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Na uroczystą galę przybyli licz-
nie partnerzy firmy Mercedes-Benz, 
znani lokalni przedsiębiorcy oraz 
oczywiście włodarze powiatu woło-
mińskiego i gminy Radzymin. Pioru-
nujące wrażenie na gościach zrobiła 
hala serwisowa, zamieniona tymcza-
sowo w niezwykłą, industrialną salę 
bankietową. Po efektownej prezen-
tacji multimedialnej imprezę roz-
począł prowadzący wieczór znany 

prezenter sportowy, Maciej Kurza-
jewski. Przy okazji wyjawił, że Ra-
dzymin wspomina miło już od ro-
ku 2003, kiedy to w biegu „Cudu na 
Wisłą” pobiegł swój pierwszy półma-
raton. Temat natychmiast podchwy-
cił Burmistrz Radzymina Krzysztof 
Chaciński, zapraszając prezentera na 
kolejną edycję biegu.

Po wstępie, gości powitali go-
spodarze, czyli polscy dyrektorzy 

i niemieccy przedstawiciele zarzą-
du firmy Mercedes-Benz. Podczas 
filmowej prezentacji inwestycji 
zwrócili uwagę na rekordowe tem-
po jej powstania, co było możliwe 
dzięki wyjątkowo dobrej współ-
pracy z lokalnym samorządem. 
Jak podkreślono, to dzięki „życz-
liwości gminy Radzymin mo-
żemy spotkać się dziś w siedzi-
bie położonej przy ul. Daimlera”.

Po równie serdecznym, symbolicz-
nym przyjęciu firmy Mercedes-Benz 
w powiecie wołomińskim przez Sta-
rostę Kazimierza Rakowskiego, do 
gospodarzy i partnerów firmy zwró-
cił się Burmistrz Radzymina: „Dro-
dzy Państwo, chciałbym oficjalnie 
Państwa powitać wśród przedsię-
biorców gminy Radzymin. Bardzo 
się cieszę, że wybraliście właśnie nas. 
Cztery lata temu postawiłem sobie za 

Dobre czasy dla 
Radzymina nadchodzą
Choć trójramienna gwiazda rozświetla niebo przy obwodnicy Radzymina już od miesięcy,  
oficjalne otwarcie serwisu Mercedes-Benz Truck Warszawa Emilianów, pierwszego inwestora  
w gminnej strefie przemysłowej odbyło się całkiem niedawno – w piątek, 20 kwietnia br.  
I trzeba przyznać, że było to otwarcie godne legendy motoryzacji.

cel, żeby Radzymin był najlepszym 
miejscem do prowadzenia biznesu 
po tej stronie Warszawy i z takimi 
partnerami jak Państwo udaje nam 
się kroczyć tą ścieżką. Realizujemy 
to poprzez niskie podatki, ale przede 
wszystkim, poprzez partnerskie po-
dejście do biznesu, do przedsiębior-
ców. Podczas tej inwestycji, jak pod-
czas każdej inwestycji, zdarzały się 
rozmaite problemy, które staraliśmy 
się na bieżąco rozwiązywać, a kilku-
miesięczny termin w którym ten ser-
wis powstał pokazuje że to się udało”.

„Stacja przyszłości” jak z dumą 
nazywają ją właściciele, jest w istocie 
najbardziej zaawansowanym tech-
nologicznie, o największej pojemno-
ści oraz wydajności autoryzowanym 
serwisem samochodów ciężarowych 
Mercedes-Benz w Polsce. Na prze-
strzeni ponad 3500 m2 znajduje się 
dwanaście stanowisk naprawczych 
samochodów ciężarowych, trzykon-
dygnacyjny magazyn części zamien-
nych, magazyn opon, Okręgowa Sta-
cja Kontroli Pojazdów, nowoczesna 
myjnia, pomieszczenia biurowe dla 
ponad 60 pracowników oraz strefa 
kierowcy z bazą noclegową oraz po-
czekalnią zewnętrzną z siłownią.

Tymczasem tuż obok, potężną in-
westycję prowadzi deweloperski gi-
gant przemysłowy, firma Panattoni, 
która hale produkcyjne i magazyno-
we wynajmuje i sprzedaje w naszej 
gminie właściwie „na pniu” – głów-
nie firmom z sektora logistyki trans-
portu, takim jak DHL. Firmom przy-
ciągającym wszelkie inne biznesy. 
Zgłaszają się też kolejni inwestorzy, 
ale jest za wcześnie, by o tym mówić.

Jedno jest pewne – wybudowanie 
nowej obwodnicy Marek i Radzymi-
na na trasie S8 nie tylko diametral-
nie odmieniło życie dojeżdżających 
co dzień do Warszawy mieszkańców 
naszej gminy. Obwodnica uwolniła 
potencjał inwestycyjny gminy Ra-
dzymin, która wykorzystuje tę szan-
sę w stu procentach.



ADA Biuro Rachunkowe 
 ul. Letnia 5, Radzymin 

tel. 22 786 59 02  
lub 601 514 689

ArtInter „Kuchnia w szkle”
ul. Lecha Falandysza 

6/9, Radzymin
Tel. 792 122 722

„Dietetyka 2be” Gabinety 
dietetyczne 

ul. POW 12, Radzymin
tel. 570 111 576

BETONOSFERA Produkcja 
Betonów Robert Kowalski 

al. Jana Pawła II 60
Radzymin

Tel. 604 481 422 

Akademia Michała  
Podlaskiego UKS Victoria 
Radzymin, ul. Mazowiecka 40 

Stare Załubice
Tel.  791 875 220

Butik Tutu Shop 
ul. Falandysza 6/1

 Radzymin
Tel. 502 066 454

And Tech Andrzej Skłudzki, 
ul. Strzelców Grodzieńskich 11 

Radzymin
Tel. 604 084 184

Centrum Medyczne im.  
Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

ul. Konstytucji 3 Maja 17 
Radzymin

Tel. 22 760 72 00

Apteka Amica 
al. Jana Pawła II 2 

Radzymin
Tel. 22 425 95 50

Centrum Taniej Książki  
i Prasy 

ul. Strzelców Kaniowskich 
10, Radzymin

Tel. 517 775 650

Da Grasso Łukasz Miąsko 
RAMIKO 

ul. Reymonta 12 lok.124
Radzymin 

Tel. 22 778 92 50a

Firewall. Gaśnice,  
hydranty, sprzęt  

przeciwpożarowy 
ul. POW 15B, Radzymin 

Tel. 22 763 01 11  
lub 692 333 331

Dermo Amica 
http://dermo-amica.pl 

Tel. 22 216 66 89

GieraArt Michał Giera 
al. Jana Pawła II 41B  

Radzymin 
Tel. 690 008 171

Duet – zajazd i centrum 
ogrodnicze 

ul. Emilianów 31, Radzymin 
Tel. 22 786 68 31

Green Pixel Tomasz Kuchta
Stary Rynek 25/1/25  

Radzymin
Tel. 532 340 625

FARMACJA OD SERCA 
Stary Rynek 9, Radzymin 

Tel. 22 464 35 64

Intermarche Radzymin  
MODOTI 

al. Jana Pawła II 49B  
Radzymin

FightClub PKM Piotr Bombik 
ul. 11 Listopada 2,  

Radzymin
Tel. 502 066 454

IT-Logic Daniel Kubica  
Michał Sieradzki 
ul. Stary Rynek 18 

Radzymin 
Tel. 22 786 75 15

Ja Ty Kwiaty Agnieszka 
Stępniewska 

al.Jana Pawła II 49B 
Radzymin 

Tel. 531 292 291

JOY Szkoła Języków  
Obcych 

ul. Strzelców Grodzieńskich 
8/6, Radzymin 

Tel. 517 577 031

Kameralna Sauna Fińska  
al. Jana Pawła II 20  

(Za budynkiem ROKiS) 
Radzymin 

Tel. 785 955 846

Kucyk Design  
Mariusz Bazan  

al. Jana Pawła II 160 
Radzymin

Tel. 22 299 00 48

La Pasta Patryk Sutkowski, 
Magdalena Sutkowska,  

Daniel Kubica 
ul. Stary Rynek 8, Radzymin 

Tel. 726 105 430

Lux Optyka Agnieszka  
Miąskiewicz 

ul. Falandysza 8 (za Tesco), 
Radzymin 

Tel. 22 786 60 82

Mansoor Academy/Funda-
cja Firma Dla Każdego 
ul. Jana Kilińskiego 6C  

Radzymin  
Tel. 509 802 699

MAZUR RKS 
ul. Wołomińska 3  

Radzymin
Tel. 509 640 831

MEBL-AR Salon Meblowy 
al. Jana Pawła II 98 

 Słupno
Tel. 22 763 18 00

Next Color  
Michał Kędziora 

aleja Jana Pawła 59 lok.17
Radzymin

Tel. 730 281 354

Merkury Centrum  
Odzieżowe 

ul. Strzelców Grodzieńskich 10 
Radzymin

Tel. 22 786 64 05

BIURO SPRZEDAŻY  
Nivette Development  

Sp z o.o.  
ul. Słowackiego 49  

Radzymin 
ul. 885 515 525

Morena Centrum  
Ogrodnicze 

ul. Wołomińska 134,  
Radzymin 

Tel. 500 871 208

Obelisk P.P.U.H. Tomasz 
Orłowski 

ul. Jana Pawła II 64 
Radzymin 

Tel. 602-805-090

MotoManual Aftermarket 
Sklep motoryzacyjny 
al. Jana Pawła II 25 

Radzymin
Tel. 730 281 354

Od Diamentu do Brylantu 
Ilona Zawadziło 

ul. Slowackiego 53/51 
Radzymin

Nami Sp. z o.o. 
ul. Traugutta 24, Radzymin 

Tel. 22 6704434  
lub 511 929 532

Panorama  
– Centrum Medyczne 

ul. Stary Rynek 2 
Radzymin 

Tel. 22 760 50 62

Pizzeria „Biesiadowo”  
ul. Reymonta 12 

Radzymin 
Tel. 22 787 14 40

STEFMED  
Przemysław Stefański 

al. Jana Pawła II 49b lok. 11 
Radzymin

Tel. 606 780 590

Prywatna Praktyka  
Stomatologiczna Jakub 

Grzegorek 
ul. Falandysza 11 

lok.190/191, Radzymin
Tel. 22 786 64 05

Studio Fryzur Kosmet VIP 
al. Jana Pawła II 1b 

Radzymin 
Tel. 513 241 708

Przystanek Piękno 
ul. Falandysza 10/8 II p.

Radzymin
Tel. 608 339 833

SUSHI Wotushi  
Wojciech Szymański 

ul. 1 Maja 2 
Radzymin

Tel. 606 780 590

Pupil Sklep zoologiczny 
Jakub Rawiński 

ul. Stefana Batorego 1  
Radzymin

Szkoła Języków Obcych 
PLANET 

al. Jana Pawła II 1C 
 Radzymin 

Tel. 885 267 560

Sensoryczek Gabinet  
Integracji Sensorycznej  

i Terapii Dziecięcej, 
ul. Dziennikarska 7

Ciemne
Tel. 797 732 792

TAGO Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Cukierniczego  

ul. Wołomińska 125
Ciemne 

Tel. 22 786 71 60

Ubezpieczenia Pilipczuk 
ul. POW 2, Radzymin 

Tel. 533 366 424

Wyspa Animacji 
ul. Ułańska 26, Radzymin 

Tel. 511 801 627

Verodom Bambot  
i Wspólnicy Sp. J. 

ul. Lecha Falandysza 8 lok 
13, Radzymin 

Tel. 500 800 575

Zdrowa Żywność  
Radzymin 

ul. POW 2, Radzymin 
Tel. 730 680 593

VIP Windows  
Adam Różycki 

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4,  
Nadma 

Tel. 692-638-255

SUM Radzymin  
Sklep wędkarski

ul. Maczka 22a, Radzymin
Tel. 513 799 712

Wash-Art – mobilna  
myjnia parowa 

ul. Źródlana 3, Radzymin 
Tel. 505 501 801

Willa Developer Radzymin 
al. Armii Krajowej 4 lok. U2 

Radzymin 
Tel. 22 786-52-22

Ada

Informacje o karcie: 
rkm@radzymin.pl 

22 667 68 55 
22 667 68 53

Mamy już 9 000 
użytkowników 

Radzymińskiej Karty Mieszkańca.
Sukces Karty to atrakcyjna oferta przygotowana przez gminę 
Radzymin, instytucje samorządowe oraz firmy i organizacje 

partnerskie.

Oto lista partnerów Radzymińskiej Karty Mieszkańca. 
Zapraszamy na stronę www.rkm.radzymin.pl 

 z pełną ofertą korzyści i zniżek.
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Gmina Radzymin prowadzi równole-
gle kilkadziesiąt znaczących projektów 
inwestycyjnych, a mimo to wciąż wie-
le pozostaje do zrobienia, szczególnie 
w zakresie drogownictwa. Kolejny rok 
z rzędu kluczową datą będzie 1 września, 
gdyż do tego czasu planowane jest odda-
nie do użytku oddziału przedszkolnego 
przy szkole w Starych Załubicach, sali 
gimnastycznej przy szkole nr 2 w Słup-
nie, a także zakończenie remontu stare-
go budynku tej ostatniej szkoły.

Te dwie inwestycje w obiekty szkol-
no-przedszkolne są kontynuacją szeroko 
zakrojonych przedsięwzięć gminnych, 
których celem jest poprawa warunków 
do nauki w naszej gminie. Przypo-
mnijmy, że w ostatnich latach oddano 
do użytku nowy budynek gimnazjum 
(obecnie Szkoła Podstawowa nr 1 w Ra-
dzyminie), dobudowane piętro Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Radzyminie i Przed-
szkole nr 2 przy ul. Witosa. Zakończenie 
budowy szkoły nr 2 w Słupnie i rozbudo-
wa szkoły w Załubicach o oddział przed-
szkolny to kolejne kroki, dzięki którym 
uczniowie mają lekcje w bardziej dogod-
nych godzinach, a przedszkolaki znajdą 
miejsca w gminnych placówkach. Na-
stępną inwestycją edukacyjną będzie 
planowana obecnie rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Nadmie.

Oddział przedszkolny  
w Starych Załubicach

Do istniejącego budynku szkoły 
w Starych Załubicach dobudowywane 
jest nowe skrzydło, w którym znajdą się 
oddziały przedszkolne dla setki dzieci. 
Dzięki temu zwolnią się sale lekcyjne 
w starej części budynku. Wraz z dobu-
dową w niezbędnym zakresie zostanie 

przebudowany istniejący budynek i po-
wstanie przyłącze gazowe, dojazdy i no-
we miejsca postojowe. Najbliższe otocze-
nie szkoły zostanie odwodnione dzięki 
nowej kanalizacji deszczowej i instalacji 
rozsączającej, a część wody będzie reten-
cjonowana w zbiorniku przeciwpożaro-
wym. W sumie nowe skrzydło będzie 
miało ponad 2,7 tys. m2 powierzchni 
użytkowej. O tym, jak bardzo wyczeki-
wana jest ta inwestycja świadczy fakt, że 
podczas wiosennej rekrutacji do gmin-
nych przedszkoli Stare Załubice by-
ły najchętniej wybieranym oddziałem 
przedszkolnym w całej gminie..

Na sportowo w Słupnie, 
Ciemnem i Załubicach

Decyzję o sfinansowaniu budowy sali 
gimnastycznej przy Szkole nr 2 w Słup-
nie z budżetu gminy radni podjęli je-
sienią ub. roku. Dziś mury i dach sali 
gimnastycznej są gotowe, trwa wykań-
czanie wnętrz i wszystko wskazuje na 
to, że zgodnie z planem od nowego roku 
szkolnego uczniowie słupeckiej dwójki 
będą mogli uprawiać sport w nowym 
obiekcie. Jednocześnie porządkowa-
ne jest otoczenie szkoły i remontowa-
ny stary jej budynek, w którym pod-
niesiono dach, aby pomieścił nie tylko 
stołówkę i czytelnię, ale również dwie 

sale dydaktyczne. Pomiędzy remonto-
wanym starym budynkiem szkoły a od-
danym do użytku w 2017 roku nowym 
gmachem, powstaje wygodny łącznik. 
Oba budynki wraz z salą gimnastyczną 
i otaczającymi je boiskami i placem za-
baw utworzą nowoczesny i funkcjonalny 
obiekt edukacyjny.

Dużą bolączką uczniów i rodziców ze 
Szkoły nr 2 w Słupnie jest brak chodni-
ka wzdłuż prowadzącej do obiektu ul. 
Szkolnej, która jest drogą powiatową. 
Pod koniec kwietnia br. w szkole odbyło 
się spotkanie rodziców ze Starostą Wo-
łomińskim Kazimierzem Rakowskim, 
które zbliża gminę i powiat do rozwią-
zania problemu. Powiat realizuje obec-
nie 1. etap przebudowy ul. Szkolnej od 
ul. Spokojnej do zakrętu w stronę Ce-
gielni. Na tym odcinku budowane jest 
odwodnienie i ujście wody opadowej 
z całej ulicy. Drugi etap przebudowy - 
od szkoły do ul. Żeromskiego jest plano-
wany na rok 2019. Powiat przygotowu-
je także projekt na przebudowę dalszej 
części ul. Szkolnej w Słupnie do ul. Si-
korskiego. Zarząd Powiatu podjął rów-
nież zobowiązanie, że do 1 września br., 
zanim nastąpi przebudowa, to wzdłuż 
ul. Szkolnej powstanie tymczasowo wy-
godniejsze i bezpieczniejsze pobocze. 
Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Ciemnem budowane jest nowe, wie-
lofunkcyjne boisko wielkości blisko ty-
siąca metrów kwadratowych z nowocze-
sną, poliuretanową nawierzchnią. Będą 
na niej wyznaczone boiska do siatkówki, 
mini-koszykówki, piłki ręcznej i tenisa 
ziemnego. Wokół powstanie ogrodzenie 
wyłapujące piłki, a także chodniki, od-
wodnienie i oświetlenie. Boisko będzie 
wyposażone w aluminiowe bramki do 
piłki ręcznej, kosze do mini-koszyków-
ki, słupki i siatkę do tenisa oraz siedziska 
dla 90-osobowej widowni.

Nowe boisko sportowe powstanie 
również w Starych Załubicach, gdzie 
mieszkańcy zagłosowali na taki pro-
jekt w ramach Radzymińskiego Budże-
tu Obywatelskiego 2018. Obecnie trwa 
projektowanie boiska.

Kultura w OSP Załubice
We wrześniu ub. roku burmistrz 

Krzysztof Chaciński podpisał umowę 
na modernizację budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Starych Załubicach. 
Zostanie w niej wydzielona część prze-
znaczona na cele kulturalno-edukacyjne 
w taki sposób, aby wyremontowane po-
mieszczenie mogło pełnić funkcję mini-
-sali widowiskowej i kinowej. Odnowio-
ne zostaną ściany i podłogi, jak również 
stolarka okienna i drzwiowa, łazienki 
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Maszyna inwestycyjna pracuje pełną parą Drogowe rewolucje

Na wymienionych powyżej ulicach 
trwają ostatnie prace wykończeniowe 
i porządkowe przed ostatecznym ich od-
biorem. W ramach kompleksowych mo-
dernizacji powstała nie tylko nowa jezdnia 
i chodniki, lecz także pełna infrastruktu-
ra, z oświetleniem, odwodnieniem i ka-
nałami teletechnicznymi na wybranych 
odcinkach. Dziś można już ze Słupna 
przejechać nowymi ulicami Bieszczadz-
ką, Platanową i Rzeczną do Nadmy, kursu-
je też tamtędy bus komunikacji gminnej. 
Z kolei na ul. Maczka widać, jak skutecznie 
działa nowo zbudowana kanalizacji desz-
czowa, która odbiera wodę opadową z uli-
cy i jej najbliższego otoczenia. W ostatnich 
dniach kwietnia na Maczka dokończono 
też budowę ścieżki rowerowej.

W sąsiedztwie ul. Maczka prace od-
wodnieniowe toczą się w ul. Szkolnej i Ko-
nopnickiej. Po ich zakończeniu ul. Szkolna 
zyska nową nawierzchnię i ciąg pieszo-ro-
werowy, zaś w ul. Konopnickiej nad kana-
lizacją deszczowo-drenażową powstanie 
ścieżka rowerowa. Spośród mniejszych in-
westycji drogowych, choć często równie 
istotnych dla mieszkańców przyległych 
do nich posesji, trzeba wspomnieć o no-
wej nakładki asfaltowej w Zawadach, nie-
dawnym ułożeniu destruktu asfaltowego 
na ul. Wycinki, utwardzenia ul. Dębowej, 
Ziemowita, Bażanciej, Akacjowej i Zielnej.

Bieżące plany i projekty drogowe
Jeszcze w tym roku nowa nawierzchnia 

pojawi się na ul. Ogrodowej, gdzie trze-
ba odtworzyć nawierzchnię po budowie 
kanalizacji sanitarnej, oraz na ul. Koliski, 
gdzie kluczowym wyzwaniem jest właści-
we odwodnienie tej wąskiej i ściśle zabu-
dowanej uliczki. Wkrótce będzie też wy-
konana nakładka asfaltowa na części ul. 
Ceglanej w Słupnie, tam gdzie nie będzie 
budowana kanalizacja. W tym roku pla-
nowane jest też rozpoczęcie budowy na-
wierzchni na ul. M. Curie-Skłodowskiej 
w Radzyminie wraz z nowymi miejscami 
parkingowymi przy szkole. 

Trwa projektowanie przebudowy 
ul. Sikorskiego w Cegielni - głównej osi 
komunikacyjnej w tej miejscowości. 
W ramach planowanej przebudowy uli-
ca zostanie odwodniona poprzez budowę 
nowego kolektora deszczowego. W przy-
szłości ciąg ulic Sikorskiego (po moder-
nizacji) i Szkolnej w Słupnie będzie sta-
nowił objazd ul. Żeromskiego, gdy na 
tej kluczowej dla Słupna i Sierakowa 

arterii rozpocznie się budowa kanalizacji.  
Trwa również projektowanie budowy na-
wierzchni dla wielu kolejnych ulic, w tym: 
Wodnej i Klubowej w Słupnie, Szymbor-
skiej, Ułańskiej, ciągu ulic Diamentowej, 
Prostej i Morelowej; Komunalnej, Wierz-
bowej, Prostej, Nowej, 1 Maja, jak również 
Rogowskiego i Szwoleżerów w Mokrem. 
Gmina ogłosiła też przetarg na projekto-
wanie ulic Zwycięskiej, Ogrodowej, Szwo-
leżerów, Myśliwskiej i Wąskiej-bis.

Do największych przedsięwzięć chod-
nikowych będzie należała budowa chod-
nika i ścieżki rowerowej wraz z odwod-
nieniem w ul. Wołomińskiej od ul. 
Mickiewicza do skrzyżowania ze starą 
trasą S8.

Rondo w centrum Radzymina
Do największych projektów drogo-

wych w kilkuletniej perspektywie będzie 
należała budowa ul. Strzelców Grodzień-
skich – od skrzyżowania z al. Jana Paw-
ła II w Radzyminie do ul. Konopnickiej, 
oraz Drogi Północnej, która połączy tere-
ny przemysłowe na północnym zachodzie 
Radzymina z ul. Wyszyńskiego i dojaz-
dem do węzła Radzymin Północ na trasie 
S8. Obie drogi są na etapie projektowania, 
lecz w przypadku ul. Strzelców Grodzień-
skich pierwsze prace rozpoczną się już 
w tym roku od przebudowy skrzyżowania 
al. Jana Pawła II i ul. Konstytucji 3 Maja. 
W tym miejscu powstanie rondo, które da 
początek nowej ulicy Strzelców Grodzień-
skich i przemodeluje ruch samochodowy 
w centrum miasta.

Ze względu na newralgiczny charak-
ter tego skrzyżowania planuje się, że pra-
ce przy budowie ronda będą prowadzone 
w taki sposób, aby przez cały czas zacho-
wać przejezdność skrzyżowania. Począ-
tek budowy ronda nastąpi dopiero po 
przywróceniu przejezdności ul. Woło-
mińskiej i jej połączenia z dawną trasą S8. 
Wówczas ruch samochodowy od strony 
Słupna w kierunku Wołomina czy osie-
dla Victoria będzie mógł ominąć centrum 
Radzymina, jadąc dwupasmówką do ul. 
Wołomińskiej i korzystając z budowanego 
obecnie przez GDDKiA ronda w miejscu 
dawnego wiaduktu.

Kanalizacja i wodociągi 
wyprzedzają drogi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w Radzyminie realizuje szereg 
kolejnych odcinków budowy kanalizacji 

sanitarnej, której budowa musi poprze-
dzać modernizację dróg, aby sensownie 
wydawać środki na budowę nowych na-
wierzchni. Największe projekty budo-
wy sieci kanalizacyjnej, które prowadzi 
radzymiński PWiK, mają wartość ok. 
65 mln złotych, z czego blisko 45 milio-
nów pochodzi z dofinansowania unijne-
go. To największe od lat gminne projek-
ty pod względem wartości pozyskanych 
środków zewnętrznych. Dzięki temu 
skanalizowana zostanie ta część miasta 
Radzymina, która do tej pory nie posia-
dała kanalizacji sanitarnej oraz znaczne 
obszary wiejskie. W Radzyminie projekt 
obejmuje ulice: Nową wraz z bocznymi 
ulicami, Batalionów Chłopskich, Korcza-
ka, Ogrodową wraz z bocznymi, ulice do-
chodzące do ul. Witosa, odcinek ul. Wy-
szyńskiego za wiaduktem, ul. Patriotów, 
Zaciszną i Wycinki. Dalsza część projektu 
to budowa kanalizacji sanitarnej w sołec-
twach Słupno, Sieraków, Ciemne i Stary 
Dybów, gdzie możliwość przyłączenia 
się do kanalizacji otrzyma ponad 5 tys. 
mieszkańców wsi.

Realizacja całego ogromnego projektu 
potrwa do roku 2022. Do tej pory wykona-
no prace w obrębie ulic Ogrodowej i Kor-
czaka oraz bocznych przy ul. Nowej, przy 
czym trwają jeszcze prace w na ul. Włady-
sława IV. Wkrótce rozpoczną się też prace 
w Słupnie w zlewni w ul. Szkolnej w rejo-
nie ulic Ceglanej i Spokojnej oraz w Słup-
nie-Osiedlu. Tam kanalizacja została 
już zbudowana w ulicach Bieszczadzkiej 
i Platanowej przed ich modernizacją, zaś 
w kolejnych etapach budowa kanalizacji 
jest planowana w obrębie drogi serwiso-
wej przy drodze krajowej, w ul. Klubowej, 
Wodnej i bocznych. W ostatnich dniach 
kwietnia PWiK podpisał umowę na kolej-
ny etap realizacji projektu - budowę sieci 
kanalizacyjnej w Starym Dybowie.

Równolegle PWiK Radzymin ze środ-
ków własnych i gminnych dotacji realizuje 
dwa duże przedsięwzięcia wodociągowe: 
budowę wodociągu w Emilianowie oraz 
doprowadzenie wody do Rudy i Łosia. 
Projekt w Emilianowie został już prak-
tycznie zakończony i mieszkańcy mogą 
podłączać swoje posesje do sieci. Nato-
miast budowa ponad 10 km wodociągu 
do Rudy i Łosia rozpocznie się w czerwcu. 
PWiK realizuje też na bieżąco wiele krót-
kich odcinków sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej, podłączając do gminnej instala-
cji kolejne zabudowywane tereny.

Tegoroczny budżet inwestycyjny gminy Radzymin, tj. środki przeznaczone na wydatki majątkowe, osiągnął rekordową wysokość przeszło 44 mln zł. 
Dzięki temu i pozyskanym środkom zewnętrznym maszyna inwestycyjna gminy Radzymin cały czas pracuje pełną parą, zarówno w zakresie inwestycji 
kubaturowych, jak i drogowych.

W kwietniu br. położono warstwę ścieralną asfaltu na ostatnim odcinku ul. Maczka, na ul. 
Bieszczadzkiej i Platanowej w Słupnie i na drodze w Zawadach. Tym samym dobiegają końca 
rozpoczęte kilkanaście miesięcy temu kompleksowe przebudowy tych ulic. W gminnych planach 
są kolejne nakładki asfaltowe i projekty kompleksowych przebudów dróg.

Budują się ścieżki rowerowe

Gdziekolwiek nie pojedziemy dziś do 
podwarszawskich miejscowości, tam zo-
baczymy powstające trakty rowerowe. 
Gmina Radzymin nie jest tu wyjątkiem 
– we współpracy z innymi samorząda-
mi wzięliśmy udział w projektach współ-
finansowanych ze środków unijnych 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych metropolii warszawskiej. 
W efekcie wokół Warszawy i w naszej 
gminie powstaje sieć połączeń rowero-
wych.

Budowa dróg dla rowerów w gmi-
nie Radzymin niesie ze sobą znaczne 

potrzeby w zakresie odwodnienia ście-
żek, jak również zmiany w infrastruk-
turze technicznej. Na wielu odcinkach 
budowane jest odwodnienie i udrażnia-
ne są istniejące na ich przebiegu urzą-
dzenia melioracyjne.

Realizacja pierwszego etapu budo-
wy ścieżek rowerowych w ramach do-
finansowania pozyskanego w 2017 r. 
jest już mocno zaawansowana. Dro-
gi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe 
o łącznej długości pond 9,2 km powsta-
ją m.in. wzdłuż ulic: Maczka, Szkol-
nej, Konopnickiej, Weteranów oraz 

jako połączenie rowerowe od al. Jana 
Pawła II do ul. Wołomińskiej ulicami 
Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców 
Grodzieńskich i Mickiewicza. Budowa 
wszystkich tych odcinków w ramach 
etapu I powinna zakończyć się do listo-
pada 2018 r.

Budowa etapu drugiego – w ramach 
dofinansowania pozyskanego w mar-
cu br. – rozpocznie się po podpisaniu 
umowy na dofinansowanie i po prze-
prowadzeniu stosownych procedur wy-
boru wykonawców. Poniżej przedsta-
wiamy bieżący stan prac::

Gmina Radzymin intensywnie buduje zapowiadane wcześniej ścieżki rowerowe i ciągi 
pieszo-rowerowe. Powstają one w centrum Radzymina, a także wzdłuż ul. Weteranów aż 
do granicy z gminą Nieporęt, a w tym roku rozpoczną się też inwestycje w drogi rowerowe 
w ulicy Wołomińskiej i w stronę Marek. Na budowę ścieżek gmina Radzymin pozyskała 
znaczące dofinansowanie unijne – 8,67 mln zł w roku 2017 i ponad 10 mln zł na początku 
roku bieżącego.

i część kuchenna. Budynek zosta-
nie ocieplony i zyska izolację funda-
mentów, nowe rynny i parapety ze-
wnętrzne. Zakończenie modernizacji 
jest planowane latem br. O tym, jak 
odnowiona remiza ma służyć życiu 
kulturalnemu w Załubicach, prze-
czytacie na str. 21.

Domek Administratora  
z nowym wykonawcą

Szczęścia do wykonawców nie 
miał w ubiegłym roku Domek Ad-
ministratora - zabytkowy budynek 
w Parku Czartoryskiej w Radzymi-
nie. Wybrany w przetargu w 2017 r. 
wykonawca remontu domku opóź-
niał się z przygotowaniem projektu 
i oczekiwał wyższego niż zakontrak-
towane wynagrodzenia. W związku 
z tym Gmina odstąpiła od umowy 
z winy wykonawcy i będzie dąży-
ła do wyegzekwowania stosownych 
kar umownych.

XVIII-wieczny zabytek nie 
może już dłużej czekać na przy-
wrócenie świetności, dlatego 9 
kwietnia br. burmistrz Krzysztof 
Chaciński podpisał kolejną umo-
wę na jego renowację i adaptację 
na cele kulturalne. Wyzwanie pod-
jęła radzymińska firma EL-BUD, 
która wygrała przetarg i do koń-
ca sierpnia ma przedstawić projekt 

renowacji domku, a do końca maja 
2019 r. - wykonać prace budowlane. 
Równolegle z renowacją Domku Ad-
ministratora rozpoczynają się przy-
gotowania do kompleksowej rewi-
talizacji całego parku Czartoryskiej 
w ramach projektu unijnego „Zielo-
ny Radzymin”. W drugiej połowie 
kwietnia gmina Radzymin ogłosiła 
przetarg nieograniczony na zadanie 
projektowania parku. Plany zakłada-
ją, że cały park Czartoryskiej zostanie 
na nowo urządzony i zyska nowe ob-
licze do jesieni 2020 r.

Nowe mieszkania komunalne 
przy ul. Słowackiego

Brak dostępności mieszkań komu-
nalnych doskwiera wielu gminom 
i ogranicza możliwości pomocy naj-
bardziej potrzebującym rodzinom. 
Gmina Radzymin po raz pierwszy 
od wielu lat podjęła wysiłek budo-
wy nowych mieszkań komunalnych. 
W powstającym przy ul. Słowackiego 
dwupiętrowym budynku będzie ich 
trzynaście. Przy budynku powstaną 
chodniki, miejsca parkingowe i plac 
zabaw. Budynek będzie podłączony do 
kanalizacji sanitarnej. Choć te kilkana-
ście mieszkań jest jak kilkanaście kro-
pel w morzu potrzeb, to dla wielu ocze-
kujących na lokal socjalny rodzin życie 
może znacznie zmienić się na lepsze.

Zakończone lub na finalnym  
etapie budowy:

  al. Jana Pawła II w Radzyminie na od-
cinku od ul. Maczka do ul. Czartory-
skiej – dostosowano ciąg pieszo-rowero-
wy „Droga Golgoty Narodu Polskiego” 
do płynności ruchu rowerowego.
  ul. Maczka – na ukończeniu jest 
budowa ciągu pieszo-rowerowego, 
a miejscami ścieżki rowerowej w ra-
mach kompleksowej przebudowy ul. 
Maczka.
  ścieżka rowerowa w ul. Weteranów 
na odcinku od ul. Konopnickiej do 

przejazdu PKP – jesienią ub. roku wy-
budowano na tym odcinku elementy 
kanalizacji deszczowej i główny ciąg 
ścieżki, obecni trwają ostatnie prace 
odbiorcze.

W trakcie budowy:
  Ścieżka rowerowa w ul. Konopnickiej 
– trwa budowa kanalizacji deszczo-
wo-drenażowej, która udrożni i za-
stąpi dawny rów melioracyjny. Ścież-
ka będzie położona nad kanalizacją 
deszczową. Planowany termin zakoń-
czenia prac to jesień 2018.

   Ścieżka rowerowa w ul. Szkolnej – 
w ramach modernizacji ul. Szkol-
nej budowana jest obecnie kana-
lizacja deszczowo-drenażowa, 
a po zakończeniu tego etapu prac 
zostanie dokończony ciąg pieszo-
-rowerowy. 
   Ścieżka rowerowa w ul. Wetera-
nów – odcinek od przejazdu ko-
lejowego do granicy gminy Ra-
dzymin w Łąkach – ten odcinek 
połączy ciągiem pieszo-rowero-
wym centrum Radzymina z gmi-
ną Nieporęt. W zakres prac wcho-
dzi także budowa odwodnienia 
i kanału teletechnicznego oraz 
przebudowa sieci elektroenerge-
tycznej (oświetlenie drogi). Plano-
wane zakończenie prac: listopad 
2018 r.
  Ścieżka rowerowa od al. Jana Pawła 
II do ul. Wołomińskiej – poprowa-
dzona w gęsto zabudowanym tere-
nie ulicami: Żeligowskiego, Trau-
gutta, Strzelców Wileńskich oraz 
Mickiewicza. Będzie nią można 

przejechać od al. Jana Pawła II 
w Radzyminie do ul. Wołomiń-
skiej z ominięciem ścisłego cen-
trum miasta. Termin: listopad 2018

W przygotowaniu:
  Ścieżka rowerowa i chodnik 
wzdłuż ul. Wołomińskiej – od ul. 
Mickiewicza do ul. Wczasowej 
wraz z odwodnieniem. Dalej – na 
odcinku do ronda przy nowej tra-
sie S8 – budowa ciągów pieszych 
i pieszo-rowerowych ma być reali-
zowana przez GDDKiA w ramach 
budowy otoczenia trasy S8.
  ścieżka rowerowa i chodnik wraz 
odwodnieniem wzdłuż al. Ja-
na Pawła II w Radzyminie (od 
ul. Maczka) do granicy Marka-
mi – prace obejmą al. Jana Pawła 
II w Radzyminie (odcinek od ul. 
ulicy Maczka do ul. Sikorskiego 
oraz dalej wzdłuż przebiegu daw-
nej trasy S8 w Cegielni i Słupnie aż 
do granicy z Markami (długość ok. 
5,7 km).

Budowa oddziału przedszkolnego  
przy szkole w Starych 
Załubicach

Skrzyżowanie zmodernizowanych  
ulic w Słupnie

Ścieżka 
rowerowa 
i chodnik  

na ul. Maczka
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Temat woda

czyli jak osuszyć gminę
O tym angażu mówiło się od miesięcy. Andrzej Makieła, doświadczony meliorant i wieloletni 
kierownik Inspektoratu Wołomin Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych objął 
w marcu br. stanowisko kierownika nowo powstałego Referatu Melioracji i Odwodnienia Urzędu 
Miasta i Gminy Radzymin. Rozmawiamy z nim oczywiście o bolączkach wodno-gruntowych 
gminy Radzymin i o receptach na ich rozwiązanie.

naprawdę wiem, o czym mówię i czego 
należy od projektanta wymagać.

A więc jaki jest plan na osuszenie 
gminy Radzymin?

Działamy w kilku kierunkach – 
oczywiście nadal ratujemy już zaist-
niałe sytuacje podtopień w trybie kry-
zysowym. Jednak nie ogranicza się to 
do przyjazdu straży pożarnej i wypom-
powania wody. Często wchodzimy na-
wet na tereny prywatne i pomagamy 
odtwarzać istniejące wcześniej drena-
że i odbiorniki oraz przygotowywać 

nowe, co już daje zauwa-
żalne efekty.

Główny kierunek ra-
towania sytuacji jest taki, 
że – zgodnie z decyzją bur-
mistrza – wszelkie urządzanie 
ulic nie może być już prowadzone 
bez elementu odwodnienia. Tam, 
gdzie nie ma odwodnienia, będzie 
ono doprojektowywane tak, aby 
w miarę możliwości trwale rozwiązać 
problem. Niestety, na dużym obszarze 
gminy wybudowano już kanalizację 
sanitarną, bez wcześniejszego stworze-
nia choćby koncepcji poprowadzenia 
kanalizacji deszczowej wraz z za-
planowaniem na nią miejsca, 
co w efekcie utrudni, a w pew-
nych miejscach wręcz uniemoż-
liwi zbudowanie optymalnego od-
wodnienia. Niemniej jednak tam, 

gdzie będzie to możliwe i wskazane, 
będziemy budować nie tylko kanali-
zacje deszczowe, ale też instalacje dre-
nażowe, ściągające wody zaskórne, co 
robi w tej chwili bardzo niewiele gmin.

Gdzie możemy się spodziewać 
takich instalacji, w pierwszej kolej-
ności?

Prace w tym kierunku trwają m.in. 
na ulicy Konopnickiej i zostały wyko-
nane na ulicy Maczka. Wybudowano 

też kanały deszczowe w Dybo-
wie, przy ul. Majowej. Zgod-
nie z wolą burmistrza wy-
szliśmy tam naprzeciw 

potrzebom mieszkańców, 
oferując podłącze-

nie odwodnienia 
z przyległych do 

tych sieci po-
sesji.

Je d no c z e -
śnie pilnujemy 
spraw meliora-
cyjnych wokół 
inwestycji prze-

m y s ł o w y c h , 
zwłaszcza wiel-
kopowierzch-
niowych hal 

i  roz leg ł ych, 
utwardzonych tere-

nów, dbając o odpo-
wiedni odbiór i reten-

cję wód z tych terenów, 
ustalając z inwestorami 

partycypacje w kosztach 
utrzymania odbiorników.

Podsumowując – 
z jednej strony będziemy 
poprawiać i ratować to, co 
się da ratować. W przy-
padku nowych inwestycji, 

będziemy pilnować, aby 
były prowadzone w spo-

sób racjonalny i stosowały 
odwodnienie o specyfika-

cji odpowiadającej wielkości 

terenu czyli odpowiednie zlewnie, 
spadki, wielkości kanałów itd. W miej-
scowych planach przestrzennych i de-
cyzjach o warunkach zabudowy będzie 
też położony duży nacisk na informo-
wanie o wszelkich, szczególnie pod-
ziemnych urządzeniach odwodnie-
niowych znajdujących się na danym 
terenie, aby nowi właściciele wiedzieli 
co i jak mogą tam planować. Wprowa-
dzanie zabudowy na nowych terenach 
bez wcześniejszego zainwestowania 
w urządzenia odwadniające będzie tyl-
ko pogłębiało problem i generowało ko-
lejne, bezsensowne koszty.

Jak wiadomo samorządy to naczy-
nia połączone, jeśli chodzi o wodę 
i trudno skutecznie odwadniać w 
pojedynkę. Czy Radzymin współpra-
cuje z sąsiadami?

Tak, realizujemy z władzami Ko-
byłki partycypację w utrzymaniu sieci 
urządzeń w naszej gminie. Na terenie 
Nadmy są zlokalizowane dwa rowy, 
które stanowią odprowadzenie wód 
z co najmniej połowy miasta Kobył-
ka. Co prawda partnerzy z Kobyłki są 
ograniczeni tym samym co my – nie 
mogą modernizować wadliwie wyko-
nanych rowów, które leżą u nas na te-
renach prywatnych, ale przynajmniej 
wykonują ich konserwację. Pojawi-
ła się inicjatywa, żeby zmienić prze-
bieg głównego rowu kobyłkowskiego, 
przysparzającego mnóstwa problemów 
mieszkańcom Nadmy, i utworzyć jego 
dodatkowy odpływ do rzeki Czarna 
przy ulicy Mostowej – tzw. kanał ulgi. 
Jest to autorska koncepcja burmistrza 
Chacińskiego, jak najbardziej po-
prawna technicznie. Władze Kobyłki 
potwierdziły już swój udział w tej in-
westycji. Mamy też potwierdzenie, że 
powiat będzie odwadniał ul. Starą. Nie 
będą to tanie przedsięwzięcia, jednak 
wspólnie jesteśmy w stanie rozwiązać 
w ten sposób problemy wodno-grun-
towe miejscowości Nadma.

Wiele samorządów mówi dziś o ko-
nieczności reaktywacji spółek wod-
nych. Jak wygląda to w Radzyminie?

Przy tak dużym rozdrobnieniu wła-
sności terenów nie wierzę w jedną dużą 
spółkę, jak funkcjonowało to w Radzy-
minie jeszcze w latach osiemdziesią-
tych. Dziś taką spółkę udźwignęłaby 
organizacyjnie tylko gmina, ale trzeba 
by zatrudniać sztab ludzi, co wiązałoby 
się z ogromnymi kosztami. Natomiast 
bardziej widzę sens i potrzebę działal-
ności wielu małych spółek lokalnych, 
organizowanych przez mieszkańców. 
Wystarczą trzy osoby i statutowe okre-
ślenie terenu działania. Oprócz pobie-
rania opłat za konserwację rowów od 
właścicieli terenu, spółka wodna może 
ubiegać się o dofinansowania u mar-
szałka i starosty, co znacząco zwiększa 
jej możliwości działania przy niskich 
kosztach dla mieszkańców. Takie spół-
ki działają już z powodzeniem w Jado-
wie, w Tłuszczu, gdzie w ostatnich pa-
ru latach wykonały gigantyczną pracę.

A czy gmina pozyskuje zewnętrzne 
środki na odwadnianie?

Oczywiście, choćby przez przed-
stawianie takich rozwiązań w pro-
jektach dróg czy ścieżek rowerowych, 
o których dofinansowanie wnioskuje. 
Z obecnego prawa wodnego wynika 
też, że można się ubiegać o środki na 
urządzenia zapobiegające powodziom. 
Dlatego rozpatrujemy obecnie możli-
wości groblowania rzek Czarna i Rzą-
dza, z zachowaniem wzdłuż nich odpo-
wiednich polderów retencyjnych.

Na zakończenie – jakie ma Pan rady 
dla osób, które niestety już zakupiły 
pod zabudowę teren z „problemem 
wodnym”?

Wielkim błędem, już po odkryciu, że 
nasz teren jest okresowo zalewany, jest 
jego podwyższenie, zwłaszcza tym, co 
najtańsze – czyli gliną. Nie dość, że te-
ren uszczelnimy, zmniejszając retencję 

i przysparzając problemu całej okolicy, to 
jeszcze zafundujemy sobie wieczną mę-
kę. Sucha glina, odwrotnie niż piasek, jest 
twarda jak beton. Natomiast mokra jest 
grzęzawiskiem, w którym utonie każda 
roślinność, każde kruszywo, utwardze-
nie i nawet fundamenty. A pamiętajmy, 
że już glina o grubości kilkudziesięciu 
centymetrów jest w stanie trzymać wil-
goć nawet przez setki lat. Dlatego na-
wieziona glina nigdy nie będzie trwałą 
podbudową dla jakiejkolwiek konstruk-
cji czy nawet ogrodzenia. Zresztą nawet 
podniesienie terenu piaskiem w sposób 
nieodpowiedni może być działalnością 
nielegalną i krótkowzroczną. Co z tego, 
że nasza działka będzie suchą wyspą, je-
śli trzeba będzie do niej dopływać łódką? 
Dlatego posiadając taki teren musimy go 
odpowiednio zabezpieczyć przed woda-
mi opadowymi i zaskórnymi np. poprzez 
system drenaży, studni chłonnych, zbior-
ników retencyjnych itp.

Natomiast lepiej jest zapobiegać niż 
leczyć. Trzeba zawsze sprawdzać co ku-
pujemy i gdzie kupujemy. Ja osobiście 
nie kupiłbym w gminie Radzymin żad-
nej, nawet najpiękniejszej działki bez 
wykonania odwiertu gruntu sprawdza-
jącego z czym mam do czynienia.

Tym bardziej, że nie jest to droga 
usługa?

Tak, taki odwiert można zamówić 
u geologa. Ponadto w naszym referacie, 
służymy dalszymi informacjami o te-
renie. Tym bardziej, że ostatnio odno-
wiliśmy bardzo szczegółowe mapy me-
lioracyjne, na których są zaznaczone 
wszystkie tereny zdrenowane po woj-
nie. Nie obejmują one niestety drenów 
przedwojennych, które występują choć-
by w okolicach ul. Nowej i Szkolnej.

Dziękujemy zatem za rozmowę, 
życząc wszystkim mieszkańcom,  
aby jak najszybciej mogli zapomnieć 
o problemie podtopień na ich terenie.

Ja również tego Państwu życzę.

„W pełni popieram 
podejście burmistrza, 

który nie chce budować 
dróg i chodników 

bez wcześniejszego 
odwodnienia, bo żeby 
później wybudować 

odwodnienie terenu, 
trzeba te inwestycje 
zniszczyć. A żeby je 

utrzymać, trzeba  
je odwodnić.” 

ŚRODOWISKO ŚRODOWISKO

Burmistrz Chaciński zapowiedział,  
że powstanie Referatu Melioracji  
i Odwodnienia oznacza dla gminy  
rewolucyjne zmiany. Na czym  
te zmiany polegają?

Przede wszystkim mój referat, przy 
współpracy z komórkami odpowie-
dzialnymi za planowanie przestrzen-
ne, inwestycje i drogi ma stworzyć 
spójny system odbioru wód opadowych 
i gruntowych wraz z retencją i ochroną 
przeciwpowodziową. Oznacza to np. 
wprowadzenie regulacji zgodnie z któ-
rymi w gminie Radzymin nie będzie 
wolno projektować i budować niczego 
bez odpowiedniego odwodnienia.

Nie brzmi to jak rewolucja, raczej jak 
coś oczywistego.

Gdyby to było oczywiste, nie byłoby 
w gminie Radzymin tylu zalanych pose-
sji, zagrzybionych budynków, pękających 
fundamentów i dziurawych nakładek 
drogowych, wymienianych co dwa lata.

Dlaczego gmina Radzymin ma takie 
problemy z wodą?

Koleżanka meliorantka, z pięćdzie-
sięcioletnim stażem w zawodzie opo-
wiadała mi kiedyś legendę, że nazwy 
Radzymin i Wołomin pochodzą od „ra-
dzę omiń” i „wolę omiń”– powiedzeń 
kupców, którzy tędy wędrowali z po-
łudnia na północ, mierząc się z napa-
dami rabusiów, albo właśnie z grzęza-
wiskami, gdyż w okresach wiosennych 
i jesiennych drogi bywały tu całkowi-
cie nieprzejezdne. Z drugiej strony, do-
bre położenie, rzeki i trakty handlowe 
przyciągały ludzi, tworzyły się osady 
i tak powstały nasze miejscowości. Ale 
problemy z wodą były tu od zawsze.

Główną przyczyną jest budowa geo-
logiczna, która sprzyja gromadzeniu 
wód zaskórnych, tuż pod powierzch-
nią gruntu. Mamy teren płaski jak ta-
lerz, bez większych spadków. Prawie 
wszędzie, pod cienką warstwą (do 1,5 
m) gruntów przepuszczalnych o dużej 
zawartości piasku, znajdują się war-
stwy gruntów nieprzepuszczalnych, 
głównie gliny. Są to dość duże pokła-
dy, o miąższości dochodzącej nawet 
do kilkunastu metrów. Stąd było tu ty-
le cegielni. I ta powierzchniowa war-
stwa przepuszczalna, uszczelniona od 
spodu gliną, stanowi stały rezerwuar 
wód zaskórnych. Przypomina to wan-
nę wypełnioną piaskiem. Gdy przycho-
dzą mokre lata, z dużą ilością opadów, 
„wanna” się napełnia i jeśli woda nie 
ma odpływu w postaci systemów dre-
nażowych, zbieraczy i rowów melio-
racyjnych, pozostaje odparowywanie, 
a więc proces bardzo powolny. W ta-
kich warunkach, w terenach rolnych 
cała roślinność gnije, zaś w terenach 
zurbanizowanych praktycznie nie da 
się żyć – budynki przesiąkają wilgocią, 
a zimą nawodniona ziemia przemarza 
niszcząc infrastrukturę powierzchnio-
wą – trawniki, nawierzchnię dróg, bu-
dynki. Dosłownie wszystko. Nie tylko 
zresztą powierzchniowo, bo taka mo-
kra ziemia może przemarzać bardzo 
głęboko, niszcząc nawet podziemne 
rurociągi. Choćby to miało być ze stali 
– woda rozniesie wszystko.

I od wieków nie udało się  
temu zaradzić?

Problem rozwiązano już dawno 
temu, ale następnie go zapomniano 
i zlekceważono.

Jak to możliwe?
W latach 60-80, gdy Radzymin nie 

był tak rozbudowany, a gmina miała 
charakter typowo rolniczy, jej teren 
był silnie zmeliorowany rowami i zdre-
nowany siecią drenarską, pokrywają-
cą 500 ha jej powierzchni. Dodatkowo 
działała spółka wodna, odpowiedzial-
na za czyszczenie i udrażnianie rowów. 
Wszystko to dobrze funkcjonowało 
z korzyścią dla rolników, utrzymując 
stabilny stan wód zaskórnych do cza-
su, gdy nadeszły lata dziewięćdziesiąte 
i zaczęły się masowe przekształcenia na 
tereny mieszkalne. W trakcie zabudo-
wy bardzo często dochodziło do niefa-
chowych przeróbek, uszkadzania czy 
wręcz usuwania urządzeń odwadnia-
jących – tym bardziej, że przypadało 
to na lata suszy, kiedy urządzenia te 
wydawały się zbędne, zwłaszcza no-
wym właścicielom działek. Sytuacja 
stopniowo pogarszała się nawet na 
terenach rolnych, gdyż w gminie Ra-
dzymin, tak jak w wielu innych, w wy-
niku zmian ustrojowych, zlikwido-
wano spółkę wodną. Na domiar złego 
gmina Radzymin przed laty przesta-
ła być właścicielem przecinających ją 
rowów melioracyjnych, bo przekaza-
ła te tereny na rzecz osób prywatnych. 
W efekcie urządzenia te zaczęły zara-
stać, nowi właściciele często je zasy-
pywali, bądź przebudowywali w spo-
sób nieprofesjonalny tak, że przestały 
spełniać swoją rolę. Natomiast gmi-
na, poza sytuacjami kryzysowymi 
nie miała sposobności ingerować w te 
urządzenia. W sąsiednich miejscowo-
ściach, jak Kobyłka, Marki, Poświęt-
ne czy Tłuszcz, rowy pozostały wła-
snością gmin, dzięki czemu tamtejsze 

samorządy, mając nad nimi pełną kon-
trolę, przebudowały te urządzenia i do-
stosowały do warunków postępującej 
urbanizacji, dzięki czemu od lat nie 
słyszę tam o takich problemach, jakie 
ma Radzymin. Nawet Wołomin, mi-
mo upadku spółek wodnych, nigdy nie 
odstąpił od czyszczenia rowów melio-
racyjnych, choć przekazał ich własność 
w ręce prywatne.

Wszędzie się dało, tylko nie u nas?
Tymczasem gmina Radzymin, po-

mimo jeszcze trudniejszych warunków 
hydrogeologicznych, od lat ogranicza-
ła się do działań ratowniczych, reago-
wania w sytuacjach kryzysowych, nie 
próbując nawet podjęcia rozwiązań 
systemowych. W efekcie nie mamy na-
wet odbiorników nadmiaru wody, po-
za naturalnie występującymi rzekami, 
które też mają swoje limity. Dodatko-
wo po 1989 r. pozwolono na dużą samo-
wolkę w zabudowie przestrzennej, nie 
informując nowych właścicieli o wy-
stępujących na ich terenach urządze-
niach odwadniających, ani odpowied-
nio nie chroniąc tych urządzeń. Z kolei 
właściciele nie wykonywali odwiertów 
gruntu i nie sprawdzali na czym się 
budują. Zaczęto uzbrajać, utwardzać, 
uszczelniać teren bez żadnej koncepcji 
i realizacji odwodnienia. Dlatego dziś 
podczas większych opadów woda gro-
madzi się w najniższych terenach i nie 
ma co z nią zrobić, ani którędy odpro-
wadzić.

Istny Meksyk, albo raczej Wenecja.
Tak, przecież ludzie sami to widzą. 

Nawet w tej chwili mamy w gminie 
Radzymin kilkadziesiąt hektarów za-
lanych terenów z przeznaczeniem pod 
zabudowę, tylko dlatego, że ktoś, przed 
dwudziestu laty, pozwolił ludziom po-
stawić domy na głównej sieci zbiera-
czy, przy ulicy Korczaka przed wia-
duktem. W dodatku fundamenty tych 
domów są podmywane wodą i pękają. 
Takich przykładów jest w gminie wię-
cej. A przecież były już zaplanowane 
stosowne instalacje deszczowo-dre-
nażowe, były pozwolenia i zamiast te-
go wybudowano ulice i chodniki bez 
odwodnień, jak np. al. Jana Pawła II. 
Wokół uszczelnionych gęstą zabudową 
terenów wybudowano szczelne ulice. 
Nie mogę zrozumieć, jak można było 
do tego dopuścić. Dopiero teraz gmi-
na zaczęła rozwiązywać te problemy, 
o których już dawno powinniśmy byli 
zapomnieć.

Bo wcześniej zapomniano 
 je rozwiązać?

Bo odwadnianie to nie jest popu-
larny sposób wydawania pieniędzy. 
Lepiej wydawać na drogi i chodniki, 
bo to widać i podatnicy je doceniają. 

Nawet wodociągi czy kanalizacje sani-
tarne, choć są zakopane, to mieszkań-
cy wprost odczuwają komfort płynący 
z ich obecności. Natomiast kanalizacja 
deszczowo-drenażowa udowadnia swą 
niezbędność w długich przedziałach 
czasowych, w cyklu okresów opado-
wych. A tak naprawdę skutki zalegania 
podskórnych wód widać dość szybko, 
bo te piękne trawniki, chodniki, drogi 
i budynki, które jeszcze niedawno cie-
szyły oko niszczeją i muszą być stale 
remontowane z powodu nieusuwalnej 
wilgoci.
Dlaczego wybrał Pan sobie najtrud-
niejszą gminę do pracy?

Z ciekawości. A tak serio, do pod-
jęcia pracy w gminie Radzymin prze-
konał mnie upór burmistrza Krzysz-
tofa Chacińskiego, który podchodzi 
do tematu z wielką determinacją. Po-
przednicy zwykle zgłaszali się do mnie 
dopiero wtedy, jak już był problem 
z podtopieniami. Dlatego teraz prze-
prowadziliśmy wiele rozmów, zanim 
burmistrz przekonał mnie, że odwod-
nienie gminy Radzymin jest dla niego 
absolutnym priorytetem, jeśli gmina 
ma utrzymać tak duże tempo rozwoju, 
czy w ogóle normalnie funkcjonować. 
Wieczne łatanie w trybie ratowniczym 
jest nie tylko nieskuteczne, lecz jest do-
słownie topieniem pieniędzy. Po prostu 
żal tych nowych dróg, ścieżek rowero-
wych i chodników, które bez odwod-
nienia ulegną szybkiemu zniszczeniu, 
o jakości życia mieszkańców nawet nie 
wspominając.

O mojej decyzji pracy dla Radzy-
mina zaważył też fakt, że przez kilka 
ostatnich lat miałem dobry kontakt 
telefoniczny z panem Wojciechem 
Kusi, dziś pracownikiem mojego refe-
ratu, któremu udzielałem porad doty-
czących budowy kanalizacji deszczo-
wych czy przebudowy konkretnych 
rowów. Widziałem, że ta współpraca 
przynosi skutek, gmina Radzymin 
wprowadza moje uwagi w życie i co-
raz silniej wymaga przestrzegania ich 
przez projektantów.

Przez projektantów jest Pan uzna-
wany za osobę bezkompromisową.

Ja zawsze chętnie wysłuchuję racjo-
nalnych argumentów. Jednak w istocie, 
do projektów podchodzę bardzo kry-
tycznie. Proszę pamiętać, że oprócz 
bycia meliorantem, prowadzę własną 
firmę i mam dwudziestoletnią prakty-
kę w projektowaniu. W tym czasie wy-
konałem 2 tys. projektów, z których po-
nad 95% wykonano i funkcjonują one 
bez zarzutu. Taką skuteczność osią-
gnąłem podchodząc bardzo poważnie 
do każdego, nawet niewielkiego pro-
jektu. Nie ograniczałem się do map 
i programów komputerowych, lecz wy-
konywałem odwierty glebowe. Dlatego 

Wraz z budową instalacji odwad-
niającej wzdłuż wymienionych po-
wyżej ulic przy posesjach zostały lub 
są właśnie budowane odpowiednie 
podłączenia, do których właścicie-
le działek mogą przyłączyć własne 
odwodnienie. Szczegółowe informa-
cje na ten temat były przedstawiane 

mieszkańcom ulic Konopnickiej 
i Szkolnej na spotkaniach w lutym 
i kwietniu br.

Podłączenie można wykonać na 
podstawie warunków technicznych, 
wydawanych przez Referat Melio-
racji i Odwodnienia w Urzędzie 
Miasta i Gminy Radzymin, gdzie 

należy złożyć stosowny wniosek. 
Odwodnienie powinno być zapro-
jektowane przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane do projek-
towania w specjalności wodno-me-
lioracyjnej, hydrotechnicznej bądź 
wodno-kanalizacyjnej. Projekt nale-
ży uzgodnić z Referatem Melioracji 

Pierwsze ulice z możliwością odwodnienia posesji
i Odwodnienia. Informację nt. ogól-
nych warunków technicznych na 
odprowadzanie wód deszczowych 
i roztopowych można uzyskać w tym 
referacie, a także jest ona zamiesz-
czona na gminnej stronie www.

