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Z okazji Święta Niepodległości i akcji “Szkoła do Hymnu” szef polskiego rządu odwiedził  
w dn. 8 listopada Szkołę Podstawową nr 1 im. ppłk. pil. Mariana Pisarka w Radzyminie.
Śpiewał wraz z uczniami Hymn Narodo-
wy, a w przemówieniu podkreślał znacze-
nie szacunku dla symboli narodowych. 
Przypomniał przy tym, że „patriotyzm 
oznacza miłość do własnego narodu, a nie 
nienawiść do innych narodów”. 

Gospodarzem uroczystości była p. 
Elżbieta Jeleń, dyrektor “Stalowej Je-
dynki”, zaś w wizycie udział wzięli rów-
nież: p. Danuta Skrzypek, I Mazowiecki 
Wicekurator Oświaty, p. Adam Lubiak, 
Starosta Wołomiński, Wicestarosta p. 

Robert Szydlik, członek Zarządu Powia-
tu Wołomińskiego p. Paweł Dąbrowski, 
Wiceburmistrz Radzymina p. Krzysztof 
Dobrzyniecki, podinsp. Rafał Trzasko-
ma, komendant Policji w Radzyminie 
oraz licznie zgromadzeni nauczyciele 
i przedstawiciele Rady Rodziców. 

Była to pierwsza oficjalna wizy-
ta premiera Mateusza Morawieckiego 
w Radzyminie. Miała ona uroczysty 
charakter, lecz przebiegła jednocze-
śnie w ciepłej i serdecznej atmosferze. 

Po wspólnym śpiewaniu hymnu pre-
mier dziękował uczniom: “Stojąc blisko 
dzieci słyszałem, jak energia śpiewa-
nia rośnie. Bardzo piękne to było, kie-
dy z młodych gardeł ta pieśń wzbierała 
i brzmiała coraz głośniej, coraz piękniej. 
(...)  Dziękuję bardzo tej szkole w Ra-
dzyminie. Rzeczywiście, Radzymin to 
miejsce niezwykle szczególne. Miej-
sce Cudu nad Wisłą. Miejsce, które-
mu zawdzięczamy, można powiedzieć, 
naszą niepodległość. I dlatego życzę 

wszystkim uczniom w Radzyminie, ale 
również w całej Polsce, żebyście chcie-
li być Polakami. Żeby w waszych du-
szach, w waszych sercach, w waszych 
umysłach dźwięczała ta fraza: że warto 
być Polakiem. Warto i trzeba być Pola-
kiem, bo to jest zobowiązanie wobec tej 
pięknej przeszłości, ale również zobo-
wiązanie wobec przyszłości.”

Więcej o radzymińskich obchodach 
Święta Niepodległości piszemy na str. 
18-19.

Premier Mateusz Morawiecki  
odwiedził Radzymin

Ambitny budżet 
inwestycyjny

16 grudnia Rada Miejska 
w Radzyminie uchwaliła 
budżet na rok 2020. Na in-
westycje przeznaczono aż 34 
mln zł. “Gmina Radzymin 
ma najbardziej ambitny bu-
dżet inwestycyjny spośród 
gmin powiatu wołomiń-
skiego” - mówi burmistrz 
Krzysztof Chaciński. “Sku-
pimy się na inwestycjach 
drogowych, dalszej rozbu-
dowie sieci wodno-kana-
lizacyjnej, oraz wielu pro-
jektach, które poprawiają 
jakość życia w naszej gmi-
nie, jak choćby przebudowa 
parków”. Więcej o budżecie 
na str. 3.

Pociągiem  
z Radzymina  
na lotnisko i Służewiec

Od 1 stycznia rusza po-
łączenie kolejowe Szybką 
Koleją Miejską Radzymina 
z Warszawą. W około go-
dzinę będzie można doje-
chać linią S3 w okolice Słu-
żewa i lotniska Okęcie. Do 
rozkładu jazdy SKM został 
dostosowany nowy rozkład 
jazdy gminnej komunikacji 
autobusowej. Więcej o zmia-
nach i nowe rozkłady jazdy 
na str. 11-14.
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Radzyminiak

OGŁOSZENIA

UWAGA!
Mieszkańcy gminy Radzymin z problemem alkoholowym, narkomanii oraz 
przemocy w rodzinie mogą skorzystać z pomocy i wsparcia w następujących 
miejscach:
1   Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Radzyminie, ul. Letnia 15,  

tel. (22) 243-05-47, (22) 667-68-56.
2   Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień  w Wołominie, ul. Powstańców 12, 

tel. (22) 776-44-88.
3   Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Radzyminie,  

ul. Letnia 15, tel. (22) (22) 243-05-47, (22) 667-68-56.
4   Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie, ul. Weteranów 31, tel. (22) 786-54-86. 
5   Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Radzyminie, ul. Weteranów 31, te. (22) 786-54-86.
6   grupy wsparcia w Radzyminie, ul. letnia 15.

Szczegółowe informacje: https://www.radzymin.pl/asp/pl_start.
asp?typ=14&sub=168&menu=173&strona=1 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Radzymin, ul. Letnia 15, tel. tel. 22 243 05 47 

Godziny dyżurów obsługi prawnej

Punkt powierzony do prowadzenia Fundacji „Spektrum”, z siedzibą w Wołominie, ul. Lipińska 101/48
telefon: 535 972 001, e-mail: biuro@fundacjaspektrum.pl

poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek  8.00 – 12.00
środa  10.00 – 14.00

czwartek  12.30 – 16.30
piątek  16.00 – 20.00 

SAMOR ZĄD

Po stronie dochodów budżet na 
2020 rok zawiera wyższe wpływy 
z podatków lokalnych, których pod-
wyżkę Rada Miejska w Radzyminie 
uchwaliła 14 listopada br.

W budżecie uwzględniono mniej-
szy wzrost dochodów gminy z po-
datku PIT, co wynika z niedawnych 
zmian w prawie podatkowym. Prze-
łożyło się to na obniżenie planu do-
chodów o ponad 5 mln zł w 2020 r. 
w stosunku do wcześniejszych pro-
gnoz.

Rośną też intensywnie wydatki 
gminy na oświatę, które stanowią 
największą część wydatkową budże-
tu gminy – około 1/3 wszystkich wy-
datków samorządu to koszty bieżące 
związane z oświatą. Rządowa sub-
wencja oświatowa pokrywa zaledwie 
około połowy tej sumy.

„Przyszłoroczny budżet gminy 
Radzymin to trudny budżet, któ-
ry stoi pod znakiem rosnących wy-
datków na oświatę, malejących do-
chodów w związku z obniżką PIT 
i podwyżki podatków lokalnych, tak 
jak w wielu innych samorządach” – 
skomentował Burmistrz Radzymina 
Krzysztof Chaciński. „Utrzymujemy 
jednak tempo gminnych inwestycji 
i planujemy wydać na nie najwięcej 
spośród gmin powiatu wołomińskie-
go, i to zarówno kwotowo, jak i ja-
ko odsetek dochodów. Jednocześnie 
dbamy o zdrowe podstawy rozwo-
ju: zaplanowany deficyt jest jednym 
z najniższych w ciągu ostatnich lat, 
zachowujemy bezpieczny, wysoki 
poziom nadwyżki bieżącej, a więc 
pilnujemy, aby wydatki bieżące nie 
przekraczały naszych możliwości. Je-
śli porównać Radzymin z okoliczny-
mi gminami pod względem kondycji 
finansowej i tempa inwestowania, to 
widać, że jesteśmy niekwestionowa-
nym liderem inwestycyjnym w po-
wiecie, do tego robiąc to z głową i na 

Budżet gminy Radzymin 2020
Podczas sesji w dniu 16 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Radzyminie uchwaliła budżet gminy na rok 2020. Budżet zakłada 
utrzymanie wysokiego tempa gminnych inwestycji, zaplanowanych w wieloletniej perspektywie i oczekiwanych przez 
mieszkańców. Jednocześnie stale rosną wydatki gminy na oświatę, co jest największą pozycją w planie wydatków samorządu.

silnych ekonomicznych podstawach.”
Nad projektem uchwały budże-

towej gminy Radzymin na rok 2020 
oraz projektem Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Radzymin na 
lata 2020-2030 dyskutowano pod-
czas sesji Rady Miejskiej w Radzy-
minie w dniu 16 grudnia 2019 r. Obie 
uchwały można znaleźć w naszym 
serwisie BIP:
•  Uchwała nr 251/XVIII/2019  

Rady Miejskiej w Radzyminie 
z dnia 16.12.2019 Uchwała  
budżetowa gminy Radzymin  
na rok 2020. 

•  Uchwała nr 252/XVIII/2019  
Rady Miejskiej w Radzyminie 
z dnia 16.12.2019 w sprawie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Radzymin na lata 2020–2030 

Plany inwestycyjne gminy 
Radzymin

Gmina Radzymin od kilku lat 
prowadzi dynamiczną politykę in-
westycyjną, wykorzystując w tym 
celu środki własne i finansowanie 
zewnętrzne. Plany na rok 2020 są 
bardzo ambitne – w budżecie gmi-
ny na rok 2020 na inwestycje zapla-
nowano 34 mln zł. W dużej części 
są to wydatki, które wynikają z już 
zawartych umów na trwające in-
westycje, jak np. budowa boiska 
na stadionie RKS Mazur czy ter-
momodernizacja szkół. Podobny 
poziom wydatków inwestycyjnych 
rzędu około 30 mln zł rocznie jest 
przewidziany w latach kolejnych 
i zapisany w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej gminy Radzymin na 
lata 2020-2030.

Aby kontynuować działalność 
inwestycyjną gminy na pozio-
mie z roku 2019 i ostatnich kil-
ku lat, gmina musiała odbudować 
nadwyżkę operacyjną do pozio-
mu średniej z ostatnich lat, a ta 

nadwyżka mocno spadła w 2019 r. 
ze względu na decyzje na poziomie 
administracji centralnej, związa-
ne z obniżką podatku PIT. Z tego 
powodu władze gminy podjęły de-
cyzję o podwyżce podatków lokal-
nych od nieruchomości, o czym pi-
szemy poniżej.

Wzrost wydatków na 
oświatę

Jednym z najistotniejszych czyn-
ników wzrostu kosztów w samorzą-
dach są podwyżki w oświacie, które 
nie zostały skompensowane przez 
władze centralne w postaci zwięk-
szenia subwencji oświatowej. Wy-
datki gminy na oświatę stanowią 
największą część budżetu gminy 
– około 1/3 wszystkich wydatków.

W roku 2019 wydatki bieżące 
w oświacie wzrosły o 10,5 mln zł 
do poziomu 54,3 mln zł, zaś część 
oświatowa subwencji ogólnej prze-
kazywana z budżetu centralne-
go wzrosła zaledwie o 2,5 mln zł 
do 26,3 mln zł. Oznacza to „lukę 
oświatową” w budżecie gminy Ra-
dzymin w kwocie aż 28 mln zł. We-
dług prognoz w przyszłym roku ta 
różnica wyniesie ponad 31 mln zł. 
Od roku 2012 ta różnica wzrosła po-
nad trzykrotnie. Szczegółowe kwo-
ty przedstawiamy w tabeli poniżej.

W dyskusjach wielokrotnie pod-
noszony jest argument, że rosną 
dochody samorządów z podatku 
PIT, lecz wzrost ten jest znacznie 
wolniejszy niż wzrost nakładów 
na oświatę. Dodatkowo na wyha-
mowanie wzrostu dochodów sa-
morządów z podatku PIT wpły-
nęła obniżka podstawowej stawki 
podatku dochodowego do 17% czy 
zwolnienie z podatku PIT osób do 
26-go roku życia. Choć zmiany te 
są korzystne dla kieszeni indywi-
dualnych podatników, to dla sa-
morządów oznaczają korektę pro-
gnoz dochodów. Z tych powodów 
rosnące dochody z tytułu podatków 
dochodowych nie wystarczają na 
pokrycie rosnących wydatków bie-
żących w oświacie, co widać wyraź-
nie w pozycji „Relacja PIT/CIT do 

Najważniejsze kwoty, zaplanowane w projekcie  
budżetu Gminy Radzymin na 2020 rok:

   Dochody: 188,6 mln zł
   Wydatki: 194,4 mln zł
   W tym wydatki majątkowe (inwestycje): 34 mln zł
   Planowany deficyt to: 5,8 mln zł

Przedstawiamy listę najważniejszych inwestycji,  
zaplanowanych w projekcie budżetu Gminy Radzymin  
na rok 2020, wraz z ich szacunkową wartością:
KLUCZOWE INWESTYCJE DROGOWE:

   Budowa ulicy Sikorskiego, Cegielnia 3,5 mln zł
   Budowa chodnika i ścieżki rowerowej oraz odwodnienie i remont ulicy 
Jana Pawła II z Radzymina do Słupna – 4 mln zł

   Radzymin, Wołomińska – nakładka 1 mln zł
   Łosie, Działkowa – Nadrzeczna – nakładka – 400.000 zł
   Radzymin, Wycinki – nakładka – 200.000 zł
   Emilianów, Wesoła – nakładka – 200.000 zł
   Radzymin, Batorego – modernizacja – 100.000 zł
   Parking przy ul. POW w Radzyminie (za kolegiatą) – 1,4 mln zł
   Parking przy PKP Radzymin – 1,3 mln zł
   Odwodnienie ulicy Wawrzyna, Cegielnia – 300.000 zł
   Odwodnienie ulicy Piłsudskiego, Ciemne – 160.000 zł

PROJEKTY DRÓG:

   kontynuacja prac Radzymin Nowa, Pogonowskiego, Strzelców 
Grodzieńskich, Zwycięska, Ogrodowa – 815.000 zł

   kontynuacja prac – Łąki Sasankowa, Nadma Czarna – Mostowa, Stary 
Dybów – Szwoleżerów – Myśliwska, Droga Połnocna – 480.000 zł

   Ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem w Ciemnem 50.000 zł 
(dodatkowe 150.000 zł w WPF)

   Radzymin, Zielona – Narbutta – 30.000 zł
   Słupno, Norwida – Gościniec – 40.000 zł
   Słupno, Spokojna 70.000 zł (w WPF)
   Radzymin, Patriotów 50.000 zł (w WPF)

KLUCZOWE INWESTYCJE NIEDROGOWE:

   budowa boiska na terenie obiektu KS Mazur – 2,4 mln zł
   projekt boisk przy SP2 Radzymin  
– 40.000 zł (oraz 1 mln zł w 2021 w WPF)

   Modernizacja Domu Pielgrzyma na potrzeby muzeum – 400.000 zł
   Park przy ulicy Polnej w Radzyminie (dawny cmentarz ewangelicki)  
– 800.000 zł

   Park ks. Eleonory Czartoryskiej – 1,2 mln zł  
(10 mln zł w kolejnych latach w WPF)

   termomodernizacja szkół wraz z rozbudową  
SP1 w Radzyminie – 5,8 mln zł

   budowa szkoły w Nadmie – 250.000 zł (oraz 20 mln zł w kolejnych 
latach w WPF)

   modernizacja budynku OSP Mokre – 250.000 zł
   budowa komisariatu Policji w Radzyminie – 250.000 zł
   modernizacja biblioteki – 200.000 zł
   wkład do PWIK na budowę kanalizacji i wodociągów – 5,7 mln zł 
– kanalizacja w Słupnie i Ciemnem, wodociąg w Ciemnem, projekt 
wodociągu dla Borek, Arciechowa i Załubic

   termomodernizacja budynków komunalnych – 150.000 zł
   plac zabaw w Nadmie Pólku – 100.000 zł

OŚWIETLENIA ULICZNE:

   Radzymin – Turkusowa, Brylantowa, Skrajna – 84.000 zł
   Słupno – Szkolna (i Polna w Cegielni), Chopina, Wiosenna – 138.000 zł
   Cegielnia – Poranna – 12.000 zł
   Ciemne – Żuczka, Zawilców, Wygodna – 76.000 zł
   Odcinek Ruda – Rejentówka – 40.000 zł
   Borki – Wczasowa, Siwkowa – 40.000 zł
   odcinek Zawady – Zwierzyniec wraz z placem zabaw – 90.000 zł
   dostawienie lamp w Mokrem, Żukowskiego, Łosiu i Łąkach,  
Weteranów – 68.000 zł

   Emilianów, Objazdowa – 15.000 zł
Ciąg dalszy na stronie 4 →

Ankieta Ocena Zadowolenia Klienta 
Urzędu Miasta

i Gminy Radzymin
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej jakości 

obsługi świadczonej przez Urząd Miasta i Gminy Radzymin. Wszystkie uwagi i wnioski 
posłużą doskonaleniu naszej pracy oraz zapewnieniu wszystkim mieszkańcom sprawnej 

i profesjonalnej obsługi.

Ankieta jest dostępna na stronie  
www.radzymin.pl, jak również pod linkiem:

https://www.survio.com/survey/d/gminaradzymin

Wypełnienie badania zajmie około 5 minut. Dziękujemy za Państwa czas.
Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński
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Na początku stycznia 2020 roku zapraszamy na:
Orszak Trzech Króli - po raz pierwszy w Radzyminie dniu Trzech 

Króli, czyli święto Objawienia Pańskiego 6 stycznia przez Radzymin 
przemaszeruje świąteczny orszak. Organizatorem jest Fundacja 
Harmoniusz. Start na pl. Kościuszki o godz. 12:45, a zakończenie 

przy Domku Ogrodnika w Parku Czartoryskiej.

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Radzyminie 
i w całej Polsce w niedzielę 12 stycznia. Zapraszamy na mnóstwo 

atrakcji i licytacje do hali ROKiS, start o godz.14.30. W tym 
roku kwestować będzie 125 wolontariuszy. Odbędą się imprezy 

towarzyszące (maraton zumby i turniej siatkówki), a jako "światełko 
do nieba" wystąpi Warszawska Orkiestra Sentymentalna. 

Zapraszamy!
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INWEST YCJESAMOR ZĄD

wydatków na oświatę” w poniższej 
tabeli. Tylko od roku 2016 ten „de-
ficyt” rośnie z 6,7 mln zł do 17,2 mln 
zł w roku 2020.

Pierwsza podwyżka 
podatków lokalnych od 7 lat

W dniu 14.11.2019 r. Rada Miej-
ska w Radzyminie uchwaliła pod-
wyżkę podatków od nieruchomości 
w 2020 roku w gminie Radzymin. 
Poprzednia podwyżka podatków 
w gminie Radzymin miała miejsce 
w 2012 r. Finansową przesłanką do 
zwiększenia stawek podatkowych 
jest konieczność odbudowania nad-
wyżki bieżącej – rozumianej jako 
nadwyżka dochodów bieżących 
nad wydatkami bieżącymi – do po-
ziomu charakteryzującego wcze-
śniejsze okresy obrachunkowe. 
Nadwyżka bieżąca stanowi źródło 
długoterminowego finansowania 
rozwoju gminy, a więc np. inwesty-
cji. Gmina może ją przeznaczyć na 
wydatki majątkowe, w tym inwe-
stycyjne, lub też na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań.

Od 2020 r. podatki za metr kwa-
dratowy budynku mieszkalnego 
i działki wzrosną o 7 groszy – do 0,75 
zł/m2 budynku i 0,40 zł/m2 gruntu. 
Dla domów jednorodzinnych sta-
nowi to szacunkową podwyżkę po-
datku o kilkadziesiąt złotych w skali 
roku. Podwyżka była niezbędna ze 
względu na kontynuację trwających 
i planowanych inwestycji gminnych 

w sytuacji, gdy spada dynamika 
wzrostu dochodów z podatku PIT 
i jednocześnie znacząco rośnie róż-
nica pomiędzy wydatkami gminy na 
oświatę a subwencją oświatową z bu-
dżetu państwa.

„W Radzyminie dbamy o zarów-
no o stronę kosztową, jak i docho-
dową budżetu gminy, dlatego zapa-
dła decyzja o pierwszej od kilku lat 
podwyżce podatków od nierucho-
mości. Oprócz podwyżki podatków 
lokalnych podejmujemy także sze-
reg innych działań, aby zwiększyć 
wpływy do gminnego budżetu: ak-
tywnie pozyskujemy inwestorów 
i zachęcamy biznes do lokowa-
nia swojej działalności w gminie 
Radzymin, a także zachęcamy 
mieszkańców, aby płacili podatki 
w Radzyminie, np. poprzez pakiet 
korzyści, związanych z Radzymiń-
ską Kartą Mieszkańca.”

Stawki podatków od nierucho-
mości w gminie Radzymin wzro-
sną o ok. 10% dla budynków miesz-
kalnych i o ok. 20% dla działek oraz 
nieruchomości, wykorzystywanych 
na cele działalności gospodarczej. 
W skrócie wygląda to następująco: 
(tabela 1)

Wszystkie stawki podatkowe 
podatku od nieruchomości na rok 
2020 można znaleźć w Uchwale nr 
224/XVI/2019 Rady Miejskiej w Ra-
dzyminie z dnia 14.11.2019 w spra-
wie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości.

Dodatkow ym czynnik iem, 
który wpływa na konieczność 

zwiększenia dochodów gmin w po-
staci podwyżki podatków lokal-
nych, jest także wzrost kosztów 
zakupu usług i towarów. Wynika 
to z rosnących w gospodarce wy-
nagrodzeń i cen materiałów, co wi-
dać wyraźnie, jeśli porówna się ce-
ny usług remontowo-budowlanych 
na przestrzeni ostatnich kilku lat. 
Rosną również ceny zakupu ener-
gii. Więcej szczegółowych prze-
słanek wzrostu stawek podatku od 
nieruchomości w gminie Radzymin 
znajdą Państwo w uzasadnieniu do 
uchwały.

Decyzję o podwyżce podatków 
podjęło większość samorządów, 
gdyż stoją one przed podobnymi 
wyzwaniami, jakie opisano powy-
żej dla gminy Radzymin. Gminy 
reagują na zmiany w prawie i uwa-
runkowaniach zewnętrznych po-
przez ograniczanie kosztów bie-
żących i zwiększanie podatków 
lokalnych. W sytuacji, gdy gwał-
townie rosną wydatki na oświa-
tę i spada planowany poziom do-
chodów z podatku PIT, szukanie 
oszczędności przestaje wystarczać. 
Pozostaje podniesienie stawek po-
datkowych.

Poniżej (tabela 2) przedstawia-
my porównanie głównych stawek 
podatku od nieruchomości w Ra-
dzyminie i w sąsiednich gminach. 
Większość z nich, podobnie jak 
Radzymin, podniosła w tym roku 
podatki. Wyjątkiem jest Kobyłka, 
która poniższe stawki miała uchwa-
lone już wcześniej.

Ciąg dalszy ze strony 3 →

Wysokość podatku za 1 m2 Podatek  
do 2019 r.

Podatek  
w 2020 Wzrost o Wzrost %

budynek mieszkalny 0,68 zł 0,75 zł 0,07 zł 10,29%

grunt pozostały (działka) 0,33 zł 0,40 zł 0,07 zł 21,21%

budynek zajęty pod działalność 19,45 zł 23,50 zł 4,05 zł 20,82%

grunt zajęty pod działalność 0,79 zł 0,95 zł 0,16 zł 20,25%
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Tabela 1. Stawki podatków od nieruchomości w gminie Radzymin

Tabela 2. Porównanie głównych stawek podatku od nieruchomości  
w Radzyminie i w sąsiednich gminach

Od początku sierpnia do końca li-
stopada b.r. trwała rewitalizacja placu 
wyładunkowego na stacji Radzymin li-
nii kolejowej nr 10 Legionowo-Tłuszcz. 
W toku prac, na placu o powierzchni 
5250 m2 rozebrano starą nawierzchnię 
z płyt drogowych, wykonano podbu-
dowę i zabudowę nowej nawierzchni 
betonowej zbrojonej.

W efekcie tych działań, infra-
struktura kolejowa radzymińskie-
go punktu wyładunkowego uległa 

diametralnej poprawie. Na placu 
tym odbywa się przeładunek i sprze-
daż produktów takich jak kruszywa, 
żwir, piasek oraz pellet i ekogroszek.

Zlecającym prace i ogłaszają-
cym przetarg był PKP Polskie Li-
nie kolejowe S.A. Zakład linii kole-
jowych w Siedlcach zaś generalnym 
wykonawcą firma Gardenia Sport  
Sp. z o.o., której oferta, wyłoniona 
w przetargu, opiewała na 2 mln zło-
tych.

Teren dawnego cmentarza ewan-
gelickiego obecnie jeszcze nadal wy-
gląda jak nieużytek - porastają go 
krzaki i niska roślinność, a o daw-
nej roli tego miejsca przypominają 
jedynie słupy starej bramy. Wkrótce 
to się zmieni - powstanie przestrzeń 
wypoczynku, rekreacji i pamię-
ci. Szczegółowy projekt budowlany 
wykonano zgodnie z zaleceniami 
konserwatora zabytków. Zakłada on 
uporządkowanie terenu, renowację 
zabytkowej bramy wejściowej, bu-
dowę alejek oraz małej architektury, 
w tym fontanny.

W nowym parku nakładać się 
będą na siebie dwie zintegrowane 
strefy: Część Pamięci oraz strefa re-
kreacyjno-wypoczynkowa. W Czę-
ści Pamięci planuje się renowację 

zabytkowej bramy i pozostałości po 
nagrobkach, które zostaną umie-
szone na kamiennych postumen-
tach wzdłuż ścieżki historycznej. 
Będą przypominać o upływie czasu 
i przeszłości, w której współistniały 
obok siebie w Radzyminie społecz-
ności niemiecka i polska. O tej histo-
rii przeczytamy też na tablicach in-
formacyjnych. 

W parku zaprojektowano ścieżki - 
asfaltowe i z nawierzchni mineralnej, 
a także niewielką górkę rekreacyjną 
i wodotrysk z okrągłym, stylizowa-
nym zbiornikiem. Wszystko będzie 
otoczone zielenią - na części parku 
będzie pozostawione istniejące ru-
no, ale powstanie też polana kwiet-
na i trawniki parkowe. Od zabyt-
kowej bramy w kierunku fontanny 

pobiegnie oś widokowa, która pod-
kreśli zabytkowy charakter miejsca. 
Wśród elementów małej architektury 
znajdą się ławeczki i stoliki do gier, 
latarnie parkowe i oprawy świetlne, 
montowane w alejkach, tablice infor-
macyjne i stojaki rowerowe. 

Projekt Parku Pamięci wykonała 
firma Lubcom z Lublina, której po-
wierzono również zaprojektowanie 
modernizacji Parku Czartoryskiej. 
Prace przy tym ostatnim projekcie 
powinny zakończyć się w pierwszym 
kwartale 2020 r. Oba parki będą bu-
dowane w ramach projektu “Zielony 
Radzymin”, którego celem jest kom-
pleksowa rewitalizacja terenów zie-
lonych i na który gmina pozyskała 
blisko 14 mln zł unijnego dofinan-
sowania.  

Uroczystość otwarcia Domku 
Ogrodnika dla publiczności uświetni-
ło swoją obecnością dwoje znakomi-
tych artystów - Dariusz Kordek, który 
wystąpił z recitalem męskich utworów 
we własnej, eleganckiej interpretacji, 
oraz Małgorzata Puzio - radzymińska 
radna, ale przede wszystkim aktor-
ka i szefowa Teatru Maskarada. Pani 
Małgosia wcieliła się w postać księżnej 
Eleonory Czartoryskiej, która w swo-
jej książecej łaskawości przekazała 
włodarzom miasta klucz do Domku 
i otworzyła drzwi przed licznie zgro-
madzonymi gośćmi.

