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Stały przyrost mieszkańców i rosną-
ca liczby uczniów już od lat stwarzały 
potrzebę poważnych inwestycji w roz-
budowę infrastruktury szkół, w celu 
poprawy warunków kształcenia. Gmi-
na dąży do tego, aby uczniowie w szko-
łach prowadzonych przez gminę Ra-
dzymin, mogli uczyć się w systemie 
jednozmianowym i dziś, w obecnym 
roku szkolnym jesteśmy znacznie bli-
żej tego celu, za sprawą następujących 
inwestycji oświatowych:

  zakończona we wrześniu 2017 r.  
dobudowa II piętra w Szkole 

Podstawowej nr 2 im. księżnej 
Eleonory Czartoryskiej w Radzy-
minie,

  zakończona w sierpniu 2018 r. 
rozbudowa Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Michaliny Chełmoń-
skiej-Szczepankowskiej w Słup-
nie wraz z budową sali gimna-
stycznej,

  budowa, której zakończenie jest 
planowane na październik br. od-
działu przedszkolnego przy Szko-
le Podstawowej im. Armii Krajo-
wej w Starych Załubicach.

Więcej na temat trwających i pla-
nowanych inwestycji szkolnych pi-
szemy na stronie 6.

Dzienniki elektroniczne
W minionym roku szkolnym 

2017/2018 do końca I semestru w radzy-
mińskich szkołach tylko 40% uczniów 
i rodziców mogło korzystać z dziennika 
elektronicznego SYNERGIA firmy LI-
BRUS. Podpisanie wspólnej umowy na 
korzystanie z dziennika elektroniczne-
go przez Centrum Usług Wspólnych od 
lutego 2018 r. wprowadziło pozytywną 

zmianę dla rodziców uczniów naszych 
szkół. Uruchomienie w nowych roku 
szkolnym 2018/2019 wyłącznie dzien-
nika elektronicznego spowoduje także  
ułatwienie pracy nauczycielom, któ-
rzy będą mogli być w stałym kontakcie 
z rodzicem oraz będą mogli poświęcić 
więcej czasu dla swoich uczniów.

Nowi dyrektorzy szkół
Rok szkolny 2018/2019 jest rokiem 

zmian na stanowiskach dyrektorów 
placówek prowadzonych przez gmi-
nę Radzymin, które wynikają przede 

Co nowego w roku 
szkolnym 2018/19
Oświata w gminie Radzymin jest w trakcie dużych zmian, wynikających z nowych przepisów, 
realizowanych inwestycji, nowych dyrektorów szkół i nowych procedur zarządczych.

wszystkich z kończących się 5-letnich 
kadencji oraz w przypadku dwóch 
placówek z powodu rezygnacji dy-
rektorów z pełnienia funkcji. Ka-
dencje skończyły się w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej 
w Słupnie – Elżbiecie Bielec, w Szko-
le Podstawowej nr 2 im. Michaliny 
Chełmońskiej- Szczepankowskiej 
w Słupnie - Annie Madoń, w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym im. 
Janiny Januszewskiej w Ciemnem 
– Grażynie Wardak-Dymek. Zre-
zygnowali ze stanowisk dyrektorzy: 
w Szkole Podstawowej im. Pryma-
sa Tysiąclecia w Nadmie Krzysztof 
Czuba z powodu wygrania konkur-
su na dyrektora CUW w Radzymi-
nie oraz w Szkole Podstawowej nr 2 
im. księżnej Eleonory Czartoryskiej 
w Radzyminie – Małgorzata Osiec-
ka–Chmielewska, z powodu przej-
ścia na emeryturę.

Od stycznia do lipca 2018 r. odbyło 
się sześć konkursów na stanowiska 
dyrektorów placówek gminy Radzy-
min.  W wyniku konkursów i powie-
rzeń od września 2018 r  stanowiska 
dyrektorów obejmą:
a)  Wiesława Świeczak – od lutego 

2018 r. w Szkole Podstawowej im. 
Prymasa Tysiąclecia w Nadmie;

b)  Magdalena Jarzębska-Kopka  
– Przedszkolne nr 2 w Radzyminie;

c)  Agnieszka Deptuła – w Szkole Pod-
stawowej nr 2 im. księżnej Eleonory 
Czartoryskiej w Radzyminie

d)  Renata Majewska – w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Marii Konopnic-
kiej w Słupnie

e)  Barbara Moczulska – w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Michaliny 
Chełmońskiej- Szczepankowskiej 
w Słupnie

f)  Marta Komsta – w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym im. Janiny Ja-
nuszewskiej w Ciemnem
Nowi dyrektorzy to specjaliści wy-

sokiej klasy, dobrzy pedagodzy mający 
świetny kontakt z uczniem i rodzicem 
co powinno gwarantować rozwój pla-
cówek oświatowych w naszej gminie.

Dyrektorzy radzymińskich placówek oświatowych: Elżbieta Jeleń, Małgorzata Sieradzka, Edward Biernacki, Magdalena Jarzębska-Kopka,  
Barbara Moczulska, Renata Majewska, Agnieszka Deptuła, Marta Komsta, Wiesława Świeczak, Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński  
i Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Krzysztof Czuba

Ciąg dalszy na stronie 15 →
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Radzyminiak

Kup koszulkę i kubek 
z patriotycznym muralem  

o Bitwie Warszawskiej 1920
Okolicznościowe kubki i koszulki 

promujące Radzymin jako 
Miasto Cudu nad Wisłą 
do nabycia w  Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy 

Radzymin, 
ul. Konstytucji 3 Maja 15.  
Ceny: kubek – 25 zł/szt., 

koszulka – 35 zł/szt.  
Informacje o sprzedaży: 

tel. 22 786 50 24. 

Szanowni Mieszkańcy,
Przypominamy o zbliżających się terminach płatności kolejnych rat podatku od nierucho-

mości, rolnego i leśnego za 2018 r.:

- III rata – płatna do 15 września, - IV rata – płatna do 15 listopada.

Płatności można dokonać przelewem na indywidualny rachunek bankowy zawarty  
w decyzji wymiarowej bądź w kasie Urzędu  

(czynna w pon. 10:00 – 18:30, wt.-czw. 8:00 – 14:30 i pt. 8:00 – 14:00).

Wysokość poszczególnych rat, jak i ewentualny stan zaległości możecie Państwo uzyskać 
pod nr tel. 22 667-68-14/15/18/19.

Dziękujemy za terminowe dokonywanie płatności.
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SAMOR ZĄD

Panie Burmistrzu, jak to się stało, że 
trafił pan do Radzymina?
Ja tak naprawdę po raz pierwszy przy-
jechałem do Radzymina na rozmowę 
konkursową na wiceburmistrza, wcze-
śniej tylko tędy przejeżdżałem. Przed 
przystąpieniem do konkursu oczywi-
ście zapoznałem się ze specyfiką gminy 
Radzymin w Internecie. Po wygranym 
konkursie trzeba było bardzo szybko 
nauczyć się gminy. Pierwsze trzy mie-
siące to był dla mnie kompletny szok 
informacyjny, ponieważ musiałem na-
uczyć się całej topografii nowego terenu 
i poznać wielu nowych ludzi.
Co było trudniejsze – ludzie czy 
topografia?
Zawsze najtrudniejszą materią są lu-
dzie ponieważ potrzeba lat i dłuższej 
współpracy, żeby ich dobrze poznać. 
To co w Radzyminie mnie ujęło to ge-
neralnie życzliwe przyjęcie – zarówno 
przez mieszkańców jak też w urzędzie, 
przez burmistrza, radnych, urzędni-
ków, pracowników instytucji. Na po-
czątku musieli wykazać się wobec mnie 
dużą wyrozumiałością i cierpliwością 
bo zadawałem wiele pytań. Po pierw-
szych tygodniach pracy zaczął mi się 
wyłaniać początkowo fragmentaryczny 
a później coraz pełniejszy obraz gminy
W samorządzie gminy Węgrów prze-
szedł Pan pełną ścieżkę kariery?
Przeszedłem ścieżkę od naczelnika wy-
działu inwestycji, gospodarki komu-
nalnej i ochrony środowiska Urzędu 
Miejskiego. Wydział ten od kilkunastu 
już lat podzielony jest na trzy różne ko-
mórki organizacyjne. Po awansie, przez 
dwa lata łączyłem tę funkcję ze stanowi-
skiem zastępcy burmistrza. Następnie 
zostałem dyrektorem Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w Węgrowie, 
później znowu powrót do funkcji wi-
ceburmistrza i następne dwie kaden-
cje jako burmistrz Węgrowa. Łącznie, 
w samorządzie gminnym i jego otocze-
niu przepracowałem do chwili obecnej 
26 lat.
Nie tęskni Pan za powrotem do 
Węgrowa?
W Węgrowie stale mieszkam i dojeż-
dżam codziennie do Radzymina. Za-
wodowo przepracowałem tam wiele lat 
i sporo po sobie zostawiłem, czego do-
wodem jest wyróżnienie mnie w 2017 r. 
przez Radę Miejską tytułem Zasłużo-
nego Obywatela Węgrowa. Jednak dziś 
to Radzymin, wraz ze swoimi wyzwa-
niami po prostu mnie wciągnął. Zaan-
gażowałem się w pracę na całego, co 

jest dla mnie typowe. Po trzech i pół 
spędzonych tu latach zadomowiłem 
się i zżyłem z ludźmi. No i zaczęliśmy 
odnosić sukcesy, co też dodaje skrzydeł 
i zachęca do dalszej pracy.
Czy przychodząc do Radzymina jako 
samorządowiec z ponad dwudziesto-
letnim doświadczeniem nie miał  
Pan poczucia, że będzie Pan  
uczył zarządzania gminą  
młodego nowicjusza?
Nie myślałem tak – raczej przychodzi-
łem z nastawieniem, że będę miał tutaj 
konkretną pracę i zadania do wykona-
nia. Poza tym, ja bardzo lubię pracować 
z młodymi ludźmi. To jest dla mnie po-
wód do dużej satysfakcji, zwłaszcza jeśli 
ludzie ci są tak dobrze przygotowani, 
jak w Radzyminie. Myślę tutaj o bur-
mistrzu Chacińskim, o młodych pra-
cownikach urzędu, młodym pokoleniu 
radnych. Raczej ani oni, ani ja nie czu-
jemy różnicy wieku.
Jakie było pierwsze Pana wrażenie  
w Radzyminie?
Od początku byłem pod wrażeniem 
samego procesu rekrutacji. Jest do-
brze skonstruowany i przeprowadza-
ny, zarówno w warstwie formalnej, jak 
i merytorycznej. Jego konsekwentne 
stosowanie pozwoliło na pozyskanie 
wielu wartościowych pracowników. 
To pierwsza rzecz, na którą zwróciłem 
uwagę i która mnie ujęła w radzymiń-
skim urzędzie..
Tym bardziej, że takich konkursów na 
wiceburmistrzów nie było zbyt wiele?
To się zdarza bardzo, bardzo rzadko. 
A prawda jest taka, że postawienie na 
wiedzę, cechy i umiejętności kandyda-
ta, a nie na jego znajomości i układy, 
jak to się często dzieje, to jeden z klu-
czy do osiągania sukcesów. Jak się ma 
dobrą, merytoryczną kadrę to można 
góry przenosić.
W konkursie pokonał Pan blisko 
trzystu kandydatów. Czy to właśnie 
doświadczenie w zarządzaniu pio-
nem technicznym okazało się Pana 
największym atutem?
Tak, ja się na szczęście dowiedziałem 
później o tej ilości kandydatur. Faktycz-
nie, w zarządzaniu zawsze specjalizo-
wałem się w tych twardych sprawach 
infrastrukturalnych. W Węgrowie to 
mój zastępca był od spraw społecznych.
Jak pracuje się Panu z burmistrzem 
Chacińskim?
Mamy bardzo podobne spojrzenie na 
świat i nigdy nie było między nami ja-
kiejś specjalnej różnicy zdań. Z jednej 

strony obaj szanujemy zasady ekono-
mii, z drugiej – jesteśmy wyczuleni na 
potrzeby społeczne.
Łączy nas też pewien nonkonformizm 
w dążeniu do pozytywnych zmian. Ta-
ki nawyk ścigania się z samym sobą 
i poszukiwania doskonałości, nawet 
jak coś wydaje się wystarczające. Nie 
można osiągnąć sukcesów bez wpro-
wadzania zmian i ciągłego ulepszania 
sprawności działania. Pod tym wzglę-
dem burmistrz aż kipi od pomysłów. 

W dodatku obaj jesteśmy z gruntu pra-
coholikami, przez co jeszcze bardziej się 
wzajemnie napędzamy. Burmistrz Cha-
ciński ma ten pracoholizm chyba jesz-
cze silniejszy, z racji wieku, ale ja staram 
się nie pozostawać w tyle.
Dyplomatycznie rzecz ujmując…
Krzysztof jest świetnie przygotowany 
do pełnienia swojej funkcji. To nie jest 
tak, że z racji mojego doświadczenia 
wiedza płynie tylko w jedną stronę. Ja 
od niego i paru innych młodszych ko-
legów też się bardzo wielu rzeczy uczę 
– chociażby jeśli chodzi o komunikację 
ze społecznością za pomocą nowocze-
snych narzędzi takich jak Alertownik 
czy portale społecznościowe. To jest 
właśnie ten element, który jako bur-
mistrz zaniedbałem w Węgrowie, a któ-
ry tutaj, w Radzyminie jest na bardzo 
wysokim poziomie.
Nie miałem też w Węgrowie niektórych 
zadań jak choćby pasażerska komuni-
kacja gminna, tam była tylko między-
miastowa. Dużo się tutaj nauczyłem od 
Krzysztofa, który ma doskonałą znajo-
mość tematu i wizję rozwoju komuni-
kacji zbiorowej.
Co najważniejsze, ja nigdy nie mia-
łem sytuacji, by było mi z jakiegoś po-
wodu wstyd, że jestem jego zastępcą 

– a przecież różnie z przełożonymi by-
wa. Za to było wiele sytuacji, w których 
byłem z szefa dumny.
Nie za dużo tego kadzenia szefowi?
Ale takie są fakty! Weźmy choćby takie 
jego projekty jak Radzymińska Karta 
Mieszkańca czy Bon Malucha. Choć 
są to programy „miękkie”, społeczne, 
to jednak oferując wymierne korzyści 
mieszkańcom równocześnie zwiększają 
wpływy do budżetu gminy i w ostatecz-
nym rozrachunku ekonomicznym po-

krywają swoje koszty z nawiązką.
Mimo wszystko mam jednak wraże-
nie, że podobnie jak Pan, burmistrz 
Chaciński znacznie lepiej czuje się  
w tematach technicznych niż spo-
łecznych?
Mimo, że jest prawnikiem czyli raczej 
humanistą, burmistrz ma umysł bar-
dzo analityczny i logiczny. Zdecydowa-
nie jednak nie zaniedbuje warstwy ko-
munikacyjnej w zarządzaniu.
Wracając do Pana początków w 
gminie Radzymin – czy coś jeszcze 
Pana zaskoczyło?
Jeśli chodzi o infrastrukturę technicz-
ną jaką zastałem w gminie Radzymin, 
to ja cofnąłem się tutaj o trzy kadencje. 
Była w bardzo złym stanie, szczególnie 
infrastruktura odwodnieniowa i drogo-
wa, co jest zresztą powiązane, ponieważ 
przy słabym odwodnieniu sypią się dro-
gi. Popełniono tu na przełomie wieków 
jeden z najpoważniejszych błędów – po-
mimo tak trudnych warunków grun-
towo-wodnych w gminie, przyzwolo-
no na likwidację spółek wodnych. Dziś 
próbujemy ten błąd naprawić, jednak 
przez lata system odprowadzania wody 
uległ degradacji i jeszcze długo będzie-
my odczuwali tego negatywne skutki, 
tak jak w deszczowych latach 2015-2016, 

kiedy praktycznie cały czas musie-
liśmy działać w trybie kryzysowym. 
Również byłem zaskoczony tym, że po-
mimo dobrej pracy Przedsiębiorstwa 
Wodno-Kanalizacyjnego, sieć wodno-
-kanalizacyjna w gminie Radzymin jest 
tak słabo rozwinięta. Dziś już wiem dla-
czego - przekształcenie radzymińskie-
go PWiK w spółkę powinno odbyć się 
dziesięć lat wcześniej. Gdyby wtedy za-
częto działać z taką intensywnością jak 
od momentu powstania spółki, gmina 

Radzymin byłaby dziś na zupełnie in-
nym poziomie pod kątem zrealizowa-
nych inwestycji. Z tym całym zapóź-
nieniem wiąże się też wyspowy sposób 
rozwoju Radzymina.
Wyspowy?
Z jednej strony, w Radzyminie powsta-
ły dobrze wyposażone w infrastruk-
turę osiedla wielorodzinne. Z drugiej, 
uderzała w oczy mizeria infrastruktury 
technicznej i społecznej na zewnątrz tych 
osiedli. W ten sposób nowe osiedla stały 
się wyspami w oceanie infrastrukturalnej 
mizerii. Gmina ewidentnie nie nadążała 
za przyrostem liczby mieszkańców.
Ale przecież główny zarzut opo-
nentów wobec obecnych włodarzy 
jest taki, że jesteście wyłącznie 
beneficjentami dokonań poprzedni-
ków, którzy właśnie o duży przyrost 
mieszkańców zadbali.
To jest kompletna nieprawda. Jeśli gmi-
na ma się rozwijać, powinna się rozwi-
jać w sposób zrównoważony. Mając 
świadomość, że powstają nowe, wielo-
tysięczne osiedla należy zadbać o rów-
noległe zaspokajanie potrzeb zwięk-
szonej ilości mieszkańców, zarówno 
w postaci usług świadczonych w zakre-
sie edukacji, ochrony zdrowia, kultury, 

„Radzymin mnie wciągnął”
Zbliżający się koniec kadencji samorządowej to czas podsumowań – dlatego o podzielenie się swoimi obserwacjami i przemyśleniami poprosiliśmy jednego z autorów 
najważniejszych dokonań tej kadencji – Wiceburmistrza Radzymina Jarosława Grendę, wcześniej wieloletniego Burmistrza Węgrowa.

Burmistrzowie Jarosław Grenda i Krzysztof Chaciński wraz z Biurem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Ciąg dalszy na stronie 15  →
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INWEST YCJE

Przedstawiamy aktualny stan robót na drogach gminnych.

Gmina Radzymin pozyskała 2,7 mln złotych dofinansowania na budowę kolejnych 
dwóch parkingów typu „Parkuj i jedź”. 

Środki pochodzą z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2014-2020 
w ramach programu ZIT WOF.

Pierwszy z dwóch parkingów bę-
dzie zlokalizowany na tyłach Ko-
legiaty Radzymińskiej wzdłuż ul. 
POW. Ma na nim powstać m.in. 
stanowisko do ładowania pojazdów 
elektrycznych. Drugi parking jest 
planowany wzdłuż jezdni dawnej 
obwodnicy Radzymina na odcinku 
od ul. Wołomińskiej do ulicy Sło-
wackiego. W sumie powstanie 231 
nowych miejsc parkingowych dla 
aut oraz 154 miejsc dla rowerów ze 
stojakami i zadaszeniami. Gmina 
ogłosiła już przetarg na budowę par-
kingów, zaś ich oddanie do użytku 
jest planowane w pierwszym półro-
czu 2020 roku.

Na terenie gminy Radzymin po-
wstały w ostatnich latach trzy 

parkingi P+R – w Słupnie, przed halą 
ROKiS oraz na ul. Wyszyńskiego. Są 
one wygodnym miejscem przesiadki 
w środki transportu publicznego, służą 

mieszkańcom i wpisują się w plany 
rozwoju sieci parkingów P+R w War-
szawskim Obszarze Funkcjonalnym, 
do którego należy gmina Radzymin.

Radzymińskie   drogi

Dofinansowanie  
na budowę kolejnych P+R

Budowa ścieżki rowerowej w ul. Weteranów.

Panattoni Park Warsaw-North to pierwszy projekt parku logistycznego dewelopera 
w północnej części rynku warszawskiego. Park położony jest sąsiedztwie węzła 
„Radzymin Północny” oraz w pobliżu obwodnicy Marek. Park oferuje ok 54 000 m² 
nowoczesneji łatwo adaptowalnej powierzchni magazynowej klasy A. 

Panattoni Park Warsaw-North

Obiekty Panattoni dostosowane 
są do specyficznych potrzeb i wy-
mogów technicznych, co docenili już 
pierwsi najemcy – DHL Parcel Pol-
ska, dla którego powstał cross-dock 
o powierzchni 9 tys. m kw. i Deko-
film Polska – producent folii ter-
mokurczliwych i rozciągliwych do 

pakowania żywności. W Panattoni 
Park Warsaw-North firma wynajęła 
7350 m kw., gdzie ulokowała swoją 
produkcję, relokując zaawansowane 
technologicznie linie produkcyjne 
z poprzedniej lokalizacji. 

Dzięki swemu położeniu, Panatto-
ni Park Warsaw-North jest idealnym 

punktem do logistycznej obsługi 
warszawskiego i krajowego rynku. 
Bliskość stolicy a zarazem usytu-
owanie w drugiej strefie rynku war-
szawskiego to z pewnością jego naj-
ważniejsze atuty. Z pewnością nie są 
to też ostatnie realizacje firmy Panat-
toni w gminie Radzymin. Ulica Batalionów Chłopskich.

Ulica Szkolna.
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Przedstawiamy aktualny stan robót na drogach gminnych.
Powstał już pierwszy wielorodzinny budynek komunalny przy ul. Słowackiego. 
Przewiduje się, że pozwolenie na użytkowanie gmina uzyska na przełomie września i 
października 2018 

W centrum Radzymina na ul. Maczka, Konopnickiej, Strzelców Wileńskich czy Mickiewicza rowerzyści już mogą korzystać z nowych dróg rowerowych.  
Na ul. Weteranów z dnia na dzień postępuje budowa ścieżki w kierunku Nieporętu, a wkrótce rozpocznie się budowa ścieżki rowerowej w ul. Wołomińskiej.

Do lata przyszłego roku wzdłuż ul. 
Wołomińskiej, na odcinku od ul. Kor-
czaka do ul. Wczasowej, powstanie bli-
sko kilometr ścieżki rowerowej, która 
połączy centrum miasta z nowym ron-
dem na skrzyżowaniu z dwupasmówką. 
Roboty będą prowadzone na zlecenie 
gminy przez firmę P&K Jaczewscy i roz-
poczną się w połowie września. W ra-
mach kontraktu oprócz samej ścieżki 
powstanie także chodnik, odwodnienie, 
oświetlenie i zatoki autobusowe. Wyko-
nawca przeprowadzi też niezbędne mo-
dernizacje infrastruktury technicznej. 
Według planów ścieżka ma być gotowa 
na lipiec 2019 r. Jednocześnie już teraz 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich remontuje fragment ul. Wołomiń-
skiej od ronda do ul. Wczasowej, aby 
zlikwidować nierówności nawierzch-
ni oraz przygotować odcinki chodnika 
i ścieżki rowerowej, łączące gotową in-
frastrukturę wokół ronda z inwestycją 
gminną.

Szybko postępują prace przy budowie 

ścieżki rowerowej w ul. Weteranów 
w kierunku Nieporętu. Na większo-
ści długości ścieżki przeprowadzono 
większość prac budowlanych, a w po-
bliżu przejazdu kolejowego montowa-
na jest kanalizacja deszczowo-drenażo-
wa, nad którą zostanie poprowadzona 
ścieżka. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, to ścieżką rowerową wzdłuż 
Weteranów będzie można dojechać do 
Beniaminowa i dalej aż nad Zalew Ze-
grzyński już w listopadzie 2018 r. W ra-
mach tej samej inwestycji we wsi Łąki 
gmina buduje p przeciwnej stronie ulicy 
chodnik dla pieszych. Powstają również 
zatoki autobusowe i zjazdy w przyległe 
ulice i do posesji.

Na rowerze, rolkach czy hulajnodze 
dobrze jeździ się już ulicami Maczka, 
Konopnickiej, Mickiewicza, Strzelców 
Wileńskich czy Żeligowskiego. Wszę-
dzie tam powstały nowe, asfaltowe 
ścieżki lub ciągi pieszo-rowerowe. Moż-
na nimi dojechać np. z al. Jana Pawła II 
do ul. Wołomińskiej – gdzie wkrótce 

rozpocznie się budowa ścieżki. Ciąg 
ścieżek w ul. Maczka i Konopnickiej 
ułatwia bezpieczny dojazd rowerem do 
Szkoły Podstawowej nr 2.

Warto podkreślić, że na wielu ulicach 
razem ze ścieżkami wybudowano od-
wodnienia – tak stało się m.in. w ul. Ko-
nopnickiej czy w ul. Szkolnej, gdzie trwa 
jeszcze budowa ciągu pieszo-rowerowe-
go i nowej nawierzchni. W najbliższych 
planach jest budowa blisko 6 km ścieżki 
rowerowej do Marek, aby połączyć Ra-
dzymin i Marki bezpieczną droga ro-
werową przez Słupno wzdłuż al. Jana 
Pawła II.

Przypomnijmy, że wszystkie ścieżki 
rowerowe są budowane z finansowa-
niem zewnętrznym ze środków unij-
nych, które gmina Radzymin pozyskała 
wspólnie z sąsiednimi samorządami ze 
środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckie-
go w ramach programu Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Warszaw-
skiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt całej inwestycji na działce 
gminnej przy ul. Słowackiego w Ra-
dzyminie przewiduje trzy bliźniacze 
budynki A, B, C wraz z parkingami 
i placem zabaw. Powierzchnia użyt-
kowa każdego budynku to 713,59 m2. 
Konstrukcja budynków to tradycyjne 
ściany murowane, rdzenie żelbetowe 
w postaci słupów na których podpar-
te są podciągi. Stropy żelbetowe opar-
te na podciągach i ścianach.

Budynki są trzykondygnacyjne, nie 
podpiwniczone, z dachem płaskim. 

Na dzień dzisiejszy zrealizowano 
budynek B, wszystkie parkingi i plac 
zabaw.

Lokale o powierzchni od 30m2 do 
ok 53m2 wyposażone są w balkony. 
Każdy budynek obejmuje 13 lokali 
mieszkalnych, w tym jeden na parte-
rze dostosowany dla osób niepełno-
sprawnych.

Każdy z budynków ma własną ko-
tłownię. Wejścia do budynków nie 
wymagają schodów ani podjazdów ze 
względu na małą różnicę wysokości.  

Na parkingach również przewidziano 
miejsca dla niepełnosprawnych.

Na parterze są też komórki loka-
torskie, po jednej dla każdego lokalu.

  Trwają szeroko zakrojone prace 
na ulicy Szkolnej w Radzyminie, 
przez co jest ona w tym momen-
cie nieprzejezdna. Zakończono 
już budowę odwodnienia i obec-
nie trwa budowa ciągu pieszo-ro-
werowego oraz przyłączy do pose-
sji. W kolejnym etapie powstaną 
zjazdy oraz nowa nawierzchnia 
asfaltowa. 
  Pierwszy etap przebudowy po-
wiatowej ulicy Szkolnej w Słup-
nie został zakończony. Powstało 
odwodnienie, nowa nawierzchnia 
oraz chodnik. W przyszłym roku 
powiat będzie kontynuował inwe-
stycję na odcinku od ulicy Spokoj-
nej do Żeromskiego.
  Zakończono także kolejny etap 
budowy kanalizacji sanitarnej 
oraz wykonywania nowych na-
wierzchni drogowych po zakoń-
czonych pracach. Nakładki asfal-
towe pojawiły się na ulicy Nowej 
na odcinku od Weteranów do 
ul. Batalionów Chłopskich oraz 

na ulicy Batalionów Chłopskich. 
Na bocznych ulicach, na których 
przed pracami nie było asfaltu, 
wykonywana jest nawierzchnia 
z kruszywa.
  We wrześniu ruszą prace w kolej-
nych 3 miejscach. Rozpocznie się 
budowa chodnika i ścieżki rowe-
rowej wraz z odwodnieniem w ul. 
Wołomińskiej od ul Korczaka 
do ronda. To również inwestycja 
finansowana ze środków unij-
nych.          
  W tym samym czasie ruszy prze-
budowa ulicy Curie-Skłodow-
skiej przy Szkole Podstawowej nr 
2 w Radzyminie, gdzie powstanie 
nowa nawierzchnia, parkingi oraz 
chodniki.
  W połowie września rozpocznie 
się przebudowa ulicy Koliski, któ-
rej mieszkańcy mają duże proble-
my z zalegającą na ulicy wodą. 
Inwestycja obejmie odwodnienie 
oraz nową nawierzchnię z kostki 
betonowej.

Radzymińskie   drogi

Rowerem wygodniej i bezpieczniej

Nowe mieszkania komunalne  
przy ul. Słowackiego

Ścieżka rowerowa przy ul. Konopnickiej.

Budowa kanalizacji deszczowo-drenażowej w ul. Weteranów.
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Od początku wakacji mieszkańcy 
Ciemnego mogą korzystać z nowego, 
wielofunkcyjnego boiska przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym. Nowoczesny 
obiekt sportowy został przygotowany 
i wyposażony pod kątem kilku dyscy-
plin: siatkówki, tenisa, piłki ręcznej, pił-
ki nożnej i koszykówki. Ma barwną na-
wierzchnię z poliuretanu z oznaczeniem 

boisk sportowych, wokół boiska zain-
stalowano sportowe ogrodzenie i krze-
sełka dla kibiców, a całość jest oświetla-
na nowoczesnymi lampami LED, które 
użytkownicy mogą włączać za pomocą 
systemu SMS. Inwestycja kosztowała 
blisko pół miliona złotych, z czego część 
pochodziła z Funduszów Sołeckich so-
łectw Ciemne i Stary Janków.

Rok temu burmistrz Krzysztof Cha-
ciński otworzył uroczyście nowy budy-
nek Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie, 
a od początku bieżącego roku szkolnego 
uczniowie i nauczyciele tej szkoły ma-
ją do dyspozycji nową salę gimnastycz-
ną i całkowicie zmodernizowany stary 
budynek szkoły. Wszystkie trzy części 
łączy przeszklony korytarz, który in-
tegruje przestrzeń szkolną. Wokół po-
wstały nowe boiska, plac zabaw i par-
king. Po rozbudowie szkoła mieści bez 
problemu 8-klasową szkołę podstawową 
i oddział przedszkolny. Dzieci mogą ko-
rzystać z wygodnej świetlicy, stołówki 

czy biblioteki, nie wspominając o prze-
strzeni sportowej wewnątrz i na ze-
wnątrz budynku.

Oddział przedszkolny  
w Załubicach w październiku

O około półtora miesiąca przedłużo-
na jest budowa skrzydła przedszkolnego 
w szkole w Starych Załubicach. Opieka 
przedszkolna w pierwszych tygodniach 
nowego roku szkolnego będzie zorgani-
zowana w obecnych pomieszczeniach 
szkolnych. Gdy tylko zakończy się roz-
budowa i wyposażanie nowej części bu-
dynku, przedszkolaki przeniosą się do 

swoich sal, a uczniowie szkoły zyskają 
nową przestrzeń. Przy okazji budowy 
nowego skrzydła przy szkole przepro-
wadzono prace odwodnieniowe, upo-
rządkowano dojazd i zbudowano nowe 
miejsce parkingowe.

Inwestycji edukacyjnych ciąg 
dalszy … w Nadmie i Słupnie

Kolejną szkołą, która wymaga roz-
budowy ze względu na dostosowa-
nie do 8-letniego programu nauki 
i wzrost liczby mieszkańców, jest 
podstawówka w Nadmie. W sierpniu 
br. burmistrz Krzysztof Chaciński 

podpisał umowę z warszawską pra-
cownią architektoniczną WWAA na 
stworzenie kompleksowej koncepcji 
rozbudowy, która obejmie nie tylko 
dobudowanie kilku sal lekcyjnych, 
lecz stworzenie pełnego programu 
funkcjonalno-użytkowego. Ma być 
w nim ujęta także budowa sali gim-
nastycznej, świetlicy, stołówki, bi-
blioteki, szatni, jak również dodat-
kowych pomieszczeń, które mogą 
służyć wszystkim mieszkańcom na 
potrzeby pozaszkolnych zajęć kul-
turalnych czy sportowych. Plany za-
kładają, że w oparciu o tę koncepcję 

Zgoda konserwatora zabytków zo-
stała wydana na podstawie projektu 
przebudowy Domku Administratora, 
przygotowanego przez firmę EL-BUD 
z Radzymina, która pracuje na zlece-
nie gminy Radzymin w systemie „pro-
jektuj i buduj”. Ten dokument otwo-
rzył drogę do uzyskania pozwolenia 
na budowę. Wcześniej wykonawca 
zabezpieczył i ogrodził teren, a od po-
czątku września, mając już w ręku po-
zwolenie, wkrótce przystąpi do prac 
budowlanych. Zakończenie renowacji 
jest planowane w pierwszej połowie 
roku 2019. Przypomnijmy, że Domek 

Administratora i jego najbliższe otocze-
nie zostanie zaadaptowane na cele kul-
turalne, wystawowe i usługowe. Budy-
nek przejdzie gruntowną modernizację 
od piwnic po dach, wraz ze wzmocnie-
niem konstrukcji budynku. Zyska nowe 
elewacje i pokrycie dachu. Przy domku 

powstaną ścieżki, zieleń i drewniane 
tarasy. Wewnątrz planowana jest ka-
wiarnia, kiosk multimedialny i gabloty 
ekspozycyjne.

Firma EL-BUD to już drugi wyko-
nawca renowacji Domku Administra-
tora. Gmina Radzymin odstąpiła od 
umowy z poprzednim wykonawcą, 
gdyż zdaniem gminy nie dotrzymywał 
on warunków umowy, m.in. opóźniał 
się znacząco z przygotowaniem projek-
tu budowlanego. Obecna współpraca 
z firmą EL-BUD toczy się zgodnie z pla-
nem i daje nadzieję na realizację inwe-
stycji w zakładanym terminie.

Na początek  roku szkolnego 2018/2019 gotowa jest rozbudowana Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupnie. Ku końcowi 
zmierza budowa skrzydła przedszkolnego w szkole w Starych Załubicach. Na kolejne lata gmina planuje rozbudowę 
szkoły w Nadmie oraz remont „jedynki” w Słupnie.

Wykonawca renowacji Domku Administratora uzyskał na przełomie sierpnia i września br. 
pozwolenia na budowę. Wcześniej Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę 
na przebudowę. Dzięki temu prace budowlane w zabytkowym Domku Administratora w parku 
Czartoryskiej w Radzyminie rozpoczną się zgodnie z planem we wrześniu br.

Rozbudowane szkoły w Słupnie  
i w Starych Załubicach

w 2019 roku zostanie ogłoszony prze-
targ na rozbudowę szkoły w Nadmie 
w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach kompleksowej koncepcji 
architektonicznej przy szkole w Nad-
mie jest też planowany parking, któ-
rego budowa była jednym z projektów 
wybranych do realizacji w ramach Ra-
dzymińskiego Budżetu Obywatelskie-
go 2018. Parking ma powstać w pierw-
szej kolejności do początku przyszłego 
roku szkolnego, gdyż jego usytuowa-
nie musi być zgodnie z komplekso-
wym projektem rozbudowy szkoły. 
Termin ten mieści się w dwuletnim 
okresie realizacji projektów z Budżetu 
Obywatelskiego.

W perspektywie 2-3 lat będzie moż-
na planować generalny remont Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Słupnie. Warun-
kiem rozpoczęcia tego przedsięwzięcia 
jest możliwość przeniesienia uczniów 
na czas remontu do sąsiednich szkół, 
czyli do Nadmy lub „dwójki” w Słup-
nie. Takie możliwości pojawią się gdy 
zakończona zostanie rozbudowa szko-
ły w Nadmie.

Domek Administratora  
z pozwoleniem na budowę

Nowe boisko  
przy szkole w Ciemnem
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Od momentu startu 1 sierpnia 2017 
roku do końca lipca bieżącego roku 
system monitoringu zainicjował 1329 
interwencji czyli średnio 110 miesięcz-
nie i 3-4 dziennie.

W roku 2017 w okresie 01.08.2017 
do 31.12.2017 ogólna liczba interwencji 
wynosi 569, czyli średnio 113 na mie-
siąc w okresie 5 miesięcy. Większość 
interwencji dotyczyła kolejno:
1   spożywania alkoholu w miejscach 

publicznych
2   wykroczeń drogowych w postaci par-

kowania na zakazie postoju, przej-
ściach dla pieszych i chodnikach.

3   bójek
W porównaniu z rokiem 2017 rok 

2018 wypada podobnie. Chociaż liczba 
zgłaszanych interwencji nieznacznie 
zmalała (ze 113 do 109 miesięcznie) to 
jednak dotyczą już nieco innych zda-
rzeń. Zmalała liczba wykroczeń dro-
gowych w postaci parkowania w miej-
scach niedozwolonych i spożywania 
alkoholu w miejscach publicznych. 
Doszły przestępstwa i wykroczenia 
obserwowane „na gorąco” i zakończo-
ne interwencją policji czyli:
1   kradzieże mienia (torebek, portfeli), 

kradzieże sklepowe
2   niszczenie mienia publicznego 

i prywatnego (dekoracji świątecz-
nych, koszy na śmieci, wybijanie 

szyb w sklepach oraz budynkach 
nowo budowanych w stanie suro-
wym, niszczenie bram i furtek)

3   nietrzeźwi kierujący samochodami, 
rowerami, skuterami

4   leżące na trawnikach, ławkach czy 
chodnikach osoby nietrzeźwe lub 
te, które zasłabły, w nocy i w okre-
sach zimowych

5   rozboje i bójki
6   spożywanie substancji zabronio-

nych
7   dzieci bawiące się zimą na lodzie na 

stawie w parku Czartoryskiej
Policja z Radzymina, jak również 

z Wołomina wielokrotnie zwraca-
ły się do monitoringu w celu spraw-
dzenia archiwum monitoringu, aby 
sprawdzić archiwum i ustalić spraw-
ców przestępstw i wykroczeń: kolizji 
i wypadków drogowych, włamań do 
mieszkań i sklepów, kradzieży aut, 
rozbojów czy ustalenia numerów re-
jestracyjnych aut które nie zatrzymały 
się do kontroli drogowej. Dzięki nagra-
niom z kamer większość tych spraw 
została rozwiązana.

Przykładowe przypadki interwencji:
1   zatrzymanie niebezpiecznego prze-

stępcy poszukiwanego listem goń-
czym

2   kradzież elementów betonowych 
z jednej z posesji w Radzyminie

3   wylegitymowanie mężczyzn którzy 
w nocy fotografowali bankomaty 
zewnętrzne znajdujące się na tere-
nie miasta

4   włamanie do samochodu ciężaro-
wego zaparkowanego przy sklepie 
„Biedronka” w chwili gdy kierowca 
robił zakupy w sklepie.

5   ustalenie i zatrzymanie sprawców 
kradzieży auta zaparkowanego przy 
ulicy Wyszyńskiego

6   zarejestrowanie na bieżąco kilku-
dziesięciu zdarzeń drogowych, koli-
zji, potrąceń pieszych i rowerzystów 
oraz wypadków drogowych

7   odebranie praw jazdy „niepopraw-
nym” kierowcom, w tym kierowcy 
taksówki
We współpracy z policją w Radzy-

minie zapewniane jest też bezpieczeń-
stwo w trakcie meczy na Stadionie 
„Mazur”. W celu zapobiegania odpa-
laniu rac i innych środków pirotech-
nicznych nagrano materiały filmowe 
i przekazano je policji. Winni zostaną 
rozliczeni i ukarani.

W obrębie Parku Kościuszki i Parku 
Czartoryskiej dokonują się zmiany za-
chowań społecznych. Pojawiło się wię-
cej mam i babć siedzących na ławkach 
i spacerujących z dziećmi, ponieważ 
z okolic tych zniknęła większość nie-
trzeźwych.

Zmiana nastąpiła dzięki wdrożeniu 
projektu „Skuteczna pomoc! Satys-
fakcja klientów!”, który jest w 100% fi-
nansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 (oś priorytetowa II 
pn. „Efektywne polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospodarki i edukacji”, 
działenie 2.5 „Skuteczna pomoc spo-
łeczna”).

Nowa struktura organizacyjna ma 
na celu poprawę obsługi osób i rodzin 
korzystających ze wsparcia Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Radzyminie. Po-
wstały w nim następujące komórki or-
ganizacyjne:

  Zespół do spraw świadczeń przyzna-
wanych decyzją - pomoc finansowa 

(zasiłki stałe, okresowe, jednorazo-
we, dożywianie, świadczenia opieki 
zdrowotnej);
  Zespół do spraw usług - usługi opie-
kuńcze, specjalistyczne usługi opie-
kuńcze, kierowanie do domów po-
mocy społecznej, schronisk, asystent 
rodziny;
  Zespół do spraw pracy socjalnej - 
praca socjalna w środowisku, realiza-
cja planu pomocy, kontrakty socjal-
ne, projekty socjalne, interwencje, 
procedura Niebieskiej Karty, pomoc 
żywnościowa (POPŻ);
  Pracownik socjalny pierwszego kon-
taktu - przyjęcie zgłoszenia, diagno-
za, kierowanie do odpowiedniego 
zespołu.
„Zależy nam na poprawie pracy 

socjalnej przy jednoczesnym uspraw-
nianiu procesów przyznawania świad-
czeń. Zmiana pomoże naszym pracow-
nikom koncentrować się na pomocy 
i aktywizowaniu naszych podopiecz-
nych, aby mogli żyć jak najbardziej sa-
modzielnie” – mówi Agnieszka Kier-
szulis, kierownik radzymińskiego OPS. 
W ramach projektu pracownicy OPS są 
objęci szkoleniami, a zdobyta wiedza 
ma przełożyć się na skuteczność i traf-
ność podejmowanych działań pomo-
cowych. Zatrudniono również dwóch 
nowych pracowników socjalnych i do-
posażono stanowiska pracy. Całkowita 
wartość dofinansowania, które uzyskał 
OPS na ten projekt to 427 tys. zł, a je-
go realizacja potrwa do października 
2019 r.

Od 1 sierpnia br. zmieniła się struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie. Zostały wyodrębnione trzy główne zespoły oraz jedno 
samodzielne stanowisko, a zmiana ma na celu lepszą indywidualną pracę z osobami, korzystającymi z usług ośrodka.

Rok funkcjonowania monitoringu
Przedstawiamy Państwu wybrane statystyki z działalności systemu monitoringu w Radzyminie oraz informacje na temat zarejestrowanych wykroczeń i przestępstw 
w pierwszym roku działalności.

Monitoring widzi wszystko to, co 
wydaje się niewidoczne. Załatwianie 
potrzeb fizjologicznych w krzakach 
i za drzewami, popalanie papierosów 
i popijanie alkoholu przez nieletnich, 
nawet jeśli schowają się za murek czy 
ściankę, obnażanie się w parku i wiele 
innych, mniej lub bardziej niepożąda-
nych sytuacji.

Radzymiński system monitoringu 
okazuje się być skutecznym narzę-
dziem do zapewniania mieszkańcom 
bezpieczeństwa. Nie tylko dzięki naj-
nowocześniejszym technologiom – 
również, a może i przede wszystkim, 
dzięki świetnej i doświadczonej eki-
pie pracowników, którzy czuwają przy 
ekranach 24 godziny na dobę.

Skuteczniejsza pomoc w radzymińskim OPSDomek Administratora  
z pozwoleniem na budowę
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 1. Proszę o podanie kwoty miesięcznej wynagrodzenia burmi-
strza oraz jego zastępców, sekretarza i skarbnika gminy. Proszę 
również o przekazanie mi informacji o wszelkich podwyżkach wy-
nagrodzenia pobieranego przez te osoby w toku kadencji samorzą-
dowej 2014 - 2018 wraz z przedstawieniem uzasadnienia przyznanej 
podwyżki, jak również o kwoty wszelkiego rodzaju nagród lub in-
nych środków, w tym ryczałtów na rozmowy telefoniczne i ryczał-
tów samochodowych, niebędących wynagrodzeniem zasadniczym 
pobranych przez te osoby w kadencji samorządowej 2014 - 2018 wraz 
z uzasadnieniem ich przyznania;
Burmistrz: 
11177,50 (netto 7687,10) - brak podwyżki od czasu zawarcia umowy,
Z-ca Burmistrza
11400,00 (netto 7968,72) - brak podwyżki od czasu zawarcia umowy,
Skarbnik:
11088,00 (netto 7750,72) - brak podwyżki od czasu zawarcia umowy,
Sekretarz: 
8628,53 (netto 5908,76) - brak podwyżki od czasu zawarcia umowy.

2. Proszę o podanie łącznej kwoty nagród lub innych rodzajów 
pobranych środków niebędących wynagrodzeniem zasadniczym, 
w tym ryczałtów na rozmowy telefoniczne i ryczałtów samocho-
dowych, przez wszystkich pracowników urzędu łącznie w kadencji 
samorządowej 2014 - 2018;

Łączna kwota od XII 2014 r. do końca VI 2018 r.: 1535655 zł – nie ujęte 
w niej są np: 13 pensja, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zasił-
ki, wynagrodzenia za czas choroby. 
Tabela 1.: W rozbiciu na lata obecnej kadencji:

Rodzaj  
środków

XII 2014 2015 2016 2017 I półrocze 
2018

Dodatki  
specjalne

42 208 367 750 104 377 103 898 52 173

Premie 16 731 113 230 0 0 0

Nagrody 0 171 074 241 505 171 326 122 780
Ryczałty  

samochodowe
251 1972 1787 1915 2120

Świadczenia 
w naturze  

(pojazdy służ-
bowe do celów 

prywatnych)

0 3200 6908 7050 3400

RAZEM 59 190 657 226 354 577 284 189 180 473
 
3. Proszę o przedstawienie wykazu umów o dzieło oraz umów 

zleceń zawartych przez urząd w kadencji samorządowej 2014 - 2018 
wraz ze wskazaniem podmiotów, z którymi zawierano umowy oraz 
przeznaczonych na te cele kwot;

Rejestr zawartych umów jest upubliczniony na stronie urzędowe-
go biuletynu informacji publicznej. Ścieżka dostępu: bip.radzymin.
pl – zakładka „FINANSE” – zakładka „Centralny rejestr umów” – do 
wyboru lata.

4. Proszę o przedstawienie wykazu umorzeń podatkowych doko-
nanych przez władze gminy w kadencji 2014 - 2018 wraz ze wskaza-
niem kwot umorzeń oraz podmiotów, którym dokonano umorzeń 
podatkowych;

Wykazy umorzeń podatkowych przekraczających wartością 500 zł 
są publikowane na stronie urzędowego biuletynu informacji publicz-
nej. Ścieżka dostępu: bip.radzymin.pl – zakładka „FINANSE” – za-
kładka „Komunikaty i ogłoszenia”. Lista wszystkich umorzeń będzie 
przekazana Panu Posłowi w formie załączników.

5. Proszę o wskazanie członków kierownictwa urzędu, którzy 

korzystają ze służbowego telefonu komórkowego wraz z kwotą łącz-
ną kosztów poniesionych na rzecz eksploatacji wszystkich służbo-
wych telefonów komórkowych wykorzystywanych w urzędzie w ka-
dencji samorządowej 2014 - 2018 bądź zakupu w tym okresie nowych 
urządzeń;

Członkowie ścisłego kierownictwa urzędu posługujący się służbo-
wymi telefonami komórkowymi: Krzysztof Chaciński, Jarosław Gren-
da, Adam Ślubowski, Artur Goryszewski.

Łączna kwota kosztów poniesionych na rzecz eksploatacji wszyst-
kich kilkudziesięciu telefonów komórkowych używanych w urzędzie, 
niezależnie od stanowiska ich użytkownika (abonamenty + rozmowy 
telefoniczne) wg lat:

Rok 2015 – 48 098,03 zł
Rok 2016 – 47 905,82 zł
Rok 2017 – 33 579,25 zł
Rok 2018 I półrocze – 14 147,02 zł.

6. Proszę o wskazanie, którzy pracownicy urzędu korzystają lub 
korzystali z samochodu służbowego w toku kadencji 2014 - 2018 
wraz z łączną kwotą środków przeznaczonych na ich eksploatację 
bądź zakup nowych samochodów w tym okresie;

Łącznie we wnioskowanym okresie, z samochodów służbowych 
korzystało 52 pracowników urzędu. Imienny wykaz wszystkich pra-
cowników Pan Poseł otrzyma w załączniku. Zakupione zostały 2 nowe 
samochody Dacia Duster w cenie jednostkowej 49200,- zł.

7. Proszę o podanie łącznej kwoty przeznaczonej przez urząd oraz 
jednostki podległe na wszelkiego rodzaju materiały sponsorowane 
i kampanie reklamowe w mediach lokalnych, regionalnych i ogólno-
polskich w kadencji samorządowej 2014 - 2018 wraz ze wskazaniem 
mediów, do których trafiły te środki;

Łączna kwota to 159 775,45 zł, wydatkowana na działania w mediach: 
Moja Gazeta Regionalna, Express Tłuszcz, Wieści Podwarszawskie, 
Fakty WWL, Życie Powiatu na Mazowszu, Kurier W, Wiadomości 
Powiatu Wołomińskiego, wwl24.info, Radio FAMA Wołomin, Radio 
dla Ciebie, Gazeta Wyborcza.

8. Proszę o podanie prenumerowanych przez urząd oraz jednost-
ki podległe gazet i czasopism w kadencji 2014 - 2018 wraz z łączną 
kwotą środków, które dotąd na ten cel przeznaczono;

Urząd wraz ze swoimi jednostkami zapłacił w ciągu prawie 4 lat 
kwotę 118922,- zł.; Zakupywane gazety, czasopisma i periodyki, za 
wyjątkiem „Rzeczpospolitej” i „Wieści Podwarszawskich” są wydaw-
nictwami specjalistycznymi i branżowymi, np.: „Finanse publiczne”, 
Monitor Zamówień Publicznych”, „Odpady i Środowisko”, „Pracow-
nik samorządowy”, „Geodeta”, „Gazeta Prawna”, „Strażak”, „Gazeta 
Sołecka”, „Głos nauczycielski”, „Aktualności oświatowe”, „Wychowa-
nie w przedszkolu”, „Praca socjalna”, „Doradca w pomocy społecznej”.

Pełna lista wszystkich wydawnictw będzie przekazana Panu Posłowi 
w formie załączników.

9. Proszę o przekazanie mi wykazu delegacji zagranicznych 
przedstawicieli urzędu wraz z miejscem, terminem wyjazdu, celem 
odbycia podróży, osiągniętymi efektami wyjazdu i poniesionymi 
kosztami tych wizyt w kadencji samorządowej 2014 - 2018;

- Krzysztof Chaciński; Wielka Brytania; 01.12.2015 – 04.12.2015; 
Wyjazd szkoleniowy w ramach Lokalnej Grupy Działania (LGD); 
„Dobre praktyki wykorzystania środków z EFRROW-podejście Le-
ader – wykorzystanie środków UE, Wizytacje projektów realizowa-
nych z EFRROW, w tym podejścia Leader oraz przykłady dobrych 
praktyk związanych z promocją produktu tradycyjnego, turystyki 

i przedsiębiorczości, walorami kulturowymi, architektonicznymi 
i przyrodniczymi Wielkiej Brytanii”; Podczas wyjazdu grupa miała 
możliwość odwiedzenia miejsc sprzedaży produktów tradycyjnych 
i regionalnych oraz poznania specyfiki ich działania, co było okazją 
do wymiany doświadczeń, również pomiędzy samymi uczestnikami; 
wszelkie koszty związane z wyjazdem poniosła Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich – bez udziału kosztów gminnych

- Krzysztof Chaciński; Hiszpania; 11.06.2017 – 15.06.2017; Wyjazd 
studyjno-szkoleniowy w ramach LGD; „Tworzenie i rozwój przedsię-
biorstw społecznych jako czynnik rozwoju gospodarczego – zagad-
nienia praktyczne”; Trzydniowy program zajęć obejmował część teo-
retyczną i spotkania w podmiotach ekonomii społecznej (spółdzielnie 
różnego typu, stowarzyszenia, w tym LGD, fundacje oraz podmioty 
opierające swoją działalność o zasadę wzajemności.”; koszt: szkolenia 
2214,00 zł; kosztów delegacji nie rozliczano.

10. Proszę o przekazanie mi wykazu dotacji, subwencji bądź 
wszelkich innych rodzajów nieodpłatnej i bezzwrotnej pomocy fi-
nansowej na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmio-
tów zewnętrznych, ze wskazaniem podmiotów którym udzielono 
takiej pomocy wraz z uzasadnieniem przydzielenia środków;

Szczegółowe zestawienia
1) środków finansowych przyznanych w otwartych konkursach 

ofert, tj. zestawienie dotacji przyznanych w ramach otwartych kon-
kursów ofert organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym 
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na reali-
zację zadań publicznych w latach 2014 - czerwiec 2018

oraz
2) środków przyznanych w trybie małych grantów, tj. zestawienie 

dotacji przyznanych w trybie małych grantów organizacjom pozarzą-
dowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego w latach 2014 - sierpień 2018 są zawarte w Biule-
tynie informacji Publicznej Gminy Radzymin w zakładce poświęconej 
organizacjom pozarządowym:

- wyniki otwartych konkursów ofert za okres 2014 r. – czerwiec 2018 
r., ścieżka dostępu: bip.radzymin.pl – organizacje pozarządowe – ogło-
szenia o konkursach;

- sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Radzymin 
z organizacjami pozarządowymi w latach 2014 - 2017) ścieżka dostępu: 
bip.radzymin.pl – organizacje pozarządowe – program współpracy;

- małe granty za okres 2014 r. – sierpień 2018 r. ścieżka dostępu: bip.
radzymin.pl – małe granty – wykaz złożonych ofert;

Zestawienie udzielonych nagród sportowych w latach 2014 - 2017 
znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod następującymi 
adresami:

- za rok 2014:
ścieżka dostępu: bip.radzymin.pl – nagrody sportowe – komuni-

katy i ogłoszenia.
Ponad powyższe Gmina Radzymin udzielała dotacji i bezzwrotnej 

pomocy finansowej w wysokości 4053149 zł. Była to pomoc udziela-
na służbom straży pożarnej, policji, ochrony zdrowia, spółdzielni so-
cjalnej osób niepełnosprawnych oraz innym jednostkom samorządu 
terytorialnego jako wkład we wspólnie prowadzone przedsięwzięcia.

 
11. Proszę o przekazanie mi danych statystycznych dotyczących 

wzrostu zatrudnienia w urzędzie w latach 2014 - 2018;
grudzień 2014 r. – zatrudnienie na poziomie 102 osób,
lipiec 2018 r. – zatrudnienie na poziomie 98 osób.

12. Proszę o przedstawienie mi wykazu członków rad nadzorczych 
spółek gminnych oraz zarządów tych spółek wraz z podaniem kwot 
wynagrodzenia dla poszczególnych członków obu gremiów;

Odpowiedzi na zapytania poselskie
SAMOR ZĄD

Dnia 3 sierpnia 2018 r. do Urzędu 
Miasta i Gminy Radzymin wpłynęło 
kilkanaście pytań dotyczących funk-
cjonowania gminy w czasie obecnej 
kadencji. Złożył je Poseł na Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej Pan Mariusz 
Błaszczak. Poseł pyta o wynagrodze-
nia pracowników urzędu, o nagro-
dy, ryczałty, samochody służbowe, 

telefony, zawierane umowy, pomoc 
poprzez umorzenia podatków, wy-
jazdy służbowe, zatrudnienie rad-
nych. Zapytuje także o kopie list 
obecności, współpracę z organizacja-
mi pozarządowymi i samorządowy-
mi, o zarobki członków rad nadzor-
czych i zarządów spółek gminnych 
a także o gazety prenumerowane 

w urzędzie i jednostkach gminnych.
Zobowiązaliśmy się do przesłania 

Panu Posłowi żądanych informacji 
wraz z załącznikami do końca wrze-
śnia i oczywiście dotrzymamy tego 
terminu. Ponieważ o fakcie złoże-
nia tych zapytań informowano na 
bieżąco w mediach społecznościo-
wych i wielu mieszkańców również 

wyraziło zainteresowanie tematem, 
dlatego już dziś, na łamach biule-
tynu się dotychczas zgromadzony-
mi i przeliczonymi danymi. Z ra-
cji ograniczeń objętości niniejszego 
wydawnictwa nie jesteśmy w stanie 
opublikować dokumentów źródło-
wych i załączników, które zostaną 
przesłane Panu Posłowi, niemniej 

przedstawiamy główne informacje, 
o które zostaliśmy zapytani.

Żywimy nadzieję, że ze względu na 
przejrzystość i otwartość działań sa-
morządu jak też władz publicznych, 
Pan Poseł Mariusz Błaszczak nie będzie 
miał nic przeciwko temu by mieszkań-
cy gminy Radzymin pierwsi otrzymali 
ważne dla nich informacje publiczne.
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Jedyną spółką gminną w Gminie Radzymin jest Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

 Skład Zarządu spółki: 
Prezes Zarządu: Małgorzata Klimkiewicz – Król
Skład Rady Nadzorczej spółki:
Andrzej Mazur; - Marek Sitarski; Andrzej Nocoń
Wynagrodzenie Prezesa Zarządu: 18 958,04 zł/m-c brutto
Wynagrodzenie Przewodniczącego RN: - 4 028,58 zł/m-c brutto
Wynagrodzenie Członka RN - 2 843,71 zł/m-c brutto

13. Proszę o przedstawienie mi wykazu radnych zatrudnionych 
w jednostkach podległych urzędu lub spółkach gminnych wraz z po-
daniem kwot wynagrodzeń dla poszczególnych osób oraz wszelkie-
go rodzaju nagród bądź innych kwot niebędących wynagrodzeniem 
zasadniczym przyznanych tym osobom w latach 2014 - 2018;

Burmistrz nie ma podstaw prawnych do wystąpienia do radnych 
o podanie miejsca zatrudnienia oraz wynagrodzenia, natomiast radni 
mają obowiązek złożyć do Przewodniczącego Rady oświadczenia ma-
jątkowe, które umieszczane są w BIP-ie, zawierające m.in. wysokość 
wynagrodzeń. Dane pozyskane z oświadczeń radnych. Występują też 
kwoty łączne wynagrodzeń zsumowane z kilku źródeł – pobierane 
także spoza gminy Radzymin.

Czworo z radnych uzyskiwało dochody ze źródeł związanych ze 
środkami publicznymi:

- Elżbieta Wołynko - SPZZOZ w Radzyminie:
- Tadeusz Jędrasik - ROKIS Radzymin
- Izabela Paciorek - Szkoła Podstawowa w Nadmie
- Tomasz Wąsik – Radzymiński Klub Sportowy MAZUR
Tadeusz Jędrasik - z Radzymińskiego Klubu Sportowego MAZUR:
za 2014 - 16 030 zł
za 2015 - 15 369 zł
za 2016 - 16 752 zł
za 2017 - 21 480 zł
Tadeusz Jędrasik - z Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu:
za 2014 - 16 720 zł
za 2015 - 26 695 zł
za 2016 - 27 425 zł
za 2017 - 29 365,89 zł
Elżbieta Wołynko – dochody z Centrum Medycznego
im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku:
za 2014 – 53 372 zł
za 2015 – 54 153,28 zł
za 2016 – 55 843,28 zł
za 2017 – 54 123,28 zł

Izabela Paciorek – dochody ze Szkoły Podstawowej w Nadmie oraz 
łączne z innych jednostek:

za 2014 – 59 524,21 zł – kwota łączna ze Szkoły Podstawowej w Nad-
mie, SP Nr 2 w Zielonce i Gimnazjum w Zielonce

za 2015 – 43 515,95 zł – ze Szkoły Podstawowej w Nadmie
za 2016 – 56 626,58 zł – kwota łącznie ze Szkoły Podstawowej w Nad-

mie i Przedszkola w Duczkach
za 2017 – 67 722,13 zł – kwota łączna ze Szkoły Podstawowej w Nad-

mie i Przedszkola w Duczkach
 Tomasz Wąsik – dochody z zawieranych umów z Radzymińskim 

Klubem Sportowym MAZUR: Za 2014 – 10 080 zł
Za 2015 – 11 040 zł
Za 2016 – 15 650 zł
Za 2017 – 17 400 zł
 
14. Proszę o przekazanie mi kopii list obecności w pracy podpisy-

wanych przez burmistrza i jego zastępców, sekretarza oraz skarbni-
ka gminy za okres od początku stycznia do końca maja 2018 roku;

Pan Poseł otrzyma komplet żądanych list obecności osób wskaza-
nych w pytaniu.

 
 

SAMOR ZĄD

Radzymiński Ośrodek Kultury 
i Sportu oddaje do Państwa dyspo-
zycji trzy obiekty sportowe:

Kompleks Radzymińskie-
go Ośrodka Kultury i Sportu 
a w nim:

  duża trzysektorowa hala spor-
towa (pełnowymiarowa hala 
z przeznaczeniem dla sportów 
zespołowych)
  specjalistyczna sala fitness (sala 
z przeznaczeniem na zajęcia ru-
chowe, fitness, taneczne, sportów 
walki)
  sala konferencyjna (sala z prze-
znaczeniem na zajęcia szachowe, 
gier planszowych, jogi)

Kompleks sportowy przy szkole 
podstawowej nr 1 w Radzyminie 
a w nim:

  duża trzysektorowa hala sporto-
wa (hala z przeznaczeniem dla 

sportów zespołowych, tenisa sto-
łowego, badmintona)

Kompleks sportowy przy szkole 
podstawowej nr 2 w Radzyminie, 
a w nim:

  duża trzysektorowa hala sporto-
wa (hala z przeznaczeniem dla 
sportów zespołowych)
  mała sala ruchowa (sala z prze-
znaczeniem na zajęcia ruchowe, 
fitness, taneczne, sportów walki)

Wszystkie obiekty będą czynne 
w godzinach 8-22 od poniedziałku 
do piątku oraz w zależności od po-
trzeb w soboty i niedziele w wymia-
rze 8 godzin dziennie.

W pierwszej kolejności z nowe-
go rozwiązania będą korzystać pla-
cówki edukacyjne realizujące zajęcia 
wychowania fizycznego dla naszych 
dzieci. Przy wykorzystaniu wszyst-
kich obiektów ROKIS zapewnimy jak 
najlepszą możliwość do bezpiecznych 

Nowy model zarządzania bazą 
sportową gminy Radzymin
Od 7 września rusza nowy model zarządzania bazą sportową w Radzyminie. Rezerwacji sal można dokonywać 
w serwisie Bookero pod adresem https;\\rokis.bookero.pl. Z Radzymińską Kartą Mieszkańca ceny za wynajem 
obiektów sportowych są niższe.

sportowych, czyli problemy lub brak 
możliwości realizowania zadań spor-
towych w Radzyminie praktycznie 
zniknie. Na dzień dzisiejszy potrzeby 
organizacji zajmującymi się sportem 
zostaną zaspokojone w 100%.

Mamy już pierwsze chętne firmy z te-
renu gminy, które zdecydowały się na 
zorganizowanie na naszych obiektach 
zajęć sportowych dla swoich pracowni-
ków, To doskonały przykład współpra-
cy pomiędzy samorządem, a lokalnym 
biznesem. Firmy zarejestrowane na te-
renie gminy korzystają ze zniżki za wy-
najem obiektów sportowych. 

Z entuzjazmem czekamy na naszych 
mieszkańców, którzy chcieliby razem 
wspólnie zagrać w piłkę nożną, siatków-
kę lub inną dyscyplinę sportową dla Was 
także po okazaniu Radzymińskiej Karty 
Mieszkańca przygotowaliśmy preferencyj-
ne warunki wynajmu naszych obiektów.

Do Państwa dyspozycji oddany 
jest elektroniczny system rezerwacji 
obiektów a w niedalekiej przyszłości 
także możliwość płatności online. 
Serdecznie zapraszamy do skorzy-
stania z naszej oferty.

OBIEKT USŁUGA CZAS  
WYNAJMU 

GODZINY
8-16

GODZINY
16-19

GODZINY
19-22

Hala sportowa
ROKIS

al. Jana Pawła II 20
Radzymin

Wynajęcie
1 sektora

hali  
sportowej

1 godzina

Cena netto 46,30 zł
VAT 8%

Cena brutto 50 zł
VAT 23%

Cena brutto 56,95 zł

Cena netto 66,67 zł
VAT 8%

Cena brutto 72 zł
VAT 23%

Cena brutto 88,56 zł

Cena netto 55,56 zł
VAT 8%

Cena brutto 60 zł
VAT 23%

Cena brutto 73,80 zł

Wynajęcie
2 sektorów

hali  
sportowej

1 godzina

Cena netto 92,59 zł
VAT 8%

Cena brutto 100 zł
VAT 23%

Cena brutto 123 zł

Cena netto 133,33 zł
VAT 8%

Cena brutto 144 zł
VAT 23%

Cena brutto 177,12 zł

Cena netto 111,11 zł
VAT 8%

Cena brutto 120 zł
VAT 23%

Cena brutto 147,60 zł

Wynajęcie
3 sektorów

hali  
sportowej

1 godzina

Cena netto 138,89 zł
VAT 8%

Cena brutto 150 zł
VAT 23%

Cena brutto 170,83 zł

Cena netto 200 zł
VAT 8%

Cena brutto 216 zł
VAT 23%

Cena brutto 246 zł

Cena netto 166,67 zł
VAT 8%

Cena brutto 180 zł
VAT 23%

Cena brutto 221,40 zł

TABELA OPŁAT ZA WYNAJEM OBIEKTÓW SPORTOWYCH W RADZYMINIE

*Cena za godzinę zegarową wynajęcia obiektu; *Podatek VAT 8% dotyczy wynajmu obiektów na cele niezarobkowe; *Podatek VAT 23% dotyczy wynajmu 
obiektów na cele komercyjne; *Wynajęcie obiektów w weekend liczone jest w stawce ryczałtowej równej stawce wynajmy w tygodniu w godzinach 19-22
Bonifikaty dla wynajmujących: 1. 25% firmy z siedzibą na terenie gminy Radzymin; 2. 50% organizacje pozarządowe realizujące odpłatnie projekty na rzecz 

mieszkańców gminy Radzymin; 3. 75% organizacje pozarządowe realizujące nieodpłatnie projekty na rzecz mieszkańców gminy Radzymin;  
4. 25% mieszkańcy gminy Radzymin po okazaniu karty mieszkańca (25% bez względu na ilość osób z kartą mieszkańca)

i efektywnych zajęć sportowych dla 
naszych pociech.

Kolejnymi podmiotami, które bę-
dą mogły docenić zalety nowego 

rozwiązania będą kluby sportowe z te-
renu Naszej gminy realizujące zadania 
publiczne w obszarze sportu. Problem, 
który od lat był solą w oku dla klubów 
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Od kwietnia ze zwiększoną często-
tliwością kursuje linia 738. Zamiast co 
pół godziny w szczycie komunikacyj-
nym i co 40 minut poza szczytem, kur-
suje teraz co 20 minut w szczycie i co 
pół godziny poza szczytem.

Pojawiły się także nowe linie auto-
busowe – L40 (zastąpiła 740 na zmie-
nionej trasie) łącząca Nadmę z pętla 
Marki (Pustelnik) z jednej strony oraz 
Wołominem z drugiej strony, oraz 
L45 łącząca Wólkę Radzymińska, Sie-
raków, Słupno i Nadmę z Markami 
i Warszawą (CH M1).

Pasażerowie ze Słupna zyskali au-
tobus co godzinę w szczycie i co 2 

Zmiany i udoskonalenia  
w komunikacji pasażerskiej gminy
Na przestrzeni ostatnich 4 lat w funkcjonowaniu komunikacji pasażerskiej zaszło wiele pozytywnych zmian, które przedstawiamy poniżej, 
wraz z mapą linii oraz zaktualizowanymi rozkładami, podporządkowanymi godzinom lekcyjnym w szkołach.

Nowe linie numerowane są od R1 
do R6, a linia nocna N. Północny rejon 
gminy obsługiwany jest liniami R5 i R6. 

Linie R1 i R3 łączy sołectwa Stary 
Janków, Ciemne, Cegielnia, Stary Dy-
bów, Zawady i Zwierzyniec z Radzy-
minem zapewniając m.in. dojazd do 
ośrodka zdrowia.

Linia R2 jest linią, która łączy Mo-
kre i Łosie z Radzyminem uzupełnia-
jąc jedynie ofertę linii komercyjnych, 
w miejscach gdzie oferta ta była niewy-
starczająca.

Linia R5 kursuje na trasie: Cisie - Ku-
ligów (w Gminie Dąbrówka) – Opole 
– Nowe Załubice – Stare Załubice – 
Borki – Ruda – Radzymin (do Osiedla 
Victoria). 

Linia R6 kursuje na trasie: Ruda – 
Stare Załubice – Arciechów – Borki 
– Białobrzegi – Radzymin. Jej podsta-
wową funkcją jest dowiezienie miesz-
kańców do pętli 705 w Białobrzegach 
oraz do Radzymina (z podjazdem na 
Aleksandrów). Jej rozkład jest ułożony 
tak aby możliwe były przesiadki w po-
dróżach do i z Warszawy.

Linie R5 i R6 zapewniają tak-
że komunikację po terenie miasta 

Radzymin. Linia R5 obsługuje ulice 
Słowackiego – Korczaka – Konstytucji 
3-ego maja, Weteranów i Wróblewskie-
go, a w godzinach porannych i popo-
łudniowych także Witosa (przedszko-
le), zaś linia R6 obsługuje ulice Nową, 
Maczka i Konopnickiej (szkoła podsta-
wowa).

To duże zmiany w tej części gminy. 
Niektóre miejscowości, np. Borki, czy 
Arciechów, które do tej pory były nie-
mal pozbawione oferty komunikacyj-
nej, zyskały łączność z Radzyminem 
i z liniami ZTM. Znacząco poprawiła 
się także oferta komunikacyjna w Sta-
rych Załubicach. Suma kursów dla li-
nii R5 i R6 pozwala na wydostanie się 
ze Starych Załubic aż 21 razy na dobę.

Zupełnie nową ofertą było wprowa-
dzenie w 2016 roku linii nocnej N, któ-
ra kursuje od poniedziałku do niedzie-
li, 2 razy na dobę, na trasie Radzymin 
– Marki (Struga), gdzie jest skoordyno-
wana z linią nocną ZTM – N61.

Co ważne, posiadacze Radzymiń-
skiej Karty Mieszkańca mogą korzy-
stać z linii R oraz L40 i L45 bez pono-
szenia opłat

Dużo środków zaangażowano rów-
nież w poprawę infrastruktury przy-
stankowej. W sołectwach na terenie 
gminy wybudowano kilkadziesiąt no-
wych peronów, wraz z ławkami, kosza-
mi i słupkami przystankowymi.

Od 1 września każdy posiadacz Ra-
dzymińskiej Karty Mieszkańca będzie 
mógł zakupić bilet metropolitarny i za 
dwustrefowy bilet ZTM płacić niemal 
tyle ile w 1 strefie. Różnicę dopłaci gmi-
na Radzymin.

godziny poza szczytem, zaś pasażero-
wie Nadmy przyjmując naprzemien-
ne kursowanie L40 i L45, mogą podró-
żować w kierunku Warszawy co pół 
godziny w szczycie i co godzinę po-
za szczytem. Obie linie kursują także 
w niedzielę i święta.

Linia L45 obsługuje także tereny 
(ulice Bieszczadzka i Rzeczna w Słup-
nie i Nadmie), które nigdy historycznie 

nie posiadały komunikacji, a stało się 
to możliwe po przebudowie układu 
drogowego.

W znaczący sposób zmienił się także 
wewnątrzgminny układ komunikacyj-
ny. Linie zyskały numerację, co ułatwia 
korzystanie z nich pasażerom mniej 
zorientowanym w topografii gminy. 
Odpowiednie oznaczenia linii i rozkła-
dy pojawiły się także na przystankach.
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ROZKŁADY JAZDY W GMINIE RADZYMIN OD 01.09.2018

Radzymin, Os. Victoria - pętla 07:38 09:34 11:33 14:10 16:50 19:30
Radzymin, Os. Victoria 03 07:38 09:34 11:33 14:10 16:50 19:30
Radzymin, Os. Victoria 01 07:39 09:35 11:34 14:11 16:51 19:31
Radzymin, Korczak 01 07:40 09:36 11:35 14:12 16:52 19:32
Radzymin, Norwida 01 07:41 09:37 11:36 14:13 16:53 19:33
738 z Warszawy 07:23 09:28 11:28 14:08 16:48 19:28
Radzymin, Czartoryskiej 01 07:42 09:38 11:37 14:14 16:54 19:34
Radzymin, Hallera 01 07:45 09:41 11:40 14:17 16:57 19:37
Cegielnia, plac zabaw 01 07:46 09:42 11:41 14:18 16:58 19:38
Słupno, Szkolna 02 07:48 09:44 11:43 14:20 17:00 19:40
Słupno, Ekologiczna 02 07:49 09:45 11:44 14:21 17:01 19:41
Sieraków, Podbipięty 02 07:50 09:46 11:45 14:22 17:02 19:42
Sieraków, Sobieskiego 02 07:51 09:47 11:46 14:23 17:03 19:43

Sieraków, Sobieskiego 01 07:53 09:49 11:48 14:25 17:05 19:45
Sieraków, Podbipięty 01 07:54 09:50 11:49 14:26 17:06 19:46
Słupno, Ekologiczna 01 07:55 09:51 11:50 14:27 17:07 19:47
Słupno, Szkolna 01 07:56 09:52 11:51 14:28 17:08 19:48
Słupno, Magnoli 01 07:57 09:53 11:52 14:29 17:09 19:49
Słupno, Lipowa 01 07:58 09:54 11:53 14:30 17:10 19:50
Słupno, Słupno 04 07:59 09:55 11:54 14:31 17:11 19:51
Cegielnia, Wawrzyna 02 08:02 09:58 11:57 14:34 17:14 19:54
Ciemne, Glinki 01 08:03 09:59 11:58 14:35 17:15 19:55
Ciemne, Urocza 01 08:04 10:00 11:59 14:36 17:16 19:56
Ciemne, Wołomińska 01 08:05 10:01 12:00 14:37 17:17 19:57
Ciemne, Szkoła 01 08:06 10:02 12:01 14:38 17:18 19:58
Stary Janków - pętla 01/02 08:07 10:03 12:02 14:39 17:19 19:59

Stary Janków - pętla 01/02 08:14 10:10 12:10 14:55 17:30 20:11
Stary Janków 02 08:15 10:11 12:11 14:56 17:31 20:12
Ciemne, Szkoła 02 08:17 10:13 12:13 14:58 17:33 20:14
Ciemne, Wołomińska 02 08:19 10:15 12:15 15:00 17:35 20:16
Ciemne, Urocza 02 08:20 10:16 12:16 15:01 17:36 20:17
Ciemne, Glinki 02 08:21 10:17 12:17 15:02 17:37 20:18
Cegielnia, Wawrzyna 01 08:22 10:18 12:18 15:03 17:38 20:19
Słupno, Słupno 03 08:25 10:21 12:21 15:06 17:41 20:22
Słupno, Lipowa 02 08:26 10:22 12:22 15:07 17:42 20:23
Słupno, Konopnickiej 02 08:27 10:23 12:23 15:08 17:43 20:24
Słupno, Szkolna 02 08:28 10:24 12:24 15:09 17:44 20:25
Słupno, Ekologiczna 02 08:29 10:25 12:25 15:10 17:45 20:26
Sieraków, Podbipięty 02 08:30 10:26 12:26 15:11 17:46 20:27
Sieraków, Sobieskiego 02 08:31 10:27 12:27 15:12 17:47 20:28

Sieraków, Sobieskiego 01 08:33 10:29 12:29 15:14 17:49 20:30
Sieraków, Podbipięty 01 08:34 10:30 12:30 15:15 17:50 20:31
Słupno, Ekologiczna 01 08:35 10:31 12:31 15:16 17:51 20:32
Słupno, Szkolna 01 08:36 10:32 12:32 15:17 17:52 20:33
Cegielnia, plac zabaw 02 08:38 10:34 12:34 15:19 17:54 20:35
Cegielnia, Hallera 02 08:39 10:35 12:35 15:20 17:55 20:36
do Warszawy738 08:44 10:41 12:41 15:28 18:01 20:43
Radzymin, Czartoryskiej 02 08:39 10:35 12:35 15:20 17:55 20:36
Radzymin, Norwida 02 08:41 10:37 12:37 15:22 17:57 20:38
Radzymin, Korczak 02 08:42 10:38 12:38 15:23 17:58 20:39
Radzymin, Os. Victoria 02 08:43 10:39 12:39 15:24 17:59 20:40
Radzymin, Os. Victoria - pętla 08:44 10:40 12:40 15:25 18:00 20:41

Radzymin, Os. Victoria - pętla - 08:50 11:34 14:12 16:20 17:34 19:09
Radzymin, Os. Victoria 03 - 08:50 11:34 14:12 16:20 17:34 19:09
Radzymin, Os. Victoria 01 - 08:51 11:35 14:13 16:21 17:35 19:10
Radzymin, Korczak 01 - 08:52 11:36 14:14 16:22 17:36 19:11
Radzymin, Norwida 01 - 08:53 11:37 14:15 16:23 17:37 19:12
738 z Warszawy 08:50 11:37 14:08 16:05 17:25 19:10
Radzymin, Czartoryskiej 01 - 08:56 11:40 14:18 16:26 17:40 19:15
Radzymin, Hallera 01 - 08:59 11:43 14:21 16:29 17:43 19:18
Cegielnia, plac zabaw 01 - 09:01 11:45 14:23 16:31 17:45 19:20
Słupno, Szkolna 02 - 09:03 11:47 14:25 16:33 17:47 19:22
Słupno, Ekologiczna 02 - 09:04 11:48 14:26 16:34 17:48 19:23
Sieraków, Podbipięty 02 - 09:05 11:49 14:27 16:35 17:49 19:24
Sieraków, Sobieskiego 02 - 09:06 11:50 14:28 16:36 17:50 19:25

Sieraków, Sobieskiego 01 - 09:08 11:52 14:30 16:38 17:52 19:26
Sieraków, Podbipięty 01 - 09:09 11:53 14:31 16:39 17:53 19:27
Słupno, Ekologiczna 01 - 09:10 11:54 14:32 16:40 17:54 19:28
Słupno, Szkolna 01 - 09:11 11:55 14:33 16:41 17:55 19:29
Słupno, Magnoli 01 - 09:12 11:56 14:34 16:42 17:56 19:30
Słupno, Lipowa 01 - 09:13 11:57 14:35 16:43 17:57 19:31
Słupno, Słupno 04 - 09:15 11:59 14:37 16:45 17:59 19:33
Cegielnia, Wawrzyna 02 - 09:18 12:02 14:40 16:48 18:02 19:36
Ciemne, Glinki 01 - 09:19 12:03 14:41 16:49 18:03 19:37
Ciemne, Urocza 01 - 09:20 12:04 14:42 16:50 18:04 19:38
Ciemne, Wołomińska 01 - 09:22 12:06 14:44 16:52 18:06 19:40
Ciemne, Szkoła 01 - 09:23 12:07 14:45 16:53 18:07 19:41
Stary Janków - pętla 01/02 - 09:25 12:09 14:47 16:55 18:09 19:43

Stary Janków - pętla 01/02 07:20 09:27 12:12 14:50 16:57 18:11 19:45
Stary Janków 02 07:21 09:28 12:13 14:51 16:58 18:12 19:46
Ciemne, Szkoła 02 07:23 09:30 12:15 14:53 17:00 18:14 19:48
Ciemne, Wołomińska 02 07:24 09:31 12:16 14:54 17:01 18:15 19:49
Ciemne, Urocza 02 07:25 09:32 12:17 14:55 17:02 18:16 19:50
Ciemne, Glinki 02 07:26 09:33 12:18 14:56 17:03 18:17 19:51
Cegielnia, Wawrzyna 01 07:27 09:34 12:19 14:57 17:04 18:18 19:52
Słupno, Słupno 03 07:31 09:38 12:23 15:01 17:08 18:22 19:56
Słupno, Lipowa 02 07:32 09:39 12:24 15:02 17:09 18:23 19:57
Słupno, Konopnickiej 02 07:33 09:40 12:25 15:03 17:10 18:24 19:58
Słupno, Szkolna 02 07:34 09:41 12:26 15:04 17:11 18:25 19:59
Słupno, Ekologiczna 02 07:35 09:42 12:27 15:05 17:12 18:26 20:00
Sieraków, Podbipięty 02 07:36 09:43 12:28 15:06 17:13 18:27 20:01
Sieraków, Sobieskiego 02 07:37 09:44 12:29 15:07 17:14 18:28 20:02

Sieraków, Sobieskiego 01 07:39 09:46 12:31 15:09 17:16 18:30 20:04
Sieraków, Podbipięty 01 07:40 09:47 12:32 15:10 17:17 18:31 20:05
Słupno, Ekologiczna 01 07:41 09:48 12:33 15:11 17:18 18:32 20:06
Słupno, Szkolna 01 07:42 09:49 12:34 15:12 17:19 18:33 20:07
Cegielnia, plac zabaw 02 07:44 09:51 12:36 15:14 17:21 18:35 20:09
Cegielnia, Hallera 02 07:46 09:53 12:38 15:16 17:23 18:37 20:11
738 do Warszawy 08:04 10:04 13:04 15:26 17:46 18:46 20:38
Radzymin, Czartoryskiej 02 07:50 09:57 12:42 15:20 17:27 18:41 20:15
Radzymin, Norwida 02 07:52 09:59 12:44 15:22 17:29 18:43 20:17
Radzymin, Korczak 02 07:53 10:00 12:45 15:23 17:30 18:44 20:18
Radzymin, Os. Victoria 02 07:54 10:01 12:46 15:24 17:31 18:45 20:19
Radzymin, Os. Victoria - pętla 07:55 10:02 12:47 15:25 17:32 18:46 20:20

R1  (od poniedziałku do piątku)  (weekend)

z Warszawy 738 12:37
Radzymin, Czartoryskiej 02 12:55
Radzymin, Leśna 01 12:59
Mokre, OSP 01 13:01
Łosie, pętla 13:06
Mokre, OSP 02 13:10
Radzymin, Leśna 02 13:12
Radzymin, Czartoryskiej 01 13:16
do Warszawy 738 13:36

z Warszawy 738 05:29 08:48 10:48 12:48 15:28 11:28 18:48 20:03
Radzymin, Czartoryskiej 02 05:34 08:55 10:54 12:55 15:35 11:32 18:55 20:07
Radzymin, Leśna 01 05:38 08:59 10:58 12:59 15:39 11:36 18:59 20:09
Mokre, OSP 01 05:40 09:01 11:00 13:01 15:41 11:38 19:01 20:12
Łosie, pętla 05:43 09:04 11:03 13:04 15:44 11:41 19:04 20:16
Mokre, OSP 02 05:47 09:08 11:07 13:08 15:48 11:45 19:08 20:18
Radzymin, Leśna 02 05:49 09:10 11:09 13:10 15:50 11:47 19:10 20:22
Radzymin, Czartoryskiej 01 05:53 09:14 11:13 13:14 15:54 11:51 19:14
do Warszawy 738 06:02 09:21 11:21 13:21 16:01 12:01 19:21

R2R2  (weekend) (od poniedziałku do piątku)

z Warszawy 738 08:10 11:07 20:02
Radzymin, Czartoryskiej 02 08:15 11:15 20:25
Radzymin, Leśna 02 08:19 11:19 20:29
Zawady, OSP 01 08:22 11:22 20:32
Zawady 03 08:23 11:23 20:33
Zwierzyniec, Zawadzka 01 08:24 11:24 20:34
Zawierzyniec, Żurawia 01 08:24 11:24 20:34
Zwierzyniec, Czajki 01 08:25 11:25 20:35
Zwierzyniec 01 08:26 11:26 20:36
Emilianów, Wesoła 01 08:30 11:30 20:40
Stary Dybów, Myśliwska 01 08:33 11:33 20:43
Stary Dybów, Szwoleżerów 01 08:35 11:35 20:45
Stary Dybów, Rycerska 01 08:36 11:36 20:46
Radzymin, Ogrodowa 01 08:37 11:37 20:47
Radzymin, Czartoryskiej 01 08:40 11:40 20:50
do Warszawy 738 08:44 12:04 21:08

R3 (od poniedziałku  
do piątku)

Radzymin, Czartoryskiej 01 1:40
Radzymin, Wierzbowa 01 1:42
Radzymin, Cmentarz 1920 01 1:43
Słupno, Górki 01 1:44
Słupno 01 1:45
Nowe Słupno 01 1:46
Nadma, Ceglana 01 1:48
Marki, Struga 02 0:55 1:50 2:55
Nadma, Ceglana 02 0:56 2:56
Nadma, Pólko 02 0:57 2:57
Nowe Słupno 02 0:59 2:59
Słupno 02 1:00 3:00
Radzymin, Cmentarz 1920 02 1:02 3:02
Radzymin, Wierzbowa 02 1:03 3:03
Radzymin, Czartoryskiej 02 1:05 3:05

N (z piątku na sobotę, z soboty na  
niedzielę, z niedzieli na poniedziałek)
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Radzymin, Os. Victoria-pętla 06:34 09:24 12:20 14:30 17:25 20:16
Radzymin, Os. Victoria 01 06:35 09:25 12:21 14:31 17:26 20:17
Radzymin,Korczak 01 06:36 09:26 12:22 14:32 17:27 20:18
Radzymin,LO i. Norwida 06:37 09:27 12:23 14:33 17:28 20:19
 738 ZTM z Warszawy 06:03 09:28 12:08 14:08 17:28 20:07
 ZTM do Warszawy 738 07:22 10:01 12:41 15:21 17:21 20:40
Radzymin,Ks. Czartoryskiej 02 06:41 09:31 12:27 14:37 17:32 20:23
Radzymin, Wycinki-kaplicz-
ka01 06:45 09:35 12:31 14:41 17:36 20:27

Radzymin,Przemysłowa 01 06:46 09:36 12:32 14:42 17:37 20:28
Radzymin,Rzeczna 01 06:48 09:38 12:34 14:44 17:39 20:30
Ruda,Nadrzeczna 01 06:49 09:39 12:35 14:45 17:40 20:31
Ruda,Promienna 01 06:50 09:40 12:36 14:46 17:41 20:32
Ruda,OSP 01 06:51 09:41 12:37 14:47 17:42 20:33
Ruda,Kapliczka 01 06:52 09:42 12:38 14:48 17:43 20:34
Borki,Leszczynowa 01 06:54 09:44 12:40 14:50 17:45 20:36
Borki,Rekreacyjna 01 06:54 09:44 12:40 14:50 17:45 20:36
Borki,Błękitna01/02 06:56 09:46 12:42 14:52 17:47 20:38
Borki, Rekreacyjna 02 06:57 09:47 12:43 14:53 17:48 20:39
Borki, Leszczynowa 02 06:58 09:48 12:44 14:54 17:49 20:40
Ruda, Teresin 01 06:59 09:49 12:45 14:55 17:50 20:41
Stare Załubice, Szkoła 02 07:01 09:51 12:47 14:57 17:52 20:43
Nowe Załubice,Opolska 02 07:03 09:53 12:49 14:59 17:54 20:45
Nowe Załubice,Starorzecze 02 07:05 09:55 12:51 15:01 17:56 20:47
Nowe Załubice,Irysowa 02 07:06 09:56 12:52 15:02 17:57 20:48
Nowe Załubice, 
Opolska-pętla01/02 07:06 09:56 12:52 15:02 17:57 20:48

Kuligów,  
Wojska Polskiego-pętla 07:09 09:59 12:55 15:05 18:00 20:51

Kuligów, Kuligów 01 07:10 10:00 12:56 15:06 18:01 20:52
Kuligów, Sosnowa 01 07:12 10:02 12:58 15:08 18:03 20:54
Kuligów, Wieś 01 07:13 10:03 12:59 15:09 18:04 20:55
Cisie, Cisie 01 07:14 10:04 13:00 15:10 18:05 20:56
Józefów 01 07:16 10:06 13:02 15:12 18:07 20:58
Józefów, Ludwinów 01 07:17 10:07 13:03 15:13 18:08 20:59
Ostrówek, Ostrówek 01 07:18 10:08 13:04 15:14 18:09 21:00

Ostrówek, Ostrówek 02 7:19 10:09 13:05 15:15 18:10 21:01
Józefów, Ludwinów 02 07:21 10:11 13:07 15:17 18:12 21:03
Józefów 02 07:22 10:12 13:08 15:18 18:13 21:04
Cisie, Cisie 02 07:24 10:14 13:10 15:20 18:15 21:06
Kuligów, Wieś 02 07:25 10:15 13:11 15:21 18:16 21:07
Kuligów, Sosnowa 02 07:26 10:16 13:12 15:22 18:17 21:08
Kuligów, Kuligów 02 07:28 10:18 13:14 15:24 18:19 21:10
Kuligów,  
Wojska Polskiego-pętla 07:29 10:19 13:15 15:25 18:20 21:11

Nowe Załubice, 
Opolska-pętla01/02 07:32 10:22 13:18 15:28 18:23 21:14

Nowe Załubice,Irysowa 01 07:33 10:23 13:19 15:29 18:24 21:15
Nowe Załubice,Starorzecze 01 07:33 10:23 13:19 15:29 18:24 21:15
Nowe Załubice,Opolska 01 07:36 10:26 13:22 15:32 18:27 21:18
Stare Załubice,Szkoła 01 07:37 10:27 13:23 15:33 18:28 21:19
Borki, Leszczynowa 01 07:39 10:29 13:25 15:35 18:30 21:21
Borki,Rekreacyjna01 07:39 10:29 13:25 15:35 18:30 21:21
Borki,Błękitna 01/02 07:41 10:31 13:27 15:37 18:32 21:23
Borki,Rekreacyjna 02 07:42 10:32 13:28 15:38 18:33 21:24
Borki,Leszczynowa 02 07:43 10:33 13:29 15:39 18:34 21:25
Ruda, Teresin  02 07:43 10:33 13:29 15:39 18:34 21:25
Ruda, Kapliczka 02 07:44 10:34 13:30 15:40 18:35 21:26
Ruda, OSP 02 07:45 10:35 13:31 15:41 18:36 21:27
Ruda, Promienna 02 07:46 10:36 13:32 15:42 18:37 21:28
Ruda, Nadrzeczna 02 07:47 10:37 13:33 15:43 18:38 21:29
Radzymin,Rzeczna 02 07:49 10:39 13:35 15:45 18:40 21:31
Radzymin,Przemysłowa02 07:52 10:42 13:38 15:48 18:43 21:34
Radzymin,Wycinki 02 07:53 10:43 13:39 15:49 18:44 21:35
Radzymin,Wróblewskiego 02 07:55 10:45 13:41 15:51 18:46 21:37
ZTM z Warszawy 738 07:23 10:08 13:28 15:28 17:28 20:07
 738 ZTM do Warszawy 08:00 11:21 14:01 16:01 19:21 22:00
Radzymin, Czrtoryskiej 01 07:57 10:47 13:43 15:53 18:48 21:39
Radzymin, Norwida 02 08:01 10:51 13:47 15:57 18:52 21:43
Radzymin, Korczak 02 08:03 10:53 13:49 15:59 18:54 21:45
Radzymin, Os. Victoria 02 08:03 10:53 13:49 15:59 18:54 21:45
Radzymin,Os. Victoria-pętla 08:04 10:54 13:50 16:00 18:55 21:46

Radzymin, Os. Victoria-pętla 04:25 06:23 07:55 10:48 12:50 14:29 16:06 17:39 18:47 20:34
Radzymin, Os. Victoria 01 04:26 06:24 07:56 10:49 12:51 14:30 16:07 17:40 18:48 20:35
Radzymin,Korczak 01 04:27 06:25 07:57 10:50 12:52 14:31 16:08 17:41 18:49 20:36
Radzymin,LO i. Norwida 04:28 06:26 07:58 10:51 12:53 14:32 16:09 17:42 18:50 20:37
738 ZTM z Warszawy 04:14 06:28 07:50 10:37 12:07 14:08 16:05 17:25 18:45 20:35
738  ZTM do Warszawy 05:02 06:44 09:34 12:04 22:08 14:06 15:46 17:06 18:46 20:38
Radzymin,Ks. Czartoryskiej 02 04:32 06:30 08:02 10:55 12:57 14:36 16:13 17:46 18:54 20:41
ul.Witosa Przedszkole nr2 x x 08:06 x x x 16:17 17:50 x x
Radzymin, 
Wycinki-kapliczka01 04:36 06:34 08:10 10:59 13:01 14:40 16:19 17:52 18:58 20:45

Radzymin,Przemysłowa 01 04:37 06:35 08:11 11:00 13:02 14:41 16:19 17:52 18:59 20:46
Radzymin,Rzeczna 01 04:39 06:37 08:13 11:02 13:04 14:43 16:21 17:54 19:01 20:48
Ruda,Nadrzeczna 01 04:40 06:38 08:14 11:03 13:05 14:44 16:22 17:55 19:02 20:49
Ruda,Promienna 01 04:41 06:39 08:15 11:04 13:06 14:45 16:23 17:56 19:03 20:50
Ruda,OSP 01 04:42 06:40 08:16 11:05 13:07 14:46 16:24 17:57 19:04 20:51
Ruda,Kapliczka 01 04:43 06:41 08:17 11:06 13:08 14:47 16:25 17:58 19:05 20:52
Borki,Leszczynowa 01 04:45 06:43 08:19 11:08 13:10 14:49 16:27 18:00 19:07 20:54
Borki,Rekreacyjna 01 04:45 06:43 08:19 11:08 13:10 14:49 16:27 18:00 19:07 20:54
Borki,Błękitna01/02 04:47 06:45 08:21 11:10 13:12 14:51 16:29 18:02 19:09 20:56
Borki, Rekreacyjna 02 04:48 06:46 08:22 11:11 13:13 14:52 16:30 18:03 19:10 20:57
Borki, Leszczynowa 02 04:49 06:47 08:23 11:12 13:14 14:53 16:31 18:04 19:11 20:58
Ruda, Teresin 01 04:50 06:48 08:24 11:13 13:15 14:54 16:32 18:05 19:12 20:59
Stare Załubice,Szkoła 02 04:52 06:50 08:26 11:15 13:17 14:56 16:34 18:07 19:14 21:01
Nowe Załubice,Opolska 02 04:53 06:51 08:27 11:16 13:18 14:57 16:35 18:08 19:15 21:02
Nowe Załubice,Starorzecze 02 04:55 06:53 08:29 11:18 13:20 14:59 16:37 18:10 19:17 21:04
Nowe Załubice,Irysowa 02 04:56 06:54 08:30 11:19 13:21 15:00 16:38 18:11 19:18 21:05
Nowe Załubice, 
Opolska-pętla01/02 04:56 06:54 08:30 11:19 13:21 15:00 16:38 18:11 19:18 21:05

Kuligów,  
Wojska Polskiego-pętla 04:59 06:57 08:33 11:22 13:24 15:03 16:41 18:14 19:21 21:08

Kuligów, Kuligów 01 05:00 06:58 08:34 11:23 13:25 15:04 16:42 18:15 19:22 21:09
Kuligów, Sosnowa 01 05:02 07:00 08:36 11:25 13:27 15:06 16:44 18:17 19:24 21:11
Kuligów, Wieś 01 05:03 07:01 08:37 11:26 13:28 15:07 16:45 18:18 19:25 21:12
Cisie, Cisie 01 05:04 07:02 08:38 11:27 13:29 15:08 16:46 18:19 19:26 21:13
Józefów 01 05:06 07:04 08:40 11:29 13:31 15:10 16:48 18:21 19:28 21:15
Józefów, Ludwinów 01 05:07 07:05 08:41 11:30 13:32 15:11 16:49 18:22 19:29 21:16
Ostrówek- Ostrówek 01 05:08 07:06 08:42 11:31 13:33 15:12 16:50 18:23 19:30 21:17

Ostrówek, Ostrówek 02 05:09 07:07 08:43 11:32 13:34 15:13 16:51 18:24 19:31 21:18
Józefów, Ludwinów 02 05:10 07:08 08:44 11:33 13:35 15:14 16:52 18:25 19:32 21:19
Józefów 01 05:11 07:09 08:45 11:34 13:36 15:15 16:53 18:26 19:33 21:20
Cisie, Cisie 01 05:13 07:11 08:47 11:36 13:38 15:17 16:55 18:28 19:35 21:22
Kuligów, Wieś 01 05:14 07:12 08:48 11:37 13:39 15:18 16:56 18:29 19:36 21:23
Kuligów, Sosnowa 01 05:15 07:13 08:49 11:38 13:40 15:19 16:57 18:30 19:37 21:24
Kuligów, Kuligów 01 05:17 07:15 08:51 11:40 13:42 15:21 16:59 18:32 19:39 21:26
Kuligów, Wojska  
Polskiego-pętla 05:18 07:16 08:52 11:41 13:43 15:22 17:00 18:33 19:40 21:27

Nowe Załubice, 
Opolska-pętla01/02 05:21 07:19 08:55 11:44 13:46 15:25 17:03 18:36 19:43 21:30

Nowe Załubice,Irysowa 01 05:22 07:20 08:56 11:45 13:47 15:26 17:04 18:37 19:44 21:31
Nowe Załubice,Starorzecze 01 05:22 07:20 08:56 11:45 13:47 15:26 17:04 18:37 19:44 21:31
Nowe Załubice,Opolska 01 05:25 07:23 08:59 11:48 13:50 15:29 17:07 18:40 19:47 21:34
Stare Załubice,Szkoła 01 05:26 07:24 09:00 11:49 13:51 15:30 17:08 18:41 19:48 21:35
Borki, Leszczynowa 01 05:28 07:26 09:02 11:51 13:53 15:32 17:10 18:43 19:50 21:37
Borki,Rekreacyjna01 05:28 07:26 09:02 11:51 13:53 15:32 17:10 18:43 19:50 21:37
Borki,Błękitna 01/02 05:30 07:28 09:04 11:53 13:55 15:34 17:12 18:45 19:52 21:39
Borki,Rekreacyjna 02 05:31 07:29 09:05 11:54 13:56 15:35 17:13 18:46 19:53 21:40
Borki,Leszczynowa 02 05:32 07:30 09:06 11:55 13:57 15:36 17:14 18:47 19:54 21:41
Ruda, Teresin  02 05:32 07:30 09:06 11:55 13:57 15:36 17:14 18:47 19:54 21:41
Ruda, Kapliczka 02 05:33 07:31 09:07 11:56 13:58 15:37 17:15 18:48 19:55 21:42
Ruda, OSP 02 05:34 07:32 09:08 11:57 13:59 15:38 17:16 18:49 19:56 21:43
Ruda, Promienna 02 05:35 07:33 09:09 11:58 14:00 15:39 17:17 18:50 19:57 21:44
Ruda, Nadrzeczna 02 05:36 07:34 09:10 11:59 14:01 15:40 17:18 18:51 19:58 21:45
Radzymin,Rzeczna 02 05:38 07:36 09:12 12:01 14:03 15:42 17:20 18:53 20:00 21:47
Radzymin,Przemysłowa02 05:41 07:39 09:15 12:04 14:06 15:45 17:23 18:56 20:03 21:50
Radzymin,Wycinki 02 05:42 07:40 09:16 12:05 14:07 15:46 17:24 18:57 20:04 21:51
ul.Witosa Przedszkole nr2 x 07:42 09:18 x x 15:48 17:26 x x x
Radzymin,Wróblewskiego 02 05:44 07:45 09:21 12:07 14:09 15:51 17:29 18:59 20:06 21:53
738 ZTM do Warszawy 05:49 08:04 09:34 12:34 14:06 15:46 17:26 19:07 20:38 22:08
Radzymin, Czrtoryskiej 01 05:46 07:47 09:23 12:09 14:11 15:53 17:31 19:01 20:08 21:55
Radzymin, Norwida 02 05:50 07:51 09:27 12:13 14:15 15:57 17:35 19:05 20:12 21:59
Radzymin, Korczak 02 05:52 07:53 09:29 12:15 14:17 15:59 17:37 19:07 20:14 22:01
Radzymin, Os. Victoria 02 05:52 07:53 09:29 12:15 14:17 15:59 17:37 19:07 20:14 22:01
Radzymin,Os. Victoria-pętla 05:53 07:54 09:30 12:16 14:18 16:00 17:38 19:08 20:15 22:02

R5 (od poniedziałku do piątku) R5 (soboty)

Radzyminiak 8.indd   12 06.09.2018   00:02

Radzyminiak 2/2018 | 13www.radzymin.pl

Ruda, OSP 01 04:57 I 06:08 06:52 08:47 10:42 14:06 15:32 16:54 18:52 20:51 23:19
Ruda, Kapliczka 01 04:58 I 06:09 06:53 08:48 10:43 14:07 15:33 16:55 18:53 20:52 23:20
Ruda, Teresin 01 04:59 I 06:09 06:53 08:48 10:43 14:07 15:33 16:55 18:53 20:52 23:20
Stare Załubice, Poczta 01 05:02 I 06:12 06:56 08:51 10:46 14:10 15:36 16:58 18:56 20:55 23:22
Stare Załubice, Marcinki 01 05:03 I 06:13 06:57 08:52 10:47 14:11 15:37 16:59 18:57 20:56 23:22
Stare Załub., Zegrzyńska 01 05:03 I 06:13 06:57 08:52 10:47 14:11 15:37 16:59 18:57 20:56 23:23
Stare Załubice, Wolica 01 05:04 I 06:14 06:58 08:53 10:48 14:12 15:38 17:00 18:58 20:57 23:23
Stare Załubice, Jaworowa 01 05:05 I 06:15 06:59 08:54 10:49 14:13 15:39 17:01 18:59 20:58 23:24
Arciechów,Żeglarska 01 05:07 I 06:17 07:01 08:56 10:51 14:15 15:41 17:03 19:01 21:00 23:25
Arciechów,Słoneczna 01 05:07 I 06:17 07:01 08:56 10:51 14:15 15:41 17:03 19:01 21:00 23:26
Arciechów,pętla 01/02 05:09 I 06:19 07:03 08:58 10:53 14:17 15:43 17:05 19:03 21:02 23:28
Arciechów,Jaworowa 02 05:11 I 06:21 07:05 09:00 10:55 14:19 15:45 17:07 19:05 21:04 23:29
Stare Załubice, 
Pod Świerkami 02 05:12 I 06:22 07:06 09:01 10:56 14:20 15:46 17:08 19:06 21:05 23:29

Stare Załubice, Wolica 01 05:13 I 06:23 07:07 09:02 10:57 14:21 15:47 17:09 19:07 21:06 23:30
Borki, Główna 01 05:15 I 06:25 07:09 09:04 10:59 14:23 15:49 17:11 19:09 21:08 23:32
Borki, Siwek 01 05:15 I 06:25 07:09 09:04 10:59 14:23 15:49 17:11 19:09 21:08 23:32
WDW Rynia 01 05:17 I 06:27 07:11 09:06 11:01 14:25 15:51 17:13 19:11 21:10 23:34
Białobrzegi, Wczasowa 01 05:18 I 06:28 07:12 09:07 11:02 14:26 15:52 17:14 19:12 21:11 23:35
Białobrzegi, Kąpielowa 01 05:19 I 06:29 07:13 09:08 11:03 14:27 15:53 17:15 19:13 21:12 23:36
Z W-wy 705 05:00 I 06:23 07:07 08:55 10:55 13:53 14:55 16:56 18:56 20:51 22:50
Z W-wy 734 05:25 I 05:25 05:25 07:29 09:37 12:07 15:47 16:47 17:47 19:35 23:32
Białobrzegi, pętla 05:24 I 06:31 07:15 09:10 11:05 14:29 15:55 17:17 19:15 21:14 23:37
Do W-wy 705 05:29 I 06:59 07:29 09:20 11:20 15:20 16:20 17:20 19:20 21:19 00:17
Do W-wy  734 06:10 I 08:00 08:00 10:34 13:04 15:09 16:34 17:34 20:14 22:07 00:02
Beniaminów 02 05:29 I 06:36 07:20 09:15 11:10 14:34 16:00 17:22 19:20 21:19 23:39
Łąki, Biedronki 02 05:31 I 06:38 07:22 09:17 11:12 14:36 16:02 17:24 19:22 21:21 23:40
Łąki, Łąki 02 05:32 I 06:39 07:23 09:18 11:13 14:37 16:03 17:25 19:23 21:22 23:41
Łąki, Sasankowa 02 05:33 I 06:40 07:24 09:19 11:14 14:38 16:04 17:26 19:24 21:23 23:42
Radzymin, Przemysłowa 02 05:34 I 06:41 07:25 09:20 11:15 14:39 16:05 17:27 19:25 21:24 23:43
Radz., Kolonia Pod Lasem 02 05:35 I 06:42 07:26 09:21 11:16 14:40 16:06 17:28 19:26 21:25 23:43
Radzymin, Broniewskiego 01 05:36 I 06:43 07:27 09:22 11:17 14:41 16:07 17:29 19:27 21:26 23:44
Radzymin, Maczka 01 05:38 I 06:45 07:29 09:24 11:19 14:43 16:09 17:31 19:29 21:28 23:45
Radzymin, ZSO 01 05:40 I 06:47 07:31 09:26 11:21 14:45 16:11 17:33 19:31 21:30 23:47
Radzym.,Wróblewskiego 02 05:42 I 06:49 07:33 09:28 11:23 14:47 16:13 17:35 19:33 21:32 23:48
Radzymin, Czartoryskiej 01 05:44 I 06:51 07:35 09:30 11:25 14:49 16:15 17:37 19:35 21:34 23:49
ZTM 738 DO WARSZAWY 05:49 I 07:04 08:04 09:34 11:34 15:06 16:26 17:46 19:37 21:38 23:58

ZTM 738 Z WARSZAWY I 05:19 06:08 07:30 09:10 12:37 14:39 15:44 18:05 19:39 22:32 I
Radzymin, Czartoryskiej 02 I 05:27 06:11 07:36 09:50 12:40 14:51 16:00 18:10 19:45 22:39 I
Radzym., Wróblewskiego 01 I 05:29 06:13 07:38 09:52 12:42 14:53 16:02 18:12 19:47 22:41 I
Radzymin, ZSO 02 I 05:31 06:15 07:40 09:54 12:44 14:55 16:04 18:14 19:49 22:42 I
Radzymin, Maczka 02 I 05:33 06:17 07:42 09:56 12:46 14:57 16:06 18:16 19:51 22:44 I
Radzymin, Broniewskiego 02 I 05:35 06:19 07:44 09:58 12:48 14:59 16:08 18:18 19:53 22:45 I
Radz.,Kolonia pod lasem 01 I 05:36 06:20 07:45 09:59 12:49 15:00 16:09 18:19 19:54 22:46 I
Radzymin, Przemysłowa 01 I 05:37 06:21 07:46 10:00 12:50 15:01 16:10 18:20 19:55 22:47 I
Łąki, Sasankowa 01 I 05:38 06:22 07:47 10:01 12:51 15:02 16:11 18:21 19:56 22:47 I
Łąki, Łąki 01 I 05:39 06:23 07:48 10:02 12:52 15:03 16:12 18:22 19:57 22:48 I
Łąki, Biedronki 01 I 05:40 06:24 07:49 10:03 12:53 15:04 16:13 18:23 19:58 22:49 I
Beniaminów 01 I 05:42 06:26 07:51 10:05 12:55 15:06 16:15 18:25 20:00 22:50 I
705 z  Metro Marymont I 05:40 06:23 07:53 09:53 12:55 14:55 15:56 18:24 19:59 22:50 I
734 z W-wy Żerań FSO I 05:25 05:25 07:29 09:37 12:07 14:32 15:47 17:47 19:35 21:34 I
Białobrzegi, pętla I 05:47 06:31 07:56 10:10 13:00 15:11 16:20 18:30 20:05 22:54 I
705 do  Metro Marymont I 05:58 06:59 08:15 10:20 13:20 15:20 16:50 18:50 20:21 23:20 I
734 do W-wy Żerań FSO I 06:10 08:00 08:00 10:34 13:04 16:34 16:34 18:34 20:14 00:02 I
Białobrz., Wojska Polskiego I 05:48 06:32 07:57 10:11 13:01 15:12 16:21 18:31 20:06 22:55 I
Białobrzegi, Kąpielowa 02 I 05:49 06:33 07:58 10:12 13:02 15:13 16:22 18:32 20:07 22:55 I
Białobrzegi, Wczasowa 02 I 05:50 06:34 07:59 10:13 13:03 15:14 16:23 18:33 20:08 22:56 I
WDW Rynia 02 I 05:51 06:35 08:00 10:14 13:04 15:15 16:24 18:34 20:09 22:57 I
Borki, Siwek 02 I 05:53 06:37 08:02 10:16 13:06 15:17 16:26 18:36 20:11 22:59 I
Borki, Główna 02 I 05:53 06:37 08:02 10:16 13:06 15:17 16:26 18:36 20:11 22:59 I
Stare Załubice, Jaworowa 01 I 05:55 06:39 08:04 10:18 13:08 15:19 16:28 18:38 20:13 23:00 I
Arciechów,Żeglarska 01 I 05:56 06:40 08:05 10:19 13:09 15:20 16:29 18:39 20:14 23:01 I
Arciechów,Słoneczna 01 I 05:56 06:40 08:05 10:19 13:09 15:20 16:29 18:39 20:14 23:01 I
Arciechów,pętla 01/02 I 05:58 06:42 08:07 10:21 13:11 15:22 16:31 18:41 20:16 23:03 I
Arciechów,Jaworowa 02 I 06:00 06:44 08:09 10:23 13:13 15:24 16:33 18:43 20:18 23:05 I
Stare Załubice, 
Pod Świerkami 02 I 06:01 06:45 08:10 10:24 13:14 15:25 16:34 18:44 20:19 23:05 I

Stare Załubic.,Zegrzyńska 02 I 06:02 06:46 08:11 10:25 13:15 15:26 16:35 18:45 20:20 23:06 I
Stare Załubice, Marcinki 02 I 06:02 06:46 08:11 10:25 13:15 15:26 16:35 18:45 20:20 23:06 I
Stare Załubice, Poczta 02 I 06:03 06:47 08:12 10:26 13:16 15:27 16:36 18:46 20:21 23:07 I
Stare Załubice, Szkoła 02 I 06:03 06:47 08:12 10:26 13:16 15:27 16:36 18:46 20:21 23:07 I
Ruda, Teresin 02 I 06:04 06:48 08:13 10:27 13:17 15:28 16:37 18:47 20:22 23:08 I
Ruda, Kapliczka 02 I 06:06 06:50 08:15 10:29 13:19 15:30 16:39 18:49 20:24 23:10 I
Ruda OSP 02 I 06:07 06:51 08:16 10:30 13:20 15:31 16:40 18:50 20:25 23:11 I

Ruda OSP 01 06:52 09:00 12:00 14:00 17:00 19:55
Ruda, Kapliczka 01 06:53 09:01 12:01 14:01 17:01 19:56
Ruda, Teresin 01 06:54 09:02 12:02 14:02 17:02 19:56
Stare Załubice, Poczta 01 06:57 09:05 12:05 14:05 17:05 19:58
Stare Załubice, Marcinki 01 06:58 09:06 12:06 14:06 17:06 19:59
Stare Załub., Zegrzyńska 01 06:58 09:06 12:06 14:06 17:06 19:59
Stare Załubice, Wolica 01 06:59 09:07 12:07 14:07 17:07 19:59
Arciechówe, Jaworowa 01 07:00 09:08 12:08 14:08 17:08 20:00
Arciechów,Żeglarska 01 07:02 09:10 12:10 14:10 17:10 20:02
Arciechów,Słoneczna 01 07:02 09:10 12:10 14:10 17:10 20:02
Arciechów,pętla 01/02 07:04 09:12 12:12 14:12 17:12 20:04
Arciechów,Jaworowa 02 07:06 09:14 12:14 14:14 17:14 20:04
Stare Załubice, 
Pod Świerkami 02 07:07 09:15 12:15 14:15 17:15 20:05

Stare Załubice, Wolika 01 07:08 09:16 12:16 14:16 17:16 20:06
Borki, Główna 01 07:09 09:17 12:17 14:17 17:17 20:07
Borki, Siwek 01 07:09 09:17 12:17 14:17 17:17 20:07
WDW Rynia 01 07:11 09:19 12:19 14:19 17:19 20:09
Białobrzegi, Wczasowa 01 07:12 09:20 12:20 14:20 17:20 20:10
Białobrzegi, Kąpielowa 01 07:13 09:21 12:21 14:21 17:21 20:11
Z W-wy 705 06:53 08:55 11:53 13:53 16:55 19:53
Z W-wy 734 05:04 07:31 09:35 14:05 18:05 18:05
Białobrzegi, pętla 07:15 09:23 12:23 14:23 17:23 20:13
Do W-wy 705 07:22 09:22 12:20 14:20 17:20 20:22
Do W-wy  734 08:03 10:37 12:37 14:37 19:02 21:07
Beniaminów 02 07:20 09:28 12:28 14:28 17:28 20:16
Łąki, Biedronki 02 07:22 09:30 12:30 14:30 17:30 20:18
Łąki, Łąki 02 07:23 09:31 12:31 14:31 17:31 20:19
Łąki, Sasankowa 02 07:24 09:32 12:32 14:32 17:32 20:20
Radzymin, Przemysłowa 02 07:25 09:33 12:33 14:33 17:33 20:21
Radz., Kolonia Pod Lasem 02 07:26 09:34 12:34 14:34 17:34 20:22
Radzymin, Broniewskiego 01 07:27 09:35 12:35 14:35 17:35 20:23
Radzymin, Maczka 01 07:29 09:37 12:37 14:37 17:37 20:25
Radzymin, ZSO 01 07:31 09:39 12:39 14:39 17:39 20:27
Radzym.,Wróblewskiego 02 07:33 09:41 12:41 14:41 17:41 20:28
Radzymin, Czartoryskiej 01 07:35 09:43 12:43 14:43 17:43 20:30
 738 DO WARSZAWY 08:00 10:01 12:41 14:41 17:41 20:40

 738 Z WARSZAWY 07:23 09:28 12:48 14:48 18:08 20:43
Radzymin, Czartoryskiej 02 07:50 09:50 12:53 14:53 18:40 20:48
Radzym., Wróblewskiego 01 07:52 09:52 12:55 14:55 18:42 20:49
Radzymin, ZSO 02 07:54 09:54 12:57 14:57 18:44 20:51
Radzymin, Maczka 02 07:56 09:56 12:59 14:59 18:46 20:53
Radzymin, Broniewskiego 02 07:58 09:58 13:01 15:01 18:48 20:54
Radz.,Kolonia pod lasem 01 07:59 09:59 13:02 15:02 18:49 20:55
Radzymin, Przemysłowa 01 08:00 10:00 13:03 15:03 18:50 20:56
Łąki, Sasankowa 01 08:01 10:01 13:04 15:04 18:51 20:56
Łąki, Łąki 01 08:02 10:02 13:05 15:05 18:52 20:57
Łąki, Biedronki 01 08:03 10:03 13:06 15:06 18:53 20:58
Beniaminów 01 08:05 10:05 13:08 15:08 18:55 21:00
Z W-wy 705 06:53 08:55 12:55 14:55 18:55 20:53
Z W-wy 734 07:31 09:35 12:05 14:05 18:05 20:34
Białobrzegi, pętla 08:10 10:10 13:13 15:13 19:00 21:04
Do W-wy 705 08:20 10:20 13:20 15:20 19:21 21:22
Do W-wy  734 08:03 10:37 14:37 16:37 21:07 21:07
Białobrz., Wojska Polskiego 08:11 10:11 13:14 15:14 19:01 21:05
Białobrzegi, Kąpielowa 02 08:12 10:12 13:15 15:15 19:02 21:06
Białobrzegi, Wczasowa 02 08:13 10:13 13:16 15:16 19:03 21:07
WDW Rynia 02 08:14 10:14 13:17 15:17 19:04 21:08
Borki, Siwek 02 08:16 10:16 13:19 15:19 19:06 21:10
Borki, Główna 02 08:16 10:16 13:19 15:19 19:06 21:10
Arciechów, Jaworowa 01 08:18 10:18 13:21 15:21 19:08 21:12
Arciechów,Żeglarska 01 08:19 10:19 13:22 15:22 19:09 21:13
Arciechów,Słoneczna 01 08:19 10:19 13:22 15:22 19:09 21:13
Arciechów,pętla 01/02 08:21 10:21 13:24 15:24 19:11 21:15
Arciechów,Jaworowa 02 08:23 10:23 13:26 15:26 19:13 21:17
Stare Załubice, 
Pod Świerkami 02 08:24 10:24 13:27 15:27 19:14 21:18

Stare Załubic.,Zegrzyńska 02 08:25 10:25 13:28 15:28 19:15 21:19
Stare Załubice, Marcinki 02 08:25 10:25 13:28 15:28 19:15 21:19
Stare Załubice, Poczta 02 08:25 10:26 13:29 15:29 19:16 21:20
Stare Załubice, Szkoła 02 08:26 10:27 13:30 15:30 19:17 21:21
Ruda, Teresin 02 08:27 10:28 13:31 15:31 19:18 21:22
Ruda, Kapliczka 02 08:28 10:29 13:32 15:32 19:19 21:23
Ruda OSP 02 08:29 10:30 13:33 15:33 19:20 21:24

R6 (od poniedziałku do piątku) R6 (soboty)
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SAMOR ZĄD

Nowe Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego gminy Radzymin
W dniu 27 sierpnia odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, 
podczas której projektant Studium udzielał wyjaśnień na poruszane przez mieszkańców zagadnienia.

Od 1 września 2018 roku gmina Radzymin we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa i ZTM wprowadza kodowanie biletu metropolitalnego  
ZTM na Radzymińskiej Karcie Mieszkańca. Jej posiadacze mogą kupić bilety okresowe z maksymalną zniżką, której koszt pokryje gmina.  
Dotyczy to przede wszystkim linii 738, 734, 750 i L31, jak również całego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej.

W ramach przeprowadzonej anali-
zy obowiązującego Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Radzymin 
z 2009 r. stwierdzono konieczność spo-
rządzenia nowego dokumentu w ce-
lu dostosowania jego formy i zakresu 
ustaleń do aktualnie obowiązujących 

przepisów prawa, a w szczególności 
– w celu dostosowania polityki prze-
strzennej do aktualnych potrzeb roz-
wojowych i funkcjonalnych gminy Ra-
dzymin.

Procedurę sporządzenia nowe-
go Studium, zainicjowała w dniu 29 
stycznia 2018 r. podjęta przez Radę 

Miejską w Radzyminie uchwała nr 532/
XLVI/2018 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Radzymin.

Przy sporządzaniu projektu Studium 
uwzględniono w szczególności zasady 
określone w „Koncepcji Przestrzennego 

Projekt nowego Studium wyznacza 
między innymi nowe obszary aktyw-
ności gospodarczej, głównie związa-
ne z realizacją drogi ekspresowej S8, 
wzdłuż której możliwa będzie realiza-
cja obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów oraz zabudowy usługo-
wej. Wyznaczone zostały tereny prze-
znaczone pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną i rekreację indywidual-
ną oraz tereny zabudowy usługowej. 
W centralnej strefie miasta wyznaczo-
no obszary zabudowy mieszkaniowo-
-usługowej o charakterze centrotwór-
czym. Umożliwiono też  

realizację obiektów handlowych 
wielkopowierzchniowych, wyznaczając 
na ten cel określony teren zlokalizowa-
ny u zbiegu ciągów komunikacyjnych 
przy węźle trasy S8.

Poza terenami zieleni urządzonej, 
Studium wyznacza obszary usług spor-
tu i rekreacji oraz turystyki, wykorzy-
stując naturalne walory krajobrazowe 
na obszarze gminy.

Wskazane w Studium wskaźni-
ki zagospodarowania terenów, m.in. 
minimalnej powierzchni biologicznie 
czynnej, są korzystne dla przyszłych 
inwestorów realizujących zaplanowane 
zamierzenia budowlane.

Dokładny przebieg granic obsza-
rów określonych na rysunku Studium 
oraz ustalenie szczegółowych wskaź-
ników zagospodarowania poszczegól-
nych terenów, zostanie ustalony na eta-
pie sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
Uchwalenie procedowanego obecnie 
Studium umożliwi więc podjęcie dal-
szych prac nad opracowywanymi pro-
jektami miejscowych planów.

Radzyminiacy zapłacą mniej za bilet ZTM

Bilety oferty Warszawa+  
ważne w strefie 1 i 2

Bilet metropolitalny 
na karcie RKM

Cena Warszawskiej 
Karty Miejskiej

imienny
30 dniowy

N 120 zł 180 zł
U 60 zł 90 zł

90 dniowy
N 330 zł 460 zł
U 165 zł 230 zł

Bilety oferty „Warszawa+”  
ważne w strefie 2

Bilet metropolitalny 
na karcie RKM

Cena Warszawskiej 
Karty Miejskiej

imienny
30 dniowy

N 72 zł 112 zł
U 36 zł 56 zł

90 dniowy
N 212 zł 282 zł
U 106 zł 141 zł

Jakie korzyści płyną z biletu 
metropolitalnego ?

Porozumienie zawarte z miastem sto-
łecznym Warszawa sprawiło, że Gmina 
Radzymin pokryje część ceny biletu, 
którą obecnie płaci pasażer. Dzięki te-
mu mieszkańcy gminy Radzymin zy-
skają możliwość zakupu tańszego biletu 
z maksymalną możliwą zniżką w zakre-
sie 1 i 2 strefy oraz wyłącznie 2 strefy.

Pasażerowie linii L40 oraz L45 posia-
dający Radzymińską Kartę Mieszkańca 
w dalszym ciągu nie będą ponosili opłat 
za korzystanie z linii.

Jak wygląda bilet 
metropolitalny?

Bilet metropolitalny można kodować 
na dotychczas wydanych Radzymiń-
skich Karta Mieszkańca w Punktach 
Obsługi Pasażera ZTM w Warszawie.

Nie ulegają zmianie miejsca ani spo-
sób wyrabiania Radzymińskiej Karty 
Mieszkańca. Dotychczas wydane karty 
RKM są w pełni ważne i funkcjonalne, 
jednak po upływie terminu ważności bę-
dą zastępowane kartami nowego wzoru.

Kto skorzysta z biletu 
metropolitalnego ?

Uprawnieni do posiadania bile-
tu metropolitalnego będą posiadacze 
Radzymińskiej Karty Mieszkańca - 
mieszkańcy gminy Radzymin którzy 

rozliczają podatek dochodowy od osób 
fizycznych w Urzędzie Skarbowym 
w Wołominie oraz ich dzieci.

Jak kupić tańszy bilet
Jeśli masz już wydaną RKM, bilet 

metropolitalny jest dostępny do nabycia 
w Punktach Obsługi Pasażera (najbliż-
szy w budynku Dworca Wileńskiego).  

Przez pierwsze miesiące tańszego bi-
letu nie będzie można doładować w bi-
letomatach ani punktach usługowych.
najtańszy w powiecie wołomińskim 
bilet okresowy na przejazdy w 1-szej 
i 2-strefie biletowej ZTM. 

Niższe ceny będą obowiązywały przy 
zakupie biletów imiennych 30-dniowych 

i 90-dniowych ważnych w strefie 1 i 2 
oraz w strefie 2. Bilet miesięczny waż-
ny w obu strefach biletowych ZTM 

będzie tańszy od 1 września aż o 60 zł 
od dotychczasowego i będzie kosztował  
120 złotych. Pełna tabela opłat poniżej.

Zagospodarowania Kraju 2030”, usta-
lenia „Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego Województwa Mazowiec-
kiego”, jak również ustalenia „Strategii 
Rozwoju Gminy Radzymin na lata 2015-
2024 z projekcją do 2030 roku”.

Opracowywany projekt Studium 
uzyskał opinię Gminnej Komisji Urba-
nistyczno-Architektonicznej oraz nie-
zbędne uzgodnienia i opinie od właści-
wych organów i instytucji.

Po wprowadzeniu stosownych zmian 
wynikających z uzyskanych opinii 
i dokonanych uzgodnień, projekt zo-
stał wyłożony do publicznego wglądu 
w dniach od 3 do 27 sierpnia 2018r.

Studium określa kierunki i wskaź-
niki dotyczące zagospodarowania oraz 
użytkowania terenów, przeznaczając je 
na określone funkcje. Jako wewnętrzny 
dokument władz samorządowych nie 
jest aktem prawa miejscowego i nie sta-
nowi podstawy do wydawania decyzji, 
natomiast ustalenia Studium są wiążące 
dla organów gminy przy sporządzaniu 
miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego.
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Zmiany w przepisach
Ustawa o prawie oświatowym 

wprowadziła duże zmiany w sys-
temie oświaty, zmieniając struktu-
rę szkół podstawowych z 6-letnich 
w 8-letnie oraz likwidując gimnazja.

W roku 2018 r. Radni Rady Miej-
skiej podjęli dwie, szczególnie 
istotne dla radzymińskiej oświaty  
uchwały, tj.: Uchwała w sprawie sty-
pendium za wyniki w nauce i osią-
gnięcia sportowe dla uczniów szkół, 
która oraz Uchwała w sprawie re-
gulaminu wynagradzania nauczy-
cieli zatrudnionych w przedszko-
lach i szkołach prowadzonych przez 
Gminę Radzymin.

Pierwsza z uchwał wprowadza 
ujednoliconą formę przyznawa-
nia uczniom stypendiów za wyni-
ki w nauce we wszystkich szkołach 
prowadzonych przez gminę Radzy-
min. Druga podnosi wysokość do-
datku motywacyjnego dla nauczycie-
li do poziomu 8 %, wzrasta również 
dodatek funkcyjny i motywacyjny 
dla dyrektorów oraz dodatek za wy-
chowawstwo dla nauczycieli. Nowy 

regulamin  wprowadza dodatek za 
opiekuna świetlicy oraz zmienia ko-
rzystnie zasady wypłacania wyna-
grodzenia za godziny ponadwymia-
rowe nauczycielom.

Rekrutacja do przedszkoli
Pisząc o oświacie w gminie Ra-

dzymin, nie można nie wspomnieć 
o publicznych przedszkolach zaspo-
kajających na dzień dzisiejszy 100% 
potrzeb naszych mieszkańców. Gmi-
na współpracuje z sześcioma przed-
szkolami publicznymi prowadzo-
nymi przez osoby fizyczne, dwoma 
przedszkolami publicznymi prowa-
dzonymi przez osoby prawne nie 
będące jednostkami samorządu te-
rytorialnego, oraz z jednym przed-
szkolem niepublicznym.

Łącznie przygotowano 1639 miejsc 
dla dzieci i po rekrutacji zasadniczej, 
jak i uzupełniającej, wciąż pozostały 
wolne miejsca.

Bon malucha
Centrum Usług Wspólnych w Ra-

dzyminie prowadzi sprawy związa-
ne z „Bonem Malucha”. Od 1 wrze-
śnia 2017 r. w gminie Radzymin 

funkcjonuje program społeczny 
„Bon Malucha”. Z miesiąca na mie-
siąc świadczenie pieniężne cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem.

Gmina Radzymin przez rok funk-
cjonowania świadczenia przeznaczy-
ła na ten cel kwotę 365 tys. zł. do koń-
ca sierpnia 2018 r. do CUW wpłyneło 
blisko 160 wniosków o przyznanie 
świadczenia pieniężnego „Bon Ma-
lucha”.

Rodzice, korzystający z „Bonu Ma-
lucha”, w większości decydują się na 
korzystanie z usług żłobka lub klubu 
dziecięcego, który zapewnia opiekę 
i bezpieczeństwo ich pociechom.

Rosnące zainteresowanie „Bonem 
Malucha” prowadzi do wzrostu licz-
by nowych miejsc pracy i podmio-
tów świadczących opiekę nad naj-
młodszymi mieszkańcami naszej 
gminy. W momencie startu świad-
czenia, w prowadzonym przez bur-
mistrza rejestrze żłobków i klubów 
dziecięcych figurował tylko jeden 
żłobek, który posiadał 60 miejsc. 
Obecnie po roku funkcjonowania 
bonu w rejestrze widnieje pięć żłob-
ków i jeden klub dziecięcy, co daję 
nam liczbę blisko 200 miejsc (180 

miejsc w żłobkach i 20 miejsc w klu-
bie dziecięcym).

Rozwój instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 oraz wspar-
cie finansowe gminy Radzymin, 
przekłada się na powrót do aktyw-
ności zawodowej rodziców, szczegól-
nie młodych mam. Dzięki tego typu 
działaniom gmina Radzymin jest  
miejscem coraz bardziej przyjaznym 
i atrakcyjnym dla rodzin i mieszkań-
ców w różnym wieku.

Centrum Usług Wspólnych
Centrum Usług Wspólnych roz-

poczęło działalność z dniem 1 stycz-
nia 2017 r. Jako jednostka organiza-
cyjna powstała na bazie Gminnego 
Zespołu Ekonomiczno-Admini-
stracyjnego Szkół w Radzyminie 
pełni rolę służebną wobec wszyst-
kich gminnych placówek oświato-
wych. Głównym celem CUW jest 
poprawa efektywności wydatkowa-
nia środków publicznych w szko-
łach i przedszkolach oraz tworze-
nie jednolitych standardów dzięki 
konsolidacji wielu podobnych pro-
cesów zarządczych w obrębie jedne-
go podmiotu.

Centrum Usług Wspólnych 
świadczy wobec jednostek 
oświatowych gminy Radzymin 
następujące usługi:

  Obsługa rachunkowa 
i sprawozdawcza
  Obsługa finansowa  
i kadrowo-płacowa
   Centralizacja zakupów 
towarów i usług
  Realizacja remontów 
i inwestycji
  Wsparcie informatyczne
  Koordynacja projektu  
„Bon Malucha”

SAMOR ZĄD

Dokończenie artykułu ze strony 1

Dokończenie artykułu ze strony 3

rekreacji, bezpieczeństwa, jak też i roz-
woju całej infrastruktury technicznej, 
czyli dróg, parkingów, mediów i sze-
regu innych spraw. Na tym polega od-
powiedzialność władzy. Przecież przy 
rozwoju wyspowym, ani rdzennym 
mieszkańcom, ani tym napływowym, 
którzy wyjeżdżając z ładnych, nowych 
osiedli wpadali w dziurawe drogi nie 
żyło się komfortowo. Bardzo dobrze, 
że dziś przyrost mieszkańców gminy 
postępuje dużo wolniej niż rozwój in-
frastruktury technicznej i społecznej, 
z wielomilionowymi inwestycjami 
w oświatę na czele. Powoli odzyskuje-
my równowagę w rozwoju gminy Ra-
dzymin, jednak nakłady i tempo pracy 
są ogromne.
A jak by Pan porównał stopień 
rozwoju terenów miejskich i wiejskich 
gminy?
Największe tempo rozwoju ma Ra-
dzymin, a właściwie jego obszary któ-
re przyjęły zdecydowanie najwięcej 

nowych mieszkańców. Poza enklawa-
mi nowych osiedli wielorodzinnych, 
stopień rozwoju starszych części mia-
sta bardziej przypominał właśnie te-
reny wiejskie. Zrównoważenie roz-
woju w gminie jest tak pilne i ważne, 
ponieważ rozwój wyspowy rodzi bar-
dzo złe skutki społeczne i obok enklaw 
dostatku powstają dzielnice biedy. My-
ślę jednak, że w najbliższych latach in-
westycyjny środek ciężkości będzie się 
przesuwał ku terenom wiejskim, to 
wydaje się nieuniknione a zarazem ko-
rzystne.
A ile w tym zapóźnieniu rozwoju gmi-
ny Radzymin winy władz peerelow-
skich, w odwecie za rok 1920?
Powodów historycznych również nie 
należy bagatelizować, bo takie rzeczy-
wiście są. Z jednej strony, piękna i he-
roiczna postawa mieszkańców ziemi 
radzymińskiej w roku 1920, ciężko oku-
piona w czasach PRL-u, a z drugiej – he-
katomba ofiar i destrukcji, która prze-
taczała się przez ten teren wielokrotnie. 
Choćby podczas jednej z największych 

bitew pancernych w 1944 roku. Skutki 
takich wydarzeń liczy się na pokolenia.
Tak, tylko jak długo można używać 
takiego usprawiedliwienia, zwłaszcza 
po roku 1989.
Niestety, Radzymin nie wykorzysty-
wał wielu późniejszych szans, jak choć-
by wejście Polski do Unii Europejskiej 
i tej pierwszej, największej dla Mazow-
sza unijnej perspektywy budżetowej. 
Przecież jeszcze na początku obecnej 
kadencji nie było w urzędzie struktur, 
które specjalizowałyby się w pozyski-
waniu funduszów unijnych i środków 
zewnętrznych. Dopiero za burmistrza 
Chacińskiego pojawiła się wyspecjali-
zowana do tego osoba, a później całe 
biuro. Stworzono też komórkę zamó-
wień publicznych, która wraz z kilkoma 
innymi referatami skutecznie wspiera 
procesy pozyskiwania środków do gmi-
ny. Nie jest tak, że wcześniej nic nie po-
zyskiwano, jednak wyłączając duże do-
finansowanie na kanalizację uzyskane 
przez PWiK, były to stosunkowo nie-
wielkie kwoty. Po prostu gmina nie by-
ła przygotowana do ubiegania się i wy-
korzystywania środków zewnętrznych.
Co udało się trochę nadrobić?
Zdecydowanie tak. Trudność tej ka-
dencji polegała na tym, że musieliśmy 
wszystko robić naraz. Wiadomo było, 
że niedługo wejdzie statystyczny po-
dział, zgodnie z którym gminy podwar-
szawskie będą miały duże ograniczenia 
w ubieganiu się o środki zewnętrz-
ne. Pomimo, iż stawki podatków nie 

Symboliczne wbicie szpadla na budowie 
Mercedes-Benz Truck Emilianów 2017  
Jarosław Grenda drugi od prawej

wzrastają, gmina Radzymin pnie się ca-
ły czas w górę w rankingach inwestycji 
i zamożności. Jest to ostatni okres bu-
dżetowy Unii Europejskiej w którym 
tak duże środki możemy pozyskać. 
Dlatego trzeba było z marszu składać 
wnioski, projektować i jednocześnie ro-
bić dużą reorganizację urzędu bo wie-
dzieliśmy, że podobna okazja już się nie 
powtórzy. A do tego trzeba było rozwią-
zywać dziesiątki innych problemów, jak 
choćby podtopienia w ciągu kolejnych 
dwóch mokrych lat. Podsumowując, 
skala trudności tej kadencji przypomi-
nała naprawianie auta podczas jazdy 
w błocie. Nie spodziewałem się, że bę-
dzie tak ciężko.
Ale nie zraziło to Pana?
Nie, chociaż miałem momenty zwąt-
pienia. Przechodziłem już takie wy-
zwania w Węgrowie, ale kilkanaście lat 
temu. Niemniej dzięki ciężkiej pracy 
i wzajemnemu wsparciu wyszliśmy na 
prostą, na której Radzymin ma szansę 
być czymś znacznie więcej niż sypial-
nią Warszawy. Uruchomiliśmy tere-
ny inwestycyjne w Emilianowie, które 
przyciągają inwestorów i to takich, któ-
rzy stworzą dużo miejsc pracy. To jest 
przede wszystkim domena burmistrza 
Chacińskiego, który utrzymuje kon-
takty z inwestorami a przy tym posiada 
doskonałą znajomość topografii terenu 
i pewną szczególną intuicję co do moż-
liwości optymalnego wykorzystania 
przestrzeni. Co jednak najważniejsze 
– burmistrz ma wizję rozwoju gminy 

i wie w którym kierunku podążać. To 
nie jest osoba, która zarządza z dnia na 
dzień, czy nawet „aby do końca kaden-
cji”. On ma wizję jak gmina Radzymin 
powinna wyglądać za pięć, za dziesięć, 
a nawet za dwadzieścia lat.
To jaka będzie ta gmina Radzymin 
przyszłości?
Wierzę, że najbliższa dekada to będzie 
złota dekada dla Radzymina. Potencjał 
gminy jest przeogromny. Ma wszyst-
ko co powinna mieć gmina do rozwo-
ju – znakomite położenie i w tej chwi-
li, także połączenie komunikacyjne, 
rozległą i zróżnicowaną powierzchnię, 
którą można wykorzystać w różny spo-
sób – na tereny mieszkaniowe, usługi, 
przemysł, wspaniałą rekreację, z ra-
cji dostępu do Zalewu Zegrzyńskiego. 
Co najważniejsze, wszystkie te funkcje 
można w miarę bezkolizyjnie pogodzić. 
Z uwagi na bliskość Warszawy, mamy 
też dobrze wykształconych mieszkań-
ców i dostęp do wysokorozwiniętego 
rynku pracy. Jest tu mnóstwo mło-
dych rodzin, które mają chęć działania 
i przeświadczenie o tym, że ich los jest 
w ich rękach. Młodzi, ambitni ludzie 
z chęcią pracy na rzecz tego środowi-
ska – to jest niewyobrażalny atut. Sło-
wem, gmina Radzymin ma wszystko, 
aby w najbliższych latach rozbłysnąć 
jako jedna z najlepiej rozwijających się 
gmin w Polsce.
Czego wszystkim Radzyminiakom 
również życzymy i dziękujemy za 
rozmowę.
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Mansoor Academy – Szkoła Językowa Kreatywna nauka, która powstała z marzeń

Zdrowa Żywność Radzymin – Małymi krokami do dobrej formy

LaPasta – Loftowy styl, włoskie smaki i otwarta nie tylko kuchnia…

Rozpoczynamy cykl 
w którym będziemy 
przedstawiać Państwu 
historie i przykłady 
działalności Partnerów 
Radzymińskiej Karty 
Mieszkańca oraz 
oferowane przez nich 
korzyści.

Sąsiedzki biznes czyli przedsiębiorcy w gminie Radzymin

Korzyści  
dla Posiadaczy RKM

   Kodowanie biletu 
metropolitalnego ZTM 
Warszawa z maksymalną 
zniżką cen

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

   Promocyjne bilety na 
wydarzenia kulturalne

   Zniżki na gminne zajęcia 
sportowe i edukacyjne

   Zniżki na komercyjne usługi 
medyczne

   Zniżka na basen w 
Wołominie

   Oferty specjalne i zniżki 
blisko 60 firm partnerskich

   Bon Malucha – 
dofinansowanie opieki nad 
dziećmi do lat 3

   Zniżki w dostępie do 
infrastruktury sportowej

 
Korzyści  
dla Partnerów RKM

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

   Budowanie wizerunku 
firm odpowiedzialnych  
i zaangażowanych w lokalną 
społeczność

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

   Dotarcie do posiadaczy karty 
poprzez gminny e-mailing

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

Jak mówi wła-
ścicielka szko-

ły Pani Małgosia Mansoor Academy 
to marzenie, które przez wiele lat by-
ło starannie pielęgnowane. Dzięki set-
kom rozmów z uczniami i rodzicami 
otrzymało wreszcie skrzydła do dzia-
łania! To miejsce, które tworzy zespół 
wspaniałych ludzi, wypełnione pasją, 
profesjonalizmem i pozytywnym na-
stawieniem.

Jak to się dzieje że jedno miejsce daje 
i łączy tak wiele?

Często spotykamy się ze stwierdze-
niem, że ktoś nie ma zdolności języ-
kowych i nigdy nie nauczy się angiel-
skiego. Zdarza się również, że dziecko 

odmawia udziału w zajęciach języko-
wych. Dlaczego? W wielu wypadkach 
przyczyną są źle dobrane metody, które 
zabijają wielki zapał z jakim podcho-
dzimy do nauki na samym początku. 
Niepowodzenia demotywują i rodzą 
negatywne podejście, a nawet skłania-
ją do rezygnacji z podejmowania dal-
szych prób językowych. Wiedząc o tym, 
z wielką starannością tworzyliśmy cie-
pły klimat, od początku byliśmy otwar-
ci na potrzeby i pomysły, zarówno do-
rosłych jak i dzieci. Dlatego naszym 
wyzwaniem jest przekazywanie wiedzy 
w taki sposób by zajęcia dawały radość, 
satysfakcję, widoczne efekty. I sukcesy 
językowe naszych Uczniów.

Każdy z nas marzy 
o szczęśliwym i długim 
życiu, chciałby cieszyć 

się witalnością, sprawnością oraz zdro-
wiem. Jednak nawał codziennych obo-
wiązków, życie w ciągłym biegu spra-
wiają że zapominamy o tym co jest 
naprawdę ważne czyli o dbaniu o nasz 
organizm, kondycję i odporność.

Przez długie lata nasze codzien-
ne nawyki bardzo odbiegały od reguł 
zdrowego trybu życia, tym samym na-
rażając nas na ryzyko licznych chorób 
cywilizacyjny. Na szczęście w dzisiej-
szych czasach to się zaczyna zmieniać. 
Coraz więcej świadomych osób odwie-
dza nasz sklep w poszukiwaniu zdrowej 

żywności, kosmetyków, a nawet pół-
produktów do tworzenia receptur swo-
ich babć! Niestety jest wiele przykładów 
na to, że potrzeba pojawia się kiedy do-
pada choroba, która zmusza do zmiany 
trybu życia. A czasem trzeba tak nie-
wiele. Więc jeżeli naprawdę chcemy coś 
zrobić dla siebie i swojego zdrowia, war-
to zacząć od małych zmian. Zachęca-
my do wdrażania drobnych nawyków 
poprzez zdrowe przekąski, spożywanie 
właściwych olei czy zmianę przypraw. 
Na miejscu posiadamy mnóstwo wy-
selekcjonowanych produktów dostęp-
nych od ręki, a jeżeli Klient czymś nas 
zaskoczy, jesteśmy w stanie znaleźć i za-
mówić prawie wszystko.

Restauracja La Pasta 
jest świetnym przy-

kładem szybko rozwijającej się lo-
kalnej firmy, która powstała dzięki 
połączeniu wieloletnich doświad-
czeń właścicieli. Dzięki pomysło-
wości a także otwartości na miesz-
kańców,  w lokalu na Starym Rynku 
dużo się dzieje! A będzie jeszcze wię-
cej! Właściciele zapowiadają nowo-
ści nie tylko w menu! Skąd pomysł 
na takie miejsce? Każdy zgodzi się 
z tym, że Radzymin rozkwita i wie-
le jeszcze brakuje, to dobry czas na 
realizację swoich planów i marzeń! 

Sami właściciele są pasjonatami po-
dróży kulinarnych, chcieli podzie-
lić się tym z innymi i tak powstało 
to miejsce. Z otwartą kuchnią, gdzie 
można podpatrzeć pracę kucharzy 
a jest na co patrzeć ponieważ tu 
również wieloletnie doświadczenie 
spotyka się z otwartością na nowe, 
młode pokolenie i  porywistą pasją 
do gotowania! A my wiemy, że LaPa-
sta to nie tylko pyszny lunch, obiad, 
ale też pomysł na randkę, spotkanie 
z przyjaciółmi, czy tez wizytę biz-
nesową, lub... po prostu alternatywa 
dla pizzy.

Mansoor Academy/Fundacja Firma Dla Każdego 
ul. Jana Kilińskiego 6C Radzymin Tel. 509 802 699

Zdrowa Żywność Radzymin 
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, Radzymin, Tel. 730 680 593

La Pasta Patryk Sutkowski, Magdalena Sutkowska, Daniel Kubica 
ul. Stary Rynek 8, Radzymin, Tel. 726 105 430

Co Mansoor Academy przygotowało dla posiadaczy RKM?
100 zł na Start – na pierwszy kurs dla nowego klienta
15 dla Rodziny – 15% zniżki na trzeci i kolejny kurs w danym roku szkolnym,
10 na Cambridge – 10% zniżki na Egzamin Cambridge dla osoby korzystającej  
z kursu w danym roku szkolnym

Co Zdrowa Żywność Radzymin przygotowała dla posiadaczy RKM?
5% zniżki na herbaty świata
5% zniżki na mydła glicerynowe sprzedawane na wagę

Co LaPasta przygotowała dla posiadaczy RKM?
5% na zamówienia złożone w restauracji Patrycja Bończewska
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Ciemne, liczące ok. tysiąca miesz-
kańców i położone na południowy-
-wschód od Radzymina to dziś już 
właściwie jego przedmieście. Świetną 
komunikację zapewnia węzeł na trasie 
S8, na dodatek wieś leży przy drodze 
wojewódzkiej łączącej Radzymin z Wo-
łominem. Miejscowość słynie z zakła-
dów cukierniczych „Tago” i nie tylko…

Większość obrębu sołectwa Ciem-
ne podobnie jak przed wiekami, zaj-
mują zwarte kompleksy leśne, które 
przecina będąca w realizacji droga 
krajowa nr S8. Miejscowość jest nie 
tylko malownicza, ale i doskona-
le rozwinięta. Posiada sieć sklepów, 
obiekty usługowe, mniejsze firmy 
produkcyjne, w tym wytwórnię na-
pojów. Może poszczyć się Zespołem 
Szkolno-Przedszkolnym a także stud-
nią głębinową zwaną „źródełkiem”, 
która od lat cieszy się niesłabnącą po-
pularnością wśród mieszkańców re-
gionu.

Początki osadnictwa
Dzięki odkryciom archeologicz-

nym wiemy, że osadnictwo na terenie 
obecnej wsi Ciemne sięga czasów pre-
historycznych. Pierwsze ślady byto-
wania ludzi na tym terenie pochodzą 
z okresu środkowej i młodszej epoki 
kamienia (a więc osadnictwo rozpo-
częło się tutaj już pomiędzy 7000 – 
5000 rokiem p.n.e.). I choć człowiek 
prehistoryczny upodobał sobie rejon 
współczesnego pogranicza wsi z No-
wym Jankowem, to jednak historycz-
ne osadnictwo, które można uważać 
za właściwe początki znanej nam wsi 
Ciemne, rozwijało się pierwotnie na 

jej przeciwległym krańcu – w rejonie 
obecnej ul. Piłsudskiego, a więc w czę-
ści nazywanej potocznie przez miesz-
kańców „małym Ciemnem”, (chociaż 
w tej sytuacji zdecydowanie lepszym 
określeniem wydaje się być „Stare 
Ciemne”).

Im głębiej w las tym… 
ciemniej

Można by rzec, że historia wsi 
Ciemne, podobnie jak biblijna histo-
ria świata rozpoczyna się od słowa. 
Na początku było „Ciemne”, a więc 
lokalna nazwa topograficzna, odno-
sząca się w średniowieczu do ciem-
nego, ponurego lasu, stanowiącego 
fragment Puszczy Słupeckiej i wcho-
dzącego w skład ziem, należących do 
rodu Radzymińskich herbu Brodzic 
– założycieli lokacyjnego Radzymina. 
Przy czym, wydaje się, że była to nie-
oficjalna nazwa miejscowa, porząd-
kująca lokalną rzeczywistość i uży-
wana wśród autochtonów, którzy na 
co dzień orientowali się w topografii 
przy użyciu bardziej szczegółowych 
określeń, aniżeli te, notowane w ów-
czesnych oficjalnych dokumentach. 
(Wszak, powiedzenie: „Znalazłem te-
go dorodnego borowika w Lesie Nad-
ma opodal granicy z Czarną”, byłoby 
dla średniowiecznego radzyminiaka 
tak samo precyzyjne, jak współcze-
sne powiedzenie sąsiadowi: „Miałem 
wczoraj stłuczkę. – Tak, a gdzie? – 
W Radzyminie” :).

Osada pośród puszczy
Zapewne na przełomie XV/XVI 

w. nieopodal owego ciemnego lasu, 

w którym pewnikiem i samym pa-
nom Radzymińskim przechodziły 
po plecach ciarki podczas polowania, 
rozpoczęło się karczowanie puszczy 
a na wyrudowanej, wypalonej pola-
nie (tzw. „rudzie”) osiedlili się pierw-
si mieszkańcy, dając początek osa-
dzie, która z racji położenia, przyjęła 
funkcjonującą już nazwę miejscową 
– Ciemne. Ciemne, już jako wieś po-
jawia się w dokumentach z początku 
XVII w., (co przemawia za istnieniem 
osady także w XVI wieku). Na mocy 
kontraktu zawartego w 1605 r. pomię-
dzy Radzymińskimi a Leszczyński-
mi („Intromissio Radzymin”) dobra 
radzymińskie, w tym Ciemne prze-
chodzą w dzierżawę Leszczyńskich 
a następnie stają się ich własnością 
za sprawą małżeństwa zawartego po-
między Anną Radzymińską a Rafa-
łem Leszczyńskim.

Ciemne strony dziejów 
radzymińskich

Wieś, od swego zarania wchodziła 
w skład dóbr radzymińskich, stąd by-
ła ściśle związana z ich losami przez 
wszystkie kolejne stulecia. Niewątpli-
wie, XVII wiek był najtrudniejszym 
okresem w historii ziemi radzy-
mińskiej a więc także i Ciemnego. 
W pierwszej połowie stulecia, region 
dotknęły dwie epidemie, powódź oraz 
ogromny pożar Radzymina, które 
spowodowały upadek miasta i wylud-
nienie okolicznych wsi. Tragedii do-
pełnił „potop szwedzki”, podczas któ-
rego najeźdźcy doszczętnie zniszczyli 
całą okolicę, grabiąc wszelkie dobra 
i masowo mordując ludność.

Gawęda o zjawie i oświatowych dążeniach zagubionej w mrocznej puszczy osady…

Ciemne, liczące ok. tysiąca mieszkańców i położone na południowy-wschód od Radzymina to dziś już właściwie jego przedmieście. 
Świetną komunikację zapewnia węzeł na trasie S8, na dodatek wieś leży przy drodze wojewódzkiej łączącej Radzymin z Wołominem. 
Miejscowość słynie z zakładów cukierniczych „Tago” i nie tylko…

Po CIEMNE(j) stronie Radzymina

Nieszczęścia, które spadły na zie-
mię radzymińską sprawiły, że daw-
na wieś Ciemne najprawdopodobniej 
doszczętnie wyludniła się. Wskazują 
na to zapisy parafialne z 1778 r., w któ-
rych nie wspomina się o wsi, a jedynie 
o nazwie terenowej, lokalizującej jed-
ną z łąk kościelnych. Przypuszczenia 
o tragicznym losie Ciemnego zdają się 
potwierdzać także mapy z przełomu 
XVIII/XIX w., z których wynika, że 
było tu naówczas zaledwie kilka cha-
łup. Okolica musiała być kolonizowa-
na na nowo o czym świadczy pojawia-
jąca się w I poł. XIX w. nazwa Kolonia 
Ciemne, a do odrodzenia wsi przyczy-
nili się zapewne osadnicy niemieccy.

W 1827 r. było tutaj zaledwie 5 do-
mów i 47 mieszkańców. Ciemne było 
naówczas wsią czynszową, zarobną co 
oznacza, że mieszkańcy zobowiązani 
byli do uiszczania czynszu w zamian 
za użytkowaną ziemię, oraz musieli 
chodzić do pracy na folwarkach wła-
ścicieli dóbr radzymińskich. Sytuacja 
mieszkańców uległa nieznacznej po-
prawie dopiero w II poł. XIX w., kiedy 
wraz z uwłaszczeniem włościanie zy-
skali więcej swobody. Ciemne, podob-
nie jak inne podradzymińskie wsie 
zaczęło się rozwijać, choć gospodarze 
nadal żyli biednie, a wielu przepijało 
z trudem zarobiony grosz w funkcjo-
nującym we wsi szynku dworskim.

Ciemniaki do szkoły
Chociaż mieszkańców Ciemne-

go do dziś, co prawda niepoprawnie 
ale żartobliwie nazywa się Ciem-
niakami, to trzeba uczciwie powie-
dzieć, że Ciemnianie do ciemnych 
nie należeli i w okresie zaborów, na 

tle mieszkańców sąsiednich wsi wy-
padali wyjątkowo korzystnie pod ką-
tem oświaty i edukacji. Stosunkowo 
szybko zauważono bowiem potrzebę 
zorganizowania we wsi szkoły, która 
zaczęła funkcjonować jeszcze przed 
I wojną światową. Jednoklasowa szko-
ła powszechna w Ciemnem założona 
została już w 1910 roku. Na początku, 
nauka odbywała się w wynajętej izbie 
u gospodarza Ignacego Stanisław-
skiego, a pierwszym nauczycielem 
młodzieży był Bolesław Sobkowicz. 
W 1914 r. szkoła miała już dwoje na-
uczycieli: Janinę Białobrzeską i Ka-
zimierza Zatryba, a lekcje odbywały 
się w pomieszczeniu szkolnym, wy-
najmowanym od Jana Laskowskiego.

Daj pan cegłę, łaskawy panie 
to pozwolimy polować

Zdecydowany rozwój oświaty 
w Ciemnem nastąpił z chwilą objęcia 
posady nauczycielskiej, a w później-
szych latach także kierownictwa szko-
ły, przez Janinę Januszewską, która 
w czasie I wojny światowej przeniosła 
się tutaj wraz z mężem Aleksandrem 
z pobliskiego Słupna. Gdy ustały wo-
jenne zawieruchy a okolice Radzymi-
na podnosiły się ze zniszczeń spowo-
dowanych najazdem bolszewickim, 
Państwo Januszewscy zdobyli się na 
wspaniałomyślny gest. Mianowi-
cie, rozumiejąc potrzebę solidnego 
kształcenia młodzieży w odrodzonej 
Ojczyźnie, w 1923 r. przekazali nota-
rialnie część swojej działki pod budo-
wę szkoły w Ciemnem. Inicjatywa ta 
spotkała się z wielkim entuzjazmem 

Ciąg dalszy na stronie 18 →

Budynkek Szkoły Powszechnej w Ciemnem, oddany do użytku w 1929 r.
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mieszkańców wsi, którzy w celu jak 
najszybszego zmaterializowania 
idei budowy szkoły, zawarli ciekawą 
transakcję z panem Kronenbergiem, 
właścicielem słynnej w okolicy ce-
gielni. Otóż, w zamian za 40 tysięcy 
cegieł zaproponowali znanemu ra-
dzymińskiemu przedsiębiorcy i spo-
łecznikowi, wydzierżawienie swoich 
gruntów na modne w ówczesnym cza-
sie polowania. Propozycja gospodarzy 
spotkała się z życzliwym przyjęciem 
i transakcja szybko została sfinalizo-
wana. Jednakże sama realizacja inwe-
stycji i wyposażenie budynku zajęły 
kilka lat. Koniec, końców murowany 
gmach szkoły powszechnej w Ciem-
nem oddano do użytku we wrześniu 
1929 r., dwa lata później placówka sta-
ła się szkołą dwuklasową, a 25 maja 
1936 r. otrzymała sztandar, ufundo-
wany przez lokalną społeczność.

Dzieci z ciemnego apelują do 
dzieci polskich

W okresie II RP szkoła w Ciemnem 
słynęła z patriotycznego kształcenia, 
a wymownym tego przykładem jest 
inicjatywa uczniów, którą dziś mo-
glibyśmy z dumą nazwać programem 
edukacyjnym.

Jak donosił „Kurier Poranny” z dn. 
23 maja 1935 r., „w powodzi listów, 
które napływają do naszej redak-
cji w związku ze śmiercią Marszał-
ka Piłsudskiego, jaskrawo wyróżnił 
się list dzieci ze szkoły powszech-
nej w Ciemnem, koło Radzymina”. 
Uczniowie, w odezwie opublikowa-
nej na łamach gazety zaapelowali do 
młodzieży polskiej w kraju i za grani-
cą o podjęcie inicjatywy realizowanej 
w szkole w Ciemnem, a polegającej na 
uczczeniu pamięci Marszałka zorga-
nizowaniem w każdym tygodniu jed-
nego dnia pracy dla Polski. „Na pew-
no we wszystkich polskich szkołach, 
w miastach i wioskach znajdą się ta-
kie dzieci, które w każdym tygodniu 
potrafią obmyśleć jakąś nową pracę, 

(…) o której będą mogły z dumą po-
wiedzieć, że wykonały ją dla Polski”.

Szkoła naszą dumą
Postać Janiny Januszewskiej zapi-

sała się w historii Ciemnego złotymi 
zgłoskami. Przez całe dwudziestolecie 
międzywojenne była ona dobrym du-
chem miejscowej szkoły i autorytetem 
w środowisku pedagogicznym powia-
tu radzymińskiego. Zasługą Janu-
szewskiej było również podźwignięcie 
szkoły ze zniszczeń i zorganizowanie 
w niej nauki tuż po II wojnie świato-
wej. Wdzięczni mieszkańcy uczcili jej 
pamięć w oczywisty sposób – usta-
nawiając ją w 1997 r. patronką szko-
ły (obecnie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego), który mieści się w nowym 
o wiele okazalszym gmachu, wznie-
sionym w latach 90-tych XX w.

Dwie bitwy pancerne i jedna 
powietrzna

Ciekawostką z najnowszych dzie-
jów Ciemnego, mogą być z pewnością 
tragiczne, a zarazem chwalebne wo-
jenne epizody z udziałem nowocze-
snego sprzętu wojskowego. W 1920 
r. wieś, zajęta przez bolszewików 
w dn. 13 sierpnia stała się areną cięż-
kich, kilkudniowych bojów w ramach 
walk o Radzymin. Ostateczne odbi-
cie Ciemnego, nastąpiło pod wieczór 
15 sierpnia, kiedy to miejscowość od-
zyskały w krwawej walce, wsparte 
polskimi czołgami Renault FT-17, 
oddziały 85 Pułku Strzelców Wi-
leńskich.

Z kolei, 7 września 1939 r. 
Ciemne stało się areną bitwy 
powietrznej nad Radzy-
minem, podczas której 
strącone zostały trzy le-
gendarne polskie bom-
bowce PZL 37 „Łoś” 
z 216. Eskadry Bom-
bowej. Jeden z sa-
molotów rozbił się 
właśnie w oko-
licach Ciem-
nego, a z jego 

Uczniowie Szkoły Powszechnej w Ciemnem, 1934 r

Dokończenie artykułu ze strony 17

czteroosobowej załogi zginęli: kpr. 
strz. Stanisław Babiańczyk i kpr. strz. 
Florian Korek, pochowani na radzy-
mińskim Cmentarzu Poległych.

Ciemne stało się także areną jednej 
z największych bitew pancernych II 
wojny światowej, stoczonej pomiędzy 
oddziałami radzieckimi i niemiecki-
mi, latem 1944 r. Pamiątką po tam-
tych dramatycznych wydarzeniach są 
jeszcze fragmenty okopów, zachowa-
ne w okolicznych lasach.

Mroczny sekret ciemieńskiego 
lasu

W 2014 r. o Ciemnem usłyszał ca-
ły świat. (Dosłownie, bowiem w in-
ternecie można znaleźć nawet relacje 
po chińsku :). Wszystko za sprawą ta-
jemniczej zjawy z ciemieńskiego lasu, 
a właściwie słynnego zdjęcia, na któ-
rym udało się ją przypadkowo utrwa-
lić jednej z okolicznych mieszkanek. 
Spór o to, czy zdjęcie jest autentyczne 
czy też był to fotomontaż pozostaje 
nierozstrzygnięty do dziś, a miłośni-
cy zjawisk nadprzyrodzonych i scep-
tycy toczą dyskusje w tej sprawie na 
internetowych forach całego świata.

Co prawda, co do istnienia samej 
zjawy zdania również są podzielone. 
Mieszkańcy różnie tłumaczą to zja-
wisko. Jedni łączą je z tragicznymi 
zdarzeniami z najnowszej historii, 
niekiedy z domniemaną zbrodnią, 
inni śmieją się i pukają w czoło. Wie-
lu jednak potwierdza, że w tym lesie 
straszy. I być może coś rzeczywiście 
jest na rzeczy. Może nazwa Ciemne 
nie wzięła się znikąd? Ciemny las ro-
snący w tym miejscu przed wiekami 
mógł mieć swoje niesamowite sekre-
ty. Jako ciekawostkę, że zjawa nie jest 
wymysłem naszych czasów, można 
przytoczyć wspomnienia z 1920 r., 
kiedy to żołnierze opowiadali o „ja-
snej pani”, która podczas bitwy wy-
szła z ciemieńskiego lasu. Widziało 
ją wielu. Czy była to „ta sama” zjawa? 
I czy ona w ogóle istnieje?

Kto odważny, może to sprawdzić 
sam, odwiedzając Ciemne wieczorem. 
(Miejscowi powiadają, że są takie no-
ce, że w Ciemnem nawet uliczne la-

tarnie świecą ciemniej, niż w innych 
miejscach, a mrok zdaje się być tak 

gęsty, że wywołuje gęsią skórkę).
Bez względu na to, jaka jest 

prawda wydaje się, że Ciemne 
może poszczycić się niesa-
mowitą atrakcją turystycz-

ną, która przy odpowied-
nim wykorzystaniu 

mogłaby stać się sen-
sacją na miarę po-

twora z Loch Ness ;)
 Rafał  

S. Lewandowski

SPOŁECZNOŚĆ
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Tegoroczny program „Wakacji w Parku” stał się jeszcze ciekawszy 
za sprawą „Potańcówek sąsiedzkich”. Zabawa taneczna przy muzy-
ce łączącej pokolenia, jest jednocześnie darmowym kursem tańca 
i przyciąga wiele mieszkańców. Na ostatnie wydarzenie 16 września 

br. organizatorzy szykują specjalne niespodzianki, nie może Was 
zabraknąć ! Za niedzielne atrakcje dziękujemy Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Radzymin oraz inicjatorom „Potańcówek Sąsiedz-
kich”: firma Ambitne Projekty i Blue Classic Studio Tańca A&J Krupa.

Park ks. Czartoryskiej niedzielnym miejscem 
letniej rozrywki Radzyminiaków 

W YDAR ZENIA W YDAR ZENIA

Pomysłodawcą projektu budowy po-
mnika, który trafił pod głosowanie 
w ramach Radzymińskiego Budżetu Oby-
watelskiego, był p. Mirosław Jusiński, dy-
rektor Radzymińskiego Ośrodka Kultury  
i Sportu. Pomnik odsłonięto uroczyście w 19-tą 
rocznicę wizyty Jana Pawła II w Radzyminie. 
„Powstanie pomnika jest wyrazem wdzięcz-
ności za pontyfikat Jana Pawła II oraz wizytę 

papieską w Radzyminie w roku 1999 r. Rzeź-
ba jest w moim odczuciu jedną z najpiękniej-
szych w Polsce i jestem dumny, że udało nam 
się w taki sposób uczcić pamięć o papieskiej 
wizycie i utrwalić jego nauczanie. Wsparcie, 
jakie zdobył projekt stworzenia pomnika w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego, jest dowodem 
na to, że mieszkańcy Radzymina – Miasta Pa-
pieskiego – pamiętają i składają hołd naszemu 

wielkiemu Rodakowi.” - mówił Krzysztof Cha-
ciński Burmistrz Radzymina podczas odsło-
nięcia.

Projektantami i wykonawcami pomnika Pa-
pieża św. Jana Pawła II są mieszkańcy gminy 
Radzymin: plastyczka p. Beata Aleksandro-
wicz i dr hab. prof. Maciej Aleksandrowicz 
z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Z okazji 19. rocznicy wizyty papieskiej 

w Radzyminie Towarzystwo Przyjaciół Ra-
dzymina przy wsparciu gminy Radzymin wy-
dało album pt. „Jan Paweł II w mieście Cudu 
nad Wisłą”. Książka zawiera wiele unikalnych 
zdjęć, które pokazują nie tylko samą papieską 
wizytę, ale także miasto przygotowujące się 
do odwiedzin Ojca Świętego. Wydawnictwo 
jest do nabycia w siedzibie Towarzystwa Przy-
jaciół Radzymina. 

Pomnik Papieża Polaka na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920
13 czerwca 2018 r. odsłonięto na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 pomnik św. Jana Pawła II, modlącego się na klęczniku nad mogiłą Poległych 
w 1920 r., tak jak miało to miejsce podczas historycznej wizyty 13 czerwca 1999 r. Pomnik Papieża Polaka powstał w ramach Radzymińskiego 
Budżetu Obywatelskiego dzięki poparciu mieszkańców, którzy głosowali na ten projekt.

W weekend 15-16 września odbędą 
się „Dni Radzymina” – święto miasta 
i gminy, które organizujemy w roczni-
cę nadania Radzyminowi praw miej-
skich. W sobotę, 15 września podczas 
pikniku rodzinnego na placu za Kole-
giatą Radzymińską gwiazdą wieczoru 
będzie odkrycie sceny muzycznej SARSA, wcześniej usłyszy-
my koncerty Majki Jeżowskiej oraz Częstochowskiej Kapeli 
Biesiadnej „Grupa Romana”. Przez sobotnie popołudnie bę-
dzie trwał festyn, a na nim karuzele, oraz animatorzy, którzy 
poprowadzą konkursy i zabawy. W niedzielę, 16 września 
w hali sportowej ROKiS o dobry humor zatroszczy się Ro-
bert Korólczyk, lider kabaretu Młodych Panów oraz Andrzej 
Grabowski, aktor obdarzony wielkim talentem komedio-
wym. Do zobaczenia! 

Piknik rodzinny  
i wieczór kabaretowy 
w urodziny miasta  
15 i 16 września
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Podczas siódmego koncertu „Czar dawnych fortepianów” w dn. 26 sierpnia br. w Miejskiej Sali Koncertowej 
w Radzyminie wystąpili pianiści zakwalifikowani do I Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instru-
mentach Historycznych: Aleksandra Bobrowska, Justyna Kreft, Agnieszka Korpyta i Maciej Wota. Cykl prezenta-
cji zabytkowych instrumentów zyskuje coraz większą popularność nie tylko wśród wielbicieli muzyki klasycznej. 

23 czerwca br. w Starych Załubicach odbyła się coroczna zabawa „Wianki 2018” –  impreza organizowana 
z okazji rozpoczynającego się lata. Żelaznym punktem programu Wigilii św. Jana  było puszczanie wianków do 
rzeki Rządzy. Mieszkańcy bawili się przy występach najpopularniejszej formacji grającej szanty EKT Gdynia, 
legendy muzyki country Babsztyl oraz zespołach disco polo: ROMPEY, SOLARIS, TOMASZ DISCO. 

Tradycja „Wianków” ciągle żywa  
w Starych Załubicach

Uczestnicy I Międzynarodowego 
Konkursu Chopinowskiego na 
Instrumentach Historycznych 
zagrali w Radzyminie
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W ramach XV Festiwalu Warszawa Singera 24 sierpnia br. w Miejskiej 
Sali Koncertowej w Radzyminie na scenie usłyszeliśmy przepiękny, roman-
tyczny recital Moniki Chrząstowskiej „Od serca do serca” w repertuarze 
Wiery Gran, słynnej żydowskiej pieśniarki Warszawy i gwiazdy przedwo-
jennego kabaretu. Odbył się również wernisaż wystawy „Powaga i radość” 
Harry’ego Weinberga, który w cyklach reportaży otwiera przed nami świat 
współczesnych Żydów – ich uroczystości i obyczaje. 

Festiwal Warszawa 
Singera w Radzyminie
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Obchody 15 sierpnia  
w „Mieście Cudu nad Wisłą”

W wydarzeniu wzięli udział przed-
stawiciele władz lokalnych, pań-
stwowych, kościelnych oraz licznie 
zgromadzeni mieszkańcy. Uroczy-
stościom oficjalnym towarzyszyły 
przez cały dzień wydarzenia kultu-
ralne, sportowe  i patriotyczne z bo-
gatego programu obchodów, przygo-
towanego przez Gminę Radzymin. 
Obchody objęte zostały Patronatem 
Narodowym Prezydenta RP Andrze-
ja Dudy w Stulecie Odzyskania Nie-
podległości. 

Mszę Świętą o godz. 17:00 na Cmen-
tarzu Żołnierzy Polskich w Radzymi-
nie celebrował bp Marek Solarczyk, 
który poświęcił kopię ikony Matki 
Bożej Łaskawej – Patronki Warszawy, 
która trafiła do Sanktuarium św. Jana 
Pawła II w Radzyminie. W części pa-
triotycznej nie zabrakło przemówień 
skierowanych do zgromadzonych. 
Odczytano także listy skierowane do 
mieszkańców Radzymina 

i zaproszonych gości: list od 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polski 
Andrzeja Dudy odczytał Zastępca 
Szefa Kancelarii Prezydenta RP mi-
nister Paweł Mucha, list od Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Morawiec-
kiego odczytał minister Jacek Sasin, 
ponadto przemówienie wygłosił 
Adam Struzik Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego oraz Burmistrz 
Radzymina Krzysztof Chaciński. 
Podczas uroczystości „Złoty Me-
dal za zasługi dla obronności kraju” 
odebrał ks. prałat Józef Roman Maj 
z rąk Łukasza Kudlickiego dyrektora 
gabinetu politycznego Ministerstwa 
Obrony Narodowej. Ostatnim punk-
tem programu był uroczysty Apel 
Pamięci Oręża Polskiego połączony 
ceremonią złożenia wieńców przed 
"Bratnią mogiłą Bohaterów pole-
głych za Ojczyznę w roku 1920”. Wy-
jątkową oprawę wojskową zapewni-
ło Dowództwo Garnizonu Warszawa 
i Pułk Reprezentacyjny WP, a uwagę 
przykuwał po raz pierwszy obecny 

Główne uroczystości patriotyczno-religijne 
upamiętniające Bitwę Warszawską 1920 roku odbyły się  
15 sierpnia na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 roku 
w Radzyminie. 
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W YDAR ZENIA

Obchody 15 sierpnia  
w „Mieście Cudu nad Wisłą”

szwadron Stowarzyszenia Miłośni-
ków Miasta Radzymin i Bitwy War-
szawskiej 1920 r. 

Obchodom „Cudu nad Wisłą” 
w Radzyminie towarzyszył szereg 
imprez o  charakterze kulturalnym 
i rekreacyjnym. W centrum miasta 
odbyła się wystawa sprzętu wojskowe-
go, zorganizowana przez Dowództwo 
Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych 
i  1. Warszawską Brygadę Pancerną 
Garnizon Wesoła. Na stadionie RKS 
Mazur podczas XXVIII Zawodów 
Gołębiarskich „Cud nad Wisłą” wi-
dzowie mogli podziwiać widowisko-
we wypuszczenie kilku tysięcy go-
łębi. Najważniejszym wydarzeniem 
sportowym w programie obchodów 
98. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 
był XXVII półmaraton „Bieg 1920”.

Tradycyjnie hołd bohaterom Bi-
twy Warszawskiej złożyli uczestnicy 
XVII Międzynarodowego Zlotu Mo-
tocyklowego MotoCud Radzymin 
1920. Dla rodzin z dziećmi Biblio-
teka Publiczna Miasta i Gminy Ra-
dzymin przygotowała piknik „Strefa 

Rodzinna” w parku Czartoryskiej, 
gdzie można było wziąć udział w za-
bawach, przedstawieniach, konkur-
sach i animacjach edukacyjnych. Du-
że emocje towarzyszyły wieczornym 
koncertom na pl. Kościuszki w Ra-
dzyminie. Na scenie głównej słucha-
liśmy koncertu „Kochamy Polskie 
Piosenki” pod patronatem Programu 
3 Polskiego Radia, następnie zgroma-
dzonych bawił Kabaret Skeczów Mę-
czących, a występy zakończyła mu-
zyczna gwiazda wieczoru zespół Enej. 

W ramach wydarzeń towarzy-
szących obchodom odbył się XV 
Międzynarodowy Festiwal Ope-
retkowo-Operowy na Mazowszu 
– „Rozśpiewana Niepodległa” oraz 
XVI Mazowiecki Konkurs Sygnali-
stów i Muzyki Myśliwskiej.

Po raz kolejny obchody 15 sierpnia 
w Radzyminie przybliżyły tę pięk-
ną kartę naszych dziejów i nadały jej 
godną oprawę. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy uczestniczyli w wydarze-
niu, by oddać należny hołd Bohate-
rom 1920 roku. 
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Uroczystości roz-
poczęła msza święta, 
którą koncelebrował 
ksiądz Grzegorz Mio-
duchowski, niegdyś 
zawodnik RKS Mazur, 
a później kapitan reprezentacji piłkar-
skiej księży. Po nabożeństwie zawodnicy 
przeszli barwnym pochodem z kolegiaty 
na stadion RKS Mazur, gdzie w pierwszej 
kolejności odbyła się akademia piłkar-
skich drużyn młodzieżowych. Puchary za 
awans do III ligi okręgowej MZPN ode-
brali młodzicy z rocznika 2007, a wszyscy 
zawodnicy otrzymali okolicznościowe 
medale 95-lecia klubu. Radośnie podsu-
mowano letnie obozy sportowe i przygo-
towania do występów ligowych.

Sportowych emocji dostarczył mecz 
pierwszej drużyny seniorów RKS Mazur 
z Amurem Wilga, wygrany wysoko 5:1. 
RKS Mazur po pięciu meczach jest lide-
rem Ligi Okręgowej, a redakcja „Radzy-
miniaka” dołącza do wszystkich kibiców, 
którzy mocno trzymają kciuki za dalsze 
zwycięstwa.

Po meczu nastąpiła części oficjalna 
z poruszającym akcentem muzycznym 
na początek – o przywiązaniu do miejsca 

i miasta, a także o „bia-
ło-czarnej krwi”, którą 
pompują serca kibiców 
RKS Mazur, zaśpiewał 
w hiphopowym rytmie 
Krystian Rola. Następ-

nie zasłużeni działacze i zawodnicy klubu 
otrzymali odznaczenia Polskiego i Mazo-
wieckiego Związku Piłki Nożnej, a także 
odznaczenia klubowe.  Za zasługi na rzecz 
klubu i rozwoju sportu w naszej gminie 
Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciń-
ski nadał odznaczenia "Primus inter pa-
res" im. Juliana Ochorowicza. Otrzymali 
je: pan Tadeusz Jędrasik, wieloletni trener 
i promotor sportu w gminie Radzymin, 
a niegdyś także zawodnik Mazura, oraz 
pośmiertnie p. Teodor Łagowski, jeden 
z założycieli i pierwszy prezes RKS Ma-
zur i p. Marian Ostaszewski, Honorowy 
Prezes Klubu.

Deszczowa aura nie przeszkadzała 
sportowcom, lecz nieco przerzedziła pu-
bliczność i uczestników części rozrywko-
wej 95-lecia klubu. Mimo to dzieci bawiły 
się dobrze na treningach pokazowych i za-
bawach z animatorami, a młodzież – pod-
czas koncertów radzymińskich zespołów 
„Explozja” i „All the Same”.

Radzymiński wyścig można zali-
czać do polskiego kanonu kolarskich 
imprez. Każdy szanujący się zawod-
nik powinien wystartować w nim 
chociaż raz, mierząc się z okoliczny-
mi trasami. Wydarzenie nie jest tyl-
ko hołdem dla militarnego triumfu 
Polaków nad Sowietami. To również 
wyścig, któremu patronuje Henryk 
Różycki. Był on wielkim pasjona-
tem kolarstwa, wieloletnim trenerem 
Warszawskiego Towarzystwa Cykli-
stów oraz założycielem klubu UKS 
Radzymin.

Dyrektor sportowy wyścigu, 
a jednocześnie trener AMP UKS 
Vitoria Radzymin przygotował kil-
ka wariantów trasy. W ten sposób 

umożliwił start w wyścigu kolarzom 
w dowolnym wieku i o różnym po-
ziomie umiejętności. Klasyczny wy-
ścig przerodził się więc w sportowe 
święto, promujące zdrowy styl wśród 
wszystkich mieszkańców powiatu 
wołomińskiego. Pozytywną atmosfe-
rę kreowali animatorzy w miasteczku 
rowerowym, dbając o to, by bawiące 
tam dzieci oraz opiekunowie nie nu-
dzili się ani chwili.

Sprawną organizację wyścigu – 
wymagającego ograniczeń ruchu 
w drogowym – zapewniła udana 
współpraca ze służbami porządkowy-
mi. Kolarze bezpiecznie pokonywali 
poszczególne dystanse, zapewniając 
emocje kibicom zgromadzonym na 

trasie. Wśród pań amatorek triumfo-
wała Ewa Gołąb (01:23:17), a wśród pa-
nów – Piotr Kirpsza (01:19:41). W ka-
tegorii elita walka o sukces trwała do 
ostatnich centymetrów. Doszło do 
sprinterskiego finiszu, który najlepiej 
rozegrał Jarosław Marycz (01:44:18), 
wyprzedzając o błysk szprychy Syl-
westra Janiszewskiego (01:44:19) i Mi-
chała Podlaskiego (01:45:09).

Honorowy patronat nad wyda-
rzeniem objął Burmistrz Radzymi-
na Krzysztof Chaciński oraz Starosta 
Powiatu Wołomińskiego Kazimierz 
Rakowski, a także Unia Związków 
Sportowych Warszawy i Mazowsza, 
AMP UKS Victoria Radzymin i Ra-
dzymiński Ośrodek Kultury i Sportu.

W niedzielę 26 sierpnia 2018 r. Radzymiński Klub 
Sportowy Mazur obchodził 95 urodziny. Było sportowo, 
uroczyście i rozrywkowo.

Wielobarwny peleton kolarzy z całej Polski ścigał się w 2 września w Radzyminie 
w ramach Wyścigu „Cud nad Wisłą” im. Henryka Różyckiego. Swoich sił mogli 
spróbować wszyscy miłośnicy szosowego sportu: dzieci, młodzież i dorośli, 
amatorzy oraz zawodnicy z licencjami.

95 lat RKS Mazur

Kolarski cud przejechał przez Radzymin
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