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W kwietniu br. do Gminy Ra-
dzymin dotarła świetna informacja 
- gmina pozyskała blisko 17 mln zł 
dofinansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych na budowę dróg 
gminnych. Większość tych środków 
zostanie przeznaczona na pierwszy 
etap budowy budowy al. Lecha Ka-
czyńskiego i przebudowę ul. Przemy-
słowej, lecz powstanie dzięki nim tak-
że ul. Szymborskiej, a ul. Komunalna 

przejdzie gruntowną modernizację.
Jednak to właśnie aleja Lecha Ka-

czyńskiego ma strategiczne znaczenie 
dla przyszłości miasta i gminy. Budo-
wa tej drogi będzie jedną z najwięk-
szych inwestycji gminnych w perspek-
tywie najbliższych kilku lat. Połączy 
ona północno-zachodnią, przemysło-
wą część Radzymina z węzłem Radzy-
min Północ na trasie S8. Będzie istot-
nym ciągiem komunikacyjnym, który 

ma szansę zyskać znaczenie ponad-
gminne i przyczynić się do rozwoju 
Radzymina oraz miejscowości, przez 
które będzie przebiegać – Starego Dy-
bowa, Zawad i Mokrego. Nowa droga 
przyspieszy wyjazd w kierunku Nie-
porętu, Zalewu Zegrzyńskiego i drogi 
krajowej nr 61. Dzięki budowie alei Le-
cha Kaczyńskiego możliwe będzie wy-
prowadzenie dużej części ruchu samo-
chodowego poza centrum Radzymina 

i stworzenie nowej jakości w komuni-
kacji samochodowej na terenie naszej 
gminy.

Komentując pozyskanie tak znaczą-
cego dofinansowania z FDS, burmistrz 
Krzysztof Chaciński stwierdził, że speł-
nia się jego marzenie o Radzyminie. Pro-
jekt budowy al. Lecha Kaczyńskiego jest 
ważnym, być może nawet najważniej-
szym elementem strategicznego planu 
inwestycji i rozwoju gminy Radzymin. 

Gmina Radzymin ma przed sobą realizację kilku projektów inwestycyjnych, które na zawsze 
odmienią oblicze naszego miasta i gminy. Jednym z najważniejszych jest budowa alei Lecha 
Kaczyńskiego, zwanej wcześniej roboczo “Drogą Północną”. Będzie ona arterią komunikacyjną, 
która wyprowadzi ruch poza centrum miasta, połączy tereny przemysłowe na północy Radzymina 
z trasą S8 i skomunikuje tereny w sołectwach Mokre, Zawady i Stary Dybów.

Spełnia się marzenie  
o Radzyminie

Burmistrz dziękował też wszystkim, 
którzy przyczynili się do pozyskania 
środków i przygotowania projektu - ze-
społowi pracowników i kierownictwa 
urzędu oraz Staroście Wołomińskiemu 
Adamowi Lubiakowi i p. Marzenie Ma-
łek, którzy lobbowali za wsparciem dla 
planów gminy Radzymin.

Przetarg na budowę 1. etapu 
al. Lecha Kaczyńskiego

Dzięki pozyskanemu dofinanso-
waniu Gmina Radzymin mogła już 
w maju br. ogłosić przetarg na budo-
wę pierwszego odcinka al. Lecha Ka-
czyńskiego i przebudowę ul. Przemy-
słowej. To zadanie rozpoczyna się na 
skrzyżowaniu ul. Przemysłowej z ul. 
Weteranów, następnie ciąg komuni-
kacyjny prowadzi ul. Przemysłową do 
ul. Leśnej i w nowym śladzie do ul. 
Mokrej. Na skrzyżowaniach z ul. We-
teranów, Wróblewskiego i Mokrą po-
wstaną ronda. Wzdłuż drogi planowa-
na jest pełna infrastruktura, ścieżka 
rowerowa i kanał technologiczny na 
światłowód.

Budowa pierwszego etapu al. Le-
cha Kaczyńskiego ma kosztować oko-
ło 21 mln zł, z czego ok. 13 mln będzie 
pochodziło z dofinansowania z FDS. 
Plany zakładają, że ten etap potrwa do 
połowy 2022 r. Na początku czerwca 
otworzono oferty w przetargu - było 
ich aż dziesięć, a cztery z nich mieściły 
się w założonym przez gminę budże-
cie. W momencie oddawania tego wy-
dania “Radzyminiaka” do druku na-
dal trwało badanie ofert, aby to ważne 
zadanie zlecić solidnemu i niedrogie-
mu wykonawcy.

Całkowita planowana długość alei 
Lecha Kaczyńskiego wynosi ponad 5 
km, przy czym na większości prze-
biegu powstanie ona według nowego 
śladu. Aby przedsięwzięcie spełniało 
swój cel, niezbędna będzie również re-
alizacja drugiego etapu - od ul. Mokrej 
w stronę Zwierzyńca aż do połączenia 
z ul. Wyszyńskiego w pobliżu węzła 
Radzymin Pn. 

Ciąg dalszy na stronie 3 →
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Radzyminiak

Komunikat Gminy Radzymin  
o stopniowym znoszeniu obostrzeń epidemicznych

W miarę odmrażania ogólnopolskich obostrzeń epidemicznych 
Gmina Radzymin wprowadza złagodzenia na swoim terenie. Od 
poniedziałku 1 czerwca wznowiliśmy osobistą obsługę klientów 
w głównym budynku urzędu przy pl. T. Kościuszki 2, włącznie 
z bezpośrednią obsługą Radzymińskich Kart Mieszkańca, 
a także otworzyliśmy ujęcie wody w Ciemnem. Prosimy jednak 
o zachowanie ostrożności i noszenie maseczek w urzędzie. 
Sukcesywnie są też udostępniane place zabaw i miejsca rekreacji, 
po uprzedniej dezynfekcji i przeprowadzeniu prac porządkowych.

Od 25 maja wznowiliśmy obsługę osobistą w budynkach 
B i C przy ul. Konstytucji 3 Maja 19 i Komunalnej 2, a od 1 
czerwca interesanci mogą również wejść do głównego budynku 
Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy pl. T. Kościuszki 2. We 
wszystkich budynkach klienci są obsługiwani przy stanowiskach 
zabezpieczonych przegrodą z pleksi. Nadal obowiązują zasady 
bezpieczeństwa epidemicznego, w tym noszenie maseczek, 
dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu społecznego. Prosimy, 
aby w miarę możliwości ograniczyć wizyty w urzędzie, załatwiać 
sprawy zdalnie i uiszczać opłaty przez Internet.

Od 1 czerwca na podobnych zasadach wznowił obsługę osobistą 
radzymiński Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Weteranów 
31 oraz PWiK Radzymin przy ul. Komunalnej 2. Można również 
osobiście załatwić sprawy w Centrum Usług Wspólnych.

Prosimy o telefoniczne umawianie się z urzędnikami w celu 
załatwiania spraw i o ograniczenia kontaktów z innymi osobami  

w urzędzie, tel. główny do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin: 
22 667 67 67, pełna lista telefonów i adresów e-mail znajduje się 
w Biuletynie Informacji Publicznej w sekcji „Referaty i samodzielne 
stanowiska pracy”, więcej kontaktów w poniższych linkach:

 Kontakt z Urzędem Miasta i Gminy Radzymin
  Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzyminie
 Kontakt z Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie

Osobista obsługa Radzymińskich  
Kart Mieszkańca od 1 czerwca

Od 1 czerwca br. ponownie działa bezpośrednia obsługa 
Radzymińskiej Karty Mieszkańca – wszelkie sprawy związane 
z Radzymińską Kartą Mieszkańca należy załatwiać w Referacie 
Partycypacji i Polityki Społecznej, tel. 22 667 68 53 lub 22 667 68 
51, pokój nr 6 na parterze budynku A, czyli w głównym budynku 
UMiG Radzymin przy pl. T. Kościuszki 2.

Otwarcie ujęcia wody w Ciemnem od 1 czerwca
Wielu mieszkańców apelowało również o otwarcie ujęcia wody 

oligoceńskiej w Ciemnem, które zostało zamknięte ze względu na 
zagrożenie epidemiczne i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
przez osoby czerpiące wodę. Ujęcie wody w Ciemnem zostało 
otwarte 1 czerwca br., ale obowiązują nowe zasady udostępniania 
ujęcia – będzie ono działało w ograniczonych godzinach, tak 

aby uniknąć gromadzenia się osób, gdy dzieci idą lub wracają 
z pobliskiej szkoły oraz w późnych godzinach wieczornych. Nowe 
godziny otwarcia ujęcia:
 poniedziałek-piątek: 09:00-16:00 oraz 18:00-20:00
 sobota i niedziela: 08:00-20:00

Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dystansu 
społecznego w obrębie ujęcia wody.

Przygotowania do otwarcia placów zabaw i miejsc 
rekreacji

Gmina Radzymin przygotowała do użytkowania place zabaw, 
boiska przy szkołach, siłownie zewnętrzne oraz pozostałe miejsca 
uprawiania sportu i rekreacji, zgodnie z zapowiadanym przez 
rząd otwarciem od 6 czerwca obiektów sportowych, siłowni, 
parków rozrywki, kin, teatrów, itp. Każde z tych miejsc zostało 
zdezynfekowane i uporządkowane, wykoszono trawę itd. Prosimy 
o cierpliwość w oczekiwaniu na dostępność tych obiektów.

Już wcześniej, od 18 maja br., gmina i ROKiS udostępniły wynajem 
gminnych obiektów sportowych, zarządzanych przez ROKiS. Listę 
tych obiektów, warunki korzystania i plaformę do rezerwacji on-
line można znaleźć pod adresem: www.bazasportowa.radzymin.pl. 
Więcej informacji w komunikacie z 18 maja 2020 r.

DZIĘKUJEMY ZA DBAŁOŚĆ O NASZE WSPÓLNE 
BEZPIECZEŃSTWO!

