodów bieżących gminy
Radzymin. Proponowane rozwiązania dotkną zatem podstaw funkcjonowania samorządów.
Należy też pamiętać, że przyszłe
dochody JST planowane są w wartościach nominalnych, bez urealnienia
o planowaną inflację. Nawet w roku 2020, przy negatywnym wpływie
pandemii, dochody nominalnie rosły.
Drugim elementem składowym
proponowanych rozwiązań, jest
oparcie należnych w danym roku
dochodów z tytułu udziału w PIT
i CIT o średnią ważoną tych wartości z ostatnich trzech lat. Dotychczas
obowiązuje zasada, iż gminom przynależne jest około 40% PIT danego
roku. Zgodnie ze zmianami, Ministerstwo Finansów proponuje by
w danym roku udziały w PIT i CIT
stanowiły 50% udziałów należnych
dotychczas dla danego roku, powiększonych o 33% udziałów należnych za rok poprzedni i 17% udziałów
należnych za okres sprzed dwóch lat.
Przyjmijmy założenie, iż dochód Budżetu Państwa z tytułu PIT w roku

2021 wyniósł 100 jednostek, w roku
2020. 95 jednostek a w roku 2019. 90
jednostek. Przy dotychczasowych założeniach do gminy wpłynie w roku
2021 40 jednostek pieniężnych dochodu. Przy założeniach proponowanych, 38,66. W efekcie, dochody
dotychczas planowane zostaną osiągnięte z dwuletnim opóźnieniem.
Negatywny wpływ rozwiązań obserwowany będzie w okresie 8 lat od
momentu wprowadzenia. Dopiero
po takim czasie wartości się zrównają. Oczywiście to twarde dane. Obliczenia wykonać może każdy, dlatego
w dalszej części dokumentu otrzymujemy zapewnienie, iż ewentualna
utrata dochodów skompensowana
będzie nowym składnikiem subwencji ogólnej. Tyle że prawdopodobieństwo realizacji takiego zapewnienia
zależało będzie nie od kondycji gospodarczej, mierzalnej i obiektywnej,
a od dobrej woli władzy centralnej.
Jedynym scenariuszem, w którym
proponowane rozwiązania (z zastosowaniem średniej ważonej z trzech
ostatnich lat) mogłyby być dla samorządów korzystne w krótkim okresie,
byłby istotny nominalny spadek dochodów z tytułu PIT i CIT. Jednak takie zjawisko nie miało miejsca nawet
w okresach dekoniunktury.
Podsumowując te rozważania,
należy podkreślić z jednej strony zasadność podjęcia dyskusji,

dotyczyły szczególnie trudnego roku,
kiedy wszystkie samorządy w Polsce
borykały się z problemami okresu pandemii, nasz samorząd tradycyjnie od
kilku już lat mógł pochwalić się wzrostem dochodów budżetowych, a także
pozyskanych środków zewnętrznych
i liczbą inwestycji. Przykładowo, na
koniec 2013 roku dochody gminy wynosiły 63.475.386,58 zł, by w ubiegłym
roku zbliżyć się do magicznej liczby
200 milionów złotych (192.516.277,73
zł). Co podkreślił sam Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński wydatki
majątkowe, czyli te najbardziej oczekiwane przez mieszkańców, bo przeznaczone na nowe inwestycje, wyniosły aż
41.115.428,99 zł - t.j. 1466,15% wartości
za rok 2013. Względem poprzedniego
roku, to wzrost o ponad 50%.

Dobre wyniki naszej gminy dostrzegane są przez ekspertów i samorządowców w całej Polsce – Radzymin od kilku lat pnie się we
wszystkich możliwych rankingach,
zajmując czołowe miejsca z takimi
gminami jak Ząbki czy Marki, już
nie tylko pośród gmin na Mazowszu,
ale także w całej Polsce. Efektem tego jest także rosnąca ocena Powiatu
Wołomińskiego. Oczywiście nadal
pozostaje bardzo wiele do zrobienia,
szczególnie w sferze drogownictwa,
dostępu do mediów, bezpieczeństwa
i wypoczynku mieszkańców czy też
nowych inwestycji - gdyż skala potrzeb przy ciągłym wzroście liczby mieszkańców także nieustannie
wzrasta. Mam jednak nadzieję, że
m.in. wypracowane w Radzyminie

wzorce współpracy z władzami innych Gmin, czy Powiatu przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
oraz prywatnymi przedsiębiorcami
lokujących u nas nowe inwestycje
stale będą poprawiać radzymińskie
warunki życia, pracy, edukacji i lecznictwa.
Tak dobrych wyników nie byłoby,
gdyby nie wspomniana na wstępie
praca zespołu radzymińskich urzędników. To oni konsekwentnie realizują
stawiane przed nimi zadania. W imieniu całej Rady Miejskiej w Radzyminie składam im serdeczne podziękowania, kierując je na ręce Burmistrza
Krzysztofa Chacińskiego.
Piotr Rembelski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radzyminie

Mimo pandemii, miniony rok można zaliczyć w naszej gminie do udanych
pod względem wzrostu dochodów budżetowych, pozyskanych środków zewnętrznych i inwestycji.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat
widać, jak znacznie zmienił się budżet
gminy Radzymin. Na koniec roku 2020
dochody wyniosły aż 192.516.277,73 zł
przy dochodach w roku 2013 w wysokości 63.475.386,58 zł. Główną składową
dynamicznego wzrostu były dochody
bieżące. Dynamika wzrostu tej kategorii ukształtowała się w ostatnich latach
na średnim poziomie 16,04%. W okresie analizy dochody bieżące stanowiły
278% wartości roku 2013.
Znaczny wzrost odnotowano również w 2020 roku po stronie wydatkowej. Wydatki budżetu Gminy Radzymin w minionym roku wyniosły
203.998.827,32 zł, przy wartości dla roku 2013 na poziomie 55.489.595,43 zł.

www.radzymin.pl

www.radzymin.pl

Wykres przedstawia prognozę dochodów gminy Radzymin
z tytułu PIT i CIT na najbliższe lata
dochody aktualne (PIT, CIT, subwencja oświatowa)
Propozycja MF (zakładane wartości PIT, CIT, kompensata subwencją "rozwojową
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Wykres przedstawia prognozowane skutki propozycji MF
dla dochodów gminy Radzymin w perspektywie obowiązującej
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Różnica - Propozycja MF – aktualne prognozy
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a z drugiej - potencjalne ryzyko uzależnienia skutków finansowych od
autorytarnych decyzji władzy centralnej, w miejsce obiektywnych

i mierzalnych, rzeczywistych wartości makroekonomicznych.
Artur Goryszewski
Skarbnik Gminy Radzymin

Stanowi to wzrost o 267,63% przy średniorocznym wskaźniku wzrostu wysokości 20,61%.
Rok 2020 wpisuje się w długofalową tendencję wzrostu nakładów przeznaczonych na inwestycje. Wydatki

majątkowe w 2020 roku osiągnęły wartość 41.115.428,99 zł i stanowiły 1466,15%
wartości cechującej rok 2013. Wydatki
wzrosły względem roku poprzedniego
o 50,25%, a różnica wartościowa wyniosła 13,75 mln zł.

Finansowanie inwestycji środkami zewnętrznymi
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Samorz ąd

Ś rodowisko

Uwalnianie miejsc parkingowych w centrum Radzymina
Choć w centrum Radzymina znajduje się obecnie ponad 600 miejsc
parkingowych, wydaje się, że jest ich znacznie mniej.
Wynika to stąd, że wielu pasażerów
komunikacji miejskiej parkuje swoje samochody w śródmieściu, zajmując na cały dzień często najatrakcyjniejsze miejsca
parkingowe, przez co klienci zlokalizowanych w centrum miasta usług mają trudności w zaparkowaniu swoich pojazdów.
Planowanym rozwiązaniem tego typu problemów będzie wymuszenie rotacji
postojów w śródmieściu, co gmina Radzymin osiągnie, wprowadzając strefę ograniczonego parkowania. Założenie jest takie, żeby po pobraniu biletu z parkometru,
pierwsza godzina postoju była bezpłatna.

Druga godzina będzie bezpłatna tylko dla
posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca, natomiast za dłuższy czas parkingu,
zarówno oni, jak i pozostali kierowcy będą
musieli uiścić opłatę.
Termin wdrażania strefy płatnego parkowania będzie sprzężony z terminem zakończenia budowy dwóch parkingów przesiadkowych do komunikacji - pierwszego,
na 146 miejsc przy stacji PKP, którego budowa już się formalnie rozpoczęła i drugiego - parkingu na 180 miejsc, położonego na
odcinku dawnej obwodnicy pomiędzy ulicą
Słowackiego a rondem z ulicą Wołomińską,

gdzie pojawi się również chodnik dla pieszych i oświetlenie. Parking ten będzie obsługiwany przez dwa przystanki linii ZTM
738, która będzie zawracała na rondzie przy
ul. Wołomińskiej. Najprawdopodobniej,
do tego rozwiązania dostosuje swoją ofertę
również komunikacja prywatna.
Obecnie Gmina jest w trakcie przygotowywania wniosku ZRID na tę inwestycję i pewnie jeszcze w tym roku zostanie
rozpoczęta budowa. Oba parkingi będą
gotowe pod koniec 2022 roku i wówczas
powstaną warunki do wdrożenia strefy
ograniczonego parkowania.

Tego typu rozwiązanie sprawdziło się
już w Wyszkowie i będzie wdrażane w Ząbkach. Ponieważ nie jesteśmy już w stanie
wygenerować większej ilości miejsc parkingowych w ścisłym centrum Radzymina, tylko w taki sposób można doprowadzić do sytuacji, w której istniejące miejsca
parkingowe będą rozsądnie wykorzystywane.
Projekt strefy płatnego parkowania
w Radzyminie poprzedzą studium wykonalności, konsultacje i badania zachowań
kierowców. Te działania pozwolą odpowiedzieć na pytania, jak duża powinna to
być strefa, jak powinny wyglądać opłaty.
Z pewnością zastosowane będą parkometry drugiej generacji, które pozwalają na
różne formy płatności, również za pomocą

zdalnej aplikacji, tak, aby obsługa była jak
najmniej uciążliwa dla użytkowników.
Z góry trzeba zaznaczyć, że opłata będzie przede wszystkim narzędziem do spowodowania rotacji. Aby kierowcy parkowali na danym miejscu tak krótko, jak to
jest niezbędne i zwalniali miejsce dla kolejnych klientów. Natomiast dla pracowników usług w śródmieściu, którzy muszą
parkować cały dzień, dedykowany jest parking na 80 miejsc przy ulicy Głowackiego,
z którego korzystają już pracownicy urzędu, przed którym najatrakcyjniejsze miejsca przeznaczone są dla klientów. Podobną
taktykę warto stosować przed punktami
usług. Jeśli klient podjedzie w miarę blisko sklepu, wtedy będzie parkował znacznie krócej.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Na sesji w dniu 31 maja Rada Miejska w Radzyminie uchwaliła MPZP
dla obrębu Łosie, którego procedura rozpoczęta została podjęciem
stosownej uchwały w 2019 roku.
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obręb 05-05 (pomiędzy ul. Wołomińską
i Słowackiego), został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od
24 marca do 15 kwietnia, podczas którego w dniu 12 kwietnia odbyła się dyskusja publiczna za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online).
Do dnia 29 kwietnia można było składać
uwagi.
Plan wyznacza tereny dla uzupełnień i rozwoju zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usytuowane wzdłuż
ulicy Słowackiego oraz mieszkaniowej
jednorodzinnej usytuowane w części

południowej i wzdłuż ulicy Wołomińskiej. W obszarze tym wydzielono również tereny zabudowy usług, w tym związane z obsługą funkcji mieszkaniowej.
Wyznaczono także publicznie dostępne
tereny zieleni urządzonej w formie parków i skwerów oraz zieleni przywodnej
towarzyszącej rowom melioracyjnym,
stanowiące zaplecze dla rekreacji i wypoczynku oraz zapewniające główne powiązania komunikacji pieszej, zarówno
z istniejącym obiektem sportowo-rekreacyjnym, jak i planowanym w jego sąsiedztwie nowym budynkiem szkoły.

rozumianych usług, w tym usług publicznych, ale również lokalizacji zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej o wysokim zintensyfikowaniu. Plan ten porządkuje również istniejący układ komunikacyjny, ustalając
m.in. linie rozgraniczające ul. Strzelców
Grodzieńskich z określoną linią zabudowy pierzejowej, wyznaczając tym samym przestrzeń urbanistyczną, w której
będzie możliwa realizacja wzdłuż ciągu
drogowego zarówno parkingów, ciągów
pieszych, ścieżek rowerowych, jak i stref
do wypoczynku zaaranżowanych małą
architekturą i zielenią. Realizacja planowanej inwestycji zgodnie z uchwalonym
planem, umożliwi wytworzenie swojego
rodzaju strefy śródmiejskiej, sprzyjającej
rozwojowi życia społeczności miejskiej
Radzymina.

W związku z pilną potrzebą podjęcia działań mających na celu ograniczenie i wyeliminowanie podtopień i zalewania terenów rolnych i budowlanych
na terenie miasta i gminy Radzymin
zwracamy się do mieszkańców wszystkich miejscowości o niezwłoczne i bezwzględne oczyszczenie i udrożnienie
rowów melioracyjnych, które przebiegają przez prywatne działki, a których
niedrożność jest główną przyczyną powstawania lokalnych podtopień.
Czyszcząc rowy, należy zwrócić
szczególną uwagę na stan przepustów
i w razie stwierdzenia, że są niedrożne
– należy je wyczyścić w pierwszej kolejności.
Zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy Prawo wodne utrzymywanie urządzeń
wodnych – a zatem także rowów – należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji.
W przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego – czyli także niewłaściwej bądź braku konserwacji – których następstwem jest zmiana
funkcji tego urządzenia lub szkodliwe

Postęp prac nad Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego
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Wyłożenie projektu planu
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i konsultacji, zbieranie uwag
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Ponowne wyłożenie
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zbieranie uwag
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Cegielnia
Radzymin 7B (Centrum)
Radzymin 8B (Wołomińska-Słowackiego)

Nowe Słupno-Słupno Górki-Słupno Osiedle
Nowy Janków (Wołomińska)
Rżyska Południe

Zakres i terminy prac
dot. konserwacji rowów:
w
 ykoszenie porostu ze skarp rowu wraz z jego wygrabieniem
w
 terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r.
*wycięcie drzew oraz krzewów rosnących w skarpach i w dnie
rowu (z ew. usuwaniem korzeni i wyrównaniem dna i skarp rowu),
w
 terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r.,
oczyszczenie skarp rowu z pozostałości roślinnych i innych, na
własny koszt,
w
 terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r.,
odmulenie dna rowu na głębokości ok. 20 cm oraz przepustu
w granicach działki, z zachowaniem jego spadku,
w
 terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r.,
w razie potrzeby – ponowne odmulenie dna rowu w granicach ww.
działki, z zachowaniem jego spadku,
w
 terminie do 30 września 2021 r.,
II-gie koszenie porostu ze skarp rowu wraz z jego wygrabieniem
w
 terminie do dnia 31 października 2021 r.,
wykorzystanie materiału z ww. prac konserwacyjnych we własnym
zakresie lub odbiór przez uprawniony podmiot.
Tylko wspólne zaangażowanie
wszystkich właścicieli działek przyległych do rowów przyczyni się do szybszego i skuteczniejszego rozwiązania
problemu zalewania oraz zminimalizowania zagrożenia podtapiania terenu,
a tym samym wyeliminuje możliwość
powstawania szkód w zabudowanych
posesjach i uprawach rolnych.
UWAGA: *Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów – drzewa lub

krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu Wód Polskich
ze względu na potrzeby związane
z utrzymaniem urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych – art. 83f ust.
1 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz.U.2020.55 ze zm.)
Ponadto decyzja z art. 206 ustawy Prawo wodne nakazująca usunięcie drzew
rosnących w rowach, jest wydawana, jeśli
właściciel rowu ich nie usuwa.

W czerwcu br. Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie wdrożył
System Informacji o Odpadach dla mieszkańców Gminy Radzymin.