Pod żadnym pozorem i pod karą 
administracyjną nie wolno do kana-
lizacji deszczowo-drenażowej pod-
łączać odpływów ścieków. Zakazane 
jest również bezpośrednie odprowa-
dzanie wód opadowych i roztopo-
wych z posesji na pas drogowy – na 
jezdnię lub ciąg pieszo-rowerowy.

Kontakt z Referatem  
Melioracji i Odwodnienia

Wszelkich informacji nt. możliwości 
przyłączenia odwodnienia posesji 
do gminnych kolektorów deszczo-

wo-drenażowych udziela:

mgr inż. Wojciech Kusi 
tel. 22 667 68 77 

e-mail: wkusi@radzymin.pl

Referat Melioracji i Odwodnienia 
ul. Weteranów 31 
05-250 Radzymin

Wszystkie bieżące inwestycje drogowe w gminie Radzymin są realizowane wraz z budową 
instalacji odprowadzających wody opadowe z dróg. W pierwszych kilku ulicach – Majowej  
w Dybowie Kolonii, Konopnickiej i Szkolnej w Radzyminie – gmina stworzyła możliwość 
podłączenia odwodnienia przyległych posesji do gminnej sieci odwodnieniowej.
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Radzymin do konkursu „Wiem, 
czym oddycham”, organizowanego 
przez Fundację AVIVA, zgłosiła spo-
łecznie mieszkanka naszej 
gminy p. Ilona Bednarska 
oraz radny Piotr Rem-
belski. Miasto znalazło 
się na 34. miejscu wśród 
stu miejscowości, które 
otrzymały urządzenie 
po zebraniu najwięk-
szej ilości głosów wśród 

internautów. Czujnik w centrum mia-
sta pozwala mieszkańcom na stałe mo-

nitorowanie stanu powietrza i do-
stosowanie do niego swojej 

aktywności, szczególnie 
w okresie zimowym.

 Niewielki czuj-
nik, umieszczo-
ny na zewnątrz 
budynku Urzędu 

Miasta i Gminy Ra-
dzymin, na wysokości 

pierwszego piętra, do funkcjonowania 
potrzebuje jedynie dostępu do prądu 
i zasięgu działania telefonii komórko-
wej. Dane z czujnika co godzina tra-
fiają na stronę firmy Airly. Na mapie 
można sprawdzić bieżący odczyt, stan 
powietrza w ciągu ostatnich 24 godzin  
oraz prognozę na najbliższe godziny. 
Jakość powietrza można sprawdzać 
także na smartfonach poprzez bezpłat-
ną aplikację Airly, dostępną na Andro-
ida  i IOS.

Celem Programu jest zmniejszenie 
liczby bezdomnych zwierząt poprzez 
walkę z przyczynami bezdomności do 
których należy przede wszystkim nie-
kontrolowane rozmnażanie zwierząt 
oraz porzucanie czworonogów przez 
ich właścicieli. Najważniejszymi zada-
niami, jakie Gmina realizuje w ramach 
Programu jest elektroniczne znakowa-
nie (czipowanie) psów, sterylizacja i ka-
stracja zwierząt domowych oraz kotów 
wolno żyjących a także zapewnienie 
opieki zwierzętom bezdomnym w ra-
mach współpracy z wybranym schro-
niskiem i lecznicą. 

Warunkiem skorzystania z dopłat 
w wysokości 100% do zabiegów czi-
powania, sterylizacji lub kastracji jest 
złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy 
Radzymin, wyłącznie przez osobę za-
mieszkującą naszą Gminę (zamiesz-
kanie potwierdzone np. posiadaniem 
Radzymińskiej Karty Mieszkańca) 
odpowiedniego wniosku. Przed wy-
konaniem zabiegu właściciel psa zobo-
wiązany jest przedstawić dowód aktual-
nego szczepienia zwierzęcia przeciwko 

wściekliźnie. Zabiegi przeprowadza 
współpracująca z Gminą całodobowa 
lecznica weterynaryjna „Arka Noego” 
z Kobyłki. 

Gmina w ramach Programu kontro-
luje także populację kotów wolno ży-
jących poprzez finansowanie zabiegów 
sterylizacji i kastra-
cji. W tym zakresie 
Gmina ściśle współ-
pracuje z opieku-
nami społecznymi, 
którzy zdeklarowali 
swoją pomoc przy 
opiece nad zwierzę-
tami.  

Oprócz dzia-
łań prewencyjnych 
Gmina prowadzi 
także działania in-
terwencyjne zmniej-
szające populację bezdomnych zwie-
rząt. Eko Patrol, specjalistyczna 
jednostka działająca na rzecz ochrony 
środowiska oraz praw zwierząt, odławia 
błąkające się na terenie Gminy zwierzę-
ta. W wielu przepadkach odnajdywani 

są Właściciele tych zwierząt, a w pozo-
stałych trafiają one do współpracującej 
z Gminą lecznicy „Arka Noego” lub 
bezpośrednio do schroniska „Perro” 
w miejscowości Małe Boże. Tam czwo-
ronogi poddawane są rutynowym ba-
daniom, szczepieniu, znakowaniu oraz 

zabiegom ogranicza-
jącym ich zdolności 
rozrodcze. W ubie-
głym roku udzielo-
no pomocy ponad 
200 bezdomnym 
zwierzętom, którym 
zapewniono profe-
sjonalną opiekę oraz 
szansę na znalezienie 
nowego domu. 

Wszystkim Właści-
cielom psów przypo-
minamy o obowiąz-

kowych szczepieniach swoich pupili, 
jak również o sprawowaniu właściwego 
dozoru nad nimi. Zachęcamy również 
do bezpłatnego czipowania, które łatwo 
pozwoli na odnalezienie czworonoga, 
w przypadku jego zaginięcia.

Zgodnie z Uchwałami nr 563/
XLVIII/2018 i 564/XLVIII/2018 z dn. 
26 marca 2018 r. Rady Miejskiej w Ra-
dzyminie w naszej gminie od początku 
przyszłego roku zaczną obowiązywać 
nowe stawki opłat za wywóz śmieci:

  z nieruchomości zamieszkałych 14 
zł miesięcznie od osoby, jeśli odpady 
są segregowane lub 28 zł miesięcznie 
od osoby, jeśli odpady nie są segre-
gowane
  z działek rekreacyjnych, roczna 
opłata zryczałtowana wyniesie 220 
zł rocznie, jeśli  odpady są segrego-
wane lub 270 zł rocznie, jeśli odpady 
nie są zbierane w sposób selektywny. 
Podniesienie opłat za odbiór odpa-

dów wynika z cen, które gminie Radzy-
min zaoferowały firmy biorące udział 
w postępowaniach na wybór dostaw-
cy usług odbioru odpadów. Gmina 
Radzymin trzykrotnie organizowała 
przetarg, aby uzyskać możliwie naj-
niższą cenę. Za każdym razem złożo-
ne oferty wskazywały na konieczność 
podniesienia opłat, a zawarte w nich 
kwoty znacznie przewyższały wpływy 
do gminy z opłat za odbiór odpadów. 
Ostatecznie zdecydowano o podniesie-
niu wysokości opłat o 40 % i wyłonie-
niu Wykonawcy.

Podwyżka cen za odbiór i zagospo-
darowanie odpadów oferowana przez 
firmy jest uwarunkowana czynnikami 
zewnętrznymi. Należy do nich ubie-
głoroczny wzrost tzw. opłat marszał-
kowskich za korzystanie ze środowiska 
oraz rejonizacja zagospodarowania 
odpadów w RIPOK-ach (Regionalnych 
Instalacjach Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych). Obowiązujące przepisy 
zabraniają transportowania odpadów 
komunalnych (zmieszane i zielone) 
pomiędzy wyznaczonymi regionami, 
co z kolei zmniejsza konkurencyjność 
Instalacji, a tym samym uniemożliwia 
tańsze zagospodarowanie śmieci. 

Analizując koszty odbioru i zago-
spodarowania odpadów oraz ustalo-
ne stawki opłat należy pamiętać, że 
ustawodawca nałożył na samorządy 

obowiązek samofinansowania się sys-
temu odbioru odpadów. Oznacza to, że 
gmina ani nie może zarabiać na opła-
tach za odbiór odpadów, ani nie mo-
że do tego systemu dopłacać z innych 
środków budżetowych – całość opłat 
zbieranych przez gminę ma finansować 
wyłącznie i w pełni koszty funkcjono-
wania systemu odbioru odpadów.

W ramach dbałości o sprawne dzia-
łanie systemu odbioru odpadów gmina 
Radzymin uszczelnia system zbierania 
opłat za śmieci i egzekwowania zale-
głości. Kontrole przeprowadzane sys-
tematycznie przez Eko Patrol pozwala-
ją skutecznie monitorować właścicieli 
nieruchomości pod kątem liczby osób 
zgłoszonych do wnoszenia opłat za wy-
wóz śmieci. Coraz efektywniej spraw-
dza się system fotopułapek, pozwalają-
cy karać osoby, które starają się pozbyć 
odpadów nielegalnie, w miejscach nie-
przeznaczonych do ich składowania.

Dzięki tym działaniom ceny wywo-
zu odpadów pozostają do końca 2018 r. 
na niezmienionym poziomie. Jednak, 
aby gminny system odbioru odpadów 
funkcjonował prawidłowo i zgodnie 
z prawem, podwyżka od nowego roku 
jest konieczna.

Gmina podejmuje działania, skie-
rowane na zahamowanie wzrostu cen. 
Rada Miejska w Radzyminie, mając 
na uwadze niepokojący i trudny do za-
akceptowania wzrost kosztów gospo-
darki odpadami, który bezpośrednio 
wpływa na budżety domowe i finanse 
wielu gmin, wystosowała apel do Mi-
nistra Środowiska i centralnych orga-
nów administracji państwowej o pod-
jęcie niezwłocznych działań w sprawie 
regulacji rynku gospodarki odpada-
mi (uchwała nr 565/XLVIII/2018 Ra-
dy Miejskiej w Radzyminie z dnia 
26 marca 2018 r.) Gmina Radzymin 
jest też aktywna na forum związków 
międzygminnych, które reprezentują 
wspólne stanowisko samorządów wo-
bec ogólnopolskich problemów, takich 
jak wzrost kosztów odbioru odpadów 
w całym kraju.

Już w styczniu Gmina Radzymin 
wystosowała, w drodze uchwały, apel 
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad (GDDKiA) i innych 
właściwych organów o podjęcie na-
tychmiastowych działań w celu zmini-
malizowania uciążliwości związanych 
z nadmierną emisją hałasu wzdłuż 
drogi S-8 w Nadmie, Nowym Janko-
wie, Ciemnem i Dybowie Kolonii. 

W sprawie hałasu Gmina współ-
pracuje z innymi organami, by jak 
najszybciej i skutecznie rozwiązać 
powstały problem. Na spotkaniu 
z przedstawicielami GDDKiA w Wo-
jewódzkim Inspektoracie Ochrony 
Środowiska w Warszawie (WIOŚ) wła-
dze gminy Radzymin, Marek, Zielonki 

i Kobyłki podjęły decyzję o wykona-
niu pomiarów poziomu hałasu. Na od-
cinku, gdzie trasa jest już całkowicie 
oddana do użytku, pomiary wykona 
GDDKiA, a na pozostałym odcinku 
część pomiarów przeprowadzi Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowi-
ska, a część Gminy.

Pierwsza faza pomiarów rozpo-
częta została w Nadmie 15 marca br. 
W ustalonym wspólnie z mieszkań-
cami punkcie WIOŚ wykonał pomiar 
poziomu hałasu, jednak wyniki nie 
wykazały przekroczeń dopuszczal-
nych norm. Istnieje prawdopodobień-
stwo, że zmieniający się kierunek wia-
tru podczas wykonywania badań, miał 
istotny wpływ na końcowy wynik.

W momencie oddawania artykułu 
do druku Gmina Radzymin jest na eta-
pie weryfikacji punktów wstępnie wy-
typowanych do wykonania pomiarów. 
Następnie Gmina zleci wykonanie po-
miarów hałasu akredytowanemu labo-
ratorium. Raport z pomiarów zostanie 
użyty jako podstawa do podjęcia dzia-
łań przez Urząd Marszałkowski celem 
wydania decyzji nakładającej obowią-
zek ograniczenia oddziaływania aku-
stycznego i dotrzymania dopuszczal-
nych poziomów hałasu, w przypadku 
stwierdzenia naruszenia obowiązują-
cych norm. 

Należy tu podkreślić, że zapisy de-
cyzji środowiskowej wydanej przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Podwyżki opłat  
za wywóz śmieci

Od marca wiemy, czym 
oddychamy w Radzyminie

Gminny Program opieki 
nad zwierzętami 2018

Pomiary hałasu z trasy S-8 w Nadmie

„1920 drzew dla Radzymina” 
to dobry początek

Radzymińskie parki  
czeka rewitalizacja

Od początku przyszłego roku 2019 w gminie Radzymin 
będą obowiązywać nowe, wyższe opłaty za odbiór odpadów 
komunalnych. Podwyżka to wynik rosnących w naszym 
regionie i w całej Polsce kosztów odbioru odpadów, a 
także braku uregulowania rynku w tym zakresie. Zarówno 
Burmistrz Radzymina jak i Rada Miejska w Radzyminie 
dołożyli wszelkich starań, aby zaproponowane stawki były 
jak najkorzystniejsze dla mieszkańców.  

Na początku marca ruszył monitoring jakości powietrza w Radzyminie. Czujnik zainstalowany na 
budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzymin raportuje na bieżąco stan zanieczyszczenia powietrza 
w mieście. Wyniki dostępne są na stronie http://map.airly.eu/pl/. Montaż czujnika ufundowała 
Fundacja Aviva w ramach akcji „Wiem, czym oddycham”.

Na lutowej Sesji Rady Miejskiej w Radzyminie podjęta została uchwała o przyjęciu Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Radzymin. Gmina dofinansowuje m.in. elektroniczne znakowanie psów oraz zabiegi sterylizacji i 
kastrowania zwierząt domowych. Na realizację wszystkich zadań objętych Programem opieki nad 
zwierzętami władze Radzymina w 2018 roku przeznaczą 263 tys. zł. 

Pod koniec grudnia 2017 r. kierowcy zaczęli korzystać z obwodnicy Marek. Od momentu 
otwarcia tego nowego odcinka trasy S-8, do Burmistrza Radzymina napływają skargi 
mieszkańców z terenów położonych w pobliżu nowo wybudowanej trasy na nadmierny hałas 
powodowany przez ruch pojazdów. Gmina szybko podjęła działania, których celem było 
sprawdzenie poziomu natężenia hałasu.  

Jakość przestrzeni publicznej decyduje o jakości życia mieszkańców. Wie to każdy, kto miał  
okazję podróżować i podziwiać uroki i walory wizualne zachodnioeuropejskich miasteczek,  
na które tamtejsi włodarze pracują wraz z mieszkańcami od pokoleń. Dlatego też osobiście 
staram się organizować porządkowanie i upiększanie przestrzeni publicznej naszej gminy, 
jednocześnie zachęcając do takich działań mieszkańców.

Gmina Radzymin w 2017 roku otrzymała niemal  
14 milionów złotych dofinansowania do rewitalizacji 

parków, o czym już pisaliśmy na łamach biuletynu. 
Po dopracowaniu koncepcji w kwietniu ogłoszono 

przetarg na wyłonienie projektanta parków.  
Na początku maja planowane jest  

podpisanie umowy.

ŚRODOWISKOŚRODOWISKO

Środowiska w Warszawie w roku 2011 
dla przedmiotowego odcinka tra-
sy S-8, które chroniły przed uciążli-
wym hałasem, nie zostały uwzględ-
nione przy wydawanym pozwoleniu 
na budowę. Było to wynikiem zmiany 
rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku, która miała miejsce 
w roku 2012. Zmiana ta w znacznym 

stopniu złagodziła wcześniej obowią-
zujące normy. Efekty wprowadzonych 
zmian odczuwają wszyscy mieszkań-
cy terenów położonych przy obwod-
nicy Marek.

Dokładamy wszelkich starań, by 
Mieszkańcom gminy Radzymin za-
pewnić bezpieczne środowisko aku-
styczne. W tej sytuacji wydaje się rów-
nież zasadne przywrócenie wyższych 
norm ochrony przeciwhałasowej.

Jednym z najistotniejszych dzia-
łań w tym kierunku jest realizowa-
na przez samorząd pielęgnacja zieleni 
w przestrzeni miejskiej. W ubiegłym 
roku pojawiły się nowe rabaty na ul. 
Jana Pawła II przy poczcie oraz przy 
Pl. Tadeusza Kościuszki oraz doni-
ce i gazony wzdłuż ulicy Falandysza 
i Reymonta. W tym roku nowa zieleń 
pojawi się na kolejnym odcinku alei 
Jana Pawła II oraz na ulicy Maczka.

Szczególną rangę chciałbym jednak 
nadać nasadzeniom nowych drzew. 
Najpiękniejszą w Radzyminie jest 
dziś bez wątpienia ulica Armii Krajo-
wej, a to dlatego, że kiedyś posadzo-
no wzdłuż niej szpalery niewielkich 
wówczas sadzonek. Po kilkudziesię-
ciu latach dostojne jesiony, swoisty 
prezent od poprzednich pokoleń, do-
dają uroku tej części Radzymina, da-
jąc jednocześnie cień i wytchnienie 
przechodniom.

Bogactwo drzew w przestrzeni 
miejskiej i gminnej przynosi znacznie 

więcej korzyści, niż sam wzrost atrak-
cyjności terenu, czy nawet jego war-
tości ekonomicznej, o czym przeko-
nały się takie ośrodki jak Konstancin 
czy Podkowa Leśna. Drzewa i krzewy 
to przede wszystkim naturalne filtry 
hałasu i zanieczyszczeń, których nie-
stety coraz więcej w naszym życiu. To 
także naturalne urządzenia służące 
retencji i odparowywaniu wód grun-
towych, których zaleganie jest taką 
bolączką naszej gminy. Zadrzewianie 
gminy Radzymin to po prostu inwe-
stowanie w zdrowie i lepsze życie na-
szych dzieci i przyszłych pokoleń.

Mając powyższe przesłanki na 
względzie, postawiłem radzymińskie-
mu samorządowi ambitny cel – posa-
dzenie w naszej przestrzeni publicz-
nej 1920 drzew. Już wkrótce zaproszę 
Państwa do wskazywania lokaliza-
cji, w których nowe drzewa powin-
ny się pojawić, a następnie urzędnicy 
sprawdzą, czy te miejsca nadają się na 
nasadzenie i nie kolidują z żadnymi 

u r z ą d z e n i a m i 
i instalacjami. 
Nieprzypadkowa 
liczba planowa-
nych nasadzeń 
będzie swoistym 
hołdem dla bo-
haterów „Cudu 
nad Wisłą” i ich 
troski o przyszłe 
pokolenia. Bar-
dzo bym chciał, 
aby akcja „1920 
drzew dla Ra-
dzymina” by-
ła tylko począt-
kiem większego trendu i na każde 
z tych 1920 nowych drzew w prze-
strzeni publicznej z czasem przybyło 
10 nowych drzew posadzonych przez 
Radzyminiaków na terenach prywat-
nych – czego wszystkim mieszkań-
com i ich następnym pokoleniom ser-
decznie życzę!

 Krzysztof Chaciński

W ciągu 6 
miesięcy po-
wstanie pro-
jekt skweru 
przy ul. Polnej, 
zaś w ciągu 
11 miesięcy 
Parku im Ks. 
Czartoryskiej 
w śródmieściu. 
W obu przy-
padkach gmi-
na wymaga, 
aby projektant 

miał doświadczenie w projektowa-
niu parków i przestrzeni zielonych.

W Parku im. Ks. Eleonory Czar-
toryskiej powstanie nowy plac za-
baw, boiska do koszykówki, siat-
kówki, siłownia zewnętrzna, nowe 
alejki, pergole, pomosty i nasadze-
nia. W ramach budowy skweru 
przy ul. Polnej powstanie wzgórze 

widokowe, trasa edukacyjna oraz 
nowe alejki i nasadzenia.

Pierwsze prace w obu parkach 
ruszą wiosną 2019 r.

W kolejnym etapie przeobrażeniu 
ulegnie przestrzeń w ścisłym śród-
mieściu Radzymina – park w cen-
trum oraz skwer Wolności. Gmina 
podpisała umowę z Towarzystwem 
Urbanistów Polskich na przepro-
wadzenie konkursu urbanistycz-
nego dla śródmieścia Radzymina. 
W pierwszych dniach maja taki 
konkurs zostanie ogłoszony, a w po-
łowie września poznamy jego efekty. 
W tym czasie pracownie architek-
toniczne z całej Polski będą mogły 
nadsyłać propozycje, które pozwolą 
wyeksponować historyczne znacze-
nie tej przestrzeni, oraz uczynią ją 
przyjazną i atrakcyjną dla pieszych 
oraz rowerzystów.
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Procedura opracowywania 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego jest ści-
śle określona przepisami ustawy 
o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. Procedury 
obu ww. planów trwały ponad 10 
lat od momentu podjęcia przez 
Radę Miejską uchwało przy-
stąpieniu do ich sporządzania. 
Projekty planów stanowiły duże 

obszary opracowań i poddawa-
ne były wielokrotnym konsulta-
cjom społecznym podczas wy-
łożenia do publicznego wglądu, 
wprowadzając zmiany wynika-
jące ze składanych przez miesz-
kańców uwag.  Ostatecznie, naj-
bardziej optymalne rozwiązania 
projektów, zostały poddane 
pod głosowania Rady Miejskiej 
Zmiany miejscowych planów dla 

obszarów Słupna i Ciemnego do-
tyczyły głównie zmiany przezna-
czenia gruntów rolnych na te-
reny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i nieuciążliwych 
usług, z określeniem parametrów 
i wskaźników kształtowania no-
wej zabudowy, przy zachowaniu 
minimalnej powierzchni biolo-
gicznie czynnej na działce objętej 
inwestycją.

Uchwalono MPZP  
dla Ciemnego i Słupna

Na co idą moje pieniądze?

W dniu 29 stycznia 2018 r. na sesji Rady Miejskiej został uchwalony miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Ciemne Etap 1B (część obrębu na 
południe od ul. Piłsudskiego), natomiast na kolejnej sesji w dniu 26 marca został uchwalony 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Słupno – Część 1.

Aby ułatwić mieszkańcom analizę wydatków, czyniąc ją bardziej intuicyjną i przejrzystą, gmina 
Radzymin – jako jedna z pierwszych – przystąpiła do projektu „Na co idą moje pieniądze”. Dzięki 
interaktywnej prezentacji sprawdzi, co gmina sfinansuje z jego podatków. 

SAMOR ZĄD Rozkłady jazdy w gminie Radzymin

Radzymin, Os. Victoria - pętla 06:44 08:50 11:30 14:49 16:49 18:09
Radzymin, Os. Victoria 03 06:44 08:50 11:30 14:49 16:49 18:09
Radzymin, Os. Victoria 01 06:45 08:51 11:31 14:50 16:50 18:10
Radzymin, Korczak 01 06:46 08:52 11:32 14:51 16:51 18:11
Radzymin, Norwida 01 06:47 08:53 11:33 14:52 16:52 18:12
Radzymin, Czartoryskiej 01 06:48 08:54 11:34 14:53 16:53 18:13
Radzymin, Hallera 01 06:51 08:57 11:37 14:56 16:56 18:16
Cegielnia, plac zabaw 01 06:52 08:58 11:38 14:57 16:57 18:17
Słupno, Szkolna 02 06:54 09:00 11:40 14:59 16:59 18:19
Słupno, Ekologiczna 02 06:55 09:01 11:41 15:00 17:00 18:20
Sieraków, Podbipięty 02 06:56 09:02 11:42 15:01 17:01 18:21
Sieraków, Sobieskiego 02 06:57 09:03 11:43 15:02 17:02 18:22

Sieraków, Sobieskiego 01 07:01 09:07 11:47 15:06 17:06 18:26
Sieraków, Podbipięty 01 07:02 09:08 11:48 15:07 17:07 18:27
Słupno, Ekologiczna 01 07:03 09:09 11:49 15:08 17:08 18:28
Słupno, Szkolna 01 07:04 09:10 11:50 15:09 17:09 18:29
Słupno, Magnolii 01 07:05 09:11 11:51 15:10 17:10 18:30
Słupno, Lipowa 01 07:06 09:12 11:52 15:11 17:11 18:31
Słupno, Słupno 04 07:07 09:13 11:53 15:12 17:12 18:32
Cegielnia, Wawrzyna 02 07:10 09:16 11:56 15:15 17:15 18:35
Ciemne, Glinki 01 07:11 09:17 11:57 15:16 17:16 18:36
Ciemne, Urocza 01 07:12 09:18 11:58 15:17 17:17 18:37
Ciemne, Wołomińska 01 07:13 09:19 11:59 15:18 17:18 18:38
Ciemne, Obwodnica 01/02 07:15 09:21 12:01 15:20 17:20 18:40
Ciemne, Szkoła 01 07:17 09:23 12:03 15:22 17:22 18:42
Stary Janków - pętla 01/02 07:18 09:24 12:04 15:23 17:23 18:43

Radzymin,Os.Victoria-pętla - 08:52 11:48 14:23 16:25 18:04 19:38
Radzymin,Os.Victoria03 - 08:52 11:48 14:23 16:25 18:04 19:38
Radzymin,Os.Victoria01 - 08:53 11:49 14:24 16:26 18:05 19:39
Radzymin,Korczak01 - 08:54 11:50 14:25 16:27 18:06 19:40
Radzymin,Norwida01 - 08:55 11:51 14:26 16:28 18:07 19:41
Radzymin,Czartoryskiej01 - 08:58 11:54 14:29 16:31 18:10 19:44
Radzymin,Hallera01 - 09:01 11:57 14:32 16:34 18:13 19:47
Cegielnia,placzabaw01 - 09:03 11:59 14:34 16:36 18:15 19:49
Słupno,Szkolna02 - 09:05 12:01 14:36 16:38 18:17 19:51
Słupno,Ekologiczna02 - 09:06 12:02 14:37 16:39 18:18 19:52
Sieraków,Podbipięty02 - 09:07 12:03 14:38 16:40 18:19 19:53
Sieraków,Sobieskiego02 - 09:08 12:04 14:39 16:41 18:20 19:54

Sieraków,Sobieskiego01 - 09:12 12:06 14:42 16:45 18:24 19:58
Sieraków,Podbipięty01 - 09:13 12:07 14:43 16:46 18:25 19:59
Słupno,Ekologiczna01 - 09:14 12:08 14:44 16:47 18:26 20:00
Słupno,Szkolna01 - 09:15 12:09 14:45 16:48 18:27 20:01
Słupno,Magnolii01 - 09:16 12:10 14:46 16:49 18:28 20:02
Słupno,Lipowa01 - 09:17 12:11 14:47 16:50 18:29 20:03
Słupno,Słupno04 - 09:19 12:13 14:49 16:52 18:31 20:05
Cegielnia,Wawrzyna02 - 09:22 12:16 14:52 16:55 18:34 20:08
Ciemne,Glinki01 - 09:23 12:17 14:53 16:56 18:35 20:09
Ciemne,Urocza01 - 09:24 12:18 14:54 16:57 18:36 20:10
Ciemne,Wołomińska01 - 09:26 12:20 14:56 16:59 18:38 20:12
Ciemne,Obwodnica01/02 - 09:29 12:23 14:59 17:02 18:41 20:15
Ciemne,Szkoła01 - 09:31 12:25 15:01 17:04 18:43 20:17
StaryJanków-pętla01/02 - 09:33 12:27 15:03 17:06 18:45 20:19

StaryJanków-pętla01/02 07:02 09:50 12:29 15:05 17:08 18:47 20:30
StaryJanków02 07:03 09:51 12:30 15:06 17:09 18:48 20:31
Ciemne,Szkoła02 07:05 09:53 12:32 15:08 17:11 18:50 20:33
Ciemne,Obwodnica01/02 07:08 09:56 12:35 15:11 17:14 18:53 20:36
Ciemne,Wołomińska02 07:11 09:59 12:38 15:14 17:17 18:56 20:39
Ciemne,Urocza02 07:12 10:00 12:39 15:15 17:18 18:57 20:40
Ciemne,Glinki02 07:13 10:01 12:40 15:16 17:19 18:58 20:41
Cegielnia,Wawrzyna01 07:14 10:02 12:41 15:17 17:20 18:59 20:42
Słupno,Słupno03 07:18 10:06 12:45 15:21 17:24 19:03 20:46
Słupno,Lipowa02 07:19 10:07 12:46 15:22 17:25 19:04 20:47
Słupno,Konopnickiej02 07:20 10:08 12:47 15:23 17:26 19:05 20:48
Słupno,Szkolna02 07:21 10:09 12:48 15:24 17:27 19:06 20:49
Słupno,Ekologiczna02 07:22 10:10 12:49 15:25 17:28 19:07 20:50
Sieraków,Podbipięty02 07:23 10:11 12:50 15:26 17:29 19:08 20:51
Sieraków,Sobieskiego02 07:24 10:12 12:51 15:27 17:30 19:09 20:52

Sieraków,Sobieskiego01 07:28 10:16 12:53 15:30 17:33 19:12 20:53
Sieraków,Podbipięty01 07:29 10:17 12:54 15:31 17:34 19:13 20:54
Słupno,Ekologiczna01 07:30 10:18 12:55 15:32 17:35 19:14 20:55
Słupno,Szkolna01 07:31 10:19 12:56 15:33 17:36 19:15 20:56
Cegielnia,placzabaw02 07:33 10:21 12:58 15:35 17:38 19:17 20:58
Cegielnia,Hallera02 07:35 10:23 13:00 15:37 17:40 19:19 21:00
Radzymin,Czartoryskiej02 07:39 10:27 13:04 15:41 17:44 19:23 21:04
Radzymin,Norwida02 07:41 10:29 13:06 15:43 17:46 19:25 21:06
Radzymin,Korczak02 07:42 10:30 13:07 15:44 17:47 19:26 21:07
Radzymin,Os.Victoria02 07:43 10:31 13:08 15:45 17:48 19:27 21:08
Radzymin,Os.Victoria-pętla 07:44 10:32 13:09 15:46 17:49 19:28 21:09

R1  (od poniedziałku do piątku)

R1  (sobota)

Od teraz każdy zainteresowany 
może uzyskać w prosty sposób przej-
rzystą informację, jak gmina Radzy-
min gospodaruje odprowadzanym 
przez mieszkańców podatkiem PIT. 
Wystarczy za pomocą specjalnego 
suwaka ustawić wysokość swoich 

zarobków, by błyskawicznie zoba-
czyć jaka część należnego podatku 
trafia do poszczególnych kategorii 
budżetowych. 

Prezentacja pokazuje z punktu wi-
dzenia mieszkańca, w jakim stopniu 
przyczynia się on do rozwoju miasta 

i gminy, przeznaczając określoną 
kwotę pieniędzy na rozwój oświaty, 
transportu lub na administrację pu-
bliczną. Dane są dostępne w ujęciu 
dziennym lub miesięcznym.

Prezentacja wydatków i wpły-
wów budżetowych gminy Radzymin 

dostępna jest pod adresem: https://
nacoidamojepieniadze.pl/budzet-
-miasta/radzymin

To szybki i przejrzysty sposób na 
zapoznanie się z finansami publicz-
nymi gminy, który spełnia także 
funkcję edukacyjną i motywacyjną. 
W obrazowy sposób prezentujemy 
ścisłą zależność pomiędzy docho-
dami mieszkańców a stanem finan-
sowym gminy, co stanowi dodatko-
wą zachętę do płacenia podatków 
w miejscu zamieszkania.

Artur Goryszewski
Skarbnik Gminy Radzymin

W marcu i kwietniu 2018 r. odbył się 
konkurs na logo Centrum Usług Wspól-
nych w Radzyminie. Uczestnikami kon-
kursu byli uczniowie szkół z Gminy Ra-
dzymin z klas IV-VII, którzy przygotowali 
178 prac. Konkurs miał na celu m.in. za-
poznanie uczniów i mieszkańców Radzy-
mina z zakresem działalności gminnej 
jednostki organizacyjnej, która zajmuje 
się przede wszystkim Oświatą w Gminie 
Radzymin. 
W konkursie publiczności na Facebooku : 
I MIEJSCE zajęła praca Zuzanny Jabłec-
kiej uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 
im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Ra-
dzyminie; 
II MIEJSCE zajęła praca Kornelii Kieł-
basińskiej uczennicy Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej 
w Radzyminie; 
III MIEJSCE zajęła praca Hanny Jaźwiń-
skiej uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 
im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Ra-
dzyminie. Prace te obejrzało ponad 8,5 
tysiąca osób!

W konkursie zasadniczym wybrano 
następujących laureatów: 
I MIEJSCE zajęła praca Lidii Pieńczuk 
uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppł-
ka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie; 

II MIEJSCE zajęła praca Alicji Surdyk 
uczennicy Szkoły Podstawowej im. Pry-
masa Tysiąclecia w Nadmie; 
III MIEJSCE zajęła praca Zuzanny Ja-
błeckiej uczennicy Szkoły Podstawowej nr 
1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Ra-
dzyminie; 
wyróżnienie otrzymała praca Hanny 
Jaźwińskiej uczennicy Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka 
w Radzyminie; 
wyróżnienie otrzymała praca Zofii Bie-
lec uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 
w Słupnie im. Michaliny Chełmońskiej - 
Szczepankowskiej, 
wyróżnienie otrzymała praca Aleksan-
dry Reterskiej uczennicy Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego w Ciemnem.

Gratulujemy serdecznie! Nagrody 
wręczone będą w dniu 26 kwietnia 2018 
r. w siedzibie CUW Radzymin. Bar-
dzo dziękuję wszystkim uczestnikom za 
udział w konkursie oraz duże zaangażo-
wanie uczniów, nauczycieli i rodziców. 
Zwycięska praca już niebawem stanie się 
wzorcem znaku graficznego Naszej pla-
cówki.

 Z pozdrowieniami Krzysztof Czuba  
- dyrektor CUW Radzymin. 

Konkurs na logo 
CUW rozstrzygnięty

Nagroda publiczności

Pierwsze miejsce 
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Stary Janków - pętla 01/02 07:27 09:27 12:29 15:26 17:27 18:47
Stary Janków 02 07:28 09:28 12:30 15:27 17:28 18:48
Ciemne, Szkoła 02 07:30 09:30 12:32 15:29 17:30 18:50
Ciemne, Obwodnica 01/02 07:32 09:32 12:34 15:31 17:32 18:52
Ciemne, Wołomińska 02 07:34 09:34 12:36 15:33 17:34 18:54
Ciemne, Urocza 02 07:35 09:35 12:37 15:34 17:35 18:55
Ciemne, Glinki 02 07:36 09:36 12:38 15:35 17:36 18:56
Cegielnia, Wawrzyna 01 07:37 09:37 12:39 15:36 17:37 18:57
Słupno, Słupno 03 07:40 09:40 12:42 15:39 17:40 19:00
Słupno, Lipowa 02 07:41 09:41 12:43 15:40 17:41 19:01
Słupno, Konopnickiej 02 07:42 09:42 12:44 15:41 17:42 19:02
Słupno, Szkolna 02 07:43 09:43 12:45 15:42 17:43 19:03
Słupno, Ekologiczna 02 07:44 09:44 12:46 15:43 17:44 19:04
Sieraków, Podbipięty 02 07:45 09:45 12:47 15:44 17:45 19:05
Sieraków, Sobieskiego 02 07:46 09:46 12:48 15:45 17:46 19:06

Sieraków, Sobieskiego 01 07:49 09:49 12:51 15:48 17:49 19:09
Sieraków, Podbipięty 01 07:50 09:50 12:52 15:49 17:50 19:10
Słupno, Ekologiczna 01 07:51 09:51 12:53 15:50 17:51 19:11
Słupno, Szkolna 01 07:52 09:52 12:54 15:51 17:52 19:12
Cegielnia, plac zabaw 02 07:54 09:54 12:56 15:53 17:54 19:14
Cegielnia, Hallera 02 07:55 09:55 12:57 15:54 17:55 19:15
Radzymin, Czartoryskiej 02 07:55 09:55 12:57 15:54 17:55 19:15
Radzymin, Norwida 02 07:57 09:57 12:59 15:56 17:57 19:17
Radzymin, Korczak 02 07:58 09:58 13:00 15:57 17:58 19:18
Radzymin, Os. Victoria 02 07:59 09:59 13:01 15:58 17:59 19:19
Radzymin, Os. Victoria - pętla 08:00 10:00 13:02 15:59 18:00 19:20

Z Radzymińską  
Kartą Mieszkańca 
liniami gminnymi  

oraz L40 i L45  
jeździmy za darmo.

Radzyminiak
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Radzymin,Os.Victoria-pętla 06:42 09:26 12:08 14:46 16:46 20:05
Radzymin,Os.Victoria01 06:43 09:27 12:09 14:47 16:47 20:06
Radzymin,Korczak01 06:44 09:28 12:10 14:48 16:48 20:07
Radzymin,LOi.Norwida 06:45 09:29 12:11 14:49 16:49 20:08
Radzymin,Ks.Czartoryskiej02 06:49 09:33 12:15 14:53 16:53 20:12
Radzymin,Wycinki-kapliczka01 06:53 09:37 12:19 14:57 16:57 20:16
Radzymin,Przemysłowa01 06:54 09:38 12:20 14:58 16:58 20:17
Radzymin,Rzeczna01 06:56 09:40 12:22 15:00 17:00 20:19
Ruda,Nadrzeczna01 06:57 09:41 12:23 15:01 17:01 20:20
Ruda,Promienna01 06:58 09:42 12:24 15:02 17:02 20:21
Ruda,OSP01 06:59 09:43 12:25 15:03 17:03 20:22
Ruda,Kapliczka01 07:00 09:44 12:26 15:04 17:04 20:23
Borki,Leszczynowa01 07:02 09:46 12:28 15:06 17:06 20:25
Borki,Rekreacyjna01 07:02 09:46 12:28 15:06 17:06 20:25
Borki,Błękitna01/02 07:04 09:48 12:30 15:08 17:08 20:27
Borki,Rekreacyjna02 07:05 09:49 12:31 15:09 17:09 20:28
Borki,Leszczynowa02 07:06 09:50 12:32 15:10 17:10 20:29
Ruda,Teresin01 07:07 09:51 12:33 15:11 17:11 20:30
StareZałubice,Szkoła01 07:09 09:53 12:35 15:13 17:13 20:32
StareZałubice,Poczta01 07:10 09:54 12:36 15:14 17:14 20:33
StareZałubice,Marcinki01 07:10 09:54 12:36 15:14 17:14 20:33
StareZałubice,Zegrzyńska01 07:11 09:55 12:37 15:15 17:15 20:34
StareZałubice,Wolicka01 07:12 09:56 12:38 15:16 17:16 20:35
StareZałubice,Jaworowa01 07:13 09:57 12:39 15:17 17:17 20:36
Arciechów,Żeglarska01 07:15 09:59 12:41 15:19 17:19 20:38
Arciechów,Słoneczna01 07:15 09:59 12:41 15:19 17:19 20:38
Arciechów,pętla01/02 07:17 10:01 12:43 15:21 17:21 20:40
Arciechów,Jaworowa02 07:19 10:03 12:45 15:23 17:23 20:42
StareZałubice,PodŚwierkami02 07:20 10:04 12:46 15:24 17:24 20:43
StareZałubice,Zegrzyńska02 07:21 10:05 12:47 15:25 17:25 20:44
StareZałubice,Marcinki02 07:21 10:05 12:47 15:25 17:25 20:44
StareZałubice,Poczta02 07:22 10:06 12:48 15:26 17:26 20:45
StareZałubice,Szkoła02 07:23 10:07 12:49 15:27 17:27 20:46
NoweZałubice,Opolska02 07:24 10:08 12:50 15:28 17:28 20:47
NoweZałubice,Starorzecze02 07:26 10:10 12:52 15:30 17:30 20:49
NoweZałubice,Irysowa02 07:27 10:11 12:53 15:31 17:31 20:50
NoweZałubice, 
Opolska-pętla01/02 07:27 10:11 12:53 15:31 17:31 20:50

NoweZałubice, 
Opolska-pętla01/02 07:30 10:12 13:26 15:32 17:32 20:51
NoweZałubice,Irysowa01 07:31 10:13 13:27 15:33 17:33 20:52
NoweZałubice,Starorzecze01 07:31 10:13 13:27 15:33 17:33 20:52
NoweZałubice,Opolska01 07:34 10:16 13:30 15:36 17:36 20:55
StareZałubice,Szkoła01 07:35 10:17 13:31 15:37 17:37 20:56
Borki,Leszczynowa01 07:37 10:19 13:33 15:39 17:39 20:58
Borki,Rekreacyjna01 07:37 10:19 13:33 15:39 17:39 20:58
Borki,Błękitna01/02 07:39 10:21 13:35 15:41 17:41 21:00
Borki,Rekreacyjna02 07:40 10:22 13:36 15:42 17:42 21:01
Borki,Leszczynowa02 07:41 10:23 13:37 15:43 17:43 21:02
Ruda,Teresin02 07:41 10:23 13:37 15:43 17:43 21:02
Ruda,Kapliczka02 07:42 10:24 13:38 15:44 17:44 21:03
Ruda,OSP02 07:43 10:25 13:39 15:45 17:45 21:04
Ruda,Promienna02 07:44 10:26 13:40 15:46 17:46 21:05
Ruda,Nadrzeczna02 07:45 10:27 13:41 15:47 17:47 21:06
Radzymin,Rzeczna02 07:47 10:29 13:43 15:49 17:49 21:08
Radzymin,Przemysłowa02 07:50 10:32 13:46 15:52 17:52 21:11
Radzymin,Wycinki02 07:51 10:33 13:47 15:53 17:53 21:12
Radzymin,Wróblewskiego02 07:53 10:35 13:49 15:55 17:55 21:14
Radzymin,Czrtoryskiej01 07:55 10:37 13:51 15:57 17:57 21:16
Radzymin,Norwida02 07:59 10:41 13:55 16:01 18:01 21:20
Radzymin,Korczak02 08:01 10:43 13:57 16:03 18:03 21:22
Radzymin,Os.Victoria02 08:01 10:43 13:57 16:03 18:03 21:22
Radzymin,Os.Victoria-pętla 08:02 10:44 13:58 16:04 18:04 21:23

Radzymin, Os. Victoria-pętla 04:42 06:06 09:22 11:53 13:40 15:23 16:43 18:25 20:34 21:58
Radzymin, Os. Victoria 01 04:43 06:07 09:23 11:54 13:41 15:24 16:44 18:26 20:35 21:59
Radzymin,Korczak 01 04:44 06:08 09:24 11:55 13:42 15:25 16:45 18:27 20:36 22:00
Radzymin,LO i. Norwida 04:45 06:09 09:25 11:56 13:43 15:26 16:46 18:28 20:37 22:01
Radzymin,Ks. Czartoryskiej 02 04:49 06:13 09:29 12:00 13:47 15:30 16:50 18:32 20:41 22:05
Radzymin, Wycinki-kapliczka01 04:53 06:17 09:33 12:04 13:51 15:34 16:54 18:36 20:45 22:09
Radzymin,Przemysłowa 01 04:54 06:18 09:34 12:05 13:52 15:35 16:55 18:37 20:46 22:10
Radzymin,Rzeczna 01 04:56 06:20 09:36 12:07 13:54 15:37 16:57 18:39 20:48 22:12
Ruda,Nadrzeczna 01 04:57 06:21 09:37 12:08 13:55 15:38 16:58 18:40 20:49 22:13
Ruda,Promienna 01 04:58 06:22 09:38 12:09 13:56 15:39 16:59 18:41 20:50 22:14
Ruda,OSP 01 04:59 06:23 09:39 12:10 13:57 15:40 17:00 18:42 20:51 22:15
Ruda,Kapliczka 01 05:00 06:24 09:40 12:11 13:58 15:41 17:01 18:43 20:52 22:16
Borki,Leszczynowa 01 05:02 06:26 09:42 12:13 14:00 15:43 17:03 18:45 20:54 22:18
Borki,Rekreacyjna 01 05:02 06:26 09:42 12:13 14:00 15:43 17:03 18:45 20:54 22:18
Borki,Błękitna01/02 05:04 06:28 09:44 12:15 14:02 15:45 17:05 18:47 20:56 22:20
Borki, Rekreacyjna 02 05:05 06:29 09:45 12:16 14:03 15:46 17:06 18:48 20:57 22:21
Borki, Leszczynowa 02 05:06 06:30 09:46 12:17 14:04 15:47 17:07 18:49 20:58 22:22
Ruda, Teresin 01 05:07 06:31 09:47 12:18 14:05 15:48 17:08 18:50 20:59 22:23
Stare Załubice, Szkoła 01 05:09 06:33 09:49 12:20 14:07 15:50 17:10 18:52 21:01 22:25
Stare Załubice, Poczta 01 05:10 06:34 09:50 12:21 14:08 15:51 17:11 18:53 21:02 22:26
Stare Załubice, Marcinki 01 05:10 06:34 09:50 12:21 14:08 15:51 17:11 18:53 21:02 22:26
Stare Załubice, Zegrzyńska 01 05:11 06:35 09:51 12:22 14:09 15:52 17:12 18:54 21:03 22:27
Stare Załubice, Wolicka 01 05:12 06:36 09:52 12:23 14:10 15:53 17:13 18:55 21:04 22:28
Stare Załubice, Jaworowa 01 05:13 06:37 09:53 12:24 14:11 15:54 17:14 18:56 21:05 22:29
Arciechów,Żeglarska 01 05:15 06:39 09:55 12:26 14:13 15:56 17:16 18:58 21:07 22:31
Arciechów,Słoneczna 01 05:15 06:39 09:55 12:26 14:13 15:56 17:16 18:58 21:07 22:31
Arciechów,pętla 01/02 05:17 06:41 09:57 12:28 14:15 15:58 17:18 19:00 21:09 22:33
Arciechów,Jaworowa 02 05:19 06:43 09:59 12:30 14:17 16:00 17:20 19:02 21:11 22:35
Stare Załubice,Pod Świerkami 02 05:20 06:44 10:00 12:31 14:18 16:01 17:21 19:03 21:12 22:36
Stare Załubice,Zegrzyńska 02 05:21 06:45 10:01 12:32 14:19 16:02 17:22 19:04 21:13 22:37
Stare Załubice, Marcinki02 05:21 06:45 10:01 12:32 14:19 16:02 17:22 19:04 21:13 22:37
Stare Załubice,Poczta 02 05:22 06:46 10:02 12:33 14:20 16:03 17:23 19:05 21:14 22:38
Stare Załubice,Szkoła 02 05:23 06:47 10:03 12:34 14:21 16:04 17:24 19:06 21:15 22:39
Nowe Załubice,Opolska 02 05:24 06:48 10:04 12:35 14:22 16:05 17:25 19:07 21:16 22:40
Nowe Załubice,Starorzecze 02 05:26 06:50 10:06 12:37 14:24 16:07 17:27 19:09 21:18 22:42
Nowe Załubice,Irysowa 02 05:27 06:51 10:07 12:38 14:25 16:08 17:28 19:10 21:19 22:43
Nowe Załubice, 
Opolska-pętla01/02 05:27 06:51 10:07 12:38 14:25 16:08 17:28 19:10 21:19 22:43

Nowe Załubice, 
Opolska-pętla01/02 05:30 07:14 10:22 12:53 14:33 16:10 17:35 19:32 21:36 22:52
Nowe Załubice,Irysowa 01 05:31 07:15 10:23 12:54 14:34 16:11 17:36 19:33 21:37 22:53
Nowe Załubice,Starorzecze 01 05:31 07:15 10:23 12:54 14:34 16:11 17:36 19:33 21:37 22:53
Nowe Załubice,Opolska 01 05:34 07:18 10:26 12:57 14:37 16:14 17:39 19:36 21:40 22:56
Stare Załubice,Szkoła 01 05:35 07:19 10:27 12:58 14:38 16:15 17:40 19:37 21:41 22:57
Borki, Leszczynowa 01 05:37 07:21 10:29 13:00 14:40 16:17 17:42 19:39 21:43 22:59
Borki,Rekreacyjna01 05:37 07:21 10:29 13:00 14:40 16:17 17:42 19:39 21:43 22:59
Borki,Błękitna 01/02 05:39 07:23 10:31 13:02 14:42 16:19 17:44 19:41 21:45 23:01
Borki,Rekreacyjna 02 05:40 07:24 10:32 13:03 14:43 16:20 17:45 19:42 21:46 23:02
Borki,Leszczynowa 02 05:41 07:25 10:33 13:04 14:44 16:21 17:46 19:43 21:47 23:03
Ruda, Teresin 02 05:41 07:25 10:33 13:04 14:44 16:21 17:46 19:43 21:47 23:03
Ruda, Kapliczka 02 05:42 07:26 10:34 13:05 14:45 16:22 17:47 19:44 21:48 23:04
Ruda, OSP 02 05:43 07:27 10:35 13:06 14:46 16:23 17:48 19:45 21:49 23:05
Ruda, Promienna 02 05:44 07:28 10:36 13:07 14:47 16:24 17:49 19:46 21:50 23:06
Ruda, Nadrzeczna 02 05:45 07:29 10:37 13:08 14:48 16:25 17:50 19:47 21:51 23:07
Radzymin,Rzeczna 02 05:47 07:31 10:39 13:10 14:50 16:27 17:52 19:49 21:53 23:09
Radzymin,Przemysłowa02 05:50 07:34 10:42 13:13 14:53 16:30 17:55 19:52 21:56 23:12
Radzymin,Wycinki 02 05:51 07:35 10:43 13:14 14:54 16:31 17:56 19:53 21:57 23:13
Radzymin,Wróblewskiego 02 05:53 07:37 10:45 13:16 14:56 16:33 17:58 19:55 21:59 23:15
Radzymin, Czrtoryskiej 01 05:55 07:39 10:47 13:18 14:58 16:35 18:00 19:57 22:01 23:17
Radzymin, Norwida 02 05:59 07:43 10:51 13:22 15:02 16:39 18:04 20:01 22:05 23:21
Radzymin, Korczak 02 06:01 07:45 10:53 13:24 15:04 16:41 18:06 20:03 22:07 23:23
Radzymin, Os. Victoria 02 06:01 07:45 10:53 13:24 15:04 16:41 18:06 20:03 22:07 23:23
Radzymin,Os. Victoria-pętla 06:02 07:46 10:54 13:25 15:05 16:42 18:07 20:04 22:08 23:24

R5 (od poniedziałku do piątku)

(od poniedziałku do piątku) (od poniedziałku do piątku)L40 L40

R5 (soboty)

(soboty) (soboty)

Wołomin PKP Wołomin    4:46  5:46  6:38  7:38  8:38  9:38 11:18 13:18 14:38 15:38 16:38 17:48 19:33 21:23   6:00  8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
Wołomin Legionów    4:47  5:47  6:39  7:39  8:39  9:39 11:19 13:19 14:39 15:39 16:39 17:49 19:34 21:24   6:01  8:01 10:01 12:01 14:01 16:01 18:01 20:01 22:01
Wołomin Miejski Dom Kultury    4:48  5:48  6:40  7:40  8:40  9:40 11:20 13:20 14:40 15:40 16:40 17:50 19:35 21:25   6:02  8:02 10:02 12:02 14:02 16:02 18:02 20:02 22:02
Wołomin Reja    4:49  5:49  6:41  7:41  8:41  9:41 11:21 13:21 14:41 15:41 16:41 17:51 19:36 21:26   6:03  8:03 10:03 12:03 14:03 16:03 18:03 20:03 22:03
Wołomin Os. Niepodległości    4:50  5:50  6:42  7:42  8:42  9:42 11:22 13:22 14:42 15:42 16:42 17:52 19:37 21:27   6:04  8:04 10:04 12:04 14:04 16:04 18:04 20:04 22:04
Wołomin Os. Niepodległości    4:51  5:51  6:43  7:43  8:43  9:43 11:23 13:23 14:43 15:43 16:43 17:53 19:38 21:28   6:05  8:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 20:05 22:05
Wołomin Os. Nafta    4:54  5:54  6:46  7:46  8:46  9:46 11:26 13:26 14:46 15:46 16:46 17:56 19:41 21:31   6:08  8:08 10:08 12:08 14:08 16:08 18:08 20:08 22:08
Wołomin Sasina    4:56  5:56  6:48  7:48  8:48  9:48 11:28 13:28 14:48 15:48 16:48 17:58 19:43 21:33   6:10  8:10 10:10 12:10 14:10 16:10 18:10 20:10 22:10
Wołomin Szpital Powiatowy    4:59  5:59  6:51  7:51  8:51  9:51 11:31 13:31 14:51 15:51 16:51 18:01 19:46 21:36   6:13  8:13 10:13 12:13 14:13 16:13 18:13 20:13 22:13
Wołomin Armii Krajowej    5:00  6:00  6:52  7:52  8:52  9:52 11:32 13:32 14:52 15:52 16:52 18:02 19:47 21:37   6:14  8:14 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14 20:14 22:14
Nadma Mostowa    5:07  6:07  6:59  7:59  8:59  9:59 11:39 13:39 14:59 15:59 16:59 18:09 19:54 21:44   6:21  8:21 10:21 12:21 14:21 16:21 18:21 20:21 22:21
Nadma Szkolna    5:08  6:08  7:00  8:00  9:00 10:00 11:40 13:40 15:00 16:00 17:00 18:10 19:55 21:45  4:30  6:22  8:22 10:22 12:22 14:22 16:22 18:22 20:22 22:22
Nadma Sękocin    5:09  6:09  7:01  8:01  9:01 10:01 11:41 13:41 15:01 16:01 17:01 18:11 19:56 21:46  4:31  6:23  8:23 10:23 12:23 14:23 16:23 18:23 20:23 22:23
Nadma Poziomkowa    5:10  6:10  7:02  8:02  9:02 10:02 11:42 13:42 15:02 16:02 17:02 18:12 19:57 21:47  4:32  6:24  8:24 10:24 12:24 14:24 16:24 18:24 20:24 22:24
Nadma Jaworówka    5:11  6:11  7:03  8:03  9:03 10:03 11:43 13:43 15:03 16:03 17:03 18:13 19:58 21:48  4:33  6:25  8:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25 20:25 22:25
Nadma Ceglana    5:14  6:14  7:06  8:06  9:06 10:06 11:46 13:46 15:06 16:06 17:06 18:16 20:01 21:51  4:36  6:28  8:28 10:28 12:28 14:28 16:28 18:28 20:28 22:28
Marki Struga    5:15  6:16  7:08  8:08  9:08 10:08 11:48 13:48 15:08 16:08 17:08 18:18 20:02 21:52  4:37  6:29  8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:29 22:29
Marki Graniczna    5:16  6:17  7:09  8:09  9:09 10:09 11:49 13:49 15:09 16:09 17:09 18:19 20:03 21:53  4:38  6:30  8:31 10:31 12:31 14:31 16:31 18:31 20:30 22:30
Marki Hallera    5:18  6:19  7:11  8:11  9:11 10:11 11:51 13:51 15:11 16:11 17:11 18:21 20:05 21:55  4:40  6:32  8:33 10:33 12:33 14:33 16:33 18:33 20:32 22:32
Marki Pustelnik    5:20  6:21  7:13  8:13  9:13 10:13 11:53 13:53 15:13 16:13 17:13 18:23 20:07 21:57  4:42  6:34  8:35 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35 20:34 22:34
Marki Pustelnik    5:25  6:26  7:18  8:18  9:18 10:18 11:58 13:58 15:18 16:18 17:18 18:28 20:12 22:02  4:47  6:39  8:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:39 22:39

L40 L40
Marki Pustelnik    5:51  6:51  7:51  8:51 10:26 12:26 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 20:26 22:26 04:56 06:56 08:56 10:56 12:56 14:56 16:56 18:56 20:56 23:06
Marki Pustelnik    5:52  6:52  7:52  8:52 10:27 12:27 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 20:27 22:27 04:57 06:57 08:57 10:57 12:57 14:57 16:57 18:57 20:57 23:07
Marki Hallera    5:53  6:54  7:54  8:54 10:29 12:29 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 20:29 22:28 04:58 06:58 08:59 10:59 12:59 14:59 16:59 18:59 20:58 23:08
Marki Graniczna    5:55  6:56  7:56  8:56 10:31 12:31 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 20:31 22:30 05:00 07:00 09:01 11:01 13:01 15:01 17:01 19:01 21:00 23:10
Marki Wenecka    5:55  6:56  7:56  8:56 10:31 12:31 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 20:31 22:30 05:00 07:00 09:01 11:01 13:01 15:01 17:01 19:01 21:00 23:10
Marki Struga    5:57  6:58  7:58  8:58 10:33 12:33 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 20:33 22:32 05:02 07:02 09:03 11:03 13:03 15:03 17:03 19:03 21:02 23:12
Nadma Ceglana    5:59  7:00  8:00  9:00 10:35 12:35 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:35 22:34 05:04 07:04 09:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05 21:04 23:14
Nadma Jaworówka    6:02  7:03  8:03  9:03 10:38 12:38 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:38 22:37 05:07 07:07 09:08 11:08 13:08 15:08 17:08 19:08 21:07 23:17
Nadma Poziomkowa    6:03  7:04  8:04  9:04 10:39 12:39 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:39 22:38 05:08 07:08 09:09 11:09 13:09 15:09 17:09 19:09 21:08 23:18
Nadma Sękocin    6:04  7:05  8:05  9:05 10:40 12:40 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:40 22:39 05:09 07:09 09:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 21:09 23:19
Nadma Szkolna    6:05  7:06  8:06  9:06 10:41 12:41 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:41  05:10 07:10 09:11 11:11 13:11 15:11 17:11 19:11 21:10  
Nadma Mostowa    6:06  7:07  8:07  9:07 10:42 12:42 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:42  05:11 07:11 09:12 11:12 13:12 15:12 17:12 19:12 21:11  
Wołomin Szpital Powiatowy    6:14  7:15  8:15  9:15 10:50 12:50 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:50  05:19 07:19 09:20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:19  
Wołomin Sasina    6:17  7:18  8:18  9:18 10:53 12:53 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:53  05:22 07:22 09:23 11:23 13:23 15:23 17:23 19:23 21:22  
Wołomin Os. Nafta    6:19  7:20  8:20  9:20 10:55 12:55 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:55  05:24 07:24 09:25 11:25 13:25 15:25 17:25 19:25 21:24  
Wołomin PKP Wołomin Słoneczna  6:21  7:22  8:22  9:22 10:57 12:57 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:57  05:26 07:26 09:27 11:27 13:27 15:27 17:27 19:27 21:26  
Wołomin Os. Niepodległości    6:23  7:24  8:24  9:24 10:59 12:59 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:59  05:28 07:28 09:29 11:29 13:29 15:29 17:29 19:29 21:28  
Wołomin Miejski Dom Kultury    6:24  7:25  8:25  9:25 11:00 13:00 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 21:00  05:29 07:29 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:29  
Wołomin Legionów    6:25  7:26  8:26  9:26 11:01 13:01 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 21:01  05:30 07:30 09:31 11:31 13:31 15:31 17:31 19:31 21:30  
Wołomin PKP Wołomin    6:27  7:28  8:28  9:28 11:03 13:03 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 21:03  05:32 07:32 09:33 11:33 13:33 15:33 17:33 19:33 21:32  

NoweZałubic.,Opolska-pętla 05:39 I 06:05 07:08 08:55 10:56 13:54 15:46 16:47 18:47 20:21 22:15
NoweZałubice,Irysowa01 05:40 I 06:06 07:09 08:56 10:57 13:55 15:47 16:48 18:48 20:22 22:16
Nowezałubice,Starorzecze01 05:40 I 06:06 07:09 08:56 10:57 13:55 15:47 16:48 18:48 20:22 22:16
NoweZałubice,Opolska01 05:43 I 06:09 07:12 08:59 11:00 13:58 15:50 16:51 18:51 20:25 22:19
StareZałubice,Szkoła01 05:43 I 06:09 07:12 08:59 11:00 13:58 15:50 16:51 18:51 20:25 22:19
StareZałubice,Poczta01 05:44 I 06:10 07:13 09:00 11:01 13:59 15:51 16:52 18:52 20:26 22:20
StareZałubice,Marcinki01 05:45 I 06:11 07:14 09:01 11:02 14:00 15:52 16:53 18:53 20:27 22:21
StareZałub.,Zegrzyńska01 05:45 I 06:11 07:14 09:01 11:02 14:00 15:52 16:53 18:53 20:27 22:21
StareZałubice,Wolica01 05:46 I 06:12 07:15 09:02 11:03 14:01 15:53 16:54 18:54 20:28 22:22
Borki,Główna01 05:47 I 06:13 07:16 09:03 11:04 14:02 15:54 16:55 18:55 20:29 22:23
Borki,Siwek01 05:47 I 06:13 07:16 09:03 11:04 14:02 15:54 16:55 18:55 20:29 22:23
WDWRynia01 05:49 I 06:15 07:18 09:05 11:06 14:04 15:56 16:57 18:57 20:31 22:25
Białobrzegi,Wczasowa01 05:50 I 06:16 07:19 09:06 11:07 14:05 15:57 16:58 18:58 20:32 22:26
Białobrzegi,Kąpielowa01 05:51 I 06:17 07:20 09:07 11:08 14:06 15:58 16:59 18:59 20:33 22:27
Białobrzegi,pętla 05:56 I 06:19 07:22 09:09 11:10 14:08 16:00 17:01 19:01 20:35 22:29
Beniaminów02 06:01 I 06:24 07:27 09:14 11:15 14:13 16:05 17:06 19:06 20:40 22:34
Łąki,Biedronki02 06:03 I 06:26 07:29 09:16 11:17 14:15 16:07 17:08 19:08 20:42 22:36
Łąki,Łąki02 06:04 I 06:27 07:30 09:17 11:18 14:16 16:08 17:09 19:09 20:43 22:37
Łąki,Sasankowa02 06:05 I 06:28 07:31 09:18 11:19 14:17 16:09 17:10 19:10 20:44 22:38
Radzymin,Przemysłowa02 06:06 I 06:29 07:32 09:19 11:20 14:18 16:10 17:11 19:11 20:45 22:39
Radz.,KoloniaPodLasem02 06:07 I 06:30 07:33 09:20 11:21 14:19 16:11 17:12 19:12 20:46 22:40
Radzymin,Broniewskiego01 06:08 I 06:31 07:34 09:21 11:22 14:20 16:12 17:13 19:13 20:47 22:41
Radzymin,Maczka01 06:10 I 06:33 07:36 09:23 11:24 14:22 16:14 17:15 19:15 20:49 22:43
Radzymin,ZSO01 06:12 I 06:35 07:38 09:25 11:26 14:24 16:16 17:17 19:17 20:51 22:45
Radzym.,Wróblewskiego02 06:14 I 06:37 07:40 09:27 11:28 14:26 16:18 17:19 19:19 20:53 22:47
Radzymin,Czartoryskiej01 06:16 I 06:39 07:42 09:29 11:30 14:28 16:20 17:21 19:21 20:55 22:49

Radzymin,Czartoryskiej02 I 05:25 06:33 07:53 09:44 12:42 14:50 15:50 17:50 19:45 21:40 I
Radzym.,Wróblewskiego01 I 05:27 06:35 07:55 09:46 12:44 14:52 15:52 17:52 19:47 21:42 I
Radzymin,ZSO02 I 05:29 06:37 07:57 09:48 12:46 14:54 15:54 17:54 19:49 21:44 I
Radzymin,Maczka01 I 05:31 06:39 07:59 09:50 12:48 14:56 15:56 17:56 19:51 21:46 I
Radzymin,Broniewskiego01 I 05:33 06:41 08:01 09:52 12:50 14:58 15:58 17:58 19:53 21:48 I
Radz.,Koloniapodlasem01 I 05:34 06:42 08:02 09:53 12:51 14:59 15:59 17:59 19:54 21:49 I
Radzymin,Przemysłowa01 I 05:35 06:43 08:03 09:54 12:52 15:00 16:00 18:00 19:55 21:50 I
Łąki,Sasankowa01 I 05:36 06:44 08:04 09:55 12:53 15:01 16:01 18:01 19:56 21:51 I
Łąki,Łąki01 I 05:37 06:45 08:05 09:56 12:54 15:02 16:02 18:02 19:57 21:52 I
Łąki,Biedronki01 I 05:38 06:46 08:06 09:57 12:55 15:03 16:03 18:03 19:58 21:53 I
Beniaminów01 I 05:40 06:48 08:08 09:59 12:57 15:05 16:05 18:05 20:00 21:55 I
Białobrzegi,pętla I 05:45 06:53 08:13 10:04 13:02 15:10 16:10 18:10 20:05 22:00 I
Białobrz.,WojskaPolskiego I 05:46 06:54 08:14 10:05 13:03 15:11 16:11 18:16 20:06 22:01 I
Białobrzegi,Kąpielowa02 I 05:47 06:55 08:15 10:06 13:04 15:12 16:12 18:17 20:07 22:02 I
Białobrzegi,Wczasowa02 I 05:48 06:56 08:16 10:07 13:05 15:13 16:13 18:18 20:08 22:03 I
WDWRynia02 I 05:49 06:57 08:17 10:08 13:06 15:14 16:14 18:19 20:09 22:04 I
Borki,Siwek02 I 05:51 06:59 08:19 10:10 13:08 15:16 16:16 18:21 20:11 22:06 I
Borki,Główna02 I 05:51 06:59 08:19 10:10 13:08 15:16 16:16 18:21 20:11 22:06 I
StareZałubice,Wolica02 I 05:52 07:00 08:20 10:11 13:09 15:17 16:17 18:22 20:12 22:07 I
StareZałubic.,Zegrzyńska02 I 05:53 07:01 08:21 10:12 13:10 15:18 16:18 18:23 20:13 22:08 I
StareZałubice,Marcinki02 I 05:53 07:01 08:21 10:12 13:10 15:18 16:18 18:23 20:13 22:08 I
StareZałubice,Poczta02 I 05:54 07:02 08:22 10:13 13:11 15:19 16:19 18:24 20:14 22:09 I
StareZałubice,Szkoła02 I 05:55 07:03 08:23 10:14 13:12 15:20 16:20 18:25 20:15 22:10 I
NoweZałubice,Opolska02 I 05:55 07:03 08:23 10:14 13:12 15:20 16:20 18:25 20:15 22:10 I
NoweZałub.,Starorzecze02 I 05:58 07:06 08:26 10:17 13:15 15:23 16:23 18:28 20:18 22:13 I
NoweZałubice,Irysowa02 I 05:59 07:07 08:27 10:18 13:16 15:24 16:24 18:29 20:19 22:14 I
NoweZałubice,Opolska-pętla I 05:59 07:07 08:27 10:18 13:16 15:24 16:24 18:29 20:19 22:14 I

Nowe Załubic., Opolska - 06:43 09:00 11:00 14:01 16:43 20:01
Nowe Załubice, Irysowa 01 06:44 09:01 11:01 14:02 16:44 20:02
Nowe Załub., Starorzecze 01 06:44 09:01 11:01 14:02 16:44 20:02
Nowe Załubice, Opolska 01 06:47 09:04 11:04 14:05 16:47 20:05
Stare Załubice, Szkoła 01 06:47 09:04 11:04 14:05 16:47 20:05
Stare Załubice, Poczta 01 06:48 09:05 11:05 14:06 16:48 20:06
Stare Załubice, Marcinki 01 06:49 09:06 11:06 14:07 16:49 20:07
Stare Załub., Zegrzyńska 01 06:49 09:06 11:06 14:07 16:49 20:07
Stare Załubice, Wolica 01 06:50 09:07 11:07 14:08 16:50 20:08
Borki, Główna 01 06:51 09:08 11:08 14:09 16:51 20:09
Borki, Siwek 01 06:51 09:08 11:08 14:09 16:51 20:09
WDW Rynia 01 06:53 09:10 11:10 14:11 16:53 20:11
Białobrzegi, Wczasowa 01 06:54 09:11 11:11 14:12 16:54 20:12
Białobrzegi, Kąpielowa 01 06:55 09:12 11:12 14:13 16:55 20:13
Białobrzegi, pętla 06:57 09:14 11:14 14:15 16:57 20:15
Beniaminów 02 07:02 09:19 11:19 14:20 17:02 20:20
Łąki, Biedronki 02 07:04 09:21 11:21 14:22 17:04 20:22
Łąki, Łąki 02 07:05 09:22 11:22 14:23 17:05 20:23
Łąki, Sasankowa 02 07:06 09:23 11:23 14:24 17:06 20:24
Radzymin, Przemysłowa 02 07:07 09:24 11:24 14:25 17:07 20:25
Radz., Kolonia Pod Lasem 02 07:08 09:25 11:25 14:26 17:08 20:26
Radzymin, Broniewskiego 01 07:09 09:26 11:26 14:27 17:09 20:27
Radzymin, Maczka 01 07:11 09:28 11:28 14:29 17:11 20:29
Radzymin, ZSO 01 07:13 09:30 11:30 14:31 17:13 20:31
Radzym.,Wróblewskiego 02 07:15 09:32 11:32 14:33 17:15 20:33
Radzymin, Czartoryskiej 01 07:17 09:34 11:34 14:35 17:17 20:35

Radzymin, Czartoryskiej 02 07:28 09:36 12:53 14:53 18:53 20:49
Radzym., Wróblewskiego 01 07:30 09:38 12:55 14:55 18:55 20:51
Radzymin, ZSO 02 07:32 09:40 12:57 14:57 18:57 20:53
Radzymin, Maczka 01 07:34 09:42 12:59 14:59 18:59 20:55
Radzymin, Broniewskiego 01 07:36 09:44 13:01 15:01 19:01 20:57
Radz.,Kolonia pod lasem 01 07:37 09:45 13:02 15:02 19:02 20:58
Radzymin, Przemysłowa 01 07:38 09:46 13:03 15:03 19:03 20:59
Łąki, Sasankowa 01 07:39 09:47 13:04 15:04 19:04 21:00
Łąki, Łąki 01 07:40 09:48 13:05 15:05 19:05 21:01
Łąki, Biedronki 01 07:41 09:49 13:06 15:06 19:06 21:02
Beniaminów 01 07:43 09:51 13:08 15:08 19:08 21:04
Białobrzegi, pętla 07:48 09:56 13:13 15:13 19:13 21:09
Białobrz., Wojska Polskiego 07:49 09:57 13:14 15:14 19:14 21:10
Białobrzegi, Kąpielowa 02 07:50 09:58 13:15 15:15 19:15 21:11
Białobrzegi, Wczasowa 02 07:51 09:59 13:16 15:16 19:16 21:12
WDW Rynia 02 07:52 10:00 13:17 15:17 19:17 21:13
Borki, Siwek 02 07:54 10:02 13:19 15:19 19:19 21:15
Borki, Główna 02 07:54 10:02 13:19 15:19 19:19 21:15
Stare Załubice, Wolica 02 07:55 10:03 13:20 15:20 19:20 21:16
Stare Załubic.,Zegrzyńska 02 07:56 10:04 13:21 15:21 19:21 21:17
Stare Załubice, Marcinki 02 07:56 10:04 13:21 15:21 19:21 21:17
Stare Załubice, Poczta 02 07:57 10:05 13:22 15:22 19:22 21:18
Stare Załubice, Szkoła 02 07:58 10:06 13:23 15:23 19:23 21:19
Nowe Załubice, Opolska 02 07:58 10:06 13:23 15:23 19:23 21:19
Nowe Załub., Starorzecze 02 08:01 10:09 13:26 15:26 19:26 21:22
Nowe Załubice, Irysowa 02 08:02 10:10 13:27 15:27 19:27 21:23
Nowe Załubice, Opolska - 08:02 10:10 13:27 15:27 19:27 21:23

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

wciąż nie będziemy mogli zbudować 
uniwersalnej sali obsługi klienta, ale 
przynajmniej dałoby się w urzędzie 
przewinąć lub nakarmić malucha.

Niebawem nastąpi otwarcie nowe-
go urzędowego budynku przy ulicy 
Komunalnej. Będziemy załatwiali 
tam sprawy w powiatowym wydzia-
le budownictwa oraz urzędzie pra-
cy. Budownictwo przeniesie się z ul. 
Konstytucji 3 Maja a Urząd Pracy 
z Weteranów. Jednak tym najbar-
dziej wyczekiwanym jest powstają-
cy przy Komunalnej wydział komu-
nikacji. O otwarcie powiatowej filii 
tego wydziału w Radzyminie nasza 
gmina zabiegała od lat. Z pewnością 
będzie to sporym udogodnieniem 
dla naszych mieszkańców, gdyż w ce-
lu rejestracji auta czy odbioru prawa 

jazdy nie trzeba już będzie jeździć do 
Wołomina.  

W ślad za powyższymi, nastąpią 
też kolejne ruchy lokalowe. W dzisiej-
szym urzędzie pracy planujemy zain-
stalować Ośrodek Pomocy Społecznej 
a lokale po OPS-ie, jak i po Budow-
nictwie zajmie Urząd Miasta i Gminy. 
Nie załatwi to wszystkich problemów 
z metrażem, ale liczymy, że na pewno 
usprawni nasze działanie.

Wszystkie zmiany planowane są do 
końca roku. Kluczem jest przeniesienie 
OPS na ul. Weteranów, a to musi być 
poprzedzone termoizolacją budynku 
i drobnymi remontami wnętrza. Po-
nieważ dużo zależy w tej kwestii od 
działań powiatu, niestety nie możemy 
na tę chwilę wskazać konkretnych ter-
minów.

Zmiany lokalowe w urzędach
W reakcji na rosnące potrzeby i w celu podniesienia komfortu mieszkańców, planowane są zmiany 
lokalizacji niektórych referatów Urzędu Miasta i Gminy oraz lokalnych filii urzędów powiatowych.

Ideą podjęcia Uchwały Rady Miejskiej w Ra-
dzyminie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon 
Malucha” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3, 
była chęć wsparcie finansowego Rodziców posia-
dających dzieci w wieku żłobkowym.

Komu przysługuje Bon?
Rodzicom, którzy posiadają ważną Radzymiń-

ską Kartę Mieszkańca (w tym również dla pozo-
stających na utrzymaniu dzieci) oraz korzystają 
z usług niepublicznego żłobka, klubu dziecięcego 
wpisanego do odpowiedniego rejestru albo dzien-
nego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych 
opiekunów, bądź z usług niani zatrudnionej w ra-
mach umowy uaktywniającej. Bon przysługuje na 
dziecko w wieku od ukończenia 13 miesiąca ży-
cia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przed-
szkolnym, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 
w roku, w którym dziecko ukończy 3 lata.

Wysokość świadczenia?
„Bon Malucha” uzależniony jest od ilości dzie-

ci, które pozostają na utrzymaniu Rodziców 300 
zł, 400 zł lub 500 zł.

„Bon Malucha” w liczbach
Do dnia 16 kwietnia wydano ponad 100 decyzji 

przyznających świadczenie pieniężne „Bon Ma-
lucha”. Z ww. decyzji, wydano 6 decyzji zawiesza-
jących świadczenie ze względu na objęcie dzieci 
wychowaniem przedszkolnym.

Rodzice głównie decydują się na podpisanie 
umowy ze żłobkami/klubami dziecięcymi z te-
renu Gminy Radzymin, ok. 80%, 10% to umowy 
z podmiotami z terenu gmin sąsiednich tj. Wo-
łomin, Nieporęt, Marki, drugie 10 % to umowy 
uaktywniające z nianią.

Do tej pory Gmina Radzymin przeznaczyła 
na wypłatę „Bon Malucha” środki w wysokości 
ok. 200 tys. zł, od września 2017 r. do kwietnia br.

Duże zainteresowanie „Bonem Malucha” w na-
szej Gminie, doprowadziło do powstanie w ciągu 
tego półrocza, nowych podmiotów świadczących 
opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

W I półroczu 2017 r. był tylko jeden podmiot 
świadczący opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, 
w II półroczu były trzy takie podmioty. Obecnie 
w Gminie Radzymin jest ich pięć – cztery żłobki 
i jeden klub dziecięcy.

Cieszymy się z rosnącej popularności świad-
czenia pieniężnego „Bonu Malucha”, jak również 
wzrostem liczby podmiotów świadczących opie-
kę nad dziećmi w wieku do lat 3 w naszej Gminie.

  ▷Krzysztof Czuba  
- dyrektor CUW Radzymin.

Bon Malucha 
Od 1 września 2017 r. w Gminie Radzymin funkcjonuje tzw. „Bon Malucha”.– 
podsumowujemy półroczne funkcjonowania tego świadczenia

Jeśli ktoś z rodziców nie zapisał jeszcze dziecka do przedszkola, to mamy dobrą 
wiadomość: w rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się w dniach 1-6 
sierpnia 2018, pozostało ponad 200 miejsce w gminnych przedszkolach!

Budżet gminy Radzymin na rok 
2018 osiągnął dwukrotność budżetu 
z 2014 roku, co oznacza jego wzrost 
o ponad 70 mln. Jest to osiągnięcie 
świadczące o dużym tempie rozwo-
ju gminy. Przybyło inicjatyw, projek-
tów, przybyło zadań i spraw, przybyło 
mieszkańców. 

Niestety, równocześnie nie zwięk-
szyły się możliwości lokalowe urzędu 
i placówek gminnych do obsługi na-
szych mieszkańców. W takiej sytuacji 
cieszy każdy metr i każdy pokój, jakie 
udaje się nam wygospodarować dla 
lepszej obsługi klientów. Co prawda 

nagroda publiczności

Nowa siedziba filii  
urzędów powiatowych  
przy ul. Komunalnej

W placówkach przedszkolnych w gminie Radzy-
min dostępnych jest w sumie blisko 1600 miejsc na 
zasadach publicznych. Taka ilość miejsc odpowia-
da potrzebom mieszkańców i praktycznie w stu 
procentach zapewnia zainteresowanym rodzicom 
możliwość zapisania dziecka do gminnego przed-
szkola. „Osiągnęliśmy to dzięki gminnym inwesty-
cjom i dobrej współpracy z przedszkolami prowa-
dzonymi przez podmioty inne niż gmina” – mówi 
burmistrz Krzysztof Chaciński. „Od 2015 roku sta-
le zwiększamy dostępność miejsc w przedszkolach 
i jakość nauki przedszkolnej.”

Główny etap rekrutacji do przedszkoli zakoń-
czył się 17 kwietnia br. Do tego czasu rodzice dzie-
ci, które zakwalifikowały się do przedszkoli, mu-
sieli potwierdzić wolę zapisania dziecka. W sumie 
w rekrutacji zasadniczej na rok szkolny 2018/2019, 
oprócz dzieci, które kontynuują naukę, do przed-
szkoli przyjęto 354 nowych dzieci, w tym 219 dzieci 
3-letnich, 65 dzieci 4-letnich, 37 dzieci 5-letnich, 33 
dzieci 6-letnich. Tylko dziesięcioro dzieci nie zosta-
ło zakwalifikowanych do żadnej z placówek, ponie-
waż ich rodzice wybrali placówki cieszące się naj-
większą popularnością. Tym dzieciom Burmistrz 

Radzymina wskaże inną placówkę.
Szczegółowe informacje na temat pozostałych 

wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych w Gminie Radzymin 
będą podane przed rekrutacją uzupełniającą, któ-
ra potrwa od 1 do 6 sierpnia 2018 r. Rodzice będą 
mieli dostęp do tych informacji m.in. przez system 
rekrutacyjny na stronie www https://przedszkola-
-radzymin.nabory.pl/. Proces rekrutacji prowadzi 
gminne Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie.

Obecnie gmina prowadzi dwa przedszkola i pięć 
oddziałów przedszkolnych przy gminnych szko-
łach podstawowych, a także współpracuje z dzie-
więcioma przedszkolami, prowadzonymi przez 
inne podmioty. Najważniejsze inwestycje gminne 
w zakresie infrastruktury przedszkolnej to: budo-
wa nowego Przedszkola nr 2 w Radzyminie przy ul. 
Witosa, które oddano do użytku w 2016 r., budowa 
sal dla oddziału przedszkolnego w nowym budyn-
ku Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie (oddano do 
użytku w 2017 r.) oraz trwająca rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Załubicach o oddział przedszkolny 
– planowane oddanie do użytku to 1 września br.   
 ▷(CUW/dkk)

Zostało ponad 200 miejsc  
w gminnych przedszkolach
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(od poniedziałku do piątku)L45 (soboty)L45
Dąbkowizna PKP Dąbkowizna  4:08  5:08  6:10  7:10  8:10 10:20 12:20 14:20 15:10 16:10 17:10 18:30 20:25 22:25  5:02  7:02  9:02 11:02 13:02 15:02 17:02 19:02 21:02
Wólka Radzymińska Beniaminówka  4:09  5:09  6:11  7:11  8:11 10:21 12:21 14:21 15:11 16:11 17:11 18:31 20:26 22:26  5:03  7:03  9:03 11:03 13:03 15:03 17:03 19:03 21:03
Wólka Radzymińska Majowa  4:10  5:10  6:12  7:12  8:12 10:22 12:22 14:22 15:12 16:12 17:12 18:32 20:27 22:27  5:04  7:04  9:04 11:04 13:04 15:04 17:04 19:04 21:04
Wólka Radzymińska Wirażowa  4:11  5:11  6:13  7:13  8:13 10:23 12:23 14:23 15:13 16:13 17:13 18:33 20:28 22:28  5:05  7:05  9:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05 21:05
Sieraków Sobieskiego  4:14  5:14  6:16  7:16  8:16 10:26 12:26 14:26 15:16 16:16 17:16 18:36 20:31 22:31  5:08  7:08  9:08 11:08 13:08 15:08 17:08 19:08 21:08
Sieraków Podbipięty  4:15  5:15  6:17  7:17  8:17 10:27 12:27 14:27 15:17 16:17 17:17 18:37 20:32 22:32  5:09  7:09  9:09 11:09 13:09 15:09 17:09 19:09 21:09
Słupno Ekologiczna  4:17  5:17  6:19  7:19  8:19 10:29 12:29 14:29 15:19 16:19 17:19 18:39 20:34 22:34  5:11  7:11  9:11 11:11 13:11 15:11 17:11 19:11 21:11
Słupno Szkolna  4:18  5:18  6:20  7:20  8:20 10:30 12:30 14:30 15:20 16:20 17:20 18:40 20:35 22:35  5:12  7:12  9:12 11:12 13:12 15:12 17:12 19:12 21:12
Słupno Magnolii  4:19  5:19  6:21  7:21  8:21 10:31 12:31 14:31 15:21 16:21 17:21 18:41 20:36 22:36  5:13  7:13  9:13 11:13 13:13 15:13 17:13 19:13 21:13
Słupno Słupno  4:22  5:22  6:24  7:24  8:24 10:34 12:34 14:34 15:24 16:24 17:24 18:44 20:39 22:39  5:16  7:16  9:16 11:16 13:16 15:16 17:16 19:16 21:16
Słupno Bieszczadzka  4:23  5:23  6:25  7:25  8:25 10:35 12:35 14:35 15:25 16:25 17:25 18:45 20:40 22:40  5:17  7:17  9:17 11:17 13:17 15:17 17:17 19:17 21:17
Nadma Wrzosowa  4:25  5:25  6:27  7:27  8:27 10:37 12:37 14:37 15:27 16:27 17:27 18:47 20:42 22:42  5:19  7:19  9:19 11:19 13:19 15:19 17:19 19:19 21:19
Nadma Stara  4:27  5:27  6:29  7:29  8:29 10:39 12:39 14:39 15:29 16:29 17:29 18:49 20:44 22:44  5:21  7:21  9:21 11:21 13:21 15:21 17:21 19:21 21:21
Nadma Nadma  4:28  5:28  6:30  7:30  8:30 10:40 12:40 14:40 15:30 16:30 17:30 18:50 20:45 22:45  5:22  7:22  9:22 11:22 13:22 15:22 17:22 19:22 21:22
Nadma Szkolna  4:28  5:28  6:30  7:30  8:30 10:40 12:40 14:40 15:30 16:30 17:30 18:50 20:45 22:45  5:22  7:22  9:22 11:22 13:22 15:22 17:22 19:22 21:22
Nadma Sękocin  4:29  5:29  6:31  7:31  8:31 10:41 12:41 14:41 15:31 16:31 17:31 18:51 20:46 22:46  5:23  7:23  9:23 11:23 13:23 15:23 17:23 19:23 21:23
Nadma Poziomkowa  4:30  5:30  6:32  7:32  8:32 10:42 12:42 14:42 15:32 16:32 17:32 18:52 20:47 22:47  5:24  7:24  9:24 11:24 13:24 15:24 17:24 19:24 21:24
Nadma Jaworówka  4:31  5:31  6:33  7:33  8:33 10:43 12:43 14:43 15:33 16:33 17:33 18:53 20:48 22:48  5:25  7:25  9:25 11:25 13:25 15:25 17:25 19:25 21:25
Marki Struga  4:35  5:35  6:37  7:37  8:37 10:47 12:47 14:47 15:37 16:37 17:37 18:57 20:52 22:52  5:29  7:29  9:29 11:29 13:29 15:29 17:29 19:29 21:29
Marki Graniczna  4:36  5:36  6:38  7:38  8:38 10:48 12:48 14:48 15:38 16:38 17:38 18:58 20:53 22:53  5:30  7:30  9:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30
Marki Hallera  4:38  5:38  6:40  7:40  8:40 10:50 12:50 14:50 15:40 16:40 17:40 19:00 20:55 22:55  5:32  7:32  9:32 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32 21:32
Marki Pustelnik  4:40  5:40  6:42  7:42  8:42 10:52 12:52 14:52 15:42 16:42 17:42 19:02 20:57 22:57  5:34  7:34  9:34 11:34 13:34 15:34 17:34 19:34 21:34
Marki Wspólna  4:41  5:41  6:43  7:43  8:43 10:53 12:53 14:53 15:43 16:43 17:43 19:03 20:58 22:58  5:35  7:35  9:35 11:35 13:35 15:35 17:35 19:35 21:35
Marki Rejtana  4:43  5:43  6:45  7:45  8:45 10:55 12:55 14:55 15:45 16:45 17:45 19:05 21:00 23:00  5:37  7:37  9:37 11:37 13:37 15:37 17:37 19:37 21:37
Marki Fabryczna  4:45  5:45  6:47  7:47  8:47 10:57 12:57 14:57 15:47 16:47 17:47 19:07 21:02 23:02  5:39  7:39  9:39 11:39 13:39 15:39 17:39 19:39 21:39
Marki Szkolna  4:46  5:46  6:48  7:48  8:48 10:58 12:58 14:58 15:48 16:48 17:48 19:08 21:03 23:03  5:40  7:40  9:40 11:40 13:40 15:40 17:40 19:40 21:40
Marki Szpitalna  4:47  5:47  6:49  7:49  8:49 10:59 12:59 14:59 15:49 16:49 17:49 19:09 21:04 23:04  5:41  7:41  9:41 11:41 13:41 15:41 17:41 19:41 21:41
Marki Wiejska  4:48  5:48  6:50  7:50  8:50 11:00 13:00 15:00 15:50 16:50 17:50 19:10 21:05 23:05  5:42  7:42  9:42 11:42 13:42 15:42 17:42 19:42 21:42
Ząbki Wolności  4:50  5:50  6:52  7:52  8:52 11:02 13:02 15:02 15:52 16:52 17:52 19:12 21:07 23:06  5:44  7:44  9:44 11:44 13:44 15:44 17:44 19:44 21:44
Marki CH Marki  4:51  5:51  6:53  7:53  8:53 11:03 13:03 15:03 15:53 16:53 17:53 19:13 21:08 23:07  5:45  7:45  9:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45

Marki CH Marki  5:20  6:20  7:20  9:15 11:15 13:15 14:15 15:20 16:20 17:20 18:20 19:15 21:15 23:15  5:46  7:46  9:46 11:46 13:46 15:46 17:46 19:46 21:46
Ząbki Wolności  5:23  6:23  7:23  9:18 11:18 13:18 14:18 15:23 16:23 17:23 18:23 19:18 21:18 23:18  5:49  7:49  9:49 11:49 13:49 15:49 17:49 19:49 21:49
Marki Wiejska  5:24  6:24  7:24  9:19 11:19 13:19 14:19 15:24 16:24 17:24 18:24 19:19 21:19 23:19  5:50  7:50  9:50 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50 21:50
Marki Szpitalna  5:25  6:25  7:25  9:20 11:20 13:20 14:20 15:25 16:25 17:25 18:25 19:20 21:20 23:20  5:51  7:51  9:51 11:51 13:51 15:51 17:51 19:51 21:51
Marki Szkolna  5:26  6:26  7:26  9:21 11:21 13:21 14:21 15:26 16:26 17:26 18:26 19:21 21:21 23:21  5:52  7:52  9:52 11:52 13:52 15:52 17:52 19:52 21:52
Marki Fabryczna  5:28  6:28  7:28  9:23 11:23 13:23 14:23 15:28 16:28 17:28 18:28 19:23 21:23 23:23  5:54  7:54  9:54 11:54 13:54 15:54 17:54 19:54 21:54
Marki Rejtana  5:29  6:29  7:29  9:24 11:24 13:24 14:24 15:29 16:29 17:29 18:29 19:24 21:24 23:24  5:55  7:55  9:55 11:55 13:55 15:55 17:55 19:55 21:55
Marki Wspólna  5:31  6:31  7:31  9:26 11:26 13:26 14:26 15:31 16:31 17:31 18:31 19:26 21:26 23:26  5:57  7:57  9:57 11:57 13:57 15:57 17:57 19:57 21:57
Marki Pustelnik  5:32  6:32  7:32  9:27 11:27 13:27 14:27 15:32 16:32 17:32 18:32 19:27 21:27 23:27  5:58  7:58  9:58 11:58 13:58 15:58 17:58 19:58 21:58
Marki Hallera  5:33  6:33  7:33  9:28 11:28 13:28 14:28 15:33 16:33 17:33 18:33 19:28 21:28 23:28  5:59  7:59  9:59 11:59 13:59 15:59 17:59 19:59 21:59
Marki Graniczna  5:35  6:35  7:35  9:30 11:30 13:30 14:30 15:35 16:35 17:35 18:35 19:30 21:30 23:30  6:01  8:01 10:01 12:01 14:01 16:01 18:01 20:01 22:01
Marki Wenecka  5:35  6:35  7:35  9:30 11:30 13:30 14:30 15:35 16:35 17:35 18:35 19:30 21:30 23:30  6:01  8:01 10:01 12:01 14:01 16:01 18:01 20:01 22:01
Marki Struga  5:37  6:37  7:37  9:32 11:32 13:32 14:32 15:37 16:37 17:37 18:37 19:32 21:32 23:32  6:03  8:03 10:03 12:03 14:03 16:03 18:03 20:03 22:03
Nadma Jaworówka  5:40  6:40  7:40  9:35 11:35 13:35 14:35 15:40 16:40 17:40 18:40 19:35 21:35 23:35  6:06  8:06 10:06 12:06 14:06 16:06 18:06 20:06 22:06
Nadma Poziomkowa  5:41  6:41  7:41  9:36 11:36 13:36 14:36 15:41 16:41 17:41 18:41 19:36 21:36 23:36  6:07  8:07 10:07 12:07 14:07 16:07 18:07 20:07 22:07
Nadma Sękocin  5:42  6:42  7:42  9:37 11:37 13:37 14:37 15:42 16:42 17:42 18:42 19:37 21:37 23:37  6:08  8:08 10:08 12:08 14:08 16:08 18:08 20:08 22:08
Nadma Stara  5:44  6:44  7:44  9:39 11:39 13:39 14:39 15:44 16:44 17:44 18:44 19:39 21:39 23:39  6:10  8:10 10:10 12:10 14:10 16:10 18:10 20:10 22:10
Nadma Wrzosowa  5:45  6:45  7:45  9:40 11:40 13:40 14:40 15:45 16:45 17:45 18:45 19:40 21:40 23:40  6:11  8:11 10:11 12:11 14:11 16:11 18:11 20:11 22:11
Słupno Bieszczadzka  5:47  6:47  7:47  9:42 11:42 13:42 14:42 15:47 16:47 17:47 18:47 19:42 21:42 23:42  6:13  8:13 10:13 12:13 14:13 16:13 18:13 20:13 22:13
Słupno Słupno  5:49  6:49  7:49  9:44 11:44 13:44 14:44 15:49 16:49 17:49 18:49 19:44 21:44 23:44  6:15  8:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15
Słupno Lipowa  5:50  6:50  7:50  9:45 11:45 13:45 14:45 15:50 16:50 17:50 18:50 19:45 21:45 23:45  6:16  8:16 10:16 12:16 14:16 16:16 18:16 20:16 22:16
Słupno Konopnickiej  5:51  6:51  7:51  9:46 11:46 13:46 14:46 15:51 16:51 17:51 18:51 19:46 21:46 23:46  6:17  8:17 10:17 12:17 14:17 16:17 18:17 20:17 22:17
Słupno Szkolna  5:52  6:52  7:52  9:47 11:47 13:47 14:47 15:52 16:52 17:52 18:52 19:47 21:47 23:47  6:18  8:18 10:18 12:18 14:18 16:18 18:18 20:18 22:18
Słupno Ekologiczna  5:53  6:53  7:53  9:48 11:48 13:48 14:48 15:53 16:53 17:53 18:53 19:48 21:48 23:48  6:19  8:19 10:19 12:19 14:19 16:19 18:19 20:19 22:19
Sieraków Podbipięty  5:54  6:54  7:54  9:49 11:49 13:49 14:49 15:54 16:54 17:54 18:54 19:49 21:49 23:49  6:20  8:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20 22:20
Sieraków Sobieskiego  5:55  6:55  7:55  9:50 11:50 13:50 14:50 15:55 16:55 17:55 18:55 19:50 21:50 23:50  6:21  8:21 10:21 12:21 14:21 16:21 18:21 20:21 22:21
Wólka Radzymińska Wirażowa  5:58  6:58  7:58  9:53 11:53 13:53 14:53 15:58 16:58 17:58 18:58 19:53 21:53 23:53  6:24  8:24 10:24 12:24 14:24 16:24 18:24 20:24 22:24
Wólka Radzymińska Majowa  6:00  7:00  8:00  9:55 11:55 13:55 14:55 16:00 17:00 18:00 19:00 19:55 21:55 23:55  6:26  8:26 10:26 12:26 14:26 16:26 18:26 20:26 22:26
Wólka Radzymińska Beniaminówka  6:01  7:01  8:01  9:56 11:56 13:56 14:56 16:01 17:01 18:01 19:01 19:56 21:56 23:56  6:27  8:27 10:27 12:27 14:27 16:27 18:27 20:27 22:27
Dąbkowizna PKP Dąbkowizna  6:02  7:02  8:02  9:57 11:57 13:57 14:57 16:02 17:02 18:02 19:02 19:57 21:57 23:57  6:28  8:28 10:28 12:28 14:28 16:28 18:28 20:28 22:28

Radzymin,Czartoryskiej02 11:10
Radzymin,Leśna01 11:14
Mokre,OSP01 11:16
Łosie,pętla 11:21
Mokre,OSP02 11:25
Radzymin,Leśna02 11:27
Radzymin,Czartoryskiej01 11:31

Radzymin,Czartoryskiej02 05:36 08:55 09:25 10:56 11:20 13:35 16:15 20:03
Radzymin,Leśna01 05:40 08:59 09:29 11:00 11:24 13:39 16:19 20:07
Mokre,OSP01 05:42 09:01 09:31 11:02 11:26 13:41 16:21 20:09
Łosie,pętla 05:45 09:04 09:34 11:05 11:29 13:44 16:24 20:12
Mokre,OSP02 05:49 09:08 09:38 11:09 11:33 13:48 16:28 20:16
Radzymin,Leśna02 05:51 09:10 09:40 11:11 11:35 13:50 16:30 20:18
Radzymin,Czartoryskiej01 05:55 09:14 09:44 11:15 11:39 13:54 16:34 20:22

R2R2  (weekend) (od poniedziałku do piątku)

Radzymin,Czartoryskiej02 07:50 11:30 21:14
Radzymin,Leśna02 07:54 11:34 21:18
Zawady,OSP01 07:57 11:37 21:21
Zawady03 07:58 11:38 21:22
Zwierzyniec,Zawadzka01 07:59 11:39 21:23
Zawierzyniec,Żurawia01 07:59 11:39 21:23
Zwierzyniec,Czajki01 08:00 11:40 21:24
Zwierzyniec01 08:01 11:41 21:25
Emilianów,Wesoła01 08:05 11:45 21:29
StaryDybów,Myśliwska01 08:08 11:48 21:32
StaryDybów,Szwoleżerów01 08:10 11:50 21:34
StaryDybów,Rycerska01 08:11 11:51 21:35
Radzymin,Ogrodowa01 08:12 11:52 21:36
Radzymin,Czartoryskiej01 08:15 11:55 21:39

R3 (od poniedziałku  
do piątku)

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

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

Z Radzymińską  
Kartą Mieszkańca 
liniami gminnymi  

oraz L40 i L45  
jeździmy za darmo.
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W YDAR ZENIASAMOR ZĄD

Data Wydarzenie Organizator
24 kwietnia 
2018

„Spod znaku Rajskiego Ptaka” – uroczystość upamiętniająca 
utworzenie struktur Armii Krajowej w Radzyminie (zob. zdję-
cie). Organizatorzy:

Międzyszkolny Klub 
Historyczny im. Armii 
Krajowej Ziemi Radzy-
mińskiej i Koło ŚZŻAK 
„Rajski Ptak w Radzy-
minie

3 maja 2018 Koncert „Paderewski dla Niepodległej” – artystyczny wieczór 
patriotyczny w miejskiej Sali Koncertowej

Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Radzy-
min

9 czerwca 2018 
r. godz. 18:45

 

Koncert „Myśleć sercem – papieskie inspiracje” – w radzymiń-
skiej kolegiacie

Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Radzy-
min

12 czerwca 
2018, godz. 
18:30

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego pt. „W drodze do Niepodległości”, hala ROKiS

Radzymiński Ośrodek 
Kultury i Sportu

13 czerwca 
2018

Odsłonięcie pomnika papieża Jana Pawła II na Cmentarzu 
Żołnierzy Polskich 1920 w Radzyminie

Gmina Radzymin, para-
fia pw. Przemienienia 
Pańskiego w Radzyminie

15 sierpnia 2018 „Kochamy Polskie Piosenki” – koncert programu III Polskiego 
Radia z okazji 100-lecia niepodległości – scena główna na pl. 
T. Kościuszki, w ramach obchodów

Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Radzy-
min

wrzesień – listo-
pad 2018

Konkurs historyczny „Drogi do Niepodległej” – dla uczniów 
gminnych szkół podstawowych i gimnazjów

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Radzyminie im. ppłk. 
pil. M. Pisarka

09.11.2018 Marsz Niepodległości z okazji 100-lecia Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości – trasa: Droga Golgoty Narodu Polskie-
go od Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych do Cmentarza 
Żołnierzy Polskich 1920

Zespół Szkół Technicz-
no-Zawodowych im. inż. 
Czesława Nowaka w 
Radzyminie

10.11.2018 Radzymiński Rodzinny Rajd Rowerowy z Okazji 100-lecia 
Niepodległości

Gmina Radzymin, Fun-
dacja Kamyk, Radzy-
miński Ośrodek Kultury 
i Sportu

10.11.2018 Wieczór Patriotyczny Towarzystwa Przyjaciół Radzymina, 
miejska Sala Koncertowa

Towarzystwo Przyjaciół 
Radzymina

11.11.2018 Główny program obchodów stulecia niepodległości w gminie 
Radzymin w dn. 11 listopada 2018 r.:

godz. 13:00
Uroczysta Msza święta za Ojczyznę  
w kolegiacie radzymińskiej

godz. 14:00-15:30
Uroczystości oficjalne na pl. T. Kościuszki

Godz. 16:00-19:30
Program artystyczny z okazji Święta Niepodległości, a w nim:

  Spektakl historyczny „Ballada o Tej co nie zaginęła”, przygo-
towywany przez młodzież z Międzyszkolnego Klubu Histo-
rycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej

  Koncert Radzymińskiej Orkiestry Dętej
  Widowisko słowno-muzyczne „Dzień Niepodległości”  
w wykonaniu Teatru Maskarada i towarzyszących artystów

Gmina Radzymin, para-
fia pw. Przemienienia 
Pańskiego w Radzymi-
nie, Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Radzy-
min, ROKiS

PROGRAM OBCHODÓW STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE RADZYMIN

Na radzymiński program obcho-
dów jubileuszu odzyskania niepodle-
głości przez Rzeczpospolitą składa się 
wiele wydarzeń, które są organizowa-
ne przez instytucje gminne, organi-
zacje społeczne i szkoły i organizacje 
społeczne. Program jest realizowany 

w ramach ogólnopolskich obchodów 
stulecia odzyskania niepodległo-
ści i Programu Wieloletniego „Nie-
podległa”. Oznacza to, że będziemy 
mogli informować o radzymińskich 
wydarzeniach na stronie www.nie-
podlegla.gov.pl i oznaczać je pięknym 

logotypem „Niepodległa”, stylizowa-
nym na ręczne pismo Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego.

O szczegółach nadchodzących wy-
darzeń będziemy informować wkrót-
ce, a już teraz serdecznie zapraszamy 
do udziału!

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w szczegółach powyższego programu.

Obchody 100-lecia Niepodległości  
w gminie Radzymin

OSP Zawady włączona do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Ich znakiem był „Rajski Ptak”

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach oficjalnie przyjęta do KSRG – Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Krzysztof Chaciński Burmistrz Ra-
dzymina podczas uroczystości, 24 lutego 2018 r. dodatkowo uhonorował dwóch 
zasłużonych strażaków, którzy na przestrzeni lat dbali o rozwój OSP Zawady. 
Medal „Primus inter pares” im. Juliana Ochorowicza otrzymał druh Franciszek 
Jankowski, honorowy prezes OSP Zawady, zaś obecny prezes druh Kazimierz 
Wielocha - Honorową Kartę Mieszkańca ze specjalnym numerem 998.

24 kwietnia br. miał miejsce wieczór patriotyczny pt. “Spod znaku Rajskiego 
Ptaka” z okazji rocznicy utworzenia struktur Armii Krajowej na ziemi radzy-
mińskiej – obwodu AK „Rajski Ptak”. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli 
środowisk kombatanckich, władz centralnych i samorządowych, organizacji 
społecznych i liczną młodzież z Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. 
Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej, który był głównym organizatorem uro-
czystości. Towarzyszył jej program artystyczny w wykonaniu uczniów, wystawa 
i prezentacja teledysku „Dziewczyna z granatem w ręce”. Podczas uroczystości 
powołano Radę Programową Klubu, a odznaczeniami za zasługi dla ŚZŻAK 
odznaczono pięcioro nauczycieli.

545. rocznica erygowania parafii 
Przemienienia Pańskiego w Radzyminie

Dokładnie tyle lat temu w Płocku, 5 lutego 1473 r. podpisano dokument po-
wstania wspólnoty parafialnej na ziemiach Radzymina. Jubileuszowej Mszy 
Świętej w dn. 4 lutego 2018 r. w radzymińskiej kolegiacie przewodniczył ordy-
nariusz diecezji warszawsko-praskiej biskup Romuald Kamiński. Szczególne 
życzenia biskup skierował do wszystkich parafian życząc: „aby ta wspólnota po-
mnażała się, nie tylko co do liczebności, ale nade wszystko do tężyzny świętości”. 

Najbardziej prestiżowym wyróż-
nieniem pozostaje tytuł Honorowego 
Obywatela Radzymina. Kandydatów 
może zgłaszać Przewodniczącemu 
Rady Miejskiej zarówno Burmistrz 
Radzymina, radni, jaki i grupa 
mieszkańców licząca co najmniej 100 
osób. Pretendujący do tego tytułu 

powinien być osobą zasłużoną dla 
Gminy Radzymin, regionu lub kra-
ju. Przyznanie tytułu nie jest powią-
zane z miejscem zamieszkania osoby 
przedstawianej do uhonorowania.

Nowością jest drugie co do waż-
ności wyróżnienie „Zasłużony 
dla Radzymina - Bene Meritus” 

przyznawane zarówno osobom, jak  
i instytucjom zasłużonym dla Gmi-
ny Radzymin. Tutaj także nadanie 
tytułu nie jest zależne od miejsca 
zamieszkania wyróżnionej osoby 
bądź lokalizacji siedziby instytucji. 
Z wnioskiem o nadanie tytułu może 
wystąpić do Przewodniczącego Rady 

Wyróżnienia honorowe Rady 
Miejskiej i Burmistrza Radzymina

Wzorce tablic z nazwami ulic 
i oznakowaniem domów

Rada Miejska w Radzyminie na marcowej sesji przyjęła uchwałę, która porządkuje sposób 
nadawania wyróżnień honorowych zasłużonym dla gminy i kraju osobom. 

W ramach opracowanych 
wzorców proponujemy Pań-
stwu korzystanie z grafito-
wych tablic z białymi literami, 
opatrzonych na dole niebie-
sko-żółto-niebieskim pasem, 
który jest fragmentem flagi 
Radzymina. Radzymińskie 
barwy podkreślają lokalny, 
unikalny charakter tablicy, zaś 
biały napis na ciemnym tle jest 
wyraźny i czytelny. Wzorzec 
tablicy będzie można uzyskać 
w Urzędzie Miasta i Gminy 
Radzymin.

Grodzieńskich
ul. Strzelców

RADZYMIN

37
ul. Strzelców 
Grodzieńskich

RADZYMIN

37
ul. Weteranów

RADZYMIN

370
ul. Weteranów

RADZYMIN

37/38A

ul. Weteranów

RADZYMIN

Choć okrągła, setna rocznica naj-
ważniejszej w historii Radzymina 
bitwy przypada dopiero za dwa la-
ta, nasza gmina już teraz rozpoczyna 
przygotowania. Na spotkaniu inau-
guracyjnym w styczniu br. Burmistrz 
Krzysztof Chaciński zaprezentował 
m.in. nowy znak – logotyp „Radzy-
min – miasto Cudu nad Wisłą”, któ-
rym gmina będzie posługiwała się 
w celu podkreślenia historycznego 
znaczenia, jakie miały walki na ra-
dzymińskiej ziemi w 1920 r.

Znak graficzny „Radzymin – mia-
sto Cudu nad Wisłą” swoją formą 
bezpośrednio nawiązuje do sposobu 
przedstawiania linii frontu wojenne-
go na mapach wojskowych. Barwy 
narodowe i skojarzenie z flagą Pol-
ski jednoznacznie określają patrio-
tyczny charakter logotypu i w prosty 

sposób zaznaczają zmagania wojen-
ne Wojska Polskiego i Armii Czer-
wonej pod Radzyminem w 1920 r. 
Umiejscowienie słowa „Radzymin” 
w stosunku do elementu graficznego 
oddaje położenie geograficzne mia-
sta względem przebiegającego frontu 
działań wojennych. Hasło wykorzy-
stane w logotypie jest tradycyjnym 
określeniem Radzymina, które we-
szło do powszechnego użycia w języ-
ku polskim ze względu na rolę, jaką 
miasto odegrało podczas Bitwy War-
szawskiej.

Herb Radzymina a nowy znak 
graficzny

Znak graficzny „Radzymin – 
miasto Cudu nad Wisłą” ma funk-
cję uzupełniającą względem her-
bu Radzymina, który jest głównym 

wyróżnikiem miasta i najbardziej 
rozpoznawalnym jego symbo-
lem. Herb ma charakter urzędowy 
i kluczowe znaczenie dla tożsamo-
ści miasta, gminy oraz lokalnej spo-
łeczności. Natomiast znak „Radzy-
min – miasto Cudu nad Wisłą” pełni 
funkcję informacyjno-edukacyjną 
i ma przybliżać skojarzenia Radzy-
mina z wydarzeniami 1920 r.

Ranga herbu zawsze pozostanie 
nadrzędna wobec innych znaków, 
zwłaszcza że radzymińskie „oko 
opatrzności” ma swoją piękną hi-
storię, sięgającą początków XVIII 
wieku. Wówczas nasze miasto na-
wiedziła zaraza zwana „morowym 
powietrzem” i powszechnie mo-
dlono się o koniec epidemii. Po jej 
wygaśnięciu mieszkańcy Radzymi-
na uwierzyli, że Boża Opatrzność 

czuwała nad miastem i spowodowa-
ła, że jej skutki były dość łagodne. 
Po raz drugi „oko opatrzności” mia-
ło wpływ na historię naszego miasta 
w burzliwych dniach sierpnia 1920 
roku, kiedy na radzymińskiej ziemi 
polskie wojsko odparło bolszewicką 
nawałę.

Oficjalnie herb Radzymina w bli-
skim współczesnemu kształcie został 
zatwierdzony 3 października 1936 
roku. Zapomniany w czasach PRL 
wrócił do powszechnego użytku od 
końca lat osiemdziesiątych XX w. 
Obecną formę herbu określa Statut 
Gminy Radzymin, uchwalony przez 
Radę Miejską w Radzyminie w 2011 
r. Z symbolu, jakim jest herb Radzy-
mina, należy korzystać z szacunkiem 
i odpowiednią czcią. Zgodnie z za-
pisami statutu, wykorzystanie herbu 

przez podmioty inne niż instytucje 
gminne, wymaga zgody Burmistrza 
Radzymina.

Zastosowania w praktyce
Obydwa znaki graficzne – zarówno 

herb, jak i logotyp „Radzymin – mia-
sto Cudu nad Wisłą” są stosowane na 
pismach, dokumentach i w materia-
łach promocyjnych gminy Radzymin. 
Gmina opracowała właśnie standardy 
takich dokumentów, co w języku fa-
chowym określa się terminem „iden-
tyfikacja wizualna”. W jej skład wcho-
dzą m.in. Księga Znaku dla herbu 
Radzymina, Księga Znaku dla logoty-
pu „Radzymin – miasto Cudu nad Wi-
słą” oraz wzorce dokumentów i mate-
riałów gminnych. Księgi znaków wraz 
z krótkim opisem można znaleźć na 
gminnej stronie www.  (dkk)

Znak „Radzymin 
- miasto Cudu nad Wisłą”
W ramach przygotowań do setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej w 2020 roku  
gmina Radzymin przygotowała logotyp, którego nowoczesna forma symbolizuje 
 linię frontu walk pod Radzyminem w 1920 roku.

Miejskiej zarówno Burmistrz, radni 
jak i jednostki organizacyjne i po-
mocnicze gminy lub związki i stowa-
rzyszenia. Kandydata może zgłosić 
także grupa  mieszkańców licząca co 
najmniej 50 osób.

Dwa kolejne wyróż-
nienia przyznaje Bur-
mistrz Radzymina 
w drodze zarzą-
dzenia. Pierwsze 
z nich to „Wy-
różnienie hono-
rowe im. Juliana 
Ochorowicza  - 
Primus inter pa-
res”. Burmistrz może 

przyznać je osobom fizycznym za-
mieszkałym lub działającym na te-
renie Gminy Radzymin, których 
postawa i praca wyróżnia te osoby 
pozytywnie na tle lokalnej społecz-

ności. Ostatnim wyróżnie-
niem wprowadzonym 

na mocy marcowej 
uchwały pozo-

staje  Honorowa 
Karta Miesz-
kańca. Bur-
mistrz przy-
znaje ją  m.in. 

za szczególny 
wkładw promo-

cję gminy.
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W YDAR ZENIA SPOŁECZNOŚĆ

Leżąca nad rzeką Czarną i zajmująca 
ponad 674 ha powierzchni Nadma, po-
dzielona jest na sołectwa: Nadma Stara 
i Nadma Pólko, a w jej skład wchodzą 
również liczne przysiółki tj.: Jaworów-
ka, Kozłówek, Zalasek, Kozia Góra oraz 
Górki.

Miejscowość posiada dobrze rozwinię-
tą infrastrukturę gospodarczą a przy tym 
stanowi prężny ośrodek życia społeczne-
go. Mieści się tutaj Szkoła Podstawowa 
im. Prymasa Tysiąclecia, aktywnie dzia-
łają: Koło Emerytów i założona w 2011 r. 
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, 
zaś o kondycję duchową mieszkańców 
wsi dba istniejąca od 2003 r. parafia rzym-
sko-katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela na 
czele z ks. proboszczem Grzegorzem Mio-
duchowskim.

Początki osadnictwa  
nad Czarną

Charakterystyczne dla tej okolicy 
uwarunkowania terenowe, a więc piasz-
czyste wydmy, otoczone mokradłami i la-
sami, w połączeniu z łatwym dostępem 
do wody przyciągały pierwszych osad-
ników już w czasach prehistorycznych. 
Badania archeologiczne potwierdzają, 
że osadnictwo na terenie Nadmy istnia-
ło już w epoce kamienia, a więc można 
przypuszczać, że podobnie jak na całym 
środkowym Mazowszu rozpoczęło się ja-
kieś 6.500 tys. lat temu, w okresie późnego 
mezolitu.

Pierwszymi bywalcami w tej okolicy 
były zapewne niewielkie gromady ko-
czowników, trudniących się łowiectwem, 
zbieractwem i rybołówstwem. Ujawnione 

Gawęda o nicponiach, siekierze od wujka i Janku, co pistolety umiał konstruować

Nadma, licząca niespełna 2 tysiące mieszkańców jest drugą pod względem liczby ludności wsią  
w Gminie Radzymin. Położona zaledwie 6 km na południowy-wschód od Radzymina i bezpośrednio 
granicząca z miastami: Kobyłka oraz Marki, stanowi atrakcyjny obszar do zamieszkania, doskonale 
skomunikowany z pobliską Warszawą za sprawą nowoczesnej trasy S8.

„Nadma, Nadma największa  
w parafii wieś, i ładna”

dotąd stanowiska potwierdzają również 
obecność osadnictwa w okresie neolitu 
(ok. 4000 –1700 p.n.e.), epoce brązu (1700 
– 700 p.n.e.), a także w epoce żelaza, kie-
dy w okresie halsztackim i lateńskim po 
okres wpływów rzymskich, a więc już 
u zarania naszej ery, funkcjonowała tu 
osada wraz z cmentarzyskiem.

Dla nas jednak, najbardziej interesują-
ce wydają się odkrycia związane z okre-
sem średniowiecza, które pozwalają wy-
prowadzić właściwą metrykę Nadmy, a te 
datowane są już na przełom XI/XII wie-
ku.

Tajemnica Prusinowej Gaci
Mimo, iż Nadma jako wieś wymie-

niana jest w źródłach pisanych dopiero 
od 1577 roku, to jednak sama nazwa to-
pograficzna Nadma pojawia się znacznie 
wcześniej. Odnajdujemy ją już w przy-
wileju z 1484 r., na mocy którego ksią-
żę mazowiecki Bolesław V nadał Jano-
wi z Radzymina, jego sukcesorom oraz 
wszystkim mieszkańcom Radzymina po 
wieczne czasy prawo korzystania z pa-
stwisk oraz zbierania chrustu i pozyski-
wania drewna z lasu zwanego Nadma, 
rozciągającego się od granic miasta aż do 
rzeki Czarnej. Rzeczony dokument upo-
ważnia również właściciela Radzymina 
do założenia stawu oraz młyna na rzece 
Czarnej, w miejscu zwanym Prusinowa 
Gać („Prussynowa Gacz”). Cóż takiego 
kryło się pod ową tajemniczo brzmiącą 
nazwą? Jak wskazują badacze, była to naj-
prawdopodobniej grobla, umożliwiająca 
przeprawę przez rzekę Czarną podróż-
nym, korzystającym z ważnego szlaku 

handlowego, przebiegającego od przepra-
wy wiślanej, przez Bródno, Słupno i Ra-
dzymin do przepraw na Bugu w rejonie 
Kamieńczyka i Wyszkowa. Dokładna lo-
kalizacja Prusinowej Gaci nie jest znana, 
gdyż obiekt nie występuje już w żadnym 
z późniejszych dokumentów. Możemy 
jednak domniemywać, że zaginiona gro-
bla znajdowała się gdzieś w rejonie Nad-
my, w pobliżu późniejszych osad: Czarna 
Struga i Pustelnik.

Swoją drogą, już samo istnienie gro-
bli o nazwie Prusinowa Gać daje pew-
ne wyobrażenie o historii okolic Nadmy 
w średniowieczu. Nie ma co ukrywać, że 
szczególnie mocne oddziaływanie na wy-
obraźnię ma przymiotnik „Prusinowa”, 
wskazujący jakkolwiek na osobowe po-
chodzenie nazwy. Oczywiście, z dzisiej-
szej perspektywy trudno rozstrzygnąć, 
kim był budowniczy grobli. Osadnikiem 
o przydomku Prusin? A może nazwa po-
została pamiątką po wczesnośrednio-
wiecznych najazdach Jaćwingów i Pru-
sów (zwanych dawniej Prusinami), które 
pustoszyły ziemie Mazowsza? Być może 
to właśnie podczas jednej z takich łupież-
czych wypraw najeźdźcy stanęli przed 
koniecznością zbudowania drewniano-
-ziemnej przeprawy, mającej im ułatwić 
pokonanie wijącej się pomiędzy zdradli-
wymi puszczańskimi mokradłami i roz-
lewiskami rzeki Czarnej?

To, że Prusinowa Gać musiała już 
w XV w. być starą nazwą terenową su-
geruje fakt, iż we wspomnianym książę-
cym przywileju wzmiankowana jest jako 
miejsce, a nie obiekt topograficzny oraz, 
że stosunkowo szybko uległa zatarciu. 

Być może stało się tak właśnie za sprawą 
działalności Pana Kasztelana Radzymiń-
skiego, (gdy wybudował młyn, urządził 
stawy, umocnił wałem brzegi rzeki oraz 
przebudował trakt, o istnieniu dawnej 
grobli naturalnie zapomniano, gdyż po-
jawiły się w terenie nowe punkty orien-
tacyjne).

Bez względu na to, kim był budowni-
czy Prusinowej Gaci, stanowi ona dla nas 
cenną poszlakę wskazującą, że przed ro-
kiem 1484 nie był to rejon zupełnie bez-
ludny. Wszak, ktoś tę groblę nie tylko 
zbudował ale też nadał jej nazwę, a skoro 
została wymieniona w dokumencie, mu-
siała już być dość dobrze zakorzeniona 
w lokalnej świadomości. Podobnie zresz-
tą, jak samo określenie Nadma.

Nadma – to brzmi wyjątkowo
Trudno dać wiarę przekonaniu, że 

określenie Nadma odnosiło się wyłącznie 
do kompleksu leśnego, usytuowanego na 
obrzeżach Puszczy Słupeckiej a rozciąga-
jącego się w XV w. od brzegów Czarnej po 
okolice współczesnego osiedla Wawrzyna 
oraz wsi Ciemne.

Inna sprawa, że jeszcze trudniej zna-
leźć słownik, który zawierałby hasło 
„nadma”. Skąd zatem wzięła się nazwa 
Nadma i co mogła ona oznaczać? Otóż, 
najprawdopodobniej słowo „nadma”, 
odnosiło się dawnej do ruchomej, śród-
lądowej wydmy, oznaczając miejsce, 
w którym wiatr przenosi lotne piaski. Ję-
zykoznawcy wskazują, że źródłem słowo-
twórczym nadmy było wyrażenie dmie, 
dąć, dmucha, (podmuch wiatru, który 
piasku nadmie, nadmucha), stąd bliskie 
pokrewieństwo słowa nadma z wydmą, 
oraz staropolskim a dziś już prawie zupeł-
nie zapomnianym słowem zadma, ozna-
czającym dawniej zawieję, zawieruchę 
śnieżną. Fakt, że w nowożytnym języku 
polskim słowo nadma w ogóle nie wystę-
puje, wskazuje na to, że mamy do czynie-
nia nie tylko z archaizmem, ale być może 
także regionalizmem. Co ciekawe, jego 
znaczenie do dziś pozostaje zrozumiałe 
dla sporej części mieszkańców Nadmy, 
którzy zapytani o etymologię nazwy wsi 
wyjaśniają ją w kontekście nawiewane-
go przez wiatr piasku, ruchomej wydmy. 
Interesujący jest także historyczny przy-
miotnik utworzony od nazwy wsi, który 

brzmiał „nadmeński”, choć współcześnie 
jako prawidłowego i urzędowego powin-
no używać się przymiotnika „nademski”.

Co było pierwsze, osada  
czy las?

Traktowanie Nadmy wyłącznie jako 
nazwy książęcego lasu budzi wątpliwo-
ści. Określenie takie nie miałoby sensu 
zważywszy, że w całej okolicy występo-
wały wydmy, w niektórych rejonach np. 
pobliskiego Słupna tak okazałe, że zwane 
naówczas „górami”.  Odnalezienie w te-
renie wydmowym, porośniętym puszczą 
konkretnego fragmentu lasu z wydmą, 
na dodatek wcale nie największą pośród 
okolicznych, przypominałoby więc przy-
słowiowe „szukanie igły w stogu siana”. 
Dlatego o wiele bardziej logiczne a przy 
tym naturalne, wydaje się nadanie nazwy 
Nadma jakiejś osadzie, choćby pojedyn-
czemu siedlisku ludzkiemu, zlokalizo-
wanemu na wydmie, w miejscu położo-
nym blisko rzeki Czarnej, ale w miarę 
bezpiecznym i suchym. Dopiero w takim 
znaczeniu Nadma stanowiłaby sensow-
ną nazwę topograficzną. (Przykładowo: - 
Gdzie mieszkacie? Na nadmie, panie. Al-
bo: - Koń mi okulał tam, opodal nadmy 
co, to na niej kmiecie mieszkają). Dlacze-
go więc dokument z 1484 r. nie wspomina 
w ogóle o mieszkańcach Nadmy?

 Nie było nas, był las…
Istnienie jakiejś formy średniowiecz-

nego osadnictwa na obszarze dzisiejszej 
Nadmy potwierdzają odkrycia archeolo-
giczne datowane na przełom XI/XII w. 
Pytanie, czy możemy uznać je za począt-
ki współczesnej wsi Nadma? Czy istnie-
je pewna ciągłość stałego osadnictwa na 
tym terenie od bez mała tysiąca lat, skoro 
dokument z końca XV w. mówi o lesie, 
a nie o wsi?

Otóż, za istnieniem osadnictwa prze-
mawia szereg poszlak, jak również fakt, 
iż okolice Nadmy, pomimo pozornie 
trudnych uwarunkowań terenowych 
(wydmy, mokradła) odznaczają się obec-
nością zadziwiająco dobrych gruntów 
rolnych. Występują tu przeważnie gleby 
kompleksu piątego (żytni dobry) i ósme-
go (zbożowo-pastewny mocny), które po 
uregulowaniu stosunków wodnych i przy 
właściwym stopniu kultury rolnej moż-
na zaliczyć do gleb kompleksu czwarte-
go a nawet drugiego (określanego jako 
pszenny dobry). Jeszcze nawet dziś użyt-
ki rolne w Nadmie obejmują blisko 493 
ha, z czego ponad 325 ha stanowią grunty 
orne, dlatego można domniemywać, że 
dobre właściwości tutejszych gleb zostały 
stosunkowo szybko rozpoznane i znane 
były już w średniowieczu. Należy bowiem 
zwrócić uwagę, że najżyźniejsze w oko-
licy ziemie m.in. Nadmy i Słupna pozo-
stały w rękach książęcych a następnie aż 
do rozbiorów stanowiły własność królew-
ską. W przeciwieństwie do okalających 
je terenów, które drogą nadań, czy sprze-
daży w większości przeszły w posiadanie 
szlachty.

Reasumując, na początku Nadma mo-
gła być typową, wczesnośredniowiecz-
ną wsią, składającą się z pojedynczych 
oddalonych od siebie sadyb kmiecych 

Gmina Radzymin zajęła pierwsze 
miejsce w plebiscycie „Lider Zmian - Sa-
morząd 2017”, zorganizowanym przez 
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 
Programów Unijnych. Wyróżniane są 
w nim te samorządy, które najaktywniej 
pozyskują dofinansowania unijne w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckiego.

Gmina Radzymin zdobyła tytuł „Li-
dera zmian 2017” i miano najlepszego 
samorządu w kategorii „Najaktywniejsi 

w subregionie warszawskim wschod-
nim”. Na podium stanęła wspólnie 
z Nowym Dworem Mazowieckim. 
Na drugim miejscu uplasowały się 
ex aequo Wieliszew, Wołomin i Le-
gionowo, a na trzecim Pomiechówek. 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych wspólnie z Za-
rządem Województwa Mazowieckie-
go nagradzała mazowieckie samorzą-
dy, które zgłosiły najwięcej wniosków 
o dofinansowanie ze środków unijnych 

z pozytywną oceną formalną (Najak-
tywniejsi) oraz pozyskały najwięcej 
środków w przeliczeniu na mieszkańca 
(Najskuteczniejsi).

„Pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych jest dla nas priorytetem, bo napę-
dza gminne inwestycje, a pierwsze miej-
sce w plebiscycie Lider Zmian dowodzi, 
że robimy to skutecznie” – mówi Bur-
mistrz Radzymina Krzysztof Chaciński 
W 2017 roku gmina Radzymin pozyska-
ła z RPO Województwa Mazowieckiego 

Gmina Radzymin „Liderem Zmian - Samorząd 2017”

W dniu 10 kwietnia odbyło się 
I Śniadanie dla Przedsiębiorców w Ra-
dzyminie. Pierwsze, i z pewnością nie 
ostatnie! 

Skąd taki pomysł? Oczywiście 
z wielkiej stolicy! Po obserwacji, ana-
lizie i zapytaniach na okolicznych gru-
pach postanowiłam odpowiedzieć na 
potrzebę i zorganizować spotkanie 
w celu nawiązania relacji prywatno-
-biznesowych z okolicznymi przedsię-
biorcami. W dobie korporacji i wiel-
kich sieci handlowych wspieranie 
rynku lokalnego jest niezwykle ważne, 
takie wydarzenia pokazują jak wiele 
można zrobić wspólnymi siłami i jak 
niesamowite pokłady doświadczeń, 
pasji i jak dużo wspaniałych ludzi ota-
cza nas dookoła w małych miejscowo-
ściach pod wielkim miastem.

Pomysł okazał się trafionym, po-
nieważ miejsca zostały zarezerwo-
wane w kilka dni! Oprócz spotka-
nia, śniadania i rozmów uczestnicy 
skorzystali również z darmowego 
szkolenia na temat Social Mediów 
w biznesie. Poprowadziła je zaprzy-
jaźniona okoliczna mieszkanka 
Magdalena Urbańska, która od kilku 
lat, z dużym sukcesem prowadzi blo-
ga Apetyt na Zielone, a także zajmo-
wała się kilkunastoma popularnymi 

fanpage’ami m.in. teamem znanej 
nam z telewizji trenerki.

Ideą śniadań jest podzielenie się 
wzajemną wartością usług i produk-
tów na rynku lokalnym, wzajemna 
promocja ale również pomoc i wspar-
cie. Po pierwszym spotkaniu zgodnie 
stwierdziliśmy, że na jednym się nie 
skończy, dlatego już od maja planu-
jemy kontynuować cykl comiesięcz-
nych spotkań. Majowe spotkanie bę-
dzie miało formułę zbliżoną do tego 
kwietniowego. Co prawda spotkamy 
się godzinę wcześniej, ale harmono-
gram będzie podobny, zaczniemy 
od przywitania, wartościowej dawki 
wiedzy, przedstawienia się, wspólne-
go śniadania i networkingu. Kontynu-
ując temat Social Mediów, tym razem 

skupimy się na konkretnej treści i war-
tości z jaką warto wyjść do potencjal-
nego klienta. Dlatego serdecznie za-
praszamy na kolejne spotkanie, które 
odbędzie się 8 maja o godz 8:30 w re-
stauracji LaPasta ul. Stary Rynek 8
Szczegóły i zapisy na stronie www.zie-
lonenawyki.pl/sniadania-radzymin/

Liczba miejsc ograniczona!
Zapraszam serdecznie
Patrycja Bończewska

Organizatorka
Partnerzy i współorganizatorzy 

Biznes zaczyna się od...śniadania! Wymień 10 swoich  
niechcianych rzeczy  
na 10 nowych!

dofinansowanie z funduszy unijnych 
m.in. na projekt rozwoju miejskich par-
ków „Zielony Radzymin” i budowę ście-
żek rowerowych.

„Przewiduję, że łączna kwota wszyst-
kich dofinansowań zewnętrznych, po-
zyskanych w tej kadencji, może sięgnąć 
nawet 100 mln złotych” – dodaje bur-
mistrz Krzysztof Chaciński. „Dzię-
ki środkom zewnętrznym podnosimy 
standard życia w naszej gminie i przy-
spieszamy jej rozwój.”

Nagrodę z rąk Wiesława Rabo-
szuka, Wicemarszałka Województwa 
Mazowieckiego, odebrali podczas gali 
w grudniu 2017 r. p. Jarosław Grenda, 
Wiceburmistrz Radzymina i p. Emilia 
Kamińska, kierownik Biura Pozyskiwa-
nia Środków Zewnętrznych. (dkk)

Dofinansowania w gminie 
Radzymin ramach RPO 
Województwa Mazowieckiego

W ramach dofinansowań z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woj. 
Mazowieckiego, pozyskanych przez 
Gminę Radzymin ponad 8 mln zł zosta-
nie przeznaczonych na budowę dróg ro-
werowych w ramach szerszego systemu 

ścieżek rowerowych w aglomeracji war-
szawskiej. Dzięki środkom zewnętrz-
nym z RPO zbudowano też w Radzy-
minie i Słupnie parkingi typu „Parkuj 
i Jedź” jako dogodne miejsca przesiadki 
z auta na transport publiczny. Rozpo-
częto również modernizację budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zału-
bicach, który zyska dodatkowe funk-
cje kulturalne. Ze środków z RPO jest 
również współfinansowana renowacja 
Domku Administratora - pamiątki po 
wspaniałym parku, założonym w Ra-
dzyminie przez Eleonorę Czartoryską 
w XVIII w., a także projekt edukacyjny 
pn. „Szkoła Równych Szans VI” rozwi-
jający kompetencje kluczowe na rynku 
pracy i kształtujący właściwe postawy 
(kreatywność, innowacyjność, praca ze-
społowa, przedsiębiorczość) u uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z terenu naszej Gminy. Kolejny projekt 
współfinansowany ze środków RPO to 
„E-urząd – urząd przyjazny mieszkań-
com”, którego celem jest zwiększenie 
dostępu naszych mieszkańców  i pod-
miotów gospodarczych do cyfrowych 
usług publicznych oferowanych przez 
Gminę Radzymin. ▷(dkk)
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Wymiany ubrań cieszą się coraz 
większą popularnością nie tylko 
w większych miastach, ale również 
w tych mniejszych. W Radzymi-
nie, gdzie od dawna sukcesy świę-
ci Pchli Targ, od początku 2018 r. 
ruszyły także regularne „Wymian-
kowe eventy z ZielonenNawyki.pl”  
na które każdy przynosi 10 rzeczy 
i wymienia je na dowolne inne 10 
przyniesione przez innych uczest-
ników. W ten sposób każdy znajdu-
je coś dla siebie, nie ma problemu 
z negocjacjami czy długim oczeki-
waniem na chętnych do kupna lub 
wymiany. Dowolność przedmio-
tów i rozmiarów jest dosyć spora, 
ale przed wejściem wszystko jest 
sprawdzane i liczone, aby zacho-
wać porządek i jakość. 

Projekt powstał z inicjatywy 
i chęci promowania zdrowego stylu 
życia a także integrowania lokalnej 
społeczności. W Radzyminie ini-
cjatywa została przyjęta niezwykle 
ciepło i entuzjastycznie. Na spo-
tkania wymiankowe przyjeżdżają 

do nas również mieszkańcy in-
nych, okolicznych miast. Zaprasza-
my do wspólnie spędzonego czasu, 
od maja eventy odbędą się na świe-
żym powietrzu!
Zapisy na kolejne wydarzenia  tu-
taj  http://www.zielonenawyki.pl/re-
jestracja-wymianka/
Szczegóły i terminy ustalane są 
wspólnie w grupie Wymiankowe 
eventy z Zielone Nawyki w Radzy-
min/Wołomin/Marki/Legionowo 
(https://www.facebook.com/gro-
ups/350983565398141/)
 ▷Patrycja Bończewska
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i rozrzuconych po lesie pól, powstałych 
w efekcie karczunku puszczy. 
Były to właściwie polany, które 
częściowo uprawiano, po części leżały 
ugorem a te, które wyjałowiały zamie-
niano na pastwiska. W ówczesnych cza-
sach, wyraźna granica pomiędzy lasem 
a wsią zwyczajnie jeszcze nie istniała. 
A gdy ta z jakiś powodów wymierała (po-
wszechne były wówczas epidemie, klęski 
żywiołowe lub będący ich następstwem 
głód), las na powrót zajmował ziemie, 
które wcześniej człowiek w takim trudzie 
mu odebrał. Z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa możemy zatem zaryzykować 
tezę, że taki właśnie ponury los stał się 
udziałem Nadmy w XV wieku. Okolica 
ta mogła być zatem nie tyle bezludna, co 
raczej wyludniona.

Pod rządami Pana Zaliwskiego
O istnieniu odtworzonej na nowo, czyli 

już lokowanej wsi Nadma, informują źró-
dła pisane z 1577 r. i 1580 r. Dowiadujemy 
się z nich, że wieś liczyła wtedy 10 stałych 
mieszkańców i była własnością królewską, 
którą dzierżawił nie byle kto, bo sam Bar-
tłomiej Zaliwski herbu Junosza, chorąży 
liwski w latach: 1573 - 1593. Pan Zaliwski, 
jako człowiek wykształcony (studiujący 
na Akademii Krakowskiej w 1557 r.) pia-
stował szereg ważnych funkcji i cieszył 
się powszechnym uznaniem. W 1573 r. był 
posłem województwa mazowieckiego na 
pierwszy w dziejach sejm konwokacyjny 
(zwołany po śmierci króla Zygmunta Au-
gusta), a rok później jako poseł koronny 
z powiatu liwskiego uczestniczył w sej-
mie koronacyjnym, na którym wyłonio-
no pierwszego polskiego króla elekcyjne-
go Henryka Walezego. Ciekawostką może 
być fakt, że Bartłomiej Zaliwski jako staro-
sta warszawski w 1576 r. towarzyszył w po-
dróży przez naszą okolicę samemu kró-
lowi Stefanowi Batoremu. Co prawda, nie 
wiemy, czy monarcha znalazł chwilę, aby 
zlustrować swe nadmeńske włości, z pew-
nością podczas przejazdu widział Słup-
no. Niemniej, ówczesny zarządca Nadmy 
i Słupna był niejako gospodarzem i prze-
wodnikiem królewskiego orszaku, któ-
ry 10 lipca zatrzymał się w Radzyminie 
na ucztę i nocleg, aby w dniu następnym 
wyruszyć w dalszą drogę do Kamieńczy-
ka i Ostrowi Maz. a stamtąd przez Łomżę 
do Tykocina.

Na głos dzwonu…
Wraz z osiedleniem się w Kobyłce je-

zuitów (1755 r.), przypisana do kobyłkow-
skiej parafii Nadma, podobnie jak inne 
wsie w okolicy, objęta została działalno-
ścią misyjną. Zakonnicy w ramach tzw. 
misji ludowych odwiedzali wioski, gdzie 
co najmniej przez tydzień prowadzili na-
ukę katechetyczną. Odbywała się ona 
w odświętnie udekorowanym obejściu, 
mieszkańcy zbierali się na nią dwa razy 
dziennie wzywani dźwiękiem dzwonu 
rankiem, przed rozpoczęciem prac a na-
stępnie wieczorem, po powrocie z pola. 
Popołudniami z kolei, odbywały się nauki 
dla dzieci. Zwieńczenie misji w danej wsi, 
stanowiła spowiedź i komunia święta.

Kres misyjnej działalności jezuitów na 
naszym terenie przyniosła kasata zakonu 

w 1773 r., która stała się swoistą zapowie-
dzią nadchodzących ciężkich czasów. 
Rzeczpospolita chyliła się ku zupełnemu 
upadkowi, na domiar złego w 1795 r. ko-
byłkowską parafię, w tym Nadmę nawie-
dziła epidemia morowego powietrza, któ-
ra zdziesiątkowała ludność.

Bunt, czy walka o wolność  
i uwłaszczenie?

W okresie rozbiorów okolice Nadmy 
stały się świadkiem epizodów wszystkich 
ważniejszych zrywów i walk narodowo-
wyzwoleńczych. Począwszy od Insurek-
cji Kościuszkowskiej i bitwy pod Kobyłką 
w 1794 r., poprzez zwycięską bitwę pod 
Radzyminem w wojnie polsko-austriac-
kiej 1809 r. aż do Powstania Styczniowego 
i związaną z nim potyczką pod Marka-
mi oraz egzekucjami dokonywanymi na 
powstańcach w lasach pobliskiej Czarnej 
Strugi. Sama Nadma, pozostająca niejako 
na uboczu wielkich zrywów, szczególnie 
ciekawą formą aktywności odznaczyła się 
jednak podczas Powstania Listopadowe-
go, kiedy to w okresie od 15 grudnia 1830 r. 
aż do 24 marca 1832 r. włościanie zbunto-
wali się i zaprzestali odrabiania pańszczy-
zny, co zdaniem ówczesnego dzierżawcy 
majątku

Piotra Valintin d’Hauterive miało wy-
nikać z ich „błędnych wyobrażeń o wol-
ności w czasie rewolucji” oraz „zastarza-
łego uporu”, natomiast w opinii samych 
włościan z powodu klęski i zniszczeń wo-
jennych :)

Allewiacje, licytacje
W XIX w. wieś Nadma stanowiła 

własność rządową i wraz z Maciołkami 
wchodziła w skład Dóbr Słupno, gdzie 
znajdował się dwór dzierżawcy całego 
majątku. A właściwie kolejnych dzierżaw-
ców, bowiem ci zmieniali się nader często. 
Do dziś na kobyłkowskim cmentarzu za-
chował się chociażby nagrobek wieczysto 
dzierżawczyni owych dóbr, Teresy Jerz-
manowskiej, zmarłej w 1841 r. Kolejnym 
dzierżawcą był jej zięć, wspomniany już 
Piotr Valintin d’Hauterive. (Najwyraź-
niej jednak scheda po teściowej nie przy-
niosła mu szczęścia, ponieważ już w 1849 
r. dobra zostały ponownie wystawione do 
dzierżawy). Inna sprawa, że w owym cza-
sie nie tylko jemu brakowało szczęścia. 
Rzec by można jak nie bunty, to kaprysy 
pogody, które w XIX w. występowały na-
der często. Co prawda, straty ponoszo-
ne przez zarządcę i włościan z powodu 
klęsk uprawniały ich do ubiegania się 
o ulgi podatkowe, czyli tzw. „allewiacje”. 
Warunkiem była utrata minimum 2/3 
szacowanego rocznego dochodu. Nieste-
ty, w praktyce najczęściej kończyło się to 
długotrwałym postępowaniem, gdyż or-
gany carskiej administracji często odwo-
ływały się od niekorzystnych dla siebie 

wyroków są-
dowych i oskarżały poszko-
dowanych o nadużycia. (Przykładem 
może być sprawa allewiacyjna z 1817 r., 
w której Skarb publiczny występował 
m.in. przeciwko włościanom Nadmy, 
Słupna i Maciołek). Problemy finansowe 
sprawiły, że już pod koniec I pol. XIX w. 
na wyrąb poszły nadmeńskie lasy, a wraz 
z kolejnymi pożyczkami rosło obciążenie 
hipoteczne dóbr, czego następstwem by-
ły przymusowe licytacje i sprzedaż dzia-
łek. (Tak powstał m.in. folwark Pólko). 
Co ciekawe, pomimo trudności gospo-
darczych Nadma rozwijała się wyjątkowo 
prężnie. W 1827 r. liczyła 41 domów i 328 
mieszkańców, zaś w 1885 r. miała już 540 
mieszkańców, którzy posiadali w sumie 
1025 morgów ziemi, podczas gdy mają-
tek dworski uszczuplił się do 20 morgów.

Pistolet Janka i siekiera od 
wujka oraz inne ciekawostki

Bezsprzecznie, najsłynniejszym jak 
dotąd nadmiakiem jest urodzony 12 II 
1891 r. w majątku Nadma-Pólko kpt. inż. 
Jan Gaudenty Skrzypiński (zm. 7 XII 
1939r.). Znany konstruktor broni i współ-
autor (wraz z Piotrem Wilniewczycem) 
legendarnego polskiego pistoletu „ViS”, 
tutaj się wychował a następnie uczęsz-
czał do szkoły elementarnej w Radzymi-
nie. Folwark Pólko należał do jego matki, 
Karoliny z Grabanów, która zamieszkała 
w nim wraz z mężem, Tadeuszem – leka-
rzem weterynarii.

Zapewne niewiele osób wie, że z Nad-
mą związana jest poniekąd także po-
stać Zygmunta Glogera – znanego et-
nografa, historyka i archeologa. Otóż, 
w kolekcji Glogera znajdowała się pre-
historyczna siekiera krzemienna, któ-
rą podarował mu Aleksander Woyno h. 
Ślepowron (1819-1891) – stryjeczny brat 

matki Glogera. Badacz z dumą 
podkreślał, że została ona znaleziona 
przez jego wuja właśnie w… Nadmie!

Z kolei, w okresie II RP Nadma (okre-
ślona jako Nadma Wielka) była miejscem 
badań nad gwarami Mazowsza, prowa-
dzonych przez warszawski ośrodek dia-
lektologiczny pod kierunkiem Witolda 
Doroszewskiego. Materiał zebrany od 
mieszkańców wykorzystany został w pu-
blikacji H. Friedricha „Studia nad noso-
wością w gwarach Mazowsza”.

Historyczne tajemnice kryje nie tylko 
nadmeńska ziemia, ale również przestwo-
rza. 3 września 1939 r. niebo nad Nadmą 
stało się areną słynnej, samotnej walki 
por. pil. Wojciecha Januszewicza ze 111. 
Eskadry Myśliwskiej z trzema mesersch-
mittami bf 110. (Szczątki jednego z nich 
zostały odnalezione w 2016 r. podczas bu-
dowy trasy S8). Kolejny lotniczy, ale tym 
razem tragiczny epizod rozegrał się w re-
jonie Nadmy latem 1944 r., kiedy to ra-
dzieckie samoloty ostrzelały prowadzoną 
przez Niemców kolumnę wysiedlonych 
mieszkańców Wołomina. Wielu z nich 
zginęło, ale hitlerowcy nie pozwolili oca-
lałym na postój i pogrzebanie ofiar.

Dla porządku dodajmy, że pamiątką 
po dramatycznych wydarzeniach II woj-
ny światowej na tym terenie jest zacho-
wany do dziś niemiecki bunkier typu Re-
gelbau 514 , wybudowany nieopodal wsi 
w 1941 r. w ramach umocnień przedmo-
ścia Warszawy).

Wisienka na torcie, czyli 
nadmiaków portret własny  
z początku XX w.

Skoro już o ciekawostkach mowa, to 
warto na zakończenie odwołać się do nie-
zwykle interesującego artykułu autorstwa 
niejakiego „Nadmiaka”, który ukazał się 
na łamach legendarnej „Siewby” w 1906 r. 
Oto jego najciekawsze fragmenty:

(…) Chcę przemówić słów kilka do 
ukochanych czytelników (…) o naszej 
dużej, a tak bardzo głuchej i cichej wsi 

„Nadmie” (gm. Radzymin); bo ile znam 
nasz powiat i okolicę, to zdaje mi się, że 
„Nadma” ze wszystkich wsi jest najbar-
dziej oziębłą na wszystkie dobre zapo-
czątkowania. Nie chcę potępiać tak całej 
wsi, znajdą się bo tu jeszcze ludzie dobrej 
woli, którzy pragną wprowadzić dobre 
rzeczy, jak naprzykład szkołę, biblio-
teczkę, sprowadzić gazet kilka; ale takich 
jest niewielu, a większość jeszcze to na-
wet przeszkadza im w tej pracy. A teraz 
pytam, przez kogo nasza wieś zasługuje 
dziś na hańbę? Śmiało powiedzieć mo-
gę, że przez was, karciarze! Jest was już 
tak wiele, że prawie cała wieś należy do 
was, nicponie! Wy regularnie w sobotę 
od 5-ej, do 6-ej w niedzielę rano grywa-
cie w karty, a w czasie nabożeństwa aż 
się wam w gardłach gotuje, tak wygod-
nie i smacznie śpicie. Ale pamiętajcie, że 
zdacie przed Bogiem rachunek za gwał-
cenie 3-go przykazania, które każe dzień 
święty święcić. Również i ci, co w karty 
nie grywają, a przeważnie sami honorowi 
gospodarze, także wielką hańbę swojej 
wsi przynoszą; bo wszyscy, co mają za 
co i z czem, idą do tej przeklętej karcz-

my i tam ci rozumni ludzie, wybrani go-
spodarze, przy szklance piwa marnują 
najdroższe dwie rzeczy: pieniądz, na któ-
ry ciężko pracują i czas, który się już nie 
wraca. Otóż przez was, nałogowi pijacy 
i karciarze, jestem zmuszony hańbę wsi 
naszej przypisać, a nie sławę!

Wspomnę tu jeszcze, rok 1903 i 1904; 
kiedy w 3-cim roku, z powodu ulewnych 
deszczów, prawie wszystko było zatopio-
ne, wtenczas ludzie w naszej wsi uczy-
li się poznawać Boga; kiedy zaś znowu 
w następnym roku 4-tym Bóg nie po-
błogosławił urodzaju z powodu upałów 
i strasznej suszy, znów nasza wieś zosta-
ła nawiedzona straszną klęską. Wtenczas 
rzekłbyś, kochany czytelniku, że szczęśli-
wi ludzie mieszkają w tej wsi; do kościoła 
chodzili, szczerze się modlili, zbierali na 
nabożeństwa i Pana Boga błagali. Wód-
ki ani piwa nie pili, skromnie i porząd-
nie żyli. Wówczas ksiądz z ambony gło-
sił: „Nadma, Nadma, największa w mojej 
parafii wieś, i ładna”. Śmiało rzec mogę, 
że wtenczas znali Boga, kiedy była trwo-
ga. Otóż, kochani bracia! A najbardziej ze 
wsi „Nadma”, przemawiam do was w te 
słowa: proszę was, porzućcie te piekielne 
nałogi! (…) .”

„Zegarmistrze”, czy miotlarze?
Mając powyższe na uwadze, należa-

łoby pewnie również wspomnieć o wy-
wodzących się z „zamierzchłej przeszło-
ści” XX w. dwóch charakterystycznych 
określeniach, stosowanych w odniesieniu 
do mieszkańców Nadmy. Oczywiście dla-
czego zwano ich miotlarzami, chyba nie 
trzeba nikomu wyjaśniać (jest to pamiąt-
ka po wyrabianych na handel przez nad-
meńskich rękodzielników bardzo dobrej 
jakości miotłach). A dlaczego „zegarmi-
strze”? No cóż, to z kolei określenie za-
rezerwowane dla fachowców z pewnej 
branży, bynajmniej nie naprawczej i nie 
rękodzielniczej, aczkolwiek sprawności 
rąk wymagającej. Ale to już całkiem inna 
historia… :)

  ▷ Rafał S. Lewandowski

SPOŁECZNOŚĆ KULTUR A

Stare Załubice w niedługiej perspektywie czasu mają szansę promieniować na okolicę całym wachlarzem atrakcji i aktywności 
kulturalnych. Staraniem gminy Radzymin modernizowany jest budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, w którym powstanie  
filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin. Planowane jest otworzenie klubu-świetlicy i uruchomienie Kina za Rogiem.

Załubice centrum kulturalnym

Wieś Stare Załubice leży w trój-
kącie rzek Rządzy, Bugu i Narwi. 
Rzeki te malowniczo łączą się wpły-
wając do Zalewu Zegrzyńskiego. To 
niezwykłe miejsce ma swoją długą 
historię. Najstarsze źródła histo-
ryczne, jakie znaleziono na tere-
nie Załubic i okolic, pochodzą z IX 
wieku. Pierwsze znane dokumenty 
o Załubicach pochodzą z XIV wie-
ku. Przypuszczalnie nazwa wsi Za-
łubice pochodzi od uprawiania rze-
miosła, jakim było plecenie koszy 
z łubów, które dzisiaj nazywamy łu-
biankami. Z ludzkiej biedy i groź-
nego pożaru, który doszczętnie 
zniszczył zabudowania pięciu go-
spodarstw we wsi Załubice, zrodziła 
się w 1929 r. wola utworzenia Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Po zbudo-
waniu w Starych Załubicach remizy 

strażackiej w 1934 roku, zaczęto 
urządzać różnego rodzaju imprezy 
okolicznościowe oraz zabawy w spe-
cjalnie na ten cel przygotowanej sali 
widowiskowej. Były to imprezy pu-
bliczne cieszące się dużym zaintere-
sowaniem, organizowane z dużym 
rozmachem, z bufetem oraz orkie-
strą. Zabawy te zostały jednak za-
niechane ze względu na toczące się 
bójki wśród uczestników. Z czasem 
remiza została rozbudowana. Na 
budynku zawisł szyld Dom Kultu-
ry. Niestety, obiekt nie został dosto-
sowany do osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich. Niska izolacyjność cieplna 
budynku oraz ogrzewanie obiektu 
energią elektryczną również nie po-
zwalały na organizację i użytkowa-
nie go w czasie długich, chłodnych 

miesięcy. Remiza była wykorzysty-
wana rzadko podczas imprez komer-
cyjnych (np. okolicznościowych spo-
tkań rodzinnych). W ciepłym okresie 
odbywały się cykliczne imprezy typu 
Wianki, Dzień Ziemniaka czy Dzień 
Dziecka. Spotkania te były realizo-
wane przy dużym zaangażowaniu 
mieszkańców. W remizie były orga-
nizowane również sporadycznie za-
jęcia świetlicowe dla dzieci.

W 2016 r. gmina Radzymin zło-
żyła wniosek o dofinansowanie 
projektu realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckie-
go na lata 2014-2020. Została za-
planowana adaptacja istniejącego 
budynku strażnicy OSP w Starych 
Załubicach do potrzeb kultural-
no-edukacyjnych oraz organizacji 

wydarzeń artystycznych. W pro-
jekcie przewidziano przeprowadze-
nie robót budowlanych w zakresie 
umożliwiającym wydzielenie prze-
strzeni pod ośrodek kultury na par-
terze. Pierwsza kondygnacja została 
przeznaczona na cele OSP Stare Za-
łubice. We wniosku założono prze-
prowadzenie kompleksowych prac 
remontowych na parterze, w tym 
dostosowanie toalet do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i matek z dzieć-
mi, docieplenie ścian zewnętrznych 
ze względu na niską izolacyjność 
cieplną obiektu, wymianę stolarki 
okiennej na parterze, wykonanie 
kotłowni gazowej, a także wyko-
nanie nowych instalacji elektrycz-
nych na parterze. Dodatkowo na ze-
wnątrz, z bezpośrednim wyjściem 
z budynku, zaplanowano wybudo-
wanie sceny/tarasu.

Program kulturalno-edukacyj-
ny realizowany w zaadaptowanym 
budynku będzie zgodny z preferen-
cjami mieszkańców Starych Załubic 
i okolic. Zaplanowane zostały zaję-
cia z nauki języków obcych, gry na 
instrumentach, tańca, warsztaty te-
atralne oraz muzyczne. Rozwijanie 
talentów artystycznych społeczno-
ści lokalnej będzie odbywało się do-
datkowo poprzez zajęcia z garncar-
stwa, jak też wykonywania ozdób 
różnymi technikami. Przewiduje 
się także organizację zajęć z foto-
grafii, warsztatów plastycznych, fil-
mowych, których celem będzie na-
bycie podstawowych kompetencji 
w realizacji własnych produkcji fil-
mowych. Ostatecznie jakie zajęcia 
ruszą zależy od mieszkańców i ich 
zainteresowania.

Wniosek został pozytywnie roz-
patrzony przez Mazowiecką Jed-
nostkę Wdrażania Programów Unij-
nych i przyznano gminie Radzymin 
dotację o wartości 605 626,21 zł. Ter-
min zakończenia prac planowany 
jest na 30 czerwca 2018 r.

Celem wzbogacenia oferty Biblio-
teka Publiczna złożyła kolejne wnio-
ski o dofinansowanie projektów. Je-
den służyć ma utworzeniu i bogatemu 
wyposażeniu klubu-świetlicy, drugi  
– uruchomieniu Kina za Rogiem.

Dostęp do infrastruktury kul-
tury w poszczególnych częściach 
gminy Radzymin jest mocno zróż-
nicowany. Największym skupiskiem 
ludności jest miasto Radzymin. To 
przede wszystkim jego mieszkańcy 
mają dogodny dostęp do instytu-
cji kultury. Najdalej położoną wsią 
w stosunku do ośrodków zapew-
niających usługi w zakresie potrzeb 
kulturalno-oświatowych są… Stare 
Załubice.

Mamy nadzieję, że utworzenie 
atrakcyjnego ośrodka kultury po-
prawi dostęp miejscowej ludności 
do oferty kulturalno-edukacyjnej. 
Że stanie się on miejscem, które za-
spokoi potrzeby każdego członka 
lokalnej społeczności. Całe przed-
sięwzięcie może mieć szersze od-
działywanie i obejmować inne wsie 
z północnej części gminy Radzy-
min. W niewielkiej odległości bo-
wiem znajduje się sześć miejsco-
wości, które również nie dysponują 
żadnymi obiektami kulturalnymi, 
przez co Stare Załubice staną się 
w tym aspekcie lokalnym centrum 
kulturalnym.

 ▷ Joanna Surdyk

Jan Gaudenty Skrzypiński

Rodzinna wycieczka rowerowa  
"Tato już lato II" 2013 r.
fot. Archiwum Fundacji KAMYK

Zajęcia świetlicowe zorganizowane przez Fundację KAMYK w OSP Załubice w 2014 r.
 fot. Archiwum Fundacji KAMYK

Kino za Rogiem w Krzeszowie - przykład wykończenia wnętrza sali kinowej
 fot. Archiwum Relacji Regionalnych czadrow.pl
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Wypowiedź Małgorzaty Puzio, aktorki, reżyserki teatralnej i pisarki, która  
od kilku lat prowadzi w Radzyminie zajęcia teatralne z dziećmi i młodzieżą. 

Teatr Młodych
Cztery lata temu w wywiadzie, 

który udzielałam dla „Kuriera W”, 
powiedziałam że moim marzeniem 
byłby sukces i coraz większa po-
pularność  zarówno Teatru Dzieci- 
Dzieciom jak i Teatru Maskarada, 
które prowadzę na Miejskiej Sali 
Koncertowej im. Fryderyka Cho-
pina w Radzyminie od 5 lat. Oraz 
sukces Festiwalu teatralnego STA-
Radzymin (w skrócie Spotkania, Te-
atrów Amatorskich Radzymin), or-
ganizowanego dla utalentowanych 
dzieci młodzieży z naszej gminy 
i nie tylko.

Dziś mogę się tylko cieszyć, że 
moje marzenia się spełniają. Duże 
jest zainteresowanie dzieci i mło-
dzieży sztuką teatralną. Od Marek, 
przez Radzymin, aż po Guzowatkę 
i Załubice. Rozwija się Festiwal te-
atralny STARadzymin 2018. W tym 
roku odbędzie się już 6 jego edycja… 

Oczywiście, początki były skrom-
ne. Tylko 40 uczestników, drobne 
nagrody. Od razu starałam się o pa-
tronaty i sponsorów, co nie było ła-
twe na starcie. Ale się udało! Dzię-
ki kredytowi zaufania i wsparciu 
okazanemu zarówno przez władze 

gminne jak i powiatowe. Od po-
czątku istnienia Festiwal otrzymał 
patronat honorowy Starosty Woło-
mińskiego, Krzysztofa Rakowskie-
go oraz Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Radzymin – najpierw Zbigniewa 
Piotrowskiego, a potem Krzysztofa 
Chacińskiego. Ja zaś zdobyłam pa-
tronat artystyczny znanej poetki 
Wandy Chotomskiej, która nieste-
ty, już od nas odeszła, latem zeszłe-
go roku. Ale festiwal STARadzymin 
jest organizowany pod jej patrona-
tem. W imieniu poetki przyjeżdża 
co roku na uroczyste podsumowa-
nie festiwalu jej córka, Ewa Chotom-
ska. I rozdaje dzieciom i młodzie-
ży nagrody dla najlepszego aktora, 
aktorki, za role drugoplanowe oraz 
nagrodę wokalno-aktorską. W tym 
roku w szanownym jury zasiądą ar-
tyści związani profesjonalnie z te-
atrem i show biznesem: Mariusz Pa-
lej (reżyser filmowy i teatralny, min. 
”Chłopca za niebieskimi drzwiami” 
– filmu wielokrotnie nagrodzanego 
w kraju i za granicą), Andrzej Nie-
mirski (aktor teatralny i serialo-
wy, występuje w Teatrze Rampa), 
Anna Kekuś - aktorka i reżyserka 

teatralna, organizator działalności 
kulturalnej Pałacu w Chrzęsnem) 
oraz Ewa Chotomska. 

Dla mnie najważniejszy jest pro-
fesjonalny poziom tego Festiwalu 
i fakt, że wspólnie z Arturem La-
skowskim, dyrektorem Biblioteki 
Miasta i Gminy Radzymin, dba-
my o to, by młodzi, początkujący 
artyści, byli oceniani przez ludzi 
teatru i filmu. To podnosi prestiż 
całego przedsięwzięcia. Zależy 
nam też na jak najlepszej opra-
wie Festiwalu. A więc staramy 
się – w miarę naszych możliwo-
ści – o jak najpiękniejsze nagro-
dy: statuetki, książki, okazały 
tort dla uczestników gali. Mamy 
nadzieję, że z czasem uda nam się 
stworzyć unikalną nagrodę zwią-
zaną z teatrem i Radzyminem, któ-
ra będzie unikalna i wyjątkowa, jak 
nasz Festiwal. 

Jestem zawodową aktorką. Na 
zajęciach teatralnych zwracam 
ogromną uwagę na dykcję, popraw-
ną mowę polską, emisję głosu, ruch 
sceniczny oraz, oczywiście, wyraz 
artystyczny każdego młodego ak-
tora. Każdego roku wystawiamy 

ponad 10 różnych premier. Od pro-
stych przedstawień dla dzieci (np. 
„Boże Narodzenie Kubusia Puchat-
ka”) przez „standardy” takie jak 
„Ania z Zielonego Wzgórza”, „Opo-
wieści z Narni” czy „Shrek i przy-
jaciele”, po repertuar dla dorosłych 
(np. „Mieszczanin-Szlachcicem” 
Moliera, „Tango” Mrożka czy „Bóg” 
W. Allena). W spektaklach wyko-
rzystujemy bardzo dużo muzyki 
i piosenek. Młodzi aktorzy przed-
stawiając spektakle na naszym Fe-
stiwalu, a także innych (np. w War-
szawie), mają szanse zweryfikować 
swój poziom umiejętności, skon-
frontować z innymi. 

Spotkałam się już niejedno-
krotnie z bardzo miłymi opiniami 
mieszkańców naszej gminy (i nie 
tylko!), którzy systematycznie przy-
chodzą na nasze premiery, zarów-
no dla dzieci jak i dla dorosłych, że 
wreszcie mają okazję częściej wybie-
rać się do prawdziwego teatru. Udaje 
się to także dlatego, że mamy możli-
wość grać na wspaniałej, kameralnej 
sali, jakby stworzonej na potrzeby 
wystawiania sztuk teatralnych.

Kolejną ideą, która przyświeca mi 
w pracy na scenie z dziećmi i mło-
dzieżą, jest integracja środowiska 
kulturalnego gminy Radzymin. Dla-
tego staramy się grać niektóre spek-
takle dla szkół. Taką rolę spełnia 
także coroczny Festiwal Teatralny 
STARadzymin. Zawsze jest mi bar-
dzo miło, gdy na galę czy spektakle 
przychodzą dorośli już dziś adepci 
aktorstwa, którzy „poszli w świat”, 
próbując szczęścia w tym trudnym 
zawodzie. A zaczynali w Radzymi-
nie. Na scenie Miejskiej Sali Koncer-
towej im. Fryderyka Chopina…

Na Święto Niepodległości 11 listo-
pada 2017 r. przygotowaliśmy razem 
Biblioteką Publiczną przy wsparciu 
Gminy Radzymin i Urzędu Mar-
szałkowskiego wspólny spektakl pt. 
”Młodość Józefa Piłsudskiego”. Wy-
stąpili w nim młodzi artyści i twór-
cy z naszej gminy oraz ceniony aktor 
teatralny Andrzej Mastalerz. Akto-
rom towarzyszył zespół instrumen-
talny pod kierunkiem Karola Bąka. 
To była jak dotąd nasza największa 
produkcja teatralna. Spektakl wysta-
wiony na hali sportowej oglądało kil-
kaset osób! W tym roku na 100-lecie 
odzyskania niepodległości przygo-
towujemy podobne widowisko. Już 
teraz serdecznie na nie zapraszam!

 ▷ Małgorzata Puzio

Ewa Chotomska i Małgorzata Puzio z najmłodszymi laueratami  
Festiwalu STARadzymin 2017 fot. Filip Miękus

Młodzi  
aktorzy  

Teatru  
Maskarada 

w garderobie 
przed próbą 

spektaklu
fot. Filip Miękus

Nie taki śmieć straszny… jak go  malują - czyli o tym co w trawie piszczy. „Śmieci mogą być piękne, jeśli się 
je odpowiednio zaczaruje …” mówi Honeco, czyli Honorata Stafiej-Szczęsna, artystka zajmująca się sztuką 
tworzenia ze śmieci zaskakujących instalacji i rzeźb (trash art.).

Śmieć tworzywem sztuki
Kalosz bez palców, kość psa, pęk-

nięta butelka, głowa lalki, połamany 
wentylator…te i inne przedmioty le-
żały zapomniane od lat w lesie koło 
Wołomina, rozsypane pomiędzy in-
nymi śmieciami wyrzuconymi nie-
legalnie przez mieszkańców oko-
licznych wsi. I leżały by tam kolejne 
dziesiątki, ba, może nawet setki lat, 
gdyby nie akcja społeczna zorga-
nizowana przez mieszkankę Zago-
ścińca, dzięki której przedmioty te 
trafiły na ściany znanych ośrodków 
kultury i sztuki, gdzie obejrzało je 
do tej pory już ok 1500 osób ( Woło-
min - Fabryczka, Zespół Szkół Tech-
niczno-Zawodowych w Radzyminie 
oraz we foyer Miejskiej Sali Koncer-
towej) .

AKCJA. Wiosną 2016 roku, kil-
ka rodzin wyposażonych w gumowe 
rękawiczki i grube worki na śmie-
ci ruszyło w las koło Wołomina, 
ich cel był jeden – uprzątnąć śmieci 
od lat zalegające w lesie i szpecące 
krajobraz. Z zacięciem zbierali do 
worków wszystko co leżało na tra-
wie, piasku, wśród mchu i paproci 
…Butelki po alkoholu, opakowania 
po słodyczach, pudełka po papie-
rosach, opony, pieluchy, lodówki, 
sedesy, części samochodowe i in-
ne śmieci – wszystko lądowało do 
worków przeznaczonych do wywo-
zu na wysypisko … Wszystko? Nie, 
nie wszystko - co „ciekawsze” śmieci 
trafiały do specjalnego worka prze-
znaczonego do pracowni artystycz-
nej Honeco design.

INSPIRACJA. Co to znaczy „cie-
kawe śmieci”? Zdaniem artystki to 
przedmioty, które swoim kształtem, 
kolorem, wyglądem, nieznanym 

przeznaczeniem wzbudziły jej cie-
kawość i zainspirowały do arty-
stycznego wykorzystania.

Każdy przedmiot to wypowiedź, 
mowa zależna, ma swoją historię 
i powód dla którego został wyrzu-
cony, ponadto wiele dowiadujemy 
się o jego dawnym właścicielu – jak 
w śledztwie detektywistycznym – 
mówi autorka. Np. wspomniany 
na początku czerwony kalosz bez 
palców skłania do refleksji nad je-
go losem, albo  detektywistyczne-
go dochodzenia – dlaczego nie ma 
palców? Jak znalazł się w lesie? Dla-
czego jest tylko jeden? Itp., itd. sce-
nariuszy może być wiele. Na jednej 
z wystaw artystka zorganizowała 
konkurs na najlepszą opowieść o ka-
loszu – w ten sposób udowodniła, 
że śmieci mogą być ciekawe.  Przed-
miot ten nie tylko sam w sobie był 
atrakcją wystawy, ale stał się częścią 
rzeźby/instalacji pt. „Frasobliwy 
w kaloszu bez palców” stanowiącej 
męskiego manekina ubranego jedy-
nie w ten właśnie kalosz. 

ŻART. Tytuł „Frasobliwy”, jest 
żartobliwym nawiązaniem do  wiej-
skich, drewnianych rzeźb z przy-
drożnych kapliczek. W tytułach 
i opisach prac Honeco wiele jest 
żartu, ironii, cynizmu, skojarzeń 
używanych po to, by pokazać, że 
zaśmiecanie to temat poważny, wie-
lowymiarowy i dotyczący nie tylko 
przyrody, ale przenikający wiele 
dziedzin naszego życia, często baga-
telizowany przez społęczeństwo …  

PIĘKNO. Największą instalacją 
Honeco pokazywaną na wystawach 
jest „Wodospad” , wykonany z dzie-
siątek kluczy i zużytych żarówek. 

Jest to jednocześnie ulubiona i naj-
piękniejsza instalacja według od-
wiedzających, ponieważ zachwyca 
lekkością formy i pięknem kompo-
zycji. Jednocześnie zaskakuje, że 
z tak prozaicznych przedmiotów 
można wykonać tak poruszające 
dzieło sztuki. Ciekawostką jest też 
to, że klucze zostały zakupione na 
złomowisku, gdzie zdeponowała je 
Fundacja „Budzik” zajmująca się 
problemami śpiączki – klucze w in-
stalacji „Wodospad” uderzając o sie-
bie wydają dźwięk podobny do ko-
łysanki granej przez pozytywkę, co 
kojarzy się z wątkiem snu…

KONTROWERSJA. Wśród prac 
Honeco znajduje się wiele zaska-
kujących, kontrowersyjnych form, 
które nigdy nie skojarzyłyby się ze 
sztuką, chociażby np. kości zwierząt 
… Instalacja pt. „Ołtarz” cała skła-
da się z kości zwierząt porzuconych 
w lesie. Praca ta zwraca uwagę na te-
mat przedmiotowego traktowania, 
wyzysku i braku szacunku nie tylko 
do zwierząt, ale też przyrody samej 
w sobie …

WARSZTATY. Ponieważ celem 
twórczości Honeco jest nie tylko 
prezentacja własnych prac, ale też 
inspirowanie innych – dlatego przy 
pracowni Honeco design lub w ra-
mach happeningów przy wystawach 
autorka organizuje warsztaty recyc-
lingu artystycznego mające na celu 
poznanie trash artu od podszewki 
i dające szansę na stworzenie wła-
snych kompozycji. 

REFLEKSJA. Prace Honeco za-
skakują, intrygują i urzekają formą 
oraz skłaniają do refleksji nad te-
matem zaśmiecania, przemijania, 

Fragment wystawy prezentowanej w Bibliotece w Radzyminie
fot. Honeco 2018

Ołtarz 
 fot. Honeco  2018

a także wielowymiarowości sztu-
ki w kontekście użytego materia-
łu, w tym wypadku „śmieciowego” 
– charakterystycznego dla nurtu 
trash art. Dzięki temu zostaje prze-
łamany paradygmat śmieci, jako 
strasznych, brudnych i złych, a uwa-
ga widza przekierowana jest na ich 
ukryte i wykorzystane przez artyst-
kę piękno.

Więcej informacji na 
Facebooku: Honeco design. 

Honeco w końcu 2017 roku i na po-
czątku roku 2018 prezentowała swoje 
prace na wystawach indywidualnych 
w Fabryczce w Wołominie, w Zespo-
le Szkół Techniczno-Zawodowych 
w Radzyminie oraz foyer Miejskiej 
Sali Koncertowej w Radzyminie. 
Trash art. – w dosłownym tłuma-
czeniu sztuka ze śmieci, określana 
też jako sztuka recyclingowa – jest 
nurtem bardzo interesują-
cym i inspirującym. Wy-
dawać by się mogło, 
że sztuka wytwa-
rzana ze śmie-
ci jest wymysłem 
współczesnej cywili-
zacji, która pochło-
nięta postępującym 
konsumpcjonizmem 
oraz degradacją 
środowiska mu-
siała odnaleźć 
pewien sposób 
na uczulenie 

człowieka na problemy ekologiczne. 
Jednak zdaniem większości teorety-
ków sztuki i jej badaczy początków 
myślenia o twórczym wykorzysta-
niu nieprzydatnych rzeczy należy 
szukać już w pierwszej połowie XX 
wieku (przykłady: ready mades  lub 
Still Life with Chair Caning Pabla 
Picassa, rok 1912). Do trush artu za-
liczane są prace formy i obiekty prze-
strzenne nawiązujące do kształtów 
realnych (lub z nimi się kojarzących) 
budowanych: (1) ze śmieci, (2) z nie-
potrzebnych lub wyeksploatowanych 
już rzeczy np. klocki, dyskietki itp. (3) 
kolaże ze śmieci np. kapsli, nakrętek. 
Można by bardzo długo wymieniać 
nazwiska artystów, którzy odpad 
uczynili wartościowym materia-
łem twórczym, przy czym w Polsce to 
wciąż gałąź sztuki mało popularna. 
Z uwagi na dość interesujące rozwią-
zania formalne, mnogość technik, 
jak i różnorodność stylistyczną war-
to na własną rękę zagłębić się nieco 
w proponowanym temacie, a także 
prześledzić twórczość takich arty-
stów jak m.in.: Frank Russel, Dawid 
Mach czy Vik Muniz i Sarah-Jane 
vab der Westhuizen.

(Oprac. na podstawie artykułu 
Kamy Wróbel, Portal Rynek i Sztu-
ka, więcej informacji na stronie: 

http://rynekisztuka.pl). 

Frasobliwy  
w kaloszu  

bez palców
fot. Honeco 2018 
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SPORT

Zawody o godz. 11:00 rozpoczę-
li przedszkolacy. Po nich wystarto-
wali uczniowie szkół podstawowych 
klas I-III i IV-VI, oraz uczniowie klas 
VII i gimnazjalnych. Po rywalizacji 
uczniów do biegu na dystansie 5,2 km 
stanęły służby mundurowe. Do głów-
nego wyścigu liczącego 7,8 km stanęło 
ponad 120 zawodników. Zwyciężył Syl-
wester Kuśmierz, z czasem 26 min 9 s. 
Po zakończeniu zmagań sportowych,  
organizatorzy biegu uhonorowali kwia-
tami oraz urodzinowym tortem patro-
na biegu Mieczysława Chojnackiego 
ps. „Młodzik”. Z okazji 94. urodzin 
uczestnicy imprezy odśpiewali jubila-
towi „200 lat”.

Najlepsi w swoich kategoriach otrzy-
mali puchary i medale z rąk m.in.: 
Marzeny Małek – radnej Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego, Krzysz-
tofa Dobrzynieckiego – przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Radzyminie, Mi-
rosława Jusińskiego – opiekuna biegu 
i dyrektora ROKiS, Jana Wnuka – pre-
zesa ŚZŻAK Koło Radzymin, oraz Ta-
deusza Jędrasika – przewodniczącego 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Tu-
rystyki Rady Miejskiej w Radzyminie.

Radzymińscy harcerze ze Szczepu 9 
RDH i GZ „Labirynt” serwowali trady-
cyjną grochówkę. Członkowie radzy-
mińskiej Grupy Militarnej Air Grom 
oraz Fundacji Eksponat przygotowali 
wystawę uzbrojenia współczesnych sił 
specjalnych oraz sprzętu z czasów I i II 
Wojny Światowej.  

Dziękujemy organizatorom biegu, 
którymi w tym roku oprócz Burmi-
strza Radzymina byli Starosta Powiatu 

Wołomińskiego, Radzymiński Ośro-
dek Kultury i Sportu, Zespół Szkół 
im. ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie 
i Międzyszkolny Klub Historyczny im. 
Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej.

O bezpieczeństwo na trasie zadbali 
strażacy z OSP gminy Radzymin oraz 
miejscowa Policja.

Gratulujemy uczestnikom biegu 
w każdym wieku za wzięcie udziału 
i sportową rywalizację, dzięki którym 
bieg ma charakter wielopokoleniowy. 
Obecność osób startujących, identyfi-
kujących się z ideą biegu potwierdza, 
że wartości, o które swoją walkę oparli 
Żołnierze Wyklęci są dzisiaj wciąż żywe 
i aktualne. Dziękujemy wszystkim za 
udział w biegu i złożenie w sportowym 
stylu hołdu żołnierzom antykomuni-
stycznego podziemia. 

W niedzielę, 25 marca br. w Radzyminie odbył się II Bieg „Młodzika”. Na starcie, przy Zespole Szkół im. ks. E. Czartoryskiej, stanęło  
426 zawodników. Gościem honorowym biegu w przeddzień swoich 94. urodzin był porucznik Mieczysław Chojnacki, jeden z ostatnich 
żyjących Żołnierzy Wyklętych. Impreza sportowa wpisała się także w program  obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Choć model ten wejdzie w życie dopiero z początkiem nowego roku szkolnego, 
pierwsze spotkanie informacyjne w tej sprawie odbyło się już 14 marca 2018 r.  
w Sali konferencyjnej UMiG Radzymin.

Pobiegli w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Nowy model zarządzania bazą sportową

II Bieg „Młodzika” w Radzyminie

Udział w spotkaniu wzięli przed-
stawiciele lokalnych klubów sporto-
wych i organizacji pozarządowych 
oraz Burmistrz Radzymina Krzysztof 
Chaciński oraz Przewodniczący Ra-
dy Miejskiej Krzysztof Dobrzyniecki. 
Spotkanie prowadził Marek Zalewski 
– kierownik odpowiedzialny za wdro-
żenie i zarządzanie nowym systemem 
funkcjonowania bazy sportowej gminy 
Radzymin.

Prowadzący spotkanie zaczął od 
określenia głównych celów nowego 
systemu, czyli maksymalnego udostęp-
nienia całej gminnej bazy sportowej dla 
wszystkich zainteresowanych korzysta-
niem z niej środowisk - zarówno tych 
zorganizowanych (np. kluby sportowe, 
stowarzyszenia, instytucje i firmy pry-
watne), jak też użytkowników indywi-
dualnych.

Jak wyjaśnił burmistrz, głównym 
powodem planowanych zmian była 
utrzymująca się od lat sytuacja, w któ-
rej wielu zainteresowanych nie miało 
dostępu do gminnej infrastruktury 

sportowej, gdyż była ona w 100% zaj-
mowana przez kluby korzystające z niej 
od lat. Nowy system ma rozwiązywać 
ten problem dwukierunkowo - z jed-
nej strony, ma na celu powiększenie 
gminnej bazy sportowej poprzez nowe 
inwestycje, jak też udostępnienie poza 
godzinami lekcyjnymi hal i boisk szkół 
gminnych dla wszystkich mieszkań-
ców. W związku z tym, cała sportowa 
infrastruktura gminy przejdzie pod za-
rząd jednego podmiotu, czyli ROKiSu. 

Drugi kierunek funkcjonowa-
nia nowego systemu to zmiana re-
guł udostępniania struktury spor-
towej. Głównym ich założeniem 
będą obiektywne kryteria korzysta-
nia z gminnych obiektów sporto-
wych dla wszystkich podmiotów, co 
nie oznacza, że będą miały identycz-
ny dostęp do tych obiektów. Priory-
tet w kolejkowaniu nadal będą miały 
placówki oświatowe oraz kluby i or-
ganizacje pozarządowe realizujące 
projekty na rzecz mieszkańców gmi-
ny Radzymin. Wszystko będzie się 

jednak odbywało według całkowicie 
przejrzystych zasad. Dlatego wszyst-
kie hale sportowe będą posiadały cen-
niki i wszystkie podmioty będą za ich 
korzystanie płaciły. Dla większej ela-
styczności, będzie możliwość wynaj-
mowania poszczególnych sektorów, 
zamiast całych obiektów. Cenniki bę-
dą też uwzględniać mniej i bardziej 
popularne godziny wykorzystywania 
hal - tak, aby zachęcać użytkowników 
za pomocą niższych cen do omijania 
godzin szczytu. Będą też preferencyj-
ne zniżki dla wspomnianych już or-
ganizacji pozarządowych realizują-
cych projekty na rzecz mieszkańców, 
jak też zniżki dla posiadaczy Radzy-
mińskiej Karty Mieszkańca. 

Zmiany zazwyczaj są trudne, 
zwłaszcza jeśli nic nie było zmieniane 
przez długi czas. Dlatego zgromadzeni 
na spotkaniu przedstawiciele klubów 
sportowych poddali w wątpliwość sens 
wiele aspektów nowego systemu. Temat 
jest w istocie bardzo złożony - dotyczy 
różnych grup i klubów, specyficznych 

wymagań poszczególnych dyscyplin 
sportowych, wreszcie realizowania za-
łożonych celów sportowych i kwestii fi-
nansowych.

Właśnie dlatego, jak podkreślił pro-
wadzący spotkanie kierownik Marek 
Zalewski, tak ważne są konsultacje 
społeczne. Mają one pomóc w jak naj-
lepszym dopasowaniu systemu do spe-
cyfiki wszystkich klubów, organizacji 
i pozostałych lokalnych grup interesu 
społecznego. Najważniejsze są dobra 

komunikacja i dialog pomiędzy nimi. 
Jako trener sportowy chciałby też za-
chować cele nadrzędne, czyli populary-
zację kultury fizycznej wśród mieszkań-
ców oraz umożliwianie jak najlepszych 
osiągnięć sportowców wyczynowych.

Było to pierwsze spotkanie konsulta-
cyjne w tej sprawie. Kolejne odbędzie się 
już na przełomie maja i czerwca. Zachę-
camy do śledzenia kanałów informacyj-
nych ROKiSu i zapraszamy do udziału 
wszystkich zainteresowanych.