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Radzyminie
ul. Letnia 15, 05-250 Radzymin, Rejestracja pod nr tel. 735 736 797

Poniedziałek 10.00 – 14.00
Wtorek 8.00 – 12.00

Środa 10.00-14.00

Czwartek 12.30 – 16.30
Piątek 16.00- 20.00

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny  w Radzyminie
ul. Letnia 15, 05-250 Radzymin, Tel. 22 243 05 47

Poniedziałek i czwartek, godz. 17.00 – 20.00

Konsultacje dla osób nieradzących sobie z emocjami
Wtorek godz. 12.00 -19.00

Konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych
Sobota godz. 8.00-14.00 (dwa razy w miesiącu)
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Podczas uroczystości podpisania umowy Marszałek Adam 
Struzik podkreślił, że Samorząd Województwa Mazowieckiego 
bardzo konsekwentnie realizuje programy wsparcia dla gmin i po-
wiatów. Programy te stanowią konkretną pomoc dla samorządów 
i wspierają je w realizacji projektów, ważnych z punktu widzenia 
rozwoju społeczności lokalnej oraz równomiernego rozwoju Ma-
zowsza. Marszałek podkreślił znaczenie inwestycji w ul. Woło-
mińską dla poprawy funkcjonalności drogi i dla podniesienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński stwierdził nato-
miast, że inwestycja w ul. Wołomińską będzie „wisienką na tor-
cie” i ukoronowaniem modernizacji ul. Wołomińskiej, która roz-
poczęła się jeszcze w 2018 r. Powstały wówczas: ścieżka rowerowa 
i chodnik, a także odwodnienie, oświetlenie, podjazdy i pozosta-
łe niezbędne elementy infrastruktury drogowej, za wyjątkiem re-
montu nawierzchni. Ówczesna inwestycja była również dofinan-
sowana ze środków zewnętrznych, tj. z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 Burmistrz zapowiedział plan przeprowadzenia przebudowy 
nawierzchni jeszcze w tym roku. Mając zagwarantowane dofi-
nansowanie, Gmina Radzymin przystąpi niezwłocznie do prze-
prowadzenia postępowania w celu wyłonienia wykonawcy prac 
drogowych.

 Ulica Wołomińska to fragment drogi wojewódzkiej nr 635 
i główna trasa dojazdu do centrum Radzymina z trasy S8. Jest to 
obecnie najbardziej ruchliwa ulica w mieście, dlatego jej remont 
ma duże znaczenie dla płynności i bezpieczeństwa ruchu samo-
chodowego.

Po wybudowaniu drugiego etapu 
będzie to północna obwodnica miasta, 
na którą będą kierowane TIR-y, jeżdżą-
ce obecnie przez centrum miasta m.in. 
do zakładu Coca-Cola HBC Polska i in-
nych firm, zlokalizowanych w rejonie 
ulic Przemysłowej i Weteranów. Drugi 
etap ma kosztować ok. 13 mln zł i na to 
zadanie gmina również będzie poszu-
kiwała źródeł finansowania zewnętrz-
nego, od czego będzie również zależał 
termin realizacji 2. etapu.

Strategiczne zmiany drogowe 
- ulica Wołomińska i al. Jana 
Pawła II

Budowa al. Lecha Kaczyńskiego 
pozwoli przeprowadzić odmianę ob-
licza centrum Radzymina i przywró-
cić mu funkcję miejsca spotkań i spę-
dzania wolnego czasu. Piszemy o tym 
na stronach inwestycyjnych w arty-
kule nt. projektowania rewitalizacji 
parków w centrum miasta. Dzięki 
al. Kaczyńskiego w przyszłości bę-
dzie możliwe wyprowadzenie ruchu 

samochodowego i stworzenie w jego 
miejsce przestrzeni przyjaznej pie-
szym i kulturze. Nie jest to jednak je-
dyny ważny projekt drogowy dla klu-
czowych arterii w centrum miasta. 
Rozpoczyna się właśnie moderniza-
cja al. Jana Pawła II od Radzymina do 
Słupna wraz z remontem nawierzchni 
i budową ścieżki rowerowej, a wkrót-
ce przebudowana będzie również 
nawierzchnia na ul. Wołomińskiej. 
Obie ulice to obecnie główne tra-
sy wjazdowe do Radzymina. O tych 

i innych przedsięwzięciach można 
przeczytać w sekcji “Inwestycje”.

Budowa ul. Szymborskiej  
i przebudowa ul. Komunalnej

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Sa-
morządowych będzie również przezna-
czone na dwa pomniejsze, lecz ważne, 
projekty drogowe w Radzyminie. Prze-
budowana zostanie ulica Komunalna 
i część ul. Słonecznej oraz powstanie ul. 
Szymborskiej (przetarg ogłoszono pod 
koniec czerwca). Przy ul. Komunalnej, 

która obecnie jest w bardzo złym stanie, 
mieszczą się m.in. wydziały Starostwa 
Powiatowego, budynek C urzędu gmi-
ny, Zespół Szkół Zawodowych, wiele 
firm i domów jednorodzinnych. Ulica 
Szymborskiej będzie przedłużeniem ul. 
Falandysza do ul. Konopnickiej i ułatwi 
komunikację mieszkańcom sąsiednie-
go Osiedla Reymonta. W ramach budo-
wy powstaną również bardzo potrzebne 
w tej części miasta miejsca parkingowe. 
Dofinansowanie z FDS pokryje ok. 60% 
powyższych inwestycji.

25 czerwca br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Burmistrz 
Radzymina Krzysztof Chaciński podpisali umowę na dofinansowanie w wysokości  
1 mln zł do przebudowy ul. Wołomińskiej. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację 
nawierzchni na odcinku od skrzyżowania z ul. Korczaka do ul. Wczasowej.

Milion złotych dotacji  
na ul. Wołomińską w Radzyminie

Ciąg dalszy ze strony 1 →

Od lewej: Adam Struzik 
- Marszałek Woj. 

Mazowieckiego, Wiesław 
Solarz - Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Radzyminie,  

Krzysztof Dobrzyniecki 
- Zastępca Burmistrza 

Radzymina,  
Krzysztof Chaciński - 

Burmistrz Radzymina,  
Artur Goryszewski - Skarbnik 

Gminy Radzymin, Piotr 
Rembelski - Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Radzyminie

Dziękujemy za pomoc w walce z koronawirusem
Gmina Radzymin, tak jak pozostałe samorządy 

w Polsce, musiała z dnia na dzień sprostać nowym 
wyzwaniom i rządowym regulacjom związanym 
z koronawirusem. Uruchomiono rezerwę finansową 
w wys. 170 tys. zł, z której zakupiono dla szpitala 
gminnego środki ochronne, 2 respiratory i kardiomonitor 
z modułem pomiaru ciśnienia krwawego. Zmobilizowano 
służby ochrony cywilnej i komunalne, wspierano szkoły 
w przejściu na naukę zdalną i dostosowano do nowych 
warunków komunikację gminną. Cały czas prowadzona 
jest akcja informacyjna i szereg innych codziennych 
działań.

W walce z koronawirusem radzymiński samorząd 
od początku miał ogromne wsparcie wśród partnerów 
biznesowych, społecznych, instytucji publicznych 
i osób prywatnych. Zakres pomocy był bardzo 
szeroki. Przekazywano środki ochronne, pomagano 
w dezynfekcji miejsc publicznych, szyto maseczki, 
wspierano radzymińskich medyków, dostarczano posiłki 
do Centrum Medycznego w Radzyminie, udostępniano 
miejsca noclegowe dla pracowników służby zdrowia, itp.

 Ministerstwo Zdrowia
 Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego
 Gmina Klembów
 Strażacy z OSP Radzymin
 OSP Wołomin
 Stowarzyszenie Radzymińskie Forum
 Mennica Metale Szlachetne
 Coca-Cola HBC Polska
 DJCHEM Chemicals Poland S.A
 Kameralna Sauna Fińska
 Multi System Naszewski Sebastian
 Supra Brokers
 Can Agri
 PGE Obrót S.A.
 Inforsys S.A.

 Completio
 Quad/Graphics Europe
 Mansoor Academy
 Sklep Ogrodniczy Witona 
 Empire Pharma Sp z o. o.
 Propertime, Quad/Graphics Europe
 Recman
 Italian Fashion
 Imperf
 KaZou Residence - Apartamenty 

w Warszawie
 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. 

Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie
 Radzymińskie, Ząbkowskie i Stołeczne 

Drużyny Harcerskie
 Parnik Radzymin

 Yasmir Kebab
 U Basi
 Bar "U Magdy"
 Biesiadowo Radzymin
 Relax Kebab
 Bistro na Wołomińskiej
 La Pasta Pizza & Pasta
 Cukiernia Małgosia
 Grupa #pomagamy radzymińskim 

medykom
 Fundacja Lekarze Lekarzom
 Pan Tomasz Libner
 Pan Rafał Wiśniewski
 Pani Halina Dąbrowska
 Pani Kinga Kaczmarczyk
 Pan Przemysław Całka

Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy wszystkim wyżej wymienionym podmiotom oraz osobom prywatnym, które nieustannie 
oferują swoją bezinteresowną pomoc w walce z tym groźnym przeciwnikiem, jakim jest koronawirus. Tych ludzi jest tak dużo, że nie 

sposób ich wszystkich wymienić. Z tak zacną grupą osób o dobrym sercu łatwiej nam wszystkim przetrwać ten trudny czas.
DZIĘKUJEMY!!!

Pomocy udzielili nam:
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Przedmiotem przetargu na zaprojek-
towanie Muzeum Bitwy Warszawskiej 
1920 jest stworzenie projektu adaptacji 
zabytkowego budynku przycmentarne-
go na cele kulturalno-wystawiennicze 
i nowego pawilonu wystawienniczego. 
Pawilon w założeniach ma być prze-
szklony i dysponować powierzchnią 
użytkową ok. 500 m. “Świetlica Piel-
grzyma” jest zlokalizowana naprzeciw-
ko Cmentarza Żołnierzy Polskich 1920 
w Radzyminie. Budowa Muzeum Bi-
twy Warszawskiej 1920 roku w Radzy-
minie będzie współfinansowana przez 

samorząd gminny i wojewódzki, zaś list 
intencyjny w tej sprawie został podpi-
sany w roku ubiegłym przez Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego Ada-
ma Struzika i Burmistrza Radzymina 
Krzysztofa Chacińskiego. W przetargu 
wpłynęła jedna oferta. W momencie za-
mykania do druku tego wydania “Ra-
dzyminiaka” trwało jej rozpatrywanie.

Plany wielkiej metamorfozy  
w centrum Radzymina

Do 9 lipca br. oferenci mogli składać 
oferty na projektowanie rewitalizacji 

centrum Radzymina. Przedmiotem 
przetargu jest opracowanie dokumen-
tacji projektowej dla potrzeb prze-
budowy Centrum Radzymina w za-
kresie dwóch parków miejskich wraz 
z przyległymi drogami i niezbędną 
infrastrukturą techniczną oraz uzy-
skanie pozwolenia na budowę parków 
i decyzji ZRID dla przebudowy dróg. 
Założenia przetargowe opierają się na 
koncepcji wypracowanej w wyniku 
konkursu urbanistycznego, konsultacji 
społecznych oraz wielu dyskusji w gro-
nie społecznym i fachowym. 

Burmistrz Krzysztof Chaciński tak 
komentuje przygotowania do rewalo-
ryzacji centrum: “Droga do ogłosze-
nia tego przetargu była długa, ale re-
alizacja przyszłego projektu na zawsze 
odmieni oblicze śródmieścia. Najpierw 
przeprowadziliśmy konkurs urbani-
styczny, później opracowanie pokon-
kursowe, wybierające z różnych prac 
to, co najlepsze, wreszcie uzgodnienia 
z konserwatorem. Za kilkanaście mie-
sięcy będziemy dysponować pozwole-
niem, które rozpocznie wielką meta-
morfozę.”

W dniu 4 czerwca 2020 r. zosta-
ła podpisana umowa na wykonanie 
dokumentacji projektowej na moder-
nizację ul. Norwida – głównej ulicy 

w miejscowości Nowe Słupno. Projek-
towanie potrwa do 30 listopada 2021 
roku, zaś z uwagi na planowaną budo-
wę sieci kanalizacji sanitarnej będzie 

podzielone na dwa etapy: w pierwszym 
projektant wykona projekt moderniza-
cji nawierzchni obejmujący odwodnie-
nie i kanał technologiczny. W drugim 

etapie zaprojektowane zostanie oświe-
tlenie drogowe, kompatybilne z syste-
mem sterowania użytkowanym obec-
nie w naszej Gminie. Projekt wykonuje 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Reali-
zacji Inwestycji Komunalnych INKOM 
Sp. z o.o. z Białegostoku, wartość umowy 
to ponad 129 tys. zł brutto. 

W czerwcu Gmina Radzymin ogłosiła dwa przetargi na ważne dla miasta projekty: na zaprojektowanie 
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w zabytkowej “Świetlicy Pielgrzyma” oraz na dokumentację 
projektową w zakresie dwóch parków miejskich w centrum miasta wraz z przyległymi drogami i niezbędną 
infrastrukturą techniczną. 

Projektowanie parków  
i Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920

Założenia projektowe zakładają 
utrzymanie istniejącej zieleni i po-
mnika T. Kościuszki w jego histo-
rycznej lokalizacji, a także rozwią-
zania nawiązujące do zabytkowego 
charakteru centrum Radzymina, 
energooszczędne i efektywne kosz-
towo. Znikną szpetne asfaltowe za-
toki przy placu Kościuszki i koło 
kościoła. Pojawi się dużo nowych 
nasadzeń, miejskie toalety, plac za-
baw, 2 fontanny, oraz miejsce na re-
staurację. Fragment ul. Traugutta 
ma być przemieniony w “woonerf ” 
- to określenie z jęz. holenderskie-
go oznacza “ulicę do mieszkania”, 
czyli przestrzeń, która łączy funk-
cje ulicy, deptaka, parkingu oraz 
miejsca spotkań mieszkańców.

Przyszły projekt musi spełniać 
szereg kryteriów: powinien być 
sporządzony w oparciu o założenia 
funkcjonalno-przestrzenne zawar-
te w “Koncepcji urbanistycznej ob-
szaru centrum Radzymina” (opra-
cowanie pokonkursowe wykonane 
przez Daniela Piotrowskiego) oraz 
o Koncepcję i Program Funkcjo-
nalno-Użytkowy wykonany przez 
firmę Inwestprojekt z Białegostoku 
p.n. “Adaptacja historycznego cen-
trum Radzymina na cele kultural-
ne - Radzymiński rynek - miejsce 
spotkań z kulturą”. Niezbędnym 
wymogiem dla projektantów jest 
uwzględnienie zaleceń Mazowiec-
kiego Konserwatora Zabytków, za-
wartych w opinii konserwatorskiej 
w sprawie koncepcji urbanistycz-
nej zagospodarowania centrum Ra-
dzymina. Ponadto projekt dróg na-
leży skoordynować z gotowym już 
projektem ronda na skrzyżowaniu 
Al. Jana Pawła II i ul. S. Wyszyń-
skiego.

Teren do zaprojektowania obej-
muje: Park na Placu T. Kościusz-
ki, Skwer Św. Jana Nepomuce-
na z pomnikiem i Park na Placu 
Wolności oraz przyległe drogi: ul. 
Konstytucji 3 Maja, w tym plac 
przed pomnikiem T. Kościuszki, 
ul. Wyszyńskiego, ul. POW, część 
ul. Traugutta, drogę przy kościele 
wzdłuż pl. T. Kościuszki i ogrodze-
nia kościelnego oraz skrzyżowania 
z drogami ul. Kilińskiego, Strzel-
ców Kaniowskich, Traugutta i Ba-
torego

Zakres obszarowy projektowania rewitalizacji centrum Radzymina (aut. D. Piotrowski)

Projekt przebudowy ul. Norwida w Słupnie
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Wkrótce w okolicy Domku Ogrodnika w Parku 
Czartoryskiej stanie makieta, która odtwarza przy-
puszczalny wygląd i plan kompleksu pałacowo-par-
kowego, założonego w latach 70-tych XVIII w. przez 
księżną Eleonorę Czartoryską. Opracowanie opiera 
się na materiałach kartograficznych z XIX w., anali-
zach porównawczych dla założeń parków krajobrazo-
wych i źródach historycznych. Makieta o wymiarach 
2,2 x 1,5 m powstała w ramach prac nad przygotowa-
niem projektu budowlanego dla rewitalizacji Parku 
Czartoryskiej. Autorkami makiety są panie architekt 
krajobrazu Małgorzata Leśko i Agata Jaworska-Po-
gudz z firmy Lubcom, która wykonała projekt. W ma-
ju gmina uzyskała pozwolenie na budowę, a w lipcu 
ogłoszono przetarg na wykonawcę inwestycji przebu-
dowy Parku Czartoryskiej.

Choć umowa z wykonawcą, konsorcjum 
firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mo-
stów sp. z o.o. i Altor Sp. z o.o. była podpisana 
jeszcze w marcu, to z powodu epidemii ko-
ronawirusa mocno wydłużyły się procedury 
uzgadniania czasowej organizacji ruchu, bez 
czego drogowcy nie mogli rozpocząć prac. 
Termin wykonania modernizacji al. Jana 
Pawła II w Radzyminie pozostaje jednak nie-
zagrożony - zakończenie prac przewidziane 
jest na czerwiec 2021 r.

Oprócz ścieżki rowerowej zostanie wy-
konane tak potrzebne w tym rejonie miasta 
i gminy odwodnienie i remont nawierzchni al. 
Jana Pawła II, a także chodnik, zjazdy oraz za-
toki autobusowe przy przystankach w pobliżu 

skrzyżowań z ul. Maczka i ul. Hallera. Prze-
budowana zostanie także infrastruktura tech-
niczna. Szczególnie ważne jest wybudowanie 
odwodnienia, które powinno rozwiązać pro-
blemy zalegającej na poboczach alei Jana Paw-
ła II wody. Z udogodnień dla pieszych - pla-
nowane jest przejście przez ulicę w okolicy 
Galerii Radzymin i sklepu Intermarche. Cał-
kowita wartość robót to ponad 9,9 mln zł.

Modernizacja al. Jana Pawła II jest ele-
mentem większego projektu budowy zinte-
growanej sieci dróg rowerowych na terenie 
Gminy Radzymin i gmin ościennych. Konsor-
cjum gmin (Marki, Radzymin, Ząbki, Zielon-
ka, Kobyłka, Wołomin, Nieporęt) pozyskało 
w 2018 r. na ten cel dofinansowanie unijne.

Jest to ostatnie zadanie, realizo-
wane w ramach  Projektu pn. „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w Gminie Radzy-
min – Etap II”, który jest współfi-
nansowany przez Unię Europejską 
w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020.

Oprócz zaprojektowania i wy-
budowania sieci kanalizacyjnej 
powstaną także fragmenty sieci 
wodociągowej, a po wykonanych 
pracach na ulicach Sąsiedzkiej, 
Brzechwy, Chopina i Asnyka po-
jawią się nakładki asfaltowe. Rów-
nież na ul. Norwida wykonawca 
położy nową nawierzchnię asfal-
tową. 

Równolegle z pracami wodno-
-kanalizacyjnymi gmina projek-
tuje odwodnienie ulicy Norwida 
oraz uporządkowanie sieci ener-
getycznej. W planach jest wykona-
nie tych zadań w koordynacji z po-
zostałymi pracami drogowymi.  

Al. Jana Pawła II - stan obecny

Rozpoczyna się modernizacja  
al. Jana Pawła II w Radzyminie

Dalsze plany kanalizacji  
w Słupnie

Jak mógł kiedyś wyglądać 
Park Czartoryskiej?

Na przełomie czerwca i lipca rozpoczęły się długo oczekiwane 
roboty, związane z budową ścieżki rowerowej i modernizacja jezdni 
w alei Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną w 
Radzyminie do ul. Żeromskiego w Słupnie.

Pod koniec czerwca PWiK Radzymin otworzył oferty w przetargu 
na projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w Słupnie w ulicach 
Sąsiedzkiej, Przyjaznej oraz w Nowym Słupnie. W ramach 
tej inwestycji powstanie ok. 6,5 km sieci kanalizacyjnej i pół 
kilometra sieci wodociągowej. Zakończenie prac jest planowane 
na koniec 2022 r.
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W momencie oddawania tego wydania Radzyminiaka do druku trwała analiza ofert. W budże-
cie na budowę sieci kanalizacji w ul. Sąsiedzkiej, Przyjaznej oraz w Nowym Słupnie, przewidzia-
ne było 14 mln zł, dwie spośród złożonych ofert mieszczą się w założonym budżecie.
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W dwóch obiektach, które pra-
cują latem - czyli w Przedszkolu nr 
1 w Radzyminie i Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Ciemnem - zosta-
ną ponadto zainstalowane panele fo-
towoltaiczne. 

Najwięcej zmian dzieje się w Szko-
le nr 1 w Słupnie, gdzie zakończono 
już prace nad ociepleniem poddasza 
i modernizacją oświetlenia. Na fini-
szu jest tam wymiana stolarki okien-
nej, modernizacja instalacji c.o. wraz 
z wymianą grzejników, a także prace 
nad ociepleniem ścian zewnętrznych 
i stropodachu. Do wykonania pozo-
stało ocieplenie dachu nad salą gim-
nastyczną. Jeśli pandemia pozwoli 
dzieciom wrócić do szkół od września, 
to uczniowie słupeckiej “jedynki” zo-
baczą odświeżony i unowocześniony 
budynek.