Wejście
planu
w życie

Łosie

Nowe Załubice
Łąki i Radzymin „przemysłowy”
Emilianów (Węgrzyna)

oddziaływanie tego urządzenia na wody, lub grunty, właściwy organ Wód
Polskich w trybie art. 191 z urzędu lub
na wniosek może, w drodze decyzji
nakazać właścicielowi tego urządzenia przywrócenie poprzedniej funkcji
tego urządzenia, wykonanie urządzeń
zapobiegających szkodom lub likwidację szkód. Jako właściwy organ Wód
Polskich w postępowaniach prowadzonych na podstawie art. 191, obecna
treść art. 14 ust. 6 pkt. 2 wskazuje bezpośrednio dyrektora zarządu zlewni
Wód Polskich.
Przepis art. 205 ww. ustawy określa,
że obowiązek utrzymania urządzeń
melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów. Z kolei przepis art. 208 ustawy Prawo wodne mówi, że właściciele gruntów, na
które urządzenie melioracji wodnych
wywiera korzystny wpływ oraz właściciele gruntów i nieruchomości sąsiednich są zobowiązani umożliwić wejście na grunt, w celu utrzymania tych
urządzeń. Jeżeli obowiązek, o którym
mowa w art. 205 ww. ustawy nie jest
wykonywany, właściwy organ Wód

Polskich ustala w drodze decyzji proporcjonalnie do odnoszonych korzyści
przez właścicieli gruntów szczegółowe
zakresy i terminy jego wykonania.
Ponadto zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt
1 i 2 ustawy Prawo wodne zakazuje się
niszczenia lub uszkadzania urządzeń
wodnych oraz utrudniania przepływu
wody, w związku z wykonywaniem lub
utrzymaniem urządzeń wodnych.
Natomiast generalną zasadą wynikającą z przepisów ustawy Prawo
wodne jest spoczywający na właścicielu urządzenia wodnego obowiązek
utrzymywania tego urządzenia, polegający na eksploatacji, konserwacji
oraz remontach w celu zachowania jego funkcji. Obowiązek ten spoczywa
na właścicielach wszystkich urządzeń
wodnych – do których, jak wspomniane zostało powyżej, należą rowy melioracyjne.
Oznacza to, że w pierwszej kolejności, podmiotem odpowiedzialnym
za należyte utrzymywanie urządzenia
wodnego jest jego właściciel, a procedura wynikająca z przepisu art. 191 ma zastosowanie do rowów melioracyjnych,
tak samo jak do wszystkich innych
urządzeń wodnych. Natomiast uregulowanie zawarte w art. 205 i 206 ustawy
Prawo wodne ma charakter subsydiarny w stosunku do art. 191.
Nie ma zatem przeszkód by w sytuacji wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 191 obowiązek przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia
wodnego lub likwidacji szkód został
nałożony na właściciela urządzenia.

System Informacji o Odpadach

Skierowanie projektu
planu do Rady Miejskiej
w celu uchwalenia

Stan na lipiec 2021 r.

Plan wyznacza tereny przeznaczone pod nową zabudowę mieszkaniową,
stanowiącą kontynuację i uzupełnienie
istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej w granicach miejscowości Łosie. Lokalizacja terenów przeznaczonych
pod rozwój funkcji mieszkaniowej oraz
miejscowo działalności usługowej, pozwoli wykorzystać jego potencjał ekonomiczny. Dodatkowo położenie obszaru
w sąsiedztwie cennych przyrodniczo terenów tj. rozległych kompleksów leśnych
i doliny rzeki Rządzy, daje również możliwość korzystnej lokalizacji inwestycji
związanych z budownictwem letniskowo-rekreacyjnym.
Na kolejnej sesji w dniu 28 czerwca został także uchwalony plan dla obrębu Cegielni – część „A-2”, który ukierunkował
zmianę charakteru wiejskiego obrębu,
przekształcając znaczne obszary rolnicze na tereny o charakterze podmiejskim
z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Ponadto plan umożliwia realizację
przebudowy i częściowego uregulowania
przebiegu Kanału Sierakowskiego utrzymując rezerwę terenu, celem zapobiegania podtopieniom okolicznych obszarów
inwestycyjnych.
Po uchwaleniu dwóch MPZP w centralnej części miasta, dotyczących wydzielonych części A dla planów Radzymina Etap 7 oraz Radzymina Etap 8,
kontynuowano procedurę dla pozostałych po wydzieleniu części B tych planów.
W wyniku uwzględnienia złożonych
uwag, poprawiony projekt MPZP dla
Radzymina Etap 8 część B, obejmujący

Plan ten zostanie przedłożony do uchwalenia na kolejnej sesji Rady Miejskiej.
Podobnie po uwzględnieniu uwag do
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla Radzymina Etap 7
część B, obejmującego obręby 03-03 i 0304 (pomiędzy ul. Weteranów, Jana Pawła
II, Maczka, Konopnickiej), został on wyłożony do publicznego wglądu w dniach
od 21 kwietnia do 12 maja. Dyskusja publiczna odbyła się w dniu 10 maja w formie online. Uwagi do wyłożonego projektu składane były do dnia 26 maja.
Uchwalony również na ostatniej sesji
w dniu 28 czerwca powyższy miejscowy
plan w ścisłym centrum miasta, wprowadza w przestrzeń śródmieścia Radzymina tereny zapewniające rozwój tkanki
miejskiej zgodnie z zasadami rewitalizacji miast, umożliwiając rozwój szeroko

Utrzymanie rowów melioracyjnych,
a obowiązki właścicieli gruntów

Nadma (węzeł Wołomin)
Nadma (Kozia Góra)
www.radzymin.pl

Każdy właściciel domu jednorodzinnego na terenie gminy Radzymin może
sprawdzić informacje nt. odbioru odpadów ze swojej nieruchomości w gminnym systemie informatycznym. Na
portalu Systemu można znaleźć indywidualny harmonogram wywozu odpadów
z danej nieruchomości na rok bieżący.
Można go również zachować lub wydrukować w formacie PDF.
System umożliwia podgląd potwierdzeń odbioru odpadów segregowanych
i zmieszanych. Potwierdzenia są dostępne w systemie, o ile pojemnik na
odpady zmieszane jest wyposażony
www.radzymin.pl

w identyfikator RFID, a wystawione odpady segregowane są prawidłowo oznakowane kodami kreskowymi.
W przypadku nieterminowego lub
niewłaściwego odbioru odpadów z Państwa nieruchomości, istnieje możliwość
złożenia reklamacji on-line. System oferuje możliwość śledzenia sposobu załatwienia złożonych reklamacji.

Kody kreskowe na workach
Przypominamy o obowiązku naklejania aktualnych kodów kreskowych, obowiązujących od 1 stycznia 2020 r., na worki z odpadami segregowanymi – papier,

szkło, tworzywa sztuczne, bioodpady,
Kody kreskowe należy naklejać na każdą frakcję odpadów, zgodnie z opisem
umieszczonym na naklejce.
Kody kreskowe należy także okazać
przy oddawaniu odpadów do Punktu
PSZOK
W przypadku braku kodów można je
pobrać bezpłatnie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przy ul. Komunalnej
2 w Radzyminie lub zgłosić ich brak telefonicznie, pod nr tel. 22 667 68 68 / 873
/ 876 /866 lub na adres e-mail: zgk@radzymin.pl.
Równie istotne, jak kody kreskowe na

workach, są identyfikatory RFID umieszczone na pojemnikach na odpady zmieszane. Dzięki czytnikom, informacja
o odbiorze odpadów jest automatycznie
wprowadzana do systemu. Czytniki instaluje firma odbierająca odpady. W przypadku braku czytnika prosimy o kontakt
z Zakładem Gospodarki Komunalnej.
Dzięki temu, że dane o odbiorze odpadów są automatycznie gromadzone w systemie, Zakład Gospodarki Komunalnej
może lepiej zarządzać gospodarką odpadami na terenie Gminy Radzymin.
Oznakowanie odpadów kodami
kreskowymi i identyfikatorami RFID

pojemników pozwala na:
śledzenie przejazdu pojazdów odbierających odpady, a co za tym idzie potwierdzenie, czy z nieruchomości zostały w danym dniu odebrane odpady,
identyfikację nieruchomości oraz rodzaj i ilość poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odbieranych
z danej nieruchomości,
kontrolę firmy odbierającej odpady,
sprawdzanie zasadności składanych
przez mieszkańców reklamacji.
Więcej aktualności na temat gospodarki odpadami można znaleźć na
stronie www.czysty.radzymin.pl
Radzyminiak 3/2021
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Jak postępować ze zwierzętami
bezdomnymi, rannymi i martwymi
Każdy z nas może się znaleźć w sytuacji,
gdy spotkamy na swojej drodze zwierzę,
które wymaga pomocy. Dlatego liczymy,
że niniejszy miniporadnik okaże się
Państwu pomocny i cenny.
Wykaz jednostek podejmujących
działania z udziałem zwierząt na terenie
gminy Radzymin
ZWIERZĘTA

JEDNOSTKA
REALIZUJĄCA

DANE KONTAKTOWE

zwierzęta bezdomne

Ekopatrol gminy
Radzymin
(w godzinach pracy UMiG)

(22) 66 76 700
eko@radzymin.pl

koty wolno żyjące
(zwierzęta chore,
zgłaszanie ślepych
miotów)

Ekopatrol gminy
Radzymin
(w godzinach pracy UMiG)

(22) 66 76 700
eko@radzymin.pl

zwierzęta bezdomne
zachowujące się
agresywnie, które
stanowią zagrożenie
dla otoczenia

Policja

(22) 786 50 07 / 997

Ekopatrol gminy
Radzymin
(w godzinach pracy UMiG)

(22) 66 76 700
eko@radzymin.pl

Policja

(22) 786 50 07 / 997

Ekopatrol gminy
Radzymin
(w godzinach pracy UMiG)

(22) 66 76 700
eko@radzymin.pl

Ekopatrol gminy
Radzymin
(w godzinach pracy UMiG)

(22) 66 76 700
eko@radzymin.pl

Policja

(22) 786 50 07 / 997

zwierzęta dziko żyjące,
np. dzik, łoś, jeleń, lis,
kuna, jeż itp.

Ekopatrol gminy
Radzymin
(zwierzęta z terenów
publicznych)

(22) 66 76 700
eko@radzymin.pl

zwierzęta martwe
z terenów publicznych

Zakład Gospodarki
Komunalnej

(22) 66 76 885
Radzymin,
Komunalna 2

Straż Pożarna

998

Pogotowie Energetyczne
(wszelkie przypadki
związane z urządzeniami,
przewodami pod
napięciem)

991

Miejski Ogród
Zoologiczny w Warszawie
(azyl dla ptaków)

(22) 670 22 07
(7.00-19.00)
azyl @zoo.waw.pl
ptaki można dowozić
do azylu całą dobę
(brama od Mostu
Gdańskiego)

do usuwania gniazd
należy wzywać
firmy komercyjne

---

Straż Pożarna
(tylko w przypadku
zagrożenia życia)

998

Powiatowy Lekarz
Weterynarii/
lekarz pierwszego
kontaktu

---

wypadki drogowe
z udziałem zwierząt

ranne zwierzęta
bezdomne

zdarzenia ze zwierzętami
na wysokościach, np.
kot na drzewie, ptak
zaplątany w drutach

ptaki (ranne)

szerszenie, osy

przypadki
pogryzień człowieka
przez zwierzę
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Zwierzęta w lesie

Zwierzęta bezdomne
Pamiętajmy, że nie każde wałęsające się bez opieki zwierzę, jest bezdomne. Mimo zakazu puszczania zwierząt domowych bez dozoru, nadal wielu mieszkańców pozwala
swoim czworonogom na samotne wędrówki po okolicy,
żeby się „wybiegał”. Zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń, za samo puszczenie luzem psa bez kagańca grozi
obecnie mandat do tysiąca złotych. Jeżeli pies stworzy zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, właścicielowi
grozi grzywna nawet do 5 tys. zł, nagana lub ograniczenie wolności. Dotyczy to również sytuacji, kiedy właściciel
trzyma psa na nieogrodzonej posesji. Warto więc zwrócić
uwagę nieodpowiedzialnemu sąsiadowi, jeśli pozwala swojemu psu na samotne wycieczki po okolicy.
Które zwierzęta uznaje się za bezdomne?
Przepis art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt definiuje "zwierzęta bezdomne" jako zwierzęta domowe lub
gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia
ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale
dotąd pozostawały.
Przyjmuje się, że zwierzę bezdomne to takie, które błąka
się dłuższy czas, jest wychudzone, zaniedbane, okaleczone,
wyglądające na chore. Jeśli widzimy zwierzę odpowiadające temu opisowi, w szczególności pozostawione na uwięzi,
mamy obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko
dla zwierząt, straż gminną lub Policję. W przypadku gminy
Radzymin zgłoszenia przyjmuje Ekopatrol (22 66 76 700)

w godzinach pracy urzędu. Poza godzinami pracy zgłoszenia należy kierować na Policję (bezpośrednio na Komisariat
w Radzyminie 22 786 50 07 lub 997). Odławianiem zwierząt
zajmują się pracownicy Ekopatrolu lub schroniska (powiadomionego przez policję).
Jeśli zwierzę posiada zarejestrowany czip, szybko wraca
do właściciela. Dlatego warto czipować swoje psy. W ten
sposób oszczędzamy zarówno im, jak i sobie stresu, a czasem i kosztów, jeśli trzeba jechać po zwierzę do schroniska.
Pracownicy Ekopatrolu na miejscu sprawdzają czytnikiem
obecność czipa i jeśli jest on zarejestrowany w bazie Safe-Animal (największa baza zarejestrowanych czipów na
świecie), właściciel zostaje natychmiast poinformowany
o możliwości odebrania zguby.
Jeśli pracownicy Ekopatrolu nie znajdą czipa, pies zostaje w pierwszej kolejności zaczipowany, w razie potrzeby
udzielana mu jest opieka weterynaryjna. Następnie zostaje
umieszczony w punkcie przetrzymań dla zwierząt. Ogłoszenia o znalezieniu zwierzaka wraz ze zdjęciami trafiają niezwłocznie na stronę urzędu, do zakładki Zwierzęta
Gminy Radzymin oraz na tematyczne fora w mediach społecznościowych. Jeśli nie udaje się ustalić właściciela, zwierzę może trafić do adopcji.
Psy odłowione przez schronisko trafiają bezpośrednio do
schroniska, gdzie również podlegają zaczipowaniu, ogłoszeniu na stronie Facebook’owej schroniska. Przed przekazaniem do adopcji przechodzą również zabieg kastracji,
w celu zapobieżenia niekontrolowanemu rozmnażaniu się.

Wypadek komunikacyjny z udziałem zwierzęcia
Przede wszystkim, zwierzę jako istota żyjąca i zdolna do
odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, a człowiek winien
jest mu opiekę i ochronę. Dlatego niedopuszczalne jest
pozostawienie zwierzęcia cierpiącego bez pomocy i opieki.
Obowiązek pomocy zwierzęciu dotyczy zarówno uczestnika wypadku (jeśli sami potrąciliśmy zwierzę), jak i również w przypadku, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku
i po prostu przypadkiem trafiliśmy na ranne zwierzę.
W przypadku, gdy do zranienia zwierzęcia dochodzi
w wyniku wypadku komunikacyjnego, wówczas w pierwszej kolejności konieczne jest usunięcie zwierzęcia bezpośrednio z drogi, tak aby nie powodowało zagrożenia dla
innych uczestników ruchu drogowego. Przede wszystkim
jednak należy myśleć o własnym bezpieczeństwie. Jeśli
mamy jakiekolwiek problemy z usunięciem ciała z drogi,
obawiamy się np. pogryzienia przez ranne zwierzę, itp. nie
podejmujemy czynności usunięcia przeszkody. Natomiast
należy uprzedzić telefonicznie policję (telefon 112 lub 997)
o wypadku i o tym, że ciało zagraża w ruchu drogowym.
Należy wtedy miejsce zagrożenia oznaczyć w sposób widoczny w dzień i w nocy oraz zaczekać do przyjazdu Policji lub innych służb.
I tu, zasadniczo, kończy się rola osoby zgłaszającej wypadek. Od tej pory policjanci zabezpieczają teren. Osoba
obsługująca telefon alarmowy decyduje o powiadomieniu

innych służb niezbędnych do zabezpieczenia wypadku
oraz zajęcia się rannym zwierzęciem, np. powiadamiając
odpowiednie służby weterynaryjne (lekarza weterynarii, z którym gmina ma podpisaną umowę na opiekę nad
zwierzętami powypadkowymi).
Gdy nie zachodzi konieczność bezzwłocznego uśmiercenia, zwierzę kierowane jest do odpowiedniej dla danego
gatunku placówki leczniczej: zwierzęta łowne do jednego
z ośrodków rehabilitacji zwierząt prowadzonych za zgodą
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zwierzęta
domowe do lecznicy weterynaryjnej, w której udzielona
zostaje im wszelka niezbędna pomoc medyczna.
W przypadku zwierzęcia domowego lekarz weterynarii informuje Ekopatrol o stanie zwierzęcia. Sprawdzany
jest czip. Jeśli zwierzę go nie posiada, przeprowadzana jest
pełna procedura poszukiwania właściciela (wykonywane
są zdjęcia i ogłoszenia na stronie urzędu, w mediach społecznościowych). Jeśli nie udaje się odnaleźć właściciela, zgodnie z przepisami, po zakończeniu leczenia zwierzę powinno trafić do schroniska. Z nieocenioną pomocą
przychodzą w takich sytuacjach organizacje pozarządowe,
które adoptują takie ranne, osłabione zwierzęta, które nie
miałyby szans poradzić sobie w schronisku. Częstokroć
kontynuują leczenie i kosztowną rehabilitację, znajdują
im później domy stałe.
www.radzymin.pl

Większość z nas lubi spacery
w lesie. Warto jednak pamiętać, że
w lesie jesteśmy gośćmi i powinniśmy uszanować i zachować to miejsce takim, jakie je zastaliśmy. Nie
wolno wyrzucać śmieci, wyrywać
krzewów, drzewek czy płoszyć żyjących w nim zwierząt. Nie należy
ich przenosić w inne miejsca, dotykać, głaskać czy zabierać do domu.
Jeśli zwierzę pokazuje się człowiekowi, to istnieje prawdopodobieństwo, że może być ciężko chore.
W przypadku napotkania rannego stworzenia, jedynie co możemy
zrobić, to powiadomić odpowiednie służby leśne, które udzielą zwierzęciu pomocy. Należy pamiętać,
żeby w żadnym wypadku nie dotykać chorego zwierzaka, ponieważ
możemy zarazić się np. wścieklizną
lub inną groźną chorobą. Nie wolno też celowo niszczyć jaj gniazdujących ptaków, mrowisk i wykopanych nor.
Pod żadnym pozorem nie wolno w lesie spuszczać psa ze smyczy, gdyż, poza czynnościami
związanymi z polowaniem, czyn
ten podlega karze grzywny.
Warto zapoznać się również z poradnikiem przygotowanym przez Lasy Państwowe:
www.lasy.gov.pl/pl/informacje/
faq/zwierzeta

Zwierzęta martwe
Co robić gdy trafimy na zwierzę
martwe?
Samorząd gminny ma obowiązek usuwania oraz unieszkodliwiania zwłok zwierząt znajdujących się
na drogach gminnych, bądź należących doń nieruchomościach. Natomiast z dróg publicznych innych
niż drogi gminne, zwłoki zwierząt
powinni usuwać zarządcy konkretnych dróg (np. starostwo powiatowe – w przypadku dróg powiatowych, zarząd dróg wojewódzkich
w przypadku drogi wojewódzkiej,
GDDKiA w przypadku dróg krajowych).
W praktyce, mieszkaniec nie
musi wiedzieć, która droga do kogo należy. Najprostszym sposobem
zareagowania w sytuacji zauważenia martwego zwierzęcia w pasie
drogi będzie przekazanie informacji do Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Radzymin (22 66
76 885), który sprawdzi lokalizację
i poinformuje służby odpowiedniego zarządcy drogi. Na pewno
nie dotykajmy zwierzęcia, gdyż nie
mamy pewności, czy zwierzę nie
padło z powodu choroby zakaźnej,
czy zjedzenia czegoś toksycznego.
Za usunięcie zwłok zwierzęcia
z prywatnych posesji odpowiada
właściciel posesji!
www.radzymin.pl

Bezpłatne czipowanie psów
Po ubiegłorocznym sukcesie akcji
bezpłatnego czipowania psów, gmina
Radzymin rusza z kontynuacją.
Przypominamy, że od 1 stycznia
2021 r. obowiązuje się na terenie gminy
Radzymin opłata od posiadania psów
(120 zł rocznie od psa). Jednocześnie
całkowicie zwalnia się od tej opłaty posiadaczy psów trwale oznakowanych
czipami. Dlatego warto czipować swoje
psy, nie tylko ze względu na ich bezpieczeństwo, ale również dlatego, że
uchroni to nas przed kosztami.
Elektroniczne znakowanie psów,
zwane popularnie czipowaniem (od
ang. słowa chip oznaczającego miniaturowy mikroprocesorowy układ
elektroniczny), to jedna z najskuteczniejszych metod zapobiegania bezdomności zwierząt. Jest to zabieg

szybki, bezpieczny i niezbyt bolesny
dla zwierzęcia (tyle, co zwykły zastrzyk). Czipowanie w ogromnym
stopniu zwiększa prawdopodobieństwo odnalezienia swojego pupila
w przypadku jego zaginięcia.
Najbliższe czipowania będą wykonywane w następujących miejscach
i terminach:
UWAGA! – w związku z COVID-19
prosimy o sprawdzenie (na stronie
www.radzymin.pl) aktualności dat
i godzin poszczególnych akcji. Wszelkie zmiany spowodowane sytuacją epidemiologiczną będziemy publikować
na bieżąco na stronach urzędu.
Przypominamy, że poza akcjami

bezpłatnego czipowania, gmina Radzymin przez cały rok oferuje dofinansowanie elektronicznego znakowania
w kwocie 35 zł. Właściciel zwierzęcia
sam wybiera zakład leczniczy, w którym przeprowadza zabieg. Następnie
na podstawie faktury wystawionej
przez gabinet ubiega się o zwrot poniesionych kosztów, składając stosowny
wniosek (do pobrania na stronie www.
radzymin.pl lub w UMiG).
data

godziny

21 sierpnia
(sobota)

12.00-15.00 Stare
Załubice

miejscowość miejsce

28 sierpnia 12.00-15.00 Ciemne
(sobota)
1 września
(środa)

Więcej informacji o dofinansowaniu
do czipowania oraz kastracji/sterylizacji psów i kotów w gminie Radzymin
znajduje się na stronie www.radzymin.
pl w zakładce Zwierzęta Gminy Radzymin (dział Ochrona Środowiska).
Wszelkie informacje można również uzyskać w Referacie Ochrony
Środowiska 22 66 76 870 lub u pracowników EkoPatrolu 22 66 76 700, email
eko@radzymin.pl.

17.00-20.00 Radzymin

OSP w Załubicach
Stare Załubice, Mazowiecka 49
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Ciemnem
Ciemne, ul. Wołomińska 208
EDINA Przychodnia Weterynaryjna
R-Wet, Radzymin, ul. P.O.W. 16

11 września 12.00-15.00 Słupno
(sobota)

Szkoła Podstawowa nr 1
im. M. Konopnickiej
Słupno, Aleja Jana Pawła II 14

15 września 17.00-20.00 Zawady
(środa)

OSP Zawady

Akcja „Czysta Rządza”

24 kwietnia ponad setka wolontariuszy brała udział w akcji „Czysta Rządza – sprzątamy rzekę
i okolicę”. Inicjatywa zorganizowana była w ramach ogólnopolskiej „Operacji Czysta Rzeka”.

„Operacja Czysta Rzeka” polega na
zbiórce odpadów z koryt rzek, ich brzegów oraz terenów zielonych i rekreacyjnych gmin i miast. Zwraca uwagę na
wszechstronny problem zaśmiecania
terenów o wysokich walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych
gmin i miast nadbużańskich. Celem
projektu jest oczyścić rzeki i przywrócić ich koryta do stanu zbliżonego do
naturalnego. Projekt w całości jest realizowany przez wolontariuszy, którzy
zawiązują sztaby i wspólnie prowadzą
akcje sprzątania na terenie swoich gmin,
miast i wsi wśród lokalnej społeczności.
W sobotnie południe 24 kwietnia, kilkadziesiąt grupek osób zaopatrzonych w worki i rękawice wyruszyło ze Starych Załubic w teren rzeki
Rządza, z żądzą znalezienia skarbów.

I „skarbów” znaleźli niemało, bo prawie 5 ton. Były to olbrzymie ilości butelek, opakowań po jedzeniu, ale też części
samochodowe, opony, meble i wszystko
to, co niefrasobliwi wyrzucili albo pozostawili po swoich biwakach: stare parasole, leżaki, zabawki, kłęby niebezpiecznego drutu kolczastego, a nawet sedes.
Sprzątane były odcinki brzegów od
Dybowa aż do ujścia Rządzy, plaża w Arciechowie, starorzecze Bugu w Popielarzach, a także okolice glinek w Radzyminie. Wszędzie tam, gdzie zgłosili się
chętni do sprzątania. W strategicznych
punktach UMiG Radzymin podstawił
kontenery, do których wolontariusze
znosili i zwozili worki z odpadami.
Do akcji stawili się mieszkańcy
w wieku od lat kilku do 70+. Rodziny,
przyjaciele, sąsiedzi tworzyli zespoły

i wyruszali w teren. Grupy zorganizowali też krwiodawcy ze Stowarzyszenia
HDK Radzymin oraz harcerze i zuchy
ze Szczepu 9 Radzymińskich DH i GZ
Labirynt i 21 GZ Cogitki i 21 DH Horyzonty. Spływy kajakowe Radzymin
zorganizowało ekipę wodniaków, którzy wyciągali niezliczone ilości śmieci
z koryta rzeki.
Na koniec na uczestników czekało
ognisko oraz poczęstunek zorganizowany przez sołtys Starych Załubic Ewelinę Jakubik przy wsparciu Burmistrza
Radzymina Krzysztofa Chacińskiego.
W trakcie ogniska rozlosowano nagrody
i upominki dla uczestników akcji. Dziękujemy za przekazanie nagród firmom:
wypożyczalnia kajaki.pro, Księgarnia
Papirus, Joy Szkoła Języków Obcych,
Warszawskie Centrum Alergologii.
Cieszy tak duży odzew i społeczne

zaangażowanie w tę akcję. Rekordowe liczby nie przynoszą jednak pełnej
satysfakcji, bo smucą jednocześnie. Jesteśmy zadowoleni, bo wykonaliśmy
wielką pracę na łonie natury i dla natury, a zasmuceni, bo śmieci jest wciąż
tak dużo.
Skutkiem zalegających śmieci jest
zamieranie życia w rzekach. Niestety efekty pozbycia się śmieci wciąż są
chwilowe, ze względu na fatalne ludzkie przyzwyczajenie do śmiecenia. Dlatego tak ważne jest, aby zaangażowanie
w troskę o przyrodę i dbanie o czystość
naszego otoczenia stało się jeszcze silniejszym, codziennym nawykiem - naszym i naszych przyszłych pokoleń.
Bierz śmieci w swoje ręce, kiedy je
widzisz.
Do zobaczenia nad czystą rzeką!
Dominika Paciorek
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Seniorzy w sieci

Fundacja Idylla oraz Fundacja Kreatywni otrzymały od gminy Radzymin
dotacje na szkolenia, dzięki którym seniorzy poznają obsługę komputera
i telefonu dotykowego, najpopularniejsze aplikacje oraz podstawowe
zasady bezpieczeństwa w Internecie.
Obostrzenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym mocno
wpłynęły na relacje międzyludzkie.
Ze względu na restrykcje większość
z nas musiała ograniczyć spotkania
w gronie rodziny i przyjaciół. Kłopotliwe stało się wypełnianie codziennych obowiązków jak zakupy, czy
załatwianie spraw urzędowych. Lekarstwem na pandemiczne kłopoty
okazał się Internet. Spotkania, zakupy, rozrywka – przeniosły się do świata wirtualnego. Niestety, nie wszyscy
mogli korzystać swobodnie z tego, co

oferują nam nowoczesne technologie. Szczególnie dotyczyło to seniorów. To nadal grupa społeczna, która
w dużym stopniu podlega wykluczeniu cyfrowemu.
Konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie działalności
na rzecz osób w wieku emerytalnym,
przygotowany przez Referat Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu
Miasta i Gminy Radzymin, stawiał
sobie za cel zmniejszenie skali problemu. Tegoroczny konkurs wyłonił
dwie organizacje, który otrzymały
dotacje na zorganizowanie szkoleń
dla seniorów na temat nowoczesnych
technologii ze szczególnym naciskiem
na komunikatory internetowe. Na zajęciach seniorzy uczą się jak korzystać
m.in. z poczty elektronicznej, sklepu
internetowego, czy też załatwić sprawę w e-urzędzie. Celem jest zmniejszenie poczucia izolacji spowodowanej przez COVID-19 poprzez aktywne
korzystanie na co dzień z nowoczesnych technologii.

„RADZYMIŃSKI
SENIOR - AKTYWNY
W REALU I SIECI”

Fundacja Kreatywni zaprasza
Seniorów mieszkających
w gminie Radzymin do udziału
w bezpłatnym kursie z nowoczesnych technologii.
Zapisy/informacja
– 501 216 375.

Gmina pyta o przyszły kształt parku
edukacyjno-rekreacyjnego „Ogrody Historyczne”
Gmina Radzymin w maju przeprowadziła drugi etap konsultacji
społecznych na temat zagospodarowania przestrzeni wokół
papieskiego lądowiska. To miejsce, gdzie osiadł papieski helikopter
podczas odwiedzin miasta przez Jana Pawła II w czerwcu 1999 r.

„CYFROWY SENIOR”
Fundacja Idylla zaprasza
na bezpłatne warsztaty komputerowe. W programie m.in.
szkolenia z zasad bezpieczeństwa oraz poznanie narzędzi
telekonferencyjnych.
Zapisy/Informacja
574 525 500
Czy akceptuje Pani/Pan propozycję
koncepcji zagospodarowania przestrzeni
roboczo zwanej Parkiem EdukacyjnoRekreacyjnym „Ogrody Historyczne”?

Gmina Radzymin – idealne
miejsce na weekendowy wypad
Bliskość Zalewu Zegrzyńskiego i pięknie usytuowane lasy czynią gminę
Radzymin świetnym miejscem do aktywnego wypoczynku nad wodą oraz
do wypadów na rowerze.
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, zrealizowany
w 2021 roku pod nadzorem Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej
UMiG Radzymin, wyłonił dwa projekty, których realizacja poszerzy katalog pomysłów na spędzanie wolnego czasu.
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Sieć szlaków pieszych i rowerowych została wzbogacona o połączenia wodne. Stowarzyszenie Na Rzecz
Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego otrzymało dotację od gminy
Radzymin na realizacje połączeń pomiędzy Arciechowem a Serockiem.
Na trasie od czerwca do sierpnia kursują katamarany Albatros. Przeprawa

rowerowo – osobowa na Bugu i Narwi
jest inspiracją do tworzenia nowych
tras wycieczkowych.
Drugi ze zwycięskich projektów,
dotowany przez gminę Radzymin to
Radzymiński Szlak Krajoznawczy
o długości 38 km. Trasę opracował
zespół Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział
"Mazowsze". Jej przejście pozwoli zapoznać się z najciekawszymi
na obszarze Gminy obiektami
historycznymi, przyrodniczymi
i krajoznawczymi. Szlak został
zaprojektowany tak, aby turysta
dotarł na start, korzystając z komunikacji zbiorowej: pociągów SKM
oraz autobusów ZTM. Szlak połączy
się z z Warszawską Obwodnicą Turystyczną w okolicach Strugi.
Nowy szlak krajoznawczy zostanie
wpisany do ewidencji szlaków turystycznych PTTK i pojawi się w bazie
internetowej best.pttk.pl, jak również w aplikacji "Szlaki Turystyczne
Mazowsze", dostępnej na Androida
i iOS. Już teraz życzymy Państwu wielu wspaniałych wędrówek po gminie
Radzymin.

Wstrzymuję się 5%

74% TAK
NIE 21%

„Radzymiński Klub
Inspiracji” już działa
7 czerwca 2021 r. w budynku świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłk. pil
Mariana Pisarka w Radzyminie przy ul.
11 listopada 2 wystartowało nowe, przyjazne miejsce dla dzieci i młodzieży. Będą
mogły spędzić tam ciekawie wolny czas,
pod okiem doświadczonych pedagogów
i psychologa. Inicjatywa stworzenia Klubu wyszła od Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej UMiG Radzymin.
Rada Miejska w Radzyminie uchwaliła powstanie nowej gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Radzymiński Klub Inspiracji już w czerwcu
ubiegłego roku. Niestety, start klubu
opóźniła pandemia, która większość
dzieci zamknęła w domach. Dopiero zniesienie restrykcji pozwoliło wrócić do realizacji pomysłu. Pomieszczenia dawnej szkolnej świetlicy przeszły
gruntowny remont i modernizację, aby
od czerwca zaprosić do siebie pierwsze
dzieci. Na uroczystym otwarciu Radzymińskiego Klubu Inspiracji pojawili się

przedstawiciele placówek oświatowych
oraz gminy, w tym inicjatorki stworzenia
Klubu – Monika Nowak, kierująca Referatem Partycypacji i Polityki Społecznej
oraz Katarzyna Czuba.
Klub współpracuje m.in. z rodzicami/opiekunami dziecka, asystentami
rodziny, pracownikami socjalnymi oraz
placówkami oświatowymi. Kierownik
klubu, pani Alicja Gryczyńska jest pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem,
wykładowcą akademickim, asystentem
rodziny współpracującym z radzymińskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Głównym celem placówki jest stwarzanie sprzyjających warunków do rozwoju
osobistego oraz zapewnienie dodatkowej
opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży, którzy potrzebują takiego wsparcia. Klub oferuje stałą pomoc swoim
wychowankom w nauce i rozwoju zainteresowań, organizuje czas wolny w formie
zabaw i zajęć sportowych oraz zapewnia
terapię pedagogiczną i psychologiczną.
www.radzymin.pl

Nowa jednostka pomocnicza
w gminie Radzymin, nowe
władze – Osiedle Centrum
wybrało Zarząd
W sobotę, 26 czerwca, mieszkańcy Osiedla
Centrum na zebraniu ogólnym wybrali spośród
swojego grona Zarząd oraz przewodniczącego.
Osiedle Centrum to nowa jednostka
pomocnicza gminy Radzymin, powołana uchwałą Rady Miejskiej w Radzyminie. Spotkanie odbyło się w hali sportowej Radzymińskiego Ośrodka Kultury
i Sportu.
Zebranie otworzył Zastępca Burmistrza Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki, wyznaczony do pełnienia funkcji
przewodniczącego spotkania. Z ramienia urzędu wspierany był przez Biuro
Rady Miejskiej oraz referat Partycypacji i Polityki Społecznej. W przeprowadzonym głosowaniu radzyminianie
www.radzymin.pl

powołali spośród swojej społeczności
na funkcję przewodniczącego zarządu Osiedle Centrum Macieja Szeszko.
Wspierać będzie go 5-osobowy zarząd
reprezentowany przez Beatę Czerniec,
Elżbietę Darkę, Agnieszkę Chełchowską,
Elżbietę Urbanowicz oraz Ewę Szeszko.
Mieszkańcy nowej jednostki pomocniczej zyskali więc swoich reprezentantów
wobec organów gminy. Zarząd będzie
m.in. przekazywać gminie wnioski i postulaty mieszkańców oraz organizować
i koordynować inicjatywy wspólnoty,
mające na celu poprawę warunków życia

lokalnej wspólnoty. Po stronie Zarządu
leży także inicjatywa ustawodawcza
– większością głosów może podejmować uchwały regulujące i usprawniające
funkcjonowanie wspólnoty. Gmina Radzymin zyskuje dzięki wyborom partnera w rozmowach dotyczących zagospodarowania centrum miasta.
Osiedle Centrum to obszar miasta
ograniczony ulicami Reymonta, Falandysza, księżnej Czartoryskiej, Korczaka, mjr. Waltera oraz ulicami Wąską
i Głowackiego. Statut i obszar Osiedla,
przed podjęciem uchwały przez Radę
Miejską, został poddany konsultacjom
społecznym. Zaproponowane granice
osiedla objęły teren ważny ze względu
na historyczną przeszłość miasta, jak
i jego rozwój społeczno-gospodarczy.
Na obszarze poddanym konsultacjom
znalazły się historyczne obiekty i miejsca, jak pl. T. Kościuszki, Stary Rynek,
kolegiata wraz z klasycystycznym kompleksem sakralnym, oś urbanistyczna
ul. Konstytucji 3 Maja oraz sklepy i budynki użyteczności publicznej.
Osiedle Centrum swymi granicami objęło najbardziej reprezentacyjną część miasta, aktywną społecznie

Zarówno ten fakt, jak i bliskość
Cmentarza Poległych 1920 - równie
ważnego miejsca dla tożsamości historycznej miasta - sprawiają, że gmina z ogromną dbałością podchodzi do
planów zagospodarowania tego terenu. Stąd kolejny etap publicznej dyskusji o kształcie przyszłego parku edukacyjno-rekreacyjnego, który powstanie
w opisanej lokalizacji.
Mieszkańcy gminy Radzymin oceniali na tym etapie projekt autorstwa
Zbigniewa Pachulskiego. Architekt
krajobrazu przygotował wizualizację
„Ogrodów Historycznych”, dla której
punktem wyjścia były cztery autorskie
projekty konsultowane z mieszkańcami gminy w lutym 2021 r. Ich twórcami są Łukasz Kilarski, Barbara Tomanik, Piotr Ciałkowski oraz wspomniany
Zbigniew Pachulski. Swoje opinie na temat projektu mieszkańcy wyrażali wypełniając ankiety w formie elektronicznej lub papierowej oraz uczestnicząc
w spotkaniu online współorganizowanym przez Referat Partycypacji i Polityki Społecznej. Uwagi dotyczące projektu publikowane były także na gminnych
portalach społecznościowych w formie
komentarzy pod postami dotyczącymi
konsultacji społecznych.

W ankiecie wzięło udział ponad 200
osób, z czego akceptację dla prezentowanego projektu wyraziło aż 74% ankietowanych. Rozkład odpowiedzi w ankiecie prezentujemy na wykresie obok.
Drugi etap konsultacji potwierdza oczekiwania mieszkańców, co do
ostatecznego kształtu parku. Ogrody
Historyczne powinny pełnić rolę reprezentacyjną i rekreacyjną, a w swej
warstwie edukacyjnej uwzględniać
miejsca pamięci związane z historią regionu, szczególnie z Bitwą 1920 roku.
W centralnym miejscu radzyminianie postulują usytuowanie placu, który upamiętniałby bohaterów 1920 roku
i moment lądowania Jana Pawła II. Pragmatycznie lokalna społeczność chciałaby, aby przy parku pojawił się parking
dla aut i rowerów oraz elementy infrastruktury dla wypoczynku, m.in.: zieleń, ławki, pergole oraz fontanny.
Projektowany park to ważny obszar
ze względu na utrwalanie tożsamości historycznej Radzymina. Sąsiadujący z lądowiskiem Cmentarz Poległych 1920 r.
oraz Muzeum Bitwy Warszawskiej, które powstanie w pobliskim zabytkowym
Domu Pielgrzyma, stworzą kompleks
architektoniczny o dużym potencjale
turystycznym.

Nowy zarząd Osiedla Centrum: Maciej Szeszko, Beata Czerniec, Elżbieta Darka,
Agnieszka Chełchowska, Elżbieta Urbanowicz, Ewa Szeszko.

i gospodarczo, silnie oddziałującą na
pozostałe obszary. Zdecydowana większość osób uczestniczących w konsultacjach (82%) opowiedziała się za
proponowanymi przez Gminę rozwiązaniami. Efektem podjętej przez Radę

Miejską uchwały były czerwcowe wybory i nowy zarząd. Osobom go tworzącym gratulujemy zaufania, jakim
zostały obdarzone oraz życzymy satysfakcji z pracy społecznej na rzecz
wspólnoty.
Radzyminiak 3/2021
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Korzyści
dla Posiadaczy RKM
 odowanie biletu metropolitalnego ZTM
K
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

W YDAR ZENIA

Zniżki na gminne zajęcia sportowe
i edukacyjne
Zniżki na komercyjne usługi medyczne
Zniżka na basen w Wołominie i Markach
Oferty specjalne i zniżki u ponad 70 firm
partnerskich
Bon Malucha – dofinansowanie opieki nad
dziećmi do lat 3
Zniżki w dostępie do infrastruktury
sportowej

i promocja partnerów
w mediach gminnych - biuletyn
"Radzyminiak", profil gminy na Facebooku,
strona WWW gminy
Dotarcie do posiadaczy karty poprzez
gminny e-mailing
Preferencyjne warunki współpracy
podczas wydarzeń lokalnych
i możliwość ustalenia indywidualnych
form promocji

Korzyści
dla Partnerów RKM
 udowanie grupy lojalnych klientów
B
spośród ponad 14 tys. posiadaczy
Radzymińskiej Karty Mieszkańca
Budowanie wizerunku firm
odpowiedzialnych i zaangażowanych
w życie lokalnej społeczności
Prezentacja na stronie
www.rkm.radzymin.pl

Centrum Medyczne
na Reymonta – zaufaj
specjalistom

Centrum Medyczne na Reymonta
to placówka medyczna, w której profesjonalny personel, świadczy usługi przy wykorzystaniu najlepszych

dostępnych standardów. Firmę tworzy zespół specjalistów, który wykorzystując swą wiedzę merytoryczną
oraz doświadczenie zawodowe zapewniają każdemu Pacjentowi poczucie
bezpieczeństwa i komfortu.
W Centrum Medycznym na Reymonta posiadacze Radzymińskiej
Karty Mieszkańca mogą liczyć na 10%
zniżki na usługi odpłatne, nie objęte umową z NFZ. W ofercie Centrum
znajduje się:
podstawowa i specjalistyczna opieka ginekologiczna;
konsultacje lekarzy specjalistów
m.in. dermatologa, endokrynologa, ortopedy, pediatry;
porady dietetyka;
korzystanie z pracowni USG;
opieka psychologiczna.
badania medycyny pracy.

Centrum Medyczne na Reymonta
ul. Władysława Reymonta 12 lok.125, Radzymin
Recepcja i zapisy:
Poniedziałek ÷ Piątek 7.00÷18.00
tel.: 22 761-66-85

tel.: 22 763-11-60
tel. kom.: 508-427-156
e-mail: nzoz1@onet.pl

10% zniżki na odpłatne usługi medyczne, nie objęte umową z NFZ

W związku z obowiązującym zakazem zgromadzeń powyżej 5 osób, tegoroczne obchody Święta Konstytucji na placu T. Kościuszki w Radzyminie miały
kameralny charakter. Po uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę w radzymińskiej
kolegiacie delegacje władz samorządowych i organizacji społecznych indywidualnie składały wieńce przy pomniku T. Kościuszki. Nie było przemarszu ani
przemówień. Niecodzienną oprawę mszy św. zapewnił kwintet dęty pod batutą
Jakuba Pietruchy, a druhowie z OSP Radzymin wystawili warty przy ołtarzu
i pomniku. Kulturalnym wydarzeniem on-line tego dnia był koncert „Kapela
Niwińskich. Korzenie muzyki Chopina”, transmitowany na kanale YouTube
Miejskiej Sali Koncertowej w Radzyminie.

Eko Butik sklep z odzieżą
używaną i misją
Eko Butik jest spełnieniem marzeń o sklepie z ładnymi rzeczami, dostępnymi dla każdego w ruchu eko!
Sklep oferuje odzież, buty, torebki i dodatki z drugiej ręki.
Atrakcyjne ceny pozwalają ubrać się w sklepie całej rodzinie dosłownie za kilka złotych. Butik jest także miejscem
dla lokalnych artystów i twórców, którzy mogą zostawić
w sklepie swoje dzieła, promując w ten sposób talent.
Butik to także miejsce, gdzie można zostawić niepotrzebną odzież, za którą nasi darczyńcy otrzymują symboliczny kwiatek w ramach akcji „Oddaj ubranie – otrzymaj
roślinkę” we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywy
Lokalne. Ubrania sprzedajemy, ale wspieramy także potrzebujących m.in. OPS Radzymin, lokalne Domy Samotnej Matki czy rodzinne domy dziecka. Przed Eko Butikiem
stoi wieszak z ubraniami za darmo, z którego każdy może
ściągnąć wystawione ubranie i zabrać bezpłatnie do domu. Eko Butik wysyła wyselekcjonowaną odzież także dla
afrykańskich dzieci.

TO NIE JEST ZWYKŁY SKLEP Z ODZIEŻĄ UŻYWANĄ. TO LOKALNY SKLEP Z MISJĄ!
EKOLOGIA + CHARYTATYWNOŚĆ + WSPARCIE
LOKALNOŚCI
Ze środków pozyskanych w Eko Butiku, sklep planuje przeznaczać na początek kwartalnie 2 tys. zł na lokalne akcje, które
mieszkańcy mogą zgłaszać lub wybierać spośród już zaproponowanych na stronie www.ekobutikradzymin.pl/ankieta
Śledź nas tutaj: https://ekobutikradzymin.pl/
https://www.facebook.com/EkoButikRadzymin/
Zapraszamy w godzinach 9:00 – 18:00 a w środy
szczególnie od 8:00, soboty 8:00 -15:00
Adres sklepu ul. 1 Maja 2 Radzymin
Eko Butik w ramach partnera oferuje zniżkę 10% na
odzież używaną na nowy towar

Centrum Rehabilitacji Reflex – Twoje zdrowie jest bezcenne
Bolą Was plecy? Plany pokrzyżowała kontuzja?
Chcecie zadbać o swoją sprawność fizyczną? A może
marzy Ci się chwila relaksu?
Rehabilitanci i masażyści z Centrum Rehabilitacji Reflex są do Państwa dyspozycji – zaproponują
indywidualny program terapii, w zależności od potrzeb i typu schorzenia. Profesjonalna kadra udziela szybkiej i skutecznej pomocy w schorzeniach
kręgosłupa, a także gdy łokieć golfisty lub tenisisty skutecznie utrudnia codzienne funkcjonowanie. W ofercie Centrum m.in. zabiegi laseroterapii, ultradźwięki, terapia prądem niskiej i średniej
częstotliwości oraz zabiegi falą uderzeniową. Efekt?
14
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Święto Konstytucji
3 Maja w cieniu
pandemii

Szybka poprawa stanu zdrowia. Szeroki wachlarz
technik masażu to z kolei recepta na zmniejszenie stresu dnia codziennego, pozbycia się bólu głowy, rozluźnienie napięcia mięśni i wzmocnienie energii

życiowej. Zachęcamy do skorzystania z masażu relaksacyjnego, leczniczego, limfatycznego lub bańką
chińską. Jako jedyni w Radzyminie proponujemy
masaż ajurwedyjski.
Zapraszamy po zdrowie i dobre samopoczucie!

www.re-flex.net.pl
www.facebook.com/CentrumRehabilitacjiREFLEX
Centrum Rehabilitacji REFLEX
ul. Falandysza 11 lok. 191

05-250 Radzymin
tel. 790 314 345

Dla posiadaczy RKM 10% zniżki na oferowane usługi.

www.radzymin.pl

Niezła Scena na Dzień Dziecka
Gminno-sołecka impreza z okazji Dnia Dziecka odbyła się w tym roku w Scenie Cegielnia. Było mnóstwo
atrakcji dla dzieci w każdym wieku,
i tych całkiem małych, i tych prawie dorosłych. Przygotowali je: Sołectwo Cegielnia z panią Sołtys Agnieszką Krawucką na czele, Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Radzymin oraz gospodarze ze Sceny Cegielnia.
Całość była podzielona na strefy wydarzeń. Na wewnętrznej scenie wystąpili młodzi artyści z Sekcji Muzycznej,
która działa przy Miejskiej Sali Koncertowej oraz dzieci z Cegielni z wyzwaniem “Jerusalem Challenge”. Gwiazdami tego dnia były młode, utalentowane
wokalistki: Marta Gałuszewska i Magda
Bereda oraz znakomity tancerz i choreograf Tomasz Nakielski.
Wśród gości spotkaliśmy popularnych titktokerów i gwiazdy Internetu:
Tomek Gregorczyk, Kinga Sawczuk, Natalia Sisik, Sebastian Kowalczyk, Ciapur
www.radzymin.pl

i Kuba Szmajkowski. Imprezę poprowadziła aktorka Grażyna Wolszczak.
Atrakcje dla dzieci w poszczególnych strefach trudno było zliczyć: były animacje, planszomania, zajęcia
z klockami, turniej ping-ponga, przygotowany przez klub Pirania czy zajęcia ze sztuk walki, zorganizowane
przez Fight Club Radzymin. Sołectwo
Cegielnia przygotowało kreatywne zabawy, grę w kapsle i strefę sensoryczną dla maluchów. Ponadto gości zabawiali fantastyczni szczudlarze, clowni,
mimowie i żonglerzy z cyrkowej ekipy Mosaic, zaproszeni przez Sołectwo
Cegielnia.
Nie zabrakło też karuzeli, trampolin
i waty cukrowej, a goście mogli skosztować świetnej kuchni w restauracji Basico. Nad bezpieczeństwem gości czuwała
firma S1 Group. Kto nie był, niech żałuje!
Połączone siły sołectwa Cegielnia, Sceny
Cegielnia i instytucji gminnych zaowocowały świetną zabawą!

22. rocznica wizyty
Jana Pawła II w Radzyminie
W niedzielę 13 czerwca radzyminianie wspominali wizytę św. Jana Pawła II
w naszym mieście. Dziękczynna msza św. odbyła się tradycyjnie na Cmentarzu
Żołnierzy Poległych w 1920 r.
Zgromadzonych gości wzruszyły poetyckie wspomnienia członków Towarzystwa Przyjaciół Radzymina i piękny
koncert Radzymińskiej Orkiestry Dętej
pod batutą płk. Zbigniewa Kusia.
W 22. rocznicę wizyty Papieża Polaka w Radzyminie ks. prałat Stanisław
Popis odprawił w miejscu wizyty mszę
świętą, o której uroczystą oprawę zadbała Radzymińska Orkiestra Dęta. Zwracając się do zgromadzonych, ksiądz
dziekan przypomniał, że równie ważna
jak wspomnienia o wizycie jest pamięć
o naukach św. Jana Pawła II i kierowanie
się jego słowami w codziennym życiu.
Tuż przed mszą nad Cmentarzem
1920 przeleciał helikopter, z którego na
głowy zgromadzonych poleciały symboliczne płatki kwiatów. Huk maszyny
przypomniał niezwykłe chwile sprzed
ponad dwóch dekad, gdy w Radzyminie
lądował papieski helikopter. Tych niezwykłych wrażeń dostarczył nam nie
po raz pierwszy pan Bogdan Domagała, właściciel firmy DJChem Chemicals
Poland S.A., biznesmen i przyjaciel Radzymina.

Ojciec Święty został uwieczniony na pamiętnej fotografii. Pani Joanna ze wzruszeniem wspominała, że Ojciec Święty
miał otrzymać inny, bardziej okazały
bukiet kwiatów, ale przypadek sprawił,
że to właśnie polne chabry i rumianki
zostały utrwalone nie tylko na zdjęciu,
ale także na pomniku św. Jana Pawła II
na radzymińskim cmentarzu, w miejscu, gdzie Papież Polak modlił się nad
mogiłami Bohaterów zwycięskiej bitwy
w 1920 roku.

Wyróżnienie “Bene Meritus
– Zasłużony dla Radzymina”
dla płk. Zbigniewa Kusia
Zwieńczeniem uroczystości z okazji 22. rocznicy wizyty Ojca Świętego
w Radzyminie był przepiękny koncert
papieski w wykonaniu Radzymińskiej
Orkiestry Dętej. Tuż przed nim Pan Kapelmistrz, płk Zbigniew Kuś otrzymał
z rąk Burmistrza Krzysztofa Chacińskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie Piotra Rembelskiego
tytuł i medal „Zasłużony dla Radzymina - Bene Meritus”. Wyróżnienie jest

podziękowaniem i wyrazem uznania
od całej społeczności gminnej za wieloletnią pracę artystyczną z młodzieżą,
za kultywowanie tradycji i wybitne osiągnięcia artystyczne.
Płk. Zbigniew Kuś prowadził orkiestrę przez ponad 12 lat, wystąpił z nią na
kilkuset koncertach w Polsce i za granicą oraz wychował - muzycznie i życiowo - kilka pokoleń młodych artystów.
Po wręczeniu odznaczenia gminnego
Kapelmistrzowi dziękował cały zespół
wraz z p. Arturem Laskowskim, dyrektorem Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Radzymin, przy której działa Radzymińska Orkiestra Dęta. Płk
Zbigniew Kuś w krótkim przemówieniu opowiedział o sukcesach orkiestry
i podkreślił jej muzyczne osiągnięcia.
W przeddzień rocznicy, w sobotę
12.06.2021 w hali ROKiS odbył się koncert Orkiestry Koncertowej Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, a po
nim tradycyjny poczęstunek w postaci
„kremówek papieskich”. Koncert i poczęstunek przygotował p. Mirosław Jusiński, dyrektor ROKiS.

Chabry z pól Słupna
Po mszy świętej z wspomnieniowym
programem pt. “Wizyta Ojca Świętego
Jana Pawła II w Radzyminie w poezji
Hanny Grzegorek i Jadwigi Szczurowskiej” wystąpili członkowie Towarzystwa Przyjaciół Radzymina - p. Hanna
Grzegorek, pan Cezary Wnuk, Wiceprzewodniczący Powiatu Wołomińskiego, pan Zbigniew Tomczyk i p. Joanna
Oksiuta, która własnoręcznie na polach
Słupna zbierała polne kwiaty, z którymi
Radzyminiak 3/2021
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5 maja 2021 r. w radzymińskiej kolegiacie odbyły się uroczystości z udziałem Ministra Obrony Narodowej
Mariusza Błaszczaka i Ordynariusza
Diecezji Warszawsko-Praskiej bp. Romualda Kamińskiego z okazji 30. rocznicy nadania Szkole Podstawowej nr 1
w Radzyminie imienia ppłka pil. Mariana Pisarka.
W trakcie uroczystej mszy świętej
w kruchcie kolegiaty odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową, poświęconą patronowi szkoły - asowi lotnictwa i synowi Ziemi Radzymińskiej
- oraz lotnikom Polskich Sił Zbrojnych, którzy walczyli w Bitwie o Anglię. W uroczystości, oprócz gości oficjalnych, uczniów i dyrekcji szkoły,

udział wziął brat ppłka pil. Mariana
Pisarka - Aleksander Pisarek wraz
z synem Zbigniewem. Przypomnijmy, że ppłk pilot Marian Pisarek był
jednym z najskuteczniejszych pilotów
myśliwców w Bitwie o Anglię. Zginął
w kwietniu 1942 r. w walce nad kanałem La Manche.
Po mszy świętej odczytano decyzję
Ministra Obrony Narodowej ws. nadania Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka
pil. M. Pisarka w Radzyminie Złotego Medalu „Za zasługi dla obronności kraju”. Minister Mariusz Błaszczak osobiście udekorował sztandar
szkoły orderem. Wyróżnienie przyznano na wniosek Warszawskiego
Klubu Seniorów Lotnictwa, którego

przedstawiciele również wzięli udział
w uroczystościach.
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak tak mówił podczas
uroczystości: “To syn ziemi radzymińskiej, to człowiek o silnym charakterze, który w młodym wieku
osiągnął bardzo wiele służąc w Wojsku Polskim. To były cechy całych
pokoleń wychowanych w duchu miłości do Polski. W trudnych czasach
II wojny światowej młodzi ludzie podejmowali wiele wyzwań, których
celem było doprowadzenie do przywrócenia niepodległości naszej Ojczyzny.”
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych

szczebla powiatowego i gminnego,
a także Wicekurator Mazowiecka p.
Dorota Skrzypek oraz przedstawiciele środowisk oświatowych i kombatanci. Uroczystość zakończył występ
uczniów, którzy przepięknie wykonali
program pieśni patriotycznych i wojskowych.
Ppłk pilot Marian Pisarek nie ma
grobu. Tablica w kruchcie radzymińskiej kolegiaty będzie na wieki upamiętniać ofiarę Jego życia i bohaterstwo towarzyszy broni.

„DZIEWCZYNKI NIE MUSZĄ
NA NIC WYRASTAĆ”

Jubileusz 50-lecia małżeństwa – Złote Gody obchodzili:
• Urszula i Marian Bucoń
• Henryka i Jan Chojnaccy
• Krystyna i Kazimierz Gembiccy
• Irena i Franciszek Giera
• Halina i Ryszard Górscy
• Władysława i Roman Kaczyńscy
• Krystyna i Stanisław Kłonica
• Teresa i Marian Marchewka
• Ewa i Stanisław Młotek
• Jolanta i Klemens Nowakowscy
• Teresa i Sławomir Ostrowscy
• Maria i Jerzy Pazio
• Elżbieta i Andrzej Paź

• Władysława i Józef Piłat
• Jadwiga i Józef Pliszka
• Janina i Józef Rosa
• Danuta i Leonard Siwiccy
• Zofia i Józef Sobańscy
• Krystyna i Tadeusz Stefankowscy
• Henryka i Jan Werelich
• Barbara i Wiesław Więch
• Teresa i Ludwik Wojda
• Alicja i Krzysztof Wojnarowicz
• Bogumiła i Waldemar Zajkowscy
• Irena i Ryszard Zeitz

Jubileusz 60-lecia małżeństwa
– Diamentowe Gody obchodzili:
• Teresa i Stanisław Baranowscy
• Wanda i Józef Boguś
• Kazimiera i Władysław Koźlik

• Janina i Kazimierz Pietras
• Maria i Mieczysław Wojda
• Helena i Kazimierz Wyszyńscy

Jubileusz 65-lecia małżeństwa - Żelazne Gody obchodzili:
• Stanisława i Heronim Dobrzynieccy
Wszystkim Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy pięknej rocznicy
małżeństwa i życzymy wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości
i wzajemnym szacunku… Pamiętajcie kochani Małżonkowie,
że „ludzie, którzy kochają się z całego serca, nigdy się nie starzeją”.
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Złote Gody w Scenie Cegielnia
Jubileusz 50. 60. i 65-lecia małżeństwa uczczono w gminie Radzymin w sposób
wyjątkowy. Scena Cegielnia, gdzie zorganizowano galę, wypełniła się po brzegi
Jubilatami oraz ich rodzinami.
Uroczystego wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta RP
na wniosek burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego z okazji 50. rocznicy małżeństwa dokonał
sam burmistrz. Pamiątkowe legitymacje i dyplomy wręczyła Jubilatom
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pani Halina Karasiewicz. Galę poprowadził zastępca burmistrza Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki, dla którego wydarzenie to było szczególnie
wzruszające również dlatego, że wśród
najstarszych stażem Jubilatów (65 lat
małżeństwa) byli jego dziadkowie,

najstarsze z czwórki dzieci chasydzkiego rabina Pinchasa Menachema
Zingera i Baszewy Zylberman Zinger
– córki wybitnego rabina z Biłgoraja.
Tym samym była starszą siostrą
Israela Joszuy, Icchoka Bashevisa
i Moszego.
Paradoksalnie, chociaż to Ester jako pierwsza w rodzinie zajęła się pisaniem, nigdy nie zdobyła takiej sławy,
jak jej młodsi bracia – Israel Jehoszua
Singer (1893-1944) czy Isaac Bashevis
Singer/Icchok Baszewis (1902-1991),
który jak wiadomo, w 1978 r. otrzymał
literacką Nagrodę Nobla.

fot. Paweł Cybulski

„Stalowa Jedynka” wyróżniona w 30. rocznicę
nadania szkole imienia ppłka pil. Mariana Pisarka

Stanisława i Heronim Dobrzynieccy.
Pary, które obchodziły jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego,
otrzymały od Burmistrza pamiątkowe statuetki i upominki. Małżeństwu
z 65-letnim stażem przyznano statuetkę w kształcie serca.
Wydarzenie uświetnił występ zespołu wokalno-kostiumowego „Nadzieja” z Radzymina, działający przy
Instytucie Tradycji Narodowej, który prowadzi pani Urszula Bartosiak.
Utwory z dawnych lat zachęciły publiczność do tańca i sentymentalnych
wspomnień.

Gmina Radzymin
serdeczne dziękuje:
• panu Markowi Kościkiewiczowi
i panu Adamowi Przybyszowi, właścicielom Sceny Cegielnia za współorganizację Jubileuszu;
• pani Ewelinie Cieśla z firmy Wydekorowane - Wytwórnia Kreatywnych
Dekoracji, panu Rafałowi Ciok z firmy MONRAF z Cegielni oraz właścicielom Sklepu Ogrodniczego Witona
z Radzymina za dekoracje i pomoc
w stworzeniu wyjątkowego klimatu
uroczystości.
www.radzymin.pl

Zapomniana Ester
z miasteczka R.

O Isaacu Bashevisie Singerze słyszał chyba każdy radzyminiak, za to o nazwisku
Ester Kreitman zapewne nieliczni. Tymczasem, w tym roku przypada 130. rocznica
urodzin Ester Kreitman – pisarki, określanej mianem „pierwszej żydowskiej
feministki”, która jako nastolatka mieszkała w Radzyminie, a jednopiętrowe
kamienice Starego Rynku jawiły jej się wówczas, jako „drapacze chmur”.
Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał o Ester
Kreitman nie powinien mieć do siebie
o to pretensji. Pisarka przez dekady
pozostawała w cieniu swoich słynnych
braci, jej twórczość nie była szerzej
znana na świecie, a dla polskiego czytelnika w ogóle nie była dostępna.

PIERWSZA ŻYDOWSKA
FEMINISTKA?
Na dobrą sprawę, przypomniano
sobie o niej współcześnie, na co zresztą zwraca uwagę nawet znawca tematu,
www.radzymin.pl

historyk dr Yaakov Wise, podkreślając
w swojej publikacji z 2015 r., że Ester
Kreitman dopiero od niedawna zaczęła być uznawana za wybitną autorkę
kobiecej prozy jidysz i za istotny wzór
dla późniejszych pokoleń żydowskich
feministek.
Pisarka zawdzięcza tytuł „pierwszej
żydowskiej feministki” swojemu buntowi przeciwko sytuacji dziewcząt w surowych, ortodoksyjnych domach oraz żądaniu, aby przysługiwało im takie samo
prawo do edukacji, jak chłopcom.

W naszym kraju, popularyzacją
twórczości pisarki, kojarzonej dotąd jedynie wąskiemu gronu pasjonatów literatury żydowskiej, od kilku lat zajmuje
się tłumaczka, Natalia Moskal, której
to zawdzięczamy pierwsze przekłady
dzieł Ester Kreitman na język polski.

NIE TYLKO STARSZA SIOSTRA
I. B. SINGERA
Hinde Ester Kreitman z d. Singer
(Zinger) urodziła się 31 marca 1891 r.
w Biłgoraju. Przyszła na świat jako

Przekleństwem Ester, nazywanej
przez bliskich Hinde (lub pieszczotliwie „Hindele”) – po hebrajsku „łania”,
był fakt, że nie urodziła się chłopcem.
Nie ma co ukrywać, że pod koniec
XIX w. szczególnie w tradycyjnej, żydowskiej rodzinie chasydzkiego rabina, narodziny córki uchodziły za wydarzenie co najmniej rozczarowujące.
Dziewczęta nie mogły liczyć na zdobycie wykształcenia, ani rozwijać swoich pasji, a ich życiowym powołaniem
miała być rola żony, matki i gospodyni
domowej.
Matka Ester – Baszewa, która także
czuła się niespełniona życiowo właśnie
z powodu płci, nieszczególnie cieszyła się z narodzin córki. Wkrótce po
przyjściu na świat, maleńka Ester oddana została pod opiekę mamki na
długie trzy lata. Nie dość, że w pierwszym okresie życia dziecko pozbawione było ciepła i matczynej troski to na
dodatek mieszkało w ciasnej, ciemnej izbie, co najprawdopodobniej stało się przyczyną trwałej wady wzroku. Niedostatek miłości rodzicielskiej
nie pozostał przy tym bez wpływu na
psychikę Ester w późniejszym wieku.
Uchodziła za dziecko rozhisteryzowane, ekscentryczne i trudne. Cierpiała
na epilepsję i napady omdlenia.
Brak zrozumienia i oparcia ze strony bliskich, a w szczególności matki był
bolesnym doświadczeniem dla wrażliwej dziewczyny. Spowodowana nim
trauma dokuczała Ester również w dorosłym życiu, gdyż do śmierci pozostała kobietą niestabilną emocjonalnie.

W RODZINIE SINGERÓW
TO ONA PIERWSZA SIĘGNĘŁA
PO PIÓRO
Na przełomie XIX/XX w. rodzina
Singerów opuściła Biłgoraj i przeprowadziła się do Leoncina – wsi niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego, gdzie ojciec Ester i Israela Joszuy
otrzymał posadę rabina.
Kilka lat później, ok. 1906/1907
r. Singerowie już z czwórką dzieci

wyprowadzili się z Leoncina i zamieszkali w Radzyminie, w związku z objęciem przez rabina Pinchasa Menachema posady kierownika tutejszej
jesziwy. Niestety, nasze miasto nie
okazało się dla Rodziny Singerów
„ziemią obiecaną”, dlatego już w 1908
r. przenieśli się do Warszawy.
Dla kilkunastoletniej Ester przeprowadzka z niewielkiej wsi do podwarszawskiego miasteczka a następnie do samej Warszawy jawiła się jako
szansa na odmianę losu. Nastolatka
była bardzo ambitna i pomimo, iż nie
miała możliwości zdobycia wykształcenia, dużo czytała poznając literaturę, a także uczyła się potajemnie języków. Drzemiąca w niej artystyczna
dusza ciągnęła ją w stronę teatru. Marzyła o życiu w bohemie. Skończyło
się jednakże na pisaniu do szuflady,
a jej pierwsze opowiadania na zawsze
pozostaną tajemnicą (wg rodzinnego
przekazu Ester zniszczyła rękopisy po
pokazaniu ich matce, tuż przed swoim
zamążpójściem w 1912 r.).

WYSZŁA ZA MĄŻ,
BO… NIE MIAŁA WYJŚCIA
Do ślubu pod chupą szła w niesławie starej panny, licząc sobie 21 lat.
Po namowach ze strony rodziny zgodziła się poślubić Awrama Kreitmana – szlifierza diamentów mieszkającego w Antwerpii. Miała nadzieję, że
za sprawą małżeństwa rozpocznie nowe, lepsze życie. Po ceremonii ślubnej,
która odbyła się w Berlinie, zamieszkała razem z mężem w Antwerpii,
gdzie w 1913 r. urodziła syna – Mosze
(późniejszego dziennikarza i tłumacza
znanego jako Maurice Carr). Tuż po
wybuchu I wojny światowej rodzina
Kreitmanów musiała przeprowadzić
się do Anglii i zamieszkała w Londynie. Niestety, przyszło im żyć w skrajnej nędzy, co dodatkowo pogłębiło
kryzys w małżeństwie. Utrzymywali
się głównie ze skromnych zarobków
Ester, która zajęła się tłumaczeniem
literatury (m.in. przełożyła na jidysz
„Opowieść Wigilijną” Ch. Dickensa),
a także ze świadczenia drobnych usług
i napraw. W 1926 r. Ester postanowiła
zmienić swoje życie. Razem z synem
przyjechała do Warszawy mając nadzieję, że będą mogli pozostać w Polsce na stałe. Szybko jednakże okazało
się, że Ester nie może liczyć na wsparcie rodziny, dlatego po trzech miesiącach wróciła z synkiem do Londynu.

W CIENIU BRACI, W UŚCISKU
DEMONÓW
W tym czasie powróciła także do pisania. Nawiązała współpracę z żydowskimi gazetami w Warszawie, Paryżu
Ciąg dalszy na stronie 18
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Kultur a

DWOJRELE (ESTER)
I MIASTECZKO R.
(RADZYMIN)

INNE SPOJRZENIE NA
RADZYMIN – MIASTECZKO,
KTÓREGO JUŻ NIE MA

Paradoksem (jeśli nie chichotem
sił nieczystych) jest fakt, że pierwsza powieść Ester Kreitman pt. „Taniec demonów”, która została wydana
w Warszawie w 1936 r., doczekała się
polskiego przekładu (na dodatek nie
z oryginału, ale z wersji angielskiej)
dopiero 83 lata po swojej premierze (!)
W 2019 r. będącą w rzeczywistości
zbeletryzowaną autobiografią Ester
Kreitman książkę (w przekładzie A.
Pawelca) wydało lubelskie wydawnictwo Fame Art.
„Taniec demonów” to rozrachunkowa opowieść, a właściwie zbiór wspomnień, którym autorka nadała sfabularyzowaną formę. Główną bohaterką
jest nastoletnia Dwojrele (alter ego Ester) a postaciami pierwszoplanowymi: jej ojciec reb Awrom Ber (czyli reb
Pinchas Menachem), jej matka Rejzele (Baszewa) oraz młodszy brat Michl
(Israel Joszua).
Co prawda, w powieści pominięto
ważne fakty rodzinne (autorka milczy
m.in. na temat urodzin najmłodszych
braci – Icchoka i Moszego), niemniej
dane biograficzne Ester Kreitman pokrywają się z fabułą. Akcja rozpoczyna się w chwili, gdy czternastoletnia
Dwojrele z radością wyprowadza się

Niewątpliwie „Taniec demonów”
jest interesującym dokumentem literackim. Radzymiński czytelnik sięgając po tę książkę otrzymuje niepowtarzalną szansę spojrzenia na swoje
miasto oczami czternastoletniej żydowskiej dziewczyny.
Takie odwrócenie perspektywy
sprawia, że pomiędzy okiem a zamkniętą powieką przemyka nam powidok miasteczka, w którym polskość
jest egzotyczna, a żydowskość zwyczajna i przyziemna.
Pozwala poczuć atmosferę Radzymina z pierwszej dekady XX w., lepiej
zrozumieć stosunki panujące pomiędzy mieszkańcami, a także poznać
wzajemne relacje i codzienne życie
członków rodziny Singerów.
Powieść zawiera liczne fragmenty,
które zdradzają dar obserwacji i dobrą pamięć autorki. Dzięki mniej lub
bardziej szczegółowym opisom miasta, widzianego z perspektywy Dworu
Cadyka i przyległości, (a więc obrębu
Starego Rynku z ul. Zduńską i ul. Weteranów) rysuje nam się realistyczny
obraz żywego sztetlu z wyraźnymi kolorami, światłocieniem, zapachami,
echem rozmów i przebrzmiałym dawno gwarem ulic, sklepików, szynków
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czy targu. Słychać w tle świst ciuchci, tętent końskich kopyt na bruku
i skrzypiących kół powozów, dzwonek
strażackiej sikawki czy też śpiew dobywający się z wnętrza jesziwy.

RADZYMIN W CZASACH
ESTER/DWOJRELE
Oczywiście wiadomo, że beletrystyka nie stanowi wiarygodnego źródła wiedzy historycznej, a jedynie może ową wiedzę ubarwić. Na ile zatem
opis miasteczka R. w powieści przystaje do rzeczywistości?
O tym jak wyglądał Radzymin
w czasach Singerów możemy dowiedzieć się z pierwszej monografii miasta, napisanej przez dr. Stanisława Łagowskiego i wydanej w 1905 r.
W istocie, u progu XX w. Radzymin
liczył ok. 6,5 tys. mieszkańców w tym
prawie ⅔ żydów. W mieście było ok.
200 budynków (kilkanaście murowanych), dwa rynki i kilka ulic pokrytych brukiem (reszta niebrukowana).
Wodę czerpano z czterech pomp miejskich i studni prywatnych.
Komunikację z Warszawą zapewniała droga bita i kursująca osiem razy dziennie z Radzymina kolejka marecka.
Poza stacją kolejową, Radzymin jako miasto powiatowe posiadał sąd pokoju i gminny, sekretariat hipoteczny,
kancelarię rejentalną, szkołę elementarną, aptekę, stację pocztowo-telegraficzną, trzy restauracje i hotel. W wielokulturowym miasteczku znajdował
się okazały kościół, bóżnica, kircha
oraz trzy cmentarze (stary, kirkut,
ewangelicki).

Funkcjonowały: cegielnia, olejarnia, browar, fabryczka wyrobów żelaznych, a wśród rzemieślników przeważali szewcy, zduni i prężnie działający
garncarze.
Działalność prowadziło Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe
i Radzymińska Straż Ogniowa Ochotnicza, która miała już wówczas orkiestrę i organizowała wieczorki taneczne.
Na rynkach w każdą środę odbywały się targi i jarmarki, na których
można było nabyć wszystko – od produktów żywnościowych, ubrań i obuwia po naczynia, meble, biżuterię, obrazy czy książki. (Największe targi
odbywały się jesienią i zimą, gdy było najmniej roboty w polu). W poniedziałki i czwartki rynek wypełniały
wozy handlarzy słomą, zbierających
się przed wyruszeniem do Warszawy.
Raz na rok, w Święto Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia) obchodzony był uroczyście wielki odpust
z pielgrzymką na Zjawienie. Tego
dnia liczba przyjezdnych dochodziła
do kilkunastu tysięcy!
„Wtedy podziwiać możemy różnorodne stroje ludowe, wtedy słyszeć możemy rozmaite gwary, wtedy
zjawiają się tutaj huśtawki, karuzele,
młyny dyabelskie, a liczba „tasów”
z paciorkami, obrazkami i koralikami, jako też liczba namiotów z pamiątkowymi kubkami, szklankami i.t.p.
przedmiotami, oraz z piernikami i innemi łakociami wzrasta niepomiernie” – relacjonował dr S. Łagowski.
Dumą ówczesnego Radzymina
był piękny park dworski, częściowo już uporządkowany, na którego

zwiedzanie właściciel chętnie zezwalał.
(Od 1903 r. właścicielem dworu
i dóbr radzymińskich był p. Władysław Rawicz – szef Domu Bankowego
A. Rawicz i S-ka w Warszawie. Założony w 1769 r. dom bankierski ogłosił
upadłość w 1906 r.).

WARSZAWA SINGERA,
RADZYMIN ESTER
KREITMAN?
Przypominając pokrótce biografię i twórczość Ester Kreitman niejako z okazji 130. rocznicy jej urodzin,
warto byłoby również zastanowić się
nad trwałym upamiętnieniem pisarki
w naszym mieście. Być może kiedyś
Radzymin uhonoruje Ester Kreitman
poprzez nadanie jej imienia ulicy lub
skwerowi?
A może w ramach dorocznego festiwalu „Warszawa Singera” lub w nawiązaniu do niego uda się kiedyś zorganizować cykliczne wydarzenie,
zadedykowane jej twórczości? Gdyby
tak zapomniana twórczość Ester Singer Kreitman chociaż w jednym dniu
w roku ożyła na radzymińskiej scenie,
może spełniłoby się wielkie marzenie
niedocenionej za życia pisarki i ucichły prześladujące ją demony? Z pewnością byłaby to także doskonała okazja do promocji Radzymina i jego
bogatej, wielokulturowej historii.
Rafał S. Lewandowski
(W artykule wykorzystano fragmenty książki „Taniec demonów” autorstwa Ester Singer Kreitman w przekładzie A. Pawelca, wyd. Fame Art,
Lublin 2019)

www.radzymin.pl

Granty dla Biblioteki
Letnie i jesienne miesiące to czas realizacji przez radzymińską bibliotekę
3 projektów grantowych. Dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury,
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny oraz Fundacji Orlen
zaproponujemy mieszkańcom kilka ciekawych wydarzeń kulturalnych,
ale także przeprowadzimy badania dokumentacyjne i konserwatorskie.
Już niebawem rozpoczynamy realizację projektu: „Po śladach”, który dofinansowano ze
środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego
Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”. W ramach
projektu będziemy przybliżać mieszkańcom historię i tradycje radzymińskich żydów. Zaprosimy Państwa na spotkanie z Agatą Tuszyńską

- autorką książki «Singer. Pejzaże pamięci». Posłuchamy żydowskiej muzyki, obejrzymy wystawę o żydowskich miasteczkach, przygotowaną
przez Żydowski Instytut Historyczny, a także zaprosimy mieszkańców Radzymina na warsztaty
kaligrafii hebrajskiej.
Z historią radzymińskiej społeczności żydowskiej wiąże się także drugie zadanie,

fot. Władysław Kolatorski

i rzecz jasna, Londynie. Utrzymywała
się z tłumaczenia książek z angielskiego na jidysz. W 1936 r. ukazała się jej
debiutancka powieść pt. „Der szejdim-tanc” („Taniec demonów”), wydana
nakładem warszawskiego wydawnictwa Ch. Brzoza, ale niestety, wyłącznie
w jęz. jidysz. Kolejna powieść pt. „Briljantn” („Brylanty”) ukazała się drukiem w Londynie w 1944 r., zaś w 1949
r. wydano zbiór opowiadań „Jiches”
(„Rodowód”).
Nie mogąc liczyć na wsparcie rodziny w Polsce, ani też pomoc braci
w przeprowadzce do USA i karierze
literackiej, Ester Kreitman do końca życia pozostała w Wielkiej Brytanii. Tuż po zakończeniu II wojny
światowej usiłowała odnaleźć matkę
i najmłodszego brata, którzy w 1939 r.
przedostali się do ZSRR, a następnie
zostali wywiezieni do Kazachstanu.
(Najprawdopodobniej oboje zmarli
tam w 1944 r. w niewyjaśnionych okolicznościach).
U schyłku swoich dni, rozgoryczona życiowym niepowodzeniem Ester
coraz częściej zmagała się z zaburzeniami psychotycznymi wierząc, że
jest dręczona przez dybuki i demony. Zmarła we śnie, 13 czerwca 1954 r.
w Londynie.

z zapadłej wioski o nazwie Żelechice
(Leoncin) i przenosi do miasteczka
R. (Radzymin), gdzie zatrzymuje się
na parę lat. Następnie przenosi się do
Warszawy, a potem do Berlina i Antwerpii.
Dla nas oczywiście najatrakcyjniejsze są rozdziały, których akcja rozgrywa się w Radzyminie, a rozpoczyna
się od następującego opisu:
„Słońce wzeszło niczym skrzep
krwi, obiecując kolejny promienny,
słoneczny dzień. Dwojrele była zdezorientowana. Kiedy wyjechali z lasu?
Przetarła oczy. Chyba nie zasnęła podczas drogi?
Znajdowali się w R. Jednopiętrowe
domy na głównej ulicy, gdzie Abisz zatrzymał się po to, by zapytać reb Awroma Bera, jak ma dojechać do dworu
cadyka, w oczach rozespanej Dwojrele
wyglądały na drapacze chmur.
Miasteczko jeszcze spało. Wszystkie okna były zakryte: niektóre bogatymi zasłonami albo haftowanymi
storami, inne tanimi, lecz czystymi
zazdrostkami, jeszcze inne prześcieradłami albo nawet fartuchami. Tu
i ówdzie sączył się słaby, niemal niewidoczny blask ulicznych latarni.
Na ławce, pod gołym niebem, widać było śpiącą postać starego Żyda –
a może goja? Nie była w stanie rozróżnić. (…)”
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Młodzież z Międzyszkolnego Klubu im. AK porządkuje przedwojenny
nagrobek policjantów poległych na służbie

dofinansowane przez SŻIH – „Szlomo z Radzymina”. W jego ramach będziemy badać życie
i twórczość pisarza i dramatopisarza Shloyme
Gilberta, który urodził się w Radzyminie w 1875
r., i mieszkał tu przez kilkanaście lat. Tłumaczka Anna Rozenfeld przetłumaczy jego 3 opowiadania, które zostaną udostępnione w przestrzeni
cyfrowej.

Nasz ostatni projekt, sfinansowany w całości przez Fundację Orlen - „Radzymin pamięta o swoich bohaterach” - pozwoli zrewitalizować i przywrócić do należytego stanu
nagrobek policjantów, którzy w czasach II
Rzeczpospolitej zginęli podczas pełnienia
służby, a który znajduje się na radzymińskim
cmentarzu.

Oferta wakacyjna Biblioteki
Jakie atrakcje czekają na Państwa tego lata w Radzyminie?
Wakacje w Parku. Od pierwszej niedzieli wakacji w godzinach popołudniowych w parku Czartoryskiej w Radzyminie obok Domku
Ogrodnika trwa akcja „Wakacje w parku”. Na
najmłodszych czeka małe wesołe miasteczko,
gry, konkursy i zabawy z animatorem, a na rodziców strefa wypoczynku na leżakach, duże
szachy i warcaby, będzie też można potańczyć
przy muzyce. Takie mini-pikniki odbywają się
w każdą pogodną niedzielę wakacji. Towarzyszą
im pokazy kół zainteresowań i grup tanecznych,
muzycznych, teatralnych i sportowych.
Domek Ogrodnika. Wszystkich uczestników pikników zaprasza do wnętrz i na tarasy Domek Ogrodnika – na przekąski, posiłki, napoje,
lody, relaks, rozmowy w chłodnych wnętrzach
o niepowtarzalnym wystroju albo słonecznych,
tonących w zieleni tarasach przy stolikach pod
parasolami. W Galerii Piwniczka w podpiwniczeniu Domku Ogrodnika można oglądać wystawy czasowe. Do 19 września dostępna jest wystawa zbiorowa, na której prezentowane są prace
powstałe z inspiracji twórczością Norwida. Jeszcze w tym roku dostępna będzie stała wystawa
poświęcona właścicielom Radzymina.
Wakacyjne Przygody w Bibliotece. W drugim i trzecim tygodniu lipca Biblioteka przygotowała dla najmłodszych zajęcia pod nazwą „Wakacyjne Przygody w Bibliotece”. W programie:
dzień małego artysty, dzień eksperymentów,
dzień małego sportowca, dzień kreatywnych pomysłów oraz wycieczka. Na sierpień planowana
jest organizacja „Wakacyjnych czwartków w Bibliotece”. Szczegóły niebawem.
Kino letnie. Od 9 lipca w każdy piątek wakacji o godzinie 21.00 w Parku Czartoryskiej
obok Domku Ogrodnika wyświetlane są filmy,
które, jak w latach ubiegłych, mogą Państwo wybierać w sondach publikowanych w grupie Forum
www.radzymin.pl

Radzymin na Facebooku na tydzień przed planowaną projekcją. Wstęp na seanse jest bezpłatny. Dla widzów przygotowane są leżaki. Prosimy
jedynie o zabranie ze sobą środków na komary.
Familijki. W piątek 6 sierpnia zapraszamy
na pierwsze z cyklu zajęcia z sensoplastyki dedykowane dzieciom w wieku od 2 do 5 lat wraz

z opiekunem. Mamy nadzieję, że pomysł spotka
się z zainteresowaniem i zajęcia będą kontynuowane w nowym roku szkolnym.
Montownia wyobraźni. W każdą środę
sierpnia w godz. 16.00 -17.30 Biblioteka zaprasza
dzieci w wieku od 6 do 10 lat na warsztaty artystyczne pod nazwą „Montowania Wyobraźni”.

Szczegółowe informacje o powyższych
działalnościach znajdą Państwo na stronach
bibliotekaradzymin.pl,
cogdziekiedy.radzymin.pl
oraz na profilach na Facebooku Biblioteki
w Radzyminie, Domku Ogrodnika i Galerii
Piwniczka.
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Kultur a

SP ORT

Ze sztuką jej do twarzy

Jolanta
Boguszewska
w stroju
radzymińskim.

„Kultura odgrywa bardzo ważną w role w życiu społeczeństwa.
Jest spoiwem, które pozwala kształtować tożsamość narodową,
patriotyczną, ale także wzorce zachowań”.

Czy jest coś, co Panią zaskoczyło
w nowym miejscu pracy?
Mieszkam w mieście od dość
dawna, dlatego praca w Radzyminie
nie przyniosła szczególnych zaskoczeń. Od kilku lat widoczny jest systematyczny, wielokierunkowy rozwój miasta; dzisiejszy Radzymin jest
zupełnie innym miejscem, niż ten
sprzed kilkunastu lat. Jestem historykiem sztuki, zajmuję się dziedzictwem regionalnym. Dlatego cieszę
się, że w Radzyminie nie tylko buduje się drogi czy remontuje szkoły, ale
też podejmuje takie działania jak budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej,
rewitalizacja Domku Ogrodnika czy
cmentarza ewangelickiego.
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Czy ma Pani konkretne plany,
cele do zrealizowania, związane
z funkcją, którą Pani pełni?
Działania Biblioteki obejmują
bardzo szeroki zakres zadań, począwszy od promocji czytelnictwa,
poprzez organizację życia kulturalnego w mieście, skończywszy na
współtworzeniu miejskich wydarzeń. Moim zadaniem jest między
innymi praca nad badaniem i propagowaniem historii i dziedzictwa
naszego miasta oraz wspomaganie
działań Galerii Piwniczka w Domku Ogrodnika. Dzięki pozyskanym
przeze mnie środkom zewnętrznym,
przy ścisłej współpracy z dyrektorem Arturem Laskowskim organizujemy wystawy, wydajemy katalogi, badamy przeszłość Radzymina.
Najbliższe projekty, na które udało
mi się pozyskać fundusze, pomogą
nam zbadać i przybliżyć mieszkańcom żydowskie dziedzictwo miasta,
czy zrewitalizować przedwojenny
nagrobek policjantów poległych na
służbie.

Od jak dawna związana jest
Pani z działalnością
kulturalno-artystyczną?
Jak zaczęła się ta historia?
Ta historia zaczęła się po maturze,
kiedy przeszłam eliminacje do Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni
i Tańca „Mazowsze”. Wprawdzie nie
związałam z „Mazowszem” swojej
przyszłości, ale miłość do muzyki
tradycyjnej, także w bardziej autentycznej i surowej formie, pozostała. Po studiach na kierunku historia sztuki, jako organizator i twórca
Powiatowego Centrum Dziedzictwa
i Twórczości, zajęłam się badaniem
historii naszego regionu, organizowaniem wystaw artystycznych,
koncertów i promocją lokalnych artystów. W innym miejscu i w innej
formie, ale z taką samą przyjemnością robię to do dziś.
Była Pani przez wiele lat Dyrektorem
Fabryczki, czyli Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości. Jak
wspomina Pani pracę w Fabryczce?

Z jednej strony był to trudny czas,
ponieważ instytucję trzeba było zbudować od podstaw, a sam budynek
Fabryczki w pierwszych latach mojej
pracy był przedwojenną ruiną. Zrealizowałam wówczas wiele ważnych
dla regionu projektów dokumentacyjnych. Zrewitalizowaliśmy regionalny strój ludowy z okolic Radzymina, przeprowadziliśmy badania
językowe, dotyczące poziomu zachowania dialektu mazowieckiego,
udokumentowaliśmy zachowany
autentyczny folklor muzyczny regionu, a także obrzędowość świąteczną. Zainteresowanie rodziną
Nasfeterów – filmowców powiązanych z Wołominem, którzy dziś są

przebudowy jeszcze do końca roku.
– Kolarze to wyjątkowi twardziele
– powiedział Grzegorz Wajs, organizator Lotto Poland Bike Marathon. –
Cieszą bardzo dobre opinie uczestników, którzy w trudnych warunkach
na malowniczych i zarazem technicznych szlakach w lasach wokół Radzymina poradzili sobie doskonale.
Kolarski peleton Lotto Poland Bike
Marathon kolejny raz udowodnił, że
żadne przeszkody pogodowe nie są
w stanie go zatrzymać.

Na dystansie MAX (53 km) nie było
mocnych na duet Damovo Bike Team.
Wygrał Łukasz Woźnica, przed Arturem Mioduszewskim, a trzeci był Kamil Kuszmider (KK Catena Wyszków).
Wśród kobiet zwyciężyła Anna Urban
(Volkswagen Samochody Dostawcze),
wyprzedzając Krystynę Żyżyńską-Galeńską (Damovo Bike Team) i Katarzynę Radziszewską (MCP Bike Team).
Trasę MINI (27 km) najszybciej
pokonał Tomasz Siewierski, przed
Marcinem Reszke (obaj z Vortune

Equity Bike Team) i Patrykiem Białkiem (Kamyk Radzymin MTB Team).
Rywalizację kobiet zdominowała Julita Tomaszewska, za nią finiszowały
Katarzyna Strumnik (obie z Timbud
Team) i Katarzyna Salik (Augustów
MTB Team).
W klasyfikacji drużynowej OPEN
TEAM zwyciężył Damovo Bike Team, przed MCP Bike Team i Mybike.
pl, natomiast punktację MINI TEAM

wygrał Vortune Equity Bike Team,
przed Grupą ANG i Timbud Team.
Uczniowie szkół podstawowych
ścigali się na dystansie FAN (7,5 km).
W Mini Crossie na terenie Kolarskiego Miasteczka jeździły też dzieci
w wieku 2-4 i 5-6 lat.
Współorganizatorem w yścigu w Radzyminie był Radzymiński
Ośrodek Kultury i Sportu.
(na podstawie: www.polandbike.pl)

Boiska i hale sportowe dostępne w wakacje
W lipcu i sierpniu ponownie do dyspozycji
mieszkańców (i nie tylko) będą obiekty
sportowe w gminie Radzymin, zarówno
te zarządzane przez ROKiS, jak i wybrane
obiekty szkolne.

Wyłączona z użytkowania sportowego pozostaje hala ROKiS, w której mieści się Punkt Powszechnych
Szczepień przeciw COVID-19.
Radzymiński Ośrodek Kultury
i Sportu wznowił też działanie systemu rezerwacji gminnych obiektów sportowych na stronie www.

Nazwa szkoły lub obiektu/ ADRES

Terminy

Zarząd

Kontakt

Rodzaj

Opłaty

PN

WT

SR

bazasportowa.radzymin.pl. Część
obiektów - hale i sale sportowe oraz
boisko pomocnicze przy stadionie
RKS Mazur - są dostępne wyłącznie
odpłatnie. Zniżki w opłatach mają posiadacze Radzymińskiej Karty Mieszkańca - szczegóły w systemie rezerwacyjnym.
CZW

PT

SOB

W poniższej tabeli prezentujemy
dostępność poszczególnych obiektów i kontakt, w jaki sposób je rezerwować. Więcej informacji można
uzyskać w Radzymińskim Ośrodku
Kultury i Sportu, al. Jana Pawła II 20,
05-250 Radzymin, tel. 22 786 52 99, e-mail: biuro@rokisradzymin.pl.

ND

Uwagi

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana
Pisarka, Radzymin, ul. 11 Listopada 2

ROKIS

(22) 786 52 99

Boisko wielofunkcyjne

01.07.2021
31.08.2021

NIE

Obiekt objęty systemem rezerwacyjnym ROKIS, rezer08:00- 08:00- 08:00- 08:00- 08:00- 08:00- 08:00wacja przez: www.bazasportowa.radzymin.pl, wejście na
22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00
Radzymińską Kartę Mieszkańca

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana
Pisarka, Radzymin, ul. 11 Listopada 2

ROKIS

(22) 786 52 99

Hala sportowa

01.07.2021
31.08.2021

TAK

14:0022:00

16:0022:00

16:0022:00

16:0022:00

16:0022:00

NC

NC

Obiekt objęty systemem rezerwacyjnym ROKIS, rezerwacja przez: www.bazasportowa.radzymin.pl, zniżki na
Radzymińską Kartę Mieszkańca

Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory
Czartoryskiej, Radzymin, ul. M. Konopnickiej 24

ROKIS

(22) 786 52 99

Hala sportowa

01.07.2021
31.08.2021

TAK

14:0022:00

16:0022:00

16:0022:00

16:0022:00

16:0022:00

NC

NC

Obiekt objęty systemem rezerwacyjnym ROKIS, rezerwacja przez: www.bazasportowa.radzymin.pl, zniżki na
Radzymińską Kartę Mieszkańca

Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory
Czartoryskiej, Radzymin, ul. M. Konopnickiej 24

ROKIS

(22) 786 52 99

Sala gimnastyczna

01.07.2021
31.08.2021

TAK

14:0022:01

16:0022:00

16:0022:00

16:0022:00

16:0022:00

NC

NC

Obiekt objęty systemem rezerwacyjnym ROKIS, rezerwacja przez: www.bazasportowa.radzymin.pl, zniżki na
Radzymińską Kartę Mieszkańca

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

Szkoła/
Powiat

533289201

Orlik trawiasty
(sztuczna trawa

01.07.2021
31.08.2021

NIE

17:0021:00

17:0021:00

17:0021:00

17:0021:00

17:0021:00

10:0014:00

10:0014:00

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

Szkoła/
Powiat

533289201

Boisko wielofunkcyjne (przy
Orliku)

01.07.2021
31.08.2021

NIE

17:0021:00

17:0021:01

17:0021:02

17:0021:03

17:0021:04

10:0014:00

10:0014:00

patronami wołomińskiej biblioteki powiatowej – rozpoczęło się od
moich badań i książki „Nasfeterowie”, której jestem współautorem.
Założona przeze mnie kapela ludowa Mazowszanie przywracała do
życia XIX-wieczną muzykę ludową
naszych okolic. Dlatego, mimo że
był to czas często mozolnej roboty,
mam przekonanie, że zajmowałam
się ważnymi zagadnieniami.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej
Słupno ul. Aleja Jana Pawła II 14

Szkoła

(22) 786 50 10

Boisko wielofunkcyjne

01.07.2021
31.08.2021

NIE

08:00- 08:00- 08:00- 08:00- 08:00- 08:00- 08:0022:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michaliny ChełmońSzkoła
skiej-Szczepankowskiej Słupno ul. Szkolna 3

(22) 428-28-63

Boisko wielofunkcyjne

01.07.2021
31.08.2021

NIE

08:00- 08:00- 08:00- 08:00- 08:0022:00 22:00 22:00 22:00 22:00

Hala sportowa ROKIS Radzymin ul. Al. Jana
Pawła II 20

ROKIS

(22) 786 52 99

Hala sportowa

NC

NC

Hala wyłączona z użytkowania - Powszechny Punkt Szczepień
przeciw COVID-19

Hala fitness ROKIS, Radzymin ul. Al. Jana Pawła
II 20

ROKIS

(22) 786 52 99

Sala gimnastyczna

01.07.2021
31.08.2021

TAK

08:00- 08:00- 08:00- 08:00- 08:0022:00 22:00 22:00 22:00 22:00

Plac zabaw, Stare Załubice ul. Mazowiecka

ROKIS

(22) 786 52 99

Boisko wielofunkcyjne

01.07.2021
31.08.2021

NIE

Obiekt objęty systemem rezerwacyjnym ROKIS, rezer08:00- 08:00- 08:00- 08:00- 08:00- 08:00- 08:00wacja przez: www.bazasportowa.radzymin.pl, wejście na
22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00
Radzymińską Kartę Mieszkańca

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Stare ZaSzkoła
łubice ul. Mazowiecka 40

(22) 761-71-22

Hala sportowa

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Dziękuje bardzo za poświęcony czas
i życzę kolejnych sukcesów zarówno
w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
- Ja również dziękuję.
rozmawiała
Aleksandra Bandachowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej Ciemne ul.Wołomińska 208

ROKIS

(22) 786 52 99

Boisko wielofunkcyjne

01.07.2021
31.08.2021

NIE

16:0022:00

16:0022:00

16:0022:00

16:0022:00

16:0022:00

Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia
Nadma ul. Szkolna 7

Szkoła

(22) 781-33-93

Boisko trawiaste

01.07.2021
31.08.2021

NIE

08:00- 08:00- 08:00- 08:00- 08:00- 08:00- 08:0022:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00

Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią
w Radzyminie ul.Wołomińska 3

ROKIS

(22) 786 52 99

Boisko
ze sztuczną murawą

01.07.2021
31.08.2021

TAK

10:0014:00

www.radzymin.pl

www.radzymin.pl

10:0014:00

10:0014:00

NC - NIECZYNNE; WZ - w zależności od imprez

10:0014:00

10:0014:00

NC

WZ

NC

NC

WZ

NC

ortowa.r
sp Spędź a

ymin.pl
dz

O tym, jak rozwija się kultura
lokalna w gminie Radzymin i nie
tylko, rozmawiamy z Jolantą Boguszewską – Zastępcą Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Radzymin oraz wieloletnią Dyrektor Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie.

Trasa przebiegała na mocno pofałdowanym, interwałowym obszarze
w trójkącie Radzymin – Rynia – Białobrzegi, m.in. w pobliżu historycznych bunkrów w Beniaminowie.
Miasteczko rowerowe było zlokalizowane przy placu zabaw przy
ul. Batalionów Chłopskich w Aleksandrowie. Inna niż zwykle lokalizacja startu i mety wynikała z tego,
że boiska przy Szkole Podstawowej
nr 2, gdzie zwykle gościmy kolarzy
MTB, są w trakcie kompleksowej

sportowo
czas!
Wynajmij
gminne obiekty
sportowe

Obiekt objęty systemem rezerwacyjnym ROKIS, rezerwacja przez: www.bazasportowa.radzymin.pl, zniżki na
Radzymińską Kartę Mieszkańca

hala niedostępna z powodu remontu w szkole

Obiekt objęty systemem rezerwacyjnym ROKIS, rezer08:00- 08:00wacja przez: www.bazasportowa.radzymin.pl, wejście na
22:00 22:00
Radzymińską Kartę Mieszkańca

NC

NC

Obiekt objęty systemem rezerwacyjnym ROKIS, rezerwacja przez: www.bazasportowa.radzymin.pl, zniżki na
Radzymińską Kartę Mieszkańca
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Fot. Zbigniew Świderski dla Lotto Poland Bike Marathon

stagnacji. Literatura obyczajowa i romans sprzyjają takim ucieczkom, dlatego autorka skupia się przede wszystkim na tychże gatunkach literackich
oraz podkreśla, że pisanie książek jest
dla niej nie tylko pracą, ale przede
wszystkim życiową pasją.
W trakcie spotkania Pani Agata
niezwykle szczerze i z dużą dozą humoru odpowiadała na pytania prowadzącej, oraz publiczności. Opowiadała
o tym, jak rozpoczęła swoją przygodę
z pisaniem, jak zareagowali na ten
pomysł Jej najbliżsi, jak wygląda proces tworzenia nowej powieści, skąd
czerpie pomysły na kolejne powieści.

To była znów prawdziwa kolarska bitwa na rowerach górskich. I to w ekstremalnych
warunkach. 22 maja br. w wyścigach Lotto Poland Bike Marathon w Radzyminie
– mimo nieustannie padającego deszczu – wystartowało aż 450 amatorów MTB.

a

Po przymusowej przerwie związanej z pandemią, miłośnicy książek
mogli znowu uczestniczyć w spotkaniu autorskim. W pierwszą sobotę wakacji odwiedziła nas Agata Czykierda
– Grabowska, która jako pisarka zadebiutowała w 2015 roku powieścią „Kiedy na mnie patrzysz”. Książka została dobrze przyjęta przez recenzentów
i czytelników. Do tej pory autorka
wydała kilkanaście powieści, najpopularniejsze z nich to: „Pierwszy raz”,
„Pod skórą”, „Jak powietrze”.
Twórczość literacka jest dla Agaty Czykierdy–Grabowskiej terapią, ucieczką od codzienności oraz

Lotto Poland Bike w deszczu

w.baz

W sobotę 26 czerwca odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Zaczytany Radzymin”,
którego pomysłodawczynią i głównym organizatorem jest Agnieszka Oniszk-Stachyra,
a współorganizatorem Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin.

Po oficjalnej części spotkania, czytelnicy mieli okazję na krótką rozmowę
z pisarką, zrobienie wspólnego zdjęcia
oraz otrzymania dedykacji i autografu w książkach, które Agata Czykierda - Grabowska podpisywała z radością i uśmiechem. Zgodnie z przyjętą
już tradycją, wśród uczestników spotkania wylosowano zestawy wyjątkowych upominków.
„Zaczytany Radzymin” nie byłby
tak wyjątkowy gdyby nie wsparcie kilku niesamowitych osób! MagJa Kwiatów – Magdalena Jabłecka stworzyła
jak zawsze wyjątkową oprawę kwiatową wydarzenia. Cukiernia Toffik
przygotowała dla uczestników spotkania słodki poczęstunek, a dla Pani
Agaty przepiękny tort bezowy. Alicja
Czarnowska wyczarowała dla naszego Gościa przepiękny prezent, Mania
szydełkowania – Elżbieta Żak, AgnesArt – Agnieszka Bania – przygotowały dla Pani Agaty i uczestników
wydarzenia niepowtarzalne prezenty.
Już dziś zapraszamy Zaczytanych
na kolejne spotkanie, 5 września - tym
razem, z Mieczysławem Gorzką.
Agnieszka Oniszk-Stachyra
#zaczytanyRadzymin

ww

„Zaczytany Radzymin”
z Agatą Czykierdą–Grabowską

SP ORT

SP ORT

Plażowe podboje
szczypiorniaka

Reprezentacja Radzymina we Włoszech, stoją od lewej:
Leo Granica, Maciej Surdyk, Kamila Klaus, Adam
Mrowiński, Filip Surdyk;
dolny rząd od lewej: Czarek Wścisły, Antek Mrowiński,
Natalia Dobrzyńska, Michał Gruca, Marcin Gruca.

W lecie nasi wyborowi piłkarze i piłkarki ręczne przenoszą się na
plażę. Klub SPR ROKiS Radzymin ma dwie drużyny: zespół seniorek
pod nazwę Kubo SPR ROKiS Radzymin oraz drugą drużynę,
połączoną z KPR Legionowo.
Seniorki występują pod nazwą
Załoga „R” KPR ROKiS Radzymin.
Wszyscy biorą udział w PGNiG Summer Superliga.
Tegoroczna edycja PGNiG Summer
Superligi liczy pięć etapów: Warszawa, Łomża, Gdańsk, Stare Jabłonki
i Darłowo. Dwa już są za nami. Najlepiej wypadły dziewczyny z KUBO
SPR ROKiS Radzymin. W Warszawie wywalczyły czwarte miejsce, zaś
w Łomży zajęły miejsce na podium.
Po świetnym finale wygrały z Pyrkami Poznań i zdobyły brązowe medale.
Nieco bardziej wymęczone są
podopieczne Piotra Biernackiego
z Załogi „R” KPR ROKiS Radzymin.

W warszawskim turnieju musiały
przejść fazę kwalifikacyjną, czyli rozegrać dodatkowe dwa spotkania. Niestety zabrakło szczęścia i ogrania, by
przejść dalej. W Łomży dziewczyny
od razu zaczęły w turnieju głównym.
Rozpędzały się dość długo, bo dopiero na sam koniec udało im się wygrać
swój pierwszy mecz i to w bardzo dobrym stylu.
W męskim szczypiorniaku plażowym Radzymin reprezentuje kilku
zawodników w barwach KPR Plastpipe Legionowo. Zarówno na turnieju w Warszawie, jak i w Łomży, chłopaki po bardzo dobrych eliminacjach
do PGNiG Summer Super Ligi weszli

do turnieju głównego. Tu napotkali
jednak maksymalny opór przeciwników, którzy na ręcznej plażowej zjedli wszystkie zęby. Nie udało się więc
awansować do półfinałów. Jednak
z turnieju na turniej jest coraz lepiej.
Pisząc o plażówce, nie można
pominąć sukcesu naszych radzymińskich reprezentantów w Mistrzostwach Mazowsza. Bartłomiej
Marcinkiewicz i Dominik Laskowski,
wychowankowie KPRu Radzymin,
w barwach KPR Plastpipe Legionowo
wywalczyli wicemistrzostwo Mazowsza w kategorii juniorów. To świetny
wynik, biorąc pod uwagę, że chłopaki dopiero zaczynają swoją plażową

Atakuje Sandra Kowalska. Fot. (lp)

Kamyki kręcą
międzynarodowo

KUBO SPR ROKiS Radzymin. Fot. (mg)

Mamy I ligę!

fot. Linda Prusińska

Ta wiadomość zelektryzowała wszystkich kibiców radzymińskiego
szczypiorniaka. W przyszłym sezonie dwa seniorskie zespoły SPR
ROKiS Radzymin w kategorii mężczyzn i KPR Marcovia ROKiS
w kategorii kobiet zagrają w pierwszej lidze.

fot. Linda Prusińska

KPR Marcovia ROKiS w akcji

Zespół SPR ROKiS Radzymin
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Seniorki z KPR Marcovia ROKiS
świetnie prezentowały się przez cały sezon, dzięki czemu wywalczyły
pierwszą pozycję w grupie i uzyskały
pewny awans do wyższej ligi. Do tego dziewczęta, które nie miały możliwości ograć się mocniej w pierwszym
zespole zagrały w mazowieckiej trzeciej lidze i zakończyły rozgrywki na
drugim miejscu.
Seniorzy z SPR ROKiS Radzymin
przeszli jak burza przez fazę zasadniczą, a w grupie mistrzowskiej także
było dobrze. „Przystępując do rozgrywek II ligi w sezonie 2020/2021
zdawaliśmy sobie sprawę z tego,
iż czeka nas reorganizacja rozgrywek – komentuje wiceprezes Dominik Brinovec. - W związku z tym

spodziewaliśmy się, że do I ligi awansuje więcej zespołów, aby wypełnić
lukę po zespołach, które awansują do
I ligi centralnej. Ostatecznie cel udało
się zrealizować i od przyszłego sezonu będziemy reprezentować Radzymin w grupie C pierwszej ligi.”
Jednak nie było to takie proste
zadanie. Zawodnikom doskwierała
pandemia koronawirusa. Lockdown
sprawił, że publiczność nie mogła
dopingować nas na trybunach, a doping na hali ROKiS zawsze był głośny
i bardzo wspierający. Ponadto, wielu
szczypiornistów doświadczyło pandemii na własnej skórze, w związku
z czym często nie mogli trenować
w komplecie.
“Trzecie miejsce przyjmujemy

z umiarkowanym zadowoleniem,
które osiąga większe rozmiary dzięki
działaniom naszego zarządu” - dodaje wiceprezes. “Od kilku tygodni staraliśmy się o nasz awans, dziś wiemy,
że z pozytywnym skutkiem. W przyszłym sezonie czeka na nas kilka ciekawych zespołów tj. AZS UW, czy tez
Jurand Ciechanów. Sezon zapowiada się ciekawie, a gdy patrzę na całokształt ostatnich kilku miesięcy dochodzę do wniosku, że jesteśmy tam
w stanie wygrać z każdym i dzięki
temu dumnie reprezentować Gminę
Radzymin, która jest dla nas ważnym
partnerem.”.
Trzymamy mocno kciuki za jak
najlepszy sezon naszych szczypiornistek i szczypiornistów!
(lp)
www.radzymin.pl

Pandemia nie przeszkodziła młodym kolarzom z Kamyk Radzymin
MTB Team w świetnej pierwszej połowie sezonu 2021. Z sukcesami
weszli we współzawodnictwo sportowe na szczeblu lokalnym
i ogólnopolskim. Ukoronowaniem był występ na młodzieżowych
Mistrzostwach Europy we Włoszech.
Kamyk Radzymin MTB Team ma
już ponad 5 lat i z każdym rokiem
coraz bardziej się rozkręca. Na początku stanowiliśmy mały, rodzinny klub rowerowy i startowaliśmy
w amatorskich zawodach rowerowych typu Poland Bike Marathon
i Mazovia MTB Marathon. Wraz
z upływem czasu i rosnącymi umiejętnościami naszych dzieciaków
i młodzieży, stopniowo zmieniliśmy
się w licencjonowany, pełnoprawny
klub kolarski.
Z maratonów rowerowych przestawiliśmy się na zawody cross country w odmianie olimpijskiej –
w skrócie XCO. I to z jakim efektem!
Już w roku 2019 zdobyliśmy 6 medali
na Pucharach Polski XC i dorzuciliśmy jeszcze brązowy krążek Mistrzostw Polski XC. Stanowiliśmy
wtedy drugą siłę wśród zespołów

www.radzymin.pl

młodzieżowych w całej Polsce!
Wówczas pojawił się po raz pierwszy pomysł, aby spróbować swych sił
na arenie międzynarodowej. Niestety, nasze śmiałe plany pokrzyżowała pandemia. Ale co się odwlecze, to
Kamykowi nie uciecze. Trenowaliśmy dalej wierząc, że nasze marzenia
w końcu muszą się spełnić.

Radzymińska reprezentacja
we włoskich Alpach
W maju br. dowiedzieliśmy się, że
kolejne Mistrzostwa odbędą się we
włoskich Alpach, w miejscowości Pila koło Aosty. Zintensyfikowaliśmy
szybko nasze przygotowania – zarówno te sportowe, jak i logistyczne.
25 czerwca ruszyliśmy z Radzymina
do Włoch.
Na miejscu szybko zorientowaliśmy się, że nie będzie łatwo. Do

wymagających tras byliśmy już
przyzwyczajeni, lecz zaskoczeniem
dla naszych organizmów okazały się
warunki atmosferyczne. Na wysokości 2000 metrów tlenu jest mniej, niż
na płaskim Mazowszu. No ale cóż,
nie po to jechaliśmy tak daleko, by
się poddać takim drobiazgom!
Młodzieżowe Mistrzostwa Europy
trwały w sumie 5 dni – od 29 czerwca do 3 lipca 2021 r. Wzięło w nich
udział ponad 600 zawodników z 26
krajów Europy. Większość drużyn
stanowiły reprezentacje narodowe.
Wśród nich nie było, niestety, reprezentacji Polski. Oznaczało to, że
między innymi na naszych, skromnych, radzymińskich barkach, spoczął dumny zaszczyt reprezentowania kraju!
W ramach wyścigów rozegrane
zostały cztery konkurencje – jazda

indywidualna na czas, sztafety, eliminator oraz cross country w odmianie
olimpijskiej. Pierwszego dnia jechaliśmy Time Trial. W tej konkurencji, na trasę liczącą 850 metrów długości z przeszkodami technicznymi,
dokładnie co 30 sekund wyjeżdżają
kolejni zawodnicy. Barwy Kamyka
reprezentowało pięcioro naszych zawodników: Natalia Dobrzyńska, Kamila Klaus, Michał Gruca, Czarek
Wścisły oraz Filip Surdyk. Świetnie
poradzili sobie wszyscy. Najwyżej
sklasyfikowana została Natalia Dobrzyńska, która zajęła ostatecznie 26
miejsce na 90 startujących młodziczek z całej Europy.
Drugiego dnia ścigały się sztafety.
Każdy zespół był złożony z trzech zawodników – dwóch chłopców i jednej dziewczyny. Wyścig ten odbywał
się już na pełnej pętli, długości 3,4
km z ponad 120 metrami przewyższeń. W tych zawodach wystawiliśmy dwa zespoły – jeden w kategorii młodzików (Natalia Dobrzyńska,
Michał Gruca i Czarek Wścisły) oraz
drugi, w kategorii juniorów młodszych (Kamila Klaus, Filip Surdyk
i Leo Granica). Wszyscy wykręcili
bardzo dobre wyniki. Nasze sztafety
uplasowały się odpowiednio na 44
miejscu (na 80 zespołów) w kategorii Młodzików oraz 67 miejscu (na
110 zespołów) w kategorii Juniorów
Młodszych.

Eliminator nam nie straszny
Nazwa trzeciego dnia zawodów
brzmiała trochę groźnie i filmowo:
Eliminator. Konkurencja ta jest rozgrywana systemem pucharowym –
do kolejnej rundy awansują najlepsi

z najlepszych. Zawodnicy ścigają się
na krótkiej pętli liczącej 500 metrów. Startuje ich czwórka, ale do
kolejnego etapu przechodzi tylko dwoje najszybszych. Ten system
sprawia, że zawody są bardzo widowiskowe, ale przynoszą sporo stresu ścigającym się. Nikt przecież nie
chce odpaść! Tym razem do fazy pucharowej udało się zakwalifikować
Natalii Dobrzyńskiej. Zakończyła
swój debiut na 1/8 finału. A więc nie
taki eliminator straszny, jak go organizatorzy malują.
W czwartym i piątym dniu rozegrano jeszcze nasze ulubione wyścigi cross country w odmianie olimpijskiej. Konkurencja ta polegała na
wielokrotnym (od 2 do 4 razy, w zależności od kategorii) pokonywaniu
pełnej pętli o długości 3,4 kilometra.
Trasa była bardzo wymagająca i dała zawodnikom w kość zarówno pod
kątem technicznym jak i wytrzymałościowym. Mimo to dzielne Kamyki
poradziły sobie wyśmienicie, zajmując dobre miejsca w swoich kategoriach wiekowych: Natalia Dobrzyńska 29, Kamila Klaus 31, Filip Surdyk
41, Czarek Wścisły 58 a Michał Gruca 60.

Doświadczenie czyni mistrza
Z Włoch wróciliśmy zmęczeni, ale z uśmiechniętymi buziami.
Mieliśmy przecież do tego mnóstwo
powodów. Nasza młodzież zdobyła
bardzo cenne doświadczenie, które
z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Zobaczyliśmy, ile nas dzieli
od drużyn z innych krajów. Poznaliśmy ich know-how i złapaliśmy
kilka fajnych kontaktów. Oczywiście nie uniknęliśmy kilku błędów
świeżaków. Mogliśmy lepiej rozstawić sztafety, przyjechać wcześniej, by
szybciej się zaaklimatyzować… ale
ten nie robi błędów, kto nic nie robi!
Za rok wracamy i na pewno uda nam
się zaprezentować jeszcze lepiej, poprawiając nasze, całkiem niezłe jak
na międzynarodowych debiutantów,
pozycje na trasie.
Na koniec jeszcze wielkie podziękowania tym, bez których to nie mogło się udać - Panu Burmistrzowi
Krzysztofowi Chacińskiemu, Wiceburmistrzowi Krzysztofowi Dobrzynieckiemu, całej społeczności Radzymina oraz firmie GoldenSubmarine.
To za sprawą Waszego wsparcia mogliśmy wziąć udział w zawodach takiej wysokiej, europejskiej rangi. No
i wszystkich zachęcamy do dalszego
trzymania kciuków za naszą drużynę.
Na pewno się przydadzą, bo przed nami druga część sezonu. A w nim między innymi Mistrzostwa Polski XCO.
Oj, będzie się jechało!
Marcin Gruca
Radzyminiak 3/2021
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101.
ROCZNICA BITWY
WARSZAWSKIEJ
CUD NAD WISŁĄ
w Radzyminie

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

15 sierpnia 2021 r.

program obchodów
07:00

XXXI Patriotyczne Loty Gołębi Pocztowych
„Cud nad Wisłą” /”Lądowisko papieskie”
przy Cmentarzu Żołnierzy Poległych 1920/

wydarzenia towarzyszące
7 SIERPNIA 2021 R. (SOBOTA)
11:00 -15:00 II Ogólnopolskie Mistrzostwa Szaradziarskie „Cud nad Wisłą”
/Hala sportowa ROKiS /

08:00-17:00

Wystawa sprzętu wojskowego
/pl. T. Kościuszki/

8 SIERPNIA 2021 R. (NIEDZIELA)

09:00-14:30

Wyścig Kolarski o Puchar Burmistrza
Radzymina /Miasteczko kolarskie

10:00-18:00 XVIII Mazowiecki Konkurs Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej
/Miejska Sala Koncertowa w Radzyminie/

na pl. T. Kościuszki/

13 SIERPNIA 2021 (PIĄTEK)

XXXII Turniej Brydżowy „Cud nad Wisłą”
im. J. Połulicha /Hala ROKiS/

14:30-15:00

Uroczystości przy pomniku W. Witosa
w Radzyminie /pl. Wolności/
Uroczystość „wbicia łopaty”
pod budowę samorządowego Muzeum
Bitwy Warszawskiej w Radzyminie
/”Świetlica Pielgrzyma” przy Cmentarzu

17:00-19:30 Uroczysta Msza Święta na
Cmentarzu Żołnierzy Poległych
1920 roku w Radzyminie, Apel
Poległych i złożenie wieńców
20:00-21:30 Koncert symfoniczny
Piotra Rubika /pl. T. Kościuszki/
Patronat Honorowy:
Organizatorzy:

Biskup
Warszawsko-Praski

Partnerzy:

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości

/Scena Cegielnia/

14 SIERPNIA 2021 (SOBOTA)
XXX Bieg 1920 - Półmaraton „Cud nad Wisłą”

07:00-13:30

/pl. T. Kościuszki/

XX Zlot MotoCud i zasadzenie Dębu Katyńskiego
oraz przejazd przez Radzymin /”Lądowisko papieskie”

11:30-15:30

przy Cmentarzu Żołnierzy Poległych 1920/

16:15-17:15

Pokaz Freestyle Motocross /pl. T. Kościuszki/

17:30

Inscenizacja historyczna

19:30

Scena Młodych: koncert Tomka
Grzegorczyka, Magdy Beredy
i Viki Gabor /pl. T. Kościuszki/

Żołnierzy Poległych 1920/

Minister
Obrony Narodowej

XVII Letni Festiwal Operetkowo-Operowy na Mazowszu

19:00

10:00-15:00

15:15-15:45

06:00-15:00 XXVII Zawody Wędkarskie „Cud nad Wisłą” /Łowisko Jegiel/

/plac za Kolegiatą Radzymińską/

oraz całodzienny Kiermasz w centrum Radzymina.
21-22 SIERPNIA 2021 R. (SOBOTA-NIEDZIELA)
od 9:00

Turniej piłki nożnej dla dzieci z okazji 101. rocznicy “Cudu nad Wisłą”
/Stadion miejski RKS Mazur/

21 SIERPNIA 2021 R. (SOBOTA)
11:00

I Historyczny Rajd Artylerii Konnej w 100. rocznicę wręczenia
przez Marsz. J. Piłsudskiego Medali Virtuti Militari za Zasługi
dla Kraju /pl. T. Kościuszki/
Patroni Medialni:

Sponsorzy:

