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INWEST YCJE  

„Dużo się dzieje u Was 
w Radzyminie”.
Harmonogram inwestycji  
w gminie Radzymin 2015-2020 str. 4

SPOŁECZNOŚĆ  

Małe Łosie z wielkimi  
ambicjami. 
Wywiad z radną i sołtys  
Eweliną Kostrzewą str. 12

KULTUR A

Radzymińska Karta  
Mieszkańca.
O nowym gminnym programie  
lojalnościowym str. 7

SAMOR Z ĄD

3areas.pl
Gminy Kobyłka, Radzymin i Dą-
brówka wspólnie promują tereny 
inwestycyjne przy S8 str. 6

SAMOR Z ĄD

Co nowego  
w radzymińskiej  
kulturze? str. 14

FELIETON  ▷ str.9 KULTUR A 40-lecie radzymińskiego  
ośrodka kultury   ▷ str. 14

Kalendarium wydarzeń  
samorządowych od 2014 r. ▷ str. 6-16Miasto dla mieszkańców

Szanowni 
Państwo, 

Po nieco dłuższej, niż zazwyczaj prze-
rwie, wracamy z kolejnym wydaniem biu-
letynu „Radzyminiak”.

Za nami półmetek kadencji samorzą-
dowej. Siłą rzeczy, nasuwa się chęć pew-
nych podsumowań – stąd zamieszczenie 
kalendarium najważniejszych (zdaniem 
redakcji) w tej kadencji wydarzeń. Cykl 
ten będzie kontynuowany w kolejnych 
wydaniach biuletynu.

Szczególnie istotne dla Radzyminiaków 
będzie z pewnością zestawienie i harmo-
nogram (str. 5) inwestycji realizowanych 
i planowanych w gminie Radzymin do ro-
ku 2020. 

Nasze wyliczenia wskazują, że pod 
względem liczby i tempa inwestycji, 
jak też sumy pozyskanych środków ze-
wnętrznych, jest to kadencja w żaden 
sposób nieporównywalna z dotychcza-
sowymi. Jednak ostateczna ocena nale-
ży, jak zawsze, do Mieszkańców gminy 
Radzymin.

Oprócz inwestycji piszemy też o Ra-
dzymińskiej Karcie Mieszkańca – pro-
jekcie, który ma na celu promowanie 
płacenia podatków w gminie Radzymin, 
poprzez dostęp do specjalnego pakietu 
korzyści. Przedstawiamy też niecodzien-
ne przymierze trzech gmin w promowaniu 
terenów inwestycyjnych „po dobrej stro-
nie Warszawy”.

Kontynuujemy nasze stałe cykle, takie 
jak „Budżet po radzymińsku” czyli teksty, 
w których skarbnik gminy, Artur Gory-
szewski, tłumaczy ekonomiczne zawiłości 
budżetu na język polski, jak też felietony 
Romana Kadlera o przestrzeni miejskiej. 
Startuje też nowy cykl „przegląd sołecki”, 
przedstawiający historię i bieżące spra-
wy radzymińskich sołectw. Tym razem  
Rafał S. Lewandowski pisze o Łosiu.

Szczególnej uwadze polecamy ma-
teriał z okazji 40. rocznicy istnienia Ra-
dzymińskiego Ośrodka Kultury (i Spor-
tu). Popularny kiedyś jako OPiK, dziś, 
za sprawą funkcji sportowych, jako  
ROKiS, od 30. lat niezmiennie kojarzy 
się z osobą dyrektora - Mirosława Jusiń-
skiego. (o czym piszemy na str. 14). Wraz  
z całą redakcją życzymy Jubilatom  
Wszelkiej Pomyślności!

Zapraszam do lektury!
Piotr Charyło, redaktor naczelny

Ambicje inwestycyjne burmistrza Cha-
cińskiego i wspierających go radnych od 
samego początku były wielkie. Dlatego 
priorytetem, jaki sobie postawili, było za-
pewnienie finansowania dla wysokiego 
tempa inwestycji.

Jak wiadomo, jedynym sposobem na 
zwiększenie tempa inwestycyjnego gmi-
ny, jest zwiększenie jej możliwości finan-
sowych. Kluczowe są więc środki pozy-
skiwane z zewnątrz, a przede wszystkim 
środki unijne. Pomimo, że najkorzyst-
niejsza dla Polski perspektywa unijna 
już minęła (lata 2007-2013), w Radzymi-
nie nadal brakowało osoby, która by się 
tym zajmowała. 

Pierwszym krokiem nowych władz 
samorządowych w tym zakresie było 
stworzenie w urzędzie komórki do pozy-
skiwania takich środków. Zarządzeniem 

burmistrza z 2015 roku powołano naj-
pierw samodzielne stanowisko ds. pozy-
skiwania środków zewnętrznych, które 
objęła Emilia Kamińska, a następnie od 
2017 r. biuro ds. pozyskiwania środków 
zewnętrznych, w którym zatrudniono 
kolejnych pracowników. Rozbudowa 
komórki wynikła z faktu, iż poza po-
zyskiwaniem środków zewnętrznych 
gmina Radzymin, jako beneficjent tych 
środków, zobligowana jest do ich skru-
pulatnego i terminowego rozliczania, 
prowadzenia bieżącej sprawozdawczo-
ści i monitoringu z realizacji oraz utrzy-
mania trwałości coraz większej liczby 
współfinansowanych projektów.  

Rekrutacja na powyższe stanowi-
ska nie należała do łatwych, ponieważ 
na rynku pracy jest znaczny deficyt fa-
chowców o tym profilu. Na szczęście 

udało się wyłonić świetnych kandyda-
tów – posiadających nie tylko wiedzę, 
ale również wyjątkowo pracowitych 
i zaangażowanych. Efekt? Przeszło 68,5 
mln złotych pozyskane przez 2,5 roku. 
Obecny rok już jest rekordowy, a minął 
dopiero pierwszy kwartał. Dla porów-
nania przez 10 poprzednich lat na inwe-
stycje realizowane na terenie gminy po-
zyskano 53,3 mln zł i to głównie dzięki 
dofinansowaniu do budowy sieci kana-
lizacji sanitarnej. 

Obecnie w ocenie pozostaje jesz-
cze wiele wniosków gminy Radzymin 
o dofinansowanie m.in. budowy po-
mnika Jana Pawła II, budowy sali gim-
nastycznej przy Szkole Podstawowej  
nr 2 w Słupnie i rozwoju terenów ziele-
ni w centrum miasta. Trwają prace nad  
kolejnymi wnioskami.

Tak wiele środków trafia do gminy 
dlatego, że od samego początku procesu 
planowane jest to, co gmina chce zbudo-
wać oraz to, w jaki sposób to sfinansu-
je. Często już na etapie planowania pro-
jekt „dopasowywany” jest do warunków 
konkursu, co przynosi efekty. Tempo 
pozyskiwania środków dla gminy Ra-
dzymin wzrasta geometrycznie.

Nie byłoby to jednak możliwe bez ze-
społu urzędników, którzy nad tym pra-
cują: wiceburmistrza Jarosława Grendy, 
Biura pozyskiwania środków zewnętrz-
nych, wspieranego przez wszystkie re-
feraty w urzędzie oraz pracowników 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji, do którego pozyskano najwięcej 
środków w ramach jednego wniosku. 

Szczegółowa lista uzyskanych  
dotacji na stronie 3 
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Chcesz wiedzieć co się dzieje w gminie Radzymin? Zapisz się na nasz serwis SMS lub zain-
staluj aplikację Alertownik na Twoim smartfonie. Będziesz otrzymywał krótkie komunikaty 
o wydarzeniach, imprezach kulturalnych, inicjatywach samorządowych, sprawach urzędo-
wych i ostrzeżenia o zagrożeniach – bezpłatnie* i w najprostszej formie.

Serwis SMS
Aby zapisać się na nasz serwis powiadomień wyślij SMS o treści: 
al.radzymin.tak na numer 4628

Aby otrzymywać powiadomienia tylko na wybrane tematy, wyślij na numer 4628 poniższą treść SMS:
Zagrożenia i sytuacje nagłe:  al.radzymin.a.tak
Sprawy urzędowe:  al.radzymin.adm.tak
Biznes i sprawy gospodarcze: al.radzymin.biz.tak
Wydarzenia i uroczystości:  al.radzymin.rek.tak

Aplikacja Alertownik 
Ze strony www.alertownik.pl pobierz na Twój smartfon lub tablet aplikację Alertownik. Będziesz otrzymywał 
powiadomienia z gminy Radzymin, a także będziesz mógł nas poinformować o ważnych sprawach – zgłosić  
sytuację awaryjną, inicjatywę czy wyrazić swoją opinię.

*Opłata za wysłanie wiadomości SMS rejestrującej do systemu jest zgodna z planem taryfowym Twojego operatora. Wysłanie wiadomości SMS na numer 4628 wiąże się z akceptacją regulaminu dostępnego 
na stronie www.alertownik.pl. Aby wyrejestrować się wyślij SMS z kodem zapisu zamieniając słowo „tak” na „nie” np. al.radzymin.nie na numer 4628. Usługa otrzymywania powiadomień jest bezpłatna.

 Bądź na bieżąco!

Serwis SMS Alert 
i aplikacja Alertownik

Unijna pomoc  
żywnościowa  

w gminie Radzymin
Informacje z gminy Radzymin na Twoim telefonie!

SMS

„Radzymin  
– małe miasto,  
wielka historia”
Wydanie II, uzupełnione i poprawione, do kupienia  
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin  
w cenie 35 zł.

W okresie od października do 
grudnia 2016 r. radzymiński OPS 

wydał ponad 8 ton żywności 
w ramach unijnego programu 
pomocy żywnościowej. Z pomo-
cy skorzystało ponad 300 osób. 

Pracownicy OPS Radzymin 
przyjmują zgłoszenia od potrze-

bujących na rok 2017.
Unijny Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest 

kierowany do osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej, 
które nie są w stanie zapewnić sobie i swojej rodzinie od-
powiednich produktów żywnościowych. Jego celem jest 
ograniczanie ubóstwa i działanie na rzecz włączenia spo-
łecznego. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wspar-
cie żywnościowe w 2017 r. mogą otrzymać osoby, których 
miesięczny dochód nie przekracza 1028 zł netto na osobę 
w rodzinie lub 1268 zł dla osoby samotnie gospodarują-
cej. Pomoc jest udzielana w postaci trwałych artykułów 
spożywczych, takich jak makaron, ryż, kasza, herbatni-
ki, mleko UHT, warzywa konserwowe, olej, dżem, cukier, 
przetwory mięsne, itp.

Gmina Radzymin rozpoczęła realizację programu je-
sienią 2016 r. W okresie od października do grudnia ub. 
roku z bezpośredniej pomocy żywnościowej skorzystało 
304 mieszkańców Gminy Radzymin. Przekazano im 7,8 
tony żywności „unijnej” o wartości ponad 29 tys. zł oraz 
żywność dodatkową w ilości przeszło 300 kg o wartości 
ponad 1,8 tys. zł, co daje razem ponad 8,1 ton produktów 
wartych przeszło 31 tys. zł. Funkcję lokalnej organizacji 
partnerskiej, która zajmowała się dystrybucją żywno-
ści na terenie Gminy Radzymin pełniło Stowarzyszenie 
„Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu” z Kuligowa w oparciu 
o finansowanie z Gminy Radzymin. 

W marcu 2017 r. referat Partycypacji i Polityki Spo-
łecznej UMiG Radzymin przeprowadził konkurs ofert 
dla organizacji społecznych na powierzenie zadania pu-
blicznego w zakresie pomocy społecznej w gminie Ra-
dzymin w 2017 pod nazwą „Pozyskiwanie i dystrybucja 
żywności dla osób ze środowisk dotkniętych ubóstwem”. 
W konkursie wyłoniono organizacją partnerską do reali-
zacji programu, którą zostało ponownie Stowarzyszenie 
„Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu”. 

Wszyscy mieszkańcy gminy Radzymin, którzy znaj-
dują się w trudnej sytuacji materialnej, niezależnie od 
tego, czy korzystają z pomocy OPS, czy też nie, a uzyskują 
dochody umożliwiające otrzymanie pomocy, mogą zgła-
szać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy 
Społecznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 19 w Radzymi-
nie, w godzinach od 8:00-16:00 w dni robocze. Uczestnicy 
programu wsparcia żywnościowego będą również mogli 
wziąć udział w warsztatach kulinarnych, edukacji ekono-
micznej i żywieniowych, które mają za zadanie wzmac-
niać samodzielność i umiejętności w zakresie prowadze-
nia gospodarstwa domowego. 

 Agnieszka Kierszulis, kierownik OPS Radzymin

**Źródła dofinansowania
1   Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 

lata 2016-2019 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
2  Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych  Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego
 3   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego

 4   Program LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności 
Publicznej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

 5  Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwo Sportu i Turystyki
6   Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 ze środków 

Funduszu Spójności
 7   Program Ochrona Ziemi ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
8   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju 
Obszarów Wiejskich

 9   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Samorząd 
Województwa Mazowieckiego

10   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 11  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

 12  Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej - 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

13 Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat
14  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Radzyminiak
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(na lata 2017-2022)

Lista dotychczas uzyskanych dotacji dla gminy 
Radzymin i jej jednostek/spółek**

INWEST YCJE
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Przebudowa ulic 
w Radzyminie1

Nowa nawierzchnia asfaltowa wraz 
z elementami odwodnienia, oświetlenia oraz 
nowymi chodnikami zostały wybudowane 

w ul. Batorego, 11-ego listopada, 
Czartoryskiej, Daszyńskiego w Radzyminie

Wartość  dofinansowania*  840 959 zł
Wartość wkładu własnego* 840 959 zł
Termin realizacji 2016

Modernizacja dróg  
do gruntów rolnych2

Modernizacja ulicy Sasankowej w Łąkach 
od Beniaminówki do Konika Polnego

Wartość  dofinansowania*  25 000 zł
Wartość wkładu własnego* 74 923 zł
Termin realizacji 2016

Budowa ścieżek rowerowych  
i ciągów pieszo-rowerowych3

Ciągi o nawierzchni asfaltowej powstaną 
w ulicach Mickiewicza, Strzelców 

Wileńskich, Traugutta, Żeligowskiego 
oraz Maczka, Szkolnej i Konopnickiej 

w Radzyminie. Z kolei w ul Weteranów 
i Jana Pawła II nawierzchnia ciągów będzie 

wybudowana z kostki betonowej.

Wartość  dofinansowania*  8 668 641 zł
Wartość wkładu własnego* 2 167 160 zł
Termin realizacji 2017-2018

Parkingi  
Parkuj i Jedź3

Wybudowane zostaną 3 parkingi 
przesiadkowe do komunikacji publicznej 

w Radzyminie, przy ul, Wyszyńskiego i Jana 
Pawła II 20 oraz w Słupnie, przy szkole.

Wartość  dofinansowania*  812 396 zł
Wartość wkładu własnego* 211 296 zł
Termin realizacji 2017 r.   

Gimnazjum nr 1  
w Radzyminie4

Wybudowanie energooszczędnego 
budynku wyposażonego w pompy ciepła, 
oświetlenie LED, wentylację mechaniczną 

z rekuperacją

Wartość  dofinansowania*  4 628 729 zł
Wartość wkładu własnego* 12 139 001 zł
Termin realizacji 2016 r.   

Hala sportowa  
przy Gimnazjum nr 15

Budowa pełnowymiarowej hali sportowej 
z parkietem do koszykówki i siatkówki

Wartość  dofinansowania*  890 000 zł
Wartość wkładu własnego* 3 557 000 zł
Termin realizacji 2016 r.   

Opracowanie Lokalnego  
Programu Rewitalizacji6

Opracowanie dokumentu strategicznego 
wyznaczającego obszary zdegradowane, 

wraz z planem działań

Wartość  dofinansowania*  45 150 zł
Wartość wkładu własnego* 5 425 zł
Termin realizacji 2016 r.   

Utylizacja pokryć dachowych  
zawierających azbest7

Odbiór od mieszkańców i utylizacja 
 tzw. eternitu

Wartość  dofinansowania*  27 980 zł
Wartość wkładu własnego* 19 305 zł
Termin realizacji 2016 r.   

Budowa i modernizacja  
dróg lokalnych8

Przebudowa ulicy Bieszczadzkiej 
w Słupnie, obejmująca budowę kanalizacji 

deszczowej, nawierzchni asfaltowej, 
chodnika, nowego oświetlenia i kanalizacji 

teletechnicznej na światłowód

Wartość  dofinansowania*  579 464 zł
Wartość wkładu własnego* 331 213 zł
Termin realizacji 2017-2018

Budowa i modernizacja  
dróg lokalnych9

Przebudowa ulicy Rzecznej w Nadmie, 
obejmująca budowę rowu odwadniającego, 
nawierzchni asfaltowej, chodnika, nowego 
oświetlenia i kanalizacji teletechnicznej na 

światłowód

Wartość  dofinansowania*  1 428 815 zł
Wartość wkładu własnego* 816 691 zł
Termin realizacji 2017-2018

Kształcenie i rozwój dzieci  
i młodzieży10

Szkoła Równych Szans – VI edycja,   
zajęcia pozalekcyjne dla dzieci młodzieży

Wartość  dofinansowania*  934 508 zł
Wartość wkładu własnego* 66 236 zł
Termin realizacji 2016-2017

Rozwój 
e-usług11

Budowa sieci światłowodowej w centrum 
Radzymina, łączącej budynki użyteczno-

ści publicznej (będącej bazą pod monitoring 
miejski), wdrożenie portalu podatkowego 

dla mieszkańca, elektronicznego dziennika, 
możliwości rezerwacji biletów i sal gimna-

stycznych przez internet oraz zakup sprzętu 
i oprogramowania

Wartość  dofinansowania*  1 115 376 zł
Wartość wkładu własnego* 284 580 złł
Termin realizacji 2017 r.   

Przebudowa ulicy Majowej  
w Dybowie Kolonii12

Przebudowa drogi obejmująca kanalizację 
deszczową, nową nawierzchnię asfaltową, 

chodnik oraz przebudowę rowu. Ulica 
będzie połączeniem drogi powiatowej – 

Korczaka z węzłem na drodze ekspresowej 
S8 i będzie stanowić część wschodniej 

obwodnicy Radzymina.

Wartość  dofinansowania*  2 716 420 zł
Wartość wkładu własnego* 2 716 421 zł
Termin realizacji 2017 r.   

Poprawa dostępności  
do zasobów kultury11

Adaptacja i termomodernizacja budynku 
OSP Stare Załubice na potrzeby wiejskiej 
świetlicy i miejsca spotkań mieszkańców

Wartość  dofinansowania*  605 626 zł
Wartość wkładu własnego* 465 361 zł
Termin realizacji 2017-2018   

Ochrona obiektów  
zabytkowych11

Remont domku administratora w Parku 
Czartoryskiej w Radzyminie obejmie łukowe 
sklepienia w piwnicy, parter, antresolę oraz 

dwupoziomowe tarasy nad stawem. Po 
remoncie będzie to miejsce z bogatą ofertą 

kulturalną z funkcja gastronomiczną.

Wartość  dofinansowania*  677 078 zł
Wartość wkładu własnego* 551 247 zł
Termin realizacji 2017-2018

Wsparcie budownictwa 
komunalnego13

Budowa budynku komunalnego 
w Radzyminie, przy ul. Słowackiego 

obejmująca 13 lokali

Wartość  dofinansowania*  931 235 zł
Wartość wkładu własnego* 1 729 438 zł
Termin realizacji 2017-2018

Budowa sieci  
kanalizacji sanitarnej14

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w ulicy Nowej i bocznych, Wróblewskiego, 

Pl. Wolności, Batorego i Konstytucji  
3 Maja w Radzyminie

Wartość  dofinansowania*  5 618 879 zł
Wartość wkładu własnego* 5 135 312 zł
Termin realizacji 2016-2019.   

Budowa sieci kanalizacji  
sanitarnej i wodociągowej14

Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupnie, 
Sierakowie, Ciemnem, Starym Dybowie 
oraz w Radzyminie w ulicach Patriotów, 
Wycinki, Zaciszna, Królewska, Kossaka, 
Wyszyńskiego, Korczaka, Ogrodowej 

i bocznych oraz Batalionów Chłopskich 
i bocznych oraz wodociągu w Ciemnem

Wartość  dofinansowania*  38 028 424 zł
Wartość wkładu własnego* 35 200 545 zł
Termin realizacji 2017-202268 574 680 zł

66 312 113 zł

Wartość  
dofinansowania*

Wartość wkładu  
własnego*
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„Dużo się dzieje u Was w Radzyminie”.
Takie stwierdzenie można usłyszeć z ust mieszkańców sąsiednich gmin, którzy obserwują Radzymin. Najlepiej widać to  
na przykładzie realizowanych i planowanych gminnych inwestycji, które przedstawiamy w tabeli obok.

INWEST YCJE

W ciągu ostatnich dwóch lat w Gmi-
nie Radzymin rozpoczęło się wiele no-
wych inwestycji, z których część już 
służy mieszkańcom. Oddano m.in. 
do użytku zbudowane w błyska-
wicznym tempie nowe przedszkole 
przy ul. Witosa w Radzyminie, wiele 

zmodernizowanych ulic i nakładek as-
faltowych w mieście i sołectwach, a tak-
że chodników i oświetleń ulicznych. 
Udostępnienie nowego budynku gim-
nazjum, którego budowa rozpoczę-
ła się jeszcze za poprzedniej kaden-
cji, zapoczątkowało serię inwestycji 

oświatowych, w tym m.in. w rozbudo-
wę Zespołu Szkół im. E. Czartoryskiej 
w Radzyminie i Szkoły Podstawowej nr 
2 w Słupnie czy projektowany zespół 
przedszkolny w Starych Załubicach. 

Kolejne planowane inwesty-
cje, takie jak budowa ul. Strzelców 

Grodzieńskich, budowa monitoringu, 
budowa „drogi północnej”, moderni-
zacja terenu RKS Mazur Radzymin, 
stworzenie nowego programu funk-
cjonalno-użytkowego dla centrum Ra-
dzymina, remont „domku administra-
tora”, modernizacja budynków OSP 

w Starych Załubicach i Mokrem, i wie-
le innych projektów inwestycyjnych 
– będą odmieniały stopniowo oblicze 
miasta i gminy. Będziemy o nich pisać 
szerzej w kolejnych wydaniach naszego 
biuletynu.

 ▷ MK/ DKK

kompleksowa modernizacja ulicy 
Maczka w Radzyminie, ulicy Majowej 
w Dybowie Kolonii, ulic Rzecznej i Pla-
tanowej w Nadmie oraz Bieszczadzkiej 
w Słupnie. 

Ulica Maczka w Radzyminie stano-
wi jedną z ważniejszych ulic dojazdo-
wych dla mieszkańców Aleksandrowa 
i zachodniej części miasta. Jej kom-
pleksowa przebudowa potrwa do koń-
ca bieżącego roku i obejmie położenie 
nowej nawierzchni oraz budowę cią-
gu pieszo-rowerowego, instalację no-
wego oświetlenia, budowę kanalizacji 
deszczowej i modernizację linii ener-
getycznej niskiego napięcia. Dodat-
kowo odgałęzienie ścieżki rowerowej 

poprowadzi od ul. Maczka ulicą Szkol-
ną aż do Zespołu Szkół im. ks. E. Czar-
toryskiej. Ten projekt realizuje firma 
„KROL Włodzimierz Królik Zakład 
Robót Drogowych i Inżynieryjno-In-
stalacyjnych” z Wołomina.

Do naszej gminy zawitała też znana 
firma budowlana Strabag, która wygra-
ła przetarg na przebudowę ul. Majowej 
w Dybowie Kolonii. Tu powstaje no-
wa podbudowa jezdni, nawierzchnia, 
kolektor deszczowy, chodnik z kostki 
i oświetlenie. Ulica Majowa połączy 
miejscowości Ciemne i Dybów Kolonia, 
i będzie stanowiła dojazd do węzła Ra-
dzymin na budowanym właśnie nowym 
odcinku trasy S8 Radzymin-Marki. 

Trzeci trwający duży gminny pro-
jekt drogowy, to przebudowa ulic 
Rzecznej i Platanowej w Nadmie oraz 
Bieszczadzkiej w Słupnie, który reali-
zuje firma P&K Jaczewscy. Moderni-
zacja tych ulic, długo wyczekiwana 
przez mieszkańców, obejmie nową 
podbudowę, nawierzchnię, chodniki 
oraz system odwodnienia i oświetlenie 
LED. Ponadto wzdłuż ulic Rzecznej 
i Bieszczadzkiej powstanie kanał tech-
nologiczny, w którym w przyszłości bę-
dzie można poprowadzić światłowód.  
Na tą inwestycję Gmina Radzymin 
pozyskała wszytkie środki w ramach 
unijnego Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.

Ponad 800 tys. zł dofinansowania 
otrzyma gmina Radzymin na wybu-
dowanie trzech parkingów typu P+R, 
czyli „Parkuj i Jedź” na swoim tere-
nie. Parkingi powstaną w Słupnie przy 
skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Jana 
Pawła II, w Radzyminie przy hali spor-
towej ROKiS oraz przy ulicy Wyszyń-
skiego, pomiędzy ul. Stary Rynek a Ko-
munalną. Będą budowane w roku 2017.
Łączny przewidywany koszt budowy 
P+R wynosi ponad milion złotych.

Fundusze na budowę parkingów zo-
stały przyznane Radzyminowi w ra-
mach programu ZIT WOF – Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonal-
nego, których ideą jest współpraca sa-
morządów z obszaru metropolitalnego 

Warszawy. Budowa systemu parkin-
gów „Parkuj i Jedź” ma służyć miesz-
kańcom okolic stolicy w codziennych 
dojazdach do centrum, a także zachę-
cać do podróżowania komunikacją 
zbiorową. 

Radzymin złożył jeden z 13 pozy-
tywnie ocenionych projektów, dofi-
nansowanie przyznano także gminom 
Marki, Leszno, Wołomin, Kobyłka, Le-
gionowo, Podkowa Leśna, Ząbki, Ży-
rardów, Grodzisk Maz., Wieliszew, 
Jaktorów i Pruszków. Głównym ar-
gumentem za wyborem konkretnych 
inwestycji było skoordynowanie ich 
z transportem publicznym. Zakłada 
się, ze parkingi P+R budowane w ra-
mach dofinansowania będą jednolicie 
oznakowane. 

Trzy duże inwestycje drogowe w toku

Trzy parking P+R w 2017 r.

Gmina Radzymin ma w tym roku 
najwyższy od lat budżet na inwesty-
cje drogowe wysokości 13 milionów 

złotych, zasilony dodatkowo pozyska-
nymi środkami zewnętrznymi. Dzięki 
tym środkom realizowana jest obecnie 

Rozwój sieci wodociągów  
i kanalizacji

Droga Północna – odciążenie  
centrum Radzymina i rozwój sołectw

Gmina Radzymin stale rozwi-
ja sieć wodociągowo-kanalizacyj-
ną, przyłączając do niej coraz no-
we obszary. Do systemu kanalizacji 
w gminie w najbliższym czasie bę-
dą podłączone ulice przyległe do ul. 
Korczaka (Gródek, Kwitnąca, Ogro-
dowa, Tuwima) oraz ulice przyległe 

do ul. Witosa (Kossaka, Królewska, 
Wycinki, Patriotów, Zaciszna). Ko-
lejną wielką inwestycją będzie bu-
dowa kanalizacji w Słupnie, Siera-
kowie, Ciemnem i Starym Dybowie. 
Ponadto w najbliższych planach 
jest budowa wodociągu w Ciem-
nem i w Emilianowie. Na projekty 

budowy sieci wodnokanalizacyjnej 
PWiK Radzymin i Gmina Radzy-
min pozyskały około 38 mln zł do-
finansowania z unijnego Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020 (więcej o fundu-
szach zewnętrznych w artykule na 
str. 1). 

Zaawansowane są prace nad za-
projektowaniem tzw. „Drogi Pół-
nocnej”, która połączy ulice Wy-
szyńskiego z Przemysłową, omijając 
od północy miasto. Dzięki temu 
powstanie dogodne połączenie po-
między trasą S8 a terenami prze-
mysłowymi i Nieporętem, które 
przejmie część ruchu samochodo-
wego z centrum Radzymina. Jedno-
cześnie nowa ulica skomunikuje ze 

sobą sołectwa Stary Dybów, Zawa-
dy i Mokre, zwiększając potencjał 
rozwojowy przyległych terenów.   
Będzie to jedna z największych pla-
nowanych na najbliższe lata inwe-
stycji w gminie Radzymin – ma po-
wstać ponad 5 km nowej drogi wraz 
z pełną infrastrukturą, chodnikiem, 
ścieżką rowerową, oświetleniem i ro-
wami odwadniającymi z obu stron. 
Podczas konsultacji społecznych, 

które odbyły się na przełomie marca 
i kwietnia br., mieszkańcy wskaza-
li przebieg drugiego odcinka nowej 
ulicy – Droga Północna od skrzyżo-
wania z ul. Mokrą pobiegnie w stro-
nę rzeki Rządzy i dołączy do ul. Wy-
szyńskiego w ciągu ul. Żołnierskiej. 
Projekt Drogi Północnej ma być go-
towy w pierwszej połowie roku 2018, 
projektuje ją na zlecenie Gminy Ra-
dzymin firma Viainfra.
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RODZAJ  
INWESTYCJI

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE  
2015-2017

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI  
LUB PROJEKTOWANIA 

2017-2018
INWESTYCJE PLANOWANE* 

2018-2020

Drogi,  
ciągi piesze  
i rowerowe,  
parkingi.

MODERNIZACJE ULIC I NAKŁADKI
• ul. Witosa, Radzymin
• ul. 11 Listopada, Radzymin
• ul. Batorego, Radzymin
• ul. Czartoryskiej, Radzymin
• ul. Daszyńskiego, Radzymin
• ul. Dąbrowszczaków, Stare Załubice
• ul. Prymasa Tysiąclecia, Nadma
• ul. Radosna, Wiktorów
• ul. Strzelców Kresowych, Mokre
• ul. Wawrzyna, Cegielnia
• ul. Napoleońska, Stary Dybów
• ul. Cicha, Radzymin
• ul. Pólko, Nadma
• ul. Kozia Góra, Nadma

CHODNIKI
•  ul. Jaworówka, Nadma
•  ul. Broniewskiego, Radzymin
•  Stary Janków do Ciemnego
•  ul. Armii Krajowej, Radzymin

MODERNIZACJE ULIC I NAKŁADKI:
• ul. Maczka, Radzymin 
• ul. Majowa, Dybów Kolonia
• ul. Rzeczna, Nadma 
• ul. Platanowa, Nadma
• ul. Bieszczadzka, Słupno 
• ul. Wierzbowa, Radzymin
• ul. Działkowa, Łosie 
• ul. Wygon, Stare Załubice

PROJEKTOWANIE ULIC
• ul. Koliski, Radzymin 
• ul. Curie-Skłodowskiej, Radzymin
• ul. Kochanowskiego, Radzymin 
• ul. Armii Krajowej, Radzymin
• ul. Diamentowa, Radzymin 
• ul. Prosta, Radzymin
• ul. Nowa, Radzymin i Cegielnia 
• ul. Sikorskiego, Cegielnia
• Droga Północna

CHODNIKI
• ul. Szymborskiej, Radzymin

ŚCIEŻKI ROWEROWE
• ul. Maczka 
• ul. Szkolna 
•  ul. Weteranów
• Jana Pawła II (od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej)
•  Odcinek pomiędzy al. Jana Pawła II a ul. Wołomińską ulicami  

Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich, Mickiewicza.

PARKINGI
• P+R przy Al. Jana Pawła w Radzyminie (ROKiS)
• P+R przy ul. Wyszyńskiego w Radzyminie
• P+R w Słupnie przy skrzyżowaniu ulic Żeromskiego 
 i Jana Pawła II

MODERNIZACJE ULIC  
I NAKŁADKI:
•  ul. Sikorskiego i Nowa, Radzymin/Cegielnia
• ul. Koliski, Radzymin
• ul. Zwycięska, Radzymin
• ul. Strzelców Grodzieńskich
• ul. Diamentowa - Prosta, Radzymin
• ul. Curie-Skłodowskiej, Radzymin
• ul. Klubowa, Słupno
• ul. Szwoleżerów, Stary Dybów
• ul. Lipowa - Azaliowa, Cegielnia
• ul. Wesoła, Zawady, Emilianów
• ul. Rogowskiego, Mokre

CHODNIKI
• ul. Wołomińska

ŚCIEŻKI ROWEROWE
•  Al. Jana Pawła na odcinku Radzymin-Marki
•  Al. Jana Pawła na odcinku ROKiS  

- ul. Maczka
•  ul. Wołomińska do granicy z gminą Wołomin

PARKINGI
• P+R ul. Wołomińska (skrzyżowanie z obecnym 
przebiegiem S8)
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OŚWIETLENIE
• Oświetlenie ul. Wesołej w Emilianowie
•  Oświetlenie ul. Nastrojowej i Rodzinnej 

w Słupnie
• Oświetlenie ul. Przytulnej w Słupnie
• Oświetlenie ul. Gościniec w Słupnie
•  Oświetlenie ul. Bocznej od Spokojnej 

w Słupnie (dz. nr 47)
• Oświetlenie ul. Chabrowej w Słupnie
• Oświetlenie ul. Bocznej od Wołomińskiej
• Oświetlenie ul. Wadery w Radzyminie
• Oświetlenie ul. Zawadzkiej w Emilianowie
•  Oświetlenie ul. Opolskiej i Starorzecze 

w Nowych Załubicach
• Oświetlenie ul. Działkowej w Łosiu
• Oświetlenie placu zabaw w Cegielni
• Oświetlenie ul. Traugutta w Radzyminie
• Oświetlenie ul. Górki w Słupnie
• Oświetlenie ul. Poligonowej w Łąkach
•  Oświetlenie ul. Zwycięskiej w Starym 

Dybowie
• Oświetlenie ul. Młodzieńczej w Słupnie
• Oświetlenie ul. Szafirowej w Radzyminie
•  Zamontowanie reflektora na placu zabaw 

w Łosiu
• Oświetlenie drogi powiatowej we wsi Rżyska

• Oświetlenie ul. Pielgrzyma w Starym Dybowie
• Oświetlenie ul. Tulipanowej w Nadmie
• Oświetlenie ul. Działkowej w Łosiu - kontynuacja
• Oświetlenie placu zabaw w Starym Dybowie
• Oświetlenie ul. Rekreacyjnej w Borkach - kontynuacja
•  Oświetlenie ul. Opolskiej od pętli autobusowej Nowych 

Załubicach
•  Oświetlenie ul. Strzelców Polskich i części Strzelców 

Kresowych w Mokrem 2017 PLANUJE SIĘ Oświetlenie ul. 
Okrężnej w Słupnie

• Oświetlenie ul. Oliwkowej w Radzyminie
•  Oświetlenie drogi odchodzącej od ul. Mazowieckiej koło 

Szkoły w Starych Załubicach
• Oświetlenie ul. Jutrzenki w Radzyminie
• Oświetlenie ul. Mieszka I w Radzyminie
• Oświetlenie ul. Wawrzyna w Cegielni
• Oświetlenie ul. Kwiatów Polskich w Radzyminie
• Oświetlenie placu zabaw w Rudzie
• Oświetlenie ul. Kosa w Łosiu
• Oświetlenie ul. Brzozy w Łosiu

•  Oświetlenie ul. Opolskiej od Mazowieckiej  
do sklepu w Opolu

• Oświetlenie placu zabaw w Wolicy
• Oświetlenie ul. Myszyniec w Arciechowie
•  Oświetlenie ul. Kościelnej w Nowych 

Załubicach
•  Oświetlenie drogi powiatowej z Załubic do 

Rudy
• Oświetlenie ul. Sosnowej w Łosiu
• Oświetlenie ul. Chopina w Słupnie
•  Oświetlenie ul. Krasickiego, Przyjaznej, 

Sąsiedzkiej, Przejściowej w Słupnie
• Oświetlenie ul. Markiewicza w Słupnie
• Oświetlenie ul. Ceglanej w Słupnie
• Oświetlenie ul. Porannej w Cegielni
•  Oświetlenie ul. Dąbrowskiej, Żulińskiego, 

Różewicza, Szymborskiej w Radzyminie
• Oświetlenie ul. Czajki w Zwierzyńcu
• Oświetlenie placu zabaw w Nadmie
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• Gimnazjum nr 1, Radzymin
• Przedszkole nr 2, ul. Witosa, Radzymin

• rozbudowa ZS im. ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie
• rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie
•  Modernizacja „domku administratora” w Parku im. E. 

Czartoryskiej
• Modernizacja budynku OSP Załubice na potrzeby świetlicy
• Modernizacja budynku OSP Mokre

•  Oddział przedszkolny przy Zespole Szkół 
w Starych Załubicach

•  Budynek komunalny przy ul. Słowackiego 
• Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadmie

BUDYNKI,  
INWESTYCJE  
KUBATUROWE

• Wodociąg w Łąkach
• Kanalizacja ul. Witosa

•  Kanalizacja ulicy Korczaka i przyległych: Ogrodowej,Tuwima, 
Gródki i Kwitnącej w Radzyminie

• Wodociąg Emilianów i Zwierzyniec
• Kanalizacja ulicy Nowej i ulic przyległych

•  Wodociąg Ruda-Borki
•  Kanalizacja ulic przyległych do ul. Witosa: 

Kossaka, Królewska, Wycinki, Patriotów, 
Zaciszna

• ul. Batalionów Chłopskich, Radzymin
•  Kanalizacja Słupno, Sieraków, Ciemne, Stary Dybów
• Wodociąg w Ciemnem

WODOCIĄGI  
I KANALIZACJA

•   Miasteczko rowerowe w Słupnie,  
ul. Żeromskiego róg Magnolii

• pomnik św. Jana Pawła II na Cmentarzu Poległych 1920
• Monitoring miejski

• Modernizacja Parku Czartoryskiej
• Modernizacja targowiska
•  Modernizacja stadionu RKS Mazur Radzymin 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą
•  Rewitalizacja centrum miasta (pl. Kościuszki 

i pl. Wolności)

POZOSTAŁE

Droga Północna – odciążenie  
centrum Radzymina i rozwój sołectw

* realizacja planowanych zadań inwestycyjnych będzie zależała od decyzji władz gminy i Rady Miejskiej w Radzyminie, czynników finansowych, społecznych i organizacyjnych. 
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SAMOR ZĄD

Przedstawiamy Państwu kalendarium przypominające  najważniejsze wydarzenia w kadencji samorządowej  
2014-2018 gminy Radzymin. W kolejnych wydaniach będziemy na bieżąco kontynuować ten cykl.

Kalendarium wydarzeń samorządowych

Wszystkie trzy gminy są aktywne 
i otwarte na współpracę z biznesem, 
a każda z nich ma podobne cele w za-
kresie rozwoju gospodarczego tere-
nów położonych przy trasie S8. Stąd 
narodził się pomysł burmistrzów 
Radzymina i Kobyłki oraz wójta Dą-
brówki o współpracy i stworzeniu 
wspólnej marki. Jej celem jest przy-
ciągnięcie uwagi inwestorów do „do-
brej strony Warszawy”. Bliskość sto-
licy, dobre skomunikowanie z resztą 
kraju dzięki trasie S8 oraz duża do-
stępność terenów inwestycyjnych są 
niewątpliwymi atutami naszego re-
gionu z punktu widzenia biznesu.
„Łącząc siły trzech gmin możemy 
skuteczniej dotrzeć do potencjal-
nych inwestorów, w tym dużych firm 
o ogólnopolskiej i międzynarodowej 
skali działalności, zainteresowanych 
dobrze skomunikowanymi terena-
mi pod inwestycje. Chcemy zwró-
cić uwagę na zalety naszej lokalizacji 
przy S8 i na dostępność dużych ob-
szarów, przygotowanych pod inwe-
stycje” – mówi burmistrz Krzysztof 
Chaciński. „Działając razem, chce-
my uzyskać efekt synergii, który po-
lega na większej efektywności dzia-
łań w relacji do łącznych kosztów, na 
przykład podczas udziału w targach 

inwestycyjnych, budowaniu relacji 
czy docieraniu z naszym przekazem 
inwestycyjnym. Jednocześnie buduje-
my wizerunek nowoczesnych, otwar-
tych na współpracę samorządów”.
W dniach 21-23 kwietnia Radzy-
min, Kobyłka i Dąbrówka wspólnie  
wystąpiły na targach terenów inwesty-
cyjnych Investate Poland – tam mia-
ła miejsce inauguracja marki 3areas.
pl. Wcześniej o gminnej współpracy 
i o wspólnej marce usłyszeli lokalni 
przedsiębiorcy na II Radzymińskim 
Spotkaniu Biznesu, które odbyło się 
w lutym br. w Emilianowie oraz na 
kwietniowym Śniadaniu z Biznesem 
w Kobyłce. Dalsze plany zakładają 
wspólne działania promocyjno-in-
formacyjne, dzięki którym zwiększy 
się rozpoznawalność terenów inwe-
stycyjnych na terenie naszych trzech 
gmin.

Podczas II Radzymińskiego Spotkania Biznesu w lutym br. ogłoszono współpracę gmin Radzymin, Kobyłka i Dąbrówka w zakresie wspólnej 
promocji gospodarczej. Gminy chcą razem docierać do dużych, międzynarodowych inwestorów, zainteresowanych terenami przy trasie S8. 
W tym celu stworzono wspólną markę „3areas.pl”, a w kwietniu trzy gminy wystąpiły razem na targach Investate Poland.

Trzy gminy razem promują  
tereny inwestycyjne przy S8

Podczas II Radzymińskiego Spotkania Biznesu (9 lutego 2017 r., Willa Emi-
lianów) przedsiębiorcy działający na terenie Gminy Radzymin dowiedzie-
li się o nie tylko o terenach inwestycyjnych. Burmistrz Krzysztof Cha-
ciński przedstawił stan realizacji gminnej strategii współpracy i ułatwień 
dla biznesu oraz założenia „Radzymińskiej Karty Mieszkańca” pod kątem 
partnerów biznesowych. Omawiano również promocję eksportu w ramach 
programu „Grow with Greater Warsaw” oraz projekty partnerstwa publicz-
no-prywatnego (PPP).
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Radzymińska Karta Mieszkańca

Dofinansowania sterylizacji, kastracji i znakowania czworonogów,  
czyli metod zapobiegania bezdomności zwierząt. 

SAMORZĄD
Druga tura wyborów 
samorządowych – 
Krzysztof Chaciński 
zostaje burmistrzem 
przy 70,82% poparcia 
głosujących

• 2014-11
SAMORZĄD
ślubowanie 
Burmistrza  
i pierwszy 
dzień  
sprawowania 
urzędu

• 2014-12
SAMORZĄD
Nowe zasady 
parkowania pod 
urzędem – parking 
tylko dla klientów

• 2015-01
SPOŁECZNOŚĆ
Zmiany w komunikacji busowej. 
Nadanie numerów liniom (od R1 
do R5). Linia R5 obsługuje wszystkie 
miejscowości północnej części 
gminy - Arciechów, Borki, Opole, 
Stare i Nowe Załubice, Ruda

• 2015-03

Przedstawiamy Państwu kalendarium przypominające  najważniejsze wydarzenia w kadencji samorządowej  
2014-2018 gminy Radzymin. W kolejnych wydaniach będziemy na bieżąco kontynuować ten cykl.

SAMORZĄD
Jarosław Grenda zostaje 
pierwszym w historii 
gminy wiceburmistrzem 
wyłonionym w drodze 
konkursu

• 2015-03

Gmina Radzymin przeznaczy w tym 
roku 240 tysięcy złotych na walkę z bez-
domnością zwierząt. Na marcowej Sesji 
Rady Miejskiej została podjęta uchwała 
o przyjęciu Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gmi-
ny Radzymin w roku 2017. Za realizację 
programu w imieniu Burmistrza Radzy-
mina odpowiedzialny jest Referat Śro-
dowiska i Gospodarki Odpadami. Gmi-
na Radzymin dofinansuje m.in. zabiegi 
znakowania, sterylizacji oraz kastracji 
zwierząt, których właściciele mieszkają 
na terenie gminy Radzymin.

Przyczyną bezdomności zwierząt są 
najczęściej ludzkie zachowania: porzu-
canie zwierząt przez właścicieli oraz 
niekontrolowane ich rozmnażanie. Dla 
zniwelowania tych problemów Gmina 
Radzymin dofinansowuje w 100% za-
biegi sterylizacji, kastracji i znakowania  
zwierząt domowych, których właściciele 
mieszkają na terenie Gminy Radzymin. 
Do skorzystania z preferencyjnych sta-
wek nie jest wymagany stały meldunek. 
Właściciel czworonoga składa w Refera-
cie Środowiska i Gospodarki Odpada-
mi wniosek o wykonanie jednego z do-
finansowywanych zabiegów. Zostanie 
on wykonany nieodpłatnie w jednej ze 

współpracujących z gminą Radzymin 
lecznic weterynaryjnych. Od właścicieli 
psów wymagany jest dodatkowo dowód 
aktualnego zaszczepienia zwierzęcia 
przeciwko wściekliźnie. 

Do działań prewencyjnych prowa-
dzonych przez gminę Radzymin, na-
leży zaliczyć także dofinansowywanie 
w wysokości 100% znakowania elek-
tronicznego psów, których właścicie-
le mieszkają na terenie gminy. Znako-
wane zwierzęta trafią do Bazy Danych 
- Safe Animal, dzięki czemu w przy-
padku zaginięcia czworonoga ułatwia 
to odnalezienie jego właściciela. Ostat-
nim z działań zapobiegających niekon-

trolowanemu rozmnażaniu się zwierząt 
jest usypianie ślepych miotów. Warunki 
i procedura są identyczne jak we wcze-
śniej opisanych przypadkach.

Gmina Radzymin prowadzi tak-
że działania interwencyjne, któ-
rych celem jest 

Akcją społeczną „Tu mieszkam, 
tu płacę, tu mogę żyć wygodniej” od 
dwóch lat uświadamiamy, jak wielkie 
środki finansowa traci gmina Radzy-
min, wskutek składania przez część 
mieszkańców PIT-ów w innych gmi-
nach. A jednak wiele osób nadal nie 
wie, że to, gdzie składamy swoje zezna-
nie podatkowe, ma dla budżetu samo-
rządu pierwszorzędne znaczenie. Dla-
tego teraz, dzięki nowemu narzędziu, 
pójdziemy o krok dalej.

Zniżki na przejazdy autobusowe, 
imprezy kulturalne, usługi medyczne, 
bezpłatne korzystanie z obiektów spor-
towych i parkingów, a nawet bonifika-
ty w radzymińskich sklepach – to tyl-
ko niektóre z potencjalnych korzyści, 

dostępnych posiadaczom Radzymiń-
skiej Karty Mieszkańca. Już od czerwca 
taką kartę będzie mógł bezpłatnie wy-
robić każdy mieszkaniec zameldowa-
ny w gminie Radzymin lub po prostu 
składający tutaj zeznanie podatkowe. 
W ten sposób uprzywilejowane zosta-
ną osoby zasilające budżet Radzymin 
i ich najbliżsi.

Uchwałę w sprawie RKM przyję-
to jednogłośnie na ostatniej Sesji Ra-
dy Miejskiej w Radzyminie. Jednak 
zespół powołany przez burmistrza 
Chacińskiego już od paru miesię-
cy pracuje nad aspektami technicz-
nymi, prawnymi i ekonomiczny-
mi tego projektu. Główne założenia 
są takie, aby wyrobienie i obsługa 

Karty wymagały ze strony posiadaczy 
jak najmniejszego wysiłku, natomiast 
jej walory użytkowe były jak największe.  
Wielkim atutem Radzymińskiej Kar-
ty Mieszkańca ma być stale poszerza-
ny pakiet korzyści. Poszerzany za-
równo poza teren gminy Radzymin, 
przez umowy z sąsiednimi gminami 
w sprawie zniżek na ich obiekty spor-
towe i rekreacyjne (np. pływalnie, kor-
ty tenisowe) jak też poszerzany poza 
sektor publiczny. Od dłuższego czasu 
prowadzimy rozmowy z prywatnymi 
przedsiębiorcami w sprawie zniżek 
dla posiadaczy RKM na ich produkty 
i usługi, w zamian za promowanie ta-
kich firm jako „lokalnych i lojalnych” 
wobec radzymińskiego samorządu 

i mieszkańców. Kolej-
nym wyróżnikiem na-
szej Karty ma być moż-
liwość włączania do niej 
funkcjonalności innych 
kart, jak np. bilety mie-
sięczne, karty lojalnościowe sklepów 
– tym samym czyniąc ją Superkartą. 
Dużo jednak będzie tu zależało od 
możliwości technicznych i właścicieli 

tychże kart. O postępach na temat 
RKM będziemy Państwa na bieżąco 
informować.

 ▷ Adam Ślubowski

walka z bezdomnością zwierząt. Powo-
łany w ubiegłym roku przez gminę Eko 
Patrol, specjalistyczna jednostka działa-
jąca na rzecz ochrony środowiska oraz 
praw zwierząt, odławia błąkające się na 

terenie gminy zwierzęta. Trafiają one do 
współpracującej z gminą lecznicy "Arka" 
w Kobyłce lub bezpośrednio do schro-
niska. Czworonogi poddawane są bada-
niom, znakowaniu oraz sterylizacji bądź 

Działania przeciwdziałające 
bezdomności zwierząt  

w Gminie Radzymin (2016)
Odławianie 209 zwierząt 
sterylizacja/kastracja  341 zwierząt
znakowanie  240 zwierząt 

Witold Michalczyk, pracownik Eko Patrolu

kastracji. Kolejnym krokiem jest próba 
znalezienia dla zwierząt nowych wła-
ścicieli. Adopcje przeprowadzane są za-
równo przez lecznicę jak i schronisko, do 
którego po okresie kwarantanny, trafiają 
odłowione zwierzęta. Tylko w ubiegłym 
roku odłowiono ponad 200 bezdomnych 
zwierząt, którym zapewniono profesjo-
nalną opiekę oraz szansę na znalezienie 
nowego właściciela. 

Lecznica "Arka" świadczy także ca-
łodobowo opiekę weterynaryjną nad 
bezdomnymi zwierzętami będącymi 
uczestnikami kolizji i innych zdarzeń 
losowych z terenu gminy Radzymin. 
„W przypadku uczestnictwa w kolizji 
z udziałem zwierząt czy też znalezienia 
zwierzęcia rannego lub pozbawionego 
opieki, bardzo proszę o zgłaszanie ta-
kich zdarzeń do gminnego Eko Patro-
lu lub Policji – mówi Ewa Cholewińska, 
kierownik Referatu Środowiska i Go-
spodarki Odpadami. -  Osoby, które „na 
własną rękę” próbują dostarczyć zwie-
rzęta do lecznicy, ponoszą za nie pełną 
odpowiedzialność. Istotny jest fakt, takie 
zwierzę nie będzie traktowane już jako 
bezdomne”.

Dane: Referat Środowiska  
i Gospodarki Odpadami w Urzędzie 

Miasta i Gminy Radzymin

LOKALNI LOJALNI
Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w programie partnerskim 
Radzymińskiej Karty Mieszkańca prosimy o wysłanie danych kontakto-

wych na adres rkm@radzymin.pl z dopiskiem  
LOKALNI LOJALNI w temacie maila.

W maju br. odbędzie się w tej sprawie spotkanie z Burmistrzem.

SAMOR ZĄD
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INWESTYCJE
Pierwsza pozyskana dotacja  

890.000 zł  
na salę gimnastyczną przy  
Gimnazjum nr 1 w Radzyminie

• 2015-04

SPOŁECZNOŚĆ
Radzyminiacy wygrywają plac 
zabaw w konkursie NIVEA 
(ponad 65 000 głosów)

• 2015-05
SAMORZĄD
Zmiana godzin pracy 
urzędu – w poniedziałki 
zaczynamy później, bo,  
o 10:00, ale pracujemy 
aż do 19:00

• 2015-05
INWESTYCJE 
Urządzenie kilkudziesięciu 
przystanków autobusowych  
w standardzie peron, słupek, ławka, 
kosz w miejscowościach – Ruda, Łąki, 
Sieraków, Słupno, Cegielnia

• 2015-07
SAMORZĄD 
Podpisanie umowy LEMUR 
na dofinansowanie budowy 
gimnazjum nr 1 (88 tys. zł) 
i częściowo umarzalnej pożyczki 
na tą inwestycję (4,54 mln zł)

 • 2015-07

Dług w jednostce samorządu terytorialnego
Wielu uważa, że świat bez długów byłby światem idealnym. Ale czy na pewno?

Pojęcie długu nie istnieje w oderwa-
niu od pojęcia oszczędności. W świecie 
bez długów nie byłoby potrzeby poży-
czania ani spłacania kapitału, czyli też 
powodów do oszczędzania. Nie byłoby 
kosztów obsługi długu, a więc i instytu-
cji finansowych, pośredniczących mię-
dzy posiadaczami nadwyżek kapitału 
a potrzebującymi kapitału przekra-
czającego posiadane środki. Cóż to by 
oznaczało w praktyce? Załóżmy, że mi-
lion hipotetycznych osób posiadałoby 
w portfelach 100 złotych wolnych środ-
ków pieniężnych. Co możemy z tymi 
pieniędzmi zrobić? Wybudować szkołę, 
zmodernizować drogę, stworzyć am-
bitny program kulturalny w instytucji 
kultury? Nic z tych rzeczy. Czyli w go-
spodarce występują wolne środki na 
niebagatelną kwotę 100 mln zł, ale nie 
ma możliwości sfinansowania wydat-
ku przekraczającego 100 zł. Tak więc 
świat bez długu byłby nie utopią, lecz 
koszmarem. 

Drobne nawet oszczędności mi-
lionów, kumulowane przez takich 
pośredników jak banki, pozwalają 
innowacyjnym i przedsiębiorczym 
podmiotom tworzyć rzeczy nieosią-
galne dla ogółu. Dodatkowo, insty-
tucje udzielające kredytów szacują 
planowane przedsięwzięcia. inwesty-
cyjne by racjonalizować przepływ 
kapitału, na rynku. Nawet przy za-
burzeniach idealnego obrazu widać 
jak na dłoni, że dług ma swoje nieza-
przeczalne zalety, stanowiąc element 
naszej rzeczywistości, jako konieczne 
narzędzie finansowania, choćby in-
westycji komunalnych.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości 
warto nawiązać do teorii WACC, czy-
li średniego ważonego kosztu kapita-
łu – lub troszkę z przymrużeniem oka 
– „wack’a”. Jest to teoria oparta o tezę, 
że dług, rozumiany jako kapitał obcy, 
może być tańszym sposobem finanso-
wania przedsięwzięć niż kapitał wła-
sny. Wielu z nas wydaje się to niedo-
rzeczne. Nie jest przecież możliwym 
by dług był bardziej efektywną formą 

finansowania inwestycji, niż kapitał 
wygospodarowany we własnym za-
kresie. Ale zobrazujmy to następują-
cym przykładem:

 Obywatel A ma pomysł na lukra-
tywne, w jego mniemaniu, przed-
sięwzięcie, cierpiąc jednocześnie na 
niedobór wolnych środków pienięż-
nych na jego realizację. Jego bliski 
przyjaciel, Obywatel B, ma wolne 
środki pieniężne, nie mając jednak 
pomysłu na ich lukratywne zainwe-
stowanie. Naturalnie Obywatel A po-
prosi bliskiego skądinąd przyjaciela, 
Obywatela B o pożyczkę, lub zapro-
ponuje założenie spółki i wniesienie 
do niej posiadanych wolnych środ-
ków. Opcje Obywatela B wyglądają 
następująco: „Mogę ulokować nad-
wyżki bardzo bezpiecznie w banku, 
z rocznym oprocentowaniem 2% lub 
mogę zakupić nieruchomość, która 
w atrakcyjnej lokalizacji przynie-
sie 6 do 8% zwrotu rocznie. Jakiego 

zwrotu z kapitału powinienem ocze-
kiwać od przyjaciela, Obywatela A, 
w zamian za udostępnienie do ryzy-
kownego, bo przecież działającego 
na konkurencyjnym i wymagającym 
rynku, przedsięwzięcia kapitału ku-
mulowanego latami.  20% rocznie, 30 
% rocznie? Obywatel A, słysząc o ta-
kich oczekiwaniach dojdzie do słusz-
nego wniosku, że dług zaciągnięty 
w banku jest tańszy! 

Przywilejem jednostki gospoda-
rującej jest wybór optymalnej struk-
tury finansowania przedsięwzięć 
inwestycyjnych, a koszt wybranej 
struktury finansowania długiem 
i kapitałem własnym określa wła-
śnie średnia ważona – „waccek”. Czy 
w przypadku jednostek samorządu 
terytorialnego możemy używać ana-
logii do powyższej teorii? Kapitał wy-
gospodarowany we własnym zakresie 
to w praktyce jedynie ten pozyska-
ny z dochodów własnych bieżących. 

Podstawą niniejszych są podatki lo-
kalne. Może trudno mówić o bezpo-
średnim koszcie pozyskania kapita-
łu własnego, ale pośrednio o koszcie 
politycznym na pewno. Wdzięcz-
nym tematem dysertacji może być 
polityczny koszt finansowania inwe-
stycji w oparciu jedynie o dochody 
własne, bez zaangażowania długu. 
Przy czym środki zewnętrzne też 
nie będą rozwiązaniem wystarczają-
cym – praktycznie nigdy nie finan-
sują 100% nakładów inwestycyjnych. 
Dług w obliczu powyższych rozwa-
żań nie wydaje się już złem koniecz-
nym, a może być świadomym i opty-
malnym sposobem finansowania. 

Kropka nad „i” – czy dług jest 
koniecznością ?

Przedsiębiorca ma możliwość ku-
mulowania wyników finansowych 
lat wcześniejszych celem finanso-
wania kapitałem własnym udziału 

w planowanych w latach kolejnych 
istotnych wartościowo inwestycji. 
W ten sposób przesuwa się płynnie 
między finansowaniem inwestycji 
w 100 % kapitałem własnym i kapi-
tałem obcym, dobierając strukturę 
finansowania. Czy jednostka samo-
rządu terytorialnego ma możliwość 
formalną kumulowania nadwyżek, 
celem finansowania w późniejszym 
okresie dużych inwestycji? Tu na-
leży się odwołać do normy prawnej 
delegowanej z art. 6. obowiązującej 
ustawy o finansach publicznych. Ta 
stanowi o dopuszczalnym przezna-
czeniu środków publicznych. Są to 
jedynie wydatki i rozchody publicz-
ne. W praktyce zatem jednostka sa-
morządu terytorialnego pozbawiona 
jest możliwości planowanego kumu-
lowania dodatniego wyniku finanso-
wego celem finansowania nakładów 
inwestycyjnych. Tu należy odwołać 
się do pierwszego artykułu z serii, 
który określał sposoby alokowania 
środków publicznych. Postawiono 
i obroniono tam tezę o ograniczo-
nej możliwości generowania nakła-
dów inwestycyjnych we własnym 
zakresie – z dochodów budżetu. 
W praktyce oznacza to nie tyle ra-
cjonalne uzasadnienie, ile racjonal-
ną konieczność sięgania przez jed-
nostki samorządu terytorialnego po 
dług, w celu finansowania dużych 
inwestycji. Pamiętać należy jednak 
o jego racjonalnym, z punktu wi-
dzenia kosztów obsługi, poziomie. 
Nadmierne zadłużenie traci bowiem 
swoje pozytywne walory. Jest to przy 
tym spostrzeżenie uniwersalne, do-
tyczące zarówno sektora publiczne-
go, przedsiębiorców jak i osób fi-
zycznych. Nadmierny dług ma już 
konsekwentnie negatywny wpływ 
na możliwości inwestycyjne samo-
rządu. Wynika to z konstrukcji obo-
wiązującego wskaźnika zadłużenia, 
o którym napiszemy w kolejnym ar-
tykule cyklu.

▷ Artur Goryszewski

SAMOR ZĄD

  GMINA RADZYMIN ANALIZA WSKAŹNIKOWA - DŁUG DO ZREALIZOWANYCH  
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych  
z posesji zamieszkałych z terenu gminy Radzymin2017 r.

Rejon I   Nowa, Partyzantów, Rotmistrza Pileckiego,  Lawendowa, Batalionów Chłopskich, Mako-
wa, 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. Au-
gustyna,Waniliowa, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Strzelców Grodzieńskich, Armii Krajowej, 
Falandysza, Reymonta, Szafirowa, Bursztynowa, Rubinowa, Brylantowa, Szmaragdowa, 
Diamentowa, Perłowa, Turkusowa, Dobra, Kopernika, Łąkowa, Miła, Polna, Zgody,  Willo-
wa, Kameliowa, Oliwkowa, Hallera, Świerkowa. P.O.W

Rejon II  Korczaka, Słowackiego, Mistrza i Małgorzaty, Tetmajera, Tuwima, Gródki, Ogrodowa, 
Kwitnąca, MalowniczaWiśniowa, Czereśniowa, Waltera, Pogonowskiego, Narutowicza, 
Kilińskiego,1-go Maja, Wąska, Zwycięska, Husarska,  Rycerska, Pionierska, Wyszkowska, 
Wyszyńskiego, Letnia, Głowackiego,(odcinek: Wyszyńskiego - P.O.W), Czapury, Orła Bia-
łego, Cicha, Piotra Skargi, Leśna, Miłosna, Mokra, Rataja, Pl. Wolności.

Rejon III  Jana Pawła, Piłsudskiego, Dzielna, Matejki, Sienkiewicza, Kredytowa, Wierzbowa, Kot-
kowskiego, Wspólna, Norwida,  Glinkowska, Narbutta, Dolna, Zapolskiego, Strzelców Wi-
leńskich,11-go listopada, Żeligowskiego, Traugutta, Batorego, Daszyńskiego, Żeromskiego, 
Paderewskiego,Marszała,Wołomińska, Czartoryskiej ,Strzelców Kaniowskich, Skorupki, 
Konstytucji 3-go Maja, Mickiewicza, Koliski, Lubomirskiego, Zielona, Wczasowa. Stary 
Janków 

Rejon IV  Weteranów, Stary Rynek, Zduńska, Głowackiego(odcinek od Wyszyńskiego do Wróblew-
skiego) Komunalna, Wiejska, Słoneczna, Wróblewskiego, Krótka, Wadery, Patriotów, 
Zaciszna, Wycinki, Braterska, Szlachecka, Kolejowa, Romantyczna, Witosa, Kossaka, 
Królewska, , Pułaskiego, Przemysłowa, Księżycowa, Kolonia Pod Lasem, Aleja Wrzosowa, 
Rzeczna, Borówkowa, Sosnowa, Pagórkowa, Letniskowa, Brzozowa, Grzybowa,  Piasko-
wa, Łosia, Borkowska, Kolonie Nasze , Jałowcowa

Rejon V   Zawady, Mokre, Łosie, Łąki
Rejon VI  Ciemne, Cegielnia, Nowy Janków 
Rejon VII  Nadma, Słupno(lewa strona w kierunku Warszawy)
Rejon VIII   Arciechów, Popielarze, Nowe Załubice, Stare Załubice, Ruda, Borki
Rejon  IX  Słupno (prawa strona w kierunku Warszawy), Sieraków
Rejon X   Rżyska, Dybów Kolonia ,Dybów Górki ,Dybów Folwark Wiktorow, St.Dybów ,Emilianów, 

Zwierzyniec

2017r Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Rejon I 05.01
19.01

02.02
16.02

02.03
16.03
30.03

13.04
27.04

11.05
25.05

08.06
22.06

06.07
20.07

03.07
17.08
31.08

14.09
28.09

12.10
26.10

09.11
23.11

07.12
21.12

Rejon II
02.01
16.01
30.01

13.02
27.02 13.03

27.03
10.04
24.04

08.05
22.05

05.06
19.06

03.07
17.07
31.07

14.08
28.08

11.09
25.09

09.10
23.10

06.11
20.11

04.12
18.12

Rejon III
03.01
17.01
31.01

14.02
28.02

14.03
28.03

11.04
25.04

09.05
23.05

06.06
20.06

04.07
18.07

01.08
19.08
29.08

12.09
26.09 10.10

24.10

07.11
21.11 05.12

19.12

Rejon IV 04.01
18.01

01.02
15.02

01.03
15.03
29.03

12.04
26.04

10.05
24.05

07.06
21.06

05.07
19.07

02.08
16.08
30.08

13.09
27.09 11.10

25.10
08.11
22.11

06.12
20.12

Rejon V 07.01
20.01

03.02
17.02

03.03
17.03
31.03

14.04
28.04 12.05

26.05
09.06
23.06

07.07
21.07

04.08
18.08

01.09
15.09
29.09

13.10
27.10

10.11
24.11

08.12
22.12

Rejon VI 09.01
23.01

06.02
20.02

06.03
20.03

03.04
22.04
29.04

15.05
29.05

12.06
26.06

10.07
24.07 07.08

21.08
04.09
18.09

02.10
16.10
30.10

13.11
27.11

11.12
23.12

Rejon VII 10.01
24.01

07.02
21.02

07.03
21.03

04.04
18.04

02.05
16.05
30.05

13.06
27.06

11.07
25.07

08.08
22.08

05.09
19.09

03.10
17.10
31.10

14.11
28.11 12.12

30.12

Rejon VIII 11.01
25.01

08.02
22.02

08.03
22.03

05.04
19.04

06.05
17.05
31.05

14.06
28.06

12.07
26.07 09.08

23.08

06.09
20.09 04.10

18.10

04.11
15.11
29.11

13.12
27.12

Rejon IX 12.01
26.01

09.02
23.02

09.03
23.03

06.04
20.04

04.05
18.05

01.06
10.06
29.06

13.07
27.07

10.08
24.08

07.09
21.09

05.10
19.10

02.11
16.11
30.11

14.12
28.12

Rejon X 13.01
27.01

10.02
24.02

10.03
24.03

07.04
21.04

05.05
19.05

02.06
16.06
30.06

14.07
28.07

11.08
25.08

08.09
22.09 06.10

20.10
03.11
17.11

01.12
15.12
29.12

2017 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Rejon I 04.01 01.02 01.03 05.04 05.05 02.06 05.07 02.08 06.09 04.10 03.11 01.12
Rejon II 05.01 03.02 03.03 07.04 10.05 07.06 07.07 04.08 8.09 6.1 8.11 6.12
Rejon III 11.01 08.02 08.03 12.04 12.05 09.06 12.07 09.08 13.09 11.10 10.11 08.12
Rejon IV 13.01 10.02 10.03 14.04 17.05 14.06 14.07 11.08 15.09 13.10 15.11 13.12
Rejon V 18.01 15.02 15.03 19.04 19.05 21.06 19.07 16.08 20.09 18.10 17.11 15.12
Rejon VI 20.01 17.02 17.03 21.04 24.05 23.06 21.07 18.08 22.09 20.10 22.11 20.12
Rejon VII 25.01 22.02 22.03 26.04 26.05 28.06 26.07 23.08 27.09 25.10 24.11 22.12
Rejon VIII 27.01 24.02 24.03 28.04 31.05 30.06 28.07 25.08 29.09 27.10 29.11 29.12

2017 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Rejon I 16.01 06.02
20.02

06.03
20.03

03.04
20.04

08.05
22.05

05.06
19.06

03.07
17.07
31.07

14.08
28.08

11.09
25.09

09.10
23.10

06.11
20.11

04.12
18.12

Rejon II 17.01 07.02
21.02

07.03
21.03

04.04
18.04

09.05
23.05

06.06
20.06

04.07
18.07

01.08
17.08
29.08

12.09
26.09

10.10
24.10

07.11
21.11

05.12
19.12

Rejon III 23.01 13.02
27.02

13.03
27.03

10.04
24.04

15.05
29.05

12.06
26.06

10.07
24.07

07.08
21.08

04.09
18.09

02.10
16.10
30.10

13.11
27.11

11.12
27.12

Rejon IV 24.01 14.02
28.02

14.03
28.03

11.04
25.04

16.05
30.05

13.06
27.06

11.07
25.07

08.08
22.08

05.09
19.09

03.10
17.10
31.10

14.11
28.11

12.12
28.12

Wykonawca  - P.P.U.H.”Imperf” s.c Dariusz Szpański,Gabriel Staniec
ul. Łukasiewicza 7D

05-200 Wołomin
Tel. 22 786-89-46, 22 787-88-65

Informujemy że odpady należy wystawiać przed  posesję do godziny 6.00

Niesegregowane odpady komunalne

Odpady segregowane w workach

Odpady segregowane w workach (wykaz ulic i miejscowości w rejonach)

Odbiór gabarytów i elektrośmieci

Odpady biodegradowalne (wykaz ulic i miejscowości w rejonach)

Odpady biodegradowalne

„PSZOK” Punkt selektywnej zbiórki odpadów  
komunalnych – Radzymin ul. Komunalna 8

Rejon I   -  03.01.2017r /02.03.2017/ 18.05.2016/05.10.2017/
P.O.W, Cicha, Czapury, Orła Białego, Wiejska, Letnia, Głowackiego, Wyszyńskiego, Zduńska, Stary 
Rynek ,Komunalna, Słoneczna, Wróblewskiego, Braterska, Weteranów, Leśna, Mokra, Rataja, Roman-
tyczna, Kolejowa, Kossaka, Witosa, Królewska, Wycinki, Patriotów, Zaciszna, Przemysłowa, Wadery, 
Krótka, Szlachecka, P. Skargi, Miłosna.

Rejon II  - 09.01.2017/09.03.2017./01.06.2017/12.10.2017                                                                   
Przejazdowa, Świerkowa, Hallera, Polna, Nowa, Partyzantów, Lawendowa, Folwarczna, Batalionów 
Chłopskich, Wronia, Pogodna, Makowa, Żulińskiego, Legionów, Sybiraków, Prosta, Maczka, Miła, 
Łąkowa, Dobra, Kopernika, Diamentowa, Perłowa, Truskawkowa, Brylantowa, Szmaragdowa, Bursz-
tynowa, Rubinowa, Armii Krajowej, Reymonta, M. Konopnickiej, Strz. Grodzieńskich, Orzeszkowej,               
Broniewskiego, Szkolna, Kochanowskiego, Kwiatów Polskich, Skłodowskiej, Źródlana, Zdrojowa, 
Tęczowa, Dębowa, Akacjowa, Żwirkowa, Władysława IV, Szafirowa, Bażancia, M. Dąbrowskiej, Oliw-
kowa, Falandysza, Kameliowa, Waniliowa, Zielna, Ziemowita, Kolonia pod Lasem, Księżycowa, Róże-
wicza, Książęca, Platynowa.

Rejon III - 10.01.2017/16.03.2017/08.06.2017/19.10.2017/
Al. Jana Pawła II, Dzielna, Sienkiewicza, Matejki, Kredytowa, Wierzbowa, Kotkowskiego, Wspólna, 
Norwida, Dolna, Glinkowska, Narbutta, Zapolskiego, Marszała, Mickiewicza, Koliski, Lubomirskiego, 
Strzelców Wileńskich, 11-go   Listopada, Traugutta, Żeligowskiego, Batorego, Czartoryskiej, Daszyń-
skiego, Strzelców Kaniowskich, Żeromskiego, Paderewskiego, Skorupki, Willowa, Wołomińska, Wcza-
sowa, Zielona.

Rejon IV - 12.01.2017/23.03.2017/22.06.2017/09.11.2017
Wyszkowska, Ogrodowa, Wąska, 1-go Maja, Kilińskiego, Narutowicza, Konst. 3-go Maja, Pogonow-
skiego, Waltera, Słowackiego, Wiśniowa, Malownicza, Kwitnąca, Korczaka, Gródki, Czereśniowa, 
Husarska, Zwycięska, Rycerska, Napoleona, Mistrza i Małgorzaty , Tetmajera, Kościuszki, Pionierska, 
Tuwima, pl. Wolności, Skwer Czterech Wieszczy

Rejon V  - 19.01.2017/29.03.2017/01.09.2017/16.11.2017
Ciemne, Janków Nowy, Janków Stary, Rżyska, Nadma.

Rejon VI - 30.01.2017/31.03.2017/07.09.2017/23.11.2017
Słupno, Cegielnia, Sieraków.

Rejon VII - 31.01.2017/06.04.2017/14.09.2017/07.12.2017
Łąki, Borki, Załubice Stare, Załubice Nowe, Arciechów, Ruda, Łosie, Mokre, Rejentówka,  
Opole, Popielarze.

Rejon VIII - 02.01.2017/11.05.2017/21.09.2017/14.12.2017
Zawady, Zwierzyniec, Emilianów, Stary Dybów, Dybów Górki, Dybów Kolonia, Wiktorów.Rejon I  CIEMNE, CEGIELNIA OSIEDLE, NADMA, SŁUPNO – część południowa do ul. Jana Pawła II.

Rejon II SŁUPNO – od. ul. Jana Pawła II część północna, Sieraków, Cegielnia
Rejon III   BORKI, ARCIECHÓW, ŁĄKI, REJENTÓWKA, ZAŁUBICE STARE ZAŁUBICE NOWE, RUDA, OPOLE, POPIELARZE
Rejon IV   NOWY JANKÓW, STARY JAKÓW, RŻSKA, WIKTORÓW, DYBÓW  FOLWARK, DYBÓW KOLONIA, DYBÓW GÓRKI,  

EMILIANÓW,  ZAWADY, ZWIERZYNIEC, MOKRE, ŁOSIE
Rejon V   RADZYMIN – północna cześć miasta (od Al. Jana Pawła II do ul. Weteranów )
Rejon VI   RADZYMIN – północna część miasta (od ul. Wyszyńskiego do ul. Weteranów włącznie)
Rejon VII   RADZYMIN – południowa część miasta (od ul. Jana Pawła II do ul. Konstytucji 3- go Maja i Wołomińskiej włącznie)
Rejon VIII   RADZYMIN – południowa część miasta (od ul. Konstytucji 3- go Maja do ul. Wyszyńskiego włącznie) 

Rejon I    CIEMNE,  CEGIELNIA OSIEDLE,  NADMA , SŁUPNO – część  południowa   do    ul. Jana Pawła II,  Radzymin  
– południowa część miasta od Al. Jana Pawła II do ul. Konstytucji i Wołomińskiej włącznie. dodatkowo w dniach 16.01 
i 06.02.2017 ustala się odbiór świątecznych drzewek bożonarodzeniowych

Rejon II    SŁUPNO – od ul. Jana Pawła II część północna , SIERAKÓW, CEGIELNIA, RADZYMIN część północna – od AL. Jana Pawła II 
do ul Weteranów. Dodatkowo w dniach 17.01 i 07.02 ustala się odbiór świątecznych drzewek bożonarodzeniowych

Rejon III   BORKI, ARCIECHÓW, ŁĄKI, REJENTÓWKA, ZAŁUBICE STARE, ZAŁUBICE NOWE , RUDA, OPOLE, POPIELARZE, RA-
DZYMIN – część północna od ul. Wyszyńskiego do ul. Weteranów włącznie. Dodatkowo w dniach 23.01 i 13.02 ustala się 
odbiór świątecznych drzewek bożonarodzeniowych

Rejon IV   NOWY JANKÓW, STARY JANKÓW, RŻYSKA, WIKTORÓW, DYBÓW KOLONIA ,DYBÓW FOLWARK, EMILIANÓW,  
ZAWADY, ZWIERZYNIEC, MOKRE, ŁOSIE, RADZYMIN – część południowa od ul. Konstytucji 3- go Maja , Wołomińskiej 
do ul. Wyszyńskiego włącznie. Dodatkowo w dniach 24.01 i 14.02 ustala się odbiór świątecznych drzewek bożonarodze-
niowych



RADZYMIN

Słupno

Nadma

Struga

Marki

Stary Janków

Nowy Janków
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Łąki
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pomiędzy wszystkimi

liniami R a ZTM 738

Emilianów

Os. Victoria
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Å
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Szkoła Podstawowa nr 1,
Gimnazjim nr 1

Zespół Szkół 
im. ks. E. Czartoryskiej

R2
R6

R1

R3
R5

N

Przystanek Czartoryskiej 01 i 02

Czartoryskiej 01 Czartoryskiej 01 
Czartoryskiej 02 Czartoryskiej 02 

Przystanek Struga 04 
dogodna przesiadka 
do lini N61 (ZTM)

Białobrzegi 01 i 02
dogodna przesiadka do 705

R2

R6

Linie 
autobusowe

R1

R3
R5

N

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

Linię R1 (od poniedziałku do piątku) i linię R3 (od poniedziałku do piątku) obsługuje jeden bus 
Radzymin, Os. Victoria - pętla I 9:05 11:40 14:25 16:15 17:10 19:15
Radzymin, Os. Victoria 01 I 9:06 11:41 14:26 16:16 17:11 19:16
Radzymin, Korczak 01 I 9:07 11:42 14:27 16:17 17:12 19:17
Radzymin, Norwida 01 I 9:09 11:44 14:29 16:19 17:14 19:19
Radzymin, Czartoryskiej 01 7:10 9:13 11:48 14:33 16:23 17:18 19:23
Radzymin, Polna 01 7:13 9:16 11:51 14:36 16:26 17:21 19:26
Radzymin, Hallera 01 7:14 9:17 11:52 14:37 16:27 17:22 19:27
Cegielnia, plac zabaw 01 7:15 9:18 11:53 14:38 16:28 17:23 19:28
Cegielnia, Sikorskiego 01 7:17 9:20 11:55 14:40 16:30 17:25 19:30
Ciemne, Glinki 01 7:20 9:23 11:58 14:43 16:33 17:28 19:33
Ciemne, Urocza 01 7:21 9:24 11:59 14:44 16:34 17:29 19:34
Ciemne, Wołomińska 01 7:22 9:25 12:00 14:45 16:35 17:30 19:35
Ciemne, Szkoła 01 7:23 9:26 12:01 14:46 16:36 17:31 19:36
Stary Janków - pętla 01/02 7:25 9:28 12:03 14:48 16:38 17:33 19:38
Stary Janków - pętla 01/02 7:25 9:30 12:10 14:55 16:40 17:35 19:40
Ciemne, Szkoła 02 7:27 9:32 12:12 14:57 16:42 17:37 19:42
Ciemne, Wołomińska 02 7:28 9:33 12:13 14:58 16:43 17:38 19:43
Ciemne, Urocza 02 7:29 9:34 12:14 14:59 16:44 17:39 19:44
Ciemne, Glinki 02 7:30 9:35 12:15 15:00 16:45 17:40 19:45
Cmentarz 1920 r. 01 7:34 9:39 12:19 15:04 16:49 17:44 19:49
Cegielnia, Sikorskiego 02 7:35 9:40 12:20 15:05 16:50 17:45 19:50
Cegielnia, plac zabaw 02 7:37 9:42 12:22 15:07 16:52 17:47 19:52
Cegielnia, Hallera 02 7:39 9:44 12:24 15:09 16:54 17:49 19:54
Radzymin, Polna 02 7:40 9:45 12:25 15:10 16:55 17:50 19:55
Radzymin, Czartoryskiej 02 7:45 9:50 12:30 15:15 17:00 17:55 20:00
Radzymin, Norwida 02 7:48 9:53 12:33 15:18 17:03 17:58 20:03
Radzymin, Korczak 02 7:50 9:55 12:35 15:20 17:05 18:00 20:05
Radzymin, Os. Victoria 02 7:51 9:56 12:36 15:21 17:06 18:01 20:06
Radzymin, Os. Victoria - pętla 7:52 9:57 12:37 15:22 17:07 18:02 20:07

Radzymin, Czartoryskiej 02 8:25 11:10 20:25
Radzymin, Leśna 02 8:27 11:12 20:27
Zawady, OSP 01 8:31 11:16 20:31
Zawady 03 8:33 11:18 20:33
Zwierzyniec, Zawadzka 01 8:35 11:20 20:35
Zawierzyniec, Żurawia 01 8:36 11:21 20:36
Zwierzyniec, Czajki 01 8:37 11:22 20:37
Zwierzyniec 01 8:38 11:23 20:38
Emilianów, Wesoła 01 8:40 11:25 20:40
Stary Dybów, Myśliwska 01 8:43 11:28 20:43
Stary Dybów, Szwoleżerów 01 8:45 11:30 20:45
Stary Dybów, Rycerska 01 8:46 11:31 20:46
Radzymin, Ogrodowa 01 8:48 11:33 20:48
Radzymin, Czartoryskiej 01 8:50 11:35 20:50

ROZKŁADY JAZDY  
W GMINIE RADZYMIN

R2

R1

R1

R3 N

 (od poniedziałku do piątku)

 (sobota)

 (weekend)

(od poniedziałku  
do piątku)

(z piątku na sobotę, z soboty na  
niedzielę, z niedzieli na poniedziałek)

Linię R1 (sobota) i linię R2 (weekend) obsługuje jeden bus
Radzymin, Os. Victoria - pętla 7:30 9:30 11:30 14:10 16:50 19:30
Radzymin, Os. Victoria 01 7:31 9:31 11:31 14:11 16:51 19:31
Radzymin, Korczak 01 7:32 9:32 11:32 14:12 16:52 19:32
Radzymin, Norwida 01 7:34 9:34 11:34 14:14 16:54 19:34
Radzymin, Czartoryskiej 01 7:38 9:38 11:38 14:18 16:58 19:38
Radzymin, Polna 01 7:41 9:41 11:41 14:21 17:01 19:41
Radzymin, Hallera 7:42 9:42 11:42 14:22 17:02 19:42
Cegielnia, plac zabaw 01 7:43 9:43 11:43 14:23 17:03 19:43
Cegielnia, Sikorskiego 01 7:45 9:45 11:45 14:25 17:05 19:45
Ciemne, Glinki 01 7:48 9:48 11:48 14:28 17:08 19:48
Ciemne, Urocza 01 7:49 9:49 11:49 14:29 17:09 19:49
Ciemne, Wołomińska 01 7:50 9:50 11:50 14:30 17:10 19:50
Ciemne, Szkoła 01 7:51 9:51 11:51 14:31 17:11 19:51
Stary Janków - pętla 01/02 7:53 9:53 11:53 14:33 17:13 19:53
Stary Janków - pętla 01/02 8:00 10:00 12:00 14:40 17:15 20:00
Ciemne, Szkoła 02 8:02 10:02 12:02 14:42 17:17 20:02
Ciemne, Wołomińska 02 8:03 10:03 12:03 14:43 17:18 20:03
Ciemne, Urocza 02 8:04 10:04 12:04 14:44 17:19 20:04
Ciemne, Glinki 02 8:05 10:05 12:05 14:45 17:20 20:05
Radzymin, Cmentarz 1920 r. 01 8:09 10:09 12:09 14:49 17:24 20:09
Cegielnia, Sikorskiego 02 8:10 10:10 12:10 14:50 17:25 20:10
Cegielnia, plac zabaw 02 8:12 10:12 12:12 14:52 17:27 20:12
Cegielnia, Hallera 02 8:14 10:14 12:14 14:54 17:29 20:14
Radzymin, Polna 02 8:15 10:15 12:15 14:55 17:30 20:15
Radzymin, Czartoryskiej 02 8:20 10:20 12:20 15:00 17:35 20:20
Radzymin, Norwida 02 8:23 10:23 12:23 15:03 17:38 20:23
Radzymin, Korczak 02 8:25 10:25 12:25 15:05 17:40 20:25
Radzymin, Os. Victoria 02 8:26 10:26 12:26 15:06 17:41 20:26
Radzymin, Os. Victoria - pętla 8:27 10:27 12:27 15:07 17:42 20:27

s sn s s s n sn
Radzymin, Czartoryskiej 02 I 8:40 12:40 15:40 16:10 11:50 18:00
Radzymin, Leśna 01 I 8:44 12:44 15:44 16:14 11:54 18:04
Mokre, OSP 01 I 8:46 12:46 15:46 16:16 11:56 18:06
Łosie, pętla 5:45 8:51 12:51 15:51 16:21 12:01 18:11
Mokre, OSP 02 5:49 8:55 12:55 15:55 16:25 12:05 18:15
Radzymin, Leśna 02 5:51 8:57 12:57 15:57 16:27 12:07 18:17
Radzymin, Czartoryskiej 01 5:55 9:01 13:01 16:01 16:31 12:11 18:21

–II–

Radzyminiak



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Radzymin, Os. Victoria - pętla 4:35 6:25 8:55 10:55 13:45 15:25 17:15 18:50 20:20 22:00

Radzymin, Os. Victoria 01 4:36 6:26 8:55 10:56 13:46 15:26 17:16 18:51 20:21 22:01

Radzymin, Korczak 01 4:37 6:27 8:55 10:57 13:47 15:27 17:17 18:52 20:22 22:02

Radzymin, LO im. Norwida 4:38 6:28 8:55 10:58 13:48 15:28 17:18 18:53 20:23 22:03

Radzymin, Ks. Czartoryskiej 02 4:42 6:32 9:02 11:02 13:52 15:32 17:22 18:57 20:27 22:07

Radzymin, Wycinki - kapliczka 01 4:45 6:35 9:05 11:05 13:55 15:35 17:25 19:00 20:30 22:10

Radzymin, Przemysłowa 01 4:46 6:36 9:06 11:06 13:56 15:36 17:26 19:01 20:31 22:11

Radzymin, Rzeczna 01 4:50 6:40 9:10 11:10 14:00 15:40 17:30 19:05 20:35 22:15

Ruda, Nadrzeczna 01 4:51 6:41 9:11 11:11 14:01 15:41 17:31 19:06 20:36 22:16

Ruda, Promienna 01 4:52 6:42 9:12 11:12 14:02 15:42 17:32 19:07 20:37 22:17

Ruda, OSP 01 4:53 6:43 9:13 11:13 14:03 15:43 17:33 19:08 20:38 22:18

Ruda, Kapliczka 01 4:54 6:44 9:14 11:14 14:04 15:44 17:34 19:09 20:39 22:19

Borki, Leszczynowa 01 4:56 6:46 8:55 11:16 14:06 15:46 17:36 19:11 20:41 22:21

Borki, Rekreacyjna 01 4:56 6:46 8:55 11:16 14:06 15:46 17:36 19:11 20:41 22:21

Borki, Błękitna 01/02 4:58 6:48 9:18 11:18 14:08 15:48 17:38 19:13 20:43 22:23

Borki, Rekreacyjna 02 4:59 6:49 9:19 11:19 14:09 15:49 17:39 19:14 20:44 22:24

Borki, Leszczynowa 02 5:00 6:50 9:20 11:20 14:10 15:50 17:40 19:15 20:45 22:25

Ruda, Teresin 01 5:01 6:51 9:21 11:21 14:11 15:51 17:41 19:16 20:46 22:26

Stare Załubice, Szkoła 01 5:03 6:53 9:23 11:23 14:13 15:53 17:43 19:18 20:48 22:28

Stare Załubice, Poczta 01 5:04 6:54 9:24 11:24 14:14 15:54 17:44 19:19 20:49 22:29

Stare Załubice, Marcinki 01 5:05 6:55 9:25 11:25 14:15 15:55 17:45 19:20 20:50 22:30

Stare Załubice, Zegrzyńska 01 5:06 6:56 9:26 11:26 14:16 15:56 17:46 19:21 20:51 22:31

Stare Załubice, Wolicka 01 5:07 6:57 9:27 11:27 14:17 15:57 17:47 19:22 20:52 22:32

Arciechów, Jaworowa 01 5:09 6:59 9:29 11:29 14:19 15:59 17:49 19:24 20:54 22:34

Arciechów, Słoneczna 01 5:11 7:01 9:31 11:31 14:21 16:01 17:51 19:26 20:56 22:36

Arciechów, pętla 01/02 5:15 7:05 9:35 11:35 14:25 16:05 17:55 19:30 21:00 22:40

Arciechów, Jaworowa 02 5:17 7:07 9:37 11:37 14:27 16:07 17:57 19:32 21:02 22:42

Stare Załubice, Pod świerkami 02 5:18 7:08 9:38 11:38 14:28 16:08 17:58 19:33 21:03 22:43

Stare Załubice, Zegrzyńska 02 5:19 7:09 9:39 11:39 14:29 16:09 17:59 19:34 21:04 22:44

Stare Załubice, Marcinki 02 5:20 7:10 9:40 11:40 14:30 16:10 18:00 19:35 21:05 22:45

Stare Załubice, Poczta 02 5:21 7:11 9:41 11:41 14:31 16:11 18:01 19:36 21:06 22:46

Stare Załubice, Szkoła 02 5:22 7:12 9:42 11:42 14:32 16:12 18:02 19:37 21:07 22:47

Nowe Załubice, Opolska 02 5:23 7:13 9:43 11:43 14:33 16:13 18:03 19:38 21:08 22:48

Nowe Załubice, Starorzecze 02 5:25 7:15 9:45 11:45 14:35 16:15 18:05 19:40 21:10 22:50

Nowe Załubice, Irysowa 02 5:26 7:16 9:46 11:46 14:36 16:16 18:06 19:41 21:11 22:51

Nowe Załubice, Opolska - pętla 01/02 5:27 7:17 9:47 11:47 14:37 16:17 18:07 19:42 21:12 22:52

Nowe Załubice, Irysowa 01 5:28 7:18 9:48 11:48 14:38 16:18 18:08 19:43 21:13 22:53

Nowe Załubice, Opolska 01 5:31 7:21 9:51 11:51 14:41 16:21 18:11 19:46 21:16 22:56

Stare Załubice, Szkoła 01 5:32 7:22 9:52 11:52 14:42 16:22 18:12 19:47 21:17 22:57

Borki, Leszczynowa 01 5:35 7:25 9:55 11:55 14:45 16:25 18:15 19:50 21:20 23:00

Borki, Rekreacyjna 01 5:35 7:25 9:55 11:55 14:45 16:25 18:15 19:50 21:20 23:00

Borki, Błękitna 01/02 5:37 7:27 9:57 11:57 14:47 16:27 18:17 19:52 21:22 23:02

Borki, Rekreacyjna 02 5:38 7:28 9:58 11:58 14:48 16:28 18:18 19:53 21:23 23:03

Borki, Leszczynowa 02 5:39 7:29 9:59 11:59 14:49 16:29 18:19 19:54 21:24 23:04

Ruda, Teresin 02 5:40 7:30 10:00 12:00 14:50 16:30 18:20 19:55 21:25 23:05

Ruda, Kapliczka 02 5:41 7:31 10:01 12:01 14:51 16:31 18:21 19:56 21:26 23:06

Ruda OSP 02 5:42 7:32 10:02 12:02 14:52 16:32 18:22 19:57 21:27 23:07

Ruda, Promienna 02 5:43 7:33 10:03 12:03 14:53 16:33 18:23 19:58 21:28 23:08

Ruda, Nadrzeczna 02 5:44 7:34 10:04 12:04 14:54 16:34 18:24 19:59 21:29 23:09

Radzymin, Rzeczna 02 5:45 7:35 10:05 12:05 14:55 16:35 18:25 20:00 21:30 23:10

Radzymin, Przemysłowa 02 5:49 7:39 10:09 12:09 14:59 16:39 18:29 20:04 21:34 23:14

Radzymin, Wycinki 02 5:50 7:40 10:10 12:10 15:00 16:40 18:30 20:05 21:35 23:15

Radzymin, Wróblewskiego 02 5:51 7:41 10:11 12:11 15:01 16:41 18:31 20:06 21:36 23:16

Radzymin, Ks. Czartoryskiej 01 5:53 7:43 10:13 12:13 15:03 16:43 18:33 20:08 21:38 23:18

Radzymin, Norwida 02 5:57 7:47 10:17 12:17 15:07 16:47 18:37 20:12 21:42 23:22

Radzymin, Korczak 02 5:59 7:49 10:19 12:19 15:09 16:49 18:39 20:14 21:44 23:24

Radzymin, Os. Victoria 02 5:59 7:49 10:19 12:19 15:09 16:49 18:39 20:14 21:44 23:24

Radzymin, Os. Victoria - pętla 6:00 7:50 10:20 12:20 15:10 16:50 18:40 20:15 21:45 23:25

Linia R5 (soboty) 1 1 1 1 1 1

Radzymin, Os. Victoria - pętla 01/02 6:55 9:25 11:55 14:15 17:15 20:15

Radzymin, Os. Victoria - środek 6:56 9:26 11:56 14:16 17:16 20:16

Radzymin, Korczak - Przychodnia 6:57 9:27 11:57 14:17 17:17 20:17

Radzymin, LO im. Norwida 6:58 9:28 11:58 14:18 17:18 20:18

Radzymin, Ks. Czartoryskiej 02 7:02 9:32 12:02 14:22 17:22 20:22

Radzymin, Wycinki - kapliczka 01 7:05 9:35 12:05 14:25 17:25 20:25

Radzymin, Przemysłowa 01 7:06 9:36 12:06 14:26 17:26 20:26

Radzymin, Rzeczna 01 7:10 9:40 12:10 14:30 17:30 20:30

Ruda, Nadrzeczna 01 7:11 9:41 12:11 14:31 17:31 20:31

Ruda, Promienna 01 7:12 9:42 12:12 14:32 17:32 20:32

Ruda, OSP 01 7:13 9:43 12:13 14:33 17:33 20:33

Ruda, Kapliczka 01 7:14 9:44 12:14 14:34 17:34 20:34

Borki, Leszczynowa 01 7:16 9:46 12:16 14:36 17:36 20:36

Borki, Rekreacyjna 01 7:16 9:46 12:16 14:36 17:36 20:36

Borki, Błękitna 01/02 7:18 9:48 12:18 14:38 17:38 20:38

Borki, Rekreacyjna 02 7:19 9:49 12:19 14:39 17:39 20:39

Borki, Leszczynowa 02 7:20 9:50 12:20 14:40 17:40 20:40

Ruda, Teresin 01 7:21 9:51 12:21 14:41 17:41 20:41

Stare Załubice, Szkoła 01 7:23 9:53 12:23 14:43 17:43 20:43

Stare Załubice, Poczta 01 7:24 9:54 12:24 14:44 17:44 20:44

Stare Załubice, Marcinki 01 7:25 9:55 12:25 14:45 17:45 20:45

Stare Załubice, Zegrzyńska 01 7:26 9:56 12:26 14:46 17:46 20:46

Stare Załubice, Wolicka 01 7:27 9:57 12:27 14:47 17:47 20:47

Arciechów, Jaworowa 01 7:29 9:59 12:29 14:49 17:49 20:49

Arciechów, Słoneczna 01 7:31 10:01 12:31 14:51 17:51 20:51

Arciechów, pętla 01/02 7:35 10:05 12:35 14:55 17:55 20:55

Arciechów, Jaworowa 02 7:37 10:07 12:37 14:57 17:57 20:57

Stare Załubice, Pod świerkami 02 7:38 10:08 12:38 14:58 17:58 20:58

Stare Załubice, Zegrzyńska 02 7:39 10:09 12:39 14:59 17:59 20:59

Stare Załubice, Marcinki 02 7:40 10:10 12:40 15:00 18:00 21:00

Stare Załubice, Poczta 02 7:41 10:11 12:41 15:01 18:01 21:01

Stare Załubice, Szkoła 02 7:42 10:12 12:42 15:02 18:02 21:02

Nowe Załubice, Opolska 02 7:43 10:13 12:43 15:03 18:03 21:03

Nowe Załubice, Starorzecze 02 7:45 10:15 12:45 15:05 18:05 21:05

Nowe Załubice, Irysowa 02 7:46 10:16 12:46 15:06 18:06 21:06

Nowe Załubice, Opolska - pętla 01/02 7:47 10:17 12:47 15:07 18:07 21:07

Nowe Załubice, Irysowa 01 7:48 10:18 12:48 15:08 18:08 21:08

Nowe Załubice, Opolska 01 7:51 10:11 12:51 15:11 18:11 21:11

Stare Załubice, Szkoła 01 7:52 10:12 12:52 15:12 18:12 21:12

Borki, Leszczynowa 01 7:55 10:15 12:55 15:15 18:15 21:15

Borki, Rekreacyjna 01 7:55 10:15 12:55 15:15 18:15 21:15

Borki, Błękitna 01/02 7:57 10:17 12:57 15:17 18:17 21:17

Borki, Rekreacyjna 02 7:58 10:18 12:58 15:18 18:18 21:18

Borki, Leszczynowa 02 7:59 10:19 12:59 15:19 18:19 21:19

Ruda, Teresin 02 8:00 10:20 13:00 15:20 18:20 21:20

Ruda, Kapliczka 02 8:01 10:21 13:01 15:21 18:21 21:21

Ruda OSP 02 8:02 10:22 13:02 15:22 18:22 21:22

Ruda, Promienna 02 8:03 10:23 13:03 15:23 18:23 21:23

Ruda, Nadrzeczna 02 8:04 10:24 13:04 15:24 18:24 21:24

Radzymin, Rzeczna 02 8:05 10:25 13:05 15:25 18:25 21:25

Radzymin, Przemysłowa 02 8:09 10:29 13:09 15:29 18:29 21:29

Radzymin, Wycinki - kapliczka 02 8:10 10:30 13:10 15:30 18:30 21:30

Radzymin, Wróblewskiego 02 8:11 10:31 13:11 15:31 18:31 21:31

Radzymin, Ks. Czartoryskiej 01 8:13 10:33 13:13 15:33 18:33 21:33

Radzymin, Norwida 02 8:17 10:37 13:17 15:37 18:37 21:37

Radzymin, Korczak 02 8:19 10:39 13:19 15:39 18:39 21:39

Radzymin, Os. Victoria 02 8:19 10:39 13:19 15:39 18:39 21:39

Radzymin, Os. Victoria - pętla 8:20 10:40 13:20 15:40 18:40 21:40

R5 R5(od poniedziałku do piątku) (soboty)

–III–

UWAGA! Rozkłady linii R5 i R6 uzupełniają się czasowo. Obie trasy łączą Załubice z Radzyminem, choć ich przebieg jest różny.



R6 (od poniedziałku do piątku) 

zestawienie ukazuje czasowe i kierunkowe uzupełnianie się poniższych linii

R6 (soboty)

–IV–

Kurs od 5:35 do 7:10 realizuje bus R1 R1 R1
Linia R6 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nowe Załubice, Opolska  
- pętla 01/02

5:30 I 6:30 I 7:00 8:55 10:55 13:55 15:25 16:55 18:55 20:55 23:20

Nowe Załubice, Irysowa 01 5:32 I 6:32 I 7:02 8:57 10:57 13:57 15:27 16:57 18:57 20:57 23:22
Nowe Załubice, Opolska 01 5:34 I 6:34 I 7:04 8:59 10:59 13:59 15:29 16:59 18:59 20:59 23:24
Stare Załubice, Szkoła 01 5:36 I 6:36 I 7:06 9:01 11:01 14:01 15:31 17:01 19:01 21:01 23:26
Stare Załubice, Poczta 01 5:37 I 6:37 I 7:07 9:02 11:02 14:02 15:32 17:02 19:02 21:02 23:27
Stare Załubice, Marcinki 01 5:38 I 6:38 I 7:08 9:03 11:03 14:03 15:33 17:03 19:03 21:03 23:28
Stare Załubice, Zegrzyńska 01 5:39 I 6:39 I 7:09 9:04 11:04 14:04 15:34 17:04 19:04 21:04 23:29
Stare Załubice, Wolica 01 5:40 I 6:40 I 7:10 9:05 11:05 14:05 15:35 17:05 19:05 21:05 23:30
Borki, Siwek 01 5:42 I 6:42 I 7:12 9:07 11:07 14:07 15:37 17:07 19:07 21:07 23:32
WDW Rynia 01 5:45 I 6:45 I 7:15 9:10 11:10 14:10 15:40 17:10 19:10 21:10 23:35
Białobrzegi, Wczasowa 01 5:46 I 6:46 I 7:16 9:11 11:11 14:11 15:41 17:11 19:11 21:11 23:36
Białobrzegi, Kąpielowa 01 5:47 I 6:47 I 7:17 9:12 11:12 14:12 15:42 17:12 19:12 21:12 23:37
Białobrzegi 01 - pętla 5:50 I 6:50 I 7:20 9:15 11:15 14:15 15:45 17:15 19:15 21:15 23:40
Beniaminów 02 5:56 I 6:56 I 7:26 9:21 11:21 14:21 15:51 17:21 19:21 21:21 23:45
Łąki, Biedronki 02 5:58 I 6:58 I 7:28 9:23 11:23 14:23 15:53 17:23 19:23 21:23 23:47
Łąki, Łąki 02 6:00 I 7:00 I 7:30 9:25 11:25 14:25 15:55 17:25 19:25 21:25 23:49
Łąki, Sasankowa 02 6:02 I 7:02 I 7:32 9:27 11:27 14:27 15:57 17:27 19:27 21:27 23:51
Radzymin, Przemysłowa 02 6:03 I 7:03 I 7:33 9:28 11:28 14:28 15:58 17:28 19:28 21:28 23:52
Radzymin,  
Kolonia pod lasem 02

6:05 I 7:05 I 7:35 9:30 11:30 14:30 16:00 17:30 19:30 21:30 23:54

Radzymin, Wróblewskiego 02 6:07 I 7:07 I 7:37 9:32 11:32 14:32 16:02 17:32 19:32 21:32 23:56
Radzymin, Czartoryskiej 01 6:10 I 7:10 I 7:40 9:35 11:35 14:35 16:05 17:35 19:35 21:35 23:59
Radzymin, Czartoryskiej 02 I 5:35 I 6:15 7:55 9:55 12:40 14:40 16:10 18:10 19:45 22:40
Radzymin, Wróblewskiego 01 I 5:38 I 6:18 7:58 9:58 12:43 14:43 16:13 18:13 19:48 22:43
Radzymin, 
Kolonia pod lasem 01

I 5:40 I 6:20 8:00 10:00 12:45 14:45 16:15 18:15 19:50 22:45

Radzymin, Przemysłowa 01 I 5:41 I 6:21 8:01 10:01 12:46 14:46 16:16 18:16 19:51 22:46
Łąki, Sasankowa 01 I 5:43 I 6:23 8:03 10:03 12:48 14:48 16:18 18:18 19:53 22:48
Łąki, Łąki 01 I 5:45 I 6:25 8:05 10:05 12:50 14:50 16:20 18:20 19:55 22:50
Łąki, Biedronki 01 I 5:47 I 6:27 8:07 10:07 12:52 14:52 16:22 18:22 19:57 22:52
Beniaminów 01 I 5:48 I 6:28 8:08 10:08 12:53 14:53 16:23 18:23 19:58 22:53
Białobrzegi 02 I 5:54 I 6:34 8:14 10:14 12:59 14:59 16:29 18:29 20:04 22:59
Białobrzegi, Kąpielowa 02 I 5:58 I 6:38 8:18 10:18 13:03 15:03 16:33 18:33 20:08 23:03
Białobrzegi, Wczasowa 02 I 5:59 I 6:39 8:19 10:19 13:04 15:04 16:34 18:34 20:09 23:04
WDW Rynia 02 I 6:00 I 6:40 8:20 10:20 13:05 15:05 16:35 18:35 20:10 23:05
Borki, Siwek 02 I 6:03 I 6:43 8:23 10:23 13:08 15:08 16:38 18:38 20:13 23:08
Stare Załubice, Wolica 02 I 6:05 I 6:45 8:25 10:25 13:10 15:10 16:40 18:40 20:15 23:10
Stare Załubice, Zegrzyńska 02 I 6:06 I 6:46 8:26 10:26 13:11 15:11 16:41 18:41 20:16 23:11
Stare Załubice, Marcinki 02 I 6:07 I 6:47 8:27 10:27 13:12 15:12 16:42 18:42 20:17 23:12
Stare Załubice, Poczta 02 I 6:08 I 6:48 8:28 10:28 13:13 15:13 16:43 18:43 20:18 23:13
Stare Załubice, Szkoła 02 I 6:10 I 6:50 8:30 10:30 13:15 15:15 16:45 18:45 20:20 23:15
Nowe Załubice, Opolska 02 I 6:11 I 6:51 8:31 10:31 13:16 15:16 16:46 18:46 20:21 23:16
Nowe Załubice, Starorzecze 02 I 6:13 I 6:53 8:33 10:33 13:18 15:18 16:48 18:48 20:23 23:18
Nowe Załubice, Irysowa 02 I 6:14 I 6:54 8:34 10:34 13:19 15:19 16:49 18:49 20:24 23:19
Nowe Załubice, Opolska  
- pętla 01/02

I 6:15 I 6:55 8:35 10:35 13:20 15:20 16:50 18:50 20:25 23:20

1 1 1 1 1 1
Nowe Załubice, Opolska  
- pętla 01/02

6:55 8:55 11:55 13:55 16:55 19:55

Nowe Załubice, Irysowa 01 6:57 8:57 11:57 13:57 16:57 19:57
Nowe Załubice, Opolska 01 6:59 8:59 11:59 13:59 16:59 19:59
Stare Załubice, Szkoła 01 7:01 9:01 12:01 14:01 17:01 20:01
Stare Załubice, Poczta 01 7:02 9:02 12:02 14:02 17:02 20:02
Stare Załubice, Marcinki 01 7:03 9:03 12:03 14:03 17:03 20:03
Stare Załubice, Zegrzyńska 01 7:04 9:04 12:04 14:04 17:04 20:04
Stare Załubice, Wolica 01 7:05 9:05 12:05 14:05 17:05 20:05
Borki, Siwek 01 7:07 9:07 12:07 14:07 17:07 20:07
WDW Rynia 01 7:10 9:10 12:10 14:10 17:10 20:10
Białobrzegi, Wczasowa 01 7:11 9:11 12:11 14:11 17:11 20:11
Białobrzegi, Kąpielowa 01 7:12 9:12 12:12 14:12 17:12 20:12
Białobrzegi 01 - pętla 7:15 9:15 12:15 14:15 17:15 20:15
Beniaminów 02 7:21 9:21 12:21 14:21 17:21 20:21
Łąki, Biedronki 02 7:23 9:23 12:23 14:23 17:23 20:23
Łąki, Łąki 02 7:25 9:25 12:25 14:25 17:25 20:25
Łąki, Sasankowa 02 7:27 9:27 12:27 14:27 17:27 20:27
Radzymin, Przemysłowa 02 7:28 9:28 12:28 14:28 17:28 20:28
Radzymin,  
Kolonia pod lasem 02

7:30 9:30 12:30 14:30 17:30 20:30

Radzymin, Wróblewskiego 02 7:32 9:32 12:32 14:32 17:32 20:32
Radzymin, Czartoryskiej 01 7:35 9:35 12:35 14:35 17:35 20:35
Radzymin, Czartoryskiej 02 7:45 9:45 12:40 14:40 18:10 20:40
Radzymin, Wróblewskiego 01 7:48 9:48 12:43 14:43 18:13 20:43
Radzymin, 
Kolonia pod lasem 01

7:50 9:50 12:45 14:45 18:15 20:45

Radzymin, Przemysłowa 01 7:51 9:51 12:46 14:46 18:16 20:46
Łąki, Sasankowa 01 7:53 9:53 12:48 14:48 18:18 20:48
Łąki, Łąki 01 7:55 9:55 12:50 14:50 18:20 20:50
Łąki, Biedronki 01 7:57 9:57 12:52 14:52 18:22 20:52
Beniaminów 01 7:58 9:58 12:53 14:53 18:23 20:53
Białobrzegi 02 8:04 10:04 12:59 14:59 18:29 20:59
Białobrzegi, Kąpielowa 02 8:08 10:08 13:03 15:03 18:33 21:03
Białobrzegi, Wczasowa 02 8:09 10:09 13:04 15:04 18:34 21:04
WDW Rynia 02 8:10 10:10 13:05 15:05 18:35 21:05
Borki, Siwek 02 8:13 10:13 13:08 15:08 18:38 21:08
Stare Załubice, Wolica 02 8:15 10:15 13:10 15:10 18:40 21:10
Stare Załubice, Zegrzyńska 02 8:16 10:16 13:11 15:11 18:41 21:11
Stare Załubice, Marcinki 02 8:17 10:17 13:12 15:12 18:42 21:12
Stare Załubice, Poczta 02 8:18 10:18 13:13 15:13 18:43 21:13
Stare Załubice, Szkoła 02 8:20 10:20 13:15 15:15 18:45 21:15
Nowe Załubice, Opolska 02 8:21 10:21 13:16 15:16 18:46 21:16
Nowe Załubice, Starorzecze 02 8:23 10:23 13:18 15:18 18:48 21:18
Nowe Załubice, Irysowa 02 8:24 10:24 13:19 15:19 18:49 21:19
Nowe Załubice, Opolska  
- pętla 01/02

8:25 10:25 13:20 15:20 18:50 21:20

Opolska 01 Wolica Białobrzegi Warszawa Żerań Metro Marymont
734 05:03 05:08 05:17 05:44
R6 05:34 05:40 05:50

705 x x 05:58 06:32 06:39
734 05:55 06:00 06:10 06:43
R6 06:34 06:40 06:50

705 x x 06:59 07:35 07:43
R6 07:04 07:10 07:20

705 x x 07:29 08:05 08:13
734 07:45 07:50 08:00 08:36
R6 08:59 09:05 09:15

705 x x 09:20 09:52 09:59
734 10:19 10:24 10:34 11:02
R6 10:59 11:05 11:15

705 x x 11:20 11:52 11:59
734 12:49 12:54 13:04 13:32
R6 13:55 14:05 14:15

705 x x 14:20 14:52 14:59

Opolska 01 Wolica Białobrzegi Warszawa Żerań Metro Marymont
734 14:54 14:59 15:09 15:37
R6 15:29 15:35 15:45

705 x x 16:20 16:52 16:59
734 16:19 16:24 16:34 17:02
R6 16:59 17:05 17:15

705 x x 17:20 17:52 17:59
734 17:19 17:24 17:34 18:02
734 18:19 18:24 18:34 19:02
R6 18:59 19:05 19:15

705 x x 19:20 19:52 19:59
734 19:59 20:04 20:14 20:41
R6 20:59 21:05 21:15

705 x x 21:19 21:48 21:55
734 21:53 21:58 22:07 22:34
R6 23:24 23:30 23:40 x x

734 23:48 23:53 00:02 00:29

705+734+R6
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KULTURA  96. rocznica Bitwy 
Warszawskiej - wizyta Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy w Radzyminie. Nowy 
charakter tradycyjnego święta  
– pierwsza w historii Radzymina wystawa 
sprzętu wojskowego, videomapping strefa 
rodzinna i bez alkoholu…

 • 2015-08
SAMORZĄD 
zaczyna 
działać 

komórka ds. 
zamówień 
publicznych

• 2015-08
SAMORZĄD 
zaczyna działać komórka ds. pozyski-
wania środków zewnętrznych. Emilia 
Kamińska pierwszym w historii 
gminy pracownikiem zatrudnionym 
tylko i wyłącznie do pozyskiwania 
środków zewnętrznych

• 2015-08
KULTURA 
Festiwal 
Warszawa 
Singera - 
szabasowa 
kolacja w Parku 
Czartoryskiej

 • 2015-08
SPOŁECZNOŚĆ 
Otwarcie placu 
zabaw NIVEA 
Radzymin

 • 2015-08

Miasto dla mieszkańców
Maidstone, Anglia. W średniej wiel-

kości miasteczku maszeruję w kierun-
ku centrum. Po przekroczeniu jednej 
z wiecznie zakorkowanych komunika-
cyjnych arterii, wkraczam pieszo w „pe-
destrian zone” - strefę dla pieszych. Jak 
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki 
przenoszę się do innego świata - siatki 
dziesiątek ulic pozbawionych jakich-
kolwiek pojazdów, usianych sklepami, 
restauracjami, klubami. Dużo ludzi, na-
wet w środku dnia. W ciszy i spokoju 
robię zakupy, załatwiam urzędowe spra-
wy, siadam na ławce, choć nie muszę. 
Dla relaksu.

Zanim w naszych miastach upo-
wszechniły się samochody i inne po-
jazdy silnikowe, ulice oddane były 
w pełni pieszym, tudzież zaprzęgom 
konnym. Tętniły życiem, w ciągu dnia 

w centrach miast robiono zakupy, ko-
rzystano z usług, a wieczorem wraca-
no do nich aby zażyć kultury, relak-
su czy rozrywki. Dzieci grały w piłkę, 
miejscowi grajkowie brzdąkali na in-
strumentach, okoliczni handlarze 
tu i ówdzie rozstawiali się ze stoiska-
mi. Rozwój motoryzacji sprawił, że 
ruch kołowy oddzielono od strefy 
pieszych, jeżdżące pojazdy podzieli-
ły miasta, dzielnice, osiedla na części.  
W skrajnych wypadkach arterie szero-
kie na kilka pasów w jedną stronę ro-
dzieliły miasta jak mury, tworząc getta 
mieszkańców nie wychodzących poza 
obręb piątej i dziesiątej alei.

Nie tylko kwiatki
„Obszar o szczególnym zna-

czeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, poprawy jakości ich 
życia i sprzyjający nawiązywaniu 
kontaktów społecznych ze względu 
na jego położenie oraz cechy funk-
cjonalno-przestrzenne” - tak o prze-
strzeni publicznej traktuje ustawa 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

W krajach zachodnich już wiele lat 
temu zdano sobie sprawę, że dobrze 
zaprojektowana przestrzeń publicz-
na oddana w całości lub dużej części 
pieszym jest skarbem. Jest to miejsce 
umożliwiające nie tylko robienie za-
kupów czy załatwienia urzędowych 
spraw w ciszy i spokoju, ale też prze-
strzeń budująca społeczne relacje 
i więź z miastem. To miejsce do które-
go chce się pójść, to miejsce w którym 
dużo częściej się przebywa. To żyjąca 

tkanka miejska, generująca poten-
cjał biznesowy, wpływając na rozwój 
przedsiębiorczości i wartość gruntów. 
To miejsce, w których spotyka się zna-
jomych oraz nawiązuje nowe kontakty, 
skutkujące przyjaźniami, miłościami 
i biznesami. Nie ma nic bardziej war-
tościowego dla rozwoju miasta, niż sil-
na, zgrana społeczność, która przekła-
da się na gospodarkę okolicy, a koniec  
końców- na dobrobyt i poziom życia 
każdego z nas.

Co z nami?
Radzymin jest przykładem miasta 

błagającego o poprawę szeroko pojętej 
miejskiej przestrzeni. Przeprowadze-
nie biznesowego spotkania w restaura-
cji czy napicie się kawy pod parasolem 
w ciszy i spokoju jest dziś niemożliwe. 

Do miasta idziemy jedynie by załatwić 
sprawy w banku czy wysłać list na po-
czcie.  Gdy przyjeżdżają do nas zna-
jomi z drugiego końca Polski, jedzie-
my z nimi na warszawską Starówkę, 
by tam w przyjemnej atmosferze napić 
się piwa i posiedzieć pod chmurką. Po-
równywalne pod kątem wielkości czy 
zamożności miasta w zachodniej czę-
ści Europy, oferują swoim mieszkań-
com znacznie więcej niż nasze.

Nowe inicjatywy napawają opty-
mizmem - projektowana ul. Strzelców 
Grodzieńskich zakłada utworzenie 
szerokiego pasażu dla pieszych, a rewi-
talizacja parku ks. Czartoryskiej stwo-
rzenie przyjaznej przestrzeni atrakcyj-
nej dla wielu grup społecznych. Jednak 
nasze ścisłe centrum jest wciąż zdo-
minowane  przez wszechobecne sa-
mochody, które zajmują nie tylko pas 
jezdni ale również chodniki, spychając 
pieszych do roli nieproszonych gości. 

Jesteśmy w momencie, w któ-
rym powinniśmy odpowiedzieć so-
bie na pytanie, czy nie warto pomy-
śleć o zwiększeniu znaczenia pieszego 
w mieście. Odpowiednio przemyślane 
działania mogą odbyć się względnie 
niskim kosztem i bez drastycznego 
ubytku dla komfortu zmotoryzowa-
nych. Część ulic można śmiało całko-
wicie lub częściowo, np. w weekendy 
zamykać, oddając je w całości piechu-
rom. Dobrze przemyślana przestrzeń 
publiczna znacznie poprawi komfort 
życia Radzyminiaków i przyspieszy 
rozwój gospodarczy miasta. Podno-
śmy ten problem, rozmawiajmy o tym 
- sytuacja, jak na powyższej wizuali-
zacji ukazującej tętniącą życiem uli-
cę Jana Pawła II, nie musi pozostawać 
w sferze marzeń. 

▷ Roman Kadler

Przykładowe zmiany na ulicy 
Jana Pawła II. Zwężenie ulicy 

i uporządkowanie parkowania wraz 
z remontem chodników umożliwiłoby 

oddanie części przestrzeni pieszym 
i rowerzystom, podnosząc znacznie 

atrakcyjność przestrzeni, a za tym 
wartość gruntów. 

Maidstone, Anglia. Strefa centrum zamknięta dla pojazdów, pełna sklepów, 
restauracji i mieszkańców. Brak możliwości zaparkowania autem bezpośrednio 
pod sklepem nie jest tu dla nikogo problemem.

Boston w USA jest przykładem jednej z najbardziej spektakularnych inwestycji przywracających 
atrakcyjną przestrzeń publiczną mieszkańcom. Wielopasmowe autostrady ciągnące się przez 
centrum miasta schowano w tunelach, tworząc na powierzchni kilometry zielonych placów 
i parków. Przełożyło się to na gigantyczny wzrost komfortu i poziomu życia mieszkańców.

FELIETON
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INWESTYCJE 
Oświetlenie 
węzła Radzymin 
Południe na 
trasie S8

 • 2015-09
SPOŁECZNOŚĆ 
Rusza pierwsza 
edycja 
Radzymińskiego 
Budżetu 
Obywatelskiego

 • 2015-10
INWESTYCJE 
Zwiększenie liczby 
miejsc parkingowych 
w centrum – 
oddanie do użytku 
przebudowanej ulicy 
Stary Rynek

 • 2015-10
SAMORZĄD 
odbyło się pierwsze 
Radzymińskie 
Spotkanie Biznesu, 
zorganizowane przez 
Burmistrza Radzymina  
i samorząd Gminy

• 2015-10-28
SPOŁECZNOŚĆ
Otwarcie placu 
zabaw NIVEA  
w Nadmie

• 2015-11
SPOŁECZNOŚĆ
Inauguracja 
Uniwersytetu 
Otwartego dla 
seniorów

• 2015-11
SPOŁECZNOŚĆ
Zebranie 
założycielskie  
nowej jednostki  
OSP Słupno

• 2015-11

Dostosowanie sieci szkół podstawo-
wych w gminie Radzymin do nowe-
go ustroju szkolnego przebiega spraw-
nie, m.in. dzięki gminnym inwestycjom 
w rozbudowę bazy oświatowej i pracom 
Rady Miejskiej w Radzyminie. Od nowe-
go roku szkolnego 2017/18 na terenie na-
szej gminy będzie nadal działało siedem 
szkół podstawowych, zaś jedyne samo-
dzielne gimnazjum zostanie włączone do 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyminie.

Nowa ustawa Prawo Oświatowe wpro-
wadza od 1 września 2017 roku ośmiolet-
nie szkoły podstawowe, czteroletnie li-
cea i jednocześnie likwiduje gimnazja. 
Zgodnie z reformą, dotychczasowe sze-
ścioletnie szkoły podstawowe, prowadzo-
ne przez gminę Radzymin, staną się od 
1 września 2017 r. ośmioletnie. Zespoły 
szkół: w Słupnie, w Starych Załubicach 
i ZS im. ks. Eleonory Czartoryskiej w Ra-
dzyminie, w skład których wchodzi sze-
ścioletnia szkoła podstawowa i dotych-
czasowe gimnazjum, staną się z mocy 
ustawy ośmioletnimi szkołami podsta-
wowymi. W tych trzech przypadkach 
zmiana organizacyjna przebiegnie nie-
mal automatycznie.

Jedyne samodzielne gimnazjum 
w gminie Radzymin – Gimnazjum nr 1 

im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie, 
zostanie włączone do Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka. 
Połączona szkoła zajmie nowy budynek 
gimnazjum przy ul. Batorego, do którego 
w lutym br. przeniosło się Gimnazjum nr. 
1. Będzie też korzystała ze starego budyn-
ku szkolnego przy ul. 11 Listopada. Orga-
nizacyjnie obie szkoły połączą się w jeden 
organizm.

W latach szkolnych 2017/2018 
i 2018/2019 w przekształconych szkołach 
podstawowych prowadzone będą także 
klasy II i III dotychczasowych gimna-

zjów, aż do czasu wygaszenia kształcenia 
gimnazjalnego, tj. do 31 sierpnia 2019 r.

„Skupiamy się na tym, aby jak najpłyn-
niej wdrożyć reformę edukacji i w mak-
symalnym stopniu zapewnić uczniom 
w gminie Radzymin możliwość nauki na 
jedną zmianę” – mówi Krzysztof Chaciń-
ski, burmistrz Radzymina. „W tym celu 
gmina zbudowała nowe gimnazjum i roz-
budowuje szkoły w Słupnie i Radzyminie. 

Dzięki inwestycjom będziemy w sta-
nie spełnić wymogi reformy i pomieścić 
w nowych budynkach ośmioklasowe 
szkoły podstawowe oraz klasy wygasza-
nych gimnazjów, zaś dyrekcje poszczegól-
nych szkół będą mogły lepiej zorganizo-
wać plany zajęć i minimalizować naukę 
zmianową.”

Jesienią 2017 r. mają zostać odda-
ne do użytku rozbudowane budyn-
ki Szkoły Podstawowej nr 2 w Słup-
nie i „dwójki” w Radzyminie. Szkoła  
nr 2 w Słupnie będzie dysponowała 
nowym pawilonem i wyremontowa-

nym dotychczasowym budynkiem, 
a także nowym boiskiem i placem za-
baw. W szkole im. ks. E. Czartoryskiej 
w Radzyminie oddane będzie do użyt-
ku nowe piętro, w którym znajdzie się 
8 sal lekcyjnych. Dodatkowe pomiesz-
czenia jeszcze nie wystarczą do pełne-
go zapewnienia nauki na jedną zmianę 
dla wszystkich uczniów „dwójki”, nie-
mniej jednak nauka na zmiany 

będzie zredukowana do minimum 
w porównaniu do obecnych warunków.

W sumie po reformie w gminie Ra-
dzymin będzie siedem publicznych 
ośmioklasowych szkół podstawowych: 
po dwie placówki w Radzyminie i Słup-
nie, oraz szkoły w Załubicach, Ciemnem 
i Nadmie. Stosowne uchwały o dostoso-
waniu sieci szkół podjęła Rada Miejska 
w Radzyminie na posiedzeniach w lutym 
i marcu br. Edukację ponadpodstawową 
na terenie gminy będzie realizowało po-
wiatowe Liceum Ogólnokształcące im. 
C. K. Norwida w Radzyminie, które od 
września 2017 również zostanie powięk-
szone – zyska nowo dobudowane skrzy-
dło, w którym znajdą się m.in. nowocze-
sne pracowanie, multimedialna czytelnia 
i pełnowymiarowa hala sportowa.

Przed dyrektorami i nauczycielami 
jeszcze wiele pracy przy wdrożeniu re-
formy edukacji, lecz przynajmniej na 
dziś można stwierdzić, że od strony in-
frastrukturalnej i organizacyjnej gmina 
Radzymin jest przygotowana, aby spro-
stać nowym wymaganiom.

▷ Halina Kondratczyk,  
Dyrektor Centrum  

Usług Wspólnych

Po zakończeniu remontu parteru 
i pierwszego piętra, Zespół Szkół im. ks. 
E. Czartoryskiej wrócił po feriach zimo-
wych do swojej siedziby przy ul. Konop-
nickiej. Trwają jeszcze prace wykończe-
niowe na dobudowanym drugim piętrze 
i termomodernizacja budynku. Powięk-
szony i ocieplony budynek ma być w ca-
łości gotowy po wakacjach.

Rozbudowa Zespołu Szkół im. ks. 
Eleonory Czartoryskiej zaczęła się pe-
chowo – pierwotny wykonawca latem 
ub. roku zszedł z placu budowy i pozo-
stawił pozbawiony dachu budynek bez 
zabezpieczeń. W efekcie Gmina Ra-
dzymin, oprócz kosztów rozbudowy, 
musiała zainwestować w gruntowny 
remont budynku, znaleźć dla szkoły 
zastępcze miejsce do nauki i błyska-
wicznie przeprowadzić wybór nowe-
go wykonawcy. Plac budowy jeszcze 

w sierpniu ub. roku. przejęła firma 
NProjekt Sp. z o.o., która szczęśliwie 
dokończyła nadbudowę drugiego pię-
tra i wykonała kompleksowy remont 
niższych kondygnacji, wraz z wymia-
ną podłóg, instalacji elektrycznej, no-
wym wykończeniem ścian i poprawą 
kanalizacji deszczowej.

Wyremontowana część budynku 
była gotowa na przyjęcie uczniów od 
początku stycznia, jednak ze względu 
na szczegółowe kontrole, powrót na-
stąpił dopiero po feriach zimowych. 
Kontrole w zakresie sanitarnym, prze-
ciwpożarowym i jakości powietrza da-
ły pewność, że nie ma żadnych prze-
ciwwskazań do użytkowania szkoły. 
Zgodnie z oczekiwaniami rodziców, 
przebadano gruntownie jakość powie-
trza w szkole i przeprowadzono ozo-
nowanie pomieszczeń. 17 lutego br. 

roku Powiatowy Inspektorat Nadzo-
ru Budowlanego w Wołominie wydał 
decyzję, zezwalającą na użytkowanie 
budynku.

Równolegle gmina Radzymin prze-
prowadziła przetarg na prace wykoń-
czeniowe na dobudowanym drugim 
piętrze oraz prace termoizolacyjne. 
Wygrała go firma Hydrotech Instal 
z Radzymina, która do końca waka-
cji ma za zadanie przygotować drugie 
piętro do użytkowania. Znajduje się 
na nim osiem nowych klas, które po-
mieszczą około 200 uczniów, powstaje 
też winda. Dzięki rozbudowie od no-
wego roku szkolnego w radzymińskiej 
„dwójce” będzie można sprawniej zor-
ganizować plan lekcji, zminimalizo-
wać naukę na zmiany i cieszyć się po-
większoną i odnowioną szkołą. 

 ▷ Mariusz Kierszulis / DKK

Rozbudowa szkoły na finiszu

SAMOR ZĄD

Burmistrz Radzymina przekazał ra-
dzymińskim szkołom sprzęt komputero-
wy oraz pomoce dydaktyczne, przezna-
czone do zajęć dodatkowych w ramach 
projektu „Szkoła Równych Szans – VI 
edycja”. Do szkół trafiły laptopy, drukar-
ki, tablice interaktywne, setki podręczni-
ków, gier edukacyjnych i innych pomocy 
szkolnych.

„Szkoła równych szans – VI edycja” to 
projekt, który gmina Radzymin realizu-
je wspólnie z Fundacją Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej, dofinansowany z Unii 

Szkoła równych 
szans – VI edycja

Radzymińskie szkoły po reformie

„Skupiamy się na tym, aby jak najpłynniej wdrożyć reformę 
edukacji i w maksymalnym stopniu zapewnić uczniom  
w gminie Radzymin możliwość nauki na jedną zmianę”
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INWEST YCJE  
Stan dróg będzie się poprawiał 

Dokładna lista inwestycji drogo-wych do 2021 roku  (str. 6)

Pierwszy Budżet Obywatelski podzielony Mieszkańcy Gminy wzięli sprawę w swoje ręce  (str. 9)
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Jak to jest być burmistrzem?Trudno, bo ciężko jest pogodzić różne interesy i wybierać priorytety spośród rzeczy ważnych. Ale jeszcze gorzej jest nie robić niczego, bo wtedy nikt nie bę-dzie zadowolony. W Gminie Radzymin dokonała się zmiana burmistrza, ponie-waż ludzie oczekiwali szybkich i efek-tywnych zmian. Niektóre zmiany moż-na wprowadzić natychmiastowo, inne wymagają przygotowań, których zabra-kło za poprzedniej kadencji, więc ja je musiałem rozpocząć dopiero teraz. Np. przy inwestycjach budowla-nych, przed fazą budowania jest faza projektowania, a jeszcze wcześniej faza pozyskiwania te-renu i kilka innych spraw, któ-rych nie widać na zewnątrz. To 

wszystko zajmuje czas. Trzeba wykonać znaczną ilość niewidocznej pracy, żeby efekt końcowy był widoczny.

A czy są jakieś plusy bycia burmistrzem?
Przede wszystkim można realnie wpły-wać na kreowanie rzeczywistości. Nie tylko diagnozować problemy, lecz wreszcie skutecznie je rozwiązywać. To duża odpowiedzialność, ale i ogromna satysfakcja, gdy udaje się wdrażać dobre rozwiązania.

A skąd burmistrz wie, co jest dobre,  a co nie jest dobre dla Gminy Radzymin?Głównie z rozmów z mieszkańca-mi. Tego nie widać, ale poza otwarty-mi spotkaniami z dużymi grupami 

mieszkańców nt. konkretnych zagad-nień, odbywam co najmniej trzydzieści, czterdzieści spotkań indywidualnych w tygodniu. To oznacza grubo ponad półtora tysiąca spotkań w ciągu roku. Kolejne źródło opinii to Internet, z któ-rego stale korzysta około 4 tys. miesz-kańców Gminy. Staram się na bieżąco śledzić dyskusje online i brać w nich udział w miarę możliwości. No i te naj-bardziej oczywiste źródła informacji, a więc regularne rozmowy i spotkania z radnymi i sołtysami, którzy reprezen-tują mieszkańców i których opinie są dla mnie barometrem oczekiwań.

Jakie dokonania poprzednich władz Gminy Radzymin spotkały się z Pana uznaniem?
Poprzednie władze zmierzyły się z wie-loma niewdzięcznymi zadaniami, bo faktycznie Gmina Radzymina musiała nadrabiać stracony czas. Część tych za-dań zrealizowano, jak np. budowa sieci kanalizacyjnej, czy stworzenie miejsco-wych planów zagospodarowania prze-strzennego. Nie są to plany optymalne, niemniej jednak powstały. Rozpoczęto inwestycję budowy gimnazjum.Należy też podkreślić, że burmistrz Piotrowski doskonale odnajdywał się też w funkcji reprezentacyjnej ambasa-dora Gminy Radzymin. Posiada on 
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 Outsourcing w urzędzie
Nowe szkoły i przedszkole Podsumowanie 15 sierpniaRadzyminiak

Szanowni 
Państwo, 
Publikujemy pierwszy numer biuletynu „Radzyminiak”, który przedstawia najważniejsze wyda-rzenia samorządowe oraz inicja-tywy społeczno-kulturalne Gmi-ny Radzymin w 2015 roku. Bogactwo tegorocznych wydarzeń zmusiło nas do bardziej skrótowe-go i selektywnego potraktowania wielu tematów niż tego byśmy pragnęli. Jednak kolejne numery będą wydawane w okresach trzy--czteromiesięcznych, co pozwoli na szerokie, publicystyczne po-dejście do tematyki poruszanej na bieżąco w lokalnej prasie oraz na portalach internetowych. Taka jest też nasza ambicja odnośnie tego  wydawnictwa.

Znacznie ważniejszym celem, ja-ki chcielibyśmy postawić przed „Radzyminiakiem”, jest „wyjście do ludzi” z jego tworzeniem. Dla-tego serdecznie zapraszamy orga-nizacje pozarządowe, kluby spor-towe oraz mieszkańców Gminy  Radzymin do współpracy w zakre-sie propozycji tematów, jak i two-rzenia treści naszego wspólnego  Pisma.

Tymczasem życzymy Państwu przyjemnej lektury, jeszcze 
przyjemniejszych, 
radosnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego  Nowego Roku.

Redaktor  
naczelny  
Piotr Charyło 
wraz z zespołem  
redakcyjnym

Rok zmian
Ostatnie dwanaście miesięcy minęło pod znakiem zmian, zarówno w życiu Gminy Radzymin, jak też w życiu Burmistrza Krzysztofa Chacińskiego, którego poprosiliśmy o wywiad podsumowujący ten etap.

Animacja kultury  w Radzyminie 
Historia i plany nowego dyrektora Biblioteki Publicznej  (str. 12)

KULTUR A

Nowi pracownicy urzędu
Specjaliści, fachowcy, ludzie  z doświadczeniem  (str. 4)

SAMOR Z ĄD

Oferta sportowa  Gminy Radzymin
Karate, taniec sportowy, piłka ręczna i nożna...  (str. 14)
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SAMOR ZĄD

Od 1 września 2017 r. w siódmej klasie 
szkoły podstawowej uczniowie, oprócz 
angielskiego, będą uczyli się drugiego ję-
zyka obcego.

Na podstawie ankiety, która była pro-
wadzona w marcu br. w szkołach pod-
stawowych w gminie Radzymin, zostały 
określone dodatkowe języki obce, któ-
rych będą się uczyć uczniowie w klasach 
siódmych. Angielski nadal pozostanie 
pierwszym nauczanym językiem obcym, 
zaś dodanie drugiego języka jest wyma-
gane nową podstawą programową, okre-
śloną przez MEN. 

W największych szkołach na terenie 
gminy Radzymin, które na jednym po-
ziomie mają cztery lub więcej klas w jed-
nym roczniku, będą trzy nowe lektora-
ty, w szkołach średniej wielkości – dwa, 
a w najmniejszych, czyli tam gdzie jest 
tylko jedna klasa w roczniku – jeden 
dodatkowy lektorat. I tak w Szkołach 

Podstawowych nr 1 i nr 2 w Radzyminie 
uczniowie klas siódmych będą mogli wy-
brać drugi język spośród hiszpańskiego, 
francuskiego lub niemieckiego. W Szkole 
Podstawowej nr 1 w Słupnie będą mogli 
dokonać wyboru pomiędzy hiszpańskim 
i niemieckim, zaś w Szkole Podstawowej 

w Starych Załubicach – pomiędzy nie-
mieckim i francuskim. W pozostałych 
mniejszych szkołach nie będzie wyboru 
i będą tam nauczane następujące języki: 
w Nadmie - hiszpański, w Ciemnem - 
niemiecki, a w Szkole Podstawowej nr 2 
w Słupnie - francuski. 

Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
(Oś Priorytetowa X „Edukacja dla roz-
woju regionu”).

W ramach projektu we wszystkich 
szkołach podstawowych i gimnazjach 
prowadzonych przez gminę Radzymin 
uczniowie biorą udział w zajęciach do-
datkowych np. z języków obcych, histo-
rii, matematyki, informatyki, biologii 
i chemii, w warsztatach przyrodniczo-
-ekologicznych, teatralnych, czy warca-
bowych. Zajęcia odbywają się przy zasto-
sowaniu nowatorskich, interesujących 
dla uczniów metod oraz przy użyciu 
nowoczesnego sprzętu z zastosowaniem 

pomocy dydaktycznych, które rozbu-
dzają ciekawość ucznia. Projektem ob-
jętych jest 1560 radzymińskich dzieci.

Gmina Radzymin, w imieniu szkół, 
zakupiła ze środków otrzymanych z dota-
cji pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbęd-
ny do realizacji zajęć. Do 11 gminnych 
szkół trafiły m.in. 4 tablice interaktyw-
ne, 7 laptopów, 7 rzutników multime-
dialnych, 3 drukarki wielofunkcyjne, 3 
aparaty fotograficzne, a także 26 mikro-
skopów biologicznych z cyfrowymi ka-
merami. Do szkolnych bibliotek trafiło 
ponad 1060 podręczników, słowników 
oraz innych książek, a także materiały 
audiowizualne oraz 144 gry edukacyjne 
i językowe. Pracownie przyrodnicze oraz 
biologiczne zostały wyposażone w ponad 
250 różnych pomocy typu globusy, kom-
pasy, lornetki, teleskop, modele układu 
słonecznego, stacje meteo, zestawy do 
eksperymentów typu badanie gleby, wo-
dy i powietrza, wyposażenie laboratoryj-
ne, plansze edukacyjne oraz programy 
dla tablic interaktywnych. Uczniowie, 
poprzez osobiście wykonywane eks-
perymenty, będa mogli poznawać pra-
wa fizyki. Trafią do nich m.in. zestawy 
do budowania obwodów elektrycznych, 
także z zastosowaniem fotowoltaiki, ława 
optyczna, elektroskop, maszyna elektro-
statyczna Wimshursta. Warcabiści mają 

do dyspozycji 20 nowych szachownic 
oraz 15 profesjonalnych elektronicz-
nych zegarów szachowych. Wartość 
zakupionych pomocy dydaktycznych 
to łącznie 155.661 zł. 

W ramach projektu „Szkoła Rów-
nych Szans – VI edycja” zaplanowane 
są również inne działania. Podczas fe-
rii zimowych w Zespole Szkół w Słup-
nie zainstalowana zostanie sieć WiFi 
obsługująca szkolny sprzęt kompute-
rowy oraz tablice interaktywne. 

Na wiosnę rozpoczną się też zapla-
nowane wyjazdy edukacyjne. Blisko 
1000 dzieci będzie miało możliwość 
wziąć udział w 40 wycieczkach m.in. 
do Centrum Nauki Kopernik, Cen-
trum Edukacji Przyrodniczo-Ekolo-
gicznej w Powsinie, ZOO, Farmy Iluzji, 
teatrów, muzeów, czy innych instytu-
cji edukacyjnych. Podczas wyjazdów 
uczniowie uczą się przez doświadcze-
nie, eksperymenty, podejmują wy-
zwania np. inżynieryjne, naukowe, 
logiczne, tak jak np. w Centrum Na-
uki Kopernik, oraz uczą się funkcjono-
wania w obszarze kultury, sztuki (np. 
podczas wyjazdu do teatru).

Projekt trwać będzie do końca 2017 
roku. Jego całkowita wartość dla gmi-
ny Radzymin wynosi 1.000.744 zł. 
(w tym dotacja 904.508 zł).

W pierwszym wydaniu „Radzy-
miniaka” w grudniu 2015 r. przedsta-
wialiśmy Państwu koncepcję rozwoju 
ścieżek rowerowych w gminie Radzy-
min. Ten plan wkracza właśnie w fazę 
realizacji: gmina uzyskła dofinanso-
wanie unijne na ścieżki wzdłuż ulic 
Maczka, Weteranów, Konopnickiej 
oraz kilku ulic w centrum miasta.

Aby wybudować planowane ścież-
ki rowerowe, które połączą centrum 
Radzymina z granicami z Nieporę-
tem z jednej strony i z Wołominem 
z drugiej, Gmina Radzymin weszła 
w porozumienie z siedmioma gmi-
nami z najbliższego otoczenia War-
szawy, a także ściśle współpracuje 
z Powiatem Wołomińskim. Złożo-
ny wspólnie wniosek znalazł się na 
pierwszym miejscu wśród projek-
tów, które mają otrzymać dofinan-
sowanie w ramach programu ZIT 
WOF (Zintegrowane Inwestycje Te-
rytorialne Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego) i Planu Gospodar-
ki Niskoemisyjnej.

W ramach tego projektu w Ra-
dzyminie ma powstać 9,2 km ścieżek 
rowerowych lub ciągów pieszo-ro-
werowych oraz ponad 2,6 km chod-
ników. Będą one budowane wzdłuż 
ulic: Maczka, Weteranów, Konop-
nickiej, al. Jana Pawła II (odcinek 
między ulicami Maczka i Czartory-
skiej) oraz jako połączenie al. Jana 
Pawła II z ul. Wołomińską ulicami 
Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców 

Wileńskich i Mickiewicza. Łączny 
koszt dla Gminy Radzymin wynosi 
ponad 10,8 mln zł, z czego ponad 8,6 
mln zł –  czyli 80% wartości projek-
tu – stanowi dofinansowanie unijne.

Na pierwszy ogień idzie budo-
wa trasy dla rowerów wzdłuż ul. 
Maczka, która zostanie realizowa-
na w ramach kompleksowej przebu-
dowy drogi. W następnej kolejności 
powstanie odcinek na ul. Weteranów 
od ul. Konopnickiej do przejazdu. 
Plan zakłada, że budowa ścieżek ro-
werowych na wymienionych powy-
żej ulicach zostanie zakończona do 
połowy roku 2018.

„Ogromnym sukcesem jest part-
nerstwo ośmiu gmin na dużą ska-
lę. Gminy połączyły wysiłki, dzięki 
czemu będziemy mogli zbudować 
w Radzyminie ścieżki rowerowe, 
które nie tylko służą naszym miesz-
kańcom, ale też łączą się z siecią 
transportu przyjaznego środowi-
sku wokół Warszawy” – powiedział 
Krzysztof Chaciński, burmistrz Ra-
dzymina. Osiem gmin z czterech po-
wiatów (Czosnów, Jabłonna, Legio-
nowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy 
Dwór Maz., Radzymin i Wieliszew), 
z Legionowem jako partnerem wio-
dącym, przygotowało projekt, który 
zakłada wybudowanie łącznie blisko 
80 km tras rowerowych za ok. 60 
mln złotych, finansowanych w 80 % 
ze środków unijnych. 

▷ Mariusz Kierszulis / DKK

Takim symbolem będą oznakowane 
ścieżki rowerowe, dofinansowane 

w ramach ZIT WOF 

Więcej języków obcych w podstawówkach
Ścieżki rowerowe wkraczają  
w fazę realizacji
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SPOŁECZNOŚĆ

Łosie to małe sołectwo, które niewielką liczbę mieszkańców rekompensuje wysokim poziomem ich 
zaangażowania w życie naszej wspólnoty – podkreśla z dumą pani sołtys i zarazem radna Ewelina Kostrzewa.

Pani Ewelino, któż lepiej orientuje się 
w problemach wsi, jeśli nie sołtys? 
Tymczasem Pani jest nie tylko 
sołtysem, ale również radną gminy 
Radzymin, co oznacza, że spoczywa 
na Pani podwójna odpowiedzialność 
za sprawy swojej miejscowości.

Oczywiście, mam tego świadomość 
i cieszę się, że mogę pracować na rzecz 
swojej społeczności. Mieszkanką Ło-
sia jestem od dziecka, od początku do-
strzegałam tutejsze problemy, stąd też 
decyzja żeby zmienić coś na lepsze.

Staram się być otwarta dla swoich 
mieszkańców, z uwagą wsłuchiwać się 
w ich prośby i potrzeby. Dlatego za-
wsze jestem dostępna. Ponadto pro-
wadzę stronę na facebooku dla miesz-
kańców Łosia, na której zamieszczam 
wszelkie istotne wiadomości dotyczące 
naszego sołectwa oraz aktualne wyda-
rzenia.

Bycie sołtysem sprawia mi wielką 
satysfakcję, a wszystkie zmiany zacho-
dzące w Łosiu przy moim udziale, po-
zytywnie mnie napędzają i motywują 
do kolejnych działań.

Czy mieszkańcy Łosia chętnie 
angażują się w sprawy swojej wsi?

Mogę z dumą powiedzieć, że ludzie 
chętnie angażują się w sprawy naszej 
wsi. Na wyróżnienie zasługuje posta-
wa młodszej części społeczności. Dzięki 

nim udało się przeprowadzić wiele lo-
kalnych inicjatyw, jak na przykład zago-
spodarowanie placu zabaw, czy budowa 
wspólnotowego miejsca ogniskowego. 
Na terenie sołectwa działa także grupa 
mieszkanek promująca zdrowy tryb ży-
cia oraz koło modlitewne (różańcowe).

Jakie przedsięwzięcia, inwestycje 
udało się dotychczas zrealizować na 
terenie sołectwa?

Moim priorytetem było nadrobienie 
zaległości infrastrukturalnych sołectwa. 
Jednym z pierwszych działań było obję-
cie siecią wodociągową całego zamiesz-
kałego obszaru Łosia.  Obecnie  zna-
cząca część wsi posiada już wodociąg. 
Trwają zaawansowane prace projekto-
we nad objęciem siecią także innych re-
jonów sołectwa (szczególnie jego części 
leśnej), co umożliwi połączenie z sąsied-
nią miejscowością.

Do najważniejszych inwestycji, które 
udało się zrealizować od początku ka-
dencji zaliczyć należy m.in:

oświetlenie części ulicy Działkowej, 
oświetlenie ulicy Szyszkowej, wprowa-
dzenie komunikacji weekendowej (ob-
sługiwanej przez busy), utworzenie we 
wsi strefy rekreacyjno-rodzinnej wraz 
z placem zabaw (była to inwestycja w ca-
łości zrealizowana z funduszu sołeckie-
go), jak również wprowadzenie nowej, 
bezpieczniejszej dla pieszych organiza-
cji ruchu wraz z progami zwalniającymi 

Małe Łosie z wielkimi ambicjami 

Rządza to największy atut sołectwa i szansa na jego turystyczny rozwój.

oraz poprawa bezpieczeństwa na prze-
biegającej przez wieś drodze powiatowej, 
gdzie w końcu udało nam się przekonać 
starostwo do montażu barierek ochron-
nych przy rzece Rządza, odmalowania 
starego mostu, oraz montażu lustra. Ko-
lejne inwestycje przed nami.

Czego jeszcze brakuje, jakie są 
najbardziej palące potrzeby wsi?

Łosie to miejscowość, która przez lata 
była pomijana przy wszystkich inwesty-
cjach. Przez szereg lat zaniedbań narosło 
wiele problemów, wymagających podję-
cia zdecydowanych działań. Z punktu 
widzenia mieszkańców najdotkliwsze 
z nich to między innymi: brak utwardzo-
nych dróg, oświetlenia oraz chodników 
dla pieszych. 

Istotną uciążliwością jest także brak 
sieci gazowej. W 2016 roku wspólnie 
z mieszkańcami podjęłam inicjaty-
wę polegającą na złożeniu wniosków 
o podłączenie do sieci. Złożyła je znacz-
na część mieszkańców – niestety, odpo-
wiedź ze strony PGNiG (operatora sieci) 
była negatywna dla wszystkich zainte-
resowanych. 

Ponadto, w 2016 roku w Łosiu przestał 
istnieć oddział przedszkolny, pojawił się 
problem utrzymania i zagospodarowa-
nia budynku, który wymaga znaczących 
inwestycji. Budynek jest w chwili obecnej 
wykorzystywany na potrzeby wspólnoty 
wiejskiej.  Działalność prowadzą w nim 
także harcerze ze Szczepu 9 Radzymiń-
skich Drużyn Harcerskich i Gromad Zu-
chowych Labirynt, zrzeszającego w swo-
ich szeregach młodzież i dzieci z terenu 
naszego sołectwa. W budynku odbywają 
się także zajęcia dla dzieci oraz wykorzy-
stywany jest jako miejsce spotkań i inte-
gracji mieszkańców Łosia.

Jak układa się współpraca Sołtysa z 
Radą Miejską i Burmistrzem?

Dzięki otwartości Burmistrza Krzysz-
tofa Chacińskiego i świeżemu spojrzeniu 
Rady Miejskiej na problemy sołectwa, 
udało się nam zrealizować wspomniane 

powyżej inwestycje w naszej wsi, a kolej-
ne będą realizowane już wkrótce.

Jakie inicjatywy poza inwestycjami 
udało się Pani dotychczas 
zrealizować?

Od początku swojej kadencji udało 
mi się zrealizować kilka ważnych przed-
sięwzięć o charakterze kulturalnym. Za 
najważniejszą z nich uważam, budzą-
ce niezwykłe zainteresowanie wśród 
mieszkańców, wakacyjne „Kino pod 
Chmurką”, które udało się zrealizować 
dzięki środkom pozyskanym w pierw-
szej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Na trwałe do kalendarza imprez na-
szej wspólnoty wpisały się także orga-
nizowane z mojej inicjatywy imprezy 
integracyjne m.in.: kuligi dla mieszkań-
ców oraz zabawy z animacjami dla naj-
młodszych.

Z kolei, w lutym bieżącego roku uda-
ło mi się zorganizować po raz pierwszy 
imprezę „Ferie w Łosiu”. Był to cykl se-
ansów filmowych dla najmłodszych, za-
kończonych wspólną zabawą z anima-
cjami przy muzyce.

Co jest największym atutem Państwa 
miejscowości i jak wyobraża sobie 
Pani przyszłość swojej wsi?

Atutem Łosia jest jego pozamiejskie 
położenie, cisza, piękne lasy, łąki oraz 
bliskość rzeki Rządzy. 

Mam nadzieję, że już wkrótce nasza 
wieś stanie się nowoczesną i rozwiniętą 
miejscowością, która będzie przyjazna 
dla wszystkich mieszkańców. Liczę, że 
w najbliższych latach na naszych tere-
nach powstaną atrakcyjne trasy rowero-
we oraz trasy nording walking, a rzeka 
Rządza zostanie oczyszczona i pogłę-
biona, dając szansę na rozwój turystyki 
wodnej w naszym rejonie.

Jest to duży potencjał. To wła-
śnie przez Łosie już kolejny rok z rzę-
du przejeżdża Poland Bike Marathon, 
a w zeszłym roku odbyła się tutaj du-
ża sportowa impreza, stanowiąca jedną 
z edycji „Biegu na Orientację”. Te przy-
kłady świadczą o wysokiej atrakcyjności 
naszego terenu i wskazują kierunek, w ja-
kim powinien rozwijać się w przyszłości.

Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiał Rafał S. Lewandowski

Ważną inwestycją było  
oświetlenie ul. Działkowej…

...oraz poprawa bezpieczeństwa na  
głównych ulicach biegnących przez wieś.

 Mieszkańcy 
sołectwa chętnie 
angażują się 
w jego sprawy 
i biorą udział 
we wspólnych 
spotkaniach 
przy ognisku czy 
kuligach.

SAMORZĄD 
Rozwiązanie  
Straży Miejskiej  
w Radzyminie

 • 2016-03
SAMORZĄD 
Rozpoczyna 
działalność  
Eko Patrol

 • 2016-04
SPOŁECZNOŚĆ 
Linia ZTM L40 
łączy Nadmę 
z Markami i 
Wołominem

 • 2016-04
KULTURA 
I Noc Odkrywców 
w Radzyminie - 
wieczorne zwiedzanie 
zabytków i zakładów 
przemysłowych

 • 2016-05
KULTURA 
Mieczysław Chojnacki 
Honorowym Obywatelem 
Radzymina (sesja 
nadzwyczajna  
w dniu pamięci Żołnierzy 
Wyklętych)

 • 2016-01
SPOŁECZNOŚĆ 
PRZEDSZKOLE 
- rekrutacja. Aż  

1185 miejsc,  
z czego 65% to miejsca 
całodzienne

 • 2016-03
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SPOŁECZNOŚĆ

Łosie to niewielka, licząca niespełna 400. mieszkańców wieś, położona w północnej części naszej gminy nad rzeką Rządzą. 
Od centrum Radzymina oddalona jest o ok. 4,5 km. Sołectwo Łosie zajmuje rozległy obszar 726,36 ha i pod względem 
powierzchni znajduje się na trzecim miejscu spośród wszystkich sołectw w gminie.

Łosie – gawęda o zaginionym młynie  
i pierwszym łosiaku, co na MIG-u lata…

INWESTYCJE
Gmina otrzymuje 840.000 zł 
dofinansowania do przebudowy ulic 
Batorego, 11 listopada, Daszyńskiego  
i Czartoryskiej w ramach tzw. 
schetynówek, czyli Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych

 • 2016-06
KULTURA 
Jubileusz  
20-lecia KS  
„Rządza” Załubice

 • 2016-06
SPOŁECZNOŚĆ 
Otwarcie placu 
zabaw Aviva 
w Słupnie przy 
udziale Jaśka Meli

 • 2016-06
INWESTYCJE 
Radzymin otrzymuje 5 600 000 zł 
dofinansowania do budowy sieci kanalizacyjnej, 
co pozwoli na przyłączenie do niej budynków  
z ulic: Nowej, Władysława IV, Akacjowej, Zielnej, 
Żwirkowej, Ziemowita, Bażanciej, Dębowej, 
Lawendowej, Pileckiego, Partyzantów

 • 2016-06
INWESTYCJE 
Rusza rozbudowa 
Zespołu Szkół 
im. ks. Eleonory 
Czartoryskiej

 • 2016-06

Bogactwem naturalnym Łosia są wy-
stępujące na tym terenie surowce ilaste, 
wykorzystywane do produkcji ceramiki 
budowlanej. Jednak największym walo-
rem wsi jest jej malownicza i atrakcyj-
na dla wypoczynku lokalizacja, doce-
niona przez działkowiczów. Rozwojowi 
tej formy rekreacji sprzyja bezpośred-
nie sąsiedztwo lasów zachęcających do 
spacerów, wędrówek czy biegania oraz 
urokliwych, naturalnych okolic Rządzy, 
wraz z rozciągającymi się nad jej brze-
gami polami i łąkami. Stwarzają one 
szansę na coraz rzadszą możliwość spo-
tkania z sarną, zającem, wieloma gatun-
kami ptaków, a niekiedy nawet z królem 
tych okolic – łosiem.

A skoro już wywołaliśmy nazwę tego 
sympatycznego przeżuwacza, będące-
go największym współcześnie żyjącym 
gatunkiem ssaka kopytnego z rodziny 
jeleniowatych, nie sposób uniknąć ko-
lejnego ciekawego zagadnienia, jaką jest 
współczesna nazwa wsi, a w szczególno-
ści jej odmiana, przysparzająca tak wie-
le trudności, zwłaszcza nowym miesz-
kańcom ziemi radzymińskiej.

Problemat łosia, czyli…  
w Łosiach, czy w Łosiu?

Wśród czytelników znajdzie się za-
pewne ktoś, kto przynajmniej raz zasta-
nawiał się, gdzie właściwie się znalazł: 
w Łosiach – jak sugeruje nazwa Łosie, 
czy w Łosiu, jak uparcie utrzymują 
rdzenni radzyminiacy?

Otóż, czy nam się to podoba czy nie, 
rację mają rdzenni mieszkańcy. Nazwę 
wsi Łosie w gminie Radzymin, traktu-
jemy bowiem jako rzeczownik nijaki 
w liczbie pojedynczej. „Piękne jest to 
nasze Łosie”; „Wracam z tego nasze-
go Łosia”; „Byłem wczoraj na działce 
w Łosiu”. Prawidłowa odmiana wyglą-
da zatem następująco: M. = Łosie, D. = 
Łosia, C. = Łosiu itd., (co potwierdza 

chociażby „Wykaz urzędowych nazw 
miejscowości w Polsce” z 2015 r.).

Co było pierwsze: Łoś czy Łosie?
Co ciekawe, przeglądając zachowa-

ne archiwalia, można dojść do wniosku, 
że problem z nazwą wsi i jej odmianą 
występuje co najmniej od pięciuset lat. 
W najstarszych znanych nam doku-
mentach, spisanych po łacinie, najpierw 
pojawia się „Lossyowa Wolya” lub „Los-
sya Wolya” (zapisy z 1481 roku). Później-
sze wzmianki wymieniają natomiast 
nazwy: „Loszye” (1507 r.) i „Lossie” 
(1526 r.) a więc sugerujące współczesne 
brzmienie nazwy wsi, czyli Łosie. Warto 
jednak zauważyć, iż mając do czynienia 
z dokumentami spisanymi zaledwie na 
przestrzeni 55 lat, dysponujemy kilko-
ma różnymi formami zapisu nazwy wsi. 
Może to świadczyć o sporym problemie, 
którego ówczesnym skrybom przyspo-
rzyło odnotowanie w języku łacińskim 
trzyliterowej nazwy, zawierającej na do-
datek aż dwa polskie znaki.

Co innego autochtoni, ci nie mieli 
żadnego problemu z odmianą nazwy 

miejscowości. Co najmniej przez cały 
wiek XIX i połowę wieku XX-go wiado-
mo było, że wieś nazywa się Łoś. A skąd 
było to wiadomo? Bo tak ją nazywali 
i rodzice, i dziadkowie, tak ją pisali lo-
kalni urzędnicy i pod taką nazwą za-
znaczano na mapach. A skoro wszyscy 
wokół nie mieli wątpliwości, że ta wieś 
nad strugą zowie się Łoś, to zapewne tak 
też się zwała na długo przed nadejściem 
XIX wieku, żeby nie powiedzieć od sa-
mego jej zarania.

Ale czy oby na pewno? Wszak ta 
sama lokalna społeczność, nieznająca 
arkanów językoznawstwa, przez wieki 
tłumaczyła sobie pochodzenie nazwy 
Radzymin od słów „radzę omiń” i była 
przekonana o słuszności swoich twier-
dzeń. Ani ojciec, ani dziadek, ani nawet 
dziadek dziadka nie mogli przecież pa-
miętać o istnieniu jakiegoś tam Radzy-
mira vel Radzyma, którego imię zaginę-
ło gdzieś w pomroce dziejów, wyparte 
wszechobecnymi Janami, Ziutkami, 
Piotrami czy innymi Antkami.

I tu rzeczywiście pojawia się zasko-
czenie, ponieważ na mapach z II poł. 

XVIII w. wieś figuruje jako: „Laszie” 
a nawet „Laszcze”, co może wskazywać, 
że wcześniej nazywała się jednak Łosie. 
(Forma „Łoszye”, jak już wspomniano 
wzmiankowana była na początku XVI 
wieku).

Pytanie zatem, skąd ten Łoś i co było 
pierwsze: Łoś, czy Łosie? Językoznawcy 
sugerują, że forma Łoś powstała w wy-
niku zmiany rodzaju gramatycznego, 
wyprowadzając rodowód nazwy wsi 
właśnie od najstarszego znanego zapisu: 
Łossyowa Wola i wskazując na ogólny 
trend językowy w tym zakresie, panu-
jący w okresie I Rzeczpospolitej, kiedy 
to nazwy miejscowości przybierały ro-
dzaj męski (np. Radzymino zmieniło się 
w Radzymin).

Niemniej, pierwotny trzon nazwy 
należy wywodzić od Łosia w liczbie po-
jedynczej, a nie od łosi w liczbie mnogiej 
(Łosie w rozumieniu „ziemie łosia”, „ło-
sie tereny”). Po prostu Łosie w tym zna-
czeniu najpewniej odnosiło się do kilku 
rozproszonych, sąsiednich przysiół-
ków. Wszak pod koniec XV w. w oko-
licy nasiliły się procesy kolonizacyjne 

– w miejscu wykarczowanej puszczy na 
tzw. „rudzie” (słowo oznaczające wypa-
lony las), osiedlali się nowi mieszkań-
cy, dając początek późniejszej wsi Ru-
da, a będącej początkowo przysiółkiem 
zwanym: Ruda Łosia, Ruda Łosko, Ru-
da-Łoś, (do której też przypuszczalnie 
może odnosić się wzmianka Łossyowa 
Wola z 1481 r., oznaczająca wprost pusty 
teren za Łosiem, oddany nowym osad-
nikom). 

Tym bardziej interesujące jest, że 
urzędowe nadanie wsi obecnie funk-
cjonującej nazwy Łosie (lub jak kto wo-
li jej przywrócenie) nastąpiło dopiero 
w czasach nam współczesnych, naj-
prawdopodobniej po przeniesieniu sie-
dziby starostwa powiatowego z Radzy-
mina do Wołomina, a więc w 1952 roku. 
(nazwa Łosie pojawia się właśnie w 1952 
r. w wykazie gromad PRL-u wg stanu 
z lipca tegoż roku, podczas gdy na kilku 
mapach z końca lat 40-tych i początku 
lat 50-tych XX w. miejscowość figuruje 
jeszcze jako Łoś). 

ŁOSIE od Łosia, czy też od łosia?
Biorąc pod uwagę, że większość 

nazw miejscowości w Polsce ma pocho-
dzenie osobowe, na początku należa-
łoby poważnie rozważyć kandydaturę 
jakiegoś Pana Łosia, czyli szlachcica Ło-
siem zwanego, albo z przezwiska (z racji 
zamieszkania wśród lasów i moczarów), 
albo z nazwiska (szlachecki ród Łosiów 
znany był niegdyś na Mazowszu, np. 
w ziemi ciechanowskiej). Problem jed-
nak w tym, że najstarsze zachowane 
wzmianki traktujące o interesującej nas 
wsi, nie wspominają o mieszkających 
tu przedstawicielach rodu Łosiów. Za 
to w dokumentach z XVI w. wymienia 
się mieszkańców tj.: Stanisław z Łosia 
czy Piotr Łoski, co wskazuje raczej na 
stopniowe kształtowanie się nazwiska 
Łoski od miejsca zamieszkania tutej-
szej szlachty, czyli Łosia (przymiotnik 
łoski), a nie odwrotnie. O rodzie Łosiów 
milczy też wcześniejszy dokument, po-
chodzący z 1481 r., który jako właściciela 
tych okolic wymienia niejakiego Rogalę 
z Dybowa.

Wobec powyższego zasadne wydaje 
się twierdzenie, że nazwa ma charak-
ter miejscowy i zgodnie z wywodami 
etymologów pochodzi jednak od wyra-
zu pospolitego „łoś”. Za pochodzeniem 

Dokończenie tekstu na stronie 16
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KULTUR A

INWESTYCJE 
Pozyskanie niemal 
2.000.000 zł z PROW na 
przebudowę ulic Rzecznej 
w Nadmie i Bieszczadzkiej 
w Słupnie (podpisanie 
umowy 14.07.2016)

 • 2016-06
KULTURA 
Pierwszy 
historyczny 
mural w 
Radzyminie 
ukończony.

 • 2016-07
SPORT 
73. Tour  
de Pologne 
startuje  
z Radzymina

 • 2016-07
KULTURA 
Światowe Dni 
Młodzieży  
w Radzyminie  
– witamy gości  
z Ghany

 • 2016-07
KULTURA 
"Lato w parku" - niedzielne 
festyny podczas wakacji 
w Parku Czartoryskiej – 
zachęcamy Radzyminiaków 
do przebywania w tym 
pięknym parku.

 • 2016-07
SPOŁECZNOŚĆ 
Pożegnanie Ks. proboszcza 
Stanisława Kucia. Po wielu 
latach posługi w naszej 
parafii odchodzi  
na zasłużoną emeryturę

 • 2016-08

Rok 2017 jest dla radzymińskiej kultury rokiem wyjątkowym. Czterdzieści lat temu założono w Radzyminie  
pierwszy powojenny ośrodek kultury. Trzydzieści lat temu jego dyrektorem został Mirosław Jusiński.

Jubileusze radzymińskiego ośrodka 
kultury i dyrektora Jusińskiego

Od momentu rozpoczęcia działalno-
ści w styczniu 1977 roku, radzymiński 
ośrodek kultury przechodził na prze-
strzeni lat liczne przeobrażenia. Począt-
kowo nosił mało chlubną nazwę Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Propagandy 
i Kultury i zgodnie z wolą ówczesnych 
władz, oprócz działalności kulturalno-
-oświatowej, zajmował się „rozwijaniem 
kultury politycznej i realizacją progra-
mów pracy ideowo wychowawczej”. 
W praktyce sprowadzało się to do orga-
nizacji imprez zgodnie z socjalistycznym 
kalendarzem (22 lipca, 1 maja, 8 marca, 
dożynki) i wywieszania w gablotach 
„odgórnie zatwierdzonych” materia-
łów propagandowych (np. o rekordowej 
produkcji surówki w hutach, czy wydo-
byciu węgla w kopalniach). Dla radzy-
miniaków liczyła się jednak codzienna 
działalność ośrodka – powstało miejsce, 
w którym mogli interesująco spędzać 
czas wolny i rozwijać talenty artystyczne.

Ośrodek początkowo funkcjonował 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, później 
w zabytkowym domku administratora, 
na terenie parku Eleonory Czartoryskiej, 
a od 1982 r. na piętrze nad ówczesną sie-
dzibą OSP przy ul. Komunalnej 2. Po 
dziś dzień budynek, w którym obecnie 
urzęduje PWiK i oddział AMIiRu, zwa-
ny jest przez radzyminiaków OPiKiem.

We wrześniu 1986 roku, mocą Uchwa-
ły Rady Narodowej Miasta i Gminy Ra-
dzymin, ośrodek uzyskał nowy statut, 
dający większą samodzielność. Nadal 
jednak nie było mowy o organizowaniu 
choćby imprez masowych – chyba, że był 
to Dzień Dziecka, z której to uroczysto-
ści pod względem inwencji i rozmachu 
radzymiński ośrodek słynął. Ograni-
czono jednak jego rolę propagandową, 
na korzyść kulturalnej, co przejawia-
ło się w nowej nazwie - Miejsko Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Radzyminie. 
Tak więc zmieniała się rola ośrodka, 

zmieniały się siedziby. Najważniejsi by-
li jednak ludzie. Do rozwoju ośrodka 
przyczynili się jego dyrektorzy – Jolanta 
Hebda, Wiktor Kopeć, Barbara Szczuc-
ka. Wielką rolę odegrali liczni anima-
torzy, rozbudzający wśród młodzieży 
pasje i talenty. Wreszcie wielki wpływ 
wywarli aktywni kulturalnie, arty-
stycznie i patriotycznie radzyminiacy.

W roku 1987 dyrektorem ośrodka 
została postać dla radzymińskiej kul-
tury szczególna – Mirek Jusiński. Czło-
wiek orkiestra, samodzielny i kreatywny 
wulkan energii o licznych talentach ar-
tystycznych, sportowych i organizacyj-
nych. Ten angaż, przeprowadzony przez 
ówczesnego Naczelnika Miasta i Gminy 

Radzymin Grzegorza Kozę okazał się 
„strzałem w dziesiątkę” – po skomple-
towaniu doborowego zespołu animato-
rów, takich jak m.in. Anna Matera-Le-
wicka, Andrzej Kuśmierski, Zbyszek 
Pachulski i nieżyjący już, niestety, Pio-
trek Karwacki, grupa ta rozpoczęła naj-
bardziej rozwojowy w radzymińskiej 
kulturze okres, którego apogeum przy-
padło na lata dziewięćdziesiąte. Wiedy 
to ruszyły pełną parą imprezy masowe. 
Koronnym przykładem były organizo-
wane już od roku 1989, wraz z Towarzy-
stwem Przyjaciół Radzymina (współ-
tworzonym przez Mirka Jusińskiego) 
pierwsze i największe w kraju obcho-
dy rocznic Cudu nad Wisłą. Niemal od 

początku uroczystość ta została uświet-
niona szeregiem imprez towarzyszących, 
jak turniej brydżowy, loty gołębi pocz-
towych, półmaraton, koncerty gwiazd, 
wystawy sprzętu wojskowego, pokazy 
sztucznych ogni i wielu innych, stając się 
wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim.

Każdy, kto mieszkał lub bywał w Ra-
dzyminie w latach 90., pamięta masę uda-
nych inicjatyw ówczesnego MGOK-u. 
Dzięki determinacji dyrektora Jusiń-
skiego ośrodek przejął państwowe kino 
(co było ewenementem w skali kraju), 
które, wraz z bilardami i automatami 
do gier, uratowało ośrodek przed ban-
kructwem, powszechnie dotykającym 
instytucje kultury w czasach przemia-
ny ustrojowej. Po opuszczeniu przez 
Straż Pożarną parteru budynku przy 
ul. Komunalnej stworzono tam dysko-
tekę, która, jako jedna z dwóch w Polsce 
(obok warszawskiej), mogła pochwalić 
się podświetlaną podłogą. Nad dyskote-
ką ośrodek otworzył kafejkę „Kieracik”, 
w której odbywały się kameralne koncer-
ty, występy i spotkania kół dyskusyjnych. 

Dodać należy, że większość projektów, 
remontów, przebudów i napraw była dzie-
łem rąk i umysłów pracowników ośrod-
ka – od dyrektora, poprzez animatorów, 
na księgowej kończąc. Po prostu nie było 
komu i za co tego zlecić. Takie czasy…

Pomimo wszelkich ograniczeń, ra-
dzymińscy animatorzy szli z duchem 
czasu, a niekiedy trochę go nawet wy-
przedzali. Otóż już na początku lat 90. 
radzyminiacy mogli obejrzeć w ośrod-
ku emisję filmu cyfrowego z płyty Laser 
Disc (nagranie koncertu Dire Straits), czy 
filmy w 3D, które oprócz naszego ośrod-
ka wyświetlało tylko warszawskie Kino 
OKO. W kafejce „Kieracik” można było 
też oglądać programy satelitarne (dru-
ga antena satelitarna w Radzyminie), 
działała też wypożyczalnia kaset video.

Osiągnięcia dyrektora Jusińskiego 
i Radzymińskiego Ośrodka Kultury (ta-
ką nazwę przyjęto w 1995 r.) były, rzecz 
jasna, dostrzegane i doceniane przez 
kolejnych radzymińskich samorzą-
dowców. W efekcie, decyzją burmistrz 
Elżbiety Żmijewskiej nastąpiło rozsze-
rzenie kompetencji ośrodka i samego 
dyrektora. W roku 2000 ROK stał się 
ROKiSem, rozszerzając swoją działal-
ność o sport i obejmując na swoją sie-
dzibę nowo wybudowaną halę sportowo 
– widowiskową przy alei Jana Pawła II. 
Ten etap historii ośrodka trwa do dziś.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kiedy zacząłem gromadzić informa-
cje i materiały do tego tekstu, szybko 
zrozumiałem, że moje dziennikarskie 
starania skazane będą na niepowodze-
nie. Artykuł w gazecie to stanowczo za 
mało, by wymienić wszystkie inicjaty-
wy i działalności ośrodka, wspomnieć 
o wszystkich ważnych dla radzymiń-
skiej kultury postaciach – artystach, 
animatorach, sponsorach. Aby podsu-
mować 40. lat działalności ludzi pasji, 
ich wkładu w budowanie i pielęgnowa-
nie radzymińskiej tożsamości kulturo-
wej, należałoby raczej napisać książkę.

Ostatecznie, wraz z Jackiem Góra-
lem postawiliśmy na stworzenie filmu 
dokumentalnego, który nieco szerzej 
przedstawi rys historyczny działalności 
ośrodka. Za pomocą wywiadów, zdjęć 
i nagrań archiwalnych chcielibyśmy 
uhonorować pracę głównych bohaterów 
radzymińskiej kultury. Liczymy też, że 
przywołamy w ten sposób trochę miłych 
wspomnień wszystkich radzyminiaków, 
którzy tę historię również współtworzyli.

Do naszego pomysłu życzli-
wie podeszli burmistrz Chaciński 
i dyrektor Jusiński, udzielając projek-
towi własnego patronatu. Premiera fil-
mu planowana jest na wrzesień 2017 r.
 ▷ Piotr CharyłoPracownicy ROKiS

Budynek dawnego OPiKu przy ul. Komunalnej 2 w latach 90.
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KULTUR A

Walentynki jazzowe w Radzyminie,  Wręczenie nagród zwycięzcom Dyktanda o Pióro Burmistrza Radzymina

KULTURA 
97. rocznica Bitwy Warszawskiej 
- wizyta min. Antoniego 
Macierewicza w Radzyminie, 
koncerty, sprzęt militarny i strefa 
rodzinna w parku przyciągają 
tłumy radzyminiaków

 • 2016-08
INWESTYCJE 
Otwarcie 
wybudowanego  
w ekspresowym tempie 
przedszkola publicznego 
na ul. Witosa. Czas 
budowy 6 miesięcy

 • 2016-09
SPOŁECZNOŚĆ 
Sołectwo Dybów 
Kolonia wygrywa  
w dwóch kategoriach na 
Festiwalu Aktywności 
Społecznej i Kulturalnej 
Sołectw

 • 2016-09
KULTURA 
Dni Radzymina  
– koncert  
Luxtorpedy  
i kabaret Grupy 
MOcarta

 • 2016-09
SAMORZĄD 
rusza II 
Radzymiński 
Budżet 
Obywatelski

 • 2016-08
INWESTYCJE 
Otwarcie 
nowego budynku 
gimnazjum przy 
ul. Batorego 
/11 Listopada

 • 2016-09

Staramy się, by z roku na rok oferta kulturalna Gminy Radzymin była coraz bardziej interesująca i różnorodna. Aby rozwijać ją zgodnie  
z oczekiwaniami mieszkańców, na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin oraz Biblioteki zrealizowane zostały badania ankietowe.  
Ich wyniki są szczególnie pomocne w określaniu przyszłych potrzeb, jak i doborze optymalnych kanałów informacyjnych.

Co nowego w radzymińskiej kulturze?

Prowadzenie skutecznej polity-
ki kulturalnej zazwyczaj wiąże się 
z koniecznością prowadzenia wieloto-
rowych działań, odpowiadających na 
specyficzne i często rozbieżne ocze-
kiwania czy potrzeby różnych grup 
mieszkańców. Powyższe stwierdzenie 
może wydawać się oczywistym, wręcz 
banalnym, zwłaszcza z perspektywy 
menedżerów kultury o bogatym do-
świadczeniu i dorobku zawodowym. 
Kluczową kwestią jest jednak znale-
zienie odpowiedniego balansu, a więc 
właściwych proporcji między, wydawa-
łoby się, sprzecznymi i trudnymi do po-
godzenia preferencjami oraz postawa-
mi potencjalnych odbiorców kultury.

To niełatwe zadanie – zaspokajać 
różnorodne potrzeby i oczekiwania 
różnych grup odbiorców – o różnych 
preferencjach, zainteresowaniach, gu-
stach. Nie sposób zadowolić wszyst-
kich. Zorganizować tyle przedsięwzięć 
i wydarzeń, ile sugestii, pomysłów, 
wniosków. Ale można, a nawet trzeba 
mieć pomysł, wizję, strategię – a na-
stępnie konsekwentnie ją realizować.

Dla nas bardzo ważne jest nie tyl-
ko to, by biblioteka tętniła życiem, sale 
w czasie imprez były pełne, ale – przede 
wszystkim – by wychodzący z nasze-
go ośrodka byli zadowoleni z tego, co 
przeżyli, czego doświadczyli. Wszak 

o sukcesie przedsięwzięcia decyduje 
nie tylko wysoka frekwencja, ale przede 
wszystkim odczucia jego uczestników.

Od tego roku na organizowaniu 
przedsięwzięć kulturalnych w gminie 
Radzymin skupić ma się Biblioteka Pu-
bliczna Miasta i Gminy Radzymin, a Ra-
dzymiński Ośrodek Kultury i Sportu – na 
działaniach z zakresu sportu i rekreacji.

Biblioteka organizuje z coraz więk-
szym rozmachem i regularnością kon-
certy, spektakle teatralne, występy 
kabaretowe, wystawy malarskie, foto-
graficzne. Ich katalog i ilość powiększa 
się z roku na rok. Nieustannie czekamy 
na pomysły i inicjatywy mieszkańców. 
Dzięki nim w ubiegłym roku Biblioteka 
zaangażowała się w realizację takich pro-
jektów jak „Kino pod chmurką”, „Tar-
gi misz-masz”, kiermasze świąteczne. 
W tym roku, za sprawą współpracy na-
wiązanej z odbudowującym się harcer-
stwem w Radzyminie – mamy nadzieję, 
że dojdzie do tego akcja „Lato na wsi”. 

Przeprowadzone niedawno badania 
ankietowe dowiodły, że liczna grupa 
mieszkańców miasta i gminy Radzy-
min oczekuje możliwości skorzystania 
z usług kulturalnych wysokiej jakości 
i gotowa jest ponosić związane z tym 
koszty. Jak można przypuszczać, w du-
żym stopniu są to osoby o wysokich 
aspiracjach, dla których uczestnictwo 

w kulturze jest nie tylko naturalną po-
trzebą, ale również istotnym wyznacz-
nikiem pozycji społecznej. Oznacza to 
między innymi potrzebę inwestowa-
nia w wydarzenia kulturalne z udzia-
łem renomowanych, powszechnie 
rozpoznawalnych artystów. Ten kie-
runek rozwoju lokalnej polityki kul-
turalnej wydaje się mieć szczegól-
nie wysoki potencjał, zwłaszcza, że 
80 proc. badanych deklaruje chęć za-
kupu biletu na podobne imprezy.

Wychodzimy temu naprzeciw orga-
nizując występy najlepszych grup ka-
baretowych w Polsce (Grupa MoCar-
ta, Łowcy.B, Ireneusz Krosny, Kabaret 
Moralnego Niepokoju). Będą kolejne. 
W tym roku wystąpi jeszcze kabaret 
Paranienormalni podczas obchodów 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ra-
dzyminie 15 sierpnia 2017 r. A także ka-
baret Jurki – podczas Dni Radzymina. 
Zorganizujemy kolejne spektakle te-
atralne z udziałem znanych aktorów.

Nadto od tego roku mamy za-
miar rozpocząć cykliczne organizo-
wanie koncertów klubowych zna-
nych zespołów muzycznych – w jednej 
z sal gimnastycznych radzymiń-
skich szkół. Zaczniemy od jesien-
nego koncertu grupy Happysad.

Organizujemy przedsięwzięcia kul-
turalne myśląc 

szczególnie o tym, by sprzyjały one 
kreowaniu marki miasta i gminy Ra-
dzymin jako prężnego, rozwijające-
go się ośrodka kulturalnego, miejsca 
wydarzeń o zasięgu ponadlokalnym. 
W tym duchu zainaugurowaliśmy 
cykl koncertów pod nazwą „Czar daw-
nych fortepianów”, który – mamy na-
dzieję – stanie się jeszcze jednym zna-
kiem rozpoznawczym Radzymina. 

Cykl poświęcony jest prezentacji za-
bytkowych instrumentów oraz krze-
wieniu wiedzy o kulturze muzycznej 
Polski i Europy minionych stuleci. Wy-
konawcami wyjątkowych, unikalnych 
koncertów są wybitni muzycy, wir-
tuozi gry specjalizujący się w wyko-
nawstwie na dawnych instrumentach. 
O wyjątkowości cyklu niech świad-
czy fakt, że fortepian, na którym prof. 

Maria Ludwika Gabryś zainauguro-
wała cykl, był identycznym z tym, na 
jakim koncertował Fryderyk Cho-
pin. Wraz z podobnym instrumentem 
znajdującym się w Żelazowej Woli, to 
jedyne tego typu fortepiany w Pol-
sce, na których można koncertować.

Chcemy być postrzegani jako in-
stytucja otwarta nie tylko na ludzi, 
ale także na ich oczekiwania. Jeśli 
chodzi o koncerty, spektakle teatral-
ne – staramy się organizować impre-
zy  bezpłatne i płatne. Płatne są naj-
częściej te autorstwa bardziej znanych 
i popularnych wykonawców. Wpływy 
z biletów rzadko kiedy bilansują peł-
ne koszty organizacji przedsięwzięcia, 
ale pozwalają na zwiększenie wpły-
wów do budżetu biblioteki i zorgani-
zowanie większej ilości kulturalnych 
wydarzeń. Wybór wykonawcy, który 
przyciągnie uwagę widzów, jest za-
wsze trudny i nieprzewidywalny. Sta-
ramy się wsłuchiwać w sugestie i opi-
nie osób bywających na imprezach, 
obserwować, jaki gatunek i rodzaj im-
prezy przyciąga większą publiczność. 
Ale nie możemy iść tylko i wyłącznie 
w tym kierunku. Mamy kształtować 
gusta i edukować, zwłaszcza młodych. 
Dlatego sięgamy także po wartościo-
wą, ambitną muzykę i sztukę, która 
nie zawsze pozwala zapełnić salę kon-
certową. Ale warto i trzeba to robić! 
 ▷ Artur Laskowski
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Kabaret Moralnego Niepokoju w Radzyminie
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miejscowym nazwy wsi przemawia 
również jej naturalne położenie, które 
stanowi wprost wymarzone warunki do 
bytowania łosia. 

Najprawdopodobniej nazwa Łoś 
była więc początkowo nazwą topogra-
ficzną, oznaczającą miejsce, w którym 
obecność łosi była czymś oczywistym 
a sam ich widok czymś powszechnym 
i naturalnym. Dla przykładu, gdy śre-
dniowieczny szlachcic – radzyminiak 
powiadał tuż przed polowaniem do 
kompana z Kuligowa „jutro idziem na 
łosia” obydwaj już mieli na myśli wła-
śnie tę konkretną okolicę. Niewyklu-
czone też, że w tym miejscu umieszczo-
ny mógł być swego czasu znak – czerep 
łosia lub poroże zatknięte na drzewie 
obok duktu, które stanowiło punkt 
orientacyjny dla podróżujących przez 
puszczę. Tak czy inaczej, z czasem przy 
łosiu (na łosiu, jak to drzewiej mawia-
no) zaczęli osiedlać się na stałe rów-
nież ludzie. Wskazuje na to m.in. owa 

pierwotna nazwa Łossyowa Wola (osa-
da w pobliżu Łosia), bez względu na to, 
czy odnosi się ona faktycznie do wsi, czy 
też jej przysiółka.

Tropem ciekawostek 
historycznych

Badania archeologiczne potwier-
dzają, że najstarsze ślady osadnictwa 
w okolicach Łosia sięgają epoki kamie-
nia, a dokładniej późnego mezolitu 
(w dużym uproszczeniu okresu, w któ-
rym ówczesny myśliwy – koczownik 
wyposażony w łuk i strzały z krzemien-
nymi grotami budował sobie nad Rzą-
dzą szałas, podczas gdy w dalekiej Me-
zopotamii zachwyt budziły najnowsze 
zdobycze cywilizacji tj.: wypalanie ce-
gły, wytapianie ołowiu oraz – i tu praw-
dziwa sensacja – konstruowanie wozów 
kołowych).

Niemniej właściwe osadnictwo na 
terenie Łosia rozpoczęło się najpraw-
dopodobniej w XIV w., co również po-
twierdzają dotychczasowe odkrycia 

archeologiczne. W średniowieczu oko-
lice te stanowiły własność szlachecką, 
a zachętą do ożywienia procesu kolo-
nizacyjnego na tym terenie były przy-
wileje, płynące z nadania właścicielowi 
wsi w 1481 r. przez księcia Bolesława V 
prawa chełmińskiego.

Inną ciekawostką może być fakt, że 
prawdopodobnie na przełomie XVI/
XVII w. istniał w Łosiu młyn, wzmian-
kowany w 1580 roku, którego lokalizacja 
pozostaje obecnie zagadką. Być może 
był to młyn wodny na Rządzy?

Niewątpliwie, największym wyda-
rzeniem w dziejach Łosia, podobnie 
jak całej ziemi radzymińskiej była Bi-
twa Warszawska 1920 r. Wieś znalazła 
się wówczas na I linii pol-
skiej obrony, dokładnie na 
styku 46. i 48. Pułków Pie-
choty i miała wyjątkowe 
szczęście. Bolszewicki atak 
na Łosie nastąpił 
rano 13 sierpnia 
i zakończył się 

w południe zdobyciem wsi. Wróg nie-
długo jednak cieszył się zwycięstwem, 
ponieważ już ok godz. 17. żołnierze pod 
dowództwem por. Sobolewskiego zdo-
łali odbić miejscowość i utrzymać ją aż 
do samego końca bitwy o Radzymin.

A skoro już poruszyliśmy tematykę 
militarną, to na zakończenie dodajmy, 
że najsłynniejszym mieszkańcem Łosia 
był urodzony tutaj w 1912 r. ppłk pilot 
Marian Pisarek – jeden z Asów polskie-
go lotnictwa (7. na liście pod względem 
liczby zestrzelonych niemieckich samo-
lotów). Był dowódcą 141. Eskadry My-
śliwskiej we wrześniu 1939 r., a podczas 
Bitwy o Anglię pilotem legendarnego 
Dywizjo- nu 303 i dowódcą Dywizjo-

nu 308. Zginął 29 kwiet-
nia 1942 r. nad Kanałem 
La Manche, dowodząc 

 
 

 

I Polskim Skrzydłem Myśliwskim. Po-
śmiertnie został awansowany na sto-
pień podpułkownika i jako pierwszy 
z polskich lotników odznaczony Zło-
tym Krzyżem Orderu Wojennego Vir-
tuti Militari. Od 1991 r. jest patronem 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyminie 
i jedynym jak dotąd „łosiakiem”, które-
go portret widnieje na stateczniku re-
prezentacyjnego MIG-29 Polskich Sił 
Powietrznych, uczestniczącego w poka-
zach w całej Europie. Swoją drogą dziwi 
nieco fakt, dlaczego w rodzinnej wiosce 
nie ma jeszcze ani pomnika M. Pisar-
ka ani nawet ulicy jego imienia? Może 
warto o tym pomyśleć?

Jak widać małe Łosie ma naprawdę 
wielką historię, która czeka na odkry-
cie. By złapać trop wystarczy odrobina 
wyobraźni, spacer tą samą drogą, któ-
rą przyszły As Przestworzy codziennie 
chodził do szkoły lub niedzielna wypra-
wa nad Rządzę w poszukiwaniu śladów 

zaginionego przed wiekami młyna…
▷ Rafał S. Lewandowski

Przy tej okazji, w radzymińskiej ha-
li sportowej, odbył się II Turniej koszy-
kówki o puchar Burmistrza Radzymina. 
Każda z drużyn rozegrała po 3 mecze 
5x5. Po rozdaniu nagród dla sportowców 
na wszystkich czekał tort urodzinowy, 
ufundowany przez cukiernię Finezja. 

Radzymińscy koszykarze są aktyw-
ni zarówno fizycznie, jak i społecznie, 
czego dowiedli zgłaszając autorski, 
zwycięski projekt do zeszłoroczne-
go Radzymińskiego Budżetu Oby-
watelskiego. Mają też za sobą orga-
nizację turnieju charytatywnego. 

Młodzi, zdolni i ambitni radzyminia-
cy rozwijają swoje umiejętności i pasję 
pod okiem licencjonowanego trenera 
koszykówki - Michała Ziółkowskiego. 
Do drużyny dołącza coraz więcej osób, 
pragnących razem grać i zdobywać wie-
dzę. Dlatego w najbliższym czasie Stre-

etball Radzymin planuje otworzyć dwie  
nowe sekcje koszykówki: dla dziew-
cząt, oraz dla młodszych chłopców. 

Obecnie Streetball Radzymin bierze 
udział w rozgrywkach Mareckiej Ligi-
Koszykówki. Już 7 maja o godzinie 16:00 
drużyna pojawi się na parkiecie podczas 
VII kolejki. Serdecznie zapraszamy do 
kibicowania podczas rozgrywek w hali 
widowiskowo- sportowej przy SP nr 4 
w Markach. A wszystkich chętnychdo 
spróbowania swoich sił na parkiecie, 
w każdy wtorek i czwartek o godzinie 
18:00, w hali sportowej Gimnazjum  
nr 1 w Radzyminie. Zachęcamy rów-
nież do śledzenia naszego fanpage'a 
na Facebooku, oraz strony interne-
towej www.kosz.radzymin.pl, gdzie  
na bieżąco umieszczane są wszystkie  
informacje

 ▷ Kasia Kowalik

25 marca 2017 r. swoje pierwsze urodziny obchodził radzymiński klub koszykówki – Streetball Radzymin. 

Streetball Radzymin, czyli najmłodszy 
radzymiński klub sportowy

     dokończenie ze strony 13

Marcin Karczmarczyk, Mariusz Popiół, Damian Wardak, Andrzej "Andrus" Skłudzki,  
Radek Boguś, Andrzej Sikora, 

Łukasz "Rudy" Konicki, Michał Ziółkowski (trener), Damian "Seti" Obłuski,  
Tomasz ,,Prażmo” Prażmowski, Dominik Sobański (kapitan)

KULTURA 
Jubileusz 90-lecia 
powstania OSP  
w Starych  
Załubicach

 • 2016-09
SAMORZĄD 
Wydłużenie 
godzin pracy 
świetlic szkolnych 
– od teraz każda 
czynna jest od 
6:30 do 18:30

 • 2016-09
SAMORZĄD 
Rozpoczęcie 
rozbudowy Szkoły 
Podstawowej nr 2  
w Słupnie

 • 2016-10
SAMORZĄD 
Początek współpracy gmin Radzymin 
Dąbrówka i Kobyłka w zakresie promocji 
gospodarczej pod markę 3areas.pl. Uroczystość 
wbicia łopaty pod inwestycję Mercedes-Benz 
Trucks w Emilianowie, decyzja firmy Panattoni 
na inwestycję przy trasie S8.

 • 2017-04
INWESTYCJE 
Ponad 800.000 zł dofinansowania otrzyma gmina Radzymin 
na wybudowanie 3 parkingów. Jeden z nich powstanie  
w Słupnie przy skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Jana Pawła 
II, a dwa w Radzyminie - przy hali sportowej oraz przy ulicy 
Wyszyńskiego pomiędzy ul. Stary Rynek a Komunalną. 
#mamyto #60milionowdlaRadzymina

 • 2016-09
SAMORZĄD 
Kiermasz  
świąteczny  
i ciężarówka  
Coca-Coli

 • 2016-12