W “Stalowej Jedynce” w Radzymi-
nie na przeszkodzie prac termomo-
dernizacyjnych stanął konserwator za-
bytków, z którym trwają uzgodnienia 

odnośnie sposobu ocieplenia ścian ze-
wnętrznych w zabytkowym budyn-
ku przy ul. 11 Listopada 2. Wykonano 
natomiast już większość ocieplenia 
stropów i stropodachów oraz moder-
nizację oświetlenia.  Z powodu korona-
wirusa opóźniły się też przygotowania 
do budowy “plomby” na wewnętrznym 
patio szkoły, gdzie ma powstać nowa 
przestrzeń na szatnie i świetlicę. Ta 
inwestycja usprawni funkcjonalność 
parteru szkoły. Rozpocznie się, gdy 
tylko wykonawca uzyska pozwolenie 
na budowę. 

Prace termomodernizacyjne zakoń-
czyły się za to w szkole Starych Zału-
bicach. Obejmowały ocieplenie stropu 
na poddaszu i wymianę drzwi. Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Ciem-
nem również ma już wymienioną pra-
wie całą stolarkę okienną i drzwiową, 
zmodernizowaną kotłownię, zainsta-
lowane zawory termostatyczne i nowe 
oświetlenie. 

W Przedszkolu nr 1 w Radzyminie 

na ukończeniu jest wymiana instalacji 
c.o. wraz z wymianą grzejników oraz 
wymiana oświetlenia. Zrealizowano 
też większość prac w zakresie ocieple-
nia stropodachu i ścian zewnętrznych.  

System Zarządzania Energią 
System Zarządzania Energią, któ-

ry będzie zainstalowany w moderni-
zowanych budynkach edukacyjnych, 
obejmuje zarówno energię cieplną jak 
i elektryczną. SZE jest planowany jako 
elektroniczne narzędzie, które umoż-
liwi: przeprowadzanie analiz zgroma-
dzonych danych nt. zużycia energii, 
wprowadzanie zmian w parametrach 
pracy instalacji grzewczych oraz opty-
malne sterowanie pracą instalacji tak, 
aby zapewnić jak najmniejsze zużycie 
energii cieplnej i energii eklektycznej 
przy zachowaniu komfortu cieplne-
go. System ma działać zdalnie, a jego 
obsługa ma odbywać się za pośred-
nictwem komputera, wyposażonego 
w dostęp do Internetu.

Parking jest zlokalizowany blisko centrum mia-
sta i zajmuje część terenu za Kolegiatą Radzymińską 
wzdłuż ul. POW. Jego realizacja była możliwa dzięki 
użyczeniu przez parafię terenu na potrzeby parkingu. 
Kierowcy mają do dyspozycji 66 bezpłatnych miejsc 
parkingowych, z czego 4 przeznaczone są dla osób nie-
pełnosprawnych. Z myślą o nich chodniki przylegają-
ce do parkingów zostały dostosowane do potrzeb osób 
na wózkach. Parking został oświetlony i odwodniony, 
jest także wyposażony w miejską toaletę. Na obszarze 
parkingu znajdują się także zadaszone stojaki na ro-
wery (dla 50 rowerów) i zatoka autobusowa, z której 
już wkrótce będą korzystać autobusy gminnych linii 
R, linii ZTM Warszawa L31 i prywatnych linii do Wo-
łomina.

Korzystanie z parkingu będzie bezpłatne, jednak 
aby na niego wjechać, będzie trzeba pobrać bilet. Roz-
wiązanie to wynika z konieczności liczenia pojazdów, 
korzystających z parkingu, co było jednym z warun-
ków uzyskania dofinansowania zewnętrznego.

Parking przy ul. POW w Radzyminie jest czwar-
tą tego typu inwestycją na terenie gminy. Poprzednie 
były zrealizowane w latach 2016-2018 i znajdują się 
przy alei Jana Pawła II przed halą ROKIS, przy ulicy 
Wyszyńskiego w Radzyminie oraz przy ulicy Żerom-
skiego w Słupnie. Gmina Radzymin ma w najbliższych 
planach jeszcze dwie inwestycje typu „P+R”: pierwsza 
ma powstać na terenie PKP Radzymin przy ul. Wiej-
skiej, a kolejna - wzdłuż jezdni dawnej obwodnicy Ra-
dzymina – na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 
do ulicy Słowackiego. 

Parking „P+R” w centrum Radzymina

Termomodernizacja na finiszu

Gmina Radzymin zakończyła w czerwcu budowę parkingu „P+R” przy ul. Polskiej Organizacji 
Wojskowej i Głowackiego. Wartość inwestycji wyniosła ponad 2 mln zł, z czego prawie 80% 
stanowiły środki zewnętrzne pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020.

Do końca wakacji zakończy się większość prac termomodernizacyjnych w kilku gminnych szkołach i w przedszkolu. Zaawansowane są 
prace nad ociepleniem ścian i stropów, modernizacją instalacji c.o., wymianą oświetlenia, okien i drzwi. Na koniec zostanie uruchomiony 
System Zarządzania Energią.

Przedszkole nr 1 w Radzyminie - fasada po termomodernizacji 
i ociepleniu ścian zewnętrznych

fot.NorbiDron
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Pracownicy dokonywali rozpoznania 
w terenie stanu zachowanej sieci kanałów 
odwadniających, badali zasoby archiwal-
ne w celu pozyskania możliwie szerokiej 
wiedzy o wykonanych w przeszłości pra-
cach melioracyjnych.

W związku z rozpoczętymi kolej-
nymi pracami projektowymi, dotyczą-
cymi dróg gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich parkingów i parków, bu-
dynków użyteczności publicznej dokona-
no uzgodnienia w zakresie:
1.   ulic: Zwycięska, Szymborskiej, Wą-

ska-bis, Mokra w Radzyminie, Stra-
żacka, kpt. Jana Rogowskiego, Radzy-
mińska w miejscowości Mokre i dróg 
gminnych miejscowości Stary Dybów 
- Zwycięska, Szwoleżerów, Myśliwska, 
Ułańska, Napoleońska,

2.   budowy parkingów - „parkuj-jedź”: 
przy POW i Głowackiego oraz na ob-
wodnicy od ul. Wołomińskiej do ul. 
Słowackiego,

3.   zadań pn.:
   “Budowa parku im. Eleonory Czar-
toryskiej przy ul. L. Żeligowskiego 
w Radzyminie wraz z niezbędną in-
frastrukturą techniczną”,

   “Przebudowa i rozbudowa terenu wo-
kół przedszkola nr 1 przy ul. St. Ba-
torego 10 w Radzyminie w związku 
z włączeniem części dotychczasowego 
terenu przedszkola do parku im. Ele-
onory Czartoryskiej”,

   “Rozbudowa drogi powiatowej nr 
4308W na odcinku ul. Kazimierza 
Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego 
i ul. Starej, gm. Radzymin i Kobyłka”,

   “Budowa kanału deszczowego w pasie 
drogi wojewódzkiej nr 635 w ul. Wo-
łomińskiej w Ciemnem, Gmina Ra-
dzymin, na terenie dz. nr 84/7, 84/6 
na odcinku od zjazdu z ronda we wsi 
Ciemne do granicy posesji ul. Woło-
mińska 69 w Ciemnem”,

    “Budowa z rozbudową 

drogi powiatowej nr 4304W (ul. Po-
lnej w miejscowości Cegielnia oraz 
Radzymin) na odcinku od ul. Szkol-
nej w miejscowości Słupno do drogi 
wojewódzkiej nr 635 (Al. Jana Pawła 
II) w Radzyminie”,

   odwodnienie projektowanego budyn-
ku Komisariatu Policji w Radzyminie 
przy ul. Traugutta.
Dokonano oceny najkorzystniejszych 

metod  odwodnienia ww. inwestycji, zlo-
kalizowano możliwe punkty zrzutu wód 
opadowych i roztopowych.

Referat Melioracji i Odwodnienia 
współpracował przy powyższych przed-
sięwzięciach z referatami: Inwestycji oraz 
Budowy i Utrzymania Dróg, wprowadza-
jąc szereg zmian dotyczących sposobu 
budowy sieci odwodnienia, zmieniając 
szczelne kanalizacje deszczowe na ka-
nalizacje deszczowo-drenażowe z przy-
łączami do poszczególnych posesji, bu-
dowy kanałów deszczowo-drenażowych 
w miejsce istniejących rowów. Powyższe 
zmiany i uwarunkowania doprowadzi-
ły do uzyskania właściwych warunków 
gruntowo-wodnych na obiektach odwad-
nianych i na terenach przyległych.

Konserwacja rowów 
komunalnych

W celu usprawnienia istniejącej sie-
ci regulującej stosunki wodne, w 2020 r. 
siłami własnymi (pracownikami gospo-
darczymi Urzędu) wykonywane są prace 
konserwacyjne i odtworzeniowe na ro-
wach komunalnych i melioracyjnych. Do 
dnia 15 czerwca 2020 r. wykonano kon-
serwację następujących obiektów:

   Rów przydrożny wzdłuż ul. Wawrzyna 
w Cegielni,

   Rów melioracyjny R-23 od Kanału Sie-
rakowskiego do ul. Morelowej w Ra-
dzyminie oraz rów wzdłuż ul. Sybi-
raków,

   Rów melioracyjny R-C w Radzyminie 

od rzeki Beniaminówki do ul. Woło-
mińskiej i starej obwodnicy Radzy-
mina,

   Rów przydrożny ul. Letnia i ul. Wy-
szyńskiego, rów mleczarski do rzeki 
Beniaminówki,

   Rów wzdłuż ul. Gościniec w Słupnie 
od ul. Żeromskiego do ul. Chabrowej,

   Rów wzdłuż ul. Czarnej w Nadmie,
   Rów melioracyjny R-B od wylotu ka-
nalizacji deszczowej w ul. Wawrzy-
na w Cegielni do ul. Piłsudskiego 
w Ciemnem i rów wzdłuż ul. Piłsud-
skiego w Radzyminie,

   Rów melioracyjny R-A od rzeki Benia-
minówki do ul. Mokrej w Radzyminie,

   Rów melioracyjny R-B od rowu R-A do 
ul. Łodygowej w Radzyminie,

   Rów melioracyjny przy ul. Wycinki od 
rowu R-A do stadniny koni w Radzy-
minie,

   Rów melioracyjny R-A od ul. Iglastej 
do starej obwodnicy Radzymina,

   Rów melioracyjny R-B od rzeki Benia-
minówki do ul. Słowackiego w Radzy-
minie,

   Rów melioracyjny od ul. Wiosennej do 
Kanału Sierakowskiego,

   Rów melioracyjny R-25 od ul. Nowej 
do torów kolejowych w Razdyminie,

   Rowy melioracyjne wzdłuż starej ob-
wodnicy Radzymina,

   Rów przydrożny w ul. Węgrzyna 
w Emilianowie,

   Rów melioracyjny R-A1 i R-A3 od ul. 
Piotra Skargi w kierunku rzeki Rządzy 
w Starym Dybowie,

   Rów melioracyjny przy ul. Prymasa 
Tysiąclecia w Nadmie,

   Rów wzdłuż drogi gminnej w Rżyskach,
   Rów melioracyjny w Mokrem od ul. 
Strażackiej do ul. Radzymińskiej,

   Rów melioracyjny R-T od ul. Szumią-
cych Traw do rzeki Rządzy w Nowych 
Załubicach,

   Rów C1/6 Radzymin od starej 

Referat Melioracji i Odwodnienia aktywnie uczestniczył w realizacji prac przygotowawczych  
i projektowych nad kontynuowanymi w 2020 r. przedsięwzięciami tj. budowa odwodnienia  
w ulicy Nowej (od skrzyżowania z ul. Weteranów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego).

Melioracja i odwodnienia

obwodnicy, wzdłuż ul. Wczasowej do 
ul. Wołomińskiej.
Wykonano czyszczenie kanalizacji 

deszczowej w Radzyminie: ul. Głowac-
kiego, ul. Słonecznej, ul. Komunalnej, ul. 
Strzelców Grodzieńskich, ul. Falandy-
sza, ul. Konopnickiej, ul. Maczka, a tak-
że czyszczenie kanalizacji deszczowej 
w Słupnie: ul. Poprzeczna, ul. Klubowa 
oraz ul. Majowa w Dybowie Kolonii.

Pomiary geodezyjne na rowach 
Referat Melioracji i Odwodnienia 

Urzędu Miasta i Gminy Radzymin zle-
cił w 2020 r. i nadzoruje prace geodezyj-
ne polegające na wykonaniu pomiarów 
wysokościowych rowów melioracyjnych 
i komunalnych na terenie Radzymina, Dy-
bowa Kolonii, Nadmy, Emilianowa i Zwie-
rzyńca gm. Radzymin. Pomiarami objęto 
ok. 12150 m rowów. Finalnym produktem 
tych prac będzie dokumentacja techniczna 
w postaci geodezyjnych map zasadniczych 
z naniesionymi rowami melioracyjnymi-
-komunalnymi z istniejącymi budowlami 
oraz profile podłużne rowów pokazujące 
obecny stan tych urządzeń, a także wła-
ściwe położenie dna rowów i wszystkich 
budowli z nimi związanymi. 

Powyższe opracowania są niezbędne 
dla dalszej właściwej gospodarki grun-
towo-wodnej terenów będących w od-
działywaniu tych rowów. Pozwoli to na 
przywrócenie odpowiednich parame-
trów, zarówno położenia dna rowu jak 
i istniejących budowli typu przepustów 
i rurociągów. Będzie również podstawą 
do określenia parametrów przyszłej prze-
budowy rowów, budowy nowych przepu-
stów rurociągów oraz innych umocnień. 
Bez tych danych niemożliwe są dalsze 
działania na rzecz budowy i utrzyma-
nia zarówno otwartej sieci odwodnienia 
miasta i gminy, jak również dalsza roz-
budowa sieci kanalizacji deszczowo-dre-
nażowych. 

W roku następnym przewidujemy 
zlecenie pomiarów dalszej części rowów 
melioracyjnych i komunalnych, najistot-
niejszych z punktu widzenia odwodnie-
nia miasta i gminy Radzymin.

Prace projektowe  
i remontowe w Słupnie

Na zlecenie Referatu MiO wykonano 
remont kanału deszczowego w ul. Jaśmi-
nowej i remont odwodnienia w ul. Po-
przecznej w Słupnie.

W tym roku rozpoczęto również pra-
ce projektowe (formuła projektuj-buduj) 
związane z przebudową istniejącego od-
wodnienia w ulicy Chabrowej w Słupnie. 
Przebudowana sieć odwodnienia w po-
staci kanału deszczowo-drenażowego, 
będzie dostosowana do głębokości wy-
konanego przykanalika w ulicy Gości-
niec z powiatowej sieci odwodnienia ulicy 
Szkolnej, co umożliwi rozbudowę kana-
lizacji deszczowo-drenażowej w ulicy Ja-
śminowej, a także dalszą rozbudowę sieci 
odwodnienia ulicy Gościniec oraz ulic do 
niej przyległych. Należy przy tym zwró-
cić uwagę na bardzo dobrą współpracę 
gminy Radzymin ze Starostwem Powia-
towym, umożliwiającą wspólne działania 
na rzecz mieszkańców naszej gminy.

Ponadto Referat Melioracji i Odwod-
nienia na bieżąco uzgadnia dokumenta-
cję techniczną dla przemysłowych inwe-
stycji wielkopowierzchniowych, osiedli 
mieszkalnych i osób fizycznych, w za-
kresie:

   wyznaczenia warunków na odprowa-
dzania wód opadowych i roztopowych 
z terenów zajętych pod inwestycje do 
istniejących urządzeń wodnych,

   wykonania, przebudowy bądź likwi-
dacji urządzeń melioracji wodnych 
i urządzeń wodnych w związku z pla-
nowaną zmianą sposobu zagospoda-
rowania terenu,

   podania warunków technicznych na 
podłączenie do istniejącej sieci miej-
skiej kanalizacji deszczowej,

Sprawy podnoszenia gruntów na 
działkach osób fizycznych

Zadaniami, które realizuje referat Me-
lioracji i Odwodnienia są również sprawy 
dotyczące zmiany stanu wody na grun-
cie w związku z podnoszeniem gruntów 
na działkach osób fizycznych. Sprawy te 
budzą wśród mieszkańców wiele kontro-
wersji i wywołują częste konflikty między 
właścicielami przyległych do siebie nieru-
chomości. W BiP Urzędu Miasta i Gmi-
ny Radzymin znajduje się informacja dla 
mieszkańców i właścicieli nieruchomości 
na temat podnoszenia terenu i zmiany je-
go ukształtowania w świetle obowiązują-
cych przepisów. Działanie to pozwoli na 
zapoznanie się wszystkich zainteresowa-
nych z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami i stosowne do potrzeb podej-
mowanie działań
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W maju EkoPatrol wzbogacił się o nowe narzędzie pracy – Azyl dla zwierząt, czyli gminny 
tymczasowy punkt przetrzymań, do którego trafiają odłowione bezdomne zwierzęta. 

Azyl dla zwierząt - nowe narzędzie Eko Patrolu

Wprowadzone rozwiązanie pozwo-
liło ograniczyć koszty wywożenia psów 
do odległego schroniska, a właściciele 
mogą odbierać swoje zwierzęta na miej-
scu. Zaoszczędzone w ten sposób środki 
będą przeznaczane na opiekę weteryna-
ryjną wolno żyjących kotów lub steryli-
zacje i czipowanie zwierząt, które posia-
dają właściciela.

W azylu, odłowione zwierzęta cze-
kają na swoich właścicieli. Wszystkie 
psy są czipowane, dzięki czemu są już 
na przyszłość zabezpieczone, jeśli od-
najdzie się ich właściciel. Azyl składa się 
z 4 zadaszonych, osłoniętych od wiatru 

boksów z dużymi, ocieplanymi budami. 
W budynku obok wydzielono również 
pomieszczenie na kociarnię, gdzie znaj-
duje się 6 przestronnych klatek z peł-
nym wyposażeniem. Tu schronienie 
znajdują małe bezbronne kocięta, jak 
również dorosłe bezdomne koty. Po-
mieszczenie jest regularnie ozonowane 
dla ochrony zdrowia.

Wszystkim zwierzętom, które tra-
fiają pod opiekę EkoPatrolu robione są 
zdjęcia i zamieszczane na stronie in-
ternetowej gminy www.radzymin.pl 
w zakładce Zwierzęta Gminy Radzy-
min. Stąd udostępniane są na portalach 

społecznościowych, na Facebooku 
w grupie Radzymin.Pupile i na lokal-
nych forach sołeckich. 

Zapraszamy wszystkich miłośników 
zwierząt do pomocy przy rozpowszech-
nianiu informacji o znalezionych zwie-
rzętach oraz wspieraniu przy szukaniu 
nowych domów dla zwierząt.

Czipowanie i sterylizacje
Gmina Radzymin realizuje Program 

Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi 
m.in. poprzez propagowanie czipowa-
nia psów. Wielokrotnie okazało się to 
skutecznym i szybkim sposobem na 

Obowiązkowa segregacja 
śmieci dla wszystkich i zniżki  
za kompostowanie  
od 1 sierpnia 2020 r.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach z dnia 
6 września 2019 r. postawiła przed sa-
morządami i mieszkańcami gminy 
nowe wyzwania. Wg obowiązujących 
przepisów segregacja odpadów nie jest 
już kwestią wyboru, ale obowiązkiem. 
Gminy powinny również wprowadzić 
niższe opłaty dla osób, kompostujących 
odpady organiczne.

W gminie Radzymin nowe zasa-
dy zaczną obowiązywać od 1 sierpnia. 
W związku z obowiązkiem dostosowa-
nia przepisów prawa miejscowego do 
wymogów ww. ustawy, Rada Miejska 
w Radzyminie podjęła nową uchwałę 
dot. gospodarowania odpadami.

Co się zmienia od 1 sierpnia 
2020 roku:
1.   Obowiązkowa segregacja śmieci dla 

wszystkich. Do tej pory mieszkaniec 

miał wybór: „segreguję i płacę mniej” 
lub „nie segreguję i płacę wyższą staw-
kę”. Teraz, wg znowelizowanej ustawy, 
wszyscy są zobowiązani do selektyw-
nej zbiórki odpadów. Każdy właściciel 
nieruchomości, który obecnie zbierał 
odpady w sposób zmieszany musi zło-
żyć nową deklarację, ze wskazaniem 
obowiązku segregacji odpadów.

