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Przeciwdziałając rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zgodnie z wytycznymi 
władz centralnych, gmina Radzymin wprowadziła liczne ograniczenia i zmiany 
w funkcjonowaniu placówek gminnych, dbając jednocześnie o zabezpieczenie 

podstawowych potrzeb mieszkańców w tak trudnym czasie.  

Funkcjonowanie gminy  
w czasie epidemii

Wielkanoc 2020

UWAGA

KORONAWIRUS

W związku z ogłoszeniem przez Premiera Rady Ministrów stanu epidemii dla całego  
kraju, od 16 marca br. do odwołania zawieszone zostało przyjmowanie interesantów w:

 Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, z wyjątkiem składania pism w Biurze Obsługi Interesantów w budynku A przy pl. T. 
Kościuszki 2, oraz spraw narodzin i zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego w budynku B przy Konstytucji 3 Maja 19 

 Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie
 Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie

Prosimy o załatwianie wszelkich spraw telefonicznie lub przez Internet: przez platformę ePUAP lub pocztą elektroniczną.
Lista telefonów i adresów e-mail do urzędu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w sekcji  

„Referaty i samodzielne stanowiska pracy”, 

telefon główny: 22 667 67 67, 
ogólny adres e-mail: umig@radzymin.pl

Dostęp przez ePUAP możliwy jest po zalogowaniu się na stronie www.epuap.gov.pl profilem zaufanym lub nowym 
dowodem osobistym, po zalogowaniu należy wyszukać gminę Radzymin i odpowiednią sprawę. Profil zaufany można założyć 

przez bankowość elektroniczną w wybranych bankach, więcej informacji na www.pz.gov.pl.
W związku z zawieszeniem działalności kasy prosimy o dokonywanie opłat przelewami elektronicznymi, za 

pośrednictwem banków lub innych punktów, które przyjmują opłaty (wybrane sklepy spożywcze).
Zamknięte zostaje Targowisko Miejskie przy ul. Ogrodowej. Zachęcamy Państwa do kontaktu z przedsiębiorcami 

i rolnikami handlującymi na targowisku za pomocą grupy “Targowisko Radzymin” na Facebooku. Ciąg dalszy na stronie 3 →

Uprzejmie prosimy o śledzenie bieżących informacji, ponieważ sytuacja może dynamicznie się zmieniać, 
zaś okres obowiązujących obostrzeń może ulec przedłużeniu. Zapraszamy do śledzenia najnowszych 
informacji dot. koronawirusa na stronach:

•  www.koronawirus.radzymin.pl
•  www.premier.gov.pl
•  www.gov.pl/koronawirus
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Radzyminiak

OGŁOSZENIA SAMOR ZĄD

NASI LEKARZE 

ABY PACJENCI
OGRANICZYLI WIZYTY 
W PRZYCHODNI  I  NPL 

Po konsultacji telefonicznej lub teleporadzie, można otrzymać e-
receptę lub e-zwolnienie. 

W uzasadnionych przypadkach, pacjent może zostać poproszony 
o zgłoszenie się do przychodni na konkretną godzinę.

APELUJĄ

Aby kontynuować leczenie, 
osoby przewlekle chore, seniorzy, 

nie muszą osobiście odwiedzać lekarza. 

KORONAWIRUS
wywołujący chorobę COVID-19

teleporada@cmradzymin.pl

tel. 509 981 442
czynny w godzinach dyżurów lekarskich od poniedziałku do piątku.

 

ZAŁATWIAJ SPRAWY ZDALNIE: 
TELEFONICZNIE: centrala 22 667 67 67 
wybrane referaty: 
Referat Gospodarki Odpadami 22 667 68 66/68/73/76 

Referat Podatków i Opłat Lokalnych 22 667 68 11 do 16 

Referat Spraw Obywatelskich  
(dowody, nr PESEL, itd.) 22 667 67 03/04/05 

Urząd Stanu Cywilnego 
(sprawy narodzin i zgonów można 
załatwić osobiście) 

22 667 67 02/06 

Referat Geodezji i Gospodarki 
Gruntami 22 667 68 30 do 33 

Referat Rozwoju i Zagospodarowania 
Przestrzennego 22 667 68 23 do 27 

Referat Budowy i Utrzymania Dróg 22 667 68 74/75/89/90 

Referat Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej  22 667 68 78/80/81/85 

Działalność gospodarcza 22 667 67 08/09, 
www.ceidg.gov.pl 

Eko-Patrol 22 667 67 00 

 

POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ: umig@radzymin.pl 
PRZEZ PLATFORMĘ E-PUAP: 
Wejdź na stronę www.epuap.gov.pl, zaloguj się profilem zaufanym lub nowym dowodem, wyszukaj Gminę Radzymin 

Jeśli nie masz profilu zaufanego, załóż go przez stronę internetową Twojego banku,  
informacje o profilu zaufanym i jak go założyć: www.pz.gov.pl  

Zapobiegajmy koronawirusowi! 

OSOBISTE ZAŁATWIANIE 
SPRAW W URZĘDZIE ZOSTAŁO 

ZAWIESZONE 
Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania jesteśmy do Państwa 

dyspozycji telefonicznie i w kontakcie elektronicznym. 

Wszystkie telefony i adresy e-mail 
znajdziesz w BIP: 

 
www.bip.radzymin.pl  

w sekcji „Referaty i Samodzielne 
Stanowiska Pracy w Urzędzie” 

Zgłoszenia uszkodzeń, awarii, naruszeń 
porządku, itp. można przesyłać przez 

aplikację na smartfony Alertownik 

 

 

Kasy gotówkowe  
w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin 
oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej 

będą zamknięte do odwołania. 

 

Konto - dochody pozostałe
Rodzaje wpłat: opłata skarbowa, targowa, 
kary i grzywny, usunięcie drzew i krzewów, 

informacja publiczna, wypis i wyrys, 
rozgraniczenie, operaty szacunkowe, duplikat 

Radzymińskiej Karty Mieszkańca, duplikat 
Karty Dużej Rodziny, udostępnienie danych 
osobowych, zakup nieruchomości, opłata za 

ślub w terenie. 
Nr rachunku bankowego: 

32 2490 0005 0000 4600 5620 1165
 

Konto - dochody z tytułu opłat
Rodzaje wpłat: renta planistyczna, opłata 

adiacencka, opłata za użytkowanie 
wieczyste, zajęcie pasa drogowego 

i umieszczenie reklamy, opłata z tytułu 
przekształcenia wieczystego gruntów 

w prawo własności, koncesja na alkohol. 
Nr rachunku bankowego: 

59 2490 0005 0000 4600 2442 8620 

Konto - dochody z tytułu podatków  
od środków transportowych

Rodzaje wpłat: podatek od środków 
transportowych. 

Nr rachunku bankowego: 
54 2490 0005 0000 4600 1063 7541 

Konto - dochody z tytułu czynszów 
i bezumownego korzystania z nieruchomości 

komunalnych
Rodzaje wpłat: czynsz dzierżawny, czynsz za 
lokale mieszkaniowe i użytkowe, bezumowne 

korzystanie z gruntu, bezumowne 
korzystanie z lokali. 

Nr rachunku bankowego: 
59 2490 0005 0000 4600 1243 4085

Dane adresowe: Gmina Radzymin,  
pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin

Zamknięte szkoły i przedszkola
Od 16 marca br. zamknięte są szkoły, 

przedszkola i żłobki - pozostaje w nich je-
dynie personel administracyjny niezbęd-
ny do pracy w tym okresie. Dzieci uczą się 
zdalnie. Zamknięte są także przyszkol-
ne boiska, place zabaw itp., a także obiekt 
przy Wołomińskiej 3 (stadion RKS Ma-
zur) i boisko w Starych Załubicach.

Odwołane zostają również dowozy 
zbiorowe dzieci do szkół w gminie Ra-
dzymin oraz do szkół specjalnych w Wo-
łominie i Warszawie.

Dla uczniów i przedszkolaków organi-
zowana jest nauka zdalna która realizo-
wana jest przez nauczycieli pod nadzorem 
dyrektora placówki. Więcej na ten temat 
przeczytają Państwo na stronie 8.

Kultura i sport w zawieszeniu 
Oprócz placówek edukacyjnych gmina 

Radzymin zawiesiła do odwołania rów-
nież działalność instytucji kultury i spor-
tu – odwołane zostają zajęcia i wydarze-
nia w ROKiS (hala sportowa ROKiS, hale 
sportowe przy SP1 i SP2 w Radzyminie 
oraz stadion piłkarski przy ul. Wołomiń-
skiej 3), w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy Radzymin (w tym Miejska Sala 
Koncertowa), w filii Biblioteki w Załubi-
cach i Domku Ogrodnika.

ROKiS odwołał planowany na 
22.03.2020 r. IV Bieg Młodzika oraz 
wszystkie regularne zajęcia sportowe. 

W czasie trwania epidemii nie będzie 
możliwości wynajęcia gminnych obiek-
tów sportowych – szkoły, ROKiS i boiska 
będą zamknięte.

Nie odbędą się planowane w Miej-
skiej Sali Koncertowej przedstawienia 
i koncerty, odwołane są wszystkie zaję-
cia plastyczne, edukacyjne i artystyczne. 
Zamknięta została również wypożyczal-
nia książek w Bibliotece Publicznej Mia-
sta i Gminy Radzymin i w filii w Załubi-
cach oraz Galeria Piwniczka w Domku 
Ogrodnika.

Kontakt z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej będzie reali-
zował świadczenia w formie przelewów 
i przekazów pocztowych. 

Telefon: 22 7876 54 86
e-mail: ops@radzymin.pl
przez ePUAP – www.epuap.gov.pl, po 
zalogowaniu należy wyszukać Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Radzyminie
Więcej informacji na stronie  
www.ops.radzymin.pl i 
w serwisie www.bip.radzymin.pl

Kontakt do Centrum Usług 
Wspólnych:
telefon: 22 667 69 00 do 07
e-mail: cuw@radzymin.pl
Platforma rekrutacyjna do przedszkoli: 
www.radzymin.rekrutacje.edu.pl
Więcej informacji nt CUW na stronie 
www.bip.radzymin.pl

Inne ograniczenia i informacje  
o dostępie do usług publicznych 
w związku z epidemią 
koronawirusa:

  Centrum Medyczne im. Bitwy War-
szawskiej 1920 wprowadziło telepora-
dy medyczne, a pacjentom, którzy nie 
wymagają wizyty lekarskiej (np. kon-
tynuacja leczenia przewlekłego) zaleca 
korzystanie z e-zwolnień i e-recept
  Zawieszono działalność Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz działalność Punktu 
Informacyjno-Konsultacyjnego
  Zamknięto parki – Park Czartoryskiej 
oraz parki w centrum miasta na pl. Ko-
ściuszki i na pl. Wolności. 
  MSWiA zakończyło z dniem 13 marca 
kwalifikację wojskową

Instytucje gminne w gotowości
Władze gminy Radzymin na bieżąco 

monitorują gotowość instytucji gmin-
nych do funkcjonowania w czasie epide-
mii koronawirusa. Regularnie spotyka 
się sztab kryzysowy. Rozwiązano rezer-
wę finansową w wysokości 170 tys. zł, 
którą przeznaczono m.in. na zakup no-
woczesnego respiratora. Pozostała kwota 
została przeznaczona na zakupy środków 
ochrony osobistej i preparatów dezynfe-
kujących dla wszystkich jednostek or-
ganizacyjnych gminy Radzymin, w tym 
szkół, Centrum Medycznego i OPS.

Szczególne zadania podczas epide-
mii koronawirusa mają szkoły, które 

prowadzą naukę zdalnie i Ośrodek Po-
mocy Społecznej, który wspiera osoby 
potrzebujące i poddane kwarantannie. 
Obowiązują ograniczenia w działaniu in-
stytucji i w transporcie publicznym. Skle-
py spożywcze pozostają otwarte, a punkty 
gastronomiczne oferują posiłki na wynos.

We wszystkich gminnych instytu-
cjach publicznych zamontowano przy 
wejściach dozowniki z płynem dezynfe-
kującym. Codziennie dezynfekowane są 
też busy gminnej komunikacji publicznej. 
Gmina dokonuje również oprysków de-
zynfekujących przystanków komunikacji 
publicznej i ławek parkowych.

Do momentu wydania niniejsze-
go numeru biuletynu, na terenie gmi-
ny Radzymin odnotowano jeden po-
twierdzony przypadek zachorowania 
na COVID-19. Przedsięwzięte środki 
mają charakter prewencyjny. Celem za-
mknięcia szkół i ograniczeń nałożonych 
na placówki gminne jest IZOLACJA 
w sytuacji, gdy potencjalne kontakty 
międzyludzkie mogą skutkować zara-
żeniem. Dlatego apelujemy, aby pozo-
stawali Państwo w domach i powstrzy-
mywali się od spotkań w miejscach 
publicznych, wychodząc na zewnątrz 
wyłącznie w sytuacjach absolutnie ko-
niecznych. 

Warszawski Transport Publicz-
ny wdrożył awaryjne rozwiązanie. 
Pasażerowie, którzy nie decydują 
się na podróż komunikacją zbio-
rową, mogą przez internet zgłosić 
do Zarządu Transportu Miejskiego 
wniosek o zawieszenie biletu okre-
sowego. 

By zawiesić bilet, nie trzeba wy-
chodzić z domu. Wniosek powinien 

zostać przesłany na adres: ztm@ztm.
waw.pl w tytule wiadomości należy 
wpisać: zawieszenie biletu. Wniosek 
musi zawierać numer karty miej-
skiej. Zawieszenie biletu nie powo-
duje zwrotu pieniędzy, umożliwia 
jednak przekodowanie niewykorzy-
stanego czasu ważności biletu na 
wybrany termin w Punkcie Obsługi 
Pasażerów, w każdym czasie. Okres 

do przekodowania będzie liczony od 
dnia przesłania wniosku. 

Zwroty pieniędzy za bilety okre-
sowe będą załatwiane wyłącznie 
w POP. Powoduje to konieczność 
zmiany zapisu na Karcie Miej-
skiej co uczynić można jedynie  
w POP-ie.

Źródło: Warszawski  
Transport Publiczny

Koronawirus w Polsce.  
Jakie obostrzenia wprowadził rząd?
Poza domem:

   nie można się przemieszczać w grupach większych niż 2 
osoby i należy zachować przynajmniej 2 metry odległości 
od siebie, nawet podczas spaceru. Dotyczy to także rodzin, 
wykluczone spod nakazu są tylko osoby poniżej 13. roku życia, 
niepełnosprawne i inne, wymagające opieki

   ograniczenia zgromadzeń dotyczą wszystkiego typu uroczystości, 
prywatnych, publicznych, religijnych, samorządowych, 
administracyjnych

   nie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, 
zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy zatem: 
dojazdu do miejsca pracy dla pracowników, przedsiębiorców 
i rolników lub potrzebujących udać się po zakup towarów i usług 
związanych ze swoją zawodową działalnością; wolontariatu 
związanego z walką z koronawirusem; załatwiania spraw 
niezbędnych do życia codziennego (niezbędne zakupy, 
wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi, 
wyprowadzenie psa). Nie należy uprawiać sportu

   w mszach św. i pogrzebach może uczestniczyć do pięciu osób 
plus sprawujący mszę (od świąt Wielkanocy planuje się zwiększyć 
dopuszczalną ilość do 50 uczestników)

   zakaz wstępu do parków, na bulwary, skwery i place zabaw, 
a także do innych miejsc rekreacji

   zakaz wychodzenia z domu osób poniżej 18. roku życia bez opieki 
dorosłych

   zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich

Sklepy i usługi:
   przed wejściem do sklepu należy obowiązkowo zakładać 
rękawiczki

   w galeriach handlowych otwarte są tylko sklepy spożywcze, 
drogerie, pralnie i apteki

   w godzinach 10-12 apteki, sklepy spożywcze i drogerie są czynne 
wyłącznie dla osób powyżej 65. roku życia

   w sklepach mogą przebywać maksymalnie trzy osoby 
w przeliczeniu na jedną kasę

   w urzędach pocztowych limit ten ograniczony jest do dwóch 
osób na jedno okienko

   na bazarach i targowiskach obowiązuje ograniczenie do trzech 
osób na jedno stoisko

   w weekendy zamknięte pozostają wszystkie sklepy budowlane
   zamknięte pozostają wszystkie punkty kosmetyczne, usługowe, 
fryzjerskie, rehabilitacyjne i masażu oraz gabinety tatuażu. Nie są 
możliwe wizyty domowe związane z wykonywaniem tych usług

Komunikacja:
   w pojazdach prywatnego i publicznego transportu zbiorowego 
może znajdować się tylko tyle osób, ile wynosi połowa liczby 
miejsc siedzących

   przemieszczanie się samochodami prywatnymi jest możliwe, 
ale ma się odbywać w konkretnym celu, nie ma obostrzeń co do 
liczby osób przebywających w samochodzie

W pracy:
   w zakładach pracy obowiązuje wymóg odległości co najmniej 1,5 
metra między stanowiskami pracy

Hotele, restauracje i kawiarnie:
   zamknięte zostaną hotele i miejsca noclegowe, z wyjątkiem 
budynków przeznaczonych do odbywania kwarantanny.

   zamknięte pozostają wszystkie bary, restauracje, puby, kasyna 
i inne podobne miejsca rozrywki. Restauracje mogą jednak 
sprzedawać jedzenie na dowóz

Obostrzenia obowiązują do 11 kwietnia włącznie.  
Złamanie zakazów lub niedostosowanie się do nakazów grozi  

karą grzywny do 30 tys. zł.

Nowe numery kont bankowych gminy Radzymin
Od stycznia 2020 r. nastąpiła zmiana numerów 
rachunków bankowych Gminy Radzymin – 
wprowadzono nowe numery tematycznych 
kont bankowych do poszczególnych rodzajów 
wpłat. Prosimy o sprawdzanie numeru konta 
przed dokonaniem wpłaty. Od 1 kwietnia 2020 

r. zmianie uległy indywidualne numery kont 
do wpłat podatku od nieruchomości i opłat za 
odbiór odpadów – powiadomienia o nowym 
numerze będą wysyłane w indywidualnej 
korespondencji. Celem zmian jest usprawnienie 
pracy urzędu poprzez przyspieszenie księgowania 

i wprowadzenie możliwości jednoczesnej pracy 
kilku urzędników na kontach tematycznych.
Prosimy o dokonywanie wpłat na prawidłowe 
konta bankowe oraz o podanie danych, 
pozwalających na właściwe zakwalifikowanie 
wpłaty. Brak tych danych może spowodować 

opóźnienie w przekazaniu informacji o Państwa 
wpłacie do odpowiedniego Referatu.
Wpłat podatków od nieruchomości, rolnego, 
leśnego oraz opłat za śmieci należy dokonywać 
na indywidualne numery rachunków bankowych, 
przypisane do właścicieli nieruchomości. 

Numery rachunków bankowych gminy Radzymin  
do poszczególnych rodzajów należności:

Zmiana indywidualnych numerów kont do wpłat podatkowych  
i za odbiór odpadów od 1 kwietnia 2020 r.

Z powodu zmiany systemu księgowania i ze 
względu na nowe regulacje bankowe od 1 

kwietnia 2020 r. zmienią się także indywidualne 
numery rachunków, na które wpłaca się 

podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz 
opłatę za odbiór odpadów komunalnych. 

Informacje o nowych numerach kont będą 
wysyłane indywidualnie w marcu br.:

Nowy indywidualny numer konta  
dla podatku od nieruchomości, rolnego 

i leśnego zostanie wysłany do właścicieli 
nieruchomości wraz z decyzją o podatku 

od nieruchomości za 2020 rok;

Nowy indywidualny numer konta do opłat 
za odbiór odpadów komunalnych zostanie 

wysłany do właścicieli lub zarządców 
nieruchomości w formie zawiadomienia.

Prosimy o zwracanie uwagi na nowe numery 
rachunków i dokonywanie wpłat  

na właściwe konto.

Informacje dodatkowe i kontakt
Uwaga - nie należy korzystać z wcześniejszego 

głównego rachunku bankowego Gminy 
Radzymin, który obecnie służy wyłącznie do 

rozrachunków pomiędzy gminą a z instytucjami 
administracji publicznej – Ministerstwem 

Finansów, Ministerstwem Edukacji Narodowej, 
Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, 

Urzędami Skarbowymi, innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych,  

tel. 22 667 68 14 / 15 / 16
Referat Planowania i Realizacji Budżetu,  

tel. 22 667 68 05 / 07 / 08

Dziękujemy za zrozumienie i uważne zlecanie 
przelewów bankowych.

Referat Podatków i Opłat Lokalnych,  
Referat Planowania i Realizacji Budżetu

Zostałeś w domu? WTP umożliwia  
zawieszenie biletu okresowego

Ciąg dalszy ze strony 1 →
UWAGA

KORONAWIRUS
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Inwestycje idą do przodu  
pomimo epidemii

Inwestycje  
w radzymińskie parki

Podpisano umowę na budowę ścieżki rowerowej  
z Radzymina do Słupna i modernizację al. Jana Pawła II

Dużymi krokami nadchodzi wiosna, więc sezon budowlany mógłby się w pełni rozwinąć, gdyby 
nie koronawirus i związane z nim utrudnienia dla wykonawców robót i dostawców materiałów. 
Mimo to gminne inwestycje postępują, kontynuowane są prace projektowe i budowlane przy 
trwających projektach.

Referat Inwestycji UMiG Radzymin kontynuuje przygotowania do realizacji prac rewitalizacyjno-
inwestycyjnych na terenie czterech parków w Radzyminie: parku przy ul. Polnej, Parku 
Czartoryskiej oraz parków na pl. Kościuszki i pl. Wolności w centrum Radzymina.

INWEST YCJE INWEST YCJE

Zima była łagodna, więc wyko-
nawcy prowadzili roboty budowla-
ne niemal bez przerwy. Tym samym 
wiele gminnych robót jest już silnie 
zaawansowanych. Oznacza to, iż na 
razie nie ma obaw, aby planowane 
w 2020 r inwestycje nie zostały re-
alizowane w założonym terminie. 
Urzędnicy referatów inwestycyjne-
go i drogowego wykorzystali czas 
przedwiośnia do przygotowywania 
i ogłaszania przetargów na kolejne 
przedsięwzięcia, których realiza-
cja została zaplanowana na  bieżą-
cy rok.

Niestety nie wszystkie ogłasza-
ne postępowania prowadzą do roz-
strzygnięć oczekiwanych przez gmi-
nę i niektóre z nich należy powtarzać 
. Taki los spotkał postępowanie na 
wybór wykonawcy przebudowy daw-
nego cmentarza ewangelickiego przy 
ul. Polnej. Z sukcesem rozstrzygnię-
to natomiast powtórny przetarg na 
budowę ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż al. Jana Pawła II od ul. Nor-
wida do ul. Żeromskiego w Słupnie, 
wraz z przebudową ulicy. O tych 
dwóch realizacjach piszemy w arty-
kułach obok.

Bieżące prace drogowe  
i wodno-kanalizacyjne

Obecnie kontynuowane są pra-
ce przy przebudowie ul Sikorskie-
go. Wchodzą one w ostatni etap. 
Wykonawca - firma Krol z Woło-
mina - wykonuje ostatnią warstwę-
nawierzchni bitumicznej. Wszyst-
kie prace podziemne, tj. wykonanie 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
oraz wodociągu, zostały już zakoń-
czone. Mieszkańcy ul Sikorskiego, 
którzy cierpliwie znosili niedogod-
ności związane z okresem budowy, 
zyskają w najbliższym czasie możli-
wość korzystania z drogi o doskona-
łych parametrach użytkowych.

Trwają również prace przy bu-
dowie parkingu P+R, zlokalizowa-
nego przy ul. Polskiej Organizacji 
Wojskowej i ul. Głowackiego. Dzię-
ki sprzyjającej pogodzie postęp prac 
jest znaczący. Widoczny jest już nie 
tylko nowy układ placu wraz z za-
toką autobusową, ale też wykonane 

zostały znaczne obszary nawierzchni 
placów postojowych i komunikacji. 
Przeniesiono ogrodzenie oraz wyko-
nano kanalizację deszczową. Należy 
zaznaczyć, iż inwestycja ta jest reali-
zowana dzięki użyczeniu działki, na 
której powstaje tak potrzebny miesz-
kańcom i miastu parking, przez pro-
boszcza parafii pw. Przemienienia 
Pańskiego, ks. prałata Stanisława 
Popisa.

PWiK Radzymin zakończył budo-
wę kanalizacji sanitarnej na większo-
ści ulic przyległych do Żeromskiego 
w Słupnie i na samej ul. Żeromskiego 
od al. Jana Pawła II do granicy z Sie-
rakowem. Nadal trwają prace na uli-
cach Polnej Róży, Sadowej, Lipowej 
i Przytulnej, zaś w najbliższej przy-
szłości rozpoczną się prace na ulicach: 
Wspólnej, Małej i Poprzecznej.

Dobra wiadomość przyszła do 
gminy na początku marca – Sej-
mik Województwa Mazowieckie-
go podjął uchwałę o przyznaniu 
1 mln zł dofinansowania na prze-
budowę ul. Wołomińskiej, co daje 
szansę, że na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Korczaka do ul. Wcza-
sowej, wzdłuż którego w ub. roku 
zbudowano ciąg pieszo-rowerowy 
wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą, jeszcze w tym roku pojawi się 
nowa nawierzchnia asfaltowa na 
jezdni. Gmina rozpocznie też pro-
jektowanie przebudowy ul. Wo-
łomińskiej na odcinku od S8 do 
Ciemnego.

Termomodernizacja obiektów 
szkolnych przyspiesza

Nawet jednoznacznie negatywne 
sytuacje, takie jak epidemia korona-
wirusa, mogą mieć swoje dobre stro-
ny inwestycyjne. W opustoszałych 
szkołach przyspieszyły prace termo-
modernizacyjne, szczególnie w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Słupnie, gdzie 
zakres robót jest największy. Obecnie 
trwają tam prace związane z wymia-
ną instalacji C.O., punktów świetl-
nych, a także budowa nowych łazie-
nek, wymiana okien, przebudowa 
klatki i podniesienie funkcjonalno-
ści wielu pomieszczeń. Na zewnątrz 
prowadzone są prace związane 

z ociepleniem obiektu i wykona-
niem elewacji. Prace toczą się także 
w szkołach w Ciemnem i Starych Za-
łubicach, Przedszkolu nr 1 i w Szkole 
nr 1 w Radzyminie, gdzie powstanie 
nowy moduł świetlicowo-szatniowy.

Boisko czeka na koniec 
epidemii

Zakończyły się prace związane 
z budową boiska pomocniczego na 
terenie klubu sportowego Mazur. 
Boisko otrzymało już wymagane 
prawem decyzje zezwalające na jego 
użytkowanie, a wraz z poprawą wa-
runków pogodowych rozpoczęły się 
na nim treningi i zaczęła z niego ak-
tywnie korzystać młodzież. Niestety 
z powodu epidemii boisko pozostaje 
zamknięte do odwołania. Nie zna-
czy to, że nic się nie dzieje – trwają 
zakupy dodatkowego wyposażenia, 
m.in. ławek dla widowni, trenerów 
i zawodników rezerwowych.

Andrzej Nocoń

Najbardziej zaawansowany jest po-
stęp prac nad budową parku na terenie 
byłego cmentarza ewangelickiego przy 
ul. Polnej. Jego projekt budowlany pre-
zentowaliśmy w poprzednim wydaniu 
„Radzyminiaka”. W momencie oddawa-
nia obecnego wydania do druku trwało 
rozstrzygnięcie drugiego, kolejnego już 
przetargu na wybór wykonawcy budowy 
parku. Pierwsze postępowanie, przepro-
wadzone w lutym br., zostało unieważ-
nione ze względu na wysokość ofert, któ-
re przekraczały zabezpieczone na ten cel 
w budżecie gminy środki w wysokości 
1,2 mln zł, podczas gdy najtańsza oferta 
opiewała na blisko 1,8 mln zł.

 Projekt Parku Czartoryskiej  
na finiszu

Na ostatnim etapie jest również przy-
gotowanie do rozpoczęcia prac budow-
lanych związanych z rewaloryzacją par-
ku im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej 
przy ul. 11 Listopada. Projekt przebu-
dowy parku jest w fazie pozyskiwania 
ostatnich zgód i decyzji administra-
cyjnych. Przedsmak świetności parku 
widać w jego odnowionej części wokół 
Domku Ogrodnika. Pozostała część par-
ku również zyska nowe oblicze. Gmina 
Radzymin posiada już pozytywne de-
cyzje Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków co do planowa-
nych obiektów architektonicznych, jak 
i zieleni – pielęgnacji istniejących drzew 
oraz nowych nasadzeń. Aktualnie cze-
kamy na wydanie decyzji o pozwoleniu 
wodnoprawnym przez Wody Polskie, co 
jest ostatnim dokumentem, niezbędnym 
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę. Spodziewamy się, że formalno-
ściom stanie się zadość do połowy bieżą-
cego roku, co pozwoli na możliwie szyb-
kie wyłonienie w przetargu wykonawcy 
robót budowlanych.

Parkowe plany w centrum 
miasta

Kolejne dwa planowane Parki są zlo-
kalizowane w centrum Radzymina. 

Jeden park zlokalizowany jest w kwar-
tale ulic: Konstytucji 3 Maja, al. Jana 
Pawła II i P.O.W wraz z pomnikiem 
T. Kościuszki (tzw. „Park Pamięci”), 
drugi zlokalizowany jest w kwartale 
ulic: Konstytucji 3 Maja, P.O.W. i Placu 
Wolności wraz z pomnikiem przyrody 
Dębem Wolności (tzw. „Park Wolno-
ści”). Ze względu na lokalizację parków 
w centrum miasta, faza projektowa 
została poprzedzona opracowaniem 
„Koncepcji zagospodarowania obsza-
ru centrum miasta – opracowanie po-
konkursowe”. Koncepcja ta jest połą-
czeniem dwóch równorzędnych prac 
uhonorowanych w konkursie urba-
nistycznym przeprowadzonym przez 
Towarzystwo Urbanistów Polskich 
Oddział w Warszawie. Wykonanie fi-
nalnej koncepcji poprzedzone zostało 
konsultacjami społecznymi przepro-
wadzonymi w zeszłym roku. Kon-
cepcja ta została zaopiniowana przez 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, który przekazał 
szczegółowe wytyczne co do dalszych 
faz projektowania.

Aktualnie Referat Inwestycji prze-
prowadził przetarg, w którym został 
wyłoniony wykonawca programu 
funkcjonalno-użytkowego, dotyczą-
cego adaptacji historycznego centrum 
miasta na Radzymiński rynek o funk-
cji kulturalnej. Rynek ma składać się 
z części reprezentacyjnej oraz strefy 
spotkań i wypoczynku. W maju br. 
planowane jest złożenie wniosku o do-
finansowanie unijne na to zadanie.

Wszystkie cztery parki otrzymały 
już wcześniej dofinansowanie z fun-
duszy unijnych na ich przebudowę 
w ramach programu „Zielony Radzy-
min - rozwój terenów zielonych w cen-
trum miasta”. Ponadto Gmina planu-
je pozyskać dodatkowe fundusze na 
realizację głównego placu miejskiego 
obejmującego strefy przy Pomniku 
T. Kościuszki i przy budynku Urzędu 
Miasta i Gminy.

Jolanta Marchewka

Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów z o. o. i Altor 
Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego wy-
grało przetarg na przebudowę al. Jana 
Pawła II od skrzyżowania z ul. Norwi-
da w Radzyminie do ul. Żeromskiego 
w Słupnie. Za kwotę 9 934 322 zł wyko-
nawca wybuduje nie tylko ścieżki rowe-
rowe i chodniki, ale również kanalizację 
deszczową, infrastrukturę teletechnicz-
ną i wykona remont nawierzchni alei 

Jana Pawła II na odcinku od ul. Norwida 
do Sikorskiego. Prace potrwają do końca 
czerwca 2021 r.

Przetarg na to zadanie był powta-
rzany, gdyż za pierwszym razem oferty 
znacząco przekraczały środki zabez-
pieczone w budżecie gminy. W dru-
gim postępowaniu pułap cen nieco się 
obniżył, lecz i tak Rada Miejska w Ra-
dzyminie podczas sesji w dn. 3 marca 
zdecydowała o zwiększeniu środków 

na to przedsięwzięcie, co umożliwiło 
rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie 
umowy z wybranym wykonawcą.

Inwestycja nie tylko połączy ścież-
ką rowerową Radzymin i Słupno, lecz 
jest także odpowiedzią na zgłaszane 
od lat bolączki użytkowników al. Ja-
na Pawła II w Radzyminie – nierów-
ną nawierzchnię i ujawniające się przy 
każdym deszczu braki w odwodnie-
niu. Na odcinku od ul. Norwida do ul. 

Sikorskiego przebudowa obejmie bu-
dowę kanalizacji deszczowej, odwad-
niającej ulicę, budowę chodnika z płyt 
betonowych i asfaltowej ścieżki rowe-
rowej po stronie przeciwnej do Drogi 
Golgoty. Powstanie tu również kanali-
zacja teletechniczna na światłowód, no-
we oświetlenie oraz nowa nawierzch-
nia asfaltowa. Z kolei na odcinku od 
ul. Sikorskiego do ul. Żeromskiego 
w Słupnie, czyli wzdłuż dwupasmówki, 

powstanie chodnik, ścieżka rowerowa, 
oświetlenie oraz kanalizacja teletech-
niczna na światłowód.

Około połowa wartości inwestycji 
zostanie sfinansowana ze środków ze-
wnętrznych – z dofinansowania unijne-
go, przyznanego w 2018 r. na projekt pod 
nazwą: „Rozwój zintegrowanej sieci dróg 
rowerowych na terenie gmin: Marki, 
Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Ra-
dzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”.

Budowa ul. Sikorskiego w Cegielni

Okolice Domku Administratora to tylko pierwszy etap renowacji całego Parku Czartoryskiej fot. NorbiDron

Parking P+R na rogu POW i Głowackiego
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Od początku roku 2020 usługę odbioru odpadów na terenie 
gminy Radzymin świadczy nowa firma - MPK Pure Home. 
Od tego roku każda nieruchomość musi też mieć własny, 
oznakowany pojemnik. Gmina została także administratorem 
systemu informatycznego, wspierającego gospodarkę 
odpadami. W planach na ten rok - dalsze zmiany w zakresie 
selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.

ŚRODOWISKO

W połowie marca gmina i firma 
MPK Pure Home przedstawiły har-
monogram odbioru odpadów w okre-
sie kwiecień-grudzień 2020, który 
publikujemy w tabeli obok. Przypo-
minamy o wystawianiu odpadów do 
godz. 6 rano. Odpady wielkogabary-
towe i inne nietypowe można w każ-
dej chwili oddać do Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), który mieści się przy ul. 
Komunalnej 8 i jest czynny w ponie-
działki i czwartki w godz. 14:00-18:00 
oraz we wtorki, środy, piątki i soboty 
w godz. 08:00-14:00. (Odbiór gabary-
tów sprzed nieruchomości odbywa się 
raz na rok i był ujęty w harmonogra-
mie na styczeń-marzec.)

Własne pojemniki i ich 
oznakowanie - aby system 
działał sprawnie

Każda nieruchomość od 1 stycznia 
2020 r. musi być wyposażona we wła-
sny pojemnik na odpady zmieszane. 
Jeśli właściciel nieruchomości nie po-
siada własnego pojemnika, natomiast 
nadal korzysta z pojemnika użyczo-
nego od firmy Imperf, powinien do-
konać jak najszybciej zakupu po-
jemnika. Może przy tym skorzystać 
z oferowanej przez firmę możliwości 
odkupienia używanego pojemnika 
(kontakt do firmy Imperf: tel. 22 787 
88 65 lub 22 786 89 46), bądź też samo-
dzielnie zakupić pojemnik na rynku.

Gmina zwróciła się też do miesz-
kańców o oznakowanie własnego po-
jemnika w widoczny sposób numerem 
porządkowym posesji (np. napis na 
klapie markerem lub naklejka). Ułatwi 
to firmie odbierającej odpady prawi-
dłowe przypisanie pojemnika do pose-
sji, szczególnie w takich przypadkach, 
gdy z jednej nieruchomości wystawio-
nych będzie kilka lub kilkanaście po-
jemników.

Niezbędnym elementem gminne-
go systemu gospodarki odpadami, 

umożliwiającym bieżącą kontrolę 
wykonawcy i monitorowanie stru-
mienia odpadów, są transpondery 
RFID (tzw. „czipy”). Są to niewielkie 
plastikowe elementy, które umieszcza 
się pod kołnierzem pojemnika. Ich 
montaż w żaden sposób nie uszkadza 
pojemnika. Montaż jest przeprowa-
dzany podczas planowego odbioru 
odpadów zmieszanych. Aby czyn-
ność umieszczania “czipów” przebie-
gła sprawnie, a wprowadzone raz da-
ne dotyczące konkretnej posesji nie 
zostały utracone, konieczne jest wła-
śnie to, aby mieszkaniec zaopatrzony 
był we własny pojemnik oraz ozna-
czył go w sposób widoczny numerem 
porządkowym posesji.

Docelowo, po zakończeniu znako-
wania pojemników, odpady będą od-
bierane wyłącznie z pojemników wy-
posażonych w transpondery RFID, co 
pozwoli na eliminację przypadków 
odbiorów odpadów od osób nie wno-
szących opłat.

Kolejnym elementem gminnego 
systemu są dobrze znane mieszkań-
com tzw. kody kreskowe w formie 
naklejek, które należy umieszczać na 
workach z odpadami segregowanymi 
bądź na odpadach wielkogabaryto-
wych. Umożliwiają one pracowni-
kom Referatu Gospodarki Odpada-
mi kontrolę realizacji usługi odbioru 
poszczególnych frakcji z poszczegól-
nych miejscowości, ulic bądź adresów 
w czasie rzeczywistym.

Spada liczba reklamacji
Od stycznia 2020 r. usługę odbio-

ru odpadów realizuje firma MPK Pu-
re Home. Na początku współpracy 
z nową firmą gmina odnotowywała 
znaczną liczbę reklamacji, przeważnie 
związanych z opóźnieniami w odbio-
rze odpadów. W decydującej mierze 
opóźnienia w odbiorze odpadów po-
jawiały się w rejonach wiejskich, gdzie 
zabudowa jest silnie rozproszona, 

REJON I:  Nowa, Partyzantów, Rotmistrza Pileckiego, Lawendowa, Batalionów Chłopskich, Makowa, Pogodna, Wronia, Folwarczna, Dębowa, Bażancia, Ziemowita, Tęczowa, Akacjowa, Zielna, Żwirkowa, 
Władysława IV, Książęca, Maczka, Zdrojowa, Źródlana, Żulińskiego, Legionów, Sybiraków, Skrajna, Prosta, Platynowa, Szkolna, Konopnickiej, Skłodowskiej, Szymborskiej, Kwiatów Polskich, Kochanowskiego, 
Różewicza, Broniewskiego, Św. Augustyna, Waniliowa, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Strzelców Grodzieńskich, Armii Krajowej, Falandysza, Reymonta, Szafirowa, Bursztynowa, Rubinowa, Brylantowa, Szmaragdowa, 
Diamentowa, Perłowa, Turkusowa, Dobra, Kopernika, Łąkowa, Miła, Polna, Zgody, Willowa, Kameliowa, Morelowa, Oliwkowa, Hallera, Świerkowa                                                                                       
Rodzaj odpadów/Miesiąc IV V VI VII VIII IX X XI XII
Zmieszane 2,16,30 14,28 10,25 9,23 6,20 3,17 1,15,29 19 10,31
Tworzywa sztuczne i metale 23 21 18 16 27 24 22 26 31
Papier 27 28 25 23 20 17 29 26 29
Szkło 8 20 29 11 15 27 8
Popiół 2 15 4 9
Bio 7,21 5,19 2,16,30 14,28 12,25 8,22 6,20 17 16
REJON II: Korczaka, Słowackiego, Mistrza i Małgorzaty, Tetmajera, Tuwima, Gródki, Ogrodowa, Kwitnąca, Malownicza, Wiśniowa, Czereśniowa, Waltera, Pogonowskiego, Narutowicza, Kilińskiego,1-go Maja, 
Wąska, Zwycięska, Husarska, Rycerska, Pionierska, Wyszkowska, Wyszyńskiego, Letnia, Czapury, Orła Białego, Cicha, Piotra Skargi, Leśna, Miłosna, Mokra, Rataja, Pl. Wolności. P.O.W 
Rodzaj odpadów IV V VI VII VIII IX X XI XII
Zmieszane 14,28 12,26 9,23 7,21 4,18 1,15,29 13,27 17 8,29
Tworzywa sztuczne i metale 22 18 17 29 26 23 21 25 23
Papier 20 25 22 20 17 14 12 2 7
Szkło 15 26 7 18 29 10 22
Popiół 10 5 16 14
Bio 8,22 6,20 3,17 1,15,29 12,26 9,23 7,21 17 16
REJON III: Jana Pawła, Piłsudskiego, Dzielna, Matejki, Sienkiewicza, Kredytowa, Wierzbowa, Kotkowskiego, Wspólna, Norwida, Glinkowska, Narbutta, Dolna, Zapolskiego, Strzelców Wileńskich,11-go listopada, 
Żeligowskiego, Traugutta, Batorego, Daszyńskiego, Żeromskiego, Paderewskiego, Czartoryskiej ,Strzelców Kaniowskich, Skorupki, Konstytucji 3-go Maja, Mickiewicza, Koliski, Lubomirskiego, Marszała, Wołomińska, Zielona, 
Wczasowa. Jutrzenki, Mieszka I, Stary Janków  
Rodzaj odpadów/Miesiąc IV V VI VII VIII IX X XI XII
Zmieszane 1,15,29 13,27 10,24 8,22 5,19 2,16,30 14,28 18 9,30
Tworzywa sztuczne i metale 9 14 4 2 13 10 8 5 3
Papier 28 26 23 28 25 29 27 24 29
Szkło 7 19 30 11 22 3 15
Popiół 6 6 5 17
Bio 9,23 7,21 4,18 2,16,30 13,27 10,24 8,22 19 17
REJON IV:  Weteranów, Stary Rynek, Zduńska, Głowackiego, Komunalna, Wiejska, Słoneczna, Wróblewskiego, Krótka, Wadery, Patriotów, Zaciszna, Wycinki, Braterska, Szlachecka, Kolejowa, 
Romantyczna, Witosa, Kossaka, Królewska, Pułaskiego, Przemysłowa, Księżycowa, Aleja Wrzosowa, Rzeczna, Borówkowa, Sosnowa, Pagórkowa, Brzozowa, Grzybowa, Piaskowa, Łosia, Borkowska, Kolonie Nasze , 
Jałowcowa
Rodzaj odpadów/Miesiąc IV V VI VII VIII IX X XI XII
Zmieszane 3,17 2,15,29 12,26 10,24 7,21 4,18 2,16,30 20 11, 30
Tworzywa sztuczne i metale 30 21 18 30 27 24 15 12 10
Papier 22 26 15 27 31 21 19 23 28
Szkło 16 28 9 20 1 12 24
Popiół 9 7 6 15
Bio 10,24 8,22 5,19 3,17,31 14,28 11,25 9,23 19 17

odpadów komunalnych w 2020 r. 
w oparciu o nowe założenia, m. in. 
zmniejszono częstotliwość odbioru od-
padów zmieszanych w zabudowie jed-
norodzinnej w okresie od listopada do 
marca (odbiór odpadów co trzy tygo-
dnie), odpadów wielkogabarytowych 
(odbiór raz w roku) oraz szkła (odbiór co 
6 tygodni), a także wydzielono dodat-
kową frakcję odpadów - popiołu i żużlu 
w okresie od listopada do kwietnia.

Zrezygnowano również z wymogu 
zapewniania przez odbiorcę odpadów 
oprogramowania do obsługi gminne-
go systemu gospodarowania odpadami 
oraz odstąpiono od finansowania w ra-
mach systemu pojemników na odpady 
zmieszane dla mieszkańców nierucho-
mości z zabudową jednorodzinną, a ob-
sługa PSZOKu została przejęta przez 
gminę. Dodatkowo, zgodnie z nowy-
mi zapisami ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (zwanej 
dalej ustawą u.c.p.g.), obowiązującymi 
od 6 września 2019 r., założono w prze-
targu, że podstawę  rozliczenia  usługi 
stanowić będzie rzeczywista ilość ode-
branych odpadów (dotychczas funkcjo-
nował ryczałtowy sposób rozliczenia).

Wszystkie te zmiany w podejściu do 
gospodarki odpadami pozwoliły utrzy-
mać w gminie Radzymin stawki odbio-
ru odpadów bez dalszych podwyżek. 
W wyniku ogłoszonego przetargu na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z nieruchomości za-
mieszkałych w 2020 r., w którym wpły-
nęły dwie oferty – od dotychczasowego 
wykonawcy – firmy IMPERF s.c. oraz 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA IV-XII 2020R.

REJON V: Zawady, Mokre, Łosie, Łąki; Radzymin : Letniskowa , Kolonia Pod Lasem,  Parcela za Kaczką
Rodzaj odpadów/Miesiąc IV V VI VII VIII IX X XI XII
Zmieszane 3,17, 30 15,29 12,26 10,24 6,21 4,18 2,16,30 20 11, 31
Tworzywa sztuczne i metale 10 15 19 3 11 11 9 6 4
Papier 10 15 19 3 11 11 9 6 4
Szkło 17 29 9 21 2 13 18
Popiół 7 16 27 10
Bio 3,17, 30 15,29 9,26 9,24 7,21 4,18 2,16 20 18
 REJON VI: Ciemne, Cegielnia, Nowy Janków
Rodzaj odpadów/Miesiąc IV V VI VII VIII IX X XI XII
Zmieszane 6,20 4,18 1,15,29 13,27 10,24 7,21 5,19 2,23 14
Tworzywa sztuczne i metale 11 12 8 6 3 14 12 16 7
Papier 11 12 8 8 3 14 12 16 7
Szkło 14 25 7 17 28 9 21
Popiół 2 13 18 21
Bio 6,20 4,18 1,15,29 15,31 10,27 10,22 5,19 2,30 28
REJON VII: Nadma, Słupno (lewa strona w kierunku Warszawy)
Rodzaj odpadów/Miesiąc IV V VI VII VIII IX X XI XII
Zmieszane 7,21 5,19 2,16,30 14,28 11,25 8,22 6,20 3,23 15
Tworzywa sztuczne i metale 28 26 22 20 18 29 27 24 29
Papier 28 26 22 21 18 29 27 24 29
Szkło 14 20 30 4 15 20 1
Popiół 24 13 17 16
Bio 9,23 5,20 2,17 3,15,29 13,26 8,25 6,22 4 2,28
REJON VIII: Arciechów, Popielarze, Nowe Załubice, Stare Załubice, Ruda, Borki
Rodzaj odpadów/Miesiąc IV V VI VII VIII IX X XI XII
Zmieszane 1,15,29 13,27 10,24 8,22 5,19 2,16,30 14,28 18 9,30
Tworzywa sztuczne i metale 8 6 3 1 12 23 21 25 16
Papier 8 6 3 1 12 23 21 26 16
Szkło 1 13 24 5 16 28 9
Popiół 27 7 20 30
Bio 1,15,29 11,27 10,23 9,22 6,19 1,15,30 14,30 27 18
REJON IX: Słupno (prawa strona w kierunku Warszawy), Sieraków
Rodzaj odpadów/Miesiąc IV V VI VII VIII IX X XI XII
Zmieszane 9,23 7,21 4,18 2,16,30 13,27 11,24 8,22 5,26 17
Tworzywa sztuczne i metale 16 14 25 23 20 17 15 12 8
Papier 17 14 25 23 20 17 15 13 10
Szkło 2 7 17 30 3 7 19 22
Popiół 22 8 5 3
Bio 10,24 8,22 5,19 2,17,30 14,28 9,24 9,23 19 17
REJON X: Rżyska, Dybów  Kolonia, Dybów Górki, Wiktorów, St. Dybów, Dybów Folwark, Emilianów, Zwierzyniec
Rodzaj odpadów/Miesiąc IV V VI VII VIII IX X XI XII
Zmieszane 7,21 5,19 2,16,30 14,28 10,25 8,23 6,20 10 1,22
Tworzywa sztuczne i metale 28 12 16 21 18 8 13 24 22
Papier 28 12 23 21 18 15 13 24 22
Szkło 2 12 25 6 17 29 10
Popiół 16 7 3 8
Bio 1,14,29 13,27 9,24 8,22 5,19 2,16,30 14,28 12 3,23 O
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Co nowego  
w gospodarce 
odpadami?

Na facebooku od jesieni 2017 r. 
funkcjonuje regionalna grupa „Uwa-
ga, śmieciarka jedzie – Marki, Zielon-
ka, Ząbki”. Grupa powstała w ramach 
ogólnopolskiej inicjatywy „Uwaga, 
śmieciarka jedzie”. Idea „śmieciarki” 
powstała w 2013 roku, pod wpływem 
impulsu inicjatorki ruchu, Dominiki 
Szaciłło i w pierwotnej postaci miała 
na celu ratowanie przed zniszczeniem 
zabytków wzornictwa polskiego, eu-
ropejskiego, światowego. Na początku 
Dominika utworzyła grupę warszaw-
ską, na której każdy mógł poinformo-
wać, że na jego śmietniku znajduje się 
cenny mebel godny uratowania przed 
śmieciarką. Stopniowo pomysł spodo-
bał się w innych miastach. Obecnie jest 
to około 200 grup regionalnych zrze-
szonych w ramach strony ogólnopol-
skiej, działających na podobnych zasa-
dach. Dzięki ludziom dołączającym do 
„śmieciarek” projekt ewoluował, prócz 
głównej idei, w kierunku zasady 3R (re-
duce – ogranicz, reuse – użyj ponow-
nie/przerób, renew – odnów). Można na 
nich ogłaszać nie tylko rzeczy do ura-
towania spod śmietnika, ale też ogła-
szać niepotrzebne rzeczy do oddania 
z domu. 

Powody, dla których ludzie dołącza-
ją do grupy są różne. Jedni chcą pozbyć 
się rzeczy zalegających im w piwni-
cach, na podwórkach, drudzy chcą być 
„eko” i zmniejszać liczbę śmieci poja-
wiających się w okolicy, inni szukają 
na „śmieciarce” ciekawych rzeczy bądź 
części zapasowych do swoich uszko-
dzonych sprzętów. 

Na grupie oddawane są najróżniej-
sze rzeczy: obok mebli i sprzętu AGD 
pojawiają się książki, zabawki, rośliny, 
„przydaśki”, a nawet jedzenie. Obok 
ogłoszenia: „Oddam kuchenkę gazo-
wą, niesprawny jeden palnik” pojawia-
ją się posty „oddam koszyk wiklino-
wy” albo „szafa do zabrania do końca 
dnia, później śmietnik”. Wszystko tutaj 
może znaleźć nowe zastosowanie: sta-
ra firanka, ziemia z wykopu, zepsuty 

wózek, ubranka z których wyrosło 
dziecko, stare lakiery do paznokci czy 
od lat nieużywany czajnik albo stara 
szafa z opróżnianego mieszkania. To 
co dla jednych jest zbędną rzeczą, od-
padem – u drugich znajduje nowe życie. 
Odbierane są zarówno rzeczy spraw-
ne jak i uszkodzone (te drugie zwykle 
ratują życie innym, popsutym odpo-
wiednikom), rzeczy nowe (nawet jesz-
cze w opakowaniach fabrycznych) jak 
i „odpady poprodukcyjne”. 

Nie ma znaczenia czy rzeczy odda-
wane są z domu, czy zostały zauważo-
ne przy śmietniku. Ważne, by zamiast 
trafić na wysypisko, miały szansę być 
ponownie wykorzystane.

Jeśli bliska jest ci idea zmniejszania 
liczby odpadów trafiających na wysypi-
ska oraz „less waste” , chciałbyś poznać 
ludzi o podobnych poglądach i jedno-
cześnie zrobić coś dobrego dla środo-
wiska – dołącz do nas.

Link do grupy (grupa prywatna na fb): 
https://www.facebook.com/groups/
UwagaSmieciarkaJedzieMarkiZie-
lonkaZabki/
oraz dla nowo utworzonej grupy dla 
Radzymina (grupa prywatna na fb):
https://www.facebook.com/groups/
UwagaSmieciarkaJedzieRadzymin/  

Jeśli chcesz aby Śmieciarka powstała 
w Twoim mieście napisz w wiadomo-
ści prywatnej do strony ogólnopolskiej 
inicjatywy www.facebook.com/Uwa-
gaSmieciarkaJedzie/ lub na mail uwaga.
smieciarka@gmail.com

Uwaga, śmieciarka jedzie!

od konsorcjum firm RDF Sp. z o.o. 
i MPK Pure Home Sp. z o.o., wybrana 
została oferta konsorcjum opiewająca 
na kwotę 9 493 000,00 zł. Oferta firmy 
IMPERF wynosiła 12 998 469,60 zł.

W najbliższym czasie przewiduje 
się wprowadzenie zmian w gminnych 
przepisach związanych z gospodar-
ką odpadami komunalnymi, wynika-
ją one z ostatniej nowelizacji ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Rada Miejska zobowiąza-
na jest m. in. do podjęcia uchwały, na-
kładającej na mieszkańców obowiązek 
selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych.

Jednocześnie wprowadzona zosta-
nie zniżka w opłacie dla osób kompo-
stujących bioodpady w kompostowni-
ku przydomowym. Zgodnie z zapisami 
ustawy u.c.p.g., zniżka będzie mogła 
być zastosowana jedynie w przypad-
ku zabudowy jednorodzinnej. Zakłada 
się, że wprowadzenie ulgi w opłacie dla 
mieszkańców kompostujących biood-
pady przyczyni się do obniżenia kosz-
tów ponoszonych na odbiór i zagospo-
darowanie  tej frakcji odpadów.

Radni Rady Miejskiej zobligowani 
będą również do ustalenia wysokości 
stawki opłaty podwyższonej, pobiera-
nej od mieszkańców w drodze nałożo-
nej decyzji administracyjnej w przy-
padku braku realizacji obowiązku 
segregacji odpadów. Zgodnie z zapisa-
mi ustawy ma ona wynosić od dwu- do 
czterokrotności stawki opłaty podsta-
wowej, ustalonej za odbiór odpadów se-
gregowanych.

a dojazd często utrudniony. Niejedno-
krotnie zdarzały się przypadki zakopa-
nia się śmieciarki i unieruchomienia jej 
na kilka godzin, co powodowało brak 
odbioru odpadów w terminie. Aby ode-
brać odpady z trudnodostępnych loka-
lizacji, konieczne jest używanie  przez 
firmę mniejszej i lżejszej śmieciarki.

Wszystkie uwagi mieszkańców od-
nośnie realizacji usługi odbioru odpa-
dów komunalnych są na bieżąco prze-
kazywane do wykonawcy. W ocenie 
gminy firma zapoznała się już z terenem 
gminy Radzymin i zebrała odpowiednie 
doświadczenia, aby prawidłowo świad-
czyć usługę. Jak dotychczas reklamacje 
dotyczące realizacji odbioru odpadów 
można  zgłaszać bezpośrednio do Refe-
ratu Gospodarki Odpadami pod nr te-
lefonów: 22 667 68 66/68/73/76.

Nowy system informatyczny 
do obsługi gospodarki 
odpadami

Jednym z założeń przetargu na od-
biór odpadów komunalnych w 2020 ro-
ku było uniezależnienie gminy od wy-
konawcy w zakresie oprogramowania 
do obsługi systemu gospodarowania 
odpadami. Posiadanie własnej bazy da-
nych dotyczącej całego systemu jest roz-
wiązaniem bezpiecznym, bowiem ad-
ministratorem danych jest urząd gminy. 
W przypadku zmiany odbiorcy odpa-
dów, gmina nie traci danych archiwal-
nych dotyczących świadczonej usługi. 
System umożliwia monitorowanie ter-
minowego odbioru odpadów, kontrolę 
pracy firmy oraz analizę danych nt. ilo-
ści odebranych odpadów komunalnych.

Integralną częścią tego systemu są 
transpondery RFID i kody kreskowe - 
jako główne źródło danych o ilości od-
padów w poszczególnych frakcjach i ja-
kości pracy firmy odbierającej odpady. 
Obecnie trwa etap wdrażania nowego 
gminnego oprogramowania do systemu 
gospodarowania odpadami, niebawem 
zostanie też przywrócona zawieszona 
czasowo możliwość generowania ko-
dów kreskowych na worki z odpadami 
segregowanymi.

Ciąg dalszy zmian 
 w radzymińskim systemie 
gospodarki odpadami

Od ponad roku, tj. od marca 2019, 
w gminie Radzymin sukcesywnie 
wdrażany jest szereg zmian w systemie 
gospodarki odpadami. W ubiegłym ro-
ku zmodyfikowany został model nali-
czania opłat za odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych – obecnie 
opłaty naliczane są od ilości zużytej wo-
dy w zabudowie wielorodzinnej oraz od 
liczby osób zamieszkałych w zabudowie 
jednorodzinnej.

W październiku 2019 r. ogłoszono 
przetarg na odbiór i zagospodarowanie 

Ania KO

Karolina Male Małgorzat Girgis ULka Emm

Ewelina Siemieniec
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Obecnie w gminnych szkołach w Ra-
dzyminie nauczyciele prowadzą eduka-
cję przedmiotową za pomocą wybranych, 
ogólnodostępnych narzędzi, takich jak 
systemy Librus i 4parents, czy platformy 
Facebook, Messenger, Zoom, Microsoft 
Teams. Dzięki temu, że systemy Librus 
i 4parents były już wcześniej używane 
we wszystkich radzymińskich szkołach, 
możliwe było dość sprawne zastosowa-
nie tych narzędzi w nauce zdalnej, choć 
radzymińscy uczniowie doświadczyli też 
ogólnopolskich problemów z przeciąże-
niem poszczególnych systemów, np. Li-
brusa.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, 
którzy nie ustają w wysiłkach, aby pro-
wadzić edukację szkolną w tych nietypo-
wych i często niedogodnych warunkach.

Wypożyczenie komputera dla 
potrzebujących uczniów

Dużym utrudnieniem w dostępie do 
zdalnej edukacji są ograniczenia sprzęto-
we. Są uczniowie, ale również nauczyciele, 
którzy nie mają dostępu do komputera. 
Problem dotyczy szczególnie rodzin wie-
lodzietnych z jednym komputerem czy 
uczniów, których rodzice muszą praco-
wać zdalnie z wykorzystaniem jedynego 

komputera w gospodarstwie domowym. 
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom 
gmina udostępni 45 komputerów z mobil-
nych pracowni komputerowych ze szkół 
SP2 Radzymin i ZSZP Ciemne. Zapotrze-
bowanie na udostępnienie komputera na-
leży zgłaszać dyrektorom szkół podstawo-
wych, do których uczęszczają uczniowie 
potrzebujący dostępu do komputera.

Gminne wsparcie 
teleinformatyczne

Aby usprawnić proces przekazywania 
wiedzy uczniom, gmina rozpocznie testo-
wanie i udostępnianie szkołom nowych 
narzędzi:
   Mostki telekonferencyjne – gmina udo-

stępni szkołom w ramach swojej wirtu-
alnej centrali mostki telekonferencyjne 
wraz z numerami telefonów w liczbie 
proporcjonalnej do wielkości placówki 
aby umożliwić prowadzenie zajęć for-
mie audio. O określonej godzinie uczeń 
posiadając udostępniony wcześniej 
PIN będzie mógł zadzwonić na numer 
mostku konferencyjnego i dzięki te-
mu wspólnie z całą klasą wziąć udział 
w lekcji z wykorzystaniem audio. Atu-
tem tego rozwiązania jest niższe ob-
ciążenie łącza oraz likwidacja bariery 

sprzętowej – ponieważ wystarczy tele-
fon, który jest zdecydowanie bardziej 
dostępny niż komputer

   Asysta techniczna – dedykowana gru-
pa pracowników nieoświatowych bę-
dzie telefonicznie i zdalnie służyć 
wsparciem technicznym i pomocą przy 
konfiguracji komputerów i telefonów 
uczniów oraz rodziców, tak aby po-
prawnie korzystać ze zdalnych narzę-
dzi edukacyjnych. Obecnie robią to na-
uczyciele, którzy nie są w stanie w tym 
czasie prowadzić zajęć.

   Zdalne lekcje na kanale YT – gmina 
udostępni szkołom swój kanał w ser-
wisie YouTube. Wszystkie lekcje które 
odbędą się w formie zdalnego wykładu 
będą mogły być przez szkoły umiesz-
czone na gminnym kanale i dostępne 
o każdej porze również dla uczniów 
z innych szkół.
O wykorzystaniu i zastosowaniu po-

wyższych dodatkowych możliwości 
w konkretnych przypadkach szkoły będą 
informować uczniów i rodziców odrębny-
mi komunikatami.

Prosimy uczniów i rodziców o systema-
tyczne, codzienne sprawdzanie informa-
cji w systemie Librus i na stronach inter-
netowych Państwa szkół.

Nauka zdalna w radzymińskich szkołach Konkursy dla 
organizacji 
pozarządowych  
w 2020 roku

Konsultacje 
społeczne

Trwają prace nad kolejnymi MPZP

Skąd zmiany w wielkościach nieruchomości?

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Jedną z konsekwencji wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz 
epidemii jest zamknięcie placówek oświatowych od 12 marca br. Od 18 marca br. 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej szkoły mają obowiązek 
realizować podstawę programową w formie nauki zdalnej.

Odbyły się Konsultacje społeczne dotyczące 
podziału sołectwa Stare Słupno oraz 
utworzenia sołectw Słupno 1,  
Słupno 2 i Słupno Górki.

262 ważne wnioski złożono w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
gminy Radzymin na rok szkolny 2020/2021 

Starostwo Powiatowe w Wołominie przeprowadziło w 2018 roku modernizację ewidencji 
gruntów i budynków. Zmiany zostały wpisane do ewidencji w 2019 r., a modernizacja dotyczyła 
wszystkich działek na terenach wiejskich Gminy Radzymin.

Po wielu latach trwającej procedury planistycznej, w dniu 16 grudnia 2019 r. został uchwalony Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu Nadma część A-1b. Na tej samej sesji Rada Miejska 
podjęła również uchwałę w sprawie uchwalenia MPZP dla południowej części obrębu Emilianów.

Na przełomie roku rozstrzygnię-
ty został konkurs w zakresie bezpie-
czeństwa w gminie Radzymin. Na 
konkurs przeznaczono 215 tys. zł. 
Wpłynęła tylko jedna oferta - Wy-
szkowskiej Wielobranżowej Spół-
dzielni Socjalnej „Szron”. Ponieważ 
dokumentacja spełniała wszelkie 
wymogi konkursowe, a Wniosko-
dawca wykazał bogate doświadcze-
nie w przedmiotowym zakresie – ta 
właśnie spółdzielnia kolejny już rok 
zadba o Państwa bezpieczeństwo 
w zakresie obsługi gminnego moni-
toringu.

 
Rozstrzygnięto także konkurs 

realizowany w oparciu o ustawę 
o sporcie, rozdysponowując sumie 
410.000,00 zł dla następujących or-
ganizacji pozarządowych, krzewią-
cych sport w naszej gminie:

 
1   Radzymiński Klub Sportowy 

"MAZUR" – projekt pn. „Szkole-
nie dzieci i młodzieży w dyscypli-
nie piłka nożna”;

2   Stowarzyszenie KAMYK RA-
DZYMIN – projekt pn. „KAMY-
KI na Puchary Polski z herbem 
Radzymina na piersi”;

3   Klub Piłkarski "RZĄDZA" " w Zału-
bicach Starych – projekt pn. „Reali-
zacja zadania publicznego w zakre-
sie wspierania sportu świadczonego 
na rzecz mieszkańców  Gminy Ra-
dzymin w 2020 roku”;

4   Klub Sportowy "FANABERIA" – 
projekt pn. "Rozwój Tańca Spor-
towego i Sekcji Akrobatycznej 
w Gminie Radzymin";

5   Klub Piłki Ręcznej "ROKIS" Ra-
dzymin – projekt pn. "Szkolenie 
sportowe oraz prowadzenie dzia-
łalności Klubu Piłki Ręcznej "RO-
KIS" Radzymin w 2020 r.";

6   Stowarzyszenie Piłki Ręcznej 
ROKIS Radzymin – projekt pn. 
„Sportowa edukacja z SPR ROKIS 
Radzymin. Piłka ręczna dla ciała 
i duszy.”

7   Międzyszkolny Klub Sportowy 
KARATE KYOKUSHIN – projekt 
pn. "Szkolenie sportowe w dyscy-
plinie karate. Udział w turniejach 
PZK i OZK”

Wiceburmistrz Krzysztof Dobrzy-
niecki podjął także decyzję w spra-
wie konkursu ofert na powierzenie 
realizacji zadań z zakresu zdrowia 
publicznego z obszaru profilaktyki 
i rozwiązywania problemów zwią-
zanych z używaniem substancji psy-
choaktywnych (alkohol, narkotyki, 
nowe substancje psychoaktywne) 
w roku 2020. Łącznie rozdysponowa-
no 100.000,00 zł dla następujących 
organizacji działających w przedmio-
towym obszarze:

1   Fundacja OXYLIUM – projekt 
pn. „Prowadzenie działań na 
rzecz promowania abstynencji 
i trzeźwego stylu życia”;

2   Stowarzyszenie Piłki Ręcznej RO-
KIS – projekt pn. "Młodzi z pasją 
_ wolni od uzależnień";

3   Stowarzyszenie "Radzymińskie 
Forum" – projekt pn. „Fabryka 
kreatywnej inspiracji”;

4   Fundacja KAMYK – projekt pn. 
„Życie nie tylko po to jest by 
brać”;

5   Fundacja Zmienić Siebie – projekt 
pn. „Uzależnienia - droga doni-
kąd!” (organizacja ostatecznie 
zrezygnowała z dofinansowania).

Referat Partycypacji i Polityki 
Społecznej przygotowywał właśnie 
kolejne konkursy dla organizacji po-
zarządowych. Ich przedmiotem by-
ły działania przeznaczone na rzecz 
osób w wieku emerytalnym, w za-
kresie wspierania sportu czy też kul-
tury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego, podtrzy-
mywania i upowszechniania tradycji 
narodowej, pielęgnowania polskości, 
rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej w Gminie 
Radzymin. Niestety, ze względu na 
pandemię koronawirusa, nasi działa-
cze zwrócili się z prośbą o wstrzyma-
nie kolejnych konkursów ze względu 
na trudności logistyczne przy pisa-
niu projektów, jak też ich wdrażaniu. 
Dlatego uszanowaliśmy wolę naszych 
Partnerów z III sektora zawieszając 
organizację konkursów do czasu po-
prawy sytuacji.

Monika Nowak

Wnioski o przyjęcie do przedszkola można było składać od 12 do 
25 marca 2020 r. w Systemie Elektronicznych Rekrutacji pod adre-
sem www.radzymin.rekrutacje.edu.pl. System ten wspomaga rodziców 
również w składaniu kart kontynuacji oraz w monitorowaniu statusu 
swojego dziecka.
Rekrutacja prowadzona była w 16 placówkach, tj.:
   przedszkolach samorządowych
   szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi
   przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub 
osoby prawne.

Najchętniej wybierane placówki to: 
   Przedszkole nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie, ul. 

Wincentego Witosa 78, 05-250 Radzymin - 45 złożonych wniosków;
   Przedszkole Publiczne Piotruś Pan w Radzyminie, ul. Słowackiego 
11, 05-250 - 35 wniosków;

   Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej 
w Starych Załubicach - 34 wnioski.
Gmina Radzymin zapewnia warunki do odbycia rocznego wycho-

wania przedszkolnego przez wszystkie zamieszkałe na jej terenie dzie-
ci 6-letnie oraz prawo do realizacji wychowania przedszkolnego dla 
3-5 latków. Bogata oferta placówek przedszkolnych pokrywająca 100% 
obecnego zapotrzebowania to efekt sporych nakładów pracy, ale rów-
nież powód do satysfakcji wielu zaangażowanych samorządowców 
i pracowników gminy Radzymin.

Konsultacje przeprowadzone przez 
Referat Partycypacji i Polityki Społecznej 
miały zasięg gminny. Uprawnionymi do 
udziału byli mieszkańcy gminy Radzy-
min. 

Konsultacje trwały od 24 lutego 2020 
roku do 9 marca 2020 roku i przeprowa-
dzone zostały w formie:
1) ankiety elektronicznej;

2) ankiety pisemnej;
3)  zbierania opinii, uwag i propozycji;
4)  dwóch otwartych spotkań konsulta-

cyjnych z mieszkańcami:
 –  pierwsze spotkanie odbyło się 

w Szkole Podstawowej nr 2 w Słup-
nie w dniu 27 lutego 2020 roku;

 –  drugie spotkanie odbyło się 
w Szkole Podstawowej nr 1 

w Słupnie w dniu 4 marca 2020 
roku.

Ze wszystkich głosujących - 97,22% 
poparło proponowane zmiany, 2,78% 
było przeciw. 

Decyzje w konsultowanej sprawie bę-
dą podejmowane na najbliższym posie-
dzeniu Rady Miejskiej w Radzyminie.

Gminne dofinansowania 
do czipowania zwierząt 
domowych i innych 
zabiegów weterynaryjnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, w tym 
roku w gminie Radzymin zmieniły się zasady dofinansowania 
do elektronicznego znakowania zwierząt domowych, jak rów-
nież do zabiegów kastracji czy sterylizacji. Gmina nie wyłoniła 
jednego dostawcy takich usług, lecz zamiast tego każdy właści-
ciel zwierzęcia może wnioskować o zwrot kosztów (do określo-
nej wysokości) po wykonaniu zabiegu w dowolnie wybranym 
zakładzie leczniczym. Jeśli wykonuje się jednocześnie znakowa-
nie i szczepienie zwierzęcia, to można uzyskać także dofinan-
sowanie do obowiązkowego szczepienia przeciw wściekliźnie.

Tegoroczny „Program opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Radzymin” został przyjęty podczas styczniowej sesji Rady Miej-
skiej w Radzyminie uchwałą nr 263/XIX/2020 Rady Miejskiej 
w Radzyminie. Określa on planowane przez gminę działania 
w zakresie opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt, zwłaszcza psów i kotów. Za realizację programu 
w imieniu Burmistrza Radzymina odpowiada Referat Ochro-
ny Środowiska. Zgodnie z programem na dofinansowanie do 
zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, które po-
siadają właściciela, gmina przeznaczyła w tym roku 38 tys. zł.

W poprzednich latach to gmina wyłaniała wykonawcę usług 
weterynaryjnych, który na zlecenie gminy wykonywał zabiegi 
u zwierząt mających właściciela. Obecnie obowiązujący pro-
gram stanowi, że każdy właściciel psa lub kota, wykonując za-
bieg weterynaryjny w dowolnie wybranym zakładzie leczni-
czym, może później wystąpić z pisemnym wnioskiem o zwrot 
części poniesionych kosztów, udokumentowanych fakturą. No-
wością w programie jest również możliwość uzyskania dofinan-
sowania do obowiązkowego szczepienia przeciw wściekliźnie, 
o ile jest wykonywane razem z czipowaniem.

Mieszkaniec, ubiegający się o zwrot kosztów zabiegów stery-
lizacji lub kastracji psa, winien obowiązkowo wypełnić wniosek 
i wykazać oznakowanie zwierzęcia (czip). Dane zaczipowanych 
zwierząt winne być wprowadzone do Bazy Danych Safe-Ani-
mal. Wnioski o dofinansowanie zabiegów zrealizowanych po 
22 lutego 2020 r. można składać do 30 listopada 2020 r. Roz-
patrywanie wniosków następuje według kolejności ich wpły-
wu, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Kwota 
pozostała do rozdysponowania będzie podawana do publicznej 
wiadomości i aktualizowana raz w miesiącu. Więcej informacji 
oraz druk wniosku o dofinansowanie można znaleźć na stro-
nie internetowej www.radzymin.pl w sekcji „Opieka nad zwie-
rzętami”.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się ze 
szczegółami Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ra-
dzymin w 2020 roku, który można znaleźć w Uchwale nr 263/
XIX/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2020 
r., zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ra-
dzymin na stronie www.bip.radzymin.pl.

Dofinansowanie do poszczególnych zabiegów  
jest następujące:

  zabieg elektronicznego znakowania zwierząt  30 zł
  zabieg elektronicznego znakowania zwierząt wraz ze 

szczepieniem zwierzęcia przeciwko wściekliźnie  60 zł
  kastracja kota  70 zł
  sterylizacja kotki  160 zł
  kastracja psa  200 zł
  sterylizacja suki   270 zł
  uśpienie ślepego miotu   50 zł

W dniu 27 stycznia 2020 r. na sesji 
Rady Miejskiej w Radzyminie zosta-
ły uchwalone trzy kolejne miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzen-
nego: mpzp obejmujący obręb Dybów 
Kolonia oraz części obrębów Radzy-
min i Wiktorów -część B, mpzp dla 
obrębu Stary Janków oraz mpzp dla 
obrębu Radzymin Etap 4E, obejmują-
cy teren Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Ks. Eleonory Czartoryskiej. Została 
również podjęta uchwała w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu dla części obrębów 01-
08, 01-02, 01-01 i części obrębu Łąki. 
Jednocześnie rozpoczęto procedurę 
sporządzania MPZP dla części obrę-
bu Słupno, zbierając do niego wnio-
ski oraz zawiadamiając o podjęciu 
uchwały właściwe instytucje i organy.

Obecnie trwają prace projekto-
we nad opracowaniem sześciu miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego tj. dla obrębu 05-09, 
dla obrębu Nowe Załubice, dla obrębu 

Łosie, dla części obrębu Arciechów 
oraz dla Radzymina Etap 7 i Radzy-
mina Etap 8. Projekty te są w fazie 
dopracowywania celem przekaza-
nia ich do opiniowania i uzgodnień. 
Jednocześnie dla obszarów wymaga-
jących zmiany przeznaczenia grun-
tów leśnych na cele nieleśne, przy-
gotowywane są dokumentacje celem 
wystąpienia do właściwych organów 
o wyrażenie stosownej zgody.

Toczą się również dalsze prace nad 
sporządzeniem projektu miejscowe-
go planu Radzymina Etap 4A oraz 
projektu MPZP dla obrębu Cegielnia 
część A-2, które są na etapie uzgadnia-
nia i opiniowania, po którym nastąpi 
wyłożenie ich do publicznego wglądu.

W styczniu bieżącego roku odbyło 
się drugie wyłożenie do publicznego 
wglądu trzech projektów miejscowych 
planów zagospodarowania prze-
strzennego tj. dla obrębu Ciemne, dla 
obrębu Stary Dybów oraz dla obrębu  
Zwierzyniec.

Podczas wyłożenia planów do 
publicznego wglądu, odbyły się dys-
kusje publiczne, dotyczące przyję-
tych rozwiązań w każdym z ww. 
projektów. Do dnia 11 lutego każdy, 
kto kwestionował ustalenia przyjęte 
w projekcie planu, miał możliwość 
złożenia do niego uwag. Uwzględ-
niając oczekiwania mieszkańców, 
wyrażone w treści wniesionych 
uwag, podjęte zostały uchwały wy-
dzielające część terenów z obszarów 
objętych poszczególnymi planami. 
Projekty uchwał miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego dla obrębów Ciemne oraz 
Stary Dybów w nowych, zmniejszo-
nych granicach będą podejmowane 
na najbliższej sesji Rady Miejskiej. 
Na kolejnej sesji planuje się podję-
cie uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obrębu Zwie-
rzyniec, również w zmniejszonych 
granicach. 

ŚRODOWISKO

17 lutego 2020 roku Wiceburmistrz 
Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki 
ogłosił konsultacje społeczne dotyczące:
1)  projektu uchwały Rady Miejskiej 

w sprawie podziału sołectwa Stare 
Słupno oraz utworzenia sołectwa 
Słupno 1, sołectwa Słupno 2 i sołec-
twa Słupno Górki;

2)  projektów statutów sołectw: 

Słupno 1, Słupno 2 i Słupno Górki.
Proponowane granice administra-

cyjne nowych sołectw zostały określone 
w załącznikach do projektów statutów. 
Zapraszamy Państwa do zapoznania się 
ze szczegółami pod linkiem:
h t t p s : // b i p . r a d z y m i n . p l / z a -
r z a d z e n i e /2 2 6 8 /z a r z a d z e n i e -
-nr-0050-23-2020. 

W wyniku tego postępowania w wie-
lu przypadkach nastąpiła zmiana wpisu 
w ewidencji, dotyczącego powierzchni 
nieruchomości, którą według obecnie 
obowiązujących przepisów określono 
z dokładnością do 1 m2. Według tych 
aktualnych danych z ewidencji gruntów 
i budynków, przekazanych do gminy 
Radzymin z Wydziału Geodezji Staro-
stwa Powiatu wołomińskiego, naliczany 
jest obecnie podatek od nieruchomości.

Wcześniej, na podstawie poprzed-
nich aktów prawnych, tj. zarządzenia 
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Ko-
munalnej z 1969 roku - powierzchnie 
działek na terenach gromad (wsi) sza-
cowano metodą przybliżoną z dokład-
nością do 1 ara, czyli 100 m2. Ostatnia 

modernizacja ewidencji gruntów i bu-
dynków jest dużo bardziej precyzyjna, 
co może więc powodować rozbieżności 
w zapisach powierzchni liczonej daw-
niej i obecnie. W niektórych przypad-
kach różnice w wykazanej powierzchni 
mogą sięgać nawet 100 m2.

Powyższe zmiany modernizacyjne 
mogą powodować zmianę podstawy 
opodatkowania lub sposobu opodatko-
wania gruntów, przy czym Burmistrz 
Radzymina jako organ podatkowy jest 
zobligowany przepisami prawa, aby 
naliczać podatek od nieruchomości na 
podstawie aktualnego wypisu z ewiden-
cji gruntów i budynków prowadzonego 
przez starostwo. Gmina nie ma upraw-
nień do dokonywania zmian w danych 

ewidencji gruntów i budynków prowa-
dzonej przez Starostę.

Wszelkie pytania dotyczące zaktualizo-
wanej powierzchni gruntów, na podsta-
wie której naliczony został podatek od 
nieruchomości, prosimy kierować do:
Starostwa Powiatowego w Wołominie

Wydział Geodezji
Wołomin, ul. Powstańców 8/10

Tel. 22 787 30 10
Pytania dotyczące wysokości  

i terminów płatności podatków od nie-
ruchomości prosimy kierować do:
Urząd Miasta i Gminy Radzymin

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Radzymin, pl. T. Kościuszki 2

Tel.  22 667 68 12/14/15/16
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Wyszyńskiego do ul. Wróblewskiego (nu-
mery parzyste od 26 do 46 i nieparzyste 
od 15 do 37), Batalionów Chłopskich, Ba-
żancia, Bliska, Borkowska, Borówkowa, 
Braterska, Brylantowa, Brzozowa, Bursz-
tynowa, Dębowa, Diamentowa, Dobra, 
Elizy Orzeszkowej, Folwarczna, Fortuny, 
Generała Stanisława Maczka, Grzybowa, 
Jana Kochanowskiego, Kameliowa, Ka-
zimierza Pułaskiego, Kolejowa, Kolonia 
Pod Lasem, Kolonijna, Komunalna, Kró-
lewska, Krótka, Książęca, Księżycowa, 
Kwiatów Polskich, Lawendowa, Legio-
nów, Letniskowa, Łąkowa, Łosia, Mako-
wa, Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnic-
kiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Mikołaja 
Kopernika, Miła, Morelowa, Nowa, Julia-
na Ochorowicza, Oliwkowa, Pagórkowa, 
„Parcela za Kaczką”, Partyzantów, Pa-
triotów, Perłowa, Piaskowa, Platynowa, 
Pogodna, Polna, Prosta, Przemysłowa, 
Władysława Reymonta numery parzyste 
od 12, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Ru-
binowa, Rzeczna, Skrajna, Słoneczna, So-
snowa, Sybiraków, Szafirowa, Szafrano-
wa, Szmaragdowa, Szkolna, Szlachecka, 
Św. Augustyna, Tadeusza Różewicza, Tę-
czowa, Turkusowa, Wadery, Waniliowa, 
Weteranów numer parzyste od 12 i nume-
ry nieparzyste od 29, Willowa, Wisławy 
Szymborskiej, Władysława Broniewskie-
go, Władysława IV, Wincentego Witosa, 
Wronia, Wróblewskiego, Wycinki, Za-
ciszna, Zdrojowa, Zielna, Ziemowita, Ro-
mana Żulińskiego, Żwirkowa, Źródlana;
Łąki.

3 Szkoła Podstawowa  
im. Armii Krajowej  
w Starych Załubicach

Adres siedziby – ul. Mazowiecka 40,
05-255 Stare Załubice,

Granice obwodu szkoły:
od strony północnej: granicami admini-
stracyjnymi gmin Radzymin i Nieporęt, 
Radzymin i Serock na odcinku od styku 
granicy administracyjnej miejscowości 
Borki - Stare Załubice z granicą admini-
stracyjną gmin Radzymin i Nieporęt do 
styku granic administracyjnych gmin: 
Radzymin, Serock i Dąbrówka;
od strony wschodniej: granicą admini-
stracyjną gmin Radzymin i Dąbrówka, 
granicą administracyjną  miejscowości 
Nowe Załubice - Łosie, granicą admini-
stracyjną miejscowości Ruda -  Łosie  na 
odcinku od styku granic administracyj-
nych gmin: Radzymin, Serock i Dąbrów-
ka do styku granic administracyjnych 
miejscowości: Łosie, Ruda i Radzymin;
od strony południowej: granicą admini-
stracyjną miejscowości Ruda - Radzymin 
i granicą administracyjną miejscowości 
Borki - Radzymin na odcinku od styku 
granic administracyjnych miejscowości: 
Łosie, Ruda i Radzymin do styku grani-
cy administracyjnej miejscowości Radzy-
min - Borki z granicą administracyjną 
gmin Radzymin i Nieporęt;

od strony zachodniej: granicą admini-
stracyjną gmin Radzymin i Nieporęt na 
odcinku od styku granicy administra-
cyjnej miejscowości Radzymin - Borki 
z granicą administracyjną gmin Radzy-
min i Nieporęt do styku granicy admi-
nistracyjnej miejscowości Borki - Stare 
Załubice z granicą administracyjną gmin 
Radzymin i Nieporęt;

Do obwodu szkoły należą  
miejscowości:
Arciechów, Borki, Nowe Załubice, Popie-
larze, Ruda, Stare Załubice.

4 Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Marii Konopnickiej 
w Słupnie:

Adres siedziby – Słupno, Aleja Jana 
Pawła II 14, 05-250 Radzymin,

Granice obwodu szkoły:
od strony północnej: granicą admini-
stracyjną miejscowości Cegielnia - Ra-
dzymin, granicą administracyjną Ra-
dzymin - Ciemne do ulicy Długiej na 
odcinku od styku granicy administracyj-
nej miejscowości Cegielnia - Radzymin 
z Aleją Jana Pawła II do styku granicy ad-
ministracyjnej miejscowości Radzymin - 
Ciemne z ulicą Długą;
od strony wschodniej: ulicą Długą, linią 
łamaną wzdłuż granicy Uroczyska Ko-
ziak do granicy administracyjnej miej-
scowości: Ciemne, Nadma, Nowy Jan-
ków, linią prostą wzdłuż ulicy Bazyliowej, 
ulicą Rzeczną, granicą administracyjną 
miejscowości Nadma - Słupno, Aleją Jana 
Pawła II na odcinku od styku granicy ad-
ministracyjnej miejscowości Radzymin 
– Ciemne  z ulicą Długą do styku granicy 
administracyjnej gmin Radzymin i Mar-
ki z Aleją Jana Pawła II;
od strony południowej: granicą admi-
nistracyjną gmin Radzymin i Marki na 
odcinku od styku granicy administra-
cyjnej gmin Radzymin i Marki z Aleją 
Jana Pawła II, z granicą administracyjną 
gmin Radzymin i Marki do styku granicy 
administracyjnej gmin Marki i Nieporęt 
z ulicą Gościniec;
od strony zachodniej: ulicą Gościniec 
w linii łamanej do ulicy Bł. Bronisława 
Markiewicza, w linii prostej do ulicy Ste-
fana Żeromskiego nr 65, w linii prostej 
do ulicy Ceglanej 11, linią łamaną do uli-
cy Generała Sikorskiego nr 22 do Alei Ja-
na Pawła II na odcinku od styku granicy 
administracyjnej gmin Marki i Nieporęt 
z ulicą Gościniec do styku granicy admi-
nistracyjnej miejscowości Cegielnia - Ra-
dzymin z Aleją Jana Pawła II;

Do obwodu szkoły należą  
miejscowości i ulice:
Słupno – ulice: Adama Asnyka, Aleja Ja-
na Pawła II, Bieszczadzka, Bł. Bronisła-
wa Markiewicza, Bolesława Prusa, Brzo-
zowa, Ceglana do nr 11, Cicha, Czesława 
Miłosza, Dolna, Fryderyka Chopina, 

Gajówka, Górki, Graniczna, Hoża, Igna-
cego Krasickiego, Jana Brzechwy, Jana 
Chrystiana Andersena, Jesionowa, Jana 
Kiepury, Klubowa, Krzysztofa Kami-
la Baczyńskiego, Leśna, Liliowa, Lipo-
wa, Marii Konopnickiej, Mikołaja Reja, 
Moniuszki, Cypriana Kamila Norwida, 
Ogrodowa, Platanowa, Pod Sosnami, 
Poprzeczna, Porannej Rosy, Przejścio-
wa, Przyjazna, Sadowa, Saska, Sąsiedz-
ka, Spacerowa, Storczykowa, Śląska, Jana 
Twardowskiego, Wilcza, Wodna, Stefana 
Żeromskiego do numeru 66;
Cegielnia – ulice: Aleja Jana Pawła II, Aza-
liowa, Baśniowa, Generała Władysława 
Andersa, Generała Sikorskiego (numery 
nieparzyste do nr 19, numery parzyste do 
nr 22), Klonowa, Konwaliowa, Kronnen-
bergów, Kwiatowa, Lipowa, Różana, Topo-
lowa, Uśmiechu, Wawrzyna, Wrzosowa;
Ciemne – ulice: Azaliowa, Dziennikar-
ska, Kaczeńców, Piękna, Tulipanowca, 
Zawilców, Żonkilowa;
Nadma – ulice: Bazyliowa, Jarzębinowa, 
Kozia Góra, Madery, Malinowa, Platano-
wa, Rzeczna numery nieparzyste od nr 77 
i numery parzyste od nr 38.

5 Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Michaliny Chełmońskiej-
-Szczepankowskiej w Słupnie:                     

Adres siedziby – Słupno, ul. Szkolna 3, 
05-250 Radzymin,

Granice obwodu szkoły:
od strony północnej: granicami admi-
nistracyjnymi miejscowości Cegielnia - 
Łąki i Cegielnia - Radzymin, ulicą Gene-
rała Józefa Hallera na odcinku od styku 
granicy administracyjnej miejscowości 
Łąki - Cegielnia z granicą administracyj-
ną gmin Radzymin i Nieporęt do punktu 
styku ulicy Generała Józefa Hallera z Ale-
ją Jana Pawła II;
od strony wschodniej: osią Alei Jana 
Pawła II do ulicy Generała Sikorskiego nr 
22, linią łamaną do ulicy Ceglanej 11, w li-
nii prostej do ulicy Stefana Żeromskiego 
nr 65, w linii prostej do ulicy Bł. Broni-
sława Markiewicza, wzdłuż ulicy Bł. Bro-
nisława Markiewicza, ulicy Gościniec na 
odcinku od punktu styku ulicy Gene-
rała Józefa Hallera z Aleją Jana Pawła II 
do styku granicy administracyjnej gmin 
Marki i Radzymin z ulicą Gościniec;
od strony południowej: granicą admini-
stracyjną gmin Nieporęt i Radzymin na 
odcinku od styku granicy administracyj-
nej gmin Marki i Radzymin z ulicą Go-
ściniec do styku granicy administracyj-
nej miejscowości Sieraków - Cegielnia 
z granicą administracyjną gmin Radzy-
min i Nieporęt;
od strony zachodniej: granicą admini-
stracyjną gmin Nieporęt i Radzymin na 
odcinku od styku granicy administra-
cyjnej miejscowości Sieraków - Cegielnia 
z granicą administracyjną gmin Radzy-
min i Nieporęt do styku granicy admini-
stracyjnej miejscowości Łąki - Cegielnia 

z granicą administracyjną gmin Radzy-
min i Nieporęt;

Do obwodu szkoły należą  
miejscowości i ulice:
Radzymin – ulica: Aleja Jana Pawła II 
– numery parzyste od numeru 50A, Ge-
nerała Józefa Hallera, Świerkowa, Zgody, 
Przejazdowa;
Cegielnia – ulice: Aleja Jana Pawła II, Ba-
jeczna, Bajkowa, Generała Józefa Hallera, 
Generała Sikorskiego (numery nieparzy-
ste od nr 21, numery parzyste od nr 26), 
Miodowa, Na Skraju, Nowa, Orla, Osie-
dlowa, Parkowa, Polna, Poranna, Promy-
kowa, Przejazdowa, Rumiankowa, Saren-
ki, Słowicza, Świerkowa, Zgody;
Słupno – ulice: Agawy, Bluszczowa, Ce-
drowa, Ceglana od numeru 12, Chabro-
wa, Ekologiczna, Europejska, Gościniec, 
Jaśminowa, Kubusia Puchatka, Bolesława 
Leśmiana, Łagodna, Magnolii, Malwy, 
Mała, Młodzieńcza, Nastrojowa, Okręż-
na, Polnej Róży, Przeskok, Przytulna, 
Rajska, Rodzinna, Spokojna, Stefana Że-
romskiego od nr 67, Szkolna, Szczęścia, 
Szczęśliwa, Widok, Wiosenna, Wspólna, 
Zaradna, Żwirki i Wigury;
Sieraków.

6 Szkoła Podstawowa w Ciem-
nem wchodząca w skład 
Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego im. Janiny Januszewskiej 
w Ciemnem:
Adres siedziby – Ciemne, ul. Wołomiń-
ska 208, 05-250 Radzymin,

Granice obwodu szkoły:
od strony północnej: granicą admini-
stracyjną miejscowości Ciemne - Ra-
dzymin do drogi wojewódzkiej nr 629, 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 629, grani-
cą administracyjną miejscowości Ciemne 
- Dybów Kolonia, granicą administracyj-
ną miejscowości Stary Janków - Dybów 
Kolonia, granicą administracyjną miej-
scowości Stary Janków - Wiktorów, gra-
nicą administracyjną miejscowości Rży-
ska - Wiktorów na odcinku od styku 
granicy administracyjnej miejscowości 
Radzymin - Ciemne z ulicą Długą do sty-
ku granicy administracyjnej miejscowo-
ści Wiktorów - Rżyska z granicą admi-
nistracyjną gmin Klembów i Radzymin;
od strony wschodniej: granicą admini-
stracyjną gmin Radzymin i Klembów, 
granicą administracyjną gmin Wołomin 
i Radzymin na odcinku od styku granicy 
administracyjnej miejscowości Wikto-
rów - Rżyska z granicą administracyjną 
gmin Klembów i Radzymin do styku gra-
nicy administracyjnej miejscowości Stary 
Janków - Rżyska z granicą administracyj-
ną gmin Radzymin i Wołomin;
od strony południowej: granicą admi-
nistracyjną gmin Wołomin i Radzymin 
na odcinku od styku granicy admini-
stracyjnej miejscowości Stary Janków - 
Rżyska, z granicą administracyjną gmin 

Radzymin i Wołomin do styku granicy 
administracyjnej miejscowości Nowy 
Janków - Nadma z granicą administra-
cyjną gmin Radzymin i Wołomin;
od strony zachodniej: drogą ekspreso-
wą S8 do granicy administracyjnej miej-
scowości Nowy Janków - Nadma linią 
łamaną wzdłuż granicy Uroczyska Ko-
ziak i ulicy Długiej na odcinku od styku 
granicy administracyjnej miejscowości 
Nowy Janków - Nadma z granicą admini-
stracyjną gmin Radzymin i Wołomin do 
styku granicy administracyjnej miejsco-
wości Radzymin - Ciemne z ulicą Długą;

Do obwodu szkoły należą  
miejscowości i ulice:
Ciemne – ulice: Aksamitna, Długa, Fa-
milijna, Iglasta, Jasna, Jesienna, Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego, Laskowa, Lipowa, 
Magiczna, Sokola, Urocza, Wołomińska, 
Wygodna, Zgodna, Żuczka;
miejscowości: Nowy Janków, Rżyska, 
Stary Janków.

7 Szkoła Podstawowa  
im. Prymasa Tysiąclecia 
w Nadmie:

Adres siedziby – Nadma, ul. Szkolna 7, 
05-270 Marki,

Granice obwodu szkoły:
od strony północnej: osią Alei Jana Pawła 
II, granicą administracyjną miejscowości 
Nadma - Słupno, ulicą Rzeczną do uli-
cy Bazyliowej, linią prostą wzdłuż ulicy 
Bazyliowej na odcinku od styku granicy 
administracyjnej gmin Radzymin i Mar-
ki z Aleją Jana Pawła II do granic admini-
stracyjnych miejscowości: Nadma, Ciem-
ne i Nowy Janków;
od strony wschodniej: drogą ekspreso-
wą S8 na odcinku od styku granic ad-
ministracyjnych miejscowości: Nadma, 
Ciemne i Nowy Janków do styku granic 
administracyjnych gmin: Radzymin, 
Wołomin i Kobyłka;
od strony południowej: granicą admini-
stracyjną gmin Radzymin i Kobyłka na 
odcinku od styku granic administracyj-
nych gmin: Radzymin, Wołomin i Ko-
byłka do styku granic administracyjnych 
gmin:  Radzymin, Kobyłka i Marki;
od strony zachodniej: granicą admini-
stracyjną gmin Radzymin i Marki na 
odcinku od styku granic administracyj-
nych gmin: Radzymin, Kobyłka i Marki 
do styku granicy administracyjnej gmin 
Radzymin i Marki z Aleją Jana Pawła II;

Do obwodu szkoły należą  
miejscowości i ulice:
Nadma – ulice: Ceglana, Cyprysowa, 
Czarna, Jaworówka, Kozłówek, Ks. Jerze-
go Popiełuszki, Miętowa, Modrzewiowa, 
Mostowa, Nowa, Porzeczkowa, Poziom-
kowa, Pólko, Prymasa Tysiąclecia, Rzecz-
na numery nieparzyste do nr 75 i numery 
parzyste do nr 36, Stara, Szkolna, Torfo-
wa, Tulipanowa, Wrzosowa, Złota.

 

 

W dniu 27 stycznia 2020 r. Rada Miejska podjęła 
uchwałę, która ustaliła nowe granice obwodów szkolnych 
wchodzące w życie od 1 września 2020 r.

Nowe obwody szkolne od 1 września 2020 r.

Radzymin jako miasto z drugą naj-
większą liczbą mieszkańców w wieku 
przedprodukcyjnym w Polsce (wg da-
nych GUS z 2018 roku), inwestuje dzie-
siątki milionów złotych w rozbudowę 
gminnej bazy oświatowej. Obecna mo-
dyfikacja granic obwodów szkolnych jest 
równoległym narzędziem, które służy 
poprawie jakości i warunków nauczania 
wobec nierównomiernego wzrostu liczby 
mieszkańców, przejawiającego się w szyb-
kim powstawaniu nowych osiedli wielo- 
i jednorodzinnych. 

Zmiany granic obwodów dotyczą tyl-
ko i wyłącznie dzieci, które po raz pierw-
szy pójdą do szkoły w gminie Radzymin. 
W żaden sposób nie wpływają na dzieci, 
które już do szkoły uczęszczają. Ponadto 
jeśli rodzice mają więcej niż jedno dziec-
ko i niektóre z nich uczęszczają już do 
szkoły, wówczas rodzice będą mieć wy-
bór, czy zapisać dziecko do szkoły obwo-
dowej, czy do tej, do której uczęszcza już 
rodzeństwo.

Gmina Radzymin jest organem pro-
wadzącym dla siedmiu szkół podstawo-
wych. Poniżej przedstawiono szczegóło-
wy opis obwodu dla każdej z gminnych 
szkół podstawowych oraz mapę poglą-
dową.

1 Szkoła Podstawowa nr 1  
im. ppłka pilota Mariana 
Pisarka w Radzyminie

Adres siedziby 
– ul. 11 Listopada 2, 05-250 Radzymin,

Granice obwodu szkoły:
 od strony północnej: granicą admini-
stracyjną gmin Radzymin i Dąbrówka na 
odcinku od styku granicy administracyj-
nej gmin Radzymin i Dąbrówka z grani-
cą administracyjną miejscowości Nowe 
Załubice - Łosie do styku granic admini-
stracyjnych gmin: Dąbrówka, Klembów 
i Radzymin;
od strony wschodniej: granicą admini-
stracyjną gmin Radzymin i Klembów na 
odcinku od styku granic administracyj-
nych gmin: Dąbrówka, Klembów i Ra-
dzymin do styku granicy administracyj-
nej gmin Klembów i Radzymin z granicą 
administracyjną miejscowości Wiktorów 
- Rżyska;
od strony południowej: granicami ad-
ministracyjnymi miejscowości: Wikto-
rów - Rżyska, Wiktorów - Stary Janków, 
Dybów Kolonia - Stary Janków, Dybów 
Kolonia - Ciemne do skrzyżowania uli-
cy Wołomińskiej z  drogą wojewódz-
ką nr 629, wzdłuż drogi wojewódzkiej 
nr 629, granicami administracyjnymi 

miejscowości Radzymin - Ciemne, Ra-
dzymin - Cegielnia na odcinku od styku 
granicy administracyjnej gmin Klem-
bów i Radzymin z granicą administra-
cyjną miejscowości Wiktorów - Rżyska 
do styku granicy administracyjnej miej-
scowości Radzymin - Cegielnia z Aleją 
Jana Pawła II;                  
od strony zachodniej: osią Alei Jana 
Pawła II, Aleją Armii Krajowej, ulicą 
Władysława Reymonta, ulicą Zduńską, 
ulicą Stary Rynek, ulicą Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego do numeru 3 w linii 
prostej do ulicy Witosa, wzdłuż ulicy Wi-
tosa, ulicą Przemysłową, ulicą Leśną, gra-
nicami administracyjnymi miejscowości 
Radzymin - Mokre, Ruda - Łosie, Nowe 
Załubice - Łosie na odcinku od styku gra-
nicy administracyjnej miejscowości: Ra-
dzymin - Cegielnia z Aleją Jana Pawła II 
do styku granicy administracyjnej gmin 
Radzymin i Dąbrówka z granicą admi-
nistracyjną miejscowości Nowe Załubi-
ce - Łosie;

Do obwodu szkoły należą  
miejscowości i ulice:
Radzymin – ulice:
Adama Mickiewicza, Aleja Jana Paw-
ła II – numery parzyste do 20 i numery 
nieparzyste, Aleja Armii Krajowej nu-
mery parzyste do numeru 18, Bartosza 
Głowackiego od ul. P.O.W. do ul. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego (numery 
parzyste od 2 do 20), Bohaterów Radzy-
mina 1920 r., Cicha, Cypriana Kamila 
Norwida, Czapury, Czereśniowa, Dol-
na, Dr mjr Tadeusza Koliski, Dzielna, 
Gabriela Narutowicza, Generała Lucja-
na Żeligowskiego, Generała Jana Henry-
ka Dąbrowskiego, Glinkowska, Gródki, 
Henryka Sienkiewicza, Husarska, Igna-
cego Daszyńskiego, Ignacego Paderew-
skiego, Jana Kilińskiego, Jana Matejki, 
Jana III Sobieskiego, Janusza Korczaka, 
11 Listopada, Juliana Tuwima, Juliusza 
Kossaka, Juliusza Słowackiego, Jutrzen-
ki, kpt. Ryszarda Downara Zapolskiego, 
kpt. Stefana Pogonowskiego, Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego, Konstytucji 3 
Maja, Kolejowa numery nieparzyste od 
45, Stanisława Kotkowskiego, Kredyto-
wa, Księcia Edwarda Lubomirskiego, ks. 
Ignacego Skorupki,
ks. Kazimierza Narbutta, Księżnej Ele-
onory Czartoryskiej, Kwitnąca, Lecha 
Falandysza, Leśna, Letnia, Łodygowa, 1 
Maja, Mjr. Stefana Waltera, Malownicza, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Mieszka 
I, Miłosna, Mistrza i Małgorzaty, Modra, 
Mokra, Ogrodowa, Orła Białego, Plac 

Tadeusza Kościuszki, Plac Wolności, 
Pionierska, Piotra Skargi, Podmiejska, 
P.O.W. (Polskiej Organizacji Wojskowej), 
Romantyczna, Romualda Traugutta, Ry-
cerska, Stanisława Marszała, Stary Rynek, 
Stefana Batorego, Stefana Żeromskiego, 
Strzelców Grodzieńskich, Strzelców Ka-
niowskich, Strzelców Wileńskich, Wąska, 
Wczasowa, Weteranów numery parzyste 
do 10 i numery nieparzyste do 25, Wiej-
ska, Wierzbowa, Wiśniowa, Władysława 
Reymonta numery parzyste do 10 i nume-
ry nieparzyste, Włodzimierza Tetmaje-
ra, Wołomińska, Wspólna, Wyszkowska, 
Zamkowa, Zduńska, Zielona, Zwycięska;
Ciemne – ulica: Wczasowa;
miejscowości: Dybów Kolonia, Emilia-
nów, Łosie, Mokre, Stary Dybów, Wikto-
rów, Zawady, Zwierzyniec.

2 Szkoła Podstawowa nr 2  
im. księżnej Eleonory 
Czartoryskiej w Radzyminie

Adres siedziby –ul. Marii Konopnickiej 
24, 05-250 Radzymin,

Granice obwodu szkoły:
od strony północnej: granicami admi-
nistracyjnymi miejscowości Borki - Ra-
dzymin, Ruda - Radzymin na odcinku 
od styku granicy administracyjnej miej-
scowości Radzymin - Borki  z granicą 
administracyjną gmin Radzymin i Nie-
poręt do styku granic administracyjnych 
miejscowości Radzymin - Ruda, Łosie - 
Mokre;
od strony wschodniej: granicą admini-
stracyjną miejscowości Radzymin – Mo-
kre, ulicą Leśną, ulicą Przemysłową, ulicą 
Witosa w linii prostej do ulicy Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego 3, wzdłuż ulicy 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulicą 
Stary Rynek, ulicą Zduńską, ulicą Wła-
dysława Reymonta, Aleją Armii Krajo-
wej, Aleją Jana Pawła II na odcinku od 
styku granic administracyjnych miejsco-
wości Radzymin - Ruda, Łosie – Mokre 
do punktu styku ulicy Generała Józefa 
Hallera z Aleją Jana Pawła II;
od strony południowej: ulicą Ge-
nerała Józefa Hallera i granicami 

administracyjnymi miejscowości Radzy-
min - Cegielnia i Cegielnia – Łąki na od-
cinku od punktu styku ulicy Generała Jó-
zefa Hallera z Aleją Jana Pawła II do styku 
granicy administracyjnej miejscowości: 
Łąki - Cegielnia z granicą administracyj-
ną gmin Radzymin i Nieporęt;
od strony zachodniej: granicą admini-
stracyjną gmin Nieporęt i Radzymin na 
odcinku od styku granicy administracyj-
nej miejscowości Łąki - Cegielnia z gra-
nicą administracyjną gmin Radzymin 
i Nieporęt do styku granicy administra-
cyjnej miejscowości Radzymin - Borki  
z granicą administracyjną gmin Radzy-
min i Nieporęt;

Do obwodu szkoły należą  
miejscowości i ulice:
Radzymin – ulice: Akacjowa, Aleja Armii 
Krajowej numery parzyste od numeru 20 
i numery nieparzyste, Aleja Jana Pawła 
II – numery parzyste od numeru 20D do 
numeru 48, Aleja Wrzosowa, Bartosza 
Głowackiego – od ul. Kardynała Stefana 

SAMOR ZĄD
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Planując podróż warto pamiętać, że począwszy od dnia 
8 lutego 2020 roku linia 734 ZTM została zastąpiona 
wariantowymi kursami linii 705 ZTM. Wybrane kursy linii 705 
ZTM, które kończyły swój bieg na pętli Białobrzegi zostały 
wydłużone do krańca Nowych Załubic.

KIERUNEK: RADZYMIN
NR POCIĄGU strefa 

bilet.
 99661 99663 99600/1 99602/3* 99604/5 99606/7

Linia nr  S3 S3 S3 S30 S3 S3
WARSZAWA LOTNISKO CHOPINA 1 o   14:03 15:58 15:58 17:01 18:03
WARSZAWA SŁUŻEWIEC 1 p   14:06 16:01 16:01 17:04 18:06

o   14:06 16:02 16:02 17:04 18:06
WARSZAWA ŻWIRKI I WIGURY 1 o   14:09 16:04 16:04 17:07 18:09
WARSZAWA RAKOWIEC 1 o   14:11 16:07 16:07 17:09 18:11
WARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIE 1 o   14:13 16:09 16:09 17:11 18:13
WARSZAWA ZACHODNIA 1 p   x 16:14 16:14 x x

o   x 16:15 16:15 x x
WARSZAWA CENTRALNA 1 p   x 16:19 16:19 x x

o   x 16:20 16:22 x x
WARSZAWA WSCHODNIA 1 p   x 16:26 16:02 x x

o   x 16:28 16:30 x x
WARSZAWA ZACHODNIA  
PERON 8

1 p   14:18 x x 17:17 18:18
o 04:19 05:14 14:21 x x 17:18 18:24

WARSZAWA WOLA 1 o 04:21 05:16 14:23 x x 17:20 18:26
WARSZAWA MŁYNÓW 1 o 04:24 05:18 14:25 x x 17:22 18:28
WARSZAWA KOŁO 1 o 04:26 05:20 14:27 x x 17:24 18:30
WARSZAWA POWĄZKI 1 o 04:30 05:23 14:29 x x 17:26 18:32
WARSZAWA GDAŃSKA 1 p 04:32 05:25 14:32 x x 17:29 18:34

o 04:34 05:26 14:34 x x 17:33 18:35
WARSZAWA ZOO 1 o 04:37 05:28 14:36 x x 17:35 18:38
WARSZAWA PRAGA 1 o 04:42 05:32 14:40 16:35 16:37 17:39 18:41
WARSZAWA TORUŃSKA 1 o 04:44 05:34 14:42 16:37 16:39 17:41 18:44
WARSZAWA ŻERAŃ 1 o 04:47 05:37 14:45 16:40 16:42 17:44 18:47
WARSZAWA PŁUDY 1 o 04:50 05:40 14:48 16:43 16:45 17:47 18:50
WARSZAWA CHOSZCZÓWKA 1 o 04:53 05:43 14:51 16:46 16:48 17:50 18:53
LEGIONOWO 2 p 04:57 05:47 14:55 16:50 16:52 17:54 18:57

o 04:58 05:50 14:56 16:51 16:53 17:55 18:58
LEGIONOWO PIASKI 2 o 05:00 05:52 14:58 16:53 16:55 17:57 19:00
MICHAŁÓW-REGINÓW 2 o 05:03 05:55 15:01 16:56 16:58 18:00 19:03
WIELISZEW 2 o 05:05 05:57 15:03 16:58 17:00 18:02 19:05
NIEPORĘT 2 o 05:09 06:01 15:07 17:02 17:04 18:06 19:09
DĄBKOWIZNA 2 o 05:13 06:05 15:11 17:06 17:08 18:10 19:13
RADZYMIN 2 p 05:17 06:09 15:15 17:10 17:12 18:14 19:17

kierunek: WARSZAWA LOTNISKO CHOPINA
NR POCIĄGU strefa 

bilet.
 99400/1 99402/3 99404/5 99406/7 99408/9 99410/1 99412/3 99414/5

Linia numer  S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3
RADZYMIN 2 o 04:30 05:29 06:27 07:29 16:24 18:30 19:30 20:33
DĄBKOWIZNA 2 o 04:35 05:34 06:32 07:34 16:29 18:35 19:35 20:38
NIEPORĘT 2 o 04:38 05:37 06:35 07:37 16:32 18:38 19:38 20:41
WIELISZEW 2 o 04:43 05:41 06:40 07:42 16:37 18:43 19:43 20:45
MICHAŁÓW-REGINÓW 2 o 04:45 05:43 06:42 07:44 16:39 18:45 19:45 20:47
LEGIONOWO PIASKI 2 o 04:48 05:46 06:45 07:47 16:42 18:48 19:48 20:50
LEGIONOWO 2 p 04:50 05:48 06:47 07:49 16:44 18:50 19:50 20:52

o 04:51 05:49 06:48 07:50 16:45 18:51 19:51 20:53
WARSZAWA CHOSZCZÓWKA 1 o 04:55 05:53 06:52 07:54 16:49 18:55 19:55 20:57
WARSZAWA PŁUDY 1 o 04:58 05:56 06:55 07:57 16:52 18:58 19:58 21:00
WARSZAWA ŻERAŃ 1 o 05:01 05:59 06:58 08:00 16:55 19:01 20:01 21:03
WARSZAWA TORUŃSKA 1 o 05:04 06:02 07:01 08:03 16:58 19:04 20:04 21:06
WARSZAWA PRAGA 1 o 05:06 06:04 07:03 08:05 17:00 19:06 20:06 21:08
WARSZAWA ZOO 1 o 05:10 06:08 07:07 08:09 17:04 19:10 20:10 21:12
WARSZAWA GDAŃSKA 1 p 05:12 06:10 07:09 08:11 17:06 19:12 20:12 21:14

o 05:13 06:11 07:10 08:14 17:17 19:13 20:14 21:16
WARSZAWA POWĄZKI 1 o 05:15 06:13 07:12 08:16 17:19 19:15 20:16 21:18
WARSZAWA KOŁO 1 o 05:18 06:16 07:15 08:19 17:22 19:18 20:19 21:21
WARSZAWA MŁYNÓW 1 o 05:20 06:18 07:17 08:21 17:24 19:20 20:21 21:23
WARSZAWA WOLA 1 o 05:22 06:20 07:19 08:23 17:26 19:22 20:23 21:25
WARSZAWA ZACHODNIA PERON 8 1 p 05:24 06:22 07:21 08:25 17:28 19:24 20:25 21:27

o 05:29 06:29 07:21 08:26 17:29 19:29 20:28 21:28
WARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIE 1 o 05:36 06:34 07:28 08:35 17:35 19:35 20:33 21:34
WARSZAWA RAKOWIEC 1 o 05:39 06:36 07:30 08:38 17:37 19:38 20:35 21:37
WARSZAWA ŻWIRKI I WIGURY 1 o 05:41 06:38 07:32 08:40 17:39 19:40 20:37 21:39
WARSZAWA SŁUŻEWIEC 1 p 05:43 06:40 07:34 08:42 17:41 19:42 20:39 21:41

o 05:43 06:41 07:35 08:42 17:42 19:42 20:40 21:41
WARSZAWA LOTNISKO CHOPINA 1 p 05:47 06:44 07:40 08:46 17:45 19:46 20:43 21:45
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ROZKŁAD JAZDY S3 

ważny w dniach 16.03 - 10.06.2020 r. oprócz 23-24.04.2020 r., kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 12.06.Zmiany  
w komunikacji

Od 10 lutego linia R1 jeździ no-
wą trasą obejmującą Wiktorów oraz 
Osiedle Victoria w Radzyminie. Busy 
rozpoczynają swój bieg w Słupnie, by 
przez Cegielnię, Ciemne, Stary Janków 
oraz ulicę Majową w Dybowie Kolonii 
dotrzeć do Wiktorowa i przystanku 
zlokalizowanego na ulicy Radosnej. 
Stamtąd jadą dalej do Radzymina, za-
trzymując się na przystankach wzdłuż 
ul. Słowackiego, Konstytucji 3 Maja 
oraz przystanku Księżnej Czartory-
skiej – również w odwrotnym kierun-
ku.

Zmianie uległa również  poranna 
trasa linii R5 o godzinie 4:10, która do 
9 lutego kończyła swój bieg przy stacji 
PKP w Radzyminie. Od 10 lutego nie 
jest już kursem skróconym i obsługu-
je mieszkańców Rudy a także Starych 
i Nowych Załubic,  tak aby przez Bor-
ki i Arciechów wrócić do Radzymina 
i umożliwić poranne dojazdy do pracy 
bądź szkoły.

W wyniku zmiany rozkładu jazdy 
linii S3 SKM oraz mając na względzie 
sugestie mieszkańców gminy Radzy-
min począwszy od 16 marca wpro-
wadzono ulepszony rozkład jazdy 
komunikacji gminnej. Skorygowany 
rozkład jazdy gminnych linii R obej-
muje przesunięcia czasowe wybranych 
kursów, przez co daje szereg możliwo-
ści podróżowania. Szczegółowe ulotki 
z rozkładami znajdują się we wszyst-
kich busach komunikacji gminnej. 
Aktualne rozkłady znajdziemy rów-
nież na poszczególnych przystankach 
i na stronie internetowej gminy Ra-
dzymin.

Sieć komunikacyjna obejmująca na-
szą gminę cieszy się coraz większą po-
pularnością. Mówią o tym liczby od-
bić Radzymińskich Kart Mieszkańca 
w busach linii R. Warto zaznaczyć, że 
ilość odbić RKM w poszczególnych 
miesiącach jest uzależniona od wielu 
czynników, do których zalicza się np. 
ilość dni kalendarzowych.

Porównując tylko dwa miesiące br., 
tj. styczeń i luty możemy mówić o 18 
% większego zainteresowania komu-
nikacją gminną, niż w tych samych 
miesiącach roku ubiegłego. Najmniej-
szą ilość odbić RKM w 2019 roku 

odnotowano w miesiącu luty i wynio-
sła 7271 odbić, największą zaś w paź-
dzierniku i sięgnęła aż 9631. W skali 
całego 2019 roku Radzymińską Kartę 
Mieszkańca odbito 96691 razy. Liczba 
ta nie uwzględnia jednak osób, które 
dokonywały zakupu biletu, z uwagi na 
brak RKM. Tak więc w 2019 roku z ko-
munikacji gminnej skorzystało ponad 
100 tysięcy osób!

Posiadanie Radzymińskiej Kar-
ty Mieszkańca niesie za sobą bardzo 
wiele korzyści. Biorąc pod uwagę ilość 
odbić RKM w busach komunikacji 
gminnej w 2019 roku oraz koszt jedno-
razowego zakupu biletu w granicach 
administracyjnych gminy Radzymin 
możemy mówić o oszczędnościach 
mieszkańców wynoszących przeszło 
290 tys zł z tytułu przejazdów w ska-
li całego poprzedniego roku. Należy 
również pamiętać, że za darmo moż-
na podróżować linią L31, L40 oraz L45. 
Dlatego warto być posiadaczem RKM !

Zmiany w komunikacji: SKM 
trasy i rozkłady linii, zmiany 
R5, R6, nowa linia R7, 738

Zamierzając podróżować komu-
nikacją organizowaną przez Zarząd 
Transportu Miejskiego w Warsza-
wie musimy pamiętać, że od 4 stycz-
nia 2020 r. linia 738  kursuje do Metra 
Trocka, a nie jak poprzednio do Dwor-
ca Wschodniego. Zmiany te są efektem 
wdrożenia nowej organizacji ruchu 
na skrzyżowaniu ulic Radzymińskiej 
z Trocką. Nowa trasa 738 przebiega 
następująco: RADZYMIN /OS. VIC-
TORIA/ – Słowackiego – Korczaka 
– Konstytucji 3 maja – al. Jana Pawła 
II – Marki: Al. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego – Warszawa: Radzymińska 
– Trocka – METRO TROCKA. Cha-
rakter poszczególnych przystanków 
dla linii 738 pozostał bez zmian.

Oprócz zmiany trasy 738 od stycz-
nia br. uruchomiono też w Radzymi-
nie połączenie kolejowe linią SKM S3, 
która kursuje aż na Lotnisko Chopi-
na na Okęciu. Obecnie pociąg SKM 
S3 odjeżdża z Radzymina w kierun-
ku lotniska w dni powszednie 8 razy 
dziennie, a podróż zajmuje nieco po-
nad godzinę.

Z rozkładami linii SKM S3 skoor-
dynowane są rozkłady gminnej ko-
munikacji autobusowej, która wraz 
z początkiem 2020 roku przeszła 
szereg zmian i zapewnia optymalne 
przesiadki  w godzinach kursowania 
pociągów w rejonie przystanku kole-
jowego Radzymin. W wyniku kon-
cypowania zmian w siatce połączeń 
autobusowych uruchomiono nową li-
nię R7 oraz nastąpiły zmiany tras linii 
obowiązujących w 2019 roku. 

Nowa linia R7
Nowo utworzona linia R7 spełnia 

kilka zadań jednocześnie. Jednym 
z nich jest możliwość korzystania  
z SKM, dodatkowo linia umożliwia 
dojazd do szkół – zarówno średnich 
jak i podstawowych na terenie naszej 
gminy.   Linia R7 obsługuje przystanek 
przy Przedszkolu nr 2 w Radzyminie, 
którego nie obsługuje już w nowym 
kształcie linia R5. 

Zmiana trasy Linii R5
Wraz z uruchomieniem SKM do 

Radzymina układ linii R5 został roz-
szerzony o obsługę Arciechowa oraz 
przystanku przy PKP Radzymin. 
W miarę możliwości linia została rów-
nież zsynchronizowana z dzwonkami 
szkoły podstawowej w Starych Załubi-
cach oraz umożliwia dojazd do szkół 
średnich. Ponadto linia R5 przestała 
obsługiwać wariantowe przystanki 
przy Przedszkolu nr 2 w Radzyminie.

Zmiana trasy linii R6
Od 2 stycznia 2020 roku nowym 

zadaniem linii R6 jest dowóz miesz-
kańców północnej części gminy Ra-
dzymin do przystanku kolejowego 
w Nieporęcie. Zachowane zostały 
przystanki na odcinku od Rudy do 
Białobrzeg, dalej bus kieruje się w stro-
nę Nieporętu. Trasa od Białobrzeg do 
Radzymina przez Łąki jest obsługiwa-
na linią L31 ZTM, gdzie można korzy-
stać z darmowych przejazdów będąc 
posiadaczem Radzymińskiej Karty 
Mieszkańca.

Tymczasowe ograniczenia  
w komunikacji na czas 
epidemii

Z uwagi na bezpieczeństwo pasaże-
rów i w celu ograniczenia kontaktów 
społecznych w czasie epidemii koro-
nawirusa, a także w trosce o zdrowie 
pasażerów i po analizie wykorzystania 
gminnych busów w czasie stanu epi-
demicznego gmina Radzymin zdecy-
dowała o wprowadzeniu ograniczeń 
w gminnej komunikacji publicznej. 
Komunikacja nie została całkowicie za-
wieszona, aby umożliwić mieszkańcom 
przemieszczanie się w sytuacjach przy-
musowych. Apelujemy, aby korzystać 

R3 (od poniedziałku do piątku) sobota

Możliwa przesiadka z autobusu 738 jadącego z Warszawy
Radzymin, Ks. Czartoryskiej 05:55 09:00 12:00 17:40 20:26
Radzymin, Leśna 05:59 09:04 12:04 17:43 20:30
Mokre OSP 06:01 09:06 12:06 17:45 20:32
Łosie pętla 06:04 09:09 12:09 17:46 20:35
Mokre OSP 06:07 09:12 12:12 17:47 20:38
Zawady OSP 06:11 09:16 12:16 17:51 20:42
Zawady 03 06:12 09:17 12:17 17:52 20:43
Zwierzyniec, Zawadzka 06:13 09:18 12:18 17:53 20:44
Zwierzyniec, Żurawia 06:14 09:19 12:19 17:54 20:45
Zwierzyniec, Czajki 06:15 09:20 12:20 17:55 20:46
Zwierzyniec 01 06:16 09:21 12:21 17:56 20:47
Stary Dybów, Szwoleżerów 06:18 09:23 12:23 17:58 20:49
Emilianów, Wesoła 06:21 09:26 12:26 18:01 20:52
Stary Dybów, Myśliwska 06:24 09:29 12:29 18:04 20:55
Stary Dybów, Szwoleżerów 06:26 09:31 12:31 18:05 20:57
Stary Dybów, Rycerska 06:27 09:32 12:32 18:06 20:58
Radzymin, Ogrodowa 06:29 09:34 12:34 18:07 21:00
Radzymin, Norwida 06:31 09:36 12:36 18:08 21:02
Radzymin, Ks. Czartoryskiej 06:33 09:38 12:38 18:10 21:04
Możliwa przesiadka do autobusu 738 jadącego do Warszawy

Możliwa przesiadka z autobusu 738 jadącego z Warszawy
Radzymin, Ks. Czartoryskiej 06:00 10:30 12:45 16:10
Radzymin, Leśna 06:04 10:34 12:49 16:14
Mokre OSP 06:06 10:36 12:51 16:16
Łosie pętla 06:09 10:39 12:54 16:19
Mokre OSP 06:12 10:42 12:57 16:22
Zawady OSP 06:16 10:46 13:01 16:26
Zawady 03 06:17 10:47 13:02 16:27
Zwierzyniec, Zawadzka 06:18 10:48 13:03 16:28
Zwierzyniec, Żurawia 06:19 10:49 13:04 16:29
Zwierzyniec, Czajki 06:20 10:50 13:05 16:30
Zwierzyniec 01 06:21 10:51 13:06 16:31
Stary Dybów, Szwoleżerów 06:23 10:53 13:08 16:33
Emilianów, Wesoła 06:26 10:56 13:11 16:36
Stary Dybów, Myśliwska 06:29 10:59 13:14 16:39
Stary Dybów, Szwoleżerów 06:31 11:01 13:16 16:41
Stary Dybów, Rycerska 06:32 11:02 13:17 16:42
Radzymin, Ogrodowa 06:34 11:04 13:19 16:44
Radzymin, Norwida 06:36 11:06 13:21 16:46
Radzymin, Ks. Czartoryskiej 06:38 11:08 13:23 16:48
Możliwa przesiadka do autobusu 738 jadącego do Warszawy

sobota

Sieraków, Sobieskiego 07:30 09:30 11:30 13:30 15:19 18:19
Sieraków, Pobipięty 07:31 09:31 11:31 13:31 15:20 18:20
Słupno, Ekologiczna 07:32 09:32 11:32 13:32 15:21 18:21
Słupno, Szkolna 07:34 09:34 11:34 13:34 15:23 18:23
Cegielnia, plac zabaw 07:36 09:36 11:36 13:36 15:25 18:25
Cegielnia, Sikorskiego 07:38 09:38 11:38 13:38 15:27 18:27
Radzymin, Cmentarz 1920 07:40 09:40 11:40 13:40 15:29 18:29
Radzymin, Wierzbowa 07:41 09:41 11:41 13:41 15:30 18:30
Możliwa przesiadka z autobusu linii 738 jadącego w kierunku Radzymina
Radzymin, Czartoryskiej 07:43 09:43 11:43 13:43 15:32 18:32
Radzymin, Wróblewskiego 07:45 09:45 11:45 13:45 15:34 18:34
Radzymin, ZSO 07:47 09:47 11:47 13:47 15:36 18:36
Radzymin, Maczka 07:49 09:49 11:49 13:49 15:38 18:38
Radzymin, Broniewskiego 07:51 09:51 11:51 13:51 15:40 18:40
Radzymin, Patriotów 07:52 09:52 11:52 13:52 15:41 18:41
Radzymin, Wycinki 07:53 09:53 11:53 13:53 15:42 18:42
Witosa Przedszkole 07:54 09:54 11:54 13:54 15:43 18:43
Radzymin, Kolejowa 07:55 09:55 11:55 13:55 15:44 18:44
PKP Radzymin 07:57 09:57 11:57 13:57 15:46 18:46
Radzymin, Kolejowa 07:59 09:59 11:59 13:59 15:48 18:48
Witosa Przedszkole 07:59 09:59 11:59 13:59 15:48 18:48
Radzymin, Wycinki 08:00 10:00 12:00 14:00 15:49 18:49
Radzymin, Patriotów 08:01 10:01 12:01 14:01 15:50 18:50
Radzymin, Broniewskiego 08:02 10:02 12:02 14:02 15:51 18:51
Radzymin, Maczka 08:04 10:04 12:04 14:04 15:53 18:53
Radzymin, ZSO 08:06 10:06 12:06 14:06 15:55 18:55
Radzymin, Wróblewskiego 08:08 10:08 12:08 14:08 15:57 18:57
Radzymin, Czartoryskiej 08:11 10:11 12:11 14:11 16:00 19:00
Możliwa przesiadka do autobusu linii 738 jadącego w kierunku Warszawy
Radzymin, Wierzbowa 08:13 10:13 12:13 14:13 16:02 19:02
Radzymin, Cmentarz 1920 08:15 10:15 12:15 14:15 16:04 19:04
Radzymin, Sikorskiego 08:16 10:16 12:16 14:16 16:05 19:05
Cegielnia, plac zabaw 08:18 10:18 12:18 14:18 16:07 19:07
Słupno, Szkolna 08:20 10:20 12:20 14:20 16:09 19:09
Słupno, Ekologiczna 08:22 10:22 12:22 14:22 16:11 19:11
Sieraków, Pobipięty 08:23 10:23 12:23 14:23 16:12 19:12
Sieraków, Sobieskiego 08:24 10:24 12:24 14:24 16:13 19:13

Sieraków, Sobieskiego 05:51 08:15 10:57 13:21 15:51 17:54
Sieraków, Pobipięty 05:52 08:16 10:58 13:22 15:52 17:55
Słupno, Ekologiczna 05:53 08:17 10:59 13:23 15:53 17:56
Słupno, Szkolna 05:55 08:18 11:00 13:25 15:55 17:58
Cegielnia, plac zabaw 05:57 08:20 11:02 13:27 15:57 18:00
Cegielnia, Sikorskiego 05:59 08:22 11:04 13:29 15:59 18:02
Radzymin, Cmentarz 1920 06:01 08:24 11:06 13:31 16:01 18:04
Radzymin, Wierzbowa 06:02 08:25 11:07 13:32 16:02 18:05
Możliwa przesiadka z autobusy linii 738 jadącego w kierunku Radzymina
Radzymin, Czartoryskiej 06:04 08:27 11:09 13:34 16:04 18:07
Radzymin, Wróblewskiego 06:06 08:29 11:11 13:36 16:06 18:09
Radzymin, ZSO 06:08 08:31 11:13 13:38 16:08 18:11
Radzymin, Maczka 06:10 08:33 11:15 13:40 16:10 18:13
Radzymin, Broniewskiego 06:12 08:35 11:17 13:42 16:12 18:15
Radzymin, Patriotów 06:13 08:36 11:18 13:43 16:13 18:16
Radzymin, Wycinki 06:14 08:37 11:19 13:44 16:14 18:17
Witosa Przedszkole 06:15 08:38 11:20 13:45 16:15 18:18
Radzymin, Kolejowa 06:16 08:39 11:21 13:46 16:16 18:19
SKM z Warszawy 06:09     18:14
PKP Radzymin 06:21 08:41 11:23 13:48 16:21 18:24
SKM do Warszawy 06:27    16:24 18:30
Radzymin, Kolejowa 06:26 08:43 11:25 13:50 16:26 18:28
Witosa Przedszkole 06:27 08:44 11:26 13:51 16:27 18:29
Radzymin, Wycinki 06:28 08:45 11:27 13:52 16:28 18:30
Radzymin, Patriotów 06:29 08:46 11:28 13:53 16:29 18:31
Radzymin, Broniewskiego 06:30 08:47 11:29 13:54 16:30 18:32
Radzymin, Maczka 06:32 08:49 11:31 13:56 16:32 18:34
Radzymin, ZSO 06:34 08:51 11:33 13:58 16:34 18:36
Radzymin, Wróblewskiego 06:36 08:53 11:35 14:00 16:36 18:38
Radzymin, Czartoryskiej 06:39 08:56 11:38 14:03 16:39 18:41
Możliwa przesiadka do autobusu linii 738 jadącego w kierunku Warszawy
Radzymin, Wierzbowa 06:41 08:58 11:40 14:05 16:41 18:43
Radzymin, Cmentarz 1920 06:43 09:00 11:42 14:07 16:43 18:45
Radzymin, Sikorskiego 06:44 09:01 11:43 14:08 16:44 18:46
Cegielnia, plac zabaw 06:46 09:03 11:45 14:10 16:46 18:48
Słupno, Szkolna 06:48 09:05 11:47 14:12 16:48 18:50
Słupno, Ekologiczna 06:50 09:07 11:49 14:14 16:50 18:52
Sieraków, Pobipięty 06:51 09:08 11:50 14:15 16:51 18:53
Sieraków, Sobieskiego 06:52 09:09 11:51 14:16 16:52 18:54

R7 (od poniedziałku do piątku) 

z niej wyłącznie w niezbędnych przy-
padkach, a także aby maksymalnie 
ograniczyć kontakty społeczne. Od po-
niedziałku 23 marca 2020 r. do odwo-
łania zawieszone zostało kursowanie 
gminnych linii R1, R2 i R6. Kursy linii 

R3, R5 i R7 zostały ograniczone. W roz-
kładzie jazdy linii R3, R5 i R7 na czas 
epidemii pozostawiono wybrane kursy 
ze zwykłego rozkładu jazdy z pewnymi 
modyfikacjami. Ponadto gminne auto-
busy są dezynfekowane. 

Rząd wprowadził kolejne obostrze-
nia, które mają obowiązywać do 11 
kwietnia 2020 r. Jedno z nich mówi, 
iż w środkach publicznego transportu 
zbiorowego może być zajęta tylko po-
łowa miejsc siedzących. Prosimy o tym 

pamiętać, decydując się na każdą po-
dróż. Apelujemy, aby pozostać w do-
mu, jeśli to tylko możliwe.

Tymczasowy rozkład na czas epidemii
UWAGA

KORONAWIRUS

Rozkład linii R5 na stronie 14 →
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Radzymin, Os. Victoria 04:10  07:10 09:30 11:30 14:05 16:03 18:15
Radzymin, Słowackiego 04:11  07:11 09:31 11:31 14:06 16:04 18:16
Radzymin, Korczaka 04:12  07:12 09:32 11:32 14:07 16:05 18:17
Radzymin, Norwida 04:13  07:13 09:33 11:33 14:09 16:07 18:18
Możliwa przesiadka z autobusu linii 738 jadącego w kierunku Radzymina
Radzymin, Ks. Czartoryskiej 04:18 06:35 07:18 09:38 11:38 14:14 16:09 18:21
SKM S3 z WARSZAWY x x x x x x x 18:14
Radzymin, PKP Radzymin 04:21 x 07:23 x x x 16:13 18:25
SKM S3 do WARSZAWY 04:30 x 07:29 x x x 16:24 18:30
Radzymin, Wycinki - Kapliczka 04:24 06:37 07:25 09:40 11:40 14:16 16:18 18:28
Radzymin, Przemysłowa 04:25 06:38 07:26 09:41 11:41 14:17 16:19 18:29
Radzymin, Rzeczna 04:27 06:40 07:28 09:43 11:43 14:19 16:21 18:31
Ruda, Nadrzeczna 04:28 06:41 07:29 09:44 11:44 14:20 16:22 18:32
Ruda, Promienna 04:29 06:42 07:30 09:45 11:45 14:21 16:23 18:33
Ruda, OSP 04:30 06:43 07:31 09:46 11:46 14:22 16:24 18:34
Ruda, Kapliczka 04:31 06:44 07:32 09:47 11:47 14:23 16:25 18:35
Borki, Leszczynowa 04:33 06:46 07:34 09:49 11:49 14:25 16:27 18:37
Borki, Rekreacyjna 04:34 06:47 07:35 09:50 11:50 14:26 16:28 18:38
Borki, Błękitna 04:36 06:49 07:37 09:52 11:52 14:28 16:30 18:40
Borki, Rekreacyjna 04:37 06:50 07:38 09:53 11:53 14:29 16:31 18:41
Borki, Leszczynowa 04:38 06:51 07:39 09:54 11:54 14:30 16:32 18:42
Ruda, Teresin 04:39 06:52 07:40 09:55 11:55 14:31 16:33 18:43
Stare Załubice, Szkoła 04:41 06:54 07:42 09:57 11:57 14:33 16:35 18:45
Stare Załubice, Poczta 04:42 06:55 07:43 09:58 11:58 14:34 16:36 18:46
Nowe Załubice, Starorzecze 04:44 06:57 07:45 10:00 12:00 14:36 16:38 18:47
Nowe Załubice, Irysowa 04:45 06:58 07:46 10:01 12:01 14:37 16:39 18:48
Nowe Załubice, Opolska - pętla 04:46 06:59 07:47 10:02 12:02 14:38 16:40 18:49
Nowe Załubice, Irysowa 04:47 07:00 07:48 10:03 12:03 14:39 16:41 18:50
Nowe Załubice, Starorzecze 04:48 07:01 07:49 10:04 12:04 14:40 16:42 18:51
Stare Załubice. Poczta 04:51 07:04 07:52 10:07 12:07 14:43 16:45 18:53
Stare Załubice, Szkoła 04:52 07:05 07:53 10:08 12:08 14:44 16:46 18:54
Stare Załubice 04:53 07:06 07:54 10:09 12:09 14:45 16:47 18:55
Stare Załubice, Marcinki 04:54 07:07 07:55 10:10 12:10 14:46 16:48 18:56
Stare Załubice, Zegrzyńska 04:54 07:07 07:55 10:10 12:10 14:46 16:48 18:56
Stare Załubice, Wolica 04:55 07:08 07:56 10:11 12:11 14:47 16:49 18:57
Stare Załubice, Jaworowa 04:57 07:10 07:58 10:13 12:13 14:49 16:51 18:59
Arciechów, Żeglarska 04:58 07:11 07:59 10:14 12:14 14:50 16:52 19:00
Arciechów, Słoneczna 04:59 07:12 08:00 10:15 12:15 14:51 16:53 19:01
Arciechów, Arciechów - pętla 05:02 07:15 08:03 10:18 12:18 14:54 16:56 19:04
Arciechów, Jaworowa 05:04 07:17 08:05 10:20 12:20 14:56 16:58 19:06
Stare Załubice, Pod Świerkami 05:05 07:18 08:06 10:21 12:21 14:57 16:59 19:07
Stare Załubice, Wolica 05:06 07:19 08:07 10:22 12:22 14:58 17:00 19:08
Borki, Główna 05:07 07:20 08:08 10:23 12:23 14:59 17:01 19:09
Borki, Siwek 05:07 07:20 08:08 10:23 12:23 14:59 17:01 19:09
Borki, Główna 05:08 07:21 08:09 10:24 12:24 15:00 17:02 19:10
Stare Załubice, Wolica 05:08 07:21 08:09 10:24 12:24 15:00 17:02 19:10
Stare Załubice, Zegrzyńska 05:09 07:22 08:10 10:25 12:25 15:01 17:03 19:11
Stare Załubice, Marcinki 05:09 07:22 08:10 10:25 12:25 15:01 17:03 19:11
Stare Załubice 05:10 07:23 08:11 10:26 12:26 15:02 17:04 19:12
Stare Załubice, Szkoła 05:12 07:25 08:13 10:28 12:28 15:04 17:06 19:14
Borki, Leszczynowa 05:15 07:28 08:16 10:31 12:31 15:07 17:09 19:17
Borki, Rekreacyjna 05:16 07:29 08:17 10:32 12:32 15:08 17:10 19:18
Borki, Błękitna 05:18 07:31 08:19 10:34 12:34 15:10 17:12 19:20
Borki, Rekreacyjna 05:19 07:32 08:20 10:35 12:35 15:11 17:13 19:21
Borki, Leszczynowa 05:20 07:33 08:21 10:36 12:36 15:12 17:14 19:22
Ruda, Teresin 05:21 07:34 08:22 10:37 12:37 15:13 17:15 19:23
Ruda, Kapliczka 05:23 07:36 08:24 10:39 12:39 15:15 17:17 19:25
Ruda, OSP 05:24 07:37 08:25 10:40 12:40 15:16 17:18 19:26
Ruda, Promienna 05:25 07:38 08:26 10:41 12:41 15:17 17:19 19:27
Ruda, Nadrzeczna 05:26 07:39 08:27 10:42 12:42 15:18 17:20 19:28
Ruda, Rzeczna 05:27 07:40 08:28 10:43 12:43 15:19 17:21 19:29
Ruda, Przemysłowa 05:29 07:42 08:30 10:45 12:45 15:21 17:23 19:31
Radzymin, Wycinki - Kapliczka 05:30 07:43 08:31 10:46 12:46 15:22 17:24 19:32
SKM S3 z WARSZAWY 05:17 x x x x 15:15 17:12 19:17
Radzymin, PKP Radzymin 05:33 x x x x 15:25 17:26 19:35
SKM S3 do WARSZAWY x x x x x x x x
Radzymin, Wróblewskiego 05:35 07:45 08:33 10:48 12:48 15:27 17:26 19:37
Radzymin, Ks. Czartoryskiej 02 05:37 07:47 08:35 10:50 12:50 15:29 17:28 19:39
Możliwa przesiadka do autobusu linii 738 jadącego w kierunku Warszawy
Radzymin, Norwida 02 05:41 07:51 08:39 10:54 12:54 15:33 17:32 19:43
Radzymin, Korczaka 02 05:43 07:53 08:41 10:56 12:56 15:35 17:34 19:45
Radzymin, Słowackiego 05:44 07:54 08:42 10:57 12:57 15:36 17:35 19:46
Radzymin, Os. Victoria 05:45 07:55 08:43 10:58 12:58 15:37 17:36 19:47

Radzymin, Os. Victoria 06:15 08:30 10:30 12:30 14:30 17:30
Radzymin, Słowackiego 06:16 08:31 10:31 12:31 14:31 17:31
Radzymin, Korczaka 06:17 08:32 10:32 12:32 14:32 17:32
Radzymin, Norwida 06:18 08:33 10:33 12:33 14:33 17:33
Możliwa przesiadka z autobusu linii 738 jadącego w kierunku Radzymina
Radzymin, Ks. Czartoryskiej 06:22 08:37 10:37 12:37 14:37 17:37

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

Radzymin, Wróblewskiego 07:35 09:50 11:50 13:50 15:50 18:50
Radzymin, Ks. Czartoryskiej 07:37 09:52 11:52 13:52 15:52 18:52
Możliwa przesiadka do autobusu linii 738 jadącego w kierunku Warszawy
Radzymin, Norwida 07:41 09:56 11:56 13:56 15:56 18:56
Radzymin, Korczaka 07:43 09:58 11:58 13:58 15:58 18:58
Radzymin, Słowackiego 07:44 09:59 11:59 13:59 15:59 18:59
Radzymin, Os. Victoria 07:45 10:00 12:00 14:00 16:00 19:00

R5 (od poniedziałku do piątku) (soboty)

Mieczysław Chojnacki ps. „Mło-
dzik”, o którym na oficjalnej stronie 
internetowej Prezydenta Rzeczypo-
spolitej napisano, że „jest jednym z naj-
wybitniejszych Żołnierzy Wyklętych” 
urodził się 26 marca 1924 r. w Sierpcu, 
w rodzinie Mieczysława i Natalii ze Sto-
pińskich.

Patriotyzm – co często podkreślał 
w rozmowach z młodzieżą – wyniósł 
z domu rodzinnego, w którym pie-
czołowicie kultywowano tradycje nie-
podległościowe. (Ojciec był członkiem 
POW, żołnierzem Legionów Polskich 
i uczestnikiem wojny polsko – bolsze-
wickiej).

Lata młodości spędził w Radzy-
minie, gdzie zamieszkała jego rodzi-
na, tu uczęszczał do szkoły i należał 
do harcerstwa. Po wybuchu II wojny 
światowej jako szesnastoletni chłopiec 
– w kwietniu 1940 r. – wstąpił do Kor-
pusu Obrońców Polski. Przysięgę żoł-
nierza organizacji konspiracyjnej zło-
żył na krzyż trzymany przez ojca, który 
organizował ruch oporu na terenie ów-
czesnego powiatu radzymińskiego.

W połowie 1941 r., gdy radzymiński 
KOP wszedł w skład ZWZ, stał się żoł-
nierzem Obwodu ZWZ-AK Radzymin 
„Rajski Ptak” (placówka nr 5, w której 
pełnił funkcję gońca bojowego dowód-
cy plutonu).

„Młodzik” szybko nabrał doświad-
czenia w działalności konspiracyjnej 
i podczas służby w AK pełnił funkcje 
sekcyjnego, a następnie dowódcy dru-
żyny strzeleckiej.

W międzyczasie zdobywał wykształ-
cenie. W 1943 r. po nauce na tajnych 
kompletach w Warszawie (gimnazjum 
i liceum o profilu matematyczno-fi-
zycznym) uzyskał świadectwo matu-
ralne. W 1943 r. ukończył konspiracyj-
ną podchorążówkę.

Brał aktywny udział w działaniach 
zbrojnych przeciwko hitlerowskim si-
łom okupacyjnym i administracji. 1 
kwietnia 1944 r. uczestniczył w akcji 
wysadzenia pociągu urlopowego z woj-
skiem niemieckim pod Urlami na li-
nii kolejowej Warszawa–Białystok, 1 
czerwca 1944 r. w rekwizycji zaopatrze-
nia kilkudziesięciu ton żywności z ma-
gazynów „Rolnika” w Radzyminie, 

16 lipca 1944 r. w likwidacji posterun-
ku wojskowego w Klembowie, 26 lip-
ca 1944 r. w zasadzce pod Cygowem, 
a następnie w akcji „Burza”, podczas 
której oddziały AK wyzwoliły Radzy-
min i Tłuszcz. (Warto nadmienić, iż 
„Młodzik” od 15 lipca 1944 r. służył 
w Oddziale Specjalnym ogniomistrza 
„Wyboja”). 10 sierpnia 1944 r. został 
aresztowany przez Niemców. Przetrzy-
mywany był w obozach przejściowych 
w Beniamowie, Szymanowie i Skier-
niewicach, następnie wraz z grupą 460 
osób został wywieziony w głąb Trzeciej 
Rzeszy. Do 20 września 1944 r. przeby-
wał w obozie dla jeńców radzieckich 
w Paderborn, później w obozie przej-
ściowym w Soest, skąd trafił do cywil-
nego obozu pracy w Eichen k. Siegen.

W niewoli przebywał do 10 kwiet-
nia 1945 r. Po wyzwoleniu przez woj-
ska amerykańskie, w listopadzie 1945 r. 
powrócił do Polski. Jeszcze w tym sa-
mym miesiącu wstąpił do Ruchu Opo-
ru Armii Krajowej w Sierpcu – Obwód 
ROAK krypt. „Mewa”. Do październi-
ka 1946 r. dowodził grupą samoobro-
ny, na czele której uczestniczył w wielu 
akcjach przeciwko komunistycznemu 
aparatowi represji. Jego grupa m.in. 
zlikwidowała kilku niebezpiecznych 
agentów UB, odbiła jednego z żołnierzy 
ROAK z rąk „bezpieki”, wykonała wy-
pad na cukrownię w Glinojecku (tam 
rozbroiła straż fabryczną), uderzyła na 
posterunki MO w Rościszewie i Łęgu.

Po rozformowaniu oddziału (na roz-
kaz dowództwa) w obawie przed UB 
często zmieniał miejsce pobytu, podej-
mując się różnych prac na terenie całe-
go kraju – od Wolina po Wrocław.

11 marca 1950 r. „Młodzik” został 
aresztowany w Długołęce k. Oleśni-
cy przez Informację Wojskową a na-
stępnie po okrutnym śledztwie ska-
zany przez Wojskowy Sąd Rejonowy 
w Warszawie na karę śmierci. Przez bli-
sko pół roku więziono go w celi śmierci 
w więzieniu MBP przy ul. Rakowieckiej 
w Warszawie.  Tam poznał legendarne-
go dowódcę 5 Brygady AK Okręgu Wi-
leńskiego – mjr. Zygmunta Szendziela-
rza „Łupaszkę”.

27 kwietnia 1951 r. zamieniono 
„Młodzikowi” karę śmierci na 15 lat 

więzienia, a następnie w wyniku amne-
stii wyrok obniżono do 10 lat pozbawie-
nia wolności. Wyrok odbywał w Rawi-
czu, Sieradzu, Wronkach i Strzelcach 
Opolskich. Z więzienia zwolniony zo-
stał warunkowo dopiero w 1960 r., na 19 
dni przed zakończeniem odsiadywania 
wyroku.

Po wyjściu na wolność pracował 
m.in. w biurach geodezyjnych we Wro-
cławiu, Kamiennej Górze i Rzeszowie. 
W 1994 r. powrócił do Radzymina, 
gdzie spędził resztę życia.

Wojna, okupacja oraz powojenna 
rzeczywistość ukształtowały osobo-
wość pana Mieczysława Chojnackie-
go. Po przejściu na emeryturę podjął 
się kolejnego, wielkiego wyzwania – 
postanowił zachować dla przyszłych 
pokoleń pamięć o kolegach z oddzia-
łów partyzanckich. Poświęcił się zbie-
raniu materiałów do dziejów Obwodu 
AK Radzymin i Obwodu ROAK „Me-
wa”. Wieloletnia, benedyktyńska praca 
przyniosła wspaniałe rezultaty, czego 
potwierdzeniem jest siedem książek, 
poświęconych żołnierzom Armii Kra-
jowej oraz wspaniałe dzieło pamiętni-
karskie pt. „Opowiadanie Młodzika”. 
Pięć z nich wydanych zostało przez 
Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, 
którego był członkiem:  „Radzymiń-
scy Żołnierze Armii Krajowej” (wyd. 
w 1992 r.); „Armia Krajowa – Radzy-
miński Obwód „Raróg”, „Rajski Ptak”, 
„Burak” w dokumentach” (Autor: 

Mieczysław Chojnacki, Jarosław Stry-
jek, 1999); „Ich znakiem był „Rajski 
Ptak” – wspomnienia żołnierzy AK Ra-
dzymińskiego Obwodu „Rajski Ptak”, 
„Burak” z lat 1939-1956” (wyd. 2003); 
„Radzymińscy Żołnierze Armii Kra-
jowej” (wydanie rozszerzone książki 
z 1992 r., zawierające 288 biogramów 
żołnierzy AK Radzymińskiego Obwo-
du, które ukazało się w 2007 r.); „Przez 
Sybir do wolnej Polski – wspomnienia 
Zdzisława Przybysza ps. „Wiąz” (2008).

Wymienione prace mają unikalną 
wartość poznawczą i są swoistą spuści-
zną po pokoleniu Żołnierzy AK i Żoł-
nierzy Wyklętych.

Należy podkreślić, że „Młodzik” 
to postać wybitnie zasłużona w dziele 
upamiętniania etosu Armii Krajowej. 
Brał udział w formowaniu autentyczne-
go ruchu kombatanckiego uczestnicząc 
w pracach ŚZŻAK, był współzałożycie-
lem i prezesem honorowym Międzysz-
kolnego Klubu Historycznego im. Ar-
mii Krajowej Ziemi Radzymińskiej. 
Pomimo skromności oraz niechęci 
do tłumów i rozgłosu, często spotykał 
się z młodzieżą szkolną oraz wspierał 
swoją osobą działalność klubu. O je-
go otwartości na lokalną społeczność 
świadczy także fakt, że zgodził się pa-
tronować imprezom sportowym, tj. do-
roczny Bieg „Młodzika”, który na trwa-
łe wpisał się do kalendarza obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Gminie Radzymin.

W uznaniu zasług, 1 marca 2016 r. 
na podstawie Uchwały Rady Miejskiej 
w Radzyminie, podjętej podczas uro-
czystej sesji nadzwyczajnej Mieczysław 
Chojnacki otrzymał tytuł Honorowego 
Obywatela Radzymina.

W 2008 r. został odznaczony został 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodze-
nia Polski nadanym przez Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego.

Mjr Mieczysław Chojnacki zmarł 21 
stycznia 2020 r. w Legionowie i pocho-
wany został z najwyższymi honorami 
w rodzinnym grobowcu na Cmen-
tarzu Poległych w Radzyminie. Pod-
czas uroczystości pogrzebowych zo-
stał pośmiertnie odznaczony Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski, nadanym przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę, i awansowany do stop-
nia pułkownika. 

Pogrzeb w uroczystej oprawie woj-
skowej, zapewnionej przez Dowódz-
two Garnizonu Warszawa, odbył się 
w radzymińskiej Kolegiacie. Uczest-
niczyli w nim przedstawiciele Mini-
sterstwa Obrony Narodowej, instytu-
cji państwowych, takich jak IPN czy 
UdsKIOR, reprezentanci ŚZŻAK i śro-
dowisk kombatanckich, władz samo-
rządowych powiatu wołomińskiego 
i węgrowskiego oraz gmin Radzymin, 
Sierpc i Łochów. “Młodzika” uroczy-
ście żegnała też licznie zgromadzona 
młodzież - z Międzyszkolnego Klubu 
Historycznego im. Armii Krajowej Zie-
mi Radzymińskiej, I Liceum Ogólno-
kształcącego PUL im. 111 Eskadry My-
śliwskiej w Wołominie, harcerze z 9 
Hufca Radzymińskich Drużyn Har-
cerskich i Gromad Zuchowych „La-
birynt” oraz delegacje radzymińskich 
szkół. Mszę świętą koncelebrował bp. 
Marek Solarczyk. Ś.p. płk Mieczysław 
Chojnacki na zawsze pozostanie w pa-
mięci mieszkańców gminy Radzymin, 
którzy go kochali, cenili i poznawali 
dzięki niemu bohaterską historię Ar-
mii Krajowej w naszym regionie.

 Cześć Jego pamięci!
 opr. RL

SAMOR ZĄD

Radzymiński Panteon –  Poczet Honorowych Obywateli Radzymina; Zasłużonych dla miasta i jego mieszkańców; 
Wyróżnionych Nagrodą Burmistrza „Primus inter Pares im. J. Ochorowicza” …

Mieczysław Chojnacki „Młodzik” (1924 - 2020)
HONOROWY OBYWATEL RADZYMINA

W YDAR ZENIA

26 marca minęła 96. rocznica urodzin pułkownika Mieczysława Chojnackiego ps. „Młodzik” – legendarnego żołnierza AK 
i ROAK, wielkiego patrioty, pionierskiego dokumentalisty losów żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Rajski Ptak” Radzymin, 
współzałożyciela i prezesa honorowego Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej.
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Gdy w listopadzie 2019 Przed-
szkole nr 2 w Radzyminie święto-
wało swoje 40-te urodziny i nadanie 
imienia Czerwonego Kapturka, nikt 
nie przypuszczał, że obchody będą 
miały swój dalszy ciąg w styczniu te-
go roku. Zaproszenie na jubileusz za-
inspirowało Pierwszą Damę, p. Aga-
tę Kornhauser-Dudę, do nieoficjalnej 
wizyty w Radzyminie. Pani Prezy-
dentowa przede wszystkim spotkała 
się z dziećmi - obejrzała przedstawie-
nie o Czerwonym Kapturku, odwie-
dziła niemal wszystkie grupy przed-
szkolne, a podczas zajęć przeczytała 
przedszkolakom bajkę i wykonała 
wspólnie z nimi pracę plastyczną. 
Następnie wzięła udział w miłym 

spotkaniu z nauczycielami, przedsta-
wicielami rady rodziców oraz władz 
gminy i powiatu. Pierwsza Dama 
gratulowała gronu pedagogicznemu 
bogatej oferty edukacyjnej i wycho-
wawczej oraz świetnych warunków 
opieki nad dziećmi.

W YDAR ZENIA W YDAR ZENIA

Pani Prezydentowa  
w przedszkolu

Ponad 82 tys. złotych  
na WOŚP

Podczas tegorocznego 28 Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy wolontariusze 
z terenu gmin Radzymin i Dąbrówka zebra-
li ponad 82 tys. zł, a więc ok. 20 tys. zł więcej 
niż rok wcześniej. Zbiórkę prowadziło 125 wo-
lontariuszy. Sztab mieścił się tradycyjnie w Ra-
dzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu, gdzie 
w hali sportowej odbyły się koncerty, pokazy 
i licytacje. Dziękujemy wszystkim fundatorom, 
darczyńcom i organizatorom, którzy przyczy-
nili się do zebrania funduszy na WOŚP!

„Cud nad Wisłą – dzieło Bożej Opatrzności” – pod 
takim hasłem odbył się finał konkursu dla uczniów 
klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu Diecezji 
Warszawsko – Praskiej dot. Bitwy Warszawskiej 1920. 
16 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Michaliny 
Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie test wiedzy 
rozwiązywało blisko 100 uczniów. Laureatką została 
Dominika Gadomska ze Szkoły Podstawowej im. Win-
centego Witosa w Gliniance. Drugie miejsce zajął Jan 
Kociszewski ze szkoły nr 246 im. Warszawskiej Dy-
wizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie, 
zaś trzecie miejsce zajął Franciszek Pudło ze Szkoły 

Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dę-
bem Wielkim. Nagrody wręczyli bp Marek Solarczyk 
oraz Krzysztof Dobrzyniecki Zastępca Burmistrza Ra-
dzymina. Finał konkursu i jego temat podsumował bp. 
Marek Solarczyk, który przypomniał wszystkim zgro-
madzonym znaczenie Cudu nad Wisłą, jako daru Bożej 
Opatrzności dla Polski i Europy.

Konkurs odbył się przy wsparciu władz gminy Ra-
dzymin, dyrektor Barbary Moczulskiej oraz ks. Piotra 
Kluka – proboszcza parafii MB Fatimskiej i bł. ks. Bro-
nisława Markiewicza w Słupnie.

Konkurs wiedzy „Cud nad Wisłą – dzieło 
Bożej Opatrzności” z okazji 100. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej 1920 

Gminny Przedszkolny Festiwal Tańca 
Zimowego „W krainie lodu”

Radzymin będzie świętował godnie
Wspaniała muzyka, kolorowe stroje, długie dni cięż-

kich przygotowań, stres choreografów i przede wszyst-
kim dziecięce uśmiechy i czysta radość z tańca. Tak  
w skrócie opisać można to, co działo się podczas Gminnego 
Przedszkolnego Festiwalu Tańca Zimowego pod patronatem 
Burmistrza Radzymina, który odbył się 28 stycznia w Szko-
le Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach. 

W zmaganiach konkursowych wzięło udział 9 zespo-
łów z publicznych przedszkoli w gminie Radzymin. Celem 
konkursu było zaprezentowanie możliwości tanecznych 
przedszkolaków oraz integracja dzieci z gminnych placó-
wek. Wykonawców oceniało jury w składzie: Bartłomiej 

Domański (zawodowy tancerz), Ewa Palamer-Kabacińska 
(choreograf i instruktor tańca współczesnego) oraz Krzysz-
tof Czuba dyrektor CUW w Radzyminie. Wszystkie dzieci 
prezentowały się znakomicie i z dużym zaangażowaniem 
przygotowały się do konkursu.  Jury jednogłośnie przyznało 
I miejsce dla dzieci z zespołu „Roztańczeni” z Publicznego 
Przedszkola Integracyjnego Pluszowy Miś w Radzyminie, 
II miejsce zajęły „Krainowe Śnieżki” z Publicznego Przed-
szkola Kraina Przedszkolaka w Radzyminie, a III miejsce 
przyznano grupom „Wesołe dzieciaki” z Przedszkola nr 1 
w Radzyminie oraz „Lodowe gwiazdeczki” z Przedszkola 
nr 2 w Radzyminie. 

19 lutego 2020 roku w Miejskiej Sali Koncerto-
wej odbył się coroczny jubileusz małżeństw. Zło-
te, Diamentowe lub Żelazne Gody w  gminie Radzy-
min obchodziło aż  15 par. Uroczystość otworzyła 
Halina Karasiewicz kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego, która podkreśliła zachwyt nad wytrwałością  
i miłością, jaką darzą się od ponad połowy wie-
ku jubilaci. Krzysztof Dobrzyniecki Zastępca 

Burmistrza Radzymina wręczył obchodzącym Zło-
te Gody medale za długoletnie pożycie małżeńskie 
nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Okolicznościowe kwiaty, dyplomy i filiżanki otrzy-
mały również małżeństwa obchodzące Diamentowe 
i Żelazne Gody. Było wspólne „Sto lat”, poczęstunek  
i występ muzyczny zespołu wokalno-kostiumowego 
„Nadzieja”. 

To małżeństwa na medal! 

Pierwszy Orszak  
Trzech Króli w Radzyminie

Podczas tegorocznego Święta Trzech Króli przez Radzymin po raz 
pierwszy przeszedł uroczysty orszak, który zgromadził blisko pół tysią-
ca osób. W role królów wcielili się “Ułani z Radzymina”, którzy konno 
poprowadzili barwny pochód w stronę Domku Ogrodnika. Tam czekała 
Maryja i Józef z dzieciątkiem, otoczeni przez zwierzęta domowe. Z tara-
sów Domku przybyłych powitała księżna Eleonora Czartoryska i anioły 
- czyli p. Małgorzata Puzio z młodzieżą z teatru Maskarada. Na pl. Ko-
ściuszki i przy Domku Ogrodnika odbyły się okolicznościowe koncerty. 
Organizatorem wydarzenia była Fundacja Harmoniusz, ze wsparciem 
Gminy Radzymin i wielu środowisk społecznych.

Dzień  
Sołtysa

11 marca świętowaliśmy Dzień Soł-
tysa - a konkretnie 29 sołtysów, bo ty-
le sołectw liczy nasza gmina. Od 1990 
roku sołtys jest organem wykonaw-
czym jednostki pomocniczej gminy 
jaką jest właśnie sołectwo. Wybiera go 
zebranie wiejskie, a jego działalność 

wspiera rada sołecka. Szcze-
gółowe regulacje upraw-
nień sołtysa opisane są 
w statucie sołectwa uchwa-
lanym przez Radę Miejską.

Jeżeli ktoś myśli, że praca sołtysa to 
“kaszka z mlekiem” - jest w wielkim 
błędzie. Rola pośrednika pomiędzy 
wsią a gminą to w istocie ciężkie, a czę-
sto również bardzo niewdzięczne za-
danie. Kompetencje sołtysa są bardzo 
szerokie, to reprezentacja sołectwa 

na zewnątrz, dbałość o wszechstron-
ny rozwój sołectwa, zwoływanie ze-
brań wiejskich, realizacja uchwał Ra-
dy Miejskiej dotyczących sołectwa, 
stwarzanie możliwości, aby z uchwa-
łami Rady Miejskiej zapoznało się 
jak najwięcej mieszkańców sołectwa, 
a także, uczestnictwo w sesjach Rady 
Miejskiej oraz w pracach jej organów 
(bez prawa do głosowania) itp. Praw-
da, że dużo zadań? A przy tym trze-
ba pamiętać, że większość sołtysów 

pracuje na etatach, więc to nie lada 
wyzwanie znaleźć po pracy jeszcze 
czas dla mieszkańców, znaleźć czas 
na realizację przedsięwzięć integru-
jących społeczeństwo, znaleźć czas na 
podejmowanie działań służących roz-
wojowi sołectwa..

Dlatego też, w uznaniu zaanga-
żowania i wysiłku podejmowanego 
przez naszych radzymińskich sołty-
sów – Referat Partycypacji i Polityki 
Społecznej zaprosił Ich 11 marca br. 

do urzędu, gdzie Krzysztof Chaciński, 
Burmistrz Radzymina oraz Krzysztof 
Dobrzyniecki, Wiceburmistrz Radzy-
mina uroczyście podziękowali sołty-
som za aktywną postawę na rzecz 
lokalnej społeczności, życząc, aby 
efekty Ich pracy służyły wszystkim 
mieszkańcom, a zapał i pozytywna 
energia pomagały w realizacji kolej-
nych przedsięwzięć.

Drodzy Sołtysi!  
Serdecznie dziękujemy.

Wszyscy liczymy na to, że szaleją-
ca obecnie epidemia wkrótce się skoń-
czy i w sierpniu br. będziemy mogli 
bez przeszkód świętować 100-ną rocz-
nicę zwycięstwa w 1920 r. oraz odbicia 
Radzymina z rąk bolszewików. Gmi-
na wraz z wieloma partnerami spo-
łecznymi przygotowuje na tę okrągłą, 
chwalebną rocznicę bogaty program 
z wyjątkowymi koncertami i wydarze-
niami. Większość będzie skumulowa-
na w świąteczny weekend 15 i 16 sierp-
nia 2020 r.

Jak zawsze 15 sierpnia zgromadzimy 
się na uroczystej Mszy Świętej na Cmen-
tarzu Żołnierzy Polskich 1920 o godz. 
17:00. Liczymy na obecność najwyż-
szych władz kościelnych i państwowych 
na nabożeństwie i oficjalnych uroczy-
stościach, które nastąpią zaraz po mszy. 
Na wieczór 15 sierpnia 2020 r. zaplano-
wano wyjątkowe wydarzenie artystycz-
nie – na scenie w centrum Radzymina 

wystąpi ze specjalnym, okolicznościo-
wym koncertem Piotr Rubik z orkiestrą 
symfoniczną.

W tym samym dniu odbędzie się też 
29. Bieg 1920 – półmaraton z historycz-
ną tradycją oraz startem i metą w cen-
trum Radzymina. Będzie można też 
podziwiać motocyklistów – XIX Zlot 
Motocyklowy MotoCud i XX Rajd Ka-
tyński, który w tym roku ma wystar-
tować właśnie z Radzymina. Nie po-
winno zabraknąć rodzinnych atrakcji 
piknikowych i wojskowych. Rankiem 
odbędą się tradycyjne zawody gołę-
biarskie, a w hali ROKiS w ciągu dnia 

zaplanowany jest turniej brydżowy. 
Niedziela 16 sierpnia również będzie 
dniem uroczystości kościelnych oraz 
wydarzeń edukacyjno-rozrywkowych. 
Tego dnia w parafii św. Jana Pawła II 
w Radzyminie, w pobliżu trasy S8, zo-
stanie uroczyście odsłonięta figura 
Matki Boskiej Łaskawej. Po południu 
w centrum miasta zaplanowano insce-
nizację rekonstrukcyjną walk o Radzy-
min. Będzie gorąco! Inscenizacji ma 
towarzyszyć piknik historyczny z gra-
mi, konkursami i ciekawostkami. Wie-
czór został przeznaczony na rozryw-
kę – zaplanowano koncerty znanych 

i lubianych wykonawców muzyki po-
pularnej z Kayah, Afromental i Grub-
sonem na czele. Wystąpią również ar-
tyści scen lokalnych. Wśród wydarzeń 
towarzyszących radzymińskim obcho-
dom nie zabraknie ciekawostek i emocji 
sportowych. Na dwa dni przed świętem 
15 sierpnia przez Radzymin przejedzie 
wyścig kolarski Tour Bitwa Warszaw-
ska. W dniach 13-17 sierpnia zaplanowa-
na jest Krajowa Wystawa Filatelistyczna 
„Radzymin 1920”. W niedzielę 2 sierp-
nia zapraszamy do hali ROKiS na XVIII 
Konkurs Sygnalistów i Muzyki Myśliw-
skiej. O kolejnych punktach programu 
i szczegółach będziemy informować 
wkrótce.

Warto w tym miejscu przytoczyć 
wypowiedź Krzysztofa Dobrzynieckie-
go, Wiceburmistrza Radzymina, który 
komentując ogólnopolskie przygoto-
wania do rocznicy w lutym br. powie-
dział na łamach jednej z lokalnych gazet:  

„Dla nas Radzyminian nie do pomyśle-
nia jest, aby obchody tak ważnej rocznicy 
w Mieście Cudu nad Wisłą nie znalazły 
odzwierciedlenia w ogólnopolskim pro-
gramie na 100-lecie Bitwy Warszawskiej. 
Radzymin w swej historii był już skaza-
ny na zapomnienie i wymazanie z pa-
mięci za swoją ofiarną postawę. Rehabi-
litacją dla naszego miasta za tamte lata 
stagnacji i wykluczenia była wizyta Ojca 
Świętego Jana Pawła II, który w czerwcu 
1999 r. przybył właśnie do Radzymina, 
spłacając dług wobec tych wszystkich, 
którzy w 1920 r. podjęli walkę z najeźdź-
cą. Dlatego i dziś nie pozwolimy aby pa-
mięć o Radzyminie została wymazana. 
Zgodnie z radzymińską tradycją godnie 
uczcimy 100-ną rocznicę zwycięstwa nad 
bolszewikami i wyzwolenia miasta z ich 
rąk.” Nad tym pracuje teraz zespół or-
ganizatorów z gminnych i samorządo-
wych instytucji oraz organizacji spo-
łecznych.

Pomimo, że Radzymina nie było w zaprezentowanym w lutym br. przez Ministra Obrony Narodowej programie obchodów 100-lecia Bitwy 
Warszawskiej, to nasza gmina będzie obchodzić tę rocznicę wyjątkowo uroczyście. 15 sierpnia jak zawsze uczcimy Bohaterów sprzed stu 
lat podczas Mszy Świętej na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920. Zaplanowane są liczne koncerty i wydarzenia.
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Pomnik Tadeusza Kościuszki jest 
jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
symboli Radzymina. Usytuowany w sa-
mym sercu naszego miasta, z biegiem 
czasu stał się wizytówką najpierw stoli-
cy powiatu radzymińskiego a następnie 
gminy Radzymin. Pomnik dzielił losy 
swego miasta i całego kraju w burzli-
wym okresie XX wieku, kilkukrotnie 
niemal cudem unikając zniszczenia.

Jako Radzyminiacy, chyba wszyscy 
lubimy i cenimy sobie statuę „naszego 
Tadka”. Pytanie tylko, czy poza wskaza-
niem lokalizacji potrafimy powiedzieć 
o niej cokolwiek więcej?

TADEUSZ NASZ  
I ŚWIATOWEJ SŁAWY

 Nie ulega wątpliwości, że na długo 
przed św. Janem Pawłem II to właśnie 

Tadeusz Kościuszko był najbardziej 
rozpoznawalnym Polakiem na świecie. 
O fenomenie bohatera walk o niepod-
ległość Stanów Zjednoczonych i Polski 
najwymowniej świadczy fakt, że róż-
ne formy jego upamiętnienia znajdują 
się nie tylko w tych dwóch krajach, ale 
także w: Australii, Wielkiej Brytanii, 
Francji, Finlandii, Szwecji, Szwajcarii, 
na Białorusi, Litwie, Ukrainie a nawet 
w Uzbekistanie. Jak wyliczył Felix Mol-
ski, australijski działacz polonijny i czło-
nek organizacji „Kosciuszko Heritage” 
w sumie na całym świecie znajduje się 
około dwustu pomników, tablic i miejsc 
pamięci, poświęconych Tadeuszowi Ko-
ściuszce, jako bohaterowi ucieleśniają-
cemu uniwersalny symbol dążenia do 
wolności i sprawiedliwości.

Tylko w naszym regionie odnaj-
dziemy je m.in.: w Dą-
brówce, Długosiodle (tam 
Kościuszko ma aż dwa po-
mniki!), Otwocku i oczy-
wiście w Warszawie.

W wielu miejscach, po-
dobnie jak w u nas w Ra-
dzyminie, stanowią one 
centralny punkt w prze-
strzeni lokalnych społecz-
ności, we wszystkich mają 
duże znaczenie i są drogie 
sercom mieszkańców.

MODA NA 
KOŚCIUSZKĘ

Najstarsze formy 
upamiętnienia pocho-
dzą jeszcze z XIX w., 
niemniej znaczna część 
obelisków poświęco-
nych Tadeuszowi Ko-
ściuszce powstała około 
1917 roku, dla upamięt-
nienia 100. rocznicy je-
go śmierci.

Zjawisko to szcze-
gólny wymiar osią-
gnęło na ziemiach 
Królestwa Polskiego, 

które w tym czasie wraz z Warszawą 
znajdowały się pod okupacją niemiec-
ką. Przychylność władz okupacyjnych 
dla wszelkich działań antyrosyjskich 
determinowała Polaków do podejmo-
wania inicjatyw społecznych. Dodatko-
wą motywację stanowił fakt, że postać 
Kościuszki doskonale nadawała się do 
propagowania sprawy polskiej. Wyko-
rzystywano ją więc do urządzania pod 
pretekstem odsłonięcia pomnika mani-
festacji patriotycznych. O skali przed-
sięwzięcia świadczą dane – w 1917 r. na 
ziemiach Królestwa Polskiego odsło-
nięto: 27 pomników, 37 tablic, 23 krzyże 
oraz usypano 18 kopców. Powszechnym 
zjawiskiem stało się także nadawanie 
imienia Kościuszki ulicom, placom czy 
obiektom publicznym.

Na obszarze byłego powiatu radzy-
mińskiego ogólnonarodową inicjatywę 
podchwycił społecznik a zarazem rzeź-
biarz Bolesław Jeziorański – właściciel 
dworu w Laskowie-Głuchach, który 
wraz z działaczami Rady Opiekuńczej 
z terenu ówczesnej gminy Małopole, do-
prowadził do powstania pomnika Ko-
ściuszki w Dąbrówce. Uroczystość od-
słonięcia obelisku, którą zrelacjonowano 
na łamach „Kurjera Warszawskiego” 
z dn. 24 czerwca 1918 r., stała się wiel-
ką manifestacją patriotyczną z udziałem 
zarówno okolicznych mieszkańców, jak 
też licznych gości z Warszawy. „Pomnik 
stanął w środku wsi na najpiękniejszem 
miejscu przy drodze” a podczas odsło-
nięcia „nastrój panował szczerze patrio-
tyczny, widać było, że włościanie oko-
liczni rozumieją doskonale, czem był 
Kościuszko i czem na ich miłość zasłu-
żył” – donosił stołeczny dziennik.

Co istotne, w uroczystości uczestni-
czył także dziekan radzymiński, ks. Alek-
sander Kobyliński. Z pewnością wywarła 
ona duże wrażenie na proboszczu z Ra-
dzymina, może nawet uświadomiła mu, 
jak mocno utrwalona w zbiorowej pamię-
ci lokalnego społeczeństwa musi być le-
genda Kościuszki, skoro na miejsce po-
stawienia obelisku świadomie wybrano 

plac, na którym wg tradycji znajdował się 
niegdyś dąbrówecki kościół, spalony pod-
czas Insurekcji 1794 roku.

STATUA W CENTRUM 
MIASTA, BO „RYNEK JEST 
MIEJSCEM ZASZCZYTNEM”

Możemy zatem przypuszczać, że idea 
wybudowania w Radzyminie pomnika 
poświęconego Tadeuszowi Kościusz-
ce, zrodziła się być może już pod ko-
niec I wojny światowej i przez następne 
dwa lata dojrzewała najpierw w głowie 
dziekana radzymińskiego ks. Aleksan-
dra Kobylińskiego – nie tylko cenione-
go kapłana i duszpasterza, ale zarazem 
wielkiego społecznika zaangażowanego 
w sprawy miasta, a następnie także in-
nych lokalnych działaczy społecznych, 
którym przedstawił swój zamysł.

Wiemy na pewno, że wśród nich 
znaleźli się m.in.: Witold Korniłowicz 
– ówczesny notariusz przy wydziale hi-
potecznym Sądu Pokoju w Radzymi-
nie, (który razem z proboszczem Ko-
bylińskim współdziałał już od 1914 r. 
w ramach Powiatowego Komitetu Oby-
watelskiego); Ryszard Wilamowski – 
przedsiębiorca i naczelnik Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Radzyminie a także 
Stanisław Marszał – burmistrz Radzy-
mina. Zaangażowanie do realizacji za-
mysłu najbardziej światłych obywateli 
w mieście, których bez cienia przesady 
można określić mianem wizjonerów i oj-
ców nowożytnego Radzymina (biorąc 
pod uwagę całokształt ich społecznych 
dokonań), gwarantowało powodzenie 
przedsięwzięcia.

Lokalizację dla pomnika Tadeusza 
Kościuszki wybrali mieszkańcy wraz 
z pierwszym wyłonionym po odzyskaniu 
niepodległości przez Polskę samorządem 
miejskim na czele ze wspomnianym już 
burmistrzem Stanisławem Marszałem. 
Zdecydowano, że pomnik stanie w cen-
tralnej części rynku, na którym odbywa-
ły się targi, przyciągające ogromną licz-
bę ludności z całego regionu. Wszak, jak 
trafnie spostrzegł Stanisław Lack dzieląc 

się z czytelnikami uwagami o sztuce mo-
numentalnej w „Sporze o pomnik” (no-
tabene dotyczącym lokalizacji pomni-
ka Kościuszki w Krakowie): „Rynek jest 
miejscem zaszczytnem, a inne miejsce nie 
jest zaszczytnem”.

Z jednej strony było to rozwiązanie 
praktyczne, służące poprawie wize-
runku miasta. Ustawienie monumentu 
w tym miejscu wspaniale dopełniało oś 
widokową: kościół – dzwonnica – po-
mnik dla obserwujących, przejeżdża-
jących i spacerujących ul. Konstytucji 
3 Maja, naówczas i obecnie reprezenta-
cyjną arterią Radzymina.

Z drugiej zaś, miało charakter sym-
boliczny. Górujące nad tłumem ludzkim 
wyobrażenie naczelnika państwa – Ta-
deusza Kościuszki w momencie, gdy ten 
składa przysięgę na wierność Ojczyźnie 
na rynku w Krakowie, miało po wieki 
przypominać nam, w natłoku codzien-
nych przyziemnych spraw, załatwianych 
właśnie na rynku o potrzebie patrioty-
zmu i troski o losy Ojczyzny.

POMNIK UFUNDOWANY 
PRZEZ MIESZKAŃCÓW

Na szczególne podkreślenie zasługu-
je fakt, iż pomnik Tadeusza Kościusz-
ki w Radzyminie wzniesiony został ze 
składek społecznych. Było to nie lada 
osiągnięcie w tak trudnych czasach, 
świadczące o wielkim patriotyzmie 
mieszkańców Radzymina i okolic. Co 
prawda, wobec braku materiałów źró-
dłowych nie sposób określić, ile kosz-
tował pomnik a tym samym, jak wielki 
wysiłek finansowy ponieśli Radzymi-
niacy, niemniej pewne wyobrażenie 
w tym względzie przynieść może porów-
nanie z wydatkami zarządu miasta Szy-
dłowca, gdzie budowa zbliżonych roz-
miarów monumentu Kościuszki w 1923 
r. pochłonęła 30 mln marek polskich.

Realizację pierwszego w Radzyminie 
świeckiego pomnika powierzono Stani-
sławowi Pawlakowi – warszawskiemu 
rzeźbiarzowi, najwyraźniej specjalizu-
jącemu się w „zleceniach na Kościuszkę”. 

SPOŁECZNOŚĆ SPOŁECZNOŚĆ

W sobotę, 9 maja 2020 roku minie dokładnie sto lat od chwili uroczystego odsłonięcia pomnika Tadeusza Kościuszki na radzymińskim 
rynku. Czy wiemy, dlaczego najważniejszy pomnik w mieście upamiętnia akurat Kościuszkę a nie np. Piłsudskiego? W jakich 
okolicznościach został odsłonięty? I na co właściwie wskazuje palec Tadeusza Kościuszki?

Stulecie pomnika Tadeusza 
Kościuszki w Radzyminie

Tajemnice Radzymina… Czego jeszcze nie wiemy o najważniejszym monumencie w mieście? Dość wspomnieć, że artysta miał 
już wtedy za sobą m.in. dobrze 
przyjęty pomnik naczelnika 
w Otwocku (odsłonięty w 1918 r.), 
zaś dwa lata po Radzyminie oka-
zał się zwycięzcą II konkursu na 
pomnik T. Kościuszki w Łodzi!

Szczęśliwie również radzy-
mińskie dzieło, które wyszło spod 
dłuta mistrza Stanisława, „wy-
obrażające Kościuszkę natural-
nej wielkości (…) na granitowym 
cokole, z napisem: <<Tadeuszowi Ko-
ściuszce rodacy>>, ozdobionym pła-
skorzeźbą Orła Białego i lawetą armat-
nią oraz kosami robi wrażenie bardzo 
estetyczne”, co potwierdza nawet w za-
cytowanym fragmencie korespondent 
„Gazety Warszawskiej”.

GDY OPADŁO PŁÓTNO  
Z POMNIKA

Jak wyglądały uroczystości sprzed 
stu laty, związane z odsłonięciem po-
mnika Tadeusza Kościuszki? Z relacji 
prasowych wynika, że właściwie w ni-
czym nie odbiegały od współczesnej for-
muły radzymińskich obchodów oficjal-
nych świąt, wydarzeń i rocznic.

W niedzielę, 9 maja 1920 roku miasto 
zostało „odświętnie przybrane chorą-
gwiami narodowemi i zielenią”. Obchody 
zainaugurowała Msza Święta, po zakoń-
czeniu której odbył się przemarsz parad-
ny z kościoła na rynek z udziałem: ban-
derii krakusów, strażaków ochotników 
z Radzymina, Wołomina, Tłuszcza, Po-
stolisk, Jasienicy, Klembowa, Krusza Ma-
łego i Lipka, świetnie wyćwiczonego plu-
tonu honorowego Policji a także Związku 
Młodzieży Narodowej i przedstawicieli 
okolicznych samorządów gminnych. 
„Gdy opadło płótno z pomnika, poli-
cja dała trzykrotną salwę, uderzono we 
dzwony, orkiestra zaś odegrała <<Jeszcze 
Polska nie zginęła>>” – zanotował kore-
spondent „Gazety Warszawskiej”.

Aktu poświęcenia pomnika dokonał 
J.E. bp Stanisław Gall – biskup polo-
wy Wojska Polskiego. Następnie, oko-
licznościowe przemówienia wygłosili 
m.in.: starosta radzymiński Władysław 
Korsak, poseł Stanisław Kielak, delegat 
górnośląski J. Kossul, burmistrz Radzy-
mina Stanisław Marszał, rejent Witold 
Korniłowicz i ks. dziekan Aleksander 
Kobyliński. Na zakończenie oficjalnej 
części uroczystości odbyła się ceremo-
nia złożenia wieńców pod pomnikiem, 
z udziałem licznych delegacji.

Tego dnia późnym popołudniem 
wystawione zostało przedstawienie 
„ku czci Kościuszki” a w gmachu sta-
rostwa odbył się bankiet, „podczas któ-
rego toastowano i wiwatowano na cześć 
Naczelnika Państwa”. Uroczystościom 
towarzyszyła zbiórka na rzecz Pożycz-
ki Odrodzenia, zakończona wynikiem 
300 tys. marek polskich.

RADZYMINIACY 
PRZECHOWALI PAMIĘĆ  
O ROKU 1794

 Jak już wspomniano, wybór Tade-
usza Kościuszki jako bohatera narodo-
wego, którego podobizna uwieczniona 
została na centralnym pomniku w mie-
ście był nieprzypadkowy. Społeczeństwo 
Radzymina przechowało wdzięczną pa-
mięć o obrońcy Polski, walczącym prze-
ciwko Rosji i Prusom u schyłku XVIII 
wieku – „złotego wieku” w dziejach Ra-
dzymina. Mieszkańcy miasta i okolic, 
gorliwie popierający ustanowienie Kon-
stytucji 3 Maja, której przyjęcie Radzy-
min uczcił w 1791 r. uroczystym dzięk-
czynieniem, byli mocno zaangażowani 
w jej obronę, a następnie w Insurekcję 
Kościuszkowską, biorąc czynny udział 
w walkach oraz wspierając je materialnie 
i finansowo także z funduszy miejskich. 
Zachowano w pamięci wspomnienie 
krwawych walk pod Kobyłką, obrony 
Pragi a także o zwycięskiej potyczce, 
którą wojska powstańcze stoczyły pod 
Arciechowem 7 maja 1794 roku.

Odbywające się niemal dokładnie 
w 126. rocznicę zarówno tejże bitwy, (jak 
też wydania uniwersału połanieckiego) 
odsłonięcie monumentu, miało dodać 
społeczeństwu lokalnemu otuchy w mo-
mencie, gdy niepodległość Polski była 
znów zagrożona, tym razem przez przy-
bierającą na sile nawałę bolszewicką.

Paradoksem jest, że w chwili odsło-
nięcia pomnika w Radzyminie, War-
szawa hucznie świętowała zajęcie Kijo-
wa przez Wojsko Polskie. Wtedy nikt 
nie przypuszczał, że losy wojny wkrót-
ce tak dramatycznie się odwrócą i że już 
w sierpniu, a więc zaledwie trzy miesią-
ce po uroczystościach, pomnik stanie 
się świadkiem, określanej mianem 18. 
decydującej o losach świata bitwy, któ-
ra przejdzie do historii jako „Cud nad 
Wisłą”, ocali Warszawę i Europę przed 
komunizmem i stanie się największym 
wydarzeniem w dziejach Radzymina.

„TAWARISZ KOŚCIUSZKO 
PIERWSZYM REWOLUCJO-
NISTĄ BYŁ!”

 Sam pomnik Tadeusza Kościuszki 
także stał się symbolem walk i nasze-
go zwycięstwa pod Radzyminem w 1920 
roku.

Gdy okupujący miasto bolszewicy, 
chcieli go zburzyć – monument obronili 

z narażeniem życia mieszkańcy na czele 
z burmistrzem Stanisławem Marszałem. 
Pomógł w tym fortel – przekonano so-
wietów, że Kościuszko był… pierwszym 
polskim rewolucjonistą walczącym z ca-
ratem.

Trzeba powiedzieć, że w ogóle pod-
czas Bitwy Warszawskiej nasz pomnik 
miał nieprawdopodobne szczęście. Prze-
trwał obstrzały artyleryjskie i pozostał 
nietknięty, choć w czasie kilkudniowych 
walk w 1920 roku zniszczone zostało 
niemal całe centrum miasta!

Tak pisał korespondent „Kuriera Pol-
skiego”, wizytujący Radzymin 18 sierp-
nia 1920 r.: „Wszędzie gruzy, a jeżeli co 
i ocalało, to ze szczerbami, o potrza-
skanych drzwiach, o wybitych szybach. 
Z całego miasteczka nietkniętymi po-
zostali Kościuszko na placu przed ko-
ściołem i wysoki, zgrabny kościół. Za 
kościołem rojno. Na placyku generali-
cja i wojskowi, których ma odznaczyć 
dowódca frontu gen. Haller za świetne 
sukcesy na froncie dające nam w wyniku 
Radzymin i przyległe wioski. (…) 

CUDEM OCALAŁY PO 
DWAKROĆ

Po raz kolejny także niemal cudem, 
pomnik w pierwotnej lokalizacji i kształ-
cie przetrwał okres hitlerowskiej okupa-
cji podczas II wojny światowej i sowiec-
ko-niemiecką bitwę pancerną, stoczoną 
latem 1944 roku, w wyniku której mia-
sto bardzo ucierpiało, a wycofujący się 
Niemcy wysadzili w powietrze kościół, 
niszcząc bezpowrotnie jego dwie strze-
liste wieże.

W okresie PRL-u władze komuni-
styczne nie pozwoliły na odbudowę 
kościoła w przedwojennym kształcie. 
Wieże musiały być niższe o kilka me-
trów, a rynek, na którym odbywały się 
targi i słynne odpusty postanowiono za-
mienić w park, aby drzewa 

zasłoniły z czasem kościół, a pro-
ceder festynów odpustowych i tar-
gów (wszak w dobrobycie ludowej 
Polski chłop już nie musiał nicze-
go sprzedawać) został zmargina-
lizowany.

Mało tego, podczas pobytu 
w wyludnionym mieście i jego oko-
licach w 1944 r. żołnierze radziec-
cy umyślnie strzelali do pamiątek 
związanych z wojną polsko-bol-

szewicką. Biorąc pod uwagę wygląd 
żołnierskich grobów, cmentarnych ta-
blic czy pomnika 28. Pułku S.K. pod 
Wólką Radzymińską, aż dziw bierze, że 
stojąca pośrodku pustego miasta statua 
z wyraźną datą 1920 nie stała się tarczą 
strzelniczą. (Czyżby sowieci w dalszym 
ciągu wierzyli w koligacje Kościuszki 
z bolszewikami? :)

 KOŚCIUSZKO JEDYNYM 
ŚLADEM ZWYCIĘSTWA 
PIŁSUDSKIEGO?

 Przez cały okres PRL-u pozostają-
cy w centralnym punkcie miasta, po-
mnik Tadeusza Kościuszki był niejako 
także głównym symbolem zakazanego 
zwycięstwa z 1920 roku, przypominając 
o nim właśnie poprzez umieszczoną na 
cokole sentencję i datę: „Tadeuszowi Ko-
ściuszce Rodacy 1920 r.”

Zwrócił na to uwagę m.in. znany hi-
storyk prof. Norman Davis, podczas 
prac nad monumentalnym dziełem 
„Boże Igrzysko” w latach 70-tych XX w. 
Choć nieznajomość miasta, jego historii 
i topografii oraz problemy wynikające 
z przekładu inskrypcji na angielski do-
prowadziły do powstania w książce za-
bawnej nadinterpretacji, sens przekazu 
pozostał zrozumiały: „Maleńki pomni-
czek w Radzyminie, noszący przedziw-
ny napis „KOŚCIUSZKO — RODACY 
— 1920 r.”, jest jedynym śladem zwycię-
stwa Piłsudskiego w bitwie o Warszawę.”

(Na szczęście, ani działaczom, ani 
władzom komunistycznym podobne 
skojarzenie nie przyszło do głowy).

NA CO WSKAZUJE PALEC 
KOŚCIUSZKI?

Trzeba uczciwie powiedzieć, że prof. 
Norman Davis to nie jedyna osoba, 
która dała się zwieść niejednoznacznej 
symbolice radzymińskiego pomnika 

Tadeusza Kościuszki. Problemy z wła-
ściwym jej odczytaniem mają nawet 
rdzenni Radzyminiacy. Na przykład od 
lat tematem sporów wśród mieszkań-
ców pozostaje zagadka wyciągniętej rę-
ki Kościuszki, którą naczelnik zdaje się 
coś wskazywać w kierunku zachodnim 
względnie południowo-zachodnim. 
O jaki dokładnie punkt chodzi? Na ten 
temat zapewne jest tyle samo teorii, ilu 
stawiających tezy.

Wg jednej z wersji zwrócone na 
wschód oblicze Kościuszki przy jedno-
czesnym wskazywaniu przez niego pal-
cem w przeciwną stronę miało być prze-
strogą dla zbliżających się ruskich: tam, 
pod Wólką dostaniecie od nas łomot.

Miłośnicy teorii spiskowych przeko-
nują natomiast, że w pomniku ukryta 
została symbolika masońska, a palec 
Kościuszki wskazuje na miejsce tajnych 
spotkań radzymińskich wolnomularzy 
(dla podparcia owej tezy wymieniają naj-
częściej adres pewnego przedsiębiorcy, 
mieszkającego w pasującym do wskazań 
rejonie).

Własną teorię mają także niektórzy 
mieszkańcy radzymińskich Łąk, którzy 
tłumaczą, że w ten sposób Kościuszko 
pokazuje im drogę do domu.

Co ciekawe, pierwsze wątpliwości 
w temacie wyciągniętej ręki pojawiły się 
już sto lat temu, dokładnie w dniu od-
słonięcia pomnika, a jako pierwszy po-
dzielił się z nimi stołeczny dziennikarz, 
który opisując jego wygląd stwierdza, że 
Kościuszko stoi „z ręką wzniesioną jakby 
wydawał rozkaz: „Wziąć mi te armaty”.

Jak widać, w ciągu całego stulecia 
monument obrósł wieloma mitami i le-
gendami. W rzeczywistości jednak ta-
jemnica wyciągniętej ręki Kościuszki 
jest rozczarowująca, gdyż ta niczego 
konkretnego nie wskazuje. Po prostu jest 
konsekwencją alegorycznej pozy, w ja-
kiej przedstawił naczelnika insurekcji 
rzeźbiarz, czyli jak już wspomniano – 
w geście składania przysięgi na krakow-
skim rynku, co potwierdzają palce zło-
żone do ślubowania.

Prawdą jednakże jest, że radzymiń-
ski pomnik zawiera szereg symboli, na 
które nie zawsze zwracamy uwagę. Tak 
jest w przypadku chociażby drugiej dło-
ni Kościuszki, w której trzyma co? Zwi-
nięty w rulon uniwersał połaniecki.

Natomiast, czy pomnik zawiera ja-
kieś symbole masońskie, trzeba by za-
pytać o to jakiegoś masona.

CZEGOŚ TU BRAKUJE
Chyba nikt nie ma wątpliwości, że po 

stu latach dowodzenia radzymińskim 
rynkiem nasz Tadeusz wymaga profesjo-
nalnej renowacji, której potrzeba z każ-
dym rokiem staje się coraz pilniejsza. 
Naczelnik już dawno utracił palce, poza 
tym gołym okiem widać, że w fatalnym 

Powojenny targ w okolicy pomnika Kościuszki  fot. Henry M. Cobb

Na pocztówce z lat 60-tych XX w. widać elementy,  

których obecnie brakuje – kosy i gałązkę laurową.
Ciąg dalszy na stronie 17 →
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Wielki salon meblowy,  
wielki wybór,  

wielkie rabaty…

W sumie świetny sklep

Na zakupy z Radzymińską Kartą Mieszkańca zaprasza do swojego salonu 
w Słupnie firma MEBL-AR. Dla użytkowników karty przygotowano propo-
zycje rabatowe sięgające 10% upustu przy zakupie mebli z firmowej oferty.

MEBL-AR to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem w sprzedaży ele-
mentów wyposażenia wnętrz. Na bazie tego doświadczenia firma stworzyła 
katalog propozycji uwzględniający najnowsze trendy wnętrzarskie. Na po-
wierzchni 1000 m2 powstała jedna z największych w regionie hal wystawo-
wych z meblami. To miejsce inspirujące do zmiany aranżacji domu, miesz-
kania lub biura.

MEBL-AR współpracuje z ponad 30 uznanymi producentami, a w wybo-
rze najlepszej dla klienta opcji pomagają profesjonaliści. Doradzą nie tylko, 
jak urzeczywistnić wymyśloną aranżację wnętrza, ale także doradzą w kwestii 
dogodnego dla klienta sfinansowania planowanego zakupu. MEBL-AR oferuje 
mieszkańcom gminy Radzymin i gmin ościennych darmową dostawę. Jest orga-
nizatorem cyklicznych Targów Meblowych oraz Pikniku Meblowego w Słupnie. 
W planach firmy jest także uruchomienie sklepu internetowego.

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 14 tys. posiadaczy 
Radzymińskiej Karty Mieszkańca

   Budowanie wizerunku firm 
odpowiedzialnych i zaangażowanych  
w życie lokalnej społeczności

   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

Na szerokie wody handlowe bran-
ży wędkarskiej Sklep SUM wypłynął 
w 2004 roku. Firma konsekwentnie bu-
dowała od lat pozycję lidera lokalnego 
rynku, poszerzając ofertę o nowe pro-
dukty. Obecnie w jej katalogu znajdu-
je się szeroki asortyment towarów: od 
sprzętu po odzież i akcesoria wędkar-
skie.

W 2017 roku firma zdecydowała się 
na sprzedaż internetową. Sklep zapew-
nia błyskawiczną obsługę oferując sze-
roką gamę form płatności i dostawy 
towaru od czołowych producentów ar-
tykułów wędkarskich. Firma zachęca 
do zakupów ciekawymi promocjami 

sezonowymi oraz rabatami powiąza-
nymi z wielkością zakupów. Specjalną 
ofertę ma dla posiadaczy Radzymińskiej 
Karty Mieszkańca. Mogą oni skorzystać 
z 10% zniżki na cały asortyment dostęp-
ny w sklepie internetowym.

Wszystkich pasjonatów wędkarstwa 
sklep Sum zaprasza na zakupy. W razie 

jakichkolwiek pytań dotyczących ofe-
rowanego sprzętu, obsługa sklepu służy 
pomocą poprzez formularz kontaktowy 
na internetowej stronie sklepu. 

Pytania można zadawać także przez 
email: sklep@sum-radzymin.pl  
lub telefonicznie pod numerem  
513 799 712.

Idealnie dobrane okulary podkreśla-
ją urodę i styl noszącej je osoby. Szeroka 
oferta pozwala na dopasowanie oprawek 
do osobowości i trybu życia. Okulary stały 
się istotnym element wizerunku i nie służą 
już wyłącznie poprawie jakości widzenia.  

Taki punkt spojrzenia na współcze-
sną optykę podziela zakład optyczny LI-
SAWA. To miejsce, w którym klienci 

mogą wykonać zarówno badanie wzroku 
jak i dobrać odpowiednie oprawki. Firma 
proponuje produkty znanych firm, które 
wyznaczają trendy w światowym designie, 
jak i oprawki od mniej uznanych produ-
centów, ale cechujące się wysoką jakością 
wykonania.

Salon od lat dba o wzrok Radzyminia-
ków, czerpiąc z bogatego doświadczenia 
oraz wiedzy na temat metod poprawy ja-
kości widzenia. Od początku firma kieruje 
się przekonaniem, że najwyższym celem 
pracy optyka jest klient, który otrzymuje 
komfortowe widzenie. Dlatego firma szkoli 
swoje umiejętności i poszerza wiedzę z za-
kresu optyki.

Salon LISAWA zaprasza do swojej sie-
dziby wszystkich, którzy poszukują dobrze 
dobranych okularów. Specjalnie dla klien-
tów posiadających Radzymińską Kartą 
Mieszkańca proponuje 10% zniżki przy za-
kupie okularów przeciwsłonecznych oraz 
gratisowe soczewki do każdych kupionych 
oprawek. Dodatkowo oferuje drugą parę 
soczewek za symboliczną złotówkę przy 
zakupie okularów progresywnych.

Salon optyczny LISAWA
ul. Konstytucji 3 Maja 17, Radzymin
tel. 501 291 671

Promocja dla posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca
10% zniżki na cały asortyment w sklepie internetowym
www.sum-radzymin.pl

Sklep stacjonarny • ul. Maczka 22a
05-250 Radzymin • Tel.  513 799 712 

Okulary od Lisawy

Lista promocji dla posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca
· Rabat 5% na zakup mebli o wartości do 10.000 zł (nie dotyczy oferty promocyjnej)
· Rabat 10% na zakup mebli o wartości pow. 10.000 zł (nie dotyczy oferty promocyjnej)
· Rabat 10% na szafki kuchenne (nie dotyczy oferty promocyjnej)
· Rabat 10% na montaż mebli i szafek kuchennych
· Transport gratis · Projekt kuchni i wycena gratis · Niższe oprocentowanie przy zakupie mebli na raty
 
Słupno, Al. Jana Pawła II 98
05-250 Radzymin

Tel. (22) 763 18 00
www. mebl-ar.pl

Co Pana skłoniło  
do pracy w wojsku?

- Jestem tym szczęśliwcem, o któ-
rym po ukończeniu 18 roku życia przy-
pomniało sobie Państwo Polskie,  
a dokładniej mówiąc wojsko. Dostałem 
powołanie do zasadniczej służby woj-
skowej, którą rozpocząłem w Kompa-
nii Reprezentacyjnej Wojska Polskie-
go. Służba spodobało mi się tak bardzo, 
że postanowiłem związać swoje życie 
z wojskiem. Po przepracowaniu 3 lat 
w KRWP przeniosłem się do 10 Puł-
ku Samochodowego w Warszawie. Na-
stępnie zostałem żołnierzem Jednostki 
Wojskowej GROM, gdzie przepraco-
wałem ponad 11 lat. Był to najpiękniej-
szy okres mojej służby. Uczestniczyłem 
w wielu szkoleniach w kraju i za grani-
cą. Jestem także weteranem misji poza 
granicami kraju.

Czy trudno jest się dostać do tak 
elitarnej jednostki, jaką jest GROM? 
Jakie warunki należy spełnić?

- Nie jest to prosta droga. Wymaga 
ona poświęcenia i dużego samozapar-
cia. Ta elitarna jednostka Wojsk Spe-
cjalnych poszukuje zarówno chętnych 
do służby w zespołach bojowych, jak 
i do innych komórek zabezpieczają-
cych. W obu tych przypadkach wy-
magania i proces rekrutacji wyglądają 
nieco inaczej. Jeśli pomyślnie przejdzie 
się początkowy, formalny etap rekruta-
cji to w zależności od wybranej drogi 
– zespół bojowy lub komórki zabezpie-
czające – czeka Cię selekcja lub kwalifi-
kacja. Jedno i drugie składa się z trzech 
etapów – sprawdzianu fizycznego, ba-
dania psychologicznego i testu w tere-
nie, ale różni się w szczegółach. Jeżeli 

byłby ktoś zainteresowany służbą od-
syłam do strony internetowej gdzie 
wszystkiego można się dowiedzieć.
Czy służba w GROM w jakiś sposób 
Pana zmieniła? Jeśli tak, to w jaki?

Tak. Nauczyła mnie dystansu do życia. 
Nauczyła mnie także współpracy z ludź-
mi. Praca w GROM-ie to nie indywidu-
alne wykonywanie zadań a współpraca.

Gdyby miał Pan cofnąć się w czasie 
to ponownie wybrałby Pan taką 
drogę zawodową?

- Bez wątpienia. Zmieniłbym tylko 
jedną rzecz. Starałbym się przenieść 
do JW GROM o wiele wcześniej. To 
najpiękniejszy rozdział mojego życia. 
Najbardziej burzliwy, ale pełen przy-
gód i doświadczeń.

Skąd u Pana zamiłowanie 
 niesienia pomocy ludziom,  
jak i zwierząt będącym w potrzebie. 
Czy to ma jakiś związek z Pana służ-
bą w GROM?

- To wzięło się tak samo z sie-
bie. Ciężko jest mi odpowiedzieć na 
to pytanie. Na pewno duży wpływ 
na to miała praca w JW GROM.
Ma Pan jakieś korzyści wynikające ze 
swojej działalności?

- Tak. Największą korzyść jaką 
mam to uśmiech wszystkich dzieci 
i wszystkich ludzi z którymi się spo-
tykam. To jest dla mnie najważniejsza 
zapłata za to co robię.

Czym obecnie się Pan zajmuje?
- Przede wszystkim jestem głową 

rodziny. Po zakończeniu służby za-
cząłem odkrywać w sobie nowe pasje, 
między innymi gotowanie (śmiech). 

Po powrocie żony do pracy ktoś mu-
siał przejąć ten obowiązek. A poza 
tym obecnie najwięcej mojego czasu 
poświęcam temu, żeby pomóc naszej 
wojowniczce Zuzi Kowalskiej z Ra-
dzymina. To dla mnie bardzo ważne. 
Oczywiście w tej pomocy nie jestem 
sam bo pomagają mi wspaniali lu-
dzie między innymi - mój syn Adrian, 
Martyna Odzeniak oraz Ania Orliń-
ska. To z nimi prowadzę licytację dla 
Zuzi za co serdecznie im dziękuję.  
FanPage Zuzi prowadzimy razem z ro-
dzicami Zuzi. To wszystko nie miałoby 
sensu, gdyby nie wszyscy wspaniali lu-
dzie, którzy wspierają zrzutkę i którzy 
tak licznie uczestniczą w licytacjach. 
Poza tym, pracuję także w Fundacji 
Pomoc dla Weterana, w której zajmu-
jemy się pomocą weteranom poszko-
dowanym w czasie misji. Prowadzę 
spotkania z dziećmi i młodzieżą. Przed-
stawiam im na czym polega praca żoł-
nierza i opowiadam o tym czym jest pa-
triotyzm. Jeszcze wspomnę o pomocy 
dla Powstańców Warszawskich i o ak-
tywności w Stowarzyszeniu Radzymiń-
skie Forum. Trochę tych zajęć jest.

Bardzo dziękuje za poświęcony czas 
i rozmowę.

- Również dziękuję. Chciałbym na 
koniec podziękować również moim 
rodzicom, żonie i dzieciom za wyro-
zumiałość. Chociaż czasem jest ciężko 
(śmiech).

Rozmawiała  
Aleksandra Bandachowska

Wśród Radzyminiaków zdarzają się osobowości wyjątkowe. Oprócz ludzi sztuki 
czy autorytetów historycznych są wśród nas również osoby, które wielokrotnie 
narażały swoje życie w obronie całego narodu. Takim przykładem jest Tomasz 
Libner – były żołnierz jednostki Wojsk Specjalnych GROM, który pomimo 
zakończenia służby nie zrezygnował z ratowania życia innym.

oGROMne sercestanie jest także cała wyciągnięta ręka, 
która grozi oderwaniem.

Dlatego w przededniu setnej rocz-
nicy odsłonięcia monumentu, cieszy 
nas burmistrzowska zapowiedź odre-
staurowania statuy w związku z pla-
nowaną rewitalizacją centrum miasta. 
Przy okazji rekonstrukcji utraconych 
palców, pożądane byłoby również uzu-
pełnienie brakujących elementów znaj-
dujących się pierwotnie na cokole po-
mnika. Otóż, jeszcze w latach 60-tych 
XX w. wyobrażenie Orła siedzącego na 
armacie wzbogacały dodatkowe sym-
bole – kosy racławickie i gałązki lauro-
we. Co takiego się stało, że nie dotrwały 
do naszych czasów pozostanie już naj-
pewniej tajemnicą.

POD OPIEKĄ 
RADZYMIŃSKICH 
ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Na szczęście wraz z pomnikiem prze-
trwało do dziś jego kute ogrodzenie (dar 
kowali radzymińskich), którym ok. 1930 
r. otoczono monument, zastępując pier-
wotny drewniany płotek.

Otoczenie pomnika było od począt-
ku objęte troskliwą opieką, gdyż było 
miejscem, przy którym odbywały się 
wszystkie uroczystości patriotyczne 
w Radzyminie, nierzadko z udziałem 
wielotysięcznego tłumu. U stóp pomni-
ka od samego początku swoje rocznice 
i święta obchodziły miejskie, powiato-
we i krajowe ugrupowania polityczne 
a także organizacje społeczne, w tym 
Ochotnicza Straż Pożarna w Radzymi-
nie. Podobnie jak dziś, także w okresie 
II RP było to miejsce ważne dla radzy-
miniaków, spełniające funkcję najbar-
dziej reprezentacyjnego skweru miasta.

Pomnik Tadeusza Kościuszki w swej 
pierwotnej lokalizacji wpisał się na prze-
strzeni dekad w dzieje nie tylko Ochot-
niczej Straży Pożarnej, ale też wielu in-
nych radzymińskich organizacji, które 
celebrowały w tym miejscu ważne wy-
darzenia i jubileusze, przez co czują się 
emocjonalnie związane z pomnikiem.

Dlatego, gdy latem ubiegłego roku 
ruszyły konsultacje związane z przy-
gotowaniami do rewitalizacji 

centrum Radzymina i po mieście 
gruchnęła wieść, że władze samorządo-
we na poważnie rozważają najbardziej 
absurdalny z architektonicznych zamy-
słów, zakładający „korektę ustawienia 
pomnika dla jego lepszej ekspozycji”, 
swój sprzeciw zgłosiły właśnie orga-
nizacje społeczne, na czele z Towarzy-
stwem Przyjaciół Radzymina. Z inicja-
tywy Zarządu TPR wystosowano List 
Otwarty do Burmistrza i Rady Miej-
skiej w obronie dotychczasowej lokali-
zacji pomnika Kościuszki, pod którym 
podpisało się większość organizacji 
i stowarzyszeń działających na terenie 
naszej gminy.

W skutek działań podjętych przez 
szacowne gremium radzymińskich 
społeczników, burmistrz Krzysztof 
Chaciński wydał stosowną odpowiedź, 
w której zapewnił, że monument pozo-
stanie na swoim miejscu.

I dobrze. Pomnik Tadeusza Ko-
ściuszki w swojej historycznej lokaliza-
cji jest bowiem swego rodzaju punktem 
orientacyjnym w czasie i przestrzeni. 
Łączy nas z bezpowrotnie utraconym 
Radzyminem sprzed II wojny świa-
towej, z wielkimi wydarzeniami hi-
storycznymi. Jest dziedzictwem du-
cha i myśli naszych przodków, w tym 
pierwszego niepodległego, wielokultu-
rowego samorządu miejskiego i wiel-
kiego burmistrza Stanisława Marszała. 
Pamiątką zamysłów urbanistycznych 
sprzed wieku, które powinniśmy usza-
nować.

Stanowi symbol trwałości naszego 
miasta jako element, który nie zmienił 
swego wyglądu ani położenia od stu lat, 
choć wszystko wokół zmieniło się nie 
do poznania. Pomnik oparł się dziejo-
wym zawieruchom – bitwom, wojnom, 
systemom politycznym. Wrósł w kra-
jobraz miasta, świadomość społeczną 
i wspomnienia Radzyminiaków.

Dlatego w tym kształcie i miejscu 
powinien pozostać, aby za kolejne 100 
czy 200 lat przyszłe pokolenia mogły 
z dumą wypowiedzieć te same słowa. 
Pomnik Kościuszki jest dla Radzymina 
tym samym, czym Kolumna Zygmunta 
dla Warszawy.

Rafał S. Lewandowski

Orzeł na postumencie pomnika - stan współczesny.

Ciąg dalszy ze strony 15

Tomasz Libner 
z Zuzią Kowalską

TOMASZ LIBNER 
– były żołnierz, służący 22 lata 
w Wojsku Polskim w tym 11 lat 
w Jednostce Wojsk Specjalnych 
GROM. Weteran misji w Iraku.
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Mimo niewielkiej przestrzeni, 
jaką zajmuje Galeria, już stała się 
wyjątkowym miejscem. Nie tylko 
ze względu na swoje położenie, ale 
– przede wszystkim – dzięki wspa-
niałym artystom, których prace mo-
żemy wystawiać, i publiczności, któ-
ra nas odwiedza. Galeria wypełniła 
lukę, jaka istniała, nie tylko w mie-
ście, ale na terenie całego powiatu. 
Naszą ambicją jest stać się nie tylko 

najlepszą Galerią w powiecie woło-
mińskim, ale również znaczącym 
i wyjątkowym miejscem wystawo-
wym na mapie całej Polski. To trud-
ne zadanie, ale możliwe do wyko-
nania. Działamy od niedawna, a już 
dotarło do nas wiele słów uznania 
zarówno od artystów, dziennikarzy, 
jak i gości, za stworzenie ciekawe-
go, ciepłego i klimatycznego miej-
sca. Takie słowa cieszą najbardziej. 

A także znacząca liczba gości przy-
chodzących na wernisaże… Nasza 
przestrzeń podczas każdego werni-
sażu wypełniona była po brzegi.

Działalność Galerii Piwniczka 
rozpoczęliśmy w listopadzie 2019 ro-
ku od wystaw lokalnych artystów. 
Pierwszym był wernisaż fotogra-
fii „Bug. Obrazy rzeki” Dagmary 
Jaworskiej-Bednarek mieszkającej 
w Kuligowie. Kolejnymi – otwarcie 

wystawy malarstwa „Notatki z pa-
trzenia w niebo” Lidii Wnuk z Ra-
dzymina i malarstwa Magdy Pie-
truchy, także mieszkanki powiatu 
wołomińskiego „Ikony dzieciństwa”. 

Chcemy promować i wspierać na-
szych artystów, ale także sięgać po 
wartościową i ciekawą sztukę ar-
tystów wizualnych z różnych stron 
Polski i z różnych zakątków świata. 
Przejawem tego było zorganizowa-
nie wystawy „Harmonia” Toma-
sza Sikory. Artysty, który odniósł 
światowy sukces. Za przyczyną jego 
obecności w Radzyminie i ekspozy-
cji prac podniosła się ranga Galerii 
Piwniczka. 

Obecnie w Galerii prezentowa-
na jest zbiorowa wystawa „Kobiety 
o kobietach”, w której uczestniczy 
aż 9 artystek m.in. z Poznania, To-
runia, Warszawy, Katowic i, oczy-
wiście, z Radzymina: Darya Han-
charova, Ida Karkoszka, Marta 

Karłowicz, Elżbieta Kopacz, Domi-
nika Lewandowicz, Anna Pągow-
ska, Martyna Rzepecka, Dorota So-
bolewska i Lidia Wnuk.

Staramy się, by Galeria Piwnicz-
ka tętniła życiem i była regularnie 
odwiedzana. Nie zwalniamy tem-
pa. Zamierzamy co miesiąc otwie-
rać nową wystawę. Poszerzyliśmy 
ofertę również o kolejne działania, 
w tym edukacyjne: wprowadziliśmy 
oprowadzania kuratorskie do każ-
dej z wystaw czasowych, lekcje mu-
zealne dla szkół oraz warsztaty pla-
styczne prowadzone przez autorów 
wystaw. Grafik na najbliższe miesią-
ce mamy zapełniony. Prezentować 
będziemy kolejno: ceramikę Wandy 
Wolf, malarstwo Anny Matery Le-
wickiej, biżuterię artystyczną Woj-
ciecha Rygało czy obiekty Waldema-
ra Rudyka. Zapraszamy!

Magdalena Karłowicz
Kustosz Galerii Piwniczka

KULTUR AKULTUR A

Odnowione zostały wnętrza Bi-
blioteki i Miejskiej Sali Koncerto-
wej. Najbardziej zmieniła się Biblio-
teka – przeszła całkowitą zmianę 
designu i powiększyła się o nowe 

pomieszczenia na poddaszu budyn-
ku. Tam mieści się teraz Czytelnia 
Naukowa, która pełni dodatko-
wo funkcję nowoczesnej sali mini-
-konferencyjnej i warsztatowej (jest 

wyposażona w ekran multimedial-
ny podwieszony pod sufitem, roz-
wijający się automatycznie ekran 
projekcyjny nowe stoliki i krzesła) 
i kawiarenki internetowej (powsta-
ły nowe stanowiska dla czytelników 
z nowym sprzętem komputerowym, 
w tym wygodnymi słuchawkami). 
Na poddaszu Biblioteki oprócz Czy-
telni Naukowej znajdują się teraz po-
mieszczenia administracyjno-biu-
rowe, w tym kasa, pokoje do pracy 
i spotkań z interesariuszami.

Pomieszczenie na piętrze budyn-
ku, w którym dotychczas mieściła się 
Czytelnia Naukowa, przekształciliśmy 
w Dział Dziecięcy. Podłogę wyście-
ła tam miękka wykładzina – przyja-
zna i bezpieczna dla dzieci – ścianę na 
wprost wejścia zdobi bajeczny malunek, 
a wnętrze wypełniają białe regały pełne 
książek dostępnych na wyciągnięcie rę-
ki oraz wygodne pufy. Maluchom, któ-
re już odwiedziły naszą Bibliotekę po 
remoncie, wszystko bardzo się podoba 
i nie chcą od nas wychodzić.

W głównej części Biblioteki też 
została położona nowa podłoga 
i zmieniono malaturę. Zmieniliśmy 
aranżację i dodaliśmy temu działowi 
nieco miejsca. Zawitały do nas nowe, 
wyższe regały, mieszczące większą 
ilość książek. Pojawiły się kanapy 
i stoliki tworzące miejsce, w których 
można się zatrzymać, na spokojnie 
w wygodnej pozycji przejrzeć książ-
ki, poczytać lub po prostu odpocząć. 

W jednym z rękawów wejścio-
wych na salę koncertową zamonto-
waliśmy wrzutnię na książki, czyli 
urządzenie do samodzielnego zwro-
tu książek. Wrzutnia umożliwia od-
dawanie w wygodny sposób książek 
w czasie, w którym Biblioteka jest 
nieczynna.

W Miejskiej Sali Koncertowej, we 
foyer, garderobie, wejściu i szatni 
także zostały odnowione wnętrza. 
W oknach pojawiły się nowe role-
ty. Ściany sceny zostały pomalowa-
ne na czarno. Zmodernizowano na-
głośnienie i oświetlenie sceniczne, 

które będzie odtąd sterowane z no-
wej, cyfrowej konsoli. Wymieniono 
projektor na nowoczesny projektor 
4K i ekran opuszczany automatycz-
nie z głębi sceny (a nie jak dotychczas 
sprzed sceny).

Na opisanych powyżej zmianach 
dokonanych w bibliotece i sali kon-
certowej nie skończy się moderni-
zacja i remont obiektu. Już niedłu-
go czytelnicy będą mogli korzystać 
z windy (aktualnie trwa jej montaż).  
Budynek zostanie odwodniony, wo-
da z rynien odprowadzona do kana-
lizacji deszczowej, a wokół budynku 
położony będzie drenaż. Dwa po-
mieszczenia na poddaszu, w których 
nie ma jeszcze okien, zostaną w nie 
wyposażone. Usprawnimy system 
wentylacyjny sanitariatów, odnowi-
my kominy, gzymsy i sztukaterie ele-
wacji budynku. 

Zapraszamy serdecznie do od-
wiedzenia Biblioteki i Miejskiej Sali 
Koncertowej, gdy tylko stanie się to 
możliwe.

Mieści się w podziemiach niedawno odrestaurowanego Domku 
Ogrodnika. Śmiało mogę powiedzieć – w najbardziej urokliwym 
miejscu Radzymina! Działamy w ramach Biblioteki Publicznej  
Miasta i Gminy Radzymin.

Wnętrze Biblioteki w Radzyminie całkowicie 
się zmieniło. Dzięki pozyskanym funduszom 
z Narodowego Programu Rozwoju Bibliotek, 
Priorytetu „Infrastruktura Bibliotek 
2016–2020” i wkładowi własnemu Gminy 
Radzymin.

Galeria Piwniczka 

Biblioteka 
jak nowa

Domek Ogrodnika wraz z otacza-
jącym go parkiem stanowi fragment 
dawnego kompleksu pałacowo- par-
kowego w stylu angielskim, założo-
nego ok. 1770 r. przez ks. Eleonorę 
Czartoryską, wujenkę króla Stani-
sława Augusta. 

Budynek został pieczołowi-
cie odrestaurowany, z dbałością 

o pierwotną konstrukcję i detale. 
W części podziemnej znalazła się 
przestrzeń muzealno-wystawienni-
cza z nowoczesną przestrzenią eks-
pozycyjną, internetowymi info-kio-
skami (służącymi do przeglądania 
prezentacji historycznej) i salą wy-
staw czasowych nazwaną przez or-
ganizatorów Galerią Piwniczka.

Część parterowa z antresolą 
i tarasami przeznaczona została na 
usługi gastronomiczne i kultural-
ne. Nowym elementem są też tarasy 
okalające domek, które mają służyć 
wypoczynkowi i organizacji wy-
darzeń kulturalnych - koncertów 
i przedstawień. Sprzyja temu amfi-
teatralny układ tarasów.

Wystawa malarstwa Magdy Pietruchy Ikony dzieciństwa  
fot. Magdalena Karłowicz  

Domek Ogrodnika w Radzyminie
fot. Zbigniew Pachulski

Domek Ogrodnika,  
Radzymin, 
ul. 11 Listopada 1

Galeria Piwniczka: 
http://bibliotekaradzymin.pl/
https://www.facebook.com/galeria.piwniczka/

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet In-
frastruktura Bibliotek 2016-2020 finansowany jest ze środ-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z budżetu Państwa Polskiego. Stworzony został 
z myślą o wzmocnieniu, a także przekształceniu i rozwoju 
funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki 
publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich 
oraz gminach miejskich do 50 tys. mieszkańców. W ramach 
priorytetu można było uzyskać środki na remont, przebudo-
wę, rozbudowę i budowę oraz wyposażenie. Biblioteka w Ra-
dzyminie pozyskała 831 622 zł dotacji ze środków wyżej wy-
mienionego programu.

Czytelnia MultimedialnaWypożyczalnia dla Dorosłych

Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży Uczniowie odwiedzający wystawę malarstwa Lidii Wnuk
fot. Magdalena Karłowicz

Pierwszy wernisaż w Galerii Piwniczka wystawy  
„Bug. Obrazy rzeki” Dagmary Jaworskiej Bednarek 
fot. Magdalena Karłowicz

Miejsce do czytania, wypoczynku
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Hala widowiskowo-sportowa RO-
KIS-u była areną zmagań dla prawie 
90 tenisistów stołowych z Mazowsza 
i województw ościennych.

Pod wieloma względami były to 
zawody pingpongowe niespotykane 
dotychczas w Radzyminie:

  rekordowa frekwencja,  
89 zawodniczek i zawodników 
w wieku od 7 do 82 lat!

  wśród uczestników mieliśmy  
gości z zagranicy (obywatele 
Francji i Austrii)

  uczestnikami zawodów  
byli przedstawiciele  
4 województw (mazowieckie, 
kujawsko-pomorskie, lubelskie, 
podlaskie)

  najdłuższa z dotychczasowych 
imprez pingpongowych  
w Radzyminie, ponad 10 godzin 
przy tenisowych stołach!

Zawody były rozgrywane w 5 ka-
tegoriach wiekowych, poniżej naj-
lepsi w poszczególnych kategoriach:

A  2006 i młodsi
1.  Julia Balcerzak
2.  Filip Kłosiński
3.  Szymon Górski
B  2005-2001

1.  Józef Żuchowski
2.  Dominik Buraczewski
3.  Bartosz Wielocha
C  2000-1979
1.  Jakub Warpas
2.  Artur Smarzyk
3.  Krystian Marek
D  1978-1959
1.  Jarosław Okruch
2.  Artur Kasprzak
3.  Adam Skibniewski
E  1958 i starsi

1.  Aleksander Rudziński
2.  Henryk Kalicki
3.  Janusz Pawelski
Dla najlepszych ROKIS ufundował 
pamiątkowe puchary i nagrody rze-
czowe w postaci sprzętu sportowego 
firmy Butterfly.

Zapraszamy ponownie za rok do 
Radzymina. Marek Zalewski

Treningi ułatwiają organizowa-
ne zimą wyścigi, na których bar-
dzo dobrze pokazali się mieszkań-
cy gminy Radzymin. Aby policzyć 
ich sukcesy brakuje palców…

Najwięcej zawodników na każ-
dym starcie miał tradycyjnie Ka-
myk Radzymin MTB Team. Zespół 
Marcina Grucy nie tylko popra-
cował technicznie na obozie zi-
mowym w Beskidzie Niskim, ale 
również walczył w wyścigach prze-
łajowych i MTB. Nikogo już nie za-
skakuje fakt, że wyścig open wy-
grywa Filip Surdyk wśród chłopców 
czy też Kamila Klaus wśród dziew-
cząt. Lecz wygrana open dystansu 
Max na Poland Bike przez Bartosza 
Niebielskiego to już nie lada gratka.

W cyklu zimowej Mazovii moc-
no też „dokręcili tempo” Zuzanna 
Jankowska (11 lat) i Adrian Mirkow-
ski (8 lat) z nowego zespołu Mazow-
sze Serce Polski. Ci bardzo młodzi 
mieszkańcy Radzymina, w klasyfi-
kacji generalnej wywalczyli srebrne 
medale.

O przygotowaniach, startach 
i planach na 2020 rok mówi współ-
założyciel teamu Kamyk, Mar-
cin Gruca: „Po wspaniale zakoń-
czonym sezonie letnim, mieliśmy 
ochotę na jeszcze więcej. Przełożyło 
się to na konkretne i ambitne pla-
ny na rok 2020. Wróciliśmy do tre-
ningów już na przełomie listopada 
i grudnia i…na sukcesy nie trzeba 
było długo czekać. Już 15 grudnia, 
podczas Mistrzostw Mazowsza 
i Warszawy w przełaju, sięgnęliśmy 
po 4 tytuły mistrzowskie i 5 tytu-
łów wicemistrzowskich! Te triumfy 

dodały nam tylko wiatru w żagle do 
dalszej intensywnej pracy. 

Nowy rok przyniósł już wiele 
cykli zimowych, na których mo-
gliśmy sprawdzać nasz stan przy-
gotowań do głównego sezonu. My 
tradycyjnie skupiliśmy się na Zi-
mowym Poland Bike Marathon 
oraz Zimowej Legii MTB, choć nasi 
zawodnicy pojedynczo stawiali się 
na Wieliszewskim Crossingu Zima 
czy też u Cezarego Zamany, na zi-
mowej Mazovii. 

Podobnie jak rok wcześniej, na-
szym podstawowym cyklem był 
Poland Bike Marathon. Miał się 
składać z trzech etapów – Marki, 
Nieporęt i Kobyłka. Dwa pierw-
sze etapy pokazały, że jest dobrze. 
Ba, nawet lepiej niż dobrze! Nasze 
młode wilki, które szkolimy od 4 
lat, miały pierwszy raz możliwość 
wystartowania na dłuższych dy-
stansach i od razu pokazały moc, 
kąsając starszych i doświadczo-
nych zawodników po kostkach! 
Na pierwszym etapie wygraliśmy 
open dystans MAKS, a na dystan-
sie MINI zajęliśmy drugie miej-
sce, co w efekcie dało zwycięstwo 
w klasyfikacji drużynowej. Na 
drugim etapie było równie mocno 
– wygraliśmy tym razem klasyfi-
kację open na dystansie MINI i za-
jęliśmy drugie miejsce na dystansie 
MAKS. Szykowaliśmy się na wielką 
fetę w Kobyłce po trzecim etapie, 
ale niestety wyścig odwołano i mu-
simy na nią poczekać teraz aż do 
grudnia. Ale, jak mówi przysłowie, 
co się odwlecze, to nie uciecze. Ma-
my ponad 100 punktów przewagi 

w klasyfikacji drużynowej, więc 
spokojnie czekamy, aby postawić 
kropkę nad i! 

Zimowa Legia MTB Marathon 
zaprezentowała się z dobrej strony, 
jeśli chodzi o jakość tras. Były nie 
dość, że ciekawe, to jeszcze i moc-
no techniczne. Przyjemność jazdy 
i ciekawych zmagań mogły więc 
przykryć organizacyjne niedocią-
głości. Po emocjonującej walce, 
głównie dzięki naszym najmłod-
szym zawodnikom, wygraliśmy 
klasyfikację drużynową na dystan-
sie MINI.”

Sezon zimowy 2019/2020 się 
skończył nieco przedwcześnie. 
I choć sukcesów było tak wiele, 
to kolarze martwią się obecną sy-
tuacją. Za chwilę powinny ruszyć 
wyścigi letnie. Niestety ze względu 
na szerzącą się pandemię wszystkie 
imprezy sportowe w całym kraju 
zostały zawieszone lub też odwo-
łane. Do połowy kwietnia Między-
narodowa Unia Kolarska także za-
wiesiła wszystkie starty. Utrudniło 
to mocno plany na najbliższy czas. 
Kolarzom pozostają treningi indy-
widualne, aby podtrzymać formę.

„Co dalej? No cóż, ufamy, że 
do kolejnego poważnego startu 
na Pucharze Polski zaplanowane-
go na 2 maja w Jeleniej Górze, sy-
tuacja unormuje się i pościgamy 
się jeszcze w tym sezonie. Na dziś 
wiemy, że debiut w startach poza 
granicami Polski, na jednej z edy-
cji Pucharu Czech XC oraz dopin-
gowanie najlepszych zawodników 
na Pucharze Świata w Nove Mesto 
na Morawach trzeba przełożyć na 
następny rok. Najważniejsze to nie 
załamywać się, dlatego do sezonu 
2020 podchodzimy już bez spinki, 
zupełnie na luzie. Może nie będzie 
tylu sukcesów, co w zeszłym roku, 
ale na pewno będzie maks radości 
i satysfakcji, a może też i parę oka-
zji, by doszlifować technikę jazdy 
w terenie.

Mamy nadzieję, że w tych trud-
nych czasach nasi przyjaciele i part-
nerzy z GoldenSubmarine oraz 
Gminy Radzymin będą nas nadal 
wspierać tak jak do tej pory.  Do 
zobaczenia na trasach - wierzę, że 
już niebawem!” – dodaje Marcin 
Gruca.

 (lg)

Mróz, deszcz czy śnieg nie przeszkadzały w zimowych przygotowaniach 
do sezonu radzymińskich kolarzy. Każdy z nich wie, że jedynie dobrze 
przepracowana zima daje szansę na miejsca premiowane podium  
w sezonie letnim. 

Jednym z miłych akcentów podczas zimowych 
ferii 2020 był III turniej tenisa stołowego o Puchar 
Burmistrza Radzymina.

Świat się zatrzymał... Winny obecnej sytuacji jest  
koronawirus. Wszystkie rozgrywki zostały wstrzymane.

Solidne zimowe przygotowania kolarzy

III Turniej Tenisa Stołowego  
o Puchar Burmistrza Radzymina

Sport w zawieszeniu

SPORT

Nikt nie jest w stanie odpowie-
dzieć w tym momencie na pytanie, 
kiedy rozgrywki sportowe ruszą na 
nowo. Dopiero, gdy Ministerstwo 
Sportu będzie pewne, że zdrowie za-
wodników i kibiców nie jest zagrożo-
ne, wszystko znów ruszy pełną parą.

Ten sam problem mają wszystkie 
dyscypliny sportowe na każdym po-
ziomie. Piłka nożna, piłka ręczna, 
łucznictwo, kolarstwo… Czekamy!

W kolejnym numerze będziemy 
informować Państwa o postępach 
naszych sportowców. 

UWAGA

KORONAWIRUS