Wkrótce po otwarciu w Domku 
Ogrodnika rozpoczęła działalność 
kawiarnia “Cafe Czartoryska”. W uro-
kliwych wnętrzach można napić się 
pysznej kawy lub zimowej herbaty 
oraz zjeść ciasta z lokalnych cukier-
ni. W mieszczącej się na najniższym 
poziomie Domku “Galerii Piwniczka” 
można zwiedzać wystawy czasowe 

i stałą ekspozycję historyczną. Od 
otwarcia odbyły się już dwie wysta-
wy - pierwsza to „Bug. Obrazy rzeki” 
z fotografiami Dagmary Jaworskiej-
-Bednarek, zaś obecnie można zwie-
dzać wystawę malarską Lidii Wnuk pt. 
“Obrazki z patrzenia w niebo”. Wstęp 
na wystawy jest wolny.

Domek Ogrodnika wraz z otacza-
jącym go parkiem stanowi fragment 
dawnego kompleksu pałacowo-parko-
wego w stylu angielskim, założonego 
ok. 1770 r. przez ks. Eleonorę Czarto-
ryską, wujenkę króla Stanisława Au-
gusta. Za jej czasów w 2. połowie XVIII 
w., Radzymin przeżywał rozkwit – 
księżna ufundowała m.in. kościół kla-
sycystyczny z dzwonnicą i plebanią 
oraz szkołę elementarną, zaś w jej pa-
łacu bywali goście obiadów czwartko-
wych. W kolejnych dziesięcioleciach 
pałac niszczał, a miasto stopniowo 
zajmowało dawne parkowe tereny. Pa-
łac został rozebrany pod koniec XIX 

Domek Ogrodnika  
- kawiarnia i galeria

Park przy ul. Polnej  
z pozwoleniem na budowę

Rewitalizacja bocznicy  
kolejowej w Radzyminie

20 października 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie 
odnowionego, zabytkowego Domku Ogrodnika w Parku 
Czartoryskiej. Można się już tam spotkać z przyjaciółmi na 
herbatę i kawę lub odwiedzić wystawę w “Galerii Piwniczka”.

W ramach projektu “Zielony Radzymin” powstał projekt budowlany Parku Pamięci przy 
ul. Polnej na granicy Radzymina i Cegielni. Na podstawie tego projektu gmina uzyskała już 
pozwolenie na budowę parku, a wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na jego wykonanie.

w., a jedyną pozostałością jest Domek 
Ogrodnika wraz z obecnym Parkiem 
Czartoryskiej. 

Budynek został pieczołowicie od-
restaurowany, z dbałością o pierwot-
ną konstrukcję i detale, a także z no-
woczesną przestrzenią ekspozycyjną 
i internetowymi info-kioskami z pre-
zentacją historyczną. W części pod-
ziemnej znalazła się przestrzeń muze-
alno-wystawiennicza, natomiast część 
parterowa z antresolą i tarasami będzie 

służyła kawiarni i wydarzeniom miej-
skim. Nowym elementem są tarasy 
okalające domek, które będą służyły 
wypoczynkowi i organizacji wydarzeń 
kulturalnych – koncertów i przedsta-
wień, czemu sprzyja amfiteatralny 
układ tarasów.

W najbliższym otoczeniu 
Domku powstały nowe ścieżki 
i ławeczki, na nowo zagospodarowano 
zieleń. Od strony ul. 11 Listopada wy-
budowano kilkanaście nowych miejsc 

parkingowych. Otoczenie Domku bę-
dzie się także zmieniać w najbliższej 
przyszłości – Gmina Radzymin pla-
nuje rewitalizację całego Parku Czar-
toryskiej w ramach projektu „Zielony 
Radzymin – rozwój terenów zielonych 
w centrum miasta”. Zarówno na odbu-
dowę Domku Ogrodnika, jak i na pro-
jekt „Zielony Radzymin” gmina pozy-
skała znaczące dofinansowanie unijne.

„Odbudowany Domek Ogrodnika 
jest symbolem zmian w naszej gminie 

– przywracamy społeczności zabytko-
wy obiekt, który niszczał przez lata, 
rewitalizujemy historyczną przestrzeń 
i konsekwentnie realizujemy plany 
inwestycyjne” – powiedział Krzysz-
tof Chaciński, Burmistrz Radzymina. 
„Liczę na to,  że Domek wkrótce będzie 
ulubionym miejscem spotkań miesz-
kańców i atrakcją dla osób odwiedza-
jących Radzymin. Dzięki środkom 
unijnym wkrótce przywrócimy świet-
ność całemu Parkowi Czartoryskiej, 

zachowując jego historyczny charakter 
oraz dodając nowoczesną przestrzeń 
wypoczynku i rekreacji.”

Wykonawcą projektu i odbudowy 
Domku Ogrodnika była firma EL-
-BUD Stanisław Bereda z Radzymina, 
która zrealizowała inwestycję w mode-
lu „projektuj i buduj” od kwietnia 2018 
do września 2019 r. Łączny koszt inwe-
stycji wyniósł nieco ponad 2,5 mln zł, 
z czego 1,1 mln pochodziło z dofinan-
sowań unijnych. 
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INWEST YCJE INWEST YCJE

Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w Słupnie, 
Sierakowie i Ciemnem za 55 mln zł.

Boisko z prawdziwego zdarzenia

Realizacje inwestycji 
drogowych w 2019 r.

Termomodernizacja 
placówek edukacyjnych 
gminy Radzymin

Sportowo-rekreacyjne plany dla “Dwójki”

Zmiany w organizacji ruchu w centrum 

W Słupnie trwa budowa sieci ka-
nalizacyjnej oraz fragmentów sieci 
wodociągowej w obszarze ul. Żerom-
skiego na odcinku od ulicy Szkolnej 
do Alei Jana Pawła II. Kanalizacja ob-
szaru od ulicy Szkolnej do ulicy Eko-
logicznej jest na etapie uzyskiwania 
pozwolenia na budowę. Roboty bu-
dowlane rozpoczną się w 2020 roku.

W Sierakowie trwają prace pro-
jektowe dotyczące skanalizowania 
obszaru ul. Sienkiewicza. Prace bu-
dowlane rozpoczną się na przełomie 
2020 i 2021 roku.Do końca 2022 ro-
ku w Słupnie i Sierakowie powstanie  
łącznie 12 km sieci kanalizacyjnej 
oraz 1 km sieci wodociągowej o war-
tości 32 mln 342 tys. zł.

Wykonawcą zadania jest firma: 
DKM-LASKOWSCY” Spółka Jawna 

Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Wodnego, Melioracji, Kanalizacji 
i Robót Drogowych, ul. Gospodar-
cza 76, 05-230 Kobyłka.
Sieć kanalizacyjna i wodociągowa 
w Ciemnem

18 października 2019 roku zosta-
ła podpisana umowa o wartości 24 
mln 800 tys. zł na zaprojektowanie 
i budowę sieci kanalizacyjnej i wo-
dociągowej w miejscowości Ciemne. 
Umowa została zawarta z wykonaw-
cą wyłonionym w drodze przetargu 
nieograniczonego tj. konsorcjum 
firm:
1.   AQUA-BUD Artur Karpiński, 
Kołaków 74, 05-254 Dąbrówka
2.   WOD-BUD Jarosław Karpiń-
ski, Trojany, ul. Wodna 7, 05-252 Dą-
brówka

3.   PLAST-BUD Zofia i Kazimierz 
Olszewscy Sp. J., ul. Bielińska 2, 06-
400 Ciechanów

Do końca kwietnia 2023 ro-
ku w obszarze ulic J. Piłsudskiego 
i Wołomińskiej w Ciemnem zosta-
nie łącznie wybudowane ok 8 km sie-
ci kanalizacyjnej oraz ok. 8 km sieci 
wodociągowej.

Budowa infrastruktury we wska-
zanych obszarach jest częścią projektu 
realizowanego przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pod 
nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej 
i sieci wodociągowej w Gminie Radzy-
min – Etap II”, dofinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020.

Wystartowały prace projektowe nad zago-
spodarowaniem boiska przy Szkole Podstawo-
wej nr 2 im. ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie. 
Na terenie szkoły ma docelowo powstać bo-
isko typu “Orlik” ze sztuczną murawą, boisko 
wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki 
i siatkówki, a także plac zabaw dla dzieci i strefa 
rekreacyjna dla młodzieży. Projektowanie po-
trwa do połowy roku 2020, zaś realizacja jest 
planowana na rok 2021, pod warunkiem po-
zyskania dofinansowania do inwestycji. Kom-
pleks będzie służył przede wszystkim uczniom, 
lecz po godzinach pracy szkoły będzie ogólno-
dostępny dla mieszkańców.

Oprócz typowych prac termomo-
dernizacyjnych, takich jak wymiana 
okien, drzwi i instalacje docieplenia, 
które zostaną przeprowadzone w bu-
dynkach Szkoły Podstawowej w Zału-
bicach, Szkoły Podstawowej w Ciem-
nem i Przedszkola nr 1 w Radzyminie, 
umowa obejmuje także zadania do-
datkowe, jak rozbudowa Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Radzyminie o moduł 
świetlicowo-szatniowy o powierzch-
ni 250 m2 czy wydzielenie stref i cią-
gów komunikacyjnych, oddzielają-
cych uczniów klas wczesnoszkolnych 
od młodzieży klas starszych, a także 

zwiększenie ilości klas w celu wpro-
wadzenia jednozmianowości w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Słupnie.

Obecnie trwa projektowanie 
w/w modernizacji i przebudów. 
W szkole w Słupnie już przeprowa-
dzono pierwszą fazę termomoderni-
zacji, polegającą na wymianie okien 
drewnianych na plastikowe, o lep-
szych parametrach termoizolacyj-
nych. 

Wszystkie prace powinny potrwać 
do końca sierpnia 2020 roku. O ich 
przebiegu będziemy Państwa infor-
mować na bieżąco.

W poprzednich wydaniach “Ra-
dzyminiaka” zapowiadaliśmy po-
wstawnie “Otwartych Stref Aktyw-
ności”, a teraz informujemy, że już są! 
W Arciechowie, Rżyskach, Emiliano-
wie i Radzyminie (Aleksandrów przy 
ul. Batalionów Chłopskich) powstały 
cztery nowe miejsca rekreacji z urzą-
dzeniami dla aktywnych w każdym 
wieku. Mają one zachęcić mieszkań-
ców do aktywności fizycznej i zadba-
nia o zdrowie na świeżym powietrzu, 
a przy okazji do spotkania się z sąsia-
dami i członkami lokalnych społeczno-
ści w przyjaznej, wspólnej przestrzeni. 
Na terenie stref znajdują się urządzenia 
siłowni zewnętrznych, sprawnościowe 
place zabaw dla dzieci i strefa relaksu. 
W momencie oddawania do druku te-
go wydania biuletynu trwały ostatnie 
formalności, związane z zakończeniem 
budowy stref.

Budowa Otwartych Stref Aktywno-
ści kosztowała ok. 400 tys. zł, z czego 
połowa pochodziła z dofinansowania 
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W kilku innych miejscach naszej 
gminy również pojawiają się nowe 
urządzenia rekreacyjne i ulepszenia 
na placach zabaw. W ramach Radzy-
mińskiego Budżetu Partycypacyjne-
go 2019 w Starym Dybowie przy ulicy 

Nowe boisko ze sztuczna murawą na 
stadionie RKS Mazur Radzymin zosta-
nie otwarte przed sezonem wiosennym. 
Trwają procedury odbiorów technicz-
nych zakończonej już prawie inwestycji.

Już z daleka widać wysokie, 28-me-
trowe maszty nowoczesnego oświetle-
nia LED na obiekcie sportowym przy 
ul. Wołomińskiej. Nowo zbudowane 
boisko pomocnicze ma sztuczną na-
wierzchnię i wymiary wymiary 95x55. 
Jest wyposażone w wysokie piłkochwy-
ty, ławki, urządzono najbliższe otocze-
nie. Będzie służyło przede wszystkim 
treningom i meczom piłkarskim dzieci 
i młodzieży. 

Przed sezonem wiosennym, gdy 
tylko zostaną pozyskane odpowiednie 
zezwolenia i będzie sprzyjać pogoda, 
boisko zostanie udostępnione sportow-
com. “Wreszcie mamy gminne boisko 
treningowe z prawdziwego zdarzenia” 
- cieszy się Krzysztof Chaciński, Bur-
mistrz Radzymina. “To duży krok na-
przód, aby poprawić dostępność obiek-
tów piłkarskich w Radzyminie i pomóc 
klubom w treningach dzieci i młodzie-
ży. Jednocześnie jest to też pierwszy 
etap rewitalizacji obszaru miejskiego 
stadionu. W kolejnych etapach planuje-
my modernizację głównej płyty boiska, 
budowę trybun i budynku z zapleczem 

sportowo-komercyjnym. Na wszystkie 
te przedsięwzięcia będziemy poszu-
kiwać źródeł współfinansowania ze-
wnętrznego.”

Zasady korzystania z nowego bo-
iska treningowego będą takie, jak dla 
wszystkich gminnych obiektów spor-
towych, ujętych w elektronicznym sys-
temie rezerwacji, prowadzonym przez 
ROKiS. Pierwszeństwo do stałych re-
zerwacji będzie miał klub RKS Mazur 
oraz stowarzyszenia, które realizują za-
dania publiczne na terenie gminy Ra-
dzymin, natomiast mieszkańcy, firmy 
i inne podmioty będą mogli korzystać 
z obiektu w pozostałych wolnych ter-
minach. Terminy będzie można spraw-
dzać w gminnym systemie, dostępnym 
pod adresem www.bazasportowa.ra-
dzymin.pl. O szczegółach rezerwacji 
będziemy informować w 1. kwartale 
2020 r. na stronie www.radzymin.pl.

Budowa nowego boiska trwała nie-
co ponad pół roku, a generalnym wy-
konawcą była firma Tamex S.A. z kie-
rownikiem budowy p. Piotrem Dejną. 
Całkowity koszt inwestycji wynosi nie-
co ponad 4,5 mln zł, z czego 2,2 mln po-
chodzi z dofinansowania Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach programu 
„Sportowa Polska - program rozwoju 
lokalnej infrastruktury sportowej”.

Od października 2019 r. wprowadzo-
no nową organizację ruchu na ulicach 
Kochanowskiego, Kilińskiego, 1 Maja 
i Daszyńskiego w Radzyminie. Prosi-
my kierowców o zwrócenie szczególnej 
uwagi na nowe oznakowanie, o ostroż-
ność i aby nie jeździć „na pamięć”.

Celem zmian jest bardziej płynny 
ruch samochodów w okolicach szkół 
i w centrum miasta, a także uporządko-
wanie ruchu pojazdów w mieście i uła-
twienia przy parkowaniu. Podobnie jak 
w małych miasteczkach na zachodzie 
Europy część ulic stała się jednokierun-
kowa – chodzi o ulice Kochanowskiego, 
Kilińskiego i 1 Maja. Natomiast na ulicy 
Daszyńskiego przywrócono ruch dwu-
kierunkowy, dzięki czemu samochody 
mają lepszy dojazd w okolice Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Radzyminie i mogą 
przemieszczać się obu kierunkach po-
między skrzyżowaniem z ul. Norwida 
(obok Liceum i „Orlika”) a ul. Traugutta.

Ważną zmianą dla rodziców, dowo-
żących dzieci samochodem do Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Radzyminie jest 
zmiana organizacji ruchu na ul. Ko-
chanowskiego. Jest ona teraz jednokie-
runkowa i można w nią wjechać tylko 
od strony ul. Konopnickiej. Po skręcie 
w ul. Kochanowskiego, aby wysadzić 
dziecko przy bocznej furtce, nie wolno 
zawracać, ale należy jechać dalej w kie-
runku ul. Szkolnej. Aby wrócić do ul. 
Konopnickiej lub objechać szkołę wo-
koło, z ul. Szkolnej trzeba skręcić w ul. 
Skłodowskiej-Curie, która również jest 

jednokierunkowa. Tam także znajdują 
się dogodne nowe miejsca parkingowe.

Z kolei w centrum miasta w okoli-
cy głównego budynku Urzędu Miasta 
i Gminy Radzymin zostały zmienione 
kierunki ruchu na równoległych do sie-
bie ulicach Kilińskiego i 1 Maja. Ulica 
Kilińskiego jest obecnie jednokierun-
kowa w stronę ulicy Narutowicza, nato-
miast ulica 1-go Maja - od Narutowicza 
w stronę ulicy POW.

Na wszystkich opisanych powyżej 
ulicach wprowadzono nowe oznako-
wanie poziome i pionowe.

BUDOWY  
WYKONANE:

  Przebudowa ul. M. Skłodowskiej - 
Curie  w Radzyminie.

Wykonano: kanalizację deszczową, 
nawierzchnię z asfaltobetonu, chod-
nik, zatoki postojowe, oświetlenie, 
odwodnienie, organizacja ruchu, dłu-
gość wykonanej drogi ok. 200 mb.

  Przebudowa ul. Mjr. T. Koliski 
w Radzyminie

Wykonano: kanalizację deszczowo-
-drenażową, nawierzchnie z betono-
wej kostki brukowej,  organizacja ru-
chu, długość wykonanej przebudowy 
365 mb.

  Budowa ścieżki rowerowej w ul. 
Wołomińskiej w Radzyminie

Wykonano: kanalizację deszczowo-
-drenażową, nawierzchnie chodni-
ków, wjazdów i zatok z betonowej 
kostki brukowej,  ścieżkę rowerową 

z asfaltobetonu, organizacja ruchu, 
przejścia dla pieszych, oświetlenie, dłu-
gość wykonanej przebudowy 935 mb.

  Modernizacja ulicy Wierzbowej 
w Radzyminie

Wykonano: kanalizację deszczowo-
-drenażową, nawierzchnie z betono-
wej kostki brukowej,  organizacja ru-
chu, oświetlenie, długość wykonanej 
przebudowy 175 mb.

  Budowa ścieżki rowerowej w ul. JP 
II – obok ROKiS w Radzyminie

Wykonano: kanalizację deszczowo-
-drenażową, nawierzchnie chodnika 
z betonowej kostki brukowej,  ścieżkę 
rowerową z asfaltobetonu, długość wy-
konanej przebudowy ok. 70 mb. – trwa-
ją prace związane z odbiorem robót do 
dnia 06.12.2019 r.

  Modernizacja ul. Opolskiej
Wykonano: nawierzchnię z asfaltobe-
tonu, długość wykonanej przebudowy 
ok. 100 mb.

  Modernizacja drogi ul. Żukowskiego
Wykonano: nawierzchnię z asfaltobe-
tonu, długość wykonanej przebudowy 
ok. 165mb.

  Modernizacja drogi ul. Szwoleżerów

Wykonano: nawierzchnię z asfaltobe-
tonu, długość wykonanej przebudowy 
ok. 180 mb.

    Budowa oświetlenia ul. Akacjowa 
w Radzyminie

  Budowa oświetlenia ul. Markiewicza 
w Słupnie

ROBOTY 
W TOKU:

  Przebudowa ulicy Sikorskiego 
w Cegielni

Wykonujemy: budowę kanalizacji sani-
tarnej, wodociągu, kanalizacji deszczo-
wo-drenażowej, nawierzchnie chod-
ników, wjazdów z betonowej kostki 
brukowej,  nawierzchnię  z asfaltobe-
tonu, organizacja ruchu, przebudowę 
przepustów, przebudowa przepustu na 
rzece Beniaminówce, długość wykona-
nej przebudowy 1350 mb. Termin za-
kończenia 30.04.2020 r.

  Budowy oświetlenia:
 •  Budowa oświetlenia Aleja Sosnowa 

w Łosiu
 •  Budowa oświetlenia ul. Wczasowa 

w Załubicach
 •  Budowa oświetlenia droga 

Więcej placów zabaw i rekreacji
W czterech miejscach w gminie powstały Otwarte Strefy Aktywności - ogólnodostępne, rodzinne 
miejsca rekreacji, których budowa była współfinansowana z budżetu centralnego. Wzbogacono 
też kilka innych placów zabaw, a w Starym Dybowie mamy nową siłownię zewnętrzną.

3 września 2019 roku gmina Radzymin zawarła umowę  
na termomodernizację czterech szkół i jednego przedszkola  
w formule “projektuj i buduj”.
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Realizacje inwestycji drogowych w 2019 r. 

Budowy wykonane: 

- Przebudowa ul. M. Skłodowskiej - Curie  w Radzyminie. 

Wykonano: kanalizację deszczową, nawierzchnie z asfaltobetonu, chodnik, zatoki postojowe, 
oświetlenie, odwodnienie, organizacja ruchu, długość wykonanej drogi ok. 200 mb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powiatowa – Ruda Stare Załubice
 •  Budowa oświetlenia ul. Sąsiedzka 

i Przyjazna w Słupnie
 •  Budowa oświetlenia róg Wesołej 

i Objazdowej w m. Emilianów
 •  Budowa oświetlenia ul, Zielna 

i Żwirkowa w Radzyminie
 •  Budowa oświetlenia ul. Promykowa 

w Cegielni
  Modernizacja LED:

 •  Na terenie gminy wymieniono 2576 
szt. opraw na Ledowe, przystąpiono 
do wymiany 40 szt. szafek oświetle-
nia (SON)

PROJEKTY 
DRÓG:

1   Projekt przebudowy ulicy Komu-
nalnej - 480 mb. i fragmentu ulicy 
Słonecznej - 80 mb. w Radzymi-
nie. - zakończono

2   Rozbudowa ulicy Zwycięskiej - 
2898 mb. - w trakcie

3   Al. Lecha Kaczyńskiego (Droga 
Północna) etap 1 (czerwony)   
- w trakcie

4   Rozbudowa ulicy Ogrodowej  
- 1 000 mb. – w trakcie

5   Rozbudowa ulicy Szwoleżerów  
- 1 335 mb. – w trakcie

6   Rozbudowa ulicy Myśliwskiej  
– 374 mb. – w trakcie

7   Rozbudowa ulicy Wąskiej BIS  
– 255 mb. – w trakcie

8   Rozbudowa ul. kpt. Jana Rogow-
skiego -500 mb.  – w trakcie

9   Rozbudowa ul. Strażackiej – 205 
mb. – w trakcie

10  Rozbudowa ul. Przejściowej – 445 
mb. – w trakcie

11   Rozbudowa ul. Rzecznej – 520 mb. 
– w trakcie

12  Rozbudowa ulicy Przemysłowej 
z drogami poprzecznymi -7 648 
mb. - zakończono

13   Rozbudowa ulicy Strzelców Gro-
dzieńskich - 1 080 mb. – w trakcie

14  Projekt ronda na skrzyżowaniu 
ul. Maczka, Polnej, Norwida wraz 
z fragmentem Jana Pawła II.  – 
w trakcie

15   Projekt skrzyżowania ul. Szym-
borskiej, Falandysza, Reymonta. - 
zakończono

16  Projekt przebudowy ulicy 1 
Maja w Radzyminie – 250 mb. 

- zakończono
17   Projekt przebudowy ul. No-

wej w Radzyminie – 2588 mb. – 
w trakcie

18  Projekt przebudowy ul. Czarnej 
i Mostowej – 901 mb. – w trakcie

19  Projekt przebudowy ul. Kasztano-
wej – 425 mb. – w trakcie

20  Projekt parkingu P&J w ul. Sło-
wackiego – w trakcie

21   Projekt parkingu P&J w przy PKP 
Radzymin - – w trakcie

22  Projekt ul. Pogonowskiego w Ra-
dzyminie – w trakcie

23  Projekt ul. Sasankowej w Łąkach – 
w trakcie.
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- Przebudowa ul. Mjr. T. Koliski w Radzyminie  

Wykonano: kanalizację deszczowo-drenażową, nawierzchnie z betonowej kostki brukowej,  
organizacja ruchu, długość wykonanej przebudowy 365 mb. 

 

 

 

 

 

Myśliwskiej powstała siłownia “Herku-
les”. Zainstalowano tam osiem urzą-
dzeń, w tym sześć w ramach projektu 
RBP i dwa z funduszy sołeckich, i moż-
na już ćwiczyć na wioślarzu, biegaczu, 
drabince, twisterze, wahadle, prasie 
nożnej i dwóch stepperach.

Po kilka urządzeń dokupiono i za-
instalowano na placach zabaw w Bor-
kach, Rudzie i Starych Załubicach. Plac 
zabaw w Borkach, który latem częścio-
wo zdewastowali wandale, został na-
prawiony i zyskał nową ławkę, bocianie 
gniazdo i urządzenie siłowni zewnętrz-
nej. W Rudzie stanął nowy, betonowy 
stół do ping-ponga, zaś w Załubicach 
dodano trzy nowe urządzenia do za-
bawy, w tym linarium i huśtawkę wa-
gową, oraz zrewitalizowano istniejące 
sprzęty, w tym wymieniono elementy 

ze sklejki na wysokiej jakości tworzy-
wo sztuczen (HDPE - polietylen dużej 
gęstości). Wszystkie te przedsięwzięcia 
zostały sfiansowane z Funduszy Sołec-
kich.

Plac zabaw w nowym sołectwie 
Wawrzyna również wzbogacił się 
o sprzęt - przeniesiono tam trzy urzą-
dzenia z siłowni zewnętrznej z Cegielni 
(o nowym, ekologicznym placu zabaw 
w Cegielni pisaliśmy jesienią, warto 
zajrzeć z dziećmi na ul. Sikorskiego 
przy skrzyżowaniu z Nową). Na Waw-
rzyna przygotowano też place pod bo-
isko do siatkówki oraz pod mini boisko 
do koszykówki.

Budową, modernizacją i utrzyma-
niem placów zabaw zajmuje się w na-
szym urzędzie Referat Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej.

Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej 

o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019.
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Choć świadomość mieszkańców w tej dziedzinie rośnie, zanieczyszczenie powietrza   
w naszym kraju wciąż stanowi poważny problem. Główne kierunki zmian w gminnym systemie gospodarowania odpadami po 1 stycznia 2020 r.

Referat Melioracji i Odwodnienia Urzędu Miasta i Gminy Radzymin zlecił i nadzoruje prace geodezyjne 
polegające na wykonaniu pomiarów wysokościowych rowów melioracyjnych i komunalnych na terenie 
miejscowości Ciemne, Dybów Kolonia, Mokre i miasta Radzymin.

Zmiany w gminnym systemie  
gospodarowania odpadami na rok 2020

Trwa przywracanie właściwej gospodarki gruntowo 
-wodnej na terenie miasta i gminy Radzymin.

Pomiarami objęto ok. 10 km rowów. 
Finalnym produktem tych prac bę-
dzie dokumentacja techniczna w po-
staci geodezyjnych map zasadniczych 
z naniesionymi rowami melioracyjny-
mi-komunalnymi z istniejącymi bu-
dowlami oraz profile podłużne rowów 
ukazujące stan istniejący tych urządzeń 
oraz właściwe położenie dna rowów 

i wszystkich budowli z nimi związany-
mi. Powyższe opracowania są niezbęd-
ne dla dalszej właściwej gospodarki 
gruntowo-wodnej dla terenów będą-
cych w oddziaływaniu tych rowów. 

Prace te pozwolą na przywrócenie 
odpowiednich parametrów zarówno 
położenia dna rowu jak i istniejących 
budowli typu przepustów i rurociągów. 

Będą również podstawą do określenia 
parametrów przyszłej przebudowy ro-
wów, budowy nowych przepustów ru-
rociągów oraz innych umocnień.  Bez 
tych danych technicznych niemożliwe 
są dalsze działania na rzecz budowy 
i utrzymania zarówno otwartej sieci 
odwodnienia miasta i gminy jak rów-
nież dalsza rozbudowa sieci kanalizacji 

deszczowo-drenażowych. W roku na-
stępnym przewidujemy zlecenie pomia-
rów dalszej części rowów melioracyj-
nych i komunalnych, najistotniejszych 
z punktu widzenia odwodnienia miasta 
i gminy Radzymin.

Ponadto na zlecenie Referatu MiO 
trwają prace związane z remontem 
(przebudową) istniejącego odwodnie-
nia w ulicy Chabrowej w Słupnie. Prze-
budowana sieć odwodnienia w postaci 
kanału deszczowo-drenażowego, bę-
dzie dostosowana do głębokości wyko-
nanego przykanalika w ulicy Gościniec 
z powiatowej sieci odwodnienia ulicy 
Szkolnej,  co umożliwi rozbudowę ka-
nalizacji deszczowo-drenażowej w ulicy 

Jaśminowej, a także dalszą rozbudowę 
sieci odwodnienia ulicy Gościniec oraz 
ulic do niej przyległych. Należy przy 
tym zwrócić uwagę na bardzo dobrą 
współpracę Gminy Radzymin ze Sta-
rostwem Powiatowym, umożliwiającą 
wspólne działania na rzecz mieszkań-
ców gminy Radzymin. Dalsze prace 
niezbędne do wykonania dla zakoń-
czenia powyższej inwestycji, polegające 
na zabudowie rowu w ulicy Gościniec 
w Słupnie, są przewidziane w ramach 
przebudowy tej ulicy w roku 2020.

Andrzej Makieła 
Kierownik Referatu Melioracji  

i Odwodnienia

Poważnym źródłem zanieczyszczeń 
jest niska emisja, pochodząca między in-
nymi z domowych pieców grzewczych 
i lokalnych kotłowni węglowych. Stale 
podejmowane są działania zmierzające 
do poprawy jakości powietrza, którym 
wszyscy oddychamy.

W 2018 roku, dzięki pomocy gminy 
Radzymin, zostało trwale zlikwidowa-
nych 20 wysokoemisyjnych pieców wę-
glowych, które zostały zastąpione no-
wymi, ekologicznymi urządzeniami 
grzewczymi. Wśród zamontowanych 
z udziałem dofinansowania Gminy urzą-
dzeń grzewczych 80% stanowią piece ga-
zowe.

W roku 2019 rozpoczęty nabór wnio-
sków na udzielenie dotacji celowej na mo-
dernizację kotłowni poprzez wymianę 
pieca węglowego został wstrzymany. Po-
wodem tego była negatywna ocena zasad 
udzielania przedmiotowej dotacji przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową w War-
szawie. Uwagi wyżej wymienionego Or-
ganu dotyczyły ograniczenia  programu 
jedynie do dofinansowania dla  osób fi-
zycznych.

W roku 2020 gmina Radzymin nie bę-
dzie kontynuowała programu udzielania 
dotacji celowej na wymianę pieców w do-
tychczasowej formie. Ze względu na fakt, 
że większość budynków komunalnych 
gminy posiada ogrzewanie węglowe, 
środki przeznaczone w budżecie gminy 
na  ochronę powietrza zostaną wykorzy-
stane na modernizację systemów grzew-
czych w tychże budynkach. Równocze-
śnie, gmina będzie dążyła do udzielania 
wsparcia mieszkańcom przy pozyskiwa-
niu funduszy z innych źródeł.

Przypominamy, że od 2018 roku ruszył 

program rządowy Czyste Powietrze. Pro-
gram skupia się nie tylko na wymianie 
starych pieców i kotłów na paliwo stałe, 
ale obejmuje również termomodernizację 
budynków jednorodzinnych. Szczegóło-
we informacje można uzyskać na stro-
nie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej https://
portal.wfosigw.pl/

Informacje o jakości powietrza w naj-
bliższym otoczeniu można pozyskać na 
podstawie zamontowanych mierników. 
Na terenie gminy mamy ich 3, a służą 
do pomiaru: pyłów zawieszonych PM1, 
PM2,5 i PM10, a także temperatury, wil-
gotności i ciśnienia. Mierniki znajdują się 
w miejscowości Radzymin, Ciemne i Sta-
re Załubice. Ich wyniki prezentowane są 
w czasie rzeczywistym i można je śledzić 
przez stronę www.radzymin.pl w zakład-
ce airly lub bezpośrednio na platformie 
https://airly.eu/map/pl/ .

Wiedza o stanie powietrza pozwala nie 
tylko lepiej chronić zdrowie, ale przede 

wszystkim zwiększa świadomość miesz-
kańców na fakt że ich własne działania 
mają bezpośredni wpływ na to czym od-
dychają.  

Należy dążyć do ogrzewania mieszkań 
paliwem o jak najlepszych jakościowo 

parametrach. Podczas zakupu opału na 
sezon grzewczy należy domagać się od 
sprzedawców certyfikatów lub innych 
dokumentów potwierdzających na pi-
śmie odpowiednie parametry zakupio-
nego towaru. Zakup opału powinien być 
udokumentowany dowodem sprzedaży 
(paragonem lub fakturą). Dokumenty te 
stanowią dowody w trakcie przeprowa-
dzania kontroli jakości paliw stosowa-
nych do ogrzewania budynku. Kontrole 
takie już się rozpoczęły i są prowadzo-
ne przez pracowników upoważnionych 
przez Burmistrza Radzymina, w całym 
okresie sezonu grzewczego.

Trwają kontrole palenisk
Od października 2019 roku, w gminie 

Radzymin zostało przeprowadzonych 217 
kontroli, w toku których nie stwierdzono 
przypadków spalania odpadów. Jednak 
z przykrością należy stwierdzić, że więk-
szość pieców węglowych stanowią piece 
pozaklasowe. Piece te zgodnie z uchwa-

łą 162/17 Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego z dnia 24 października 2017 
r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa mazowieckiego ograni-
czeń i zakazów w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie 

25 października 2019 r. gmina Radzy-
min ogłosiła przetarg na odbiór i zago-
spodarowanie odpadów komunalnych, 
pochodzących z nieruchomości zamiesz-
kałych i niezamieszkałych na rok 2020. 
Po doświadczeniach z ostatnich miesięcy, 
w których mieszkańcy dotkliwie odczuli 
drastyczny wzrost cen za odbiór i zago-
spodarowanie odpadów, w radzymiń-
skim magistracie podjęto decyzję o mo-
dyfikacji gminnego systemu gospodarki 
odpadami w celu ograniczenia tempa 
wzrostu kosztów odbioru odpadów. Wy-
tyczne do zmiany systemu wynikały 
z “Analizy w zakresie gospodarki odpa-
dami w gminie Radzymin…”, opraco-
wanej przez komisję doraźną Rady Miej-
skiej w Radzyminie do przeprowadzenia 
oceny systemu gospodarki odpadami. 
W efekcie wielu tygodni intensywnej 
pracy nad przyszłym modelem gminne-
go systemu, podczas których wsłuchiwa-
no się w sugestie mieszkańców oraz wła-
ścicieli nieruchomości niezamieszkałych, 
sformułowano nowe założenia do prze-
targu. Najważniejsze z nich to:

  ograniczenie częstotliwości odbioru 
odpadów zmieszanych w zabudowie 
jednorodzinnej w okresie od listopada 
do marca (odbiór odpadów co trzy 
tygodnie), odpadów wielkogabaryto-
wych (odbiór raz w roku) oraz szkła 
(odbiór co 6 tygodni),

  odstąpienie od finansowania w ra-
mach systemu dostawy pojemników 
na odpady zmieszane dla mieszkań-
ców nieruchomości z zabudową jed-
norodzinną,

  wydzielenie dodatkowej frakcji po-
piołu i żużlu odbieranej w okresie od 
listopada do kwietnia,

  przejęcie przez gminę obsługi punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych,

  zakup przez gminę własnego oprogra-
mowania do obsługi systemu identyfi-
kacji RFiD pojemników,

  zmiana modelu odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieru-
chomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjne – zastąpienie punktów 
gromadzenia odpadów odbiorem bez-
pośrednim sprzed posesji.

Zmieniono także konstrukcję przetar-
gu, w którym wydzielono cztery nastę-
pujące części:
1  odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości, na któ-
rych zamieszkują mieszkańcy (budow-
nictwo jednorodzinne i wielorodzinne) 
oraz z punktu selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych – z wyłączeniem prze-
terminowanych leków,
2  odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z nieruchomości, na któ-
rych znajdują się domki letniskowe i z in-
nych nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
3  odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenów użyteczności 
publicznej (kosze uliczne i przystanko-
we, parki, place zabaw, pojemniki usta-
wiane doraźnie), z nielegalnych wysypisk 
oraz z budynków Urzędu Miasta i Gminy 
Radzymin,
4  odbiór i zagospodarowanie przetermi-
nowanych leków z PSZOK-u oraz 4 aptek.

Nowa konstrukcja przetargu umożli-
wiła odrębną wycenę kosztów poszcze-
gólnych elementów systemu oraz okre-
ślenie w przyszłości dokładnej masy 

odpadów odbieranych od konkretnej 
grupy ich wytwórców.

Zgodnie z nowymi zapisami usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (zwanej dalej ustawą u.c.p.g.), 
obowiązującymi od 6 września 2019 r., 
w przetargu założono, że podstawę rozli-
czenia usługi stanowić będzie masa ode-
branych odpadów (dotychczas funkcjo-
nował ryczałtowy sposób rozliczenia).

27 listopada 2019 r. nastąpiło otwarcie 
ofert przetargowych. Gmina otrzymała 
dwie oferty: od dotychczasowego wyko-
nawcy – firmy P.P.U.H „IMPERF” s. c. 
Dariusz Szpański, Gabriel Staniec z sie-
dzibą w Wołominie oraz od konsorcjum 
firm RDF Sp. z o.o. i MPK Pure Home Sp. 
z o.o. z siedzibą w Ostrołęce. Obaj oferen-
ci złożyli oferty na wszystkie cztery czę-
ści przetargu. Wartości ofert zestawiono 
w tabeli poniżej.

Wysokość stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi dla 
właścicieli nieruchomości zamieszka-
łych w roku 2020.

Dnia 9 grudnia gmina zawiadomiła 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, zło-
żonej przez konsorcjum firm RDF Sp. 
z o.o. i MPK Pure Home Sp. z o.o. Ofer-
ta konsorcjum (niższa o ok. 3 mln zł od 
oferty dotychczasowego odbiorcy odpa-
dów – firmy Imperf s.c.), daje szansę na 
utrzymanie wysokości stawek opłaty za 
gospodarowanie odpadami na obecnym 
poziomie (32 zł/os. za odpady segregowa-
ne i 64 zł/os. za odpady niesegregowane 
w przypadku zabudowy jednorodzinnej 
oraz 8,95 zł/m3 zużytej wody za odpady 
segregowane i 17,90 zł/m3 zużytej wody 
za odpady niesegregowane w przypadku 

zabudowy wielorodzinnej). Warto zwró-
cić uwagę, iż w okolicznych gminach 
rozstrzygnięte postępowania przetargo-
we doprowadziły do zwiększenia kosztów 
odbioru i utylizacji odpadów w stosunku 
do roku 2019.

Niewątpliwie, bez podjętych działań ze 
strony radnych oraz urzędników, nastą-
piłby kolejny wzrost kosztów, jak ma to 
miejsce w okolicznych gminach. Kolejno 
rozstrzygane przetargi nie pozostawia-
ją złudzeń – koszty odbioru i zagospo-
darowania odpadów nieustannie rosną. 
Stawki opłat podniosła ostatnio gmina 
Dąbrówka (33 zł/os.), podwyżkę opłaty 
oraz zmianę modelu naliczania opłat na 
zależną od metrażu mieszkania w zabu-
dowie wielorodzinnej wprowadza Mia-
sto Stołeczne Warszawa. Dla właścicieli 
zabudowy jednorodzinnej stolica wpro-
wadza opłatę ryczałtową w wysokości 94 
zł miesięcznie.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach nakłada 
obowiązek selektywnego zbierania odpa-
dów na wszystkich uczestników systemu. 
Po dostosowaniu przepisów miejscowych 
do obowiązującego brzmienia ustawy, 
mieszkańcy nie prowadzący obecnie se-
lektywnej zbiórki odpadów, będą do tego 
zobowiązani na mocy uchwały podjętej 
przez Radę Miejską.

Jednocześnie wprowadzona zostanie 
zniżka w opłacie dla osób kompostują-
cych bioodpady w kompostowniku przy-
domowym. Zgodnie z zapisami ustawy 
u.c.p.g., zniżka będzie mogła być zasto-
sowana jedynie w przypadku zabudo-
wy jednorodzinnej. Zmienione przepisy 
zostaną wprowadzone na terenie gminy 
jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wege-
tacyjnego, podczas którego bioodpadów 
generuje się najwięcej. Zachęta dla miesz-
kańców do kompostowania bioodpadów 
w postaci ulgi w opłacie powinna wpły-
nąć na obniżenie ponoszonych wydatków 
na odbiór bioodpadów.

Radni Rady Miejskiej podejmą rów-
nież decyzję o wysokości stawki opłaty 
podwyższonej, pobieranej od mieszkań-
ców w drodze nałożonej decyzji admini-
stracyjnej w przypadku braku realizacji 
obowiązku segregacji odpadów. Zgodnie 
z ustawą u.c.p.g. może ona wynosić od 
dwu- do czterokrotności stawki opłaty 
podstawowej, ustalonej za odbiór odpa-
dów segregowanych.

Prawidłowa segregacja pozwoli nie 
tylko uniknąć obciążenia podwyższo-
ną opłatą za odbiór odpadów, ale też 

w sposób istotny przekładać się będzie 
na wysokość rachunków wystawianych 
gminie przez odbiorcę odpadów. Popraw-
na selektywna zbiórka prowadzona w go-
spodarstwach domowych mieszkańców 
pozwoli na zmniejszenie masy odpadów 
zmieszanych, których zagospodarowanie 
jest obecnie najbardziej kosztowne. 

Decyzja Rady Miejskiej o rezygnacji 
z odbioru odpadów komunalnych z nie-
ruchomości niezamieszkałych w związ-
ku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach.

Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, Rada Miejska 
w Radzyminie w dniu 23 listopada 2015 r. 
podjęła uchwałę Nr 170/XIV/2015 w spra-
wie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne. Na podstawie ww. 
uchwały systemem odbioru odpadów ko-
munalnych objęto nieruchomości wyko-
rzystywane na cele rekreacyjne oraz in-
stytucje zlokalizowane na terenie gminy.

Powyższy przepis wprowadza fakulta-
tywną możliwość objęcia nieruchomości 
niezamieszkałych systemem odbioru od-
padów komunalnych.

W ostatniej nowelizacji ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, która zaczę-
ła obowiązywać od 6 września 2019 r., 
wprowadzony został limit w wysokości 
ryczałtowej stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi – do 10% 
przeciętnego miesięcznego dochodu roz-
porządzanego na 1 osobę ogółem - za rok 
od nieruchomości, na której znajduje się 
domek letniskowy, lub od innej nieru-
chomości wykorzystywanej na cele re-
kreacyjno-wypoczynkowe.  Oznacza to, 
że ryczałtowa stawka opłaty w roku 2020 
nie mogłaby przekroczyć kwoty 169,30 zł. 
Biorąc pod uwagę, że złożonych zostało 
ok. 2200 deklaracji dla tego rodzaju nieru-
chomości, oszacowano, że wpływy z opłat 
za rok 2020 wyniosłyby maksymalnie ok. 
372 000 zł. Wpływy te pozwoliłyby na po-
krycie zaledwie ok. 24% wydatków jakie 
zostały oszacowane na podstawie złożo-
nych w ogłoszonym postępowaniu ofert.

Ustawodawca wprowadził także limit 
wysokości stawek opłat za odbiór po-
jemnika tj.  1100 l – do 3,2% przeciętne-
go miesięcznego dochodu rozporządza-
nego na 1 osobę ogółem (maks. 54,18 zł 
w roku 2020) lub worka o pojemności 120 
litrów - do 1% przeciętnego miesięczne-
go dochodu rozporządzalnego na 1 oso-
bę ogółem (maks. 16,93 zł w roku 2020). 
Obowiązujące od kwietnia br. stawki opłat 
za pojemniki o określonej pojemności dla 
nieruchomości, na których nie zamiesz-
kują mieszkańcy, a powstają odpady ko-
munalne, które pozwoliły na zbilansowa-
nie systemu w roku 2019 (m.in. stawka za 

Oferty złożone w gminnym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (brutto zł)

część przetargu

1-4

P.P.U.H „IM-
PERF” s. c. Da-
riusz Szpański, 
Gabriel Staniec

Konsorcjum 
firm RDF Sp. 
z o.o. i MPK 
Pure Home 
Sp. z o.o.

kwota w gmin-
nym budżecie 

na sfinansowa-
nie zamówie-
nia (brutto)

1 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nierucho-
mości, na których zamieszkują mieszkańcy (budownictwo jednoro-
dzinne i wielorodzinne) oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych – z wyłączeniem przeterminowanych leków

12 998 469,60 9 987 726,60 9 493 000,00

2 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nierucho-
mości, na których znajdują się domki letniskowe i z innych nieru-
chomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

1 566 108,00 1 890 156,60 1 382 000,00

3 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów 
użyteczności publicznej (kosze uliczne i przystankowe, parki, place 
zabaw, pojemniki ustawiane doraźnie), z nielegalnych wysypisk oraz 
z budynków Urzędu Miasta i Gminy Radzymin

512 946,00 3 837 132,00 205 000,00

4 - odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków z punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz 4 aptek 8 640,00 40 003,20 7 000,00

Działania służące poprawie jakości 
powietrza w sezonie grzewczym

paliw (uchwała antysmogowa) mogą 
być używane tylko do końca roku 2022. 
Podejmując decyzję o wymianie pieca 
zwróćmy uwagę by nowo zakupiony ko-
cioł był co najmniej klasy 5, gdyż tylko 
taki będzie mógł być używany do końca 
jego żywotności.

Należy pamiętać, że osoba naruszają-
ca obowiązujące przepisy i używająca do 
ogrzewania niewłaściwego paliwa, mo-
że zostać ukarana mandatem 500 zł lub 
grzywną do 5000 zł.

Udaremnienie lub utrudnianie przepro-
wadzenia kontroli w zakresie ochrony śro-
dowiska jest przestępstwem zagrożonym 
karą aresztu na podstawie art. 225 k.k.

Uprawnienia kontrolera
Informujemy, że pracownik upoważ-

niony do kontroli posiada legitymację 
służbową i stosowne upoważnienie wy-
dane przez Burmistrza Radzymina, a wy-
konując kontrolę, jest uprawniony do:

  wstępu wraz z rzeczoznawcami i nie-
zbędnym sprzętem przez całą dobę 
na teren nieruchomości, obiektu lub 
ich części, na których prowadzona jest 
działalność gospodarcza, a w godzi-
nach od 6 do 22 - na pozostały teren;

  przeprowadzania badań lub wykony-
wania innych niezbędnych czynności 
kontrolnych;

  żądania pisemnych lub ustnych infor-
macji oraz wzywania i przesłuchiwania 
osób w zakresie niezbędnym do ustale-
nia stanu faktycznego;

  żądania okazania dokumentów i udo-
stępnienia wszelkich danych mających 
związek z problematyką kontroli.
Mieszkańcy gminy Radzymin mogą 

zgłaszać do EkoPatrolu każdy przypadek 
nielegalnego spalania śmieci lub prośbę 
o interwencję w przypadku podejrzenia, 
że taki stan rzeczy ma miejsce. Gminny 
EkoPatrol jest dostępny pod następują-
cymi telefonami: 22 667 67 00, 602 385 
861, 602 391 366 w godzinach pracy Urzę-
du. Poza wyznaczonymi godzinami pra-
cy, fakt łamania przepisów można zgła-
szać bezpośrednio na Policję 22 786 50 07.

pojemnik o pojemności 1100 litrów - 300 
zł w przypadku segregacji i 480 zł w przy-
padku braku segregacji) musiałyby zostać 
kilkukrotnie obniżone. Oznaczałoby to, 
podobnie jak w przypadku nieruchomo-
ści wykorzystywanych na cele rekreacyj-
ne, że wpływy od instytucji byłyby kil-
kukrotnie niższe niż wydatki poniesione 
na ich obsługę.

Ustalone przez ustawodawcę ograni-
czenia w wysokości stawek opłat za po-
jemnik lub worek oraz ryczałtowej stawki 
opłaty za odbiór odpadów z nieruchomo-
ści wykorzystywanych na cele rekreacyj-
ne nie pozwoliłyby na zbilansowanie 
gminnego systemu odbioru i zagospo-
darowania odpadów dla wymienionych 
grup podmiotów. Niestety oferty składa-
ne przez oferentów są opracowywane na 
podstawie ich własnych kalkulacji kosz-
tów i zakładanego zysku. Mają charakter 
rynkowy i znacząco różnią się od zało-
żeń ustawodawcy, przynajmniej na tere-
nie gmin okołowarszawskich.

W związku z powyższym obowiązują-
ca od 2015 r. uchwała w sprawie odbiera-
nia odpadów komunalnych z nierucho-
mości niezamieszkałych (instytucji oraz 
nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjne) została uchylona dnia 
9 grudnia 2019 r. na nadzwyczajnym po-
siedzeniu Rady Miejskiej.

Wyłączenie nieruchomości nieza-
mieszkałych z gminnego systemu odbio-
ru odpadów powoduje, że każdy właści-
ciel tego rodzaju nieruchomości będzie 
zobowiązany do zawarcia indywidualnej 
umowy na odbiór odpadów komunal-
nych, podpisanej z firmą, która prowa-
dzi działalność gospodarczą w zakresie 
odbioru odpadów komunalnych na te-
renie gminy (uzyskała wpis do rejestru 
działalności regulowanej prowadzone-
go przez Burmistrza Radzymina w za-
kresie odbioru odpadów komunalnych). 
Burmistrz zobowiązany będzie na mocy 
ustawy do kontroli właścicieli nierucho-
mości nad wykonywaniem obowiązku 
zawarcia wyżej wymienionej umowy na 
odbiór odpadów.

Mając na uwadze trwający sezon grzewczy, w trosce o jakość powietrza na 
terenie naszej gminy przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zakazane jest spalanie w domowych instalacjach grzewczych:

  odpadów (w tym odpadów z przemysłu meblarskiego),
  mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych  
z ich wykorzystaniem,

  węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem  
tego węgla,

  węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
  paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej  
20 % (np. mokrego drewna).
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Linia S3 przyjmie formę pilotażową, 
co oznacza, że przez kilkanaście mie-
sięcy gminy Radzymin i Nieporęt oraz 
ZTM będą obserwowały zainteresowa-
nie ofertą przewozową. Na początku 
SKM ze stacji PKP Radzymin (u zbiegu 
ulic Kolejowej i Słonecznej) w kierun-
ku Warszawy będzie kursowała 8 razy 
dziennie, tj. 4 kursy w godzinach po-
rannych i 4 w godzinach popołudnio-
wo-wieczornych. Powrót z Warszawy 
w stronę Radzymina będzie możliwy 
za pośrednictwem 2 kursów porannych 
i 4 popołudniowo-wieczornych. Na czas 
utrudnień związanych z budową przy-
stanku Warszawa Targówek, ZTM przed-
stawił tymczasowy rozkład jazdy, zgodnie 
z którym linia S3 zostanie przekierowana 
na linię obwodową przez stacje Warszawa 
ZOO - Gdańska - Powązki - Koło - Mły-
nów - Wola - Zachodnia i dalej w kierunku 
Lotniska Chopina w Warszawie przez Ale-
je Jerozolimskie, Rakowiec, Żwirki i Wi-
gury oraz Służewiec.

Podstawową trasą dla linii S3 będzie 
nadal trasa biegnąca przez stację War-
szawa Centralna do lotniska i zostanie 

Koleją z Radzymina  
do Warszawy od nowego roku
Z dniem 2 stycznia 2020 roku wybrane pociągi linii S3 pojadą do Nieporętu i Radzymina. Składy, które dotychczas kursowały na trasie  
z Warszawy do Wieliszewa zaczną obsługiwać także stacje w Nieporęcie, Dąbkowiznie oraz Radzyminie.

w Starych Załubicach oraz umożliwi 
dojazd do szkół średnich. Ponadto li-
nia R5 przestanie obsługiwać warian-
towe przystanki przy Przedszkolu nr 2 
w Radzyminie.

Trasa linii R5 po zmianach:
RADZYMIN (Os. Victoria) - Słowac-
kiego - Korczaka - Konstytucji - Wete-
ranów - Wróblewskiego - PKP – RUDA 
– BORKI – STARE ZAŁUBICE – NO-
WE ZAŁUBICE – STARE ZAŁUBICE 
– ARCIECHÓW – STARE ZAŁUBICE 
– BORKI – RUDA – RADZYMIN (Os. 
Victoria).

Zmiana trasy linii R6
Od 2 stycznia 2020 roku nowym zada-
niem linii R6 będzie dowiezienie pół-
nocnej części Gminy Radzymin do 
przystanku kolejowego w Nieporęcie. 
Zachowane zostaną przystanki na od-
cinku od Rudy do Białobrzegów, dalej 
bus będzie kierował się w stronę Niepo-
rętu. Trasa od Białobrzeg do Radzymi-
na przez Łąki będzie obsługiwana linią 
L31 ZTM.

Trasa linii R6 po zmianach:
RUDA – STARE ZAŁUBICE – AR-
CIECHÓW – BORKI (Siwek) – BIA-
ŁOBRZEGI – NIEPORĘT (PKP)

Zmiana trasy linii R1
Po zmianach linia R1 będzie rozpo-
czynać i kończyć trasę w centrum Ra-
dzymina – idealnym punkcie prze-
siadkowym. Linia zacznie obsługiwać 
ul. Majową w Dybowie Kolonii. Linia 
zostanie również w miarę możliwości 
dostosowana do dzwonków szkolnych 
– szkoły podstawowej nr 1 w Słupnie 
oraz zespołu szkolno – przedszkolnego 
w Ciemnem.

Trasa linii R1 po zmianach:
SŁUPNO (SP1) - CEGIELNIA WAW-
RZYNA - CIEMNE - STARY JANKÓW 

- DYBÓW KOLONIA-RADZYMIN

 Trasa linii R2 
(umożliwiającej mieszkańcom podró-
żowanie w niedziele)
RADZYMIN (Ks. Czartoryskiej) – 
MOKRE – ŁOSIE – MOKRE – RA-
DZYMIN (ks. Czartoryskiej)

Zmiana trasy linii R3
Po zmianach linia R3 rozpocznie swój 
bieg w Radzyminie na przystanku Ks. 
Czartoryskiej i będzie obsługiwała 
przystanki w m. Łosie i Mokre, dalej 
(kierując się ul. Żukowskiego) obsłuży 
przystanki w Zawadach, Zwierzyńcu, 
Starym Dybowie, Emilianowie i zakoń-
czy swój bieg w centrum Radzymina.

 Trasa linii R3 po zmianach:
RADZYMIN(Ks. Czartoryskiej) – MO-
KRE – ŁOSIE – MOKRE – ZAWADY 
– ZWIERZYNIEC – STARY DYBÓW 
– EMILIANÓW- STARY DYBÓW – 
RADZYMIN (Ks. Czartoryskiej)

Linie L31 i L45
Dodać należy, że linia L31 dowiezie 
mieszkańców Radzymina i Łąk do sta-
cji PKP Nieporęt, zaś linia L45 miesz-
kańców Słupna i SIerakowa dowiezie do 
stacji PKP Dąbkowizna.

 PLANOWANE ZMIANY  
W TRASIE LINII 738

Kolejna zmiana komunikacyjna do-
tyczy trasy linii 738 w kierunku Marek 
i zostanie wprowadzona po wdrożeniu 
nowej organizacji ruchu na skrzyżowa-
niu zbiegu ulicy Trockiej i Radzymiń-
skiej. O terminie wprowadzenia tych 
zmian Zarząd Transportu Miejskiego 
poinformować ma niebawem.

W wyniku zmian autobus linii 738 
jadący od strony Radzymina będzie 
kończył trasę przy stacji metra Trocka. 
Pasażerowie podróżujący w kierunku 
dworców Wileńskiego i Wschodniego 
będą mieli możliwość przesiadki w cią-
gu ul. Radzymińskiej do często kursu-
jących linii 412 i 512.

Przebieg trasy linii 738 będzie na-
stępujący: RADZYMIN – CZARNA 
STRUGA – PUSTELNIK - al. Marsz. 
J. Piłsudskiego – Radzymińska – Troc-
ka – METRO TROCKA. Autobusy li-
nii 738 kursować będą co 20 minut 
w godzinach szczytu, co 30 minut poza 
szczytem i co 30 minut w święto. Auto-
busy linii 140, 340 i 738 na wspólnym 
odcinku trasy PUSTELNIK – ME-
TRO TROCKA będą pojawiać się na 
przystankach co 5 minut w godzinach 
szczytu, co 10 minut poza szczytem i co 
15 minut w święto.

ona przywrócona wraz z przywróce-
niem możliwości przejazdu pomiędzy 
stacjami Warszawa Wschodnia i War-
szawa Praga.

Jednocześnie informujemy, iż na 
trasie linii S3 będzie obowiązywać bilet 
metropolitalny ZTM, który można za-
kodować także na Radzymińskiej Kar-
cie Mieszkańca.

ZMIANY W LINIACH R
W wyniku uruchomienia linii SKM S3 
do Radzymina konieczne jest dostoso-
wanie rozkładów jazdy gminnych li-
nii R do kursowania pociągów, tak by 
zapewnić optymalne przesiadki w go-
dzinach kursowania pociągu w rejonie 
przystanku kolejowego Radzymin. Dla-
tego w siatce połączeń autobusowych 
uruchomiona zostanie nowa linia R7 
oraz nastąpią zmiany tras dotychczas 
obowiązujących linii.

Nowa linia R7
Nowo utworzona linia R7 będzie łączy-
ła kilka zadań jednocześnie. Jednym 
z nich będzie możliwość korzystania 

SAMOR ZĄD

Zdarzenia zarejestrowane przez monitoring miejski w Radzyminie

Tej zimy w Radzyminie nie będzie lodowiska i świątecznych dekoracji świetlnych. Jest to spowodowane oszczędnościami, które są 
konieczne w związku z nieplanowanym wcześniej spadkiem dochodów gminy Radzymin z powodu zmian w regulacjach podatku 
PIT w trakcie roku budżetowego. 

W okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2019 roku monitoring 
miejski w Radzyminie zaobserwował oraz zarejestrował łącznie 
1389 zdarzeń. Wykonano 143 przeglądy materiałów dla 
potrzeb Policji. Wydano 446 sztuk dokumentacji fotograficznej 
oraz 111 płyt CD.

Radzymin bez lodowiska i świątecznego oświetlenia

Rok 2019 w obiektywach 
miejskiego monitoringu

Podczas gdy skutki obniżenia pod-
stawowej stawki PIT do 17% i zwol-
nienia z podatku najmłodszych pra-
cujących są korzystne dla naszych 
prywatnych kieszeni, to trzeba pa-
miętać, że proporcjonalnie mniej do-
chodu wpływa do samorządów. Dla 
Radzymina w roku 2019 oznacza około 

500 tys. zł mniej w gminnej kasie. 
Podejmując decyzję, gdzie szukać 
takich oszczędności, władze gminy 
nie chciały rezygnować z inwestycji, 
zrywać obowiązujących umów, czy 
oszczędzać na gospodarce komu-
nalnej i pozostałych podstawowych 
zadaniach gminy. Zrezygnowano 

z tego, co – choć jest piękne i przy-
jemne – to nie spowoduje trwałej 
szkody i stanowi sezonową atrakcję, 
czyli z lodowiska i ze świątecznych 
dekoracji. Jedynie przed głównym 
budynkiem urzędu przy pl. Ko-
ściuszki stanęła symboliczna cho-
inka.

Gmina rozwija się dzięki Miesz-
kańcom i dzięki temu, że płacą Pań-
stwo podatki, tu gdzie mieszka-
ją. Dziękujemy za każdy formularz 
PIT, złożony do Urzędu Skarbowego 
w Wołominie, w którym wskazują 
Państwo gminę Radzymin jako miej-
sce zamieszkania i opodatkowania!

Gminny monitoring pozwala wy-
chwycić takie zdarzenia, jak wy-
kroczenia i wypadki drogowe, na-
ruszenia porządku publicznego, 
kradzieże, przypadki dewastacji, 
a czasem przestępstwa. Co miesiąc 
dzięki monitoringowi wykrywa-
nych jest 100-200 zdarzeń, które 
wymagają interwencji. Większość 
z nich jest zgłaszana Policji. Mate-
riały z monitoringu są również udo-
stępniane policjantom w związku 
z prowadzonymi przez nich docho-
dzeniami i postępowaniami. Poli-
cja ma też możliwość stałego pod-
glądu obrazu z kamer monitoringu. 
Dzięki ścisłej współpracy pomiędzy 
Centrum Monitoringu a Policją sku-
teczniej są wykrywane i karane nie-
pożądane zachowania i wzrasta bez-
pieczeństwo mieszkańców.

 Przykładem skuteczności monito-
ringu jest kradzież towaru z jednego 
ze sklepów w centrum handlowym 
w Radzyminie, zarejestrowana przez 
kamery na początku listopada 2019. 
Na nagraniu widzimy złodziei, któ-
rzy kradną towar ze sklepu. Po prze-
kazaniu zgłoszenia z monitoringu 
Policji, sprawcy zostają zatrzymani, 
a ukradziony przedmiot wraca na 
swoje miejsce: link do filmu na www.
youtube.com/gminaradzymin_ofi-
cjalnie

W przypadku wykroczeń drogo-
wych, zarejestrowanych przez moni-
toring, na miejsce zdarzenia najczę-
ściej wysyłany jest policyjny patrol, 
który nakłada na sprawców mandaty. 
Podobnie dzieje się w przypadkach 

spożywania alkoholu w miejscach 
publicznych i w razie innych naru-
szeń porządku. Policja interweniu-
je w miarę dostępnych sił i środków.

W niektórych lokalizacjach oprócz 
kamer zamontowano również gło-
śniki, przez które dyżurny z Centrum 
Monitoringu może upomnieć spraw-
ców zakłócania porządku. W ten 
sposób są przykładowo upominane 
osoby, które niewłaściwie się zacho-
wują, np. spożywają alkohol, śmiecą, 
itp., w parkach lub na terenie gmin-
nych obiektów sportowo-rekreacyj-
nych, np. na placach zabaw i boiskach 
w Ciemnem czy Załubicach. Niejed-
nokrotnie stosowano upomnienia 
głosowego wobec młodzieży, która 
jeździ rowerami lub hulajnogami po 
tarasach Domku Ogrodnika, gdzie 
obowiązuje zakaz wjeżdżania takimi 
pojazdami. W większości przypad-
ków interwencje głosowe są skutecz-
ne – napomniane osoby stosują się do 
poleceń i zaprzestają niewłaściwych 
zachowań. Przyczynia się to do lep-
szego zachowania porządku w gmi-
nie, jak również odciąża Policję.

„Jak planowałem, inwestycja w mo-
nitoring zwraca się w postaci zwięk-
szenia bezpieczeństwa, zapobiega-
nia wykroczeniom i skuteczniejszych 
interwencji Policji. Już sam fakt za-
instalowania monitoringu działa 
jak ostrzeżenie, a ścisła współpraca 
gminy z policjantami zwiększa nie-
uchronność kary za wykroczenia 
i przestępstwa” – stwierdził Krzysz-
tof Chaciński, burmistrz Radzy-
mina. W momencie uruchomienia 

•  Spożywanie alkoholu w miejscach 
publicznych – 454

•  Nietrzeźwi leżący  w miejscach 
publicznych – 36

•  Zażywanie narkotyków – 7
•  Niszczenie mienia – 9

Parkowanie :
 •  na zakazie postoju – 118
 •  na przejściu dla pieszych – 70
 •  na pasie do skrętu w prawo – 87
 •  na chodniku – 22

Wykroczenia drogowe  
udokumentowane:
 •  jazda pod prąd - 198
 •  zakaz parkowania – 48
 •  na pasie do skrętu w prawo - 9
 •   nieustąpienie pierwszeństwa, 

wyprzedzanie  - 11
 •  przejście dla pieszych – 165
 •  nielegalny handel alkoholem – 1

 •  Kolizje drogowe – 7
 •  Bójki – 5
 •  Nietrzeźwi kierujący – 3
 •  Niebezpieczna jazda – 12
 •  Dziwne zachowanie – 9

Interwencje głosowe:
 •  Ciemne – 44  ( spożywanie 

alkoholu i nieprawidłowe użyt-
kowanie sprzętu)

 •  Załubice – 15 (spożywanie alko-
holu i nieprawidłowe użytko-
wanie sprzętu)

 •  Domek Czartoryskiej – 50 (jaz-
da po tarasie i spożywanie alko-
holu)

•  Potrącenie psa – 1
•  Wypadek samochodowy – 1
•  Wytoczenie się auta z parkingu – 2
•  Palenie śmieci – 1
•  Żebranie – 1

Interwencje „na gorąco”:
 •  kradzież sklepowa – 2
 •  włamanie do samochodu – 1
Przegląd materiałów z archiwum 
monitoringu dla potrzeb Policji:
KRADZIEŻE:
 •  aut – 18
 •  motor, skuter – 1
 •  portfel, torebka – 5
 •  rowerów – 8
 •  paliwa – 2
 •  mienia – 10
USZKODZENIA:
 •  aut – 41, •  mienia – 2

•  Ustalenie sprawców kolizji – 15
•  Włamania, kradzieże – 5
•  Bójki – 5
•  Potrącenie pieszego, rowerzysty – 9
•  Poszukiwanie aut – 21
•  W związku ze znalezieniem zwłok 

w bramie budynku – 1 

z SKM, dodatkowo linia umożliwi do-
jazd do szkół – zarówno średnich jak 
i podstawowych na terenie naszej gmi-
ny.   linia R7 będzie obsługiwała przy-
stanek przy Przedszkolu nr 2 w Radzy-
minie, którego nie będzie obsługiwała 
w nowym kształcie linia R5 

Docelowa trasa linii R7:
SIERAKÓW - SŁUPNO (SP2) – CE-
GIELNIA – RADZYMIN (ulicami Si-
korskiego, Jana Pawła II, Weteranów, 
Marii Konopnickiej, Generała Stanisła-
wa Maczka, Nowa, Patriotów, Wycinki, 
Wincentego Witosa i Kolejowa do PKP 
Radzymin) oraz w odwrotnym kierun-
ku. Na czas prowadzenia prac remonto-
wych ul. Sikorskiego busy zostaną skie-
rowane ulicami: Polna, Hallera i dalej 
Jana Pawłą II w kierunku PKP.  

Zmiana trasy Linii R5
Linia ta pozwoli pasażerom Radzymi-
na z ulic Słowackiego, Korczaka i Kon-
stytucji dojechać do stacji PKP. Wraz 
z uruchomieniem SKM do Radzymi-
na dotychczasowy układ linii R5 zosta-
nie rozszerzony o obsługę Arciecho-
wa i Borek oraz przystanku przy PKP 
Radzymin. W miarę możliwości linia 
zostanie również zsynchronizowa-
na z dzwonkami szkoły podstawowej 

w październiku 2017 r. system mo-
nitoringu miał trzydzieści kamer 
i obejmował tylko miasto. Po dwóch 
latach funkcjonowania i ciągłej 

rozbudowy liczba kamer zwiększyła 
się do ponad czterdziestu i zainstalo-
wano je także na terenach wiejskich 
– przy głównych skrzyżowaniach 

dróg i obiektach użyteczności pu-
blicznej. System jest stale rozwijany 
pod względem zasięgu i możliwości 
technicznych.

“Ponad dwuletni czas funkcjonowania monitoringu miasta Radzymin oceniam bardzo dobrze.  Kilkadziesiąt kamer 
na terenie całej gminy Radzymin znacznie przyczyniło się do ograniczenia zdarzeń w miejscach w których wcześniej 
dochodziło do zakłócenia ładu i porządku publicznego. Głównym zadaniem monitoringu jest działanie prewencyjne, 
jednak bardzo często wykorzystujemy już zarejestrowane materiały w celu ustalenia sprawców przestępstw oraz 
okoliczności wypadków i kolizji drogowych. Idealnym przykładem działania monitoringu jest zdarzenie z pierwszych 
dni grudnia bieżącego roku, gdy dwójka małych dzieci oddaliła się spod opieki mamy w centrum Radzymina i jak 
wynikało ze zgłoszenia miały wsiąść do autobusu, który odjechał w stronę Warszawy. Szybka reakcja pracownika 
monitoringu po zgłoszeniu dyżurnego komisariatu pozwoliła bardzo szybko odnaleźć zaginioną dwójkę w rejonie 
cmentarza przy al. Jana Pawła II.” - komendant Komisariatu Policji w Radzyminie, podinspektor Rafał Trzaskoma.
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06:15 08:30 10:30 12:30 14:30 17:30 21:10
06:16 08:31 10:31 12:31 14:31 17:31 21:11
06:17 08:32 10:32 12:32 14:32 17:32 21:12
06:18 08:33 10:33 12:33 14:33 17:33 21:13

06:22 08:37 10:37 12:37 14:37 17:37 21:17

06:25 08:40 10:40 12:40 14:40 17:40 21:20
06:26 08:41 10:41 12:41 14:41 17:41 21:21
06:28 08:43 10:43 12:43 14:43 17:43 21:23
06:29 08:44 10:44 12:44 14:44 17:44 21:24
06:30 08:45 10:45 12:45 14:45 17:45 21:25
06:31 08:46 10:46 12:46 14:46 17:46 21:26
06:32 08:47 10:47 12:47 14:47 17:47 21:27
06:34 08:49 10:49 12:49 14:49 17:49 21:29
06:35 08:50 10:50 12:50 14:50 17:50 21:30
06:37 08:52 10:52 12:52 14:52 17:52 21:32
06:38 08:53 10:53 12:53 14:53 17:53 21:33
06:39 08:54 10:54 12:54 14:54 17:54 21:34
06:40 08:55 10:55 12:55 14:55 17:55 21:35
06:42 08:57 10:57 12:57 14:57 17:57 21:37
06:43 08:58 10:58 12:58 14:58 17:58 21:38
06:45 09:00 11:00 13:00 15:00 18:00 21:40
06:46 09:01 11:01 13:01 15:01 18:01 21:41
06:47 09:02 11:02 13:02 15:02 18:02 21:42
06:48 09:03 11:03 13:03 15:03 18:03 21:43
06:49 09:04 11:04 13:04 15:04 18:04 21:44
06:52 09:07 11:07 13:07 15:07 18:07 21:47
06:53 09:08 11:08 13:08 15:08 18:08 21:48
06:54 09:09 11:09 13:09 15:09 18:09 21:49
06:55 09:10 11:10 13:10 15:10 18:10 21:50
06:55 09:10 11:10 13:10 15:10 18:10 21:50
06:56 09:11 11:11 13:11 15:11 18:11 21:51
06:58 09:13 11:13 13:13 15:13 18:13 21:53
06:59 09:14 11:14 13:14 15:14 18:14 21:54
07:00 09:15 11:15 13:15 15:15 18:15 21:55
07:03 09:18 11:18 13:18 15:18 18:18 21:58
07:05 09:20 11:20 13:20 15:20 18:20 22:00
07:06 09:21 11:21 13:21 15:21 18:21 22:01
07:07 09:22 11:22 13:22 15:22 18:22 22:02
07:08 09:23 11:23 13:23 15:23 18:23 22:03
07:09 09:24 11:24 13:24 15:24 18:24 22:04
07:10 09:25 11:25 13:25 15:25 18:25 22:05
07:11 09:26 11:26 13:26 15:26 18:26 22:06
07:12 09:27 11:27 13:27 15:27 18:27 22:07
07:12 09:27 11:27 13:27 15:27 18:27 22:07
07:13 09:28 11:28 13:28 15:28 18:28 22:08
07:15 09:30 11:30 13:30 15:30 18:30 22:10
07:18 09:33 11:33 13:33 15:33 18:33 22:13
07:19 09:34 11:34 13:34 15:34 18:34 22:14
07:21 09:36 11:36 13:36 15:36 18:36 22:16
07:22 09:37 11:37 13:37 15:37 18:37 22:17
07:23 09:38 11:38 13:38 15:38 18:38 22:18
07:24 09:39 11:39 13:39 15:39 18:39 22:19
07:26 09:41 11:41 13:41 15:41 18:41 22:21
07:27 09:42 11:42 13:42 15:42 18:42 22:22
07:28 09:43 11:43 13:43 15:43 18:43 22:23
07:29 09:44 11:44 13:44 15:44 18:44 22:24
07:30 09:45 11:45 13:45 15:45 18:45 22:25
07:32 09:47 11:47 13:47 15:47 18:47 22:27
07:33 09:48 11:48 13:48 15:48 18:48 22:28

07:35 09:50 11:50 13:50 15:50 18:50 22:30
07:37 09:52 11:52 13:52 15:52 18:52 22:32

07:41 09:56 11:56 13:56 15:56 18:56 22:36
07:43 09:58 11:58 13:58 15:58 18:58 22:38
07:44 09:59 11:59 13:59 15:59 18:59 22:39
07:45 10:00 12:00 14:00 16:00 19:00 22:40

Radzymin, Os. Victoria - pętla 04:10 05:10 06:05 06:25 07:10 09:30 11:30 13:10 14:05 15:05 16:07 17:05 18:10 19:15 20:15
Radzymin, Os. Victoria 01 04:11 05:11 06:06 06:26 07:11 09:31 11:31 13:11 14:06 15:06 16:08 17:06 18:11 19:16 20:16
Radzymin, Korczaka 04:12 05:12 06:07 06:27 07:12 09:32 11:32 13:12 14:07 15:07 16:09 17:07 18:12 19:17 20:17
Radzymin, Norwida 04:13 05:13 06:08 06:28 07:13 09:33 11:33 13:13 14:09 15:09 16:11 17:09 18:13 19:18 20:18
Możliwa przesiadka z autobusu 738 jadącego z Warszawy
Radzymin, Ks.Czartoryskiej 04:18 05:18 06:13 06:33 07:18 09:38 11:38 13:18 14:14 15:12 16:13 17:11 18:16 19:20 20:20
SKM S3 z WARSZAWY x x x x x x x x x x x 17:14 18:10 x x
Radzymin, PKP Radzymin 04:21 05:21 06:16 x 07:23 x x x x x 16:17 17:15 18:20 19:23 20:23
SKM S3 do WARSZAWY 04:30 05:29 06:27 x 07:30 x x x x x 16:30 x 18:30 19:30 20:28
Radzymin, Wycinki - Kapliczka 05:24 06:35 07:25 09:40 11:40 13:20 14:16 15:14 16:22 17:18 18:23 20:25
Radzymin, Przemysłowa 05:25 06:36 07:26 09:41 11:41 13:21 14:17 15:15 16:23 17:19 18:24 20:26
Radzymin, Rzeczna 05:27 06:38 07:28 09:43 11:43 13:23 14:19 15:17 16:25 17:21 18:26 20:28
Ruda, Nadrzeczna 05:28 06:39 07:29 09:44 11:44 13:24 14:20 15:18 16:26 17:22 18:27 20:29
Ruda, Promienna 05:29 06:40 07:30 09:45 11:45 13:25 14:21 15:19 16:27 17:23 18:28 20:30
Ruda, OSP 05:30 06:41 07:31 09:46 11:46 13:26 14:22 15:20 16:28 17:24 18:29 20:31
Ruda, Kapliczka 05:31 06:42 07:32 09:47 11:47 13:27 14:23 15:21 16:29 17:25 18:30 20:32
Borki, Leszczynowa 05:33 06:44 07:34 09:49 11:49 13:29 14:25 15:23 16:31 17:27 18:32 20:34
Borki, Rekreacyjna 05:34 06:45 07:35 09:50 11:50 13:30 14:26 15:24 16:32 17:28 18:33 20:35
Borki, Błękitna 05:36 06:47 07:37 09:52 11:52 13:32 14:28 15:26 16:34 17:30 18:35 20:37
Borki, Rekreacyjna 05:37 06:48 07:38 09:53 11:53 13:33 14:29 15:27 16:35 17:31 18:36 20:38
Borki, Leszczynowa 05:38 06:49 07:39 09:54 11:54 13:34 14:30 15:28 16:36 17:32 18:37 20:39
Ruda, Teresin 05:39 06:50 07:40 09:55 11:55 13:35 14:31 15:29 16:37 17:33 18:38 20:40
Stare Załubice, Szkoła 05:41 06:52 07:42 09:57 11:57 13:37 14:33 15:31 16:39 17:35 18:40 20:42
Stare Załubice, Poczta 05:42 06:53 07:43 09:58 11:58 13:38 14:34 15:32 16:40 17:36 18:41 20:43
Nowe Załubice, Starorzecze 05:44 06:55 07:45 10:00 12:00 13:40 14:36 15:34 16:42 17:38 18:42 20:45
Nowe Załubice, Irysowa 05:45 06:56 07:46 10:01 12:01 13:41 14:37 15:35 16:43 17:39 18:43 20:46
Nowe Załubice, Opolska - pętla 05:46 06:57 07:47 10:02 12:02 13:42 14:38 15:36 16:44 17:40 18:44 20:47
Nowe Załubice, Irysowa 05:47 06:58 07:48 10:03 12:03 13:43 14:39 15:37 16:45 17:41 18:45 20:48
Nowe Załubice, Starorzecze 05:48 06:59 07:49 10:04 12:04 13:44 14:40 15:38 16:46 17:42 18:46 20:49
Stare Załubice. Poczta 05:51 07:02 07:52 10:07 12:07 13:47 14:43 15:41 16:49 17:45 18:48 20:52
Stare Załubice, Szkoła 05:52 07:03 07:53 10:08 12:08 13:48 14:44 15:42 16:50 17:46 18:49 20:53
Stare Załubice 05:53 07:04 07:54 10:09 12:09 13:49 14:45 15:43 16:51 17:47 18:50 20:54
Stare Załubice, Marcinki 05:54 07:05 07:55 10:10 12:10 13:50 14:46 15:44 16:52 17:48 18:51 20:55
Stare Załubice, Zegrzyńska 05:54 07:05 07:55 10:10 12:10 13:50 14:46 15:44 16:52 17:48 18:51 20:55
Stare Załubice, Wolica 05:55 07:06 07:56 10:11 12:11 13:51 14:47 15:45 16:53 17:49 18:52 20:56
Stare Załubice, Jaworowa 05:57 07:08 07:58 10:13 12:13 13:53 14:49 15:47 16:55 17:51 18:54 20:58
Arciechów, Żeglarska 05:58 07:09 07:59 10:14 12:14 13:54 14:50 15:48 16:56 17:52 18:55 20:59
Arciechów, Słoneczna 05:59 07:10 08:00 10:15 12:15 13:55 14:51 15:49 16:57 17:53 18:56 21:00
Arciechów, Arciechów - pętla 06:02 07:13 08:03 10:18 12:18 13:58 14:54 15:52 17:00 17:56 18:59 21:03
Arciechów, Jaworowa 06:04 07:15 08:05 10:20 12:20 14:00 14:56 15:54 17:02 17:58 19:01 21:05
Stare Załubice, Pod Świerkami 06:05 07:16 08:06 10:21 12:21 14:01 14:57 15:55 17:03 17:59 19:02 21:06
Stare Załubice, Wolica 06:06 07:17 08:07 10:22 12:22 14:02 14:58 15:56 17:04 18:00 19:03 21:07
Borki, Główna 06:07 07:18 08:08 10:23 12:23 14:03 14:59 15:57 17:05 18:01 19:04 21:08
Borki, Siwek 06:07 07:18 08:08 10:23 12:23 14:03 14:59 15:57 17:05 18:01 19:04 21:08
Borki, Główna 06:08 07:19 08:09 10:24 12:24 14:04 15:00 15:58 17:06 18:02 19:05 21:09
Stare Załubice, Wolica 06:08 07:19 08:09 10:24 12:24 14:04 15:00 15:58 17:06 18:02 19:05 21:09
Stare Załubice, Zegrzyńska 06:09 07:20 08:10 10:25 12:25 14:05 15:01 15:59 17:07 18:03 19:06 21:10
Stare Załubice, Marcinki 06:09 07:20 08:10 10:25 12:25 14:05 15:01 15:59 17:07 18:03 19:06 21:10
Stare Załubice 06:10 07:21 08:11 10:26 12:26 14:06 15:02 16:00 17:08 18:04 19:07 21:11
Stare Załubice, Szkoła 06:12 07:23 08:13 10:28 12:28 14:08 15:04 16:02 17:10 18:06 19:09 21:13
Borki, Leszczynowa 06:15 07:26 08:16 10:31 12:31 14:11 15:07 16:05 17:13 18:09 19:12 21:16
Borki, Rekreacyjna 06:16 07:27 08:17 10:32 12:32 14:12 15:08 16:06 17:14 18:10 19:13 21:17
Borki, Błękitna 06:18 07:29 08:19 10:34 12:34 14:14 15:10 16:08 17:16 18:12 19:15 21:19
Borki, Rekreacyjna 06:19 07:30 08:20 10:35 12:35 14:15 15:11 16:09 17:17 18:13 19:16 21:20
Borki, Leszczynowa 06:20 07:31 08:21 10:36 12:36 14:16 15:12 16:10 17:18 18:14 19:17 21:21
Ruda, Teresin 06:21 07:32 08:22 10:37 12:37 14:17 15:13 16:11 17:19 18:15 19:18 21:22
Ruda, Kapliczka 06:23 07:34 08:24 10:39 12:39 14:19 15:15 16:13 17:21 18:17 19:20 21:24
Ruda, OSP 06:24 07:35 08:25 10:40 12:40 14:20 15:16 16:14 17:22 18:18 19:21 21:25
Ruda, Promienna 06:25 07:36 08:26 10:41 12:41 14:21 15:17 16:15 17:23 18:19 19:22 21:26
Ruda, Nadrzeczna 06:26 07:37 08:27 10:42 12:42 14:22 15:18 16:16 17:24 18:20 19:23 21:27
Ruda, Rzeczna 06:27 07:38 08:28 10:43 12:43 14:23 15:19 16:17 17:25 18:21 19:24 21:28
Ruda, Przemysłowa 06:29 07:40 08:30 10:45 12:45 14:25 15:21 16:19 17:27 18:23 19:26 21:30
Radzymin, Wycinki - Kapliczka 06:30 07:41 08:31 10:46 12:46 14:26 15:22 16:20 17:28 18:24 19:27 21:31
SKM S3 z WARSZAWY 06:09 x x x x x 15:09 x 17:14 18:10 19:11 x
Radzymin, PKP Radzymin 06:33 x x x x x 15:25 16:23 17:30 18:26 19:29 x
SKM S3 do WARSZAWY x x x x x x x 16:30 x 18:30 x x
Radzymin, Wróblewskiego 06:35 07:43 08:33 10:48 12:48 14:28 15:24 16:25 17:30 18:28 19:31 21:33
Radzymin, Ks.Czartoryskiej 06:37 07:45 08:35 10:50 12:50 14:30 15:26 16:27 17:32 18:30 19:33 21:35
Możliwa przesiadka do autobusu 738 jadącego do Warszawy
Radzymin, Norwida 06:41 07:49 08:39 10:54 12:54 14:34 15:30 16:31 17:36 18:34 19:37 21:39
Radzymin, Korczaka 06:43 07:51 08:41 10:56 12:56 14:36 15:32 16:33 17:38 18:36 19:39 21:41
Radzymin, Os. Victoria 06:44 07:52 08:42 10:57 12:57 14:37 15:33 16:34 17:39 18:37 19:40 21:42
Radzymin, Os. Victoria - pętla 06:45 07:53 08:43 10:58 12:58 14:38 15:34 16:35 17:40 18:38 19:41 21:43

R5 (od poniedziałku do piątku) (soboty)ROZKŁADY JAZDY W GMINIE RADZYMIN OD 02.01.2020
R1  (od poniedziałku do piątku) sobota

Możliwa przesiadka z autobusu 738 jadącego z Warszawy
Radzymin, Ks.Czartoryskiej 05:30 08:30 11:30 18:30
Radzymin, Leśna 05:34 08:34 11:34 18:34
Mokre OSP 05:36 08:36 11:36 18:36
Łosie pętla 05:39 08:39 11:39 18:39
Mokre OSP 05:42 08:42 11:42 18:42
Radzymin, Leśna 05:45 08:45 11:45 18:45
Radzymin, Ks. Czartoryskiej 05:48 08:48 11:48 18:48
Możliwa przesiadka do autobusu 738 jadącego do Warszawy

R2 niedziela

R3 (od poniedziałku do piątku) sobota

Możliwa przesiadka z autobusu 738 jadącego z Warszawy
Radzymin, Ks.Czartoryskiej 06:10 08:00 11:05 13:20 20:26
Radzymin, Leśna 06:14 08:04 11:09 13:24 20:30
Mokre OSP 06:16 08:06 11:11 13:26 20:32
Łosie pętla 06:19 08:09 11:14 13:29 20:35
Mokre OSP 06:22 08:12 11:17 13:32 20:38
Zawady OSP 06:26 08:16 11:21 13:36 20:42
Zawady 03 06:27 08:17 11:22 13:37 20:43
Zwierzyniec, Zawadzka 06:28 08:18 11:23 13:38 20:44
Zwierzyniec, Żurawia 06:29 08:19 11:24 13:39 20:45
Zwierzyniec, Czajki 06:30 08:20 11:25 13:40 20:46
Zwierzyniec 01 06:31 08:21 11:26 13:41 20:47
Stary Dybów, Szwoleżerów 06:33 08:23 11:28 13:43 20:49
Emilianów, Wesoła 06:36 08:26 11:31 13:46 20:52
Stary Dybów, Myśliwska 06:39 08:29 11:34 13:49 20:55
Stary Dybów, Szwoleżerów 06:41 08:31 11:36 13:51 20:57
Stary Dybów, Rycerska 06:42 08:32 11:37 13:52 20:58
Radzymin, Ogrodowa 06:44 08:34 11:39 13:54 21:00
Radzymin, Norwida 06:46 08:36 11:41 13:56 21:02
Radzymin, Ks. Czartoryskiej 06:48 08:38 11:43 13:58 21:04
Możliwa przesiadka do autobusu 738 jadącego do Warszawy

Możliwa przesiadka z autobusu 738 jadącego z Warszawy
Radzymin, Ks.Czartoryskiej 05:30 08:30 12:30 13:20 15:35 19:10
Radzymin, Leśna 05:34 08:34 12:34 13:24 15:39 19:14
Mokre OSP 05:36 08:36 12:36 13:26 15:41 19:16
Łosie pętla 05:39 08:39 12:39 13:29 15:44 19:19
Mokre OSP 05:42 08:42 12:42 13:32 15:47 19:22
Zawady OSP 05:46 08:46 12:46 13:36 15:51 19:26
Zawady 03 05:47 08:47 12:47 13:37 15:52 19:27
Zwierzyniec, Zawadzka 05:48 08:48 12:48 13:38 15:53 19:28
Zwierzyniec, Żurawia 05:49 08:49 12:49 13:39 15:54 19:29
Zwierzyniec, Czajki 05:50 08:50 12:50 13:40 15:55 19:30
Zwierzyniec 01 05:51 08:51 12:51 13:41 15:56 19:31
Stary Dybów, Szwoleżerów 05:53 08:53 12:53 13:43 15:58 19:33
Emilianów, Wesoła 05:56 08:56 12:56 13:46 16:01 19:36
Stary Dybów, Myśliwska 05:59 08:59 12:59 13:49 16:04 19:39
Stary Dybów, Szwoleżerów 06:01 09:01 13:01 13:51 16:06 19:41
Stary Dybów, Rycerska 06:02 09:02 13:02 13:52 16:07 19:42
Radzymin, Ogrodowa 06:04 09:04 13:04 13:54 16:09 19:44
Radzymin, Norwida 06:06 09:06 13:06 13:56 16:11 19:46
Radzymin, Ks. Czartoryskiej 06:08 09:08 13:08 13:58 16:13 19:48
Możliwa przesiadka do autobusu 738 jadącego do Warszawy

Możliwa przesiadka z autobusu 738 jadącego z Warszawy
Słupno, Słupno 06:57 09:08 12:00 14:28 15:38 16:43 21:13
Cegielnia, Wawrzyna 06:58 09:09 12:01 14:29 15:39 16:44 21:14
Ciemne, Glinki 06:59 09:10 12:02 14:30 15:40 16:45 21:15
Ciemne, Urocza 07:00 09:11 12:03 14:31 15:41 16:46 21:16
Ciemne, Iglasta 07:02 09:15 12:07 14:35 15:45 16:50 21:20
Ciemne , Szkoła 07:04 09:17 12:09 14:37 15:47 16:52 21:22
Stary Janków, pętla 07:06 09:18 12:10 14:38 15:48 16:53 21:23
Ciemne , Szkoła 07:07 09:19 12:11 14:39 15:49 16:54 21:24
Majowa III 07:08 09:20 12:12 14:40 15:50 16:55 21:25
Majowa II 07:09 09:21 12:13 14:41 15:51 16:56 21:26
Majowa I 07:10 09:22 12:14 14:42 15:52 16:57 21:27
Majowa 02 07:12 09:25 12:17 14:45 15:55 17:00 21:30
Radzymin, Norwida 02 07:16 09:26 12:18 14:46 15:56 17:01 21:31
Radzymin, Ks. Czartoryskiej 07:19 09:27 12:19 14:47 15:57 17:02 21:32
Możliwa przesiadka do autobusu 738 jadącego do i z Warszawy
Radzymin, Ks. Czartoryskiej 07:24 09:32 12:24 14:57 16:12 17:12 21:37
Radzymin, Traugutta 07:25 09:33 12:25 14:58 16:13 17:13 21:38
Radzymin, Norwida 07:27 09:35 12:27 15:00 16:15 17:15 21:40
Radzymin Majowa I 07:32 09:40 12:32 15:05 16:20 17:20 21:45
Radzymin, Majowa II 07:33 09:41 12:33 15:06 16:21 17:21 21:46
Radzymin, Majowa III 07:34 09:42 12:34 15:07 16:22 17:22 21:47
Radzymin, S8 07:35 09:43 12:35 15:08 16:23 17:23 21:48
Ciemne, Szkoła 07:39 09:47 12:39 15:12 16:27 17:27 21:52
Stary Janków, Pętla 07:41 09:49 12:41 15:14 16:29 17:29 21:54
Ciemne , Szkoła 07:43 09:50 12:42 15:15 16:30 17:30 21:55
Ciemne, Iglasta 07:44 09:51 12:43 15:16 16:31 17:31 21:56
Ciemne, Urocza 07:45 09:52 12:44 15:17 16:32 17:32 21:57
Ciemne, Glinki 07:46 09:53 12:45 15:18 16:33 17:33 21:58
Cegielnia, Wawrzyna 07:47 09:54 12:46 15:19 16:34 17:34 21:59
Słupno, Słupno 07:50 09:57 12:49 15:22 16:37 17:37 22:02
Możliwa przesiadka do autobusu 738 jadącego do Warszawy

Możliwa przesiadka z autobusu 738 jadącego z Warszawy
Słupno, Słupno 07:30 09:30 11:30 14:10 16:25 20:00
Cegielnia, Wawrzyna 07:31 09:31 11:31 14:11 16:26 20:01
Ciemne, Glinki 07:32 09:32 11:32 14:12 16:27 20:02
Ciemne, Urocza 07:33 09:33 11:33 14:13 16:28 20:03
Ciemne, Iglasta 07:35 09:37 11:37 14:17 16:32 20:07
Ciemne , Szkoła 07:37 09:39 11:39 14:19 16:34 20:09
Stary Janków, pętla 07:39 09:40 11:40 14:20 16:35 20:10
Ciemne , Szkoła 07:40 09:41 11:41 14:21 16:36 20:11
Majowa III 07:41 09:42 11:42 14:22 16:37 20:12
Majowa II 07:42 09:43 11:43 14:23 16:38 20:13
Majowa I 07:43 09:44 11:44 14:24 16:39 20:14
Majowa 02 07:45 09:47 11:47 14:27 16:42 20:17
Radzymin, Norwida 02 07:49 09:48 11:48 14:28 16:43 20:18
Radzymin, Ks. Czartoryskiej 07:52 09:49 11:49 14:29 16:44 20:19
Możliwa przesiadka do autobusu 738 jadącego do i z Warszawy
Radzymin, Ks. Czartoryskiej 07:57 09:54 11:54 14:57 16:49 20:24
Radzymin, Traugutta 07:58 09:55 11:55 14:58 16:50 20:25
Radzymin, Norwida 08:00 09:57 11:57 15:00 16:52 20:27
Radzymin Majowa I 08:05 10:02 12:02 15:05 16:57 20:32
Radzymin, Majowa II 08:06 10:03 12:03 15:06 16:58 20:33
Radzymin, Majowa III 08:07 10:04 12:04 15:07 16:59 20:34
Radzymin, S8 08:08 10:05 12:05 15:08 17:00 20:35
Ciemne, Szkoła 08:12 10:09 12:09 15:12 17:04 20:39
Stary Janków, Pętla 08:14 10:11 12:11 15:14 17:06 20:41
Ciemne , Szkoła 08:16 10:12 12:12 15:15 17:07 20:42
Ciemne, Iglasta 08:17 10:13 12:13 15:16 17:08 20:43
Ciemne, Urocza 08:18 10:14 12:14 15:17 17:09 20:44
Ciemne, Glinki 08:19 10:15 12:15 15:18 17:10 20:45
Cegielnia, Wawrzyna 08:20 10:16 12:16 15:19 17:11 20:46
Słupno, Słupno 08:23 10:19 12:19 15:22 17:14 20:49
Możliwa przesiadka do autobusu 738 jadącego do Warszawy
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SAMOR ZĄD

14 października popularnie zwany Dniem Nauczyciela to szczególny 
dzień, w którym uczniowie mają okazję podziękować nauczycielom  
za ich trud i pracę oraz wyrazić swoje uznanie.

W dniach 9 września – 18 listopada br. Urząd Miasta i Gminy 
Radzymin przeprowadził procedurę Radzymińskiego Budżetu 
Partycypacyjnego na 2020 rok. O jego zasadach pisaliśmy 
w poprzednim wydaniu. Teraz nadszedł czas na podzielenie 
się z Państwem wynikami i na przedstawienie zwycięskich 
projektów.

Dzień Edukacji Narodowej  
w Radzyminie

Wyniki Radzymińskiego Budżetu 
Partycypacyjnego 2020

Od stycznia 2017 r. w gminie Radzymin funkcjonuje Centrum Usług Wspólnych, 
konsolidujące obsługę finansową, księgową i organizacyjno-administracyjną gminnych 
przedszkoli i szkół podstawowych. 

Wspólna obsługa administracyjna 
jednostek kultury i sportu w gminie

W ostatnich miesiącach świad-
czenia CUW zostały rozszerzo-
ne na gminne jednostki kultu-
ry i sportu.

Zgodnie z przepisami usta-
wy o samorządzie gminnym, 
Centrum Usług Wspólnych 
może prowadzić obsługę gmin-
nych jednostek na podstawie 
zawartych z nimi porozumień, 
po uprzednim zgłoszeniu tego 
zamiaru Burmistrzowi Radzy-
mina.

Jed no z porozu mień, 
o których mowa wyżej zosta-
ło zawarte pomiędzy Biblioteką 
Publiczną Miasta i Gminy Ra-
dzymin oraz Centrum i od dnia 
1 sierpnia 2019 r. CUW zajmuje 
się obsługą administracyjną ra-
dzymińskiej biblioteki. Drugie 
porozumienie zostało wdro-
żone od 1 września br. i doty-
czyło obsługi Radzymińskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu.

Obecnie Centrum Usług 

Wspólnych oprócz swoich za-
dań statutowych i obsługą 
dziewięciu jednostek oświato-
wych, zajmuję się też obsługą 
jednostek kultury i sportu pod 
względem kadrowym, księgo-
wym i administracyjno-orga-
nizacyjnym. Warto zaznaczyć, 
że Centrum nie narusza upraw-
nień dyrektorów jednostek ob-
sługiwanych do dysponowania 
środkami finansowymi, okre-
ślonymi w planach finanso-
wych poszczególnych jedno-
stek.

Centrum Usług Wspólnych 
w Radzyminie skonsolidowa-
ło w sobie funkcje wsparcia 
w jednej wydzielonej struktu-
rze oraz świadczy wspólne za-
dania na rzecz obsługiwanych 
jednostek.

Dzięki koncentracji zadań 
w jednej strukturze i standa-
ryzacji procedur, zaobserwo-
wano obniżenie się kosztów 

działalności, a tym samym 
uwidoczniła się sprawniejsza 
i lepsza kontrola oraz skutecz-
niejsze podejmowanie decyzji.

Centrum Usług Wspólnych 
w Radzyminie to także wykwa-
lifikowana kadra specjalistów 
w swojej dziedzinie, bez której 
realizacja zadań i celów CUW 
nie byłaby możliwa.

W perspektywie kolejnych 
lat powinniśmy zaobserwo-
wać, kolejne korzyści płynące 
ze wspólnej obsługi jednostek.

W kategorii projektów inwestycyj-
nych mieszkańcy gminy Radzymin 
wybrali następujące przedsięwzięcia:
1    Budowa toru rowerowego „pump-

track” w Radzyminie wraz z infra-
strukturą towarzyszącą;

2    Boisko wielofunkcyjne z oświetle-
niem w Łąkach;

3     Ścieżka edukacyjna „Zielona kla-
sa”. przy SP w Starych Załubicach.  
W kategorii projektów nieinwe-
stycyjnych mieszkańcy wybrali 

Jest to też okazja do nagrodzenia szcze-
gólnie wyróżniających się pedagogów 
przez ich przełożonych.

Tradycyjnie w tym dniu w Miejskiej 
Sali Koncertowej w Radzyminie odbyła 
się uroczystość i przyznano wyróżnienia 
Burmistrza Radzymina dla pedagogów 
z pasją.
Tegoroczni nagrodzeni:
•   Bożena Matera  

(Przedszkole nr 2 Radzymin) 
•   Monika Kowalik (ZSP Ciemne)
•   Ewa Stańczak (SP1 Radzymin)
•   Iwona Smoczyńska  

(SP1 Radzymin)
•   Dorota Nowowiejska  

(SP2 Radzymin)
•   Teresa Górska (SP2 Radzymin)
•   Katarzyna Matera (SP1 Słupno)
•   Joanna Mierzwicka (SP2 Słupno)
•   Anna Regulska (SP Nadma)
•   Agnieszka Pisarek  

(SP Stare Załubice)

W obecnym roku szkolnym w gronie 
menedżerów oświaty powitaliśmy Hannę 

Baryłkę, Dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej 
w Radzyminie i Magdalenę Sycik, Dyrek-
tora Szkoły Podstawowej im. Armii Kra-
jowej w Starych Załubicach. Obu paniom 
złożono gratulacje z powodu wygranych 
konkursów. Pozostali dyrektorzy publicz-
nych szkół i przedszkoli z terenu gminy 
Radzymin otrzymali nagrody Burmistrza 
Radzymina i podziękowania za zaangażo-
wanie włożone w pracę na rzecz uczniów.

W publicznych szkołach, przedszkolach 
prowadzonych przez gminę Radzymin 
pracuje obecnie ponad 400 nauczycieli. 
Nasi nauczyciele pracują z pasją i zaan-
gażowaniem, czego dowodem są liczne 
nagrody i wyróżnienia naszych uczniów. 
Nauczyciel, który wykonuje swój zawód 
z pasją poświęca się dla swoich uczniów, 
z entuzjazmem podchodzi do nowych wy-
zwań jest świadomy swojej roli i wie jak 
ważną rolę odgrywa w życiu ucznia.

Wierzymy, że w kolejnym roku będzie 
jeszcze więcej okazji do wyróżnień wśród 
nauczycieli, zaś wszystkim nagrodzonym 
serdecznie gratulujemy!

R6 (od poniedziałku do piątku) (od poniedziałku do piątku) 

KILKA STATYSTYK
Razem oddano 7450 głosów; 
•  6543 to głosy ważne, w tym 4221 głosów oddano poprzez platformę 

internetową, a 2322 poprzez papierowe karty do głosowania; ilość 
osób głosujących to 3974, 

•  dla porównania w RBP 2019 udział wzięły 3123 osoby; 3518 osób  
oddało głosy ważne, w tym 2243 w sposób elektroniczny, a 1275  
poprzez karty papierowe; kobiety oddały łącznie 4118 głosów; męż-
czyźni oddali 3332 głosy;

•  na projekty z obszarów wiejskich przeznaczono 370.500,00 zł  
(tj. 49,4% ogółu środków przeznaczonych na RBP 2020), w tym na 
projekty inwestycyjne  327.500,00 zł, a na projekty nieinwestycyjne 
43.000,00 zł; 

•  na projekty z obszaru miejskiego przeznaczono  379.500,00 zł (tj. 
50,6% ogółu środków przeznaczonych na RBP 2020), w tym na 
projekty inwestycyjne  250.000,00 zł, a na projekty nieinwestycyj-
ne 129.500,00 zł;

•  do realizacji wybrano 10 projektów z 23 pozytywnie zweryfikowa-
nych formalnie oraz merytorycznie, w tym 3 inwestycyjne i 7 niein-
westycyjnych. 

Ruda, OSP 03:55 04:55 05:55 07:00 14:30 15:42 16:54 17:50 18:45 20:00
Ruda, Kapliczka 03:56 04:56 05:56 07:01 14:31 15:43 16:55 17:51 18:46 20:01
Ruda, Teresin 03:57 04:57 05:57 07:03 14:33 15:45 16:57 17:53 18:47 20:02
Stare Załubice 03:59 04:59 05:59 07:06 14:36 15:48 17:00 17:56 18:49 20:04
Stare Załubice, Marcinki 04:00 05:00 06:00 07:07 14:37 15:49 17:01 17:57 18:50 20:05
Stare Załubice, Zegrzyńska 04:01 05:01 06:01 07:08 14:38 15:50 17:02 17:58 18:51 20:06
Stare Załubice, Wolica 04:02 05:02 06:02 07:09 14:39 15:51 17:03 17:59 18:52 20:07
Arciechów, Jaworowa 04:03 05:03 06:03 07:11 14:41 15:53 17:05 18:01 18:53 20:08
Arciechów, Żeglarska 04:04 05:04 06:04 07:12 14:42 15:54 17:06 18:02 18:54 20:09
Arciechów, Słoneczna 04:05 05:05 06:05 07:13 14:43 15:55 17:07 18:03 18:55 20:10
Arciechów, Arciechów - pętla 04:07 05:07 06:07 07:16 14:46 15:58 17:10 18:06 18:57 20:12
Arciechów, Jaworowa 04:09 05:09 06:09 07:18 14:48 16:00 17:12 18:08 18:59 20:14
Stare Załubice, Pod Świerkami 04:10 05:10 06:10 07:19 14:49 16:01 17:13 18:09 19:00 20:15
Stare Załubice, Wolica 04:11 05:11 06:11 07:20 14:50 16:02 17:14 18:10 19:01 20:16
Borki, Główna 04:13 05:13 06:13 07:22 14:52 16:04 17:16 18:12 19:03 20:18
Borki, Siwek 04:14 05:14 06:14 07:23 14:53 16:05 17:17 18:13 19:04 20:19
Rynia, WDW Rynia 04:15 05:15 06:15 07:25 14:55 16:07 17:19 18:15 19:05 20:20
Białobrzegi, Wczasowa 04:16 05:16 06:16 07:26 14:56 16:08 17:20 18:16 19:06 20:21
Białobrzegi, Kąpielowa 04:17 05:17 06:17 07:27 14:57 16:09 17:21 18:17 19:07 20:22
Białobrzegi, Al. Wojska Pol. 02 04:18 05:18 06:18 07:28 14:58 16:10 17:22 18:18 19:08 20:23
Białobrzegi, Port Pilawa 04:19 05:19 06:19 07:29 14:59 16:11 17:23 18:19 19:09 20:24
SKM S3 z WARSZAWY 05:10 06:01 15:01 17:06 18:02 19:03
Nieporęt, PKP Nieporęt 04:23 05:23 06:25 07:35 15:05 16:17 17:29 18:25 19:15 20:30
SKM S3 do WARSZAWY 04:38 05:37 06:35 07:38 16:38 18:38 19:38 20:36
Białobrzegi, Port Pilawa 04:30 05:30 06:34 07:45 15:15 16:27 17:39 18:35 19:25 20:40
Białobrzegi, Al. Wojska Pol. 02 04:31 05:31 06:35 07:46 15:16 16:28 17:40 18:36 19:26 20:41
Białobrzegi, Kąpielowa 02 04:32 05:32 06:36 07:47 15:17 16:29 17:41 18:37 19:27 20:42
Białobrzegi, Wczasowa 02 04:33 05:33 06:37 07:48 15:18 16:30 17:42 18:38 19:28 20:43
Rynia, WDW Rynia 02 04:34 05:34 06:38 07:49 15:19 16:31 17:43 18:39 19:29 20:44
Borki, Siwek 04:36 05:36 06:40 07:51 15:21 16:33 17:45 18:41 19:31 20:46
Borki, Główna 04:37 05:37 06:41 07:52 15:22 16:34 17:46 18:42 19:32 20:47
Arciechów, Jaworowa 04:40 05:40 06:44 07:55 15:25 16:37 17:49 18:45 19:34 20:50
Arciechów, Żeglarska 04:41 05:41 06:45 07:56 15:26 16:38 17:50 18:46 19:35 20:51
Arciechów, Słoneczna 04:42 05:42 06:46 07:57 15:27 16:39 17:51 18:47 19:36 20:52
Arciechów, Arciechów - pętla 04:44 05:44 06:49 08:00 15:30 16:42 17:54 18:50 19:38 20:55
Arciechów, Jaworowa 04:45 05:45 06:50 08:01 15:31 16:43 17:55 18:51 19:39 20:56
Stare Załubice, Pod Świerkami 04:46 05:46 06:51 08:02 15:32 16:44 17:56 18:52 19:40 20:57
Stare Załubice, Zegrzyńska 04:47 05:47 06:52 08:03 15:33 16:45 17:57 18:53 19:41 20:58
Stare Załubice, Marcinki 04:48 05:48 06:53 08:04 15:34 16:46 17:58 18:54 19:42 20:59
Stare Załubice 04:49 05:49 06:54 08:05 15:35 16:47 17:59 18:55 19:43 21:00
Stare Załubice, Szkoła 04:50 05:50 06:55 08:06 15:36 16:48 18:00 18:56 19:44 21:01
Ruda, Teresin 04:52 05:52 06:57 08:08 15:38 16:50 18:02 18:58 19:46 21:03
Ruda, Kapliczka 04:53 05:53 06:58 08:09 15:39 16:51 18:03 18:59 19:47 21:04
Ruda, OSP 04:54 05:54 06:59 08:10 15:40 16:52 18:04 19:00 19:48 21:05

sobota

Sieraków, Sobieskiego 07:30 09:30 11:30 15:19 18:19 19:30
Sieraków, Pobipięty 07:31 09:31 11:31 15:20 18:20 19:31
Słupno, Ekologiczna 07:32 09:32 11:32 15:21 18:21 19:32
Słupno, Szkolna 07:33 09:33 11:33 15:22 18:22 19:33
Cegielnia, plac zabaw 07:35 09:35 11:35 15:24 18:24 19:35
Cegielnia, Sikorskiego 07:37 09:37 11:37 15:26 18:26 19:37
Radzymin, Cmentarz 1920 07:38 09:38 11:38 15:27 18:27 19:38
Radzymin, Wierzbowa 07:40 09:40 11:40 15:29 18:29 19:40
Możliwa przesiadka z autobusu 738 jadącego z Warszawy
Radzymin, Czartoryskiej 07:42 09:42 11:42 15:31 18:31 19:42
Radzymin, Wróblewskiego 07:44 09:44 11:44 15:33 18:33 19:44
Radzymin, ZSO 07:46 09:46 11:46 15:35 18:35 19:46
Radzymin, Maczka 07:48 09:48 11:48 15:37 18:37 19:48
Radzymin, Broniewskiego 07:50 09:50 11:50 15:39 18:39 19:50
Radzymin, Wycinki 07:51 09:51 11:51 15:40 18:40 19:51
Witosa Przedszkole 07:52 09:52 11:52 15:41 18:41 19:52
PKP Radzymin 07:54 09:54 11:54 15:43 18:43 19:54
Witosa Przedszkole 07:56 09:56 11:56 15:45 18:45 19:56
Radzymin, Wycinki 07:57 09:57 11:57 15:46 18:46 19:57
Radzymin, Broniewskiego 07:59 09:59 11:59 15:48 18:48 19:59
Radzymin, Maczka 08:01 10:01 12:01 15:50 18:50 20:01
Radzymin, ZSO 08:03 10:03 12:03 15:52 18:52 20:03
Radzymin, Wróblewskiego 08:05 10:05 12:05 15:54 18:54 20:05
Radzymin, Czartoryskiej 08:07 10:07 12:07 15:56 18:56 20:07
Możliwa przesiadka do autobusu 738 jadącego do Warszawy
Radzymin, Wierzbowa 08:09 10:09 12:09 15:58 18:58 20:09
Radzymin, Cmentarz 1920 08:11 10:11 12:11 16:00 19:00 20:11
Cegielnia, Sikorskiego 08:12 10:12 12:12 16:01 19:01 20:12
Cegielnia, plac zabaw 08:14 10:14 12:14 16:03 19:03 20:14
Słupno, Szkolna 08:16 10:16 12:16 16:05 19:05 20:16
Słupno, Ekologiczna 08:17 10:17 12:17 16:06 19:06 20:17
Sieraków, Pobipięty 08:18 10:18 12:18 16:07 19:07 20:18
Sieraków, Sobieskiego 08:19 10:19 12:19 16:08 19:08 20:19

Sieraków, Sobieskiego 03:55 04:55 05:57 06:59 07:51 10:57 13:21 14:50 15:55 16:55 18:00 18:55 20:00
Sieraków, Pobipięty 03:56 04:56 05:58 07:00 07:52 10:58 13:22 14:51 15:56 16:56 18:01 18:56 20:01
Słupno, Ekologiczna 03:57 04:57 05:59 07:01 07:53 10:59 13:23 14:52 15:57 16:57 18:02 18:57 20:02
Słupno, Szkolna 03:58 04:58 06:00 07:02 07:55 11:00 13:25 14:53 15:59 16:59 18:03 18:58 20:03
Cegielnia, plac zabaw 04:00 05:00 06:02 07:04 07:57 11:02 13:27 14:55 16:01 17:01 18:05 19:00 20:05
Cegielnia, Sikorskiego 04:02 05:02 06:04 07:06 07:59 11:04 13:29 14:57 16:03 17:03 18:07 19:02 20:07
Radzymin, Cmentarz 1920 04:03 05:03 06:05 07:07 08:00 11:05 13:30 14:58 16:05 17:04 18:08 19:03 20:08
Radzymin, Wierzbowa 04:05 05:05 06:07 07:09 08:02 11:07 13:32 15:00 16:07 17:06 18:10 19:05 20:10
Możliwa przesiadka z autobusu 738 jadącego z Warszawy
Radzymin, Czartoryskiej 04:07 05:07 06:09 07:11 08:04 11:09 13:34 15:02 16:09 17:08 18:12 19:07 20:12
Radzymin, Wróblewskiego 04:09 05:09 06:11 07:13 08:06 11:11 13:36 15:04 16:11 17:10 18:14 19:09 20:14
Radzymin, ZSO 04:11 05:11 06:13 07:15 08:08 11:13 13:38 15:06 16:13 17:12 18:16 19:11 20:16
Radzymin, Maczka 04:13 05:13 06:15 07:17 08:10 11:15 13:40 15:08 16:15 17:14 18:18 19:13 20:18
Radzymin, Broniewskiego 04:15 05:15 06:17 07:19 08:12 11:17 13:42 15:10 16:17 17:16 18:20 19:15 20:20
Radzymin, Wycinki 04:17 05:16 06:18 07:20 08:13 11:18 13:43 15:11 16:18 17:17 18:21 19:16 20:21
Witosa Przedszkole 04:18 05:17 06:19 07:21 08:14 11:19 13:44 15:12 16:19 17:18 18:22 19:17 20:22
SKM z Warszawy 05:18 06:09 15:09 17:14 18:10 19:11
PKP Radzymin 04:20 05:20 06:21 07:23 08:16 11:21 13:46 15:14 16:21 17:20 18:24 19:19 20:24
SKM do Warszawy 04:30 05:29 06:27 07:30 16:30 18:30 19:30 20:28
Witosa Przedszkole 04:22 05:22 06:23 07:26 08:20 11:23 14:00 15:20 16:24 17:23 18:27 19:21 20:26
Radzymin, Wycinki 04:23 05:23 06:24 07:27 08:21 11:24 14:01 15:21 16:25 17:24 18:28 19:22 20:27
Radzymin, Broniewskiego 04:25 05:25 06:26 07:29 08:23 11:26 14:03 15:23 16:27 17:26 18:30 19:24 20:29
Radzymin, Maczka 04:27 05:27 06:28 07:31 08:25 11:28 14:05 15:25 16:29 17:28 18:32 19:26 20:31
Radzymin, ZSO 04:29 05:29 06:30 07:33 08:27 11:30 14:07 15:27 16:31 17:30 18:34 19:28 20:33
Radzymin, Wróblewskiego 04:31 05:31 06:32 07:35 08:29 11:32 14:09 15:29 16:33 17:32 18:36 19:30 20:35
Radzymin, Czartoryskiej I 04:33 05:33 06:34 07:37 08:31 11:34 14:11 15:31 16:35 17:34 18:38 19:32 20:37
Możliwa przesiadka do autobusu 738 jadącego do Warszawy
Radzymin, Wierzbowa I 04:35 05:35 06:36 07:39 08:33 11:36 14:13 15:33 16:37 17:36 18:40 19:34 20:39
Radzymin, Cmentarz 1920 I 04:37 05:37 06:38 07:41 08:35 11:38 14:15 15:35 16:39 17:38 18:42 19:36 20:41
Cegielnia, Sikorskiego I 04:38 05:38 06:39 07:42 08:36 11:39 14:16 15:36 16:40 17:39 18:43 19:37 20:42
Cegielnia, plac zabaw I 04:40 05:40 06:41 07:44 08:38 11:41 14:18 15:38 16:42 17:41 18:45 19:39 20:44
Słupno, Szkolna I 04:42 05:42 06:43 07:46 08:40 11:43 14:20 15:40 16:44 17:43 18:47 19:41 20:46
Słupno, Ekologiczna 04:43 05:43 06:44 07:47 08:41 11:44 14:21 15:41 16:45 17:44 18:48 19:42 20:47
Sieraków, Pobipięty 04:44 05:44 06:45 07:48 08:42 11:45 14:22 15:42 16:46 17:45 18:49 19:43 20:48
Sieraków, Sobieskiego 04:45 05:45 06:46 07:49 08:43 11:46 14:23 15:43 16:47 17:46 18:50 19:44 20:49

R7

SKM S3

(od poniedziałku do piątku) 

RADZYMIŃSKI 
BUDŻET 

PARTYCYPACYJNY  
NA 2020 ROK

następujące przedsięwzięcia:
1    Jestem harcerzem a jaka jest Twoja 

super moc? – zajęcia harcerskie dla 
dzieci i młodzieży;

2    EDU – EKO Plenerowe wydarzenia 
edukacyjno – ekologiczne;

3    Razem do IV Ligi – wsparcie dzia-
łalności Radzymińskiego Klubu 
Sportowego Mazur;

4    Festiwal smaków parafii Załubice;
5    Sensoryczny plac zabaw w Cen-

trum Medycznym;
6    Defibrylatory AED w Radzyminie;
7    Gramy w Ręczną z KPR „ROKiS” 

Radzymin.
Na zakończenie ciekawostka - idea 

budżetu partycypacyjnego została 
uznana w 1996 roku na konferencji 
ONZ Habitat II za wzorcowy przykład 
samorządności lokalnej i ONZ zamie-
ścił ją na liście „dobrych praktyk”. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim 
osobom, które zaangażowały się te-
goroczną edycję Radzymińskiego Bu-
dżetu Partycypacyjnego - autorom 
zgłoszonych projektów oraz miesz-
kańcom gminy Radzymin za udział 
w głosowaniu.

Monika Nowak 
Kierownik Referatu Partycypacji  

i Polityki Społecznej

KIERUNEK: WARSZAWA LOTNISKO CHOPINA
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RADZYMIN 2 o 4:30 5:29 6:27 7:30 16:30 18:30 19:30 20:28
Dąbkowizna 2 o 4:35 5:34 6:32 7:35 16:35 18:35 19:35 20:33
Nieporęt 2 o 4:38 5:37 6:35 7:38 16:38 18:38 19:38 20:36

Legionowo 2
p 4:50 5:48 6:47 7:50 16:50 18:50 19:50 20:47
o 4:51 5:49 6:48 7:51 16:51 18:51 19:51 20:48

Warszawa Gdańska 1
p 5:13 6:10 7:10 8:14 17:13 19:13 20:13 21:12
o 5:15 6:12 7:12 8:17 17:18 19:18 20:18 21:14

Warszawa Zachodnia 
 p.8 1

p 5:26 6:22 7:22 8:28 17:28 18:28 20:28 21:25
o 5:29 6:23 7:23 8:29 17:30 19:30 20:30 21:26

Warszawa Służewiec 1 o 5:42 6:38 7:34 8:42 17:42 19:42 20:41 21:39
Warszawa Lotnisko  
Chopina 1 p 5:46 6:42 7:40 8:46 17:46 19:46 20:45 21:43

KIERUNEK: RADZYMIN
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Warszawa Lotnisko  
Chopina 1 o 13:57 15:53 17:58

Warszawa Służewiec 1 o 14:00 15:57 17:01 18:01

Warszawa Zachodnia 1
p 16:08
o 16:10

Warszawa Centralna 1
p 16:14
o 16:20

Warszawa Wschodnia 1
p 16:26
o 16:28

Warszawa Zachodnia  
p.8 1

14:14 x 17:13 18:12
4:24 05:14 14:15 x 17:15 18:14

Warszawa Gdańska 1
4:35 05:25 14:25 x 17:26 18:25
4:37 05:26 14:27 x 17:29 18:28

Legionowo 2
p 4:58 05:47 14:49 16:54 17:50 18:51
o 4:59 5:50 14:50 16:55 17:51 18:52

Nieporęt 2 o 05:10 6:01 15:01 17:06 18:02 19:03
Dąbkowizna 2 o 05:14 6:05 15:05 17:10 18:06 19:07
RADZYMIN 2 p 05:18 6:09 15:09 17:14 18:10 19:11
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SPOŁECZNOŚĆ SPOŁECZNOŚĆ

Położone przy zachodniej granicy powiatu wołomińskiego i zlokalizowane na południowy-zachód od Radzymina malownicze sołectwo 
Sieraków na pierwszy rzut oka wydaje się być integralną częścią wielkiego sąsiada – Słupna.

Sieraków – gawęda o radzymińskim dzikim 
zachodzie, orle i amerykańskich czołgach…

Z Creative FUN Factory  
spełnisz marzenia  
Twojego dziecka

Waflex czyli radzymiński tulipan

Taniec to nie tylko fanaberia, to sposób na życie – Studio Tańca „Fanaberia”

Kreatywna Fabryka Zabawy powstała z miłości 
do dzieci oraz chęci spełniania ich najskrytszych 
marzeń. „Wszystko zaczęło się od pasji do orga-
nizacji niestandardowych przyjęć urodzinowych 
dla naszej córki – mówi Lidia Wolańska,założy-
cielka CFF. – Odkąd pamiętam, zawsze staraliśmy 
się spędzać czas aktywnie na świeżym powietrzu, 
w gronie najbliższych przyjaciół. Na co dzień ko-
rzystamy z naszych doświadczeń”.

Creative Fun Factory to alternatywa dla klubów 
malucha oraz różnego rodzaju kącików dla dzieci. 
Firma oferuje kompleksową organizację przyjęć 
we własnym ogrodzie, domu lub na działce. Atrak-
cyjna oferta skierowana jest do dzieci w każdym 
wieku. Jak zapewnia właścicielka firmy "Bez tru-
du znajdziemy pomysł na przyjęcie, który będzie 
pasował do każdej pogody i miejsca. Doradzimy 

jaką atrakcję wybrać i dopasujemy każde zamó-
wienie do oczekiwań naszego klienta – zapewnia 
pani Lidia. - Dmuchańce, cymbergaje, piłkarzyki 
czy ponycycle Zoo to idealny pomysł na zagospo-
darowanie wolnego czasu Twojego dziecka. Nasze 
pomysły zachęcają dzieci do wspólnej zabawy, ak-
tywności fizycznej oraz zdrowej rywalizacji z ró-
wieśnikami”.

Udana zabawa to także słodki poczęstunek. 
Atrakcją naszej imprezy może być fontanna czeko-
ladowa lub wata cukrowa, który przypomni także 
dorosłym czasy dzieciństwa oraz klimat dawnych 
festynów lub jarmarków. Creative Fun Factory zre-
alizuje Twoje pomysły i pomoże spełnić marzenie 
każdego dziecka o niezapomnianym przyjęciu.

Uśmiech na twarzy Twojego dziecka jest celem 
działania Creative Fun Factory.

Co Creative Fun Factory przygotował dla posiadaczy RKM?
10% zniżki na wynajem atrakcji dla dzieci

Szczegóły oferty na stronie: www.creativefunfactory.pl
Kontakt do firmy: tel. 504 895 710

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 13 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

Zwarta zabudowa sprawia, że po-
za miejscowymi, chyba nikt z podró-
żujących słynną, z uwagi na swój wy-
magający charakter drogą powiatową, 
łączącą trasę S8 w Słupnie z Wólką 
Radzymińską, nie jest w stanie powie-
dzieć, gdzie właściwie kończy się Słup-
no, a zaczyna Sieraków.

Pozory mylą, bo licząca niespełna 
pół tysiąca mieszkańców i zajmująca 
niewiele ponad 161 ha powierzchni wieś 
już od ponad 110 lat pracuje na własny 
rachunek, posiada sołtysa i radę sołec-
ką, kaplicę o rozmiarach kościoła i cał-
kiem nieźle rozwiniętą infrastrukturę.

W Sierakowie przeważa zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna o cha-
rakterze podmiejskim, ponadto wystę-
pują też obiekty usługowe i handlowe. 
W obrębie sołectwa wciąż jednak do-
minują tereny zielone – malownicze łą-
ki, lasy i użytki rolne. Charakterystycz-
nym elementem sieci hydrograficznej 
jest Kanał Sierakowski i odchodzące 
od niego rowy melioracyjne oraz zlo-
kalizowane na pograniczu z obrębem 
Słupno tzw. „Zolskie Bagno”, o którym, 
podobnie jak o kryjących się w okolicz-
nych lasach wydmach będzie jeszcze 
mowa, bo to właśnie z nimi wiążą się 
najciekawsze epizody z dziejów wsi.

 Pierwsze ślady człowieka
Co prawda, dzięki ujawnionym, 

choć jak dotąd nielicznym odkryciom 
archeologicznym wiemy, że osadnic-
two na terenach obecnego Sierakowa 

ma długą tradycję i sięga okresu młod-
szej epoki kamienia (3500 – 2500 p.n.e.) 
a także wczesnej epoki brązu (1450 
– 1250 p.n.e.). Kolejne ślady wskazują 
także na obecność człowieka na tym 
obszarze w średniowieczu. Niemniej, 
sama wieś powstała znacznie później, 
dopiero u progu współczesności.

Na dziki zachód od Słupna
Główny wpływ na późne zasiedle-

nie obszaru obecnego Sierakowa mia-
ła przede wszystkim jego niezbyt for-
tunna lokalizacja. Powstanie wsi w tym 
miejscu już w średniowieczu nie znaj-
dowało uzasadnienia zarówno z powo-
dów naturalnych, jak i ekonomiczno-
-gospodarczych.

Podstawową przeszkodą dla zaist-
nienia nowego osadnictwa była oczy-
wiście bezpośrednia bliskość istnieją-
cego od dawna Słupna, które już w XV 
w. było własnością książąt mazowiec-
kich a zarazem stolicą dóbr książęcych, 
rozciągających się hen, do parafialnej 
Kobyłki. Żyzne książęce pola sąsiado-
wały z puszczańskimi bagnami, po-
przetykanymi jałowymi wydmami, 
które z kolei należało pozostawić zale-
sione, by lotne piaski nie wdzierały się 
na rolę. Tym samym, o żadnym osad-
nictwie na nich nie mogło być mowy.

Sąsiedztwo Słupna i status domeny 
książęcej przekreśliło szanse na po-
wstanie nowej osady. Na domiar złe-
go w tym względzie, w 1474 r. książę 
Bolesław V postanowił wynagrodzić 

z tytułu służb Jana Radzymińskiego, 
nadając mu ziemie w oznaczonych gra-
nicach pomiędzy Słupnem a Nieporę-
tem. Gdyby tereny obecnego Sierakowa 
były nieco bardziej oddalone od Słup-
na (chociażby o ćwierć mili na zachód) 
być może stanęłyby one przed dziejową 
szansą na ucywilizowanie, a tak pozo-
stały bezludną rubieżą.

16 włók błota i boru
Nie ma jednak tego złego, co by na 

dobre nie wyszło. Dzięki książęcemu 
nadaniu, które było raczej wyzwaniem 
niż nagrodą dla Jana Radzymińskiego, 
dowiadujemy się bardzo wiele o XV-
-wiecznej topografii i przyrodzie rejo-
nu obecnego Sierakowa i Wólki Radzy-
mińskiej.

Bolesław V nawet nie ukrywał w do-
kumentach, że nadaje Janowi Radzy-
mińskiemu 16 włók błota i boru, pozby-
wając się tym samym puszczańskich 
mokradeł i nieużytków, na dodatek 
jeszcze żądając od obdarowanego spła-
ty dla swoich bartników.

Tak oto, założyciel lokacyjnego mia-
sta Radzymina stał się szczęśliwym 
posiadaczem ponad 287 ha moczarów, 
częściowo zalesionych, z których jedy-
ną wartość gospodarczą przedstawiało 
kilka drzew bartnych, zapewne wieko-
wych sosen.

Jedna z nich miała szczególne znacze-
nie zarówno dla ówczesnych, jak i dla nas, 
gdyż dostarcza nam cennej informacji 
o pierwszym, wyjątkowym mieszkańcu 

rejonu Sierakowa, którego sam już ma-
jestatyczny cień wskazywał, kto tak na-
prawdę jest panem i władcą tych ziem.

Gdzie orzeł miał gniazdo
Z pochodzącego z 1484 r. opisu gra-

nic pomiędzy dobrami książęcymi 
– Nieporętem i Słupnem a włościami 
Radzymińskich wynika, że jednym 
z punktów granicznych i orientacyj-
nych w terenie był „Orzeł” – sosna, na 
której kiedyś orzeł miał gniazdo. Trze-
ba powiedzieć, że owa wzmianka choć 
lakoniczna, dostarcza nam bezcennej 
wiedzy. Na podstawie współczesnych 
obserwacji przyrodniczych z dużą dozą 
prawdopodobieństwa można bowiem 
założyć, że owa sosna, na której niegdyś 
orzeł miał gniazdo liczyła sobie co naj-
mniej 120 lat i rosła samotnie lub na 
skraju lasu w sąsiedztwie otwartej po-
lany lub łąki - zapewne mokradła, ba-
gna. Orzeł, który na niej gniazdował to 
najprawdopodobniej bielik (Haliaeetus 
albicilla) – największy z występujących 
w Polsce ptaków szponiastych, (po-
noć to właśnie jego wizerunek widnie-
je w godle państwowym). Rozpiętość 
skrzydeł dorosłych bielików dochodzi 
do 240 cm, a masa do 6 kg. Samo gniaz-
do może mieć do 4 m wysokości, 2,5 m 
średnicy i ważyć nawet pół tony!

Zważywszy, że bieliki dożywają 50 
lat i są mocno związane z gniazdem, 
„nasz” mógł założyć swoje jeszcze 
w I poł. XV w. (Kto wie, może nawet 
w czasach, gdy wojska Jagiełły święto-
wały zwycięstwo pod Grunwaldem?). 
Nie wiemy, kiedy dokładnie opuścił 
gniazdo i co było tego przyczyną? Być 
może powody naturalne, a być może 
nasilające się procesy kolonizacyjne 
(Jan Radzymiński przystąpił do inten-
sywnego gospodarowania na nowych 
włościach, począwszy od usypania gra-
nic po założenie nowej wsi – Wólki Ra-
dzymińskiej).

Jakkolwiek wydaje się, że w XV w. 
podobnie jak dziś orły musiały rzad-
ko gniazdować w naszej okolicy, skoro 
wspomniana sosna stała się sensacją lo-
kalną, urosła do rangi znaku granicz-
nego i toponimu.

Co prawda po upływie ponad pół 
tysiąca lat nie sposób już ustalić, gdzie 
dokładnie rosła owa orla sosna na gra-
nicznym węgle Radzymina. Można jed-
nak przyjąć, że było to gdzieś w rejonie 

współczesnego Sierakowa i Wólki Ra-
dzymińskiej, a pewną wskazówką wy-
daje się zapomniana nazwa terenowa.

Tajemnica Orzelskiego Bagna
Dziś próżno szukać „Orła” w tere-

nie. Najwyraźniej nazwa zatarła się 
w ludzkiej pamięci. Ostatnim śladem, 
reminiscencją średniowiecznego topo-
nimu jest „Orzelskie Bagno” – nazwa 
figurująca w Państwowym Rejestrze 
Nazw Geograficznych (identyfika-
tor PRNG 162285), która odnosi się do 
mokradła zlokalizowanego w obrębie 
leśnym Słupno na skraju Sierakowa 
(w rejonie ul. Ekologicznej).

Współczesnym mieszkańcom bar-
dziej znajome wyda się określenie „Zol-
skie Bagno” – lokalny toponim, utwo-
rzony zapewne w wyniku błędnego 
zrozumienia lub przeinaczenia języko-
wego. Niezrozumiały człon „zolskie” 
to w istocie pozostałość po gwarowym 
przymiotniku: „Orlskie” (popr. orle, 
orzelskie) lub „Zaorlskie” (oznaczające 
teren za czymś, czyli Bagno ZA Orłem).

Na tej podstawie możemy domnie-
mywać, że Orzeł znajdował się na wy-
sokości współczesnego Sierakowa, 
prawdopodobnie w pobliżu albo nawet 
na skraju rzeczonego bagna, które było 
terytorium łowieckim naszego bielika, 
a nieopodal którego, musiały krzyżo-
wać się także stare granice parafii i ów-
czesnych własności ziemskich.

Czarne Orły graniczne
Być może wpływ na wyparcie z lo-

kalnej świadomości nazwy terenowej 
„Orzeł” wywarł poniekąd III rozbiór 
Polski w 1795 r., w wyniku którego w re-
jonie obecnego Sierakowa ponownie 
pojawiły się „orły graniczne”. Jednak-
że tym razem tereny te stały się granicą 
państwową pomiędzy Prusami i Au-
strią. W wyniku III rozbioru sąsied-
nia Wólka Radzymińska a dalej Marki 
i Warszawa znalazły się w dystrykcie 
warszawskim w Prusach Nowow-
schodnich, podczas gdy tereny obecne-
go Sierakowa ze Słupnem, Nadmą, czy 
Radzyminem weszły w skład cyrkułu 
siedleckiego austriackiej Nowej Galicji.

Widomym znakiem nowej rzeczy-
wistości było uruchomienie komory 
celnej w Wólce Radzymińskiej oraz 

Fanaberia to jedna z najprężniej działających szkół tańca 
w Polsce. Specjalizuje się w tańcu nowoczesnym i akrobaty-
ce sportowej.  Szkoła łączy zabawę i naukę z profesjonalnym 
i wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu dzie-
ci i młodzieży do zawodów sportowych zarówno w Polsce 
jak i za granicą. Nauczycielami są wielokrotni Mistrzowie 

Polski, Europy i Świata. Zajęcia prowadzone są w grupach 
o zróżnicowanym stopniu zaawansowania z podziałem na  
wiek i umiejętności. Studio Tańca to także organizator let-
nich obóz sportowych oraz stacjonarnych warsztatów ta-
necznych.
Zajęcia dla dzieci najmłodszych łączące kreatywną zaba-
wę połączoną z rytmiką i elementami tańca nowoczesne-
go prowadzone są już od 3 roku życia (Mini Disco, Balet, 
Gimnastyka) dla nieco starszych w przedziale wiekowym 
od 5 roku życia są to zajęcia z podstaw tańca: Disco Dance, 
Hip-Hop, Jazz, Balet i Akrobatyka. Zaawansowani tance-
rze trenują od 3 do nawet 6 dni w tygodniu w stylach Di-
sco Dance, Freestyle, Hip Hop oraz Akrobatyka Sportowa 

i reprezentują Radzymin na arenie krajowej i międzynarodowej. 
Zajęcia odbywają się w Radzymińskim Ośrodku Kultury i Spor-
tu przy alei Jana Pawła II 20 który jest jednocześnie główną 
siedzibą studia. Chętne osoby, które chciałyby rozpocząć swoją 
przygodę taneczną z Fanaberią zapraszamy na stronę  www.
fanaberia-dance.pl lub kontakt pod numerem tel. 513 133 130. 

Rodzinna fir-
ma WAFLEX 
z Radzy-

mina produkuje waf le do lodów 
i kremów od 1987 roku. Jej produk-
ty można znaleźć na rynku polskim 
od Bałtyku aż po Tatry. Od 2018 ro-
ku przedsiębiorstwo rozwija swoją eks-
pansję na rynek niemiecki, holenderski, 
brytyjski, litewski, czeski oraz słowacki.
Flagowym produktem, pomagającym 
wejść na nowe rynki jest zastrzeżony 
w UE „Polski Tulipan”. Po zdobyciu wielu 
nagród i wyróżnień na krajowych targach 

branżowych produkt ten jest gotów na pod-
bój Europy.

W przygotowaniu na zwiększony popyt 
właściciel firmy, Wiesław Stankie-
wicz, podjął decyzję o inwestycji zwią-

zanej z budową nowego zakładu w Wik-
torowie, przy obwodnicy Radzymina.

Przemysław Stankiewicz, kolejne poko-
lenie i dyrektor operacyjny w firmie WA-
FLEX, postanowił, że nowy zakład będzie 
też innowacyjny pod względem ochrony śro-
dowiska. Dlatego temperatura w budynku 
będzie regulowana za pomocą pomp tłoczą-
cych powietrze ze 100-metrowej głębokości 

pod powierzchnią gruntu. Prace skończą 
się w marcu 2020 roku. Kolejnym krokiem 
będzie montaż na dachu firmy paneli foto-
woltaicznych, które dostarczą energię elek-
tryczną niezbędną do działania pomp ciepła. 
Tym sposobem ciepło, chłód oraz osuszanie 
powietrza w firmie WAFLEX będzie pocho-
dziło w pełni z odnawialnych źródeł energii.

Co Studio Tańca Fanaberia przygotowała  
dla posiadaczy RKM?
10% rabatu na miesięczną opłatę za zajęcia taneczne  
i akrobatyczne

Kontakt do firmy: tel. 513 133 130

Co Waflex przygotował dla posiadaczy RKM?
5% rabatu na zakup wafli do lodów

Kontakt do firmy: tel. 517 766 984 Ciąg dalszy na stronie 18 →



18 | Radzyminiak 4/2019 Radzyminiak 4/2019 | 19www.radzymin.pl www.radzymin.pl

W YDAR ZENIASPOŁECZNOŚĆ W YDAR ZENIA

ustawienie słupów granicznych z wize-
runkiem czarnego pruskiego orła z jed-
nej strony a koroną z drugiej. W rejo-
nie Słupna, w pobliżu dróg w kierunku 
Marek i Nieporętu stanęły cztery orły 
graniczne.

(Od strony Wólki najbliższy obec-
nego Sierakowa był granicznik zloka-
lizowany ok. 500-600 m na północ od 
skrzyżowania ulic: Bohuna i Szkolnej).

Początki osadnictwa pod 
carskim berłem

Krótkotrwałe ożywienie handlowe 
i wzmożony ruch przygraniczny po III 
rozbiorze Polski nie przełożyły się na 
rozwój osadnictwa w obrębie Sierako-
wa. Sytuacja w tym względzie zmieni-
ła się dopiero pod koniec XIX w. i była 
zapewne pokłosiem carskiego ukazu 
o uwłaszczeniu chłopów. Na mapach 
z początku XX w. w miejscu obecnego 
Sierakowa pojawia się osada z czterema 
domostwami o nazwie Mata. (Zapew-
ne od nazwiska zamieszkującej tam 
rodziny Matów, związanej ze Słupnem 
co najmniej od poł. XIX w. Np. jednym 
z przedstawicieli rodu był 36-letni pan 
Telesfor Mata, rolnik ze Słupna, który 
w 1882 r. świadkował na ślubie Tomasza 
Ilickiego z Katarzyną Napiórkowską).

Od Maty do Sierakowa
Wydzielenie Sierakowa z dóbr Słup-

no nastąpiło dopiero w XX w. a za po-
czątkową datę wsi można uznać 1909 
r. kiedy założona została księga hipo-
teczna dla dóbr Sieraków. Dlaczego wy-
brano taką nazwę? Możliwe, że głównie 
dla odróżnienia od dóbr Słupno, które 
w lokalnej świadomości były „dwor-
skie”, miały tzw. „dziedzica”. Sieraków 
natomiast, jak sama nazwa wskazuje, 
był chłopski, te ziemie należały do go-
spodarzy. (Sierak to nic innego jak strój 
chłopski, wierzchnie ubranie z grubego 
sukna, przezywano więc i samych rol-
ników sierakami).

W 1921 r. miejscowość miała już sta-
tus kolonii, co potwierdza, że była sku-
piskiem gospodarstw powstałych na 
gruntach rozparcelowanych. W tym 
czasie kolonia pod nazwą Słupno-Sie-
raków liczyła 12 domów i 92 mieszkań-
ców, z których wszyscy byli katolikami.

W 1935 r. Sieraków wymieniany jest 
już jako wieś i w wyborach do Sejmu 
RP przypisany zostaje do obwodu gło-
sowania nr 12 razem ze Słupnem, Ce-
gielnią i Wólką. (W tym okresie liczy 
już 14 domów).

Kościół i szkoła w czynie 
społecznym

Z dzisiejszej perspektywy trudno 
uwierzyć, że rozwój Sierakowa doko-
nał się na przestrzeni zaledwie 110 lat. 

Wielka w tym zasługa kilku pokoleń 
mieszkańców, którzy niejednokrotnie 
potrafili zjednoczyć się w pracach na 
rzecz lokalnej społeczności.

Tak było chociażby przy organizo-
waniu oświaty. W okresie II RP szko-
ła początkowa w Słupnie, do której 
uczęszczały dzieci z Sierakowa nie-
ustannie borykała się z problemami lo-
kalowymi, kwaterując w prywatnych 
domach. (W latach: 1920 – 1923 trzy-
klasowa szkoła pod kierownictwem 
p. Czarniewskiej kwaterowała nawet 
w Sierakowie, w wynajętej izbie u Pio-
tra Świerczewskiego). Problemy oświa-
towe pogłębiły się jeszcze bardziej po 
II wojnie światowej. Od 1946 r. dzieci 
musiały uczęszczać do 7-klasowej szko-
ły w Dąbkowiźnie, co było znacznym 
utrudnieniem. Dlatego mieszkańcy 
Słupna, Sierakowa i Cegielni podjęli 
w czynie społecznym trud wybudowa-
nia szkoły. Nad pracami budowlany-
mi na pozyskanym gruncie czuwała p. 
Maria Woźniakowska. W 1950 r. dzieci 
rozpoczęły naukę w baraku, a wkrótce 
w murowanym budynku obecnej SP nr 
2 w Słupnie, zwanej potocznie szkołą 
w Sierakowie, w której do dziś uczą się 
sierakowskie dzieci.

Podobnie było z budową kościoła 
(kaplicy) p.w. MB Wspomożenia Wier-
nych, który w latach 1976-1977 w czynie 
społecznym wznieśli wierni z Sierako-
wa pod kierunkiem ks. Eugeniusza Le-
dwocha (1939-2002), a który poświęcił 
11 grudnia 1977 r. bp Modzelewski. Jak 
wspominają mieszkańcy, budowę świą-
tyni przeprowadzono w tajemnicy przed 
władzami komunistycznymi, pod pre-
tekstem remontu stojącej w tym miejscu 
wcześniej przydrożnej kapliczki z figur-
ką Matki Bożej. (Władza ludowa usiło-
wała nie dopuścić do otwarcia świątyni, 
w końcu jednak uległa pod naciskiem 
zdeterminowanych sierakowian).

Miejscowe przekazy głoszą, że 
w miejscu kaplicy podczas II wojny św. 
urządzony został cmentarz i być może 
nie są one pozbawione prawdy. Z pro-
tokołu ekshumacji zwłok żołnierzy ra-
dzieckich przeprowadzanych w 1949 
r. na terenie powiatu radzymińskiego 
wynika, iż z samego Sierakowa podjęto 
78 ciał czerwonoarmistów i 4 ciała żoł-
nierzy niemieckich.

Tajemnica Wzgórza 104
 Skoro już o tym mowa, to trzeba 

nadmienić, iż wydmy w rejonie Siera-
kowa i Wólki już w XIX w. zwracały 
uwagę wojskowych. Rosjanie plano-
wali wybudować tutaj fort, Niemcy pas 
umocnień. Polacy w 1920 r. oparli o nie 
okopy II linii obrony Warszawy (styk 
10 Dywizji Strzelców Kaniowskich z 1 
Dywizją Litewsko – Białoruską) i sta-
nowiska artylerii. Gdy nastała II woj-
na światowa, hitlerowcy wybudowali 

w tym rejonie m.in. dwa punkty oporu 
w postaci bunkrów Regelbau 514.

Te swoiste „gniazdo wrony” na 
orzelskiej ziemi zebrało krwawe żniwo 
latem 1944 r., kiedy rozgorzała wielka 
radziecko-niemiecka bitwa pancerna 
pod Radzyminem, Wołominem i Nie-
porętem. Tuż przed nadejściem frontu 
piaszczystą drogą przez Sieraków ewa-
kuowali się wypędzeni przez Niemców 
mieszkańcy Słupna i okolic. Wkrótce 
potem, wyludniona okolica stała się 
areną dramatycznych walk. Szczegól-
nie krwawo zapisał się dzień 1 wrze-
śnia 1944 r. i walki w rejonie wzgórza 
104, które rozpoczęły się rankiem od 
ostrzału radzieckiej artylerii i bom-
bardowań przez sowieckie lotnictwo 
pozycji pułku „Westand”. W wyniku 
całodniowych walk pod Sierakowem, 
zakończonych ok. godz. 18:00 Armia 
Czerwona w starciu z dywizją Wi-
king zdołała zniszczyć zaledwie trzy 
niemieckie czołgi, podczas gdy sama 
straciła… 24 maszyny, w tym T-34, 
amerykańskie Shermany i brytyjskie 
Valentine.

Rosjanie nie zdołali zdobyć hitlerow-
skich umocnień przedmościa warszaw-
skiego. W trwających wiele dni ciężkich 
walkach na samym tylko odcinku nie-
poręckim straty w ludziach po stronie 
sowieckiej wyniosły co najmniej kilka-
naście tysięcy zabitych i rannych. (Więk-
szość z nich pochowano właśnie na tym-
czasowych cmentarzach, z których jak 
wspomniano jeden być może znajdował 
się także w Sierakowie).

Szlakiem Orłów
Reasumując chciałoby się powie-

dzieć, że Sieraków jest najlepszym 
przykładem na to, że nawet miejsco-
wości nie posiadające długiej, ginącej 
w pomroce dziejów metryki mogą po-
szczycić się ciekawą historią. Ta zaś, 
często może dotyczyć samego miejsca 
i zaczynać się na długo wcześniej, za-
nim zostało ono na stałe zasiedlone.

Szczególnie mocno z historią i tra-
dycją Sierakowa związany jest orzeł. 
Można powiedzieć, że to właściwie je-
dyna miejscowość w naszym regionie, 
która ma uzasadnione prawo do ewen-
tualnego posługiwania się herbem 
z białym orłem.

Wobec powyższego, może warto 
byłoby wytyczyć taki orli szlak eduka-
cyjny po śladzie dawnych granic, z na-
wiązującą do orła sosną bartną i repliką 
pruskiego słupa granicznego? Wzboga-
cony o tablice informujące o przebiegu 
walk z 1944 r.?

(Na pewno warto, aby w lokalnej 
świadomości przywrócić prawidłową 
nazwę – Orzelskie Bagno, odnoszącą 
się do tej bogatej historii i pięknej przy-
rody tych okolic).

 Rafał S. Lewandowski

Tego samego dnia odbył się dorocz-
ny, niepodległościowy marsz uczniów  
radzymińskich szkół. W przeddzień 
Święta Niepodległości w miejskiej sali 
koncertowej miał miejsce tradycyjny 
wieczór patriotyczny TPR, zaś 11 li-
stopada mieszkańcy tłumnie przyby-
li na główne uroczystości na placu T. 
Kościuszki oraz wzięli udział w popo-
łudniowych wydarzeniach kultural-
nych. Dziękujemy za Państwa obec-
ność i wspólne świętowanie!

Premier Mateusz Morawiecki od-
wiedził Radzymin, aby towarzyszyć 
dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w akcji “Szkoła do hymnu”. Te-
go dnia, dokładnie o godzinie 11:11 
w ponad 90 tys. szkół w całej Pol-
sce, w tym w szkołach w gminie Ra-
dzymin, uczniowie wspólnie śpie-
wali hymn narodowy. Szefa rządu 
w Radzyminie gorąco powitała p. 
Elżbieta Jeleń, dyrektor “Stalowej 
Jedynki”. Po wspólnym odśpiewa-
niu hymnu premier zwrócił się do 
uczniów, podkreślając znaczenie 
szacunku dla symboli narodowych: 

Następnie Premier i zgromadzeni 
goście wysłuchali wspólnie koncer-
tu pieśni patriotycznych w wyko-
naniu szkolnego chóru pod dyrek-
cją p. Iwony Kalickiej. Po wspólnym 
zdjęciu uczniowie tłumnie i radośnie 
otoczyli Mateusza Morawieckiego, 
który witał się z dziećmi i pozwa-
lał nawet na “selfie”. Ta wizyta, choć 
krótka, była wyjątkowym momen-
tem dla uczniów “Stalowej Jedynki”, 
która słynie z patriotycznego wy-
chowania młodzieży, i zaszczytem 

dla całej społeczności gminnej.  
Tego samego dnia - w piątek 8 listo-
pada - delegacje uczniów ze wszyst-
kich radzymińskich szkół przeszły 
w tradycyjnym marszu niepodle-
głościowym spod gmachu Zespołu 
Szkół Techniczno Zawodowych na 
Cmentarz Żołnierzy Polskich 1920, 
gdzie młodzież oddała hołd bohate-
rom walk o niepodległość. 

Wieczór patriotyczny 
Towarzystwa Przyjaciół 
Radzymina z pięknym 
występem uczniów z SP2

W wigilię Narodowego Święta 
Niepodległości, 10 listopada w miej-
skiej sali koncertowej odbył się tra-
dycyjny wieczór patriotyczny To-
warzystwa Przyjaciół Radzymina. 
Nie zabrakło podczas niego solidnej 
dawki wiedzy historycznej, patrio-
tycznych wzruszeń i doznań kultu-
ralnych. Wieczór poprowadzili p. 
Hanna Grzegorek i p. Jerzy Berta, 
zaś prelekcję wygłosił p. Jan Wnuk, 
prezes TPR i Honorowy Obywatel 

Radosne i uroczyste świętowanie  
101. rocznicy odzyskania Niepodległości 
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Radzymina. Okolicznościowy wy-
stęp pt. " Nie gniewaj się Polsko" 
w nietypowej konwencji w wykona-
niu uczniów ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. ks. E. Czartoryskiej w Ra-
dzyminie zachwycił publiczność. 
Uczniowie otrzymali gromkie bra-
wa zarówno za dowcipną i refleksyj-
ną historię miłości do Ojczyzny, jak 
i występ artystyczny “w białych rę-
kawiczkach”. Wieczór zakończył się 
wspólnym śpiewaniem pieśni patrio-
tycznych.

“Niepodległa do hymnu” 
znów na pl. T. Kościuszki 

Uroczystości w dniu 11 listopada 
rozpoczęła uroczysta Msza Świę-
ta w intencji Ojczyzny w kolegia-
cie radzymińskiej. Przewodniczyli 
jej ks. prałat Stanisław Popis, pro-
boszcz i ks. Emil Parafiniuk, dyrek-
tor Krajowego Biura Organizacyjne-
go Światowych Dni Młodzieży, który 
pozostał w Radzyminie do końca ofi-
cjalnych uroczystości i złożył wraz 
z pozostałymi delegacjami wieniec 
pod pomnikiem T. Kościuszki.

Po mszy sprzed kościoła ru-
szył przemarsz pod pomnik T. Ko-
ściuszki z imponującym jak zawsze 
pochodem strażaków z Ochotni-
czych Straży Pożarnych, pocztów 
sztandarowych i nieocenionej Ra-
dzymińskiej Orkiestry Dętej, która 
zapewniła oprawę muzyczną. W ofi-
cjalnej części uroczystości wystąpi-
li: burmistrz Krzysztof Chaciński, 
posłowie na Sejm RP Piotr Uściński 
i Jan Grabiec, a także p. Paweł Dą-
browski, Członek Zarządu Powia-
tu Wołomińskiego, który odczytał 
również list od Starosty Adama Lu-
biaka. Wśród licznie zgromadzo-
nych gości byli m.in.: p. Konrad Ry-
tel, radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, radni powiatowi 
i gminni, dyrektorzy szkół i insty-
tucji, delegacje organizacji społecz-
nych i politycznych.

Pod koniec części oficjalnej mia-
ła miejsce miła uroczystość wręcze-
nia burmistrzowskiego medalu „Pri-
mus Inter Pares”, czyli honorowego 
wyróżnienia im. Juliana Ochoro-
wicza, panu Zbigniewowi Pachul-
skiemu, społecznikowi i fotografowi 

radzymińskiej historii, wieloletnie-
mu pracownikowi Radzymińskie-
go Ośrodka Kultury i Sportu. Piotr 
Rembelski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radzyminie w krótkiej 
laudacji dziękował p. Zbigniewowi 
Pachulskiemu za wieloletnią pracę 
społeczną, której efektem są zbiory 
fotografii, dokumentujące historię 
gminy Radzymin, codzienne życie 
jej mieszkańców oraz najważniejsze 
wydarzenia kulturalne i społeczne. 
Dzięki fotografiom z archiwum pa-
na Zbyszka, jego życzliwości i otwar-
tości na współpracę powstały liczne 
publikacje, książki i wystawy, a tak-
że ostatnio dekoracje fotograficzne 
w Domku Administratora. Pan Zby-
szek dokumentował swoim aparatem 
także radzymińskie obchody Święta 
Niepodległości.

Uroczystości oficjalne zakończy-
ły się około godziny 12:00, kiedy to 
wszyscy zebrani odśpiewali wspólnie 
cztery zwrotki Hymnu RP z akom-
paniamentem Radzymińskiej Orkie-
stry Dętej. Tym samym gminna spo-
łeczność po raz drugi włączyła się 
w ogólnopolską akcję “Niepodległa 
do Hymnu”. Pogoda sprzyjała świę-
towaniu, więc wiele osób pozostało 
na placu Kościuszki jeszcze na krótki 
piknik niepodległościowy, podczas 
którego można było poczęstować się 
harcerską grochówką, przygotowa-
ną przez druhów i druhny z 9. Huf-
ca Radzymińskich Drużyn Harcer-
skich i Gromad Zuchowych, a także 
pośpiewać pieśni patriotyczne z Ra-
dzymińską Orkiestrą Dętą.

Kulturalnym podsumowaniem 
Święta Niepodległości były spektakle 
i występy w sali koncertowej. Część 
artystyczną rozpoczął okolicznościo-
wy koncert Radzymińskiej Orkiestry 
Dętej w patriotycznym repertuarze. 
Następnie wystąpił chór Canto ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupnie. 
Tłumy zgromadziło również wido-
wisko "Żołnierz i salonowiec, czyli 
Piłsudski i Paderewski na polską nu-
tę” w wykonaniu młodzieży Teatru 
„Maskarada”, z udziałem znanych 
aktorów scen polskich. Były i pieśni, 
i poematy, i sceny teatralne. Artyści 
zostali nagrodzeni owacjami na sto-
jąco.

W gminie Radzymin obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się już 8 listopada od nieoczekiwanej wizyty  
Premiera Mateusza Morawieckiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłk. pil. Mariana Pisarka w Radzyminie. 

“Dzisiaj od Was, młodzi 
ludzie nie oczekujemy 
poświęcenia i oddania 
życia. Dziś patriotyzm 
to szacunek do godła, 
hymnu, polskiej mowy 
i polskiej historii. 
Wyrażając szacunek do 
symboli narodowych, 
wyrażamy szacunek do 
każdego Polaka.”
Premier Mateusz Morawiecki
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W YDAR ZENIA KULTUR A

- Pierwszy raz przyjechałam tu na 
zaproszenie Michała Kamińskiego, 
który organizował konkurs recyta-
torski pieśni papieskiej. Jak przyje-
chałam to pomyślałam sobie, że to 
jest taki mały Kraków. Stare budyn-
ki i piękny kościół. Mimo, że jestem 
warszawianką to kocham Kraków, 
ma on taką teatralną duszę. Najlep-
sze młodzieńcze wspomnienia mam 
właśnie z tego miasta. Jak już prze-
prowadziłam się do Radzymina, 
zaczęłam dostrzegać niedociągnię-
cia, ale i tak ma coś w sobie. Zawsze 
mówię „Mój Radzyminio”. Bardzo 
mnie cieszy odrestaurowanie Dom-
ku Ogrodnika. Warto inwestować 
w takie przedsięwzięcia. Chciała-
bym, żeby Radzymin stał się dla wie-
lu taką perełką.

Jak ocenia Pani zainteresowanie 
Radzyminiaków kulturą i działalno-
ścią artystyczną?

- Myślę, że jak w każdym mieście, 
zupełnie inaczej odbierają kulturę 
osoby po 40-stce a zupełnie inaczej 
tworzą kulturę młodzi. W dzisiej-
szych czasach obserwujemy ogromną 
komercjalizację kultury, wszystko jest 
takie proste, a żeby odbierać kulturę 
trzeba mieć wiedzę i wrażliwość. Te-
go młodych ludzi nie uczą. Biorąc pod 
uwagę ten fakt bardzo cenię sobie, że 
jednak dzieci przychodzą do mojego 
teatru już od 5 lat. Mam taką grupę 
maluchów, na których mówię „różowe 
plastelinki”. Jesteśmy społeczeństwem 
wielorakim i zdecydowanie mniej jest 
ludzi uzdolnionych artystycznie. Za-
wsze powtarzam im to co mi powta-
rzano zarówno w szkole filmowej, jak 
i muzycznej – „Jesteście elitą”.

Pod koniec października odbyło się oficjalne otwarcie Domku Ogrodnika w Parku Czartoryskiej. To kolejny kulturowy punkt na mapie 
gminy Radzymin. Na te wydarzenie przybyło wielu gości, którzy mieli okazję od progu spotkać się z samą księżną Eleonorą, w której 
postać wcieliła się Małgorzata Puzio-Miękus – związana z działalnością artystyczną od dawna.

„Taki mały Kraków”

O ROZMÓWCY:
Małgorzata Puzio-Miękus - aktorka 
teatralna i filmowa, absolwentka 
Państwowego Studium Aktorskiego 
i Szkoły Muzycznej. Związana głów-
nie z teatrami warszawskimi: „Na 
Woli”, „Lalka”, „Guliwer”, ale także 
z krakowskim teatrem „Groteska”. 
Znana z produkcji telewizyjnych 
i dzieł literackich, jako autorka wielu 
książek kulinarnych. Założycielka
i prowadząca warsztatów aktor-
skich dla dzieci – „Teatr Dzieci Dzie-
ciom” oraz grupy teatralnej „Maska-
rada”, jak również vloga kulinarnego 
„Bez przepisu”.
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Od zawsze wiedziała Pani, że chce 
zostać aktorką? To spełnienie ma-
rzeń z dzieciństwa czy raczej sponta-
niczna decyzja, która pojawiła się w 
późniejszym okresie?

- Jako mała dziewczynka uczęsz-
czałam do szkoły muzycznej. Mimo 
jej ukończenia na wydziale rytmiki 
wiedziałam, że to nie jest to. Razem 
z grupą znajomych z którymi cho-
dziłam na kółko teatralne do Teatru 
Nowego przy ul. Puławskiej w War-
szawie postanowiliśmy udać się do 
szkoły filmowej. Tak właśnie rozpo-
częła się moja historia aktorska. Był 
to zdecydowanie świadomy wybór. 
Teatr to było właśnie to czego szuka-
łam w życiu.

Szklany ekran czy deski teatru?
- Zabrzmi nieskromnie, jak po-

wiem że to i to. Każde z nich daje inną 
satysfakcję i szczęście. W teatrze jest 
zupełnie inna adrenalina i euforia, niż 
w przypadku grania przed kamerą. 
Zdecydowanie trudniej jest zaistnieć 
na ekranie. Jeśli zostanie się zauważo-
nym, ma to później większe przełoże-
nie na karierę i sukces.

Jaka była Pani pierwsza reakcja gdy 
zobaczyła siebie w telewizji?

- Zawsze wydawało mi się, że mam 
taki tajemniczy, nijaki wyraz twarzy, 
że właściwie on nic nie mówi. Uważa-
łam, że moje zamglone oczy i taka efe-
meryczność to wada. Pamiętam, jak 
na egzaminach wstępnych do łódz-
kiej szkoły usłyszałam „taka Nastassja 
Kinski”. W dalszej perspektywie oka-
zało się to zaletą. Pierwszy raz w te-
lewizji pojawiłam się grając epizody 
w polskich produkcjach np. w „Panna 

z mokrą głową” i „Akademia Pana 
Kleksa”. Następnie był kabaret Olgi 
Lipińskiej -mistrzyni w tej dziedzinie. 
Wpadłam jak śliwka w kompot, bo jest 
to bardzo trudna rzecz połączyć od-
powiednio kabaret z teatrem w tele-
wizji. Oczywiście nie mogę pominąć 
gry w nieszczęsnej, pierwszej polskiej 
telenoweli „W Labiryncie”. Później był 
„Klan”, prawie wszyscy moi znajomi 
aktorzy tam grali. To serialowa polska 
epopeja narodowa. (śmiech)

Mieszkała Pani w wielu miastach 
Polski, między innymi w Warszawie, 
Krakowie, Łodzi, Łomiankach i pobli-
skich Markach. Czemu tym razem 
padło na Radzymin?

23 listopada 2019 r. odbyły się  obchody 
Jubileuszu 40-lecia istnienia Przedszkola  
nr 2 w Radzyminie, nadania imienia 
„Czerwonego Kapturka” oraz poświę-
cenia i przekazania sztandaru. Było 
to wyjątkowe i niepowtarzalne wyda-
rzenie, a także okazja do wspomnień  
o wszystkich, którzy tworzyli historię 
i wizerunek przedszkola oraz refleksji 
nad obecnymi osiągnięciami i plano-
wanymi projektami. 

Uroczystego poświęcenia sztandaru 
w Kolegiacie Przemienienia Pańskie-
go  w Radzyminie, podczas Mszy św. 
w intencji całej społeczności przedszko-
la dokonał jej Proboszcz ks. Prałat Sta-
nisław Popis. Natomiast akt nadania 
imienia „Czerwonego Kapturka” od-
czytał  Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Radzyminie Piotr Rembelski  pod-
czas dalszych  uroczystości  w obecnej 
siedzibie placówki przy ul. Witosa 78. 
Sztandar przedszkola został ufundowa-
ny przez Krzysztofa Chacińskiego Bur-
mistrza Radzymina.

Rangę uroczystości podkreśliła obec-
ność wielu  znamienitych gości. Wśród 
nich Krzysztof Chaciński Burmistrz Ra-
dzymina wraz z zastępcami Krzyszto-
fem Dobrzenieckim i Andrzejem No-
coniem,  wspomniany wcześniej Piotr 
Rembelski przewodniczący Rady Miej-
skiej wraz z wiceprzewodniczącymi Iza-
belą Paciorek i Wiesławem Solarzem, ks. 
Prałat Stanisław Popis Proboszcz Para-
fii pw. Przemienienia Pańskiego w Ra-
dzyminie, Paweł Dąbrowski Członek 
Zarządu Powiatu Wołomińskiego, Elż-
bieta Darka przewodnicząca Komisji 
Edukacji i Kultury, radni Rady Miej-
skiej w Radzyminie Elżbieta Wołyn-
ko, Tadeusz Jędrasik, Krzysztof Czuba 
dyrektor Centrum Usług Wspólnych, 
Krzysztof Jarząbek dyrektor Centrum 
Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 
1920, dyrektorzy radzymińskich szkół 
i przedszkoli – Elżbieta Jeleń,  Hanna 

Baryłka, Wiesława Świeczak, Magdale-
na Sycik, Barbara Moczulska, Małgorza-
ta Sieradzka, Katarzyna Kadzidłowska 
przewodnicząca ZNP Oddziału w Wo-
łominie, wszystkie dotychczasowe dy-
rekcje Przedszkola nr 2 – Barbara Nie-
gowska, Wiesława Niedzieska, Hanna 
Karpińska, Małgorzata Sieradzka, Da-
nuta Gmurczyk, emerytowani i obecni  
pracownicy oraz przedstawiciele Rady 
Rodziców Przedszkola nr 2 z Jarosła-
wem Świerzewskim przewodniczącym 
na czele.

Dla zgromadzonych gości  przygoto-
wano wiele atrakcji: wystawiono bajkę 
pt.  „Czerwony Kapturek” w wykonaniu 
dzieci 6-letnich, przedstawiono rys hi-
storyczny przedszkola w postaci prezen-
tacji multimedialnej. Wielki aplauz pu-
bliczności wzbudził występ muzyczny 
w wykonaniu wszystkich pracowników 
przedszkola  oraz słodka niespodzian-
ka w postaci  tortu okolicznościowego.  
Podczas uroczystości  został również 
rozstrzygnięty gminny konkurs pla-
styczny pn. „Święty Jan Paweł II – Ho-
norowy Obywatel Radzymina”.

Pod adresem świeżo upieczonego 
Przedszkola nr 2 im. Czerwonego Kap-
turka w Radzyminie podczas przemó-
wień  padło wiele ciepłych słów, gratu-
lacji i życzeń na dalsze lata pracy. List 
gratulacyjny przesłał także Mazowiecki 
Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek.  
Było wiele wzruszeń i wspomnień.

Przedszkole na przestrzeni lat  wy-
tworzyło bogatą tradycję, swój klimat, 
a przede wszystkim połączyło kilka po-
koleń ludzi – nauczycieli, pracowników 

oraz dzieci i absolwentów. Warto wspo-
mnieć, że w gronie tych ostatnich znaj-
dują się m.in. Piotr Rembelski, Krzysz-
tof Dobrzyniecki, a także absolwenci, 
którzy powrócili do przedszkola w roli 
nauczycieli – Mariusz Wardak, Micha-
lina Gmurczyk,  Magdalena Białkowska, 
Katarzyna Adamkiewicz.

Przez 40 lat wiele się zmieniło – przy-
było dzieci, nauczycieli, specjalistów, 
pracowników obsługi i administracji.  
Powstało wiele nowych inicjatyw, inno-
wacji, programów i wymagań oraz wy-
zwań, którym należy sprostać.

Dzięki zaangażowaniu Gminy Ra-
dzymin Przedszkole zyskało nową lo-
kalizację przy ul. Witosa 78 oraz piękny 
i nowoczesny, bogato wyposażony bu-
dynek na miarę XXI wieku. W latach 
1979 – 2016 siedziba Przedszkola nr 2 
znajdowała się przy ul. Konstytucji 3 – 
go Maja 28.

Dyrektor Przedszkola Magdalena Ja-
rzębska-Kopka składa podziękowania 
dyrektorom, nauczycielom i pracow-
nikom emerytowanym, którzy przez 
wiele lat tworzyli historię i tradycję tego 
przedszkola, prowadzili je do sukcesów, 
wychowywali, wpajali właściwe warto-
ści, wpływali na rozwój radzymińskich 
dzieci oraz tworzyli pozytywny wize-
runek placówki. Wdzięczność kieruje 
również do wszystkich osób  obecnie 
pracujących za codzienny trud pracy, 
zaangażowanie, oddanie, kreatywność, 
za wspólne działania dla dobra dzieci, 
rodzicom za ich nieocenione wsparcie, 
a wszystkim lokalnym instytucjom za 
lata owocnej współpracy.

Wielkie święto w Przedszkolu  
nr 2 w RadzyminiePrzedszkole nr 2 w Radzym

in
ie

  C
ze

rw
ony    Kapturek

Trzecie urodziny 
radzymińskich 
harcerzy

W dniach 23-24 listopada swo-
je święto obchodzili harcerze ze 
Szczepu 9 Radzymińskich Drużyn 
Harcerskich i Gromad Zuchowych 
„Labirynt”. Przez dwa intensywne 
dni podczas Święta Szczepu zuchy 
i harcerze uczestniczyli w grach 
terenowych, harcowali, bawili się 
i świętowali trzecią już rocznicę 
działalności. 

Tegoroczne Święto  Szczepu 
było specjalne z powodu odwie-
dzin wyjątkowych gości. Dzięku-
jemy za obecność i uświetnienie 
uroczystości: Zastępcy Burmi-
strza Krzysztofowi Dobrzyniec-
kiemu, Przewodniczącemu Rady 
Piotrowi Rembelskiemu oraz dy-
rektorom szkół: p. Elżbiecie Jeleń, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
1 w Radzyminie, p. Beacie Grali, 

dyrektor Szkoły Praxis w Łąkach, 
oraz p. Marcie Bajor, dyrektor Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
w Ciemnem. Goście otrzymali od 
zuchów i harcerzy HarcMOCE, 
w wyniku oddziaływania których 
powołany został ... „Zastęp Przy-
jaciół Szczepu 9”. Nie zabrakło 
także tortu, świeczek i gromkiego 
sto lat odśpiewanego przez ponad 
120 uczestników biwaku.  

Od trzech lat harcerzy z dzie-
wiątką na piersiach spotkać moż-
na zawsze przy okazji świąt i uro-
czystości gminnych. Szczep działa 
coraz prężniej i zaprasza dzieci 
i młodzież w wieku 7-18 lat do wstą-
pienia w harcerskie szeregi. Szcze-
gółowe informacje znaleźć można 
na stronie: www.szczep9.pl.

 dh Tomasz Godlewski

Obok aktorstwa nie da się przeoczyć 
i pominąć kolejnej pasji w Pani życiu, 
jaką jest gotowanie.

- W latach 90’ byłam pogodynką 
w Wiadomościach na TVP1, później 
występowałam w porannym progra-
mie „Kawa czy herbata” i tam właśnie 
mnie dostrzeżono i zaproponowano 
prowadzenie programu kulinarnego 
w „Pytaniu na śniadanie” - „Mazo-
wieckie smaki i smaczki”. Jeździłam 
po całym Mazowszu i zbierałam dania 
regionalne, które są na liście tradycyj-
nych potraw. W tej przygodzie dużym 
plusem okazało się doświadczenie, 
które zyskałam podczas współpracy 
z Bożeną Dykiel. Byłam pośredni-
kiem między nią a reżyserem, co nie 
było takie łatwe zważając na moc-
ny charakter Bożeny Dykiel. Dzięki 
prowadzeniu programów na żywo, 
na wizji pozbyłam się zupełnie tremy 
przed występowaniem przed kamerą. 

Większy stres mam przed występo-
waniem na Sesjach Rady Miejskiej. 
(śmiech). Tak to jest, że trening czyni 
mistrza. Bycie radną to moja nowa ro-
la. Wiem, że czeka mnie jeszcze dużo 
pracy, ale staram się. Będę na pewno 
naciskała na stworzenie całego kom-
pleksu kulturowego bo w tej kwestii 
mamy braki a zainteresowanie z roku 
na rok rośnie. Miasto ciągle się roz-
budowuje, więc warto zainwestować 
również w kulturę.

Jakie ma Pani plany na najbliższą 
przyszłość?

- O planach osobistych, jeżeli cho-
dzi o castingi wolę nie mówić zawcza-
su, żeby nie zapeszyć. Mogę za to po-
wiedzieć, że niedługo ukaże się serial 
„Cień” oraz „Archiwista” w których 
występuję. Natomiast w kwestii mojej 
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SPORTKULTUR A

Nagrodzeni zawodnicy repre-
zentowali 12 dyscyplin, z czego naj-
liczniejszą grupę stanowiły piłkarki 
ręczne, łucznicy oraz warcabiści. Ci 
ostatni byli jednocześnie najmłod-
szymi laureatami gminnych nagród 
za wysokie wyniki sportowe. Ponad-
to nagrodzono także przedstawicieli 
kolarstwa, karate, tańca sportowego, 
piłki ręcznej, lekkoatletyki oraz uni-
hokeja i curlingu. Burmistrz wręczył 
pamiątkową statuetkę oraz dyplom. 
Każdy z zawodników otrzymał także 
stypendium sportowe. 

Nagrody sportowe Burmistrza 
Radzymina przyznawane są od 2014 
r. tym mieszkańcom Gminy Radzy-
min, którzy posiadają licencję spor-
tową i w okresie od 1 listopada roku 
poprzedzającego przyznanie nagród 
do 31 października roku bieżącego 

uzyskali wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie krajowym 
lub międzynarodowym. Decyzje 
o wysokości nagrody dla każdego 
sportowca podejmuje Komisja ds. 
rozpatrywania wniosków i  przy-
znawania nagród za wysokie wyni-
ki sportowe. W roku 2019 r. Gmina 
Radzymin przeznaczyła na nagrody 
sportowe łącznie 25 tys. zł. 

Laureaci Nagród Sportowych 
Burmistrza za rok 2019:
•  Daria Chmarra (curling)
•  Filip Chmarra (curling)
•  Filip Lenkiewicz (karate)
•  Kacper Wójcik (karate)
•  Filip Surdyk (kolorastwo)
•  Michał Podlaski  

(kolarstwo szosowe)
•  Daria Giera (lekkoatletyka)

•  Adam Wytrykus (łucznictwo)
•  Arkadiusz Jeznach (łucznictwo)
•  Klaudia Jeznach (łucznictwo)
•  Marcin Antosiewicz (łucznictwo)
•  Paweł Gołebiewski (łucznictwo)
•  Justyna Świerżewska  

(piłka ręczna)
•  Oliwia Szczepanek (piłka ręczna)
•  Klaudia Szczepanek  

(piłka ręczna - plażowa)
•  Sandra Kowalska  

(piłka ręczna - plażowa)
•  Sebastian Szuszczyński  

(strzelectwo sportowe)
•  Wiktoria Leszczyńska  

(taniec sportowy)
•  Wiktoria Pawłowska (unihokej)
•  Adrianna Koszewska (warcaby)
•  Bartosz Jóśk (warcaby)
•  Kacper Waś (warcaby)
•  Martin Banaszek (warcaby)

Seniorzy zrzeszeni w kołach i organizacjach pozarządowych działających na 
terenie gminy Radzymin zostali zaproszeni na uroczyste obchody Dnia Seniora do 
pensjonatu U Zychów w Arciechowie.

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński nagrodził dwudziestu trzech 
sportowców, którzy w roku 2019 osiągnęli wybitne wyniki na sportowej arenie 
ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Uroczystość z udziałem wyróżnionych 
zawodników odbyła się Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin 19 grudnia 2019 r. 

W środę 6 listopada 2019 odbyły się tradycyjne biegi przełajowe dla uczniów  
z radzymińskich szkół w 101-szą rocznicę odzyskania niepodległości. 

Nagrody Burmistrza Radzymina  
za osiągnięcia sportowe 2019 rozdane

Seniorada 2019

Uczniowie pobiegli dla niepodległości

Radzymińska Karate  
Academy na Mistrzostwach  
Świata karate w Tokyo

Skorzystaj z zimowej  
oferty sportowej ROKiS

W związku z dużym zapotrzebo-
waniem ze strony klubów sporto-
wych, obłożenie rezerwacji najwięk-
szych obiektów radzymińskiej bazy 
sportowej sięga 95%. Nadal jest jed-
nak sporo wolnych godzin do dys-
pozycji nieformalnych grup i miesz-
kańców gminy Radzymin.

Zapraszamy do śledzenia stanu 
aktualnych rezerwacji w serwisie 
rezerwacyjnym dla obiektów spor-
towych ROKIS-u, poprzez stronę 
internetową www.bazasportowa.ra-
dzymin.pl.

Zainteresowani mogą liczyć na 
następujące zniżki:

25% dla mieszkańców gminy Ra-
dzymin po okazaniu Radzymińskiej 
Karty Mieszkańca (bez względu na 
ilość osób z kartą mieszkańca)
25% dla firm z siedzibą na terenie 
gminy Radzymin
25% dla organizacji pozarządowych 
realizujących cele statutowe w obsza-
rze sportu lub edukacji
75% dla organizacji pozarządowych 
realizujących zadanie publiczne dla 
Gminy Radzymin

Wszystkie obiekty są czynne 
w godzinach 8-22 od poniedziałku 
do piątku oraz w zależności od po-
trzeb w soboty i niedziele. 

W biegach uczestniczyła mło-
dzież z gminnych szkół podstawo-
wych i z Liceum Ogólnokształcą-
cego im. C. K. Norwida. Zawody 
odbyły się w klasyfikacji indywidu-
alnej i zespołowej. Szkoły w każdym 
roczniku wystawiły reprezenta-
cje złożone z czterech dziewczynek 
i czterech chłopców. Dzieci z klas I-
-IV biegły na dystansie 400 metrów, 
zaś klasy V-VIII na dystansie 800 m 
i 1000 m. 

Zwycięzcy w każdej kategorii 
otrzymywali Puchar Burmistrza 
Radzymina. Po zsumowaniu wy-
ników indywidualnych szkoły pod-
stawowe zajęły następujące miejsca 

w klasyfikacji drużynowej:
I miejsce SP2 Radzymin
II miejsce SP1 Radzymin
III miejsce SP2 Słupno
IV miejsce SP1 Słupno
V miejsce SP Ciemne

W kategorii szkół średnich, gdzie 
startowali uczniowie radzymiń-
skiego liceum, odbyły się dwa biegi 
- bieg dla dziewcząt i dla chłopców 
na dystansie 1000 metrów.

 Tadeusz Jędrasik

W dniach 9 i 10 listopada 2019 r. 
w Tokio odbyły się 12. Mistrzostwa 
Świata Karate Kontaktowego, naj-
większej organizacji WKO (World 
Karate Organization). Do startu 
zgłosiły się 42 zawodniczki i 161 za-
wodników. Zawody były niezwykle 
ekscytujące, a w wypełnionej po 
brzegi hali sportowej 150-osobowa 
grupa kibiców z Polski przeżywała 
wyjątkowe emocje.

Reprezentacja Polski liczyła 4 
zawodniczki i 7 zawodników. Re-
prezentanci Polski pokazali się 
z bardzo dobrej strony. Historycz-
ny sukces odniósł Maciej Mazur 
zdobywając srebrny medal. Dla 
Polski to pierwszy historyczny 
sukces, gdyż w odbywających się 
nieprzerwanie od 1975 Mistrzo-
stwach Świata wygrywa tylko je-
den zawodnik bez względu na wagę 

i wzrost. Nagradzanych jest 8 za-
wodników.

Dla radzymińskiego klubu kara-
te rok 2019 i 12. Mistrzostwa Świata 
w Tokyo przejdą do historii. Dwóch 
kadrowiczów, którzy wzięli w nich 
udział, to wychowankowie Radzy-
mińskiej Karate Academy: Marek 
Odzeniak (Radzymin) oraz Patryk 
Kostrzewa (Wołomin). Wśród pol-
skich kibiców, którzy dopingowa-
li naszych karateków, znalazła się 
17-osobowa grupa z naszego klubu.

Podczas towarzyszącego mi-
strzostwom międzynarodowe-
go seminarium, które odbyło się 
w obiekcie olimpijskim u podnóża 
góry Fuji, do elity karate kyokushin 
dołączył sensej, a teraz shihan To-
masz Lenkiewicz, który zdał egza-
min na 5 dan.

 Shihan Tomasz Lenkiewicz

Uroczystość uświetniła swoim 
występem Radzymińska Orkiestra 
Dęta obchodząca w tym roku ju-
bileusz X-lecia istnienia. Były ży-
czenia i kwiaty od władz samorzą-
dowych – Burmistrza Radzymina 
Krzysztofa Chacińskiego, zastęp-
cy burmistrza Krzysztofa Dobrzy-
nieckiego, przewodniczącego Ra-
dy Miejskiej Piotra Rembelskiego, 
oraz radnych Rady Miejskiej, którzy 
licznie przybyli na spotkanie z se-
niorami. Chór działający w ramach 
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 
Radzymińskiej wykonał program 
artystyczny, a aktywni seniorzy 
ćwiczący na co dzień pod okiem 
pani Sylwii Lenkiewicz zaprezen-
towali dwa układy choreograficz-
ne i rozgrzali wszystkich do tańca.  
Przygrywała Kapela Stanisła-
wa Szczepańskiego z gminy Dą-
brówka. Stoły z poczęstunkiem 

przygotowanym dla seniorów 
uczestniczących w biesiadzie i za-
bawie (ufundowanym przez Gmi-
nę Radzymin) zostały dodatkowo 
zastawione napojami darowany-
mi przez firmę Coca-Cola Hellenic 
Bottling Company, która na terenie 
Radzymina ma rozlewnię napojów 
gazowanych. Pan Zbigniew Zych, 
właściciel pensjonatu U Zychów, 

osobiście czuwał nad sprawną ob-
sługą zaproszonych na biesiadę 
i dancing. By czuli się po królew-
sku przyjęci i ugoszczeni. Bibliote-
ka Miasta i Gminy Radzymin, która 
zorganizowała senioradę na zlece-
nie Burmistrza Radzymina, posta-
rała się także o dowóz seniorów na 
uroczystość i odwozy po jej zakoń-
czeniu.

działalności w Radzyminie w planach 
jest przygotowanie spektaklu na ob-
chody 100. rocznicy Bitwy Warszaw-
skiej. Ostatni spektakl na 11 listopada 
o Paderewskim i Piłsudskim pt.” Żoł-
nierz i Salonowiec” odbił się wielkim 
echem, dla ponad 200 widzów,  więc 
jestem pełna optymizmu. Dostali-
śmy propozycję zagrania go na nowej 
scenie MCER w Markach. To dla nas 
ogromne wyzwanie, to super profe-
sjonalna scena na 360-osobową wi-
downię. Marzy mi się wystawienie 
sztuki przy Domku Ogrodnika na 

ustawionej scenie, ze światłami od-
bijającymi się w tafli wody. Taki ży-
wy teatr. Z premier, które w tym ro-
ku przygotowałam z Teatrem Dzieci 
Dzieciom to między innymi „Opo-
wieści z Narni”, „Alicja w krainie cza-
rów”, „O pięknych królewnach i leni-
wych rycerzach” – jeżeli chodzi o moje 
dzieciaczki. Z „Maskaradą”- czyli star-
szą  i dorosłą młodzieżą szykujemy 
Balladynę według Jeremiego Przybory 
i  kabaret  - „Zakochanego doktorka”. 
Kocham pracę z młodzieżą . Świetnie 
się przy tym bawię. Jest to dla mnie 
twórcze, moja wyobraźnia pracuje, 
a jak się jest artystą to najważniejsza 

jest wyobraźnia oraz otwartość na po-
mysły i propozycje innych. Spędzanie 
z nimi czasu to też w pewnym sensie 
forma terapii. Podczas prób mam taką 
frajdę jakiej czasem nie mam przeby-
wając na spotkaniach ze znajomymi, 
moimi rówieśnikami. Przy okazji ser-
decznie zapraszam Panią na premierę.

Mam nadzieję, że wszystkie plany 
i założenia zostaną zrealizowane. 
Dziękuję bardzo za zaproszenie i za 
poświęcony czas.

- Ja również dziękuje.
Rozmawiała

Aleksandra Bandachowska

Ciąg dalszy ze strony 21 →
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Za to w tym sezonie plasuje się 
w czołówce II ligi (grupa IIIB), a me-
cze na hali ROKiS dostarczają świet-
nych sportowych emocji. 

Drużyna wróciła do II ligi zmo-
tywowana i gotowa do walki o czo-
łowe lokaty. Zespół przed sezonem 
opuściło kilku czołowych zawod-
ników, m.in. Mateusz Chabior – 
ubiegłoroczny król strzelców I ligi 
w barwach SPR Radzymin, Kamil 
Lewandowski, czy Mateusz Miecz-
nikowski. Zainteresował się nimi 
I-ligowy klub z wielkimi ambicja-
mi – KPR Legionowo. Szeregi Ra-
dzymina zasilili natomiast Patryk 
Muchiewicz (wcześniej MKS Mazur 
Sierpc), Jan Sitnik, Piotr Duda (obaj 
wcześniej UKPR Agrykola War-
szawa). Po dłuższej przerwie spo-
wodowanej kontuzjami do zespołu 
dołączyli Mateusz Zadrożny, Karol 
Motyl i Mateusz Wicha. Po dwóch 
sezonach rozbratu z naszym klubem 
treningi wznowił Piotr Gajda. Do-
datkowo w treningach uczestniczą 
najzdolniejsi młodzi wychowanko-
wie KPR ROKiS Radzymin.

System rozgrywek II ligi męż-
czyzn jest zupełnie inny niż ten 
w klasie rozgrywkowej wyżej i skła-
da się z pięciu okręgów geogra-
ficznych. Warszawsko-mazowiec-
ka II liga została podzielona na 
dwie grupy„A” i „B”. Obie liczą po 
7 zespołów. Po rundzie zasadniczej 
pierwsze cztery zespoły grupy „A” 
spotkają się z czterema drużyna-
mi z grupy „B” w tak zwanej grupie 
„mistrzowskiej”. Pozostałe zespoły 

grają o utrzymanie w lidze. SPR RO-
KiS Radzymin występuje w grupie B 
wraz z takimi drużynami, jak:

  UKS Olimpia Biała Podlaska
  KS Szczypiorniak Dąbrowa  
Białostocka

 SPR ROKiS Radzymin
 UMKS Trójka Ostrołęka
 AZS AWF Warszawa
 SPR Nowe Piekuty
 Bestios Białystok

W grupie A grają:
 KS Uniwersytet Radom 
 Warszawianka Warszawa
 Enea Orlęta Zwoleń
 AZS UMCS Lublin
 SMS ZPRP Płock
 KKS Włókniarz Konstantynów
 Pabiks IMPACT Pabianice

Jak dotąd drużyna z Radzymina 
spisuje się w rozgrywkach znakomi-
cie. Po 11 kolejkach nasi zawodnicy 
zajmują w grupie B drugie miejsce, 
ustępując tylko zespołowi z Dąbro-
wy Białostockiej. Wygrali dziewięć 
spotkań i zaliczyli dwie porażki. 
Radzyminanie pewnie zmierzają 
do tego, by osiągnąć na koniec run-
dy zasadniczej jak najlepszy wynik 
i włączyć się do gry o awans sporto-
wy w grupie mistrzowskiej. Mecze 
z udziałem zespołu cieszą się dużą 
popularnością wśród kibiców, któ-
rzy chętnie śledzą poczynania SPR 
w radzymińskiej hali ROKiS. Za-
wodnicy, oraz sztab szkoleniowy są 
zmotywowani i wierzą, że są w sta-
nie walczyć z każdym. Jaki będzie 
efekt? Wszystko zweryfikuje boisko. 

Dominik Brinovec

W swoich ligach pod znakiem 
KPR “ROKiS” Radzymin walczą 
również juniorki, juniorzy, mło-
dziczki i dzieci. Młodziczki (rocz-
nik 2005 i 2006) w rundzie fina-
łowej, po trzeciej kolejce zajmują 
pierwsze miejsce, a juniorzy młod-
si kończą pierwszą rundę i kwalifi-
kują się do gry o miejsca 1-8 w wo-
jewództwie. 

“Gra w II lidze kobiet to duży 
sukces dla naszego klubu, ponie-
waż to są nasze wychowanki, któ-
re zaczynały trenować piłkę ręcz-
ną w wieku 11-12 lat. Obecnie są już 
studentkami lub uczennicami lice-
ów, a sportowa pasja, zaszczepiona 
w dziecięcych latach nadal kwit-
nie. Mamy ogromną satysfakcję, że 
nasza praca w latach poprzednich 
przynosi takie owoce” - mówi Mo-
nika Sawicka, jedna z trenerek KPR 
“ROKiS” Radzymin i wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzy-
minie. “Obecnie wdrażamy nasze 
pełnoletnie zawodniczki do pracy 
z dziećmi. Jesteśmy dumne z takich 
efektów pracy trenerskiej i wycho-
wawczej.”

Aktualnie w klubie zarejestrowa-
nych jest ponad 100 zawodniczek 
i zawodników. Do bieżących rozgry-
wek warszawsko-mazowieckiej ligi 
wojewódzkiej zgłoszono 5 zespołów: 
kategoria dzieci - 2 zespoły, mło-
dziczki - 1 zespół, juniorzy młodsi - 1 
zespół, juniorki - 1 zespół, oraz zespół 

seniorek do II ligi kobiet. Od wrze-
śnia 2019 r. klub sukcesywnie tworzy 
kolejną grupę dla chłopców z rocz-
ników 2007 i 2008. Ta drużyna liczy 
obecnie 20 osób i w przyszłym sezo-
nie rozgrywkowym zostanie również 
zgłoszona do zawodów.

Oprócz rozgrywek w lidze woje-
wódzkiej klub uczestniczy w ogól-
nopolskich i międzynarodowych 
turniejach piłki ręcznej. Dzięki te-
mu zawodniczki i zawodnicy z Ra-
dzymina podnoszą swoje umiejęt-
ności, zmagając się z topowymi 
zespołami z Polski i Europy. W każ-
dym roku biorą udział w kilku ta-
kich turniejach, gdzie zdobywają 
nowe doświadczenia i przygotowu-
ją się do rozgrywek ligowych. 

Wysiłek wkładany w pracę 
w szkole i w klubie procentuje naj-
wyższymi osiągnięciami sporto-
wymi. Spośród wychowanek KPR 
“ROKiS” Radzymin w kadrze Polski 
mamy Patrycję Świerżewską (obec-
nie zawodniczka klubu norweskie-
go), a w kadrze narodowej juniorek 
- Justynę Świerżewską, siostrę Pa-
trycji. W Szkole Mistrzostwa Spor-
towego w Płocku przebywa aktual-
nie 3 zawodników radzymińskiego 
klubu. Kilka osób podjęło naukę 
w Liceum Sportowym o profilu piłki 
ręcznej w Warszawie. Cztery dziew-
częta i dwóch chłopców są systema-
tycznie powoływani na zgrupowa-
nia Kadry Mazowsza. 

Klub Piłki Ręcznej „ROKiS” Ra-
dzymin działa od dwunastu lat. 
Współpracuje z UKS „Dwójka” Ra-
dzymin oraz ze Szkołą Podstawową 
nr 2 w Radzyminie, gdzie poprzez 
organizację zajęć pozalekcyjnych 
zachęca dzieci do uprawiania pił-
ki ręcznej. Od wielu lat klub współ-
pracuje ze Związkiem Piłki Ręcznej 
w Polsce i Warszawsko-Mazowiec-
kim Związkiem Piłki Ręcznej, po-
zyskując środki na organizację za-
jęć. Należy też do programu „Gramy 
w ręczną”, skierowanego do najmłod-
szych dzieci (z klas II-III). Klub re-
alizuje również program Ośrodków 
Szkolenia w Piłce Ręcznej (OSPR) 
dla dziewcząt w wieku 9-14 lat i jest 
jednym z trzech takich ośrodków na 
Mazowszu. Poprzez udział w progra-
mie klub kształci kadrę i pozyskuje 
niezbędny sprzęt, zaś zawodnicz-
ki są powoływane na na ogólnopol-
skie akcje szkoleniowe. W tym roku 
pięć dziewcząt powołanych zostało 
na tego typu konsultacje wojewódz-
kie i ogólnopolskie, a nauczyciele ze 
szkoły nr 2 w Radzyminie uczestni-
czą w kursokonferencjach, podno-
sząc swoje umiejętności oraz kwalifi-
kacje trenerskie. Udział w programie 
OSPR opiera się na trójstronnym po-
rozumieniu między Gminą Radzy-
min, Szkoła Podstawową nr 2 w Ra-
dzyminie i Związkiem Piłki Ręcznej 
w Polsce.

 (M. Sawicka / DKK)

W sezonie 2019/2012 powstała II liga kobiet, w której możemy kibicować 
zespołowi seniorek z Klubu Piłki Ręcznej “ROKiS” Radzymin. Po pięciu kolejkach  
i emocjonującym meczu z liderem - UKS Roxa Lublin, który oglądaliśmy  
w połowie grudnia na hali ROKiS, Radzyminianki zajmują 3 pozycję w tabeli.  

Drużyna SPR ROKiS Radzymin zaliczyła w ubiegłym 
sezonie debiut w I lidze piłki ręcznej mężczyzn, lecz 
nie wytrzymała sportowo i organizacyjnie presji 
rozgrywek na zapleczu PGNiG Superligi

Radzyminianki z KPR ROKiS świetnie 
grają II lidze piłki ręcznej kobiet 

SPR ROKiS w czołówce  
II ligi piłki ręcznej mężczyzn

SPORT