2.   Podwyższona stawka za brak segre-
gacji odpadów. Ustawodawca zobo-
wiązał gminy do kontrolowania, czy 
mieszkańcy wywiązują się z obowiąz-
kowej selektywnej zbiórki. Jeżeli ten 
obowiązek nie jest realizowany, gmi-
na naliczy opłatę podwyższoną, któ-
ra - w przypadku gminy Radzymin 
- wynosi dwukrotność stawki pod-
stawowej, czyli 64 zł miesięcznie od 
osoby zamieszkałej na terenie zabu-
dowy jednorodzinnej lub 17,90 zł/m3 
zużytej wody w przypadku zabudowy 
wielorodzinnej (ustawodawca okre-
ślił tę podwyższoną stawkę od 2 do 
4-krotności bazowej ceny).

3.   Zniżki za kompostownik. Nowelizacja 

ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach przewidziała ulgi 
za kompostowanie bioodpadów 
w domach jednorodzinnych. W gmi-
nie Radzymin, zgodnie z podjętą na 
ostatniej sesji uchwałą, w zabudowie 
jednorodzinnej, w której kompostuje 
się bioodpady w przydomowym kom-
postowniku, zniżka za odbiór i zago-
spodarowanie odpadów wyniesie 1,5 
zł miesięcznie od osoby. Aby skorzy-
stać ze zniżki, niezbędne będzie zło-
żenie nowej deklaracji.

4.   Zasady ustalania ilości zużytej wody 
– dotyczy nieruchomości z zabudową 
wielorodzinną: w przypadku nieru-
chomości wyposażonej w wodomierz, 
zużycie wody ustala się na podstawie 
średniego miesięcznego zużycia wody 
na cele bytowe za okres 6 miesięcy po-
przedzających miesiąc złożenia dekla-
racji, ustalone w oparciu o odczyt na 
wodomierzu głównym.
Obowiązek określenia zasad ustala-

nia ilości zużytej wody wynika z art. 6j 
ust. 3e ustawy o utrzymaniu czystości 

Od 1 sierpnia br. w gminie Radzymin zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące 
gospodarowania odpadami. Pojawi się obowiązek segregacji śmieci dla wszystkich 
a w domach jednorodzinnych posiadających kompostownik wprowadzone zostaną 
ulgi za kompostowanie bioodpadów. Wszystkie wprowadzone przez gminę zmiany 
wynikają z obowiązków nałożonych na samorządy nowelizacją ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.

Kompostowanie 
– to się opłaca

Krótka instrukcja kompostowania
Kompostownik można zakupić w markecie budowlanym czy sklepie 
ogrodniczym lub wykonać go samodzielnie, np. ze starych palet czy 
desek. Jego wielkość należy dostosować do własnych potrzeb – im 

większy ogród, tym większy kompostownik będzie potrzebny. Najle-
piej zlokalizować go w miejscu zacienionym lub w półcieniu, co ograni-

czy wysychanie kompostu.

Co nadaje się na kompost?
• materia zielona (źródło azotu 
i wilgoci), np. odpadki kuchen-

ne (skorupki jaj, resztki owoców 
i warzyw, fusy z kawy i herba-
ty) i odpady ogrodowe (skoszo-
na trawa, resztki roślinne, ścinki 

krzewów, kwiatów itp.),
• materia brązowa (źródło wę-
gla), np. liście, tektura, papier, 

trociny, zrębki, drobne gałązki.

Co nie nadaje się  
do kompostowania?

•  resztki mięsa, ryb, kości,
•  skórki cytrusów (traktowane 

preparatami chemicznymi),
•  odchody zwierząt domowych,
•  porażone chorobami resztki 

roślinne,
•  dojrzałe chwasty z nasionami,
•  zadrukowany kolorowy papier,

- popiół węglowy.

Aby otrzymać dobrej jakości kompost, należy zachować odpowiednią 
proporcję pomiędzy odpadami zielonymi i brązowymi  

– najlepsza proporcja to 2:3, czyli 40% odpadów mokrych zielonych na 
60% odpadów suchych brązowych.

Proces kompostowania wymaga ciągłego napowietrzania, dlatego 
kompost warto przemieszać przy dodawaniu kolejnych warstw.

odnalezienie ich właścicieli. Gdy Eko-
Patrol znajdzie bezdomnego psa, naj-
pierw skanuje go w poszukiwaniu czipa. 
Jeśli pies jest zaczipowany i ma zareje-
strowany czip, natychmiast może wró-
cić do właściciela. Warto więc czipować 
swoje psy i oszczędzić im stresu, szcze-
gólnie że można uzyskać refundację 
części kosztów od gminy. Gmina party-
cypuje również w kosztach sterylizacji 
zwierząt domowych (od 70 zł za kastra-
cję kocura do 270 zł za kastrację suki). 
Wszelkie informacje można uzyskać na 
stronie internetowej urzędu w zakładce 
Gminny Program Opieki Nad Zwierzę-
tami oraz u pracowników EkoPatrolu.

Godziny pracy EkoPatrolu pokrywa-
ją się z godzinami pracy Urzędu Miasta 
i Gminy Radzymin. Po godzinach pracy 
wszelkie zgłoszenia dotyczące bezdom-
nych zwierząt należy kierować na Policję.

Kontakt do EkoPatrolu:  
22 66 76 700 • eko@radzymin.pl

Obowiązkowe oznakowanie i segregacja 
odpadów oraz zniżki za kompostowanie 
już od 1 sierpnia br.
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 W Ciemnem dla umożliwienia roz-
woju działalności gospodarczej, w planie 
wyznaczono tereny o charakterze pro-
dukcyjno-usługowym, natomiast w są-
siedztwie węzła „Radzymin Południe” 
zlokalizowano tereny zabudowy usłu-
gowej o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2. Ustalono również tereny dla 
uzupełnień i rozwoju zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, w tym z to-
warzyszącą bądź z przeważającą funk-
cją usługową, a także tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na dział-
kach leśnych.

W obrębie Stary Dybów, wzdłuż 
drogi ekspresowej S8 powiązanej po-
przez układ komunikacyjny z dostęp-
nością do węzłów „Radzymin Północ” 

i „Radzymin Południe” oraz wzdłuż linii 
kolejowej, wyznaczono tereny dla rozwo-
ju działalności gospodarczej o charakte-
rze produkcyjno-usługowym, uzupeł-
nione dodatkowo terenami dla rozwoju 
zabudowy usługowej. W częściach środ-
kowej i północnej obszaru wyznaczono 
tereny dla uzupełnień i rozwoju zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
w tym z dopuszczeniem zabudowy usłu-
gowej oraz zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej ekstensywnej położone 
w otoczeniu terenów rolniczych. W czę-
ści wschodniej, w dolinie rzeki Rządzy, 
stanowiącej lokalny korytarz ekologicz-
ny, ustalono tereny łąk i pastwisk oraz 
wód powierzchniowych śródlądowych.

Natomiast w Zwierzyńcu, w rejonie 

węzła „Radzymin Północ”, plan wska-
zuje tereny dla rozwoju działalności 
gospodarczej o charakterze produkcyj-
no-usługowym. W części zachodniej 
obszaru wyznaczono tereny dla uzupeł-
nień i rozwoju zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, w tym z dopuszczeniem 
zabudowy usługowej oraz zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej eksten-
sywnej położone w otoczeniu terenów 
rolniczych, a także tereny zabudowy 
usługowej. W dolinie rzeki Rządzy sta-
nowiącej lokalny korytarz ekologiczny 
ustalono tereny łąk i pastwisk. Jako to-
warzyszące wyznaczono tereny lasów, 
zieleni naturalnej oraz wód powierzch-
niowych śródlądowych – rowów melio-
racyjnych.

W kwietniu i w czerwcu zakończyły się, podjęciem stosownych uchwał, 
procedury planistyczne trzech kolejnych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, dla obrębów Ciemne, Stary Dybów i Zwierzyniec.

Na przełomie maja i czerwca tego roku Referat Partycypacji i Polityki Społecznej 
zaprosił  mieszkańców gminy Radzymin do zaopiniowania projektu utworzenia 
Osiedla Centrum – nowej jednostki pomocniczej, obejmującej swoimi granicami 
historyczne centrum Radzymina.

MPZP dla obrębów Ciemne,  
Stary Dybów i Zwierzyniec

Osiedle Centrum – nowa jednostka 
pomocnicza w obszarze miasta

Konsultacje społeczne wpisują 
się w plany przebudowy śródmie-
ścia. Nowa jednostka pomocnicza 
ma zacieśnić współpracę pomiędzy 
Gminą a mieszkańcami centrum, 
aby efektywnie zarządzać dalszym 
rozwojem centrum miasta. Z miesz-
kańcami Radzymina konsultowano 
przebieg granic Osiedla Centrum. 

W jego obrębie znalazły się naj-
bardziej reprezentacyjne obiekty 
i miejsca, m.in.: pl. T. Kościuszki, 
Stary Rynek, kolegiata wraz z kla-
sycystycznym kompleksem sakral-
nym oraz ulica Konstytucji 3 Maja. 
To także obszar charakteryzujący 
się dużą gęstością zaludnienia oraz 
dużą ilością instytucji, punktów 

handlowych i usługowych zlokali-
zowanych w tym miejscu. W trakcie 
konsultacji poddano  ocenie projekt 
statutu jednostki pomocniczej. Do-
kument definiował zakres działania 
osiedla, organizację pracy walnego 
zgromadzenia oraz zarządu. Wśród 
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W ostatnich miesiącach z niepokojem 
zauważamy w gminie Radzymin zwięk-
szenie skali powstawania tzw. „dzikich 
wysypisk”. Nie jesteśmy z tym proble-
mem odosobnieni, bowiem dotyczy on 
większości gmin w Polsce. Drastycznie 
rosnące koszty odbioru odpadów powo-
dują coraz więcej nagannych zachowań, 
polegających na podrzucaniu odpadów 
w miejsca do tego nieprzeznaczone. Od 
początku roku 2020 w gminie Radzymin 
odnotowano bardzo liczne przypad-
ki podrzucania odpadów, przeważnie 
w otulinie leśnej Radzymina, Rudy, Bo-
rek, Załubic czy Arciechowa. Niechlubne 
przypadki zgłaszane są najczęściej przez 
mieszkańców gminy, którzy natrafiają na 
dzikie wysypiska podczas leśnych wędró-
wek. Mimo wielu akcji sprzątania lasów, 

organizowanych z inicjatywy mieszkań-
ców, radnych czy działkowiczów, śmieci 
w lasach wciąż przybywa. Charakter od-
padów wskazuje, że pochodzić one mogą 
z pseudo-działalności. Najczęściej są to 
odpady budowlano-remontowe lub czę-
ści samochodowe z nielegalnych rozbió-
rek samochodów.
Apelujemy o Państwa czujność. W przy-
padku, gdy dostrzeżemy nielegalny pro-
ceder podrzucania odpadów do lasu, pro-
simy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu 
na policję lub do gminnego EkoPatrolu 
pod nr tel. 22 667 67 00.

Plaga dzikich 
wysypisk

i porządku w gminie, dodanego usta-
wą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach oraz niektórych in-
nych ustaw.

Bez zmian pozostają wysokości 
opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Jedyna zmiana to pla-
nowane wprowadzenie zniżki w wy-
sokości 1,5 zł za kompostowanie bio-
odpadów od sierpnia br.

Konieczność zaopatrzenia nieru-
chomości w pojemnik na odpady

Przypominamy, że od 1 stycznia br. 
istnieje konieczność zaopatrzenia nie-
ruchomości w pojemnik do odbioru 
śmieci. Mieszkańcy, którzy nie zaku-
pili własnego pojemnika i korzysta-
ją nadal z pojemnika dzierżawione-
go od firmy IMPERF zobowiązani są 
do niezwłocznego wykupu lub zwrotu 
pojemnika firmie. Kontakt do firmy 
IMPERF: 22 787 88 65 lub 22 786 89 46.

Przy okazji informujemy, że firma 
MPK Pure Home odpowiedzialna za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów 
w gminie Radzymin rozpoczęła już 
proces znakowania pojemników na 
śmieci zmieszane z wykorzystaniem 
technologii RFID. Pod kołnierzem po-
jemników jest montowany transpon-
der RFID (tzw. czip). Odpady będą 
odbierane jedynie z pojemników wy-
posażonych w nowe czipy. System ten 
umożliwia potwierdzenie dokonania 
odbioru odpadów danej frakcji z kon-
kretnej nieruchomości oraz oznacze-
nie daty i godziny wykonania usługi.

Właściciele nieruchomości otrzy-
mają również kody kreskowe, którymi 
należy oznakować worki na śmieci se-
gregowane. Worki z odpadami segre-
gowanymi nie oznaczone kodem kre-
skowym nie będą odbierane.

Konieczność złożenia nowej dekla-
racji do 10 września 2020 roku

Jeśli:
1.   obecnie mieszkaniec nieruchomo-

ści zbierał odpady w sposób zmie-
szany, musi złożyć nową deklarację, 
ze wskazaniem obowiązku segrega-
cji odpadów.

2.   mieszkaniec nieruchomości jed-
norodzinnej ma przydomowy 
kompostownik i zamierza sko-
rzystać ze zniżki za kompostowa-
nie odpadów w kompostowniku 
musi złożyć nową deklarację naj-
później do dnia 10 września 2020 r.
Może tego dokonać:

•  osobiście w Biurze Obsługi Inte-
resanta, w Budynku A Urzędu, Pl. 
T. Kościuszki 2 w Radzyminie lub 
w Referacie Gospodarki Odpadami, 
w Budynku C przy ul Komunalnej 2 
w Radzyminie,

•  listownie na adres Urzędu Miasta 
i Gminy Radzymin: Pl. T. Kościusz-
ki 2, 05-250 Radzymin

•  lub elektronicznie za pośrednictwem 
e-PUAP.

Wzór nowej deklaracji dostępny jest 
na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy 
Radzymin, w zakładce „gospodarka 
odpadami”  lub w formie papierowej 
do pobrania w siedzibie Urzędu.

Ze względu na pandemię CO-
VID-19, spowodowaną przez koro-
nawirusa SARS-CoV-2, dopuszcza 
się możliwość elektronicznego złoże-
nia nowej deklaracji na adres: umig@
radzymin.pl. Wszelkie pytania do-
tyczące planowanych zmian pro-
szę kierować na ten adres lub pod nr  
tel. 22 667 68 68/73/76. 
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W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, decyzją rządu od 12 marca 
br. zamknięto placówki oświatowe na terenie całego kraju, z czego dwa pierwsze dni był to okres 
przejściowy. Od 25 marca 2020 r. rozporządzeniem MEN wprowadzono obowiązek realizowania 
podstawy programowej, tak aby nauczyciele mogli systematycznie przekazywać wiedzę, 
kontaktować się ze swoimi uczniami i wystawiać im oceny.

Szkoły i przedszkola – zdalne 
nauczanie podczas pandemii

W gminie Radzymin już od pierw-
szych dni zamknięcia przedszkoli 
i szkół podstawowych podjęto dzia-
łania służące utrzymaniu kontaktu 
z uczniami i rodzicami w celu prze-
kazywania materiałów do nauki. Re-
alizacja podstawy programowej od-
bywała się za pośrednictwem takich 
narzędzi jak Zoom, MS Office 365, 
4parents, Facebook, Messenger oraz 
dziennik elektroniczny LIBRUS. 
Dzięki temu, że systemy LIBRUS 
i 4parents były już wcześniej używane 
we wszystkich radzymińskich szko-
łach i przedszkolach, możliwe było 
dość sprawne zastosowanie tych na-
rzędzi w nauce zdalnej oraz ułatwi-
ły kontakty uczniom, nauczycielom 
i rodzicom. Dyrektorzy radzymiń-
skich szkół i przedszkoli, przy po-
mocy pracowników gminy i CUW, 
w krótkim czasie i z bardzo dobrym 
skutkiem poradzili sobie z nową „rze-
czywistością edukacyjną”. Świadczy 

o tym choćby pozyskanie 33 nowych 
laptopów do celów edukacyjnych dla 
szkół podstawowych, wypożyczanie 
uczniom i nauczycielom szkolnego 
sprzętu oraz dodatkowe aplikacje na 
nowy sprzęt IT m.in. uzyskano 100 
tys. zł ze środków unijnych dla ZSP 
w Ciemnem.

Decyzją rządu, od 6 maja br. do-
puszczono możliwość otwarcia przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych 
przy zachowaniu wytycznych Mini-
stra Zdrowia oraz Głównego Inspek-
tora Sanitarnego.

W ciągu zaledwie tygodnia, Bur-
mistrz Radzymina Krzysztof Chaciń-
ski zorganizował dwie telekonferencje 
z dyrektorami przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych w celu uzgodnienia przy-
gotowań radzymińskich przedszkoli 
i opracowania procedur bezpieczeń-
stwa oraz zabezpieczenia placówek 
w środki higieny. Ze względu na czas 

potrzebny na pełne wdrożenie pro-
cedur, na nową organizację pracy, 
zapadła decyzja o wznowieniu dzia-
łalności przedszkoli publicznych od 
poniedziałku, 18 maja 2020 r. Z dekla-
rowanych 267 dzieci, których rodzi-
ce wyrazili chęć powrotu do przed-
szkola, dnia 18 maja br. z wychowania 
przedszkolnego skorzystało 195 dzieci. 
W kolejnych tygodniach można było 
zaobserwować wzrost dzieci uczęsz-
czających do przedszkoli, tj.: od dnia 
25 maja – 270 dzieci, od dnia 1 czerwca 
– 319 dzieci.

Zgodnie z wytycznymi GIS, przy 
organizacji opieki dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, należy pamiętać;

   o liczebności grup oraz minimalnej 
przestrzeni do wypoczynku, zaba-
wy i zajęć - 12 dzieci, 4 m2 na osobę, 
a od 8 czerwca br. – 16 dzieci, 3m2,

   grupa powinna przebywać w wy-
znaczonej i stałej sali,

   z pomieszczenia tego należy usunąć 

przedmioty, których nie można ła-
two i skutecznie zdezynfekować,

   organizując pracę przedszkola, dy-
rektorzy powinni ponadto unie-
możliwić kontakty poszczególnych 
grup dzieci oraz maksymalnie 
ograniczyć kontakty z osobami 
z zewnątrz.
Równocześnie z trwającymi praca-

mi nad otwarciem przedszkoli, rozpo-
częto przygotowania do wznowieniem 
pracy klas I-III szkół podstawowych. 
W gminie Radzymin uczniowie klas 
I-III mogą brać udział w zajęciach 
opiekuńczo–wychowawczych z ele-
mentami zajęć dydaktycznych od dnia 
25 maja 2020 r. W klasie mogło prze-
bywać podobnie jak w przedszkolach 
przed zmianą do 12 uczniów.

W uzasadnionych przypadkach 
za zgodą organu prowadzącego moż-
na zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej 
niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów 
w grupie należy uwzględnić także 

najważniejszych celów, przyświeca-
jących powołaniu Osiedla Centrum 
uwzględniono m.in. współdziałanie 
jednostki z organami gminy w wy-
konywaniu zadań publicznych na 
rzecz mieszkańców osiedla oraz za-
spokajanie zbiorowych potrzeb jego 
mieszkańców, w tym podtrzymywa-
nie tradycji kulturowych na tym hi-
storycznie ważnym dla miasta tere-
nie. 

Kierunki zmian wytyczył wcze-
śniej przeprowadzony przez samo-
rząd konkurs urbanistyczny. An-
kietowani oceniając zwycięskie 
koncepcje projektowe wypowiada-
li się na temat swoich oczekiwań 
i wyobrażeń dotyczących rozwią-
zań ruchu pieszego, rowerowego 
i kołowego w tym rejonie czy stwo-
rzenia miejsc na spotkania i wyda-
rzenia uliczne. Gmina po uzyska-
niu w 2017 roku dofinansowania 

na rewitalizację parków miejskich 
i centrum ogłosiła w czerwcu 2020 
roku przetarg na zaprojektowanie 
parków wraz z fragmentami ulic 
Konstytucji 3-ego maja, POW, Kiliń-
skiego i Traugutta. Przeprowadzone 
konsultacje wpisują się w działania 
zmierzające w kierunku stworzenia 
spójnego, nowoczesnego centrum 
miasta, odpowiadającego aspira-
cjom jego mieszkańców.

„Cieszę się, że ważne procesy de-
cyzyjne wspierane są przez konsulta-
cje społeczne, choć chciałbym także 
zaapelować do naszych mieszkańców 
o większy w nich udział”. – mówi 
Krzysztof Dobrzyniecki, Wicebur-
mistrz Radzymina (foto). – „Stwo-
rzenie Osiedla Centrum pomoże za-
planować rozwój miasta w dłuższej 
perspektywie.  To test aktywności 
społecznej. Jeśli wypadnie dobrze, 
będziemy myśleć o powołaniu osiedli 
w innych częściach miasta, tak aby 
budować zaangażowanie społeczne, 

podobnie jak ma to miejsce w sołec-
twach na terenach wiejskich”.

To właśnie na obszarach wiejskich 
w tym roku utworzono trzy nowe so-
łectwa: Sołectwo Słupno 1, Sołectwo 
Słupno 2 oraz Sołectwo Górki. Po-
wstały z podziału dotychczasowego 
Sołectwa Stare Słupno. Utworzenie 
sołectw poprzedziły również kon-
sultacje społeczne, dotyczące granic 

jednostek oraz statutów, przeprowa-
dzone na przełomie lutego i marca 
tego roku. Ponad 80 % ankietowa-
nych wyraziło poparcie dla nowych 
jednostek pomocniczych, czego efek-
tem było ich utworzenie na mocy 
kwietniowej uchwały Rady Miejskiej 
w Radzyminie. W maju i czerwcu te-
mat podziału Starostwa Stare Słupno 
wrócił jeszcze raz w konsultacjach 

społecznych. Tym razem ich przed-
miotem były zmiany formalne do-
tyczące statutów nowych sołectw. 
Ankietowani zgłosili uwagi, które 
uwzględniono w sołeckich statu-
tach.  Dotyczyły m.in. uprawnień 
osób mogących brać udział w zebra-
niu wspólnoty, procesu głosowania 
czy wyborów przewodniczącego za-
rządu.
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rodzaj niepełnosprawności uczniów.  
W wyniku przeprowadzonej diagno-
zy zapotrzebowania w zakresie opie-
ki i nauki nad uczniami w szkołach 
podstawowych, zadeklarowano 256 
uczniów w dniu 25 maja 2020 r. obec-
nych było 201, natomiast już tydzień 
później w szkołach obecnych było 349 
uczniów. Umożliwienie realizacji pod-
stawy programowej podczas zajęć dy-
daktycznych w szkole oraz zorgani-
zowanie opieki świetlicowej w godz. 
7.00-17.00 pozwoliło wielu rodzicom na 
powrót do pracy, zaś liczba procento-
wa uczniów, którzy powrócili do szko-
ły jest jedną z wyższych w skali kraju.

Dyrektorzy radzymińskich pla-
cówek oświatowych, we współpracy 
z Burmistrzem Radzymina, Centrum 
Usług Wspólnych w Radzyminie oraz 
Kuratorium Oświaty w Warszawie, 
stale monitorują pracę swoich przed-
szkoli i szkół, w celu przestrzegania 
obowiązujących wytycznych oraz 
procedur. II Semestr roku szkolnego 
2019/2020 to wyjątkowy czas, który 
zapewne zapadnie w pamięci na wiele 
lat, ale należy podkreślić, że społecz-
ność przedszkolna i szkolna w gminie 
Radzymin poradziła sobie w opisanej 
sytuacji bardzo dobrze. 

W dniach 25 i 26 czerwca 2020 r. 
odbyły się uroczystości zakończenia 
roku szkolnego 2019/2020, które ofi-
cjalnie zakończyły niespotykany do-
tąd rok szkolny. Życzymy wszystkim 
uczniom, rodzicom oraz pracowni-
kom szkół wspaniałych i bezpiecz-
nych wakacji oraz, aby od września 
2020 r. zajęcia lekcyjne odbywały się 
już w tradycyjnej, stacjonarnej formie.
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Radzymin, Os. Victoria 4:05 5:10 6:05 7:10 9:30 11:30 14:05 15:03 16:03 18:08 20:20
Radzymin, Słowackiego 4:06 5:11 6:06 7:11 9:31 11:31 14:06 15:04 16:04 18:09 20:21
Radzymin, Korczaka 4:07 5:12 6:07 7:12 9:32 11:32 14:07 15:05 16:05 18:10 20:22
Radzymin, Norwida 4:08 5:13 6:08 7:13 9:33 11:33 14:09 15:07 16:07 18:11 20:23
Możliwa przesiadka z autobusu linii 738 jadącego w kierunku Radzymina 
Radzymin, Ks.Czartoryskiej 02 4:13 5:18 6:13 7:18 9:38 11:38 14:14 15:10 16:09 18:14 20:25
Radzymin, Biedronka 01 4:14 5:19 6:14 7:19 9:39 11:39 14:15 15:11 16:10 18:15 20:26
SKM S3 z WARSZAWY x 5:17 6:10 x x x x x x 18:13 x
Radzymin, PKP Radzymin 4:16 5:21 6:16 7:23 x x x x 16:13 18:18 20:28
SKM S3 do WARSZAWY 4:28 5:30 6:30 7:30 x x x x 16:26 18:30 20:47
Radzymin, Wycinki - Kapliczka 4:19 5:24 6:15 7:25 9:40 11:40 14:16 15:12 16:18 18:21 20:30
Radzymin, Przemysłowa 4:20 5:25 6:16 7:26 9:41 11:41 14:17 15:13 16:19 18:22 20:31
Radzymin, Rzeczna 4:22 5:27 6:18 7:28 9:43 11:43 14:19 15:15 16:21 18:24 20:33
Ruda, Nadrzeczna 4:23 5:28 6:19 7:29 9:44 11:44 14:20 15:16 16:22 18:25 20:34
Ruda, Promienna 4:24 5:29 6:20 7:30 9:45 11:45 14:21 15:17 16:23 18:26 20:35
Ruda, OSP 4:25 5:30 6:21 7:31 9:46 11:46 14:22 15:18 16:24 18:27 20:36
Ruda, Kapliczka 4:26 5:31 6:22 7:32 9:47 11:47 14:23 15:19 16:25 18:28 20:37
Borki, Leszczynowa 4:28 5:33 6:24 7:34 9:49 11:49 14:25 15:21 16:27 18:30 20:39
Borki, Rekreacyjna 4:29 5:34 6:25 7:35 9:50 11:50 14:26 15:22 16:28 18:31 20:40
Borki, Błękitna 4:31 5:36 6:27 7:37 9:52 11:52 14:28 15:24 16:30 18:33 20:42
Borki, Rekreacyjna 4:32 5:37 6:28 7:38 9:53 11:53 14:29 15:25 16:31 18:34 20:43
Borki, Leszczynowa 4:33 5:38 6:29 7:39 9:54 11:54 14:30 15:26 16:32 18:35 20:44
Ruda, Teresin 4:34 5:39 6:30 7:40 9:55 11:55 14:31 15:27 16:33 18:36 20:45
Stare Załubice, Szkoła 4:36 5:41 6:32 7:42 9:57 11:57 14:33 15:29 16:35 18:38 20:47
Stare Załubice, Poczta 4:37 5:42 6:33 7:43 9:58 11:58 14:34 15:30 16:36 18:39 20:48
Nowe Załubice, Starorzecze 4:39 5:44 6:35 7:45 10:00 12:00 14:36 15:32 16:38 18:40 20:50
Nowe Załubice, Irysowa 4:40 5:45 6:36 7:46 10:01 12:01 14:37 15:33 16:39 18:41 20:51
Nowe Załubice, Opolska - pętla 4:41 5:46 6:37 7:47 10:02 12:02 14:38 15:34 16:40 18:42 20:52
Nowe Załubice, Irysowa 4:42 5:47 6:38 7:48 10:03 12:03 14:39 15:35 16:41 18:43 20:53
Nowe Załubice, Starorzecze 4:43 5:48 6:39 7:49 10:04 12:04 14:40 15:36 16:42 18:44 20:54
Stare Załubice. Poczta 4:46 5:51 6:42 7:52 10:07 12:07 14:43 15:39 16:45 18:46 20:57
Stare Załubice, Szkoła 4:47 5:52 6:43 7:53 10:08 12:08 14:44 15:40 16:46 18:47 20:58
Stare Załubice 4:48 5:53 6:44 7:54 10:09 12:09 14:45 15:41 16:47 18:48 20:59
Stare Załubice, Marcinki 4:49 5:54 6:45 7:55 10:10 12:10 14:46 15:42 16:48 18:49 21:00
Stare Załubice, Zegrzyńska 4:49 5:54 6:45 7:55 10:10 12:10 14:46 15:42 16:48 18:49 21:00
Stare Załubice, Wolica 4:50 5:55 6:46 7:56 10:11 12:11 14:47 15:43 16:49 18:50 21:01
Stare Załubice, Jaworowa 4:52 5:57 6:48 7:58 10:13 12:13 14:49 15:45 16:51 18:52 21:03
Arciechów, Żeglarska 4:53 5:58 6:49 7:59 10:14 12:14 14:50 15:46 16:52 18:53 21:04
Arciechów, Słoneczna 4:54 5:59 6:50 8:00 10:15 12:15 14:51 15:47 16:53 18:54 21:05
Arciechów, Arciechów - pętla 4:57 6:02 6:53 8:03 10:18 12:18 14:54 15:50 16:56 18:57 21:08
Arciechów, Jaworowa 4:59 6:04 6:55 8:05 10:20 12:20 14:56 15:52 16:58 18:59 21:10
Stare Załubice, Pod Świerkami 5:00 6:05 6:56 8:06 10:21 12:21 14:57 15:53 16:59 19:00 21:11
Stare Załubice, Wolica 5:01 6:06 6:57 8:07 10:22 12:22 14:58 15:54 17:00 19:01 21:12
Borki, Główna 5:02 6:07 6:58 8:08 10:23 12:23 14:59 15:55 17:01 19:02 21:13
Borki, Siwek 5:02 6:07 6:58 8:08 10:23 12:23 14:59 15:55 17:01 19:02 21:13
Borki, Główna 5:03 6:08 6:59 8:09 10:24 12:24 15:00 15:56 17:02 19:03 21:14
Stare Załubice, Wolica 5:03 6:08 6:59 8:09 10:24 12:24 15:00 15:56 17:02 19:03 21:14
Stare Załubice, Zegrzyńska 5:04 6:09 7:00 8:10 10:25 12:25 15:01 15:57 17:03 19:04 21:15
Stare Załubice, Marcinki 5:04 6:09 7:00 8:10 10:25 12:25 15:01 15:57 17:03 19:04 21:15
Stare Załubice 5:05 6:10 7:01 8:11 10:26 12:26 15:02 15:58 17:04 19:05 21:16
Stare Załubice, Szkoła 5:07 6:12 7:03 8:13 10:28 12:28 15:04 16:00 17:06 19:07 21:18
Borki, Leszczynowa 5:10 6:15 7:06 8:16 10:31 12:31 15:07 16:03 17:09 19:10 21:21
Borki, Rekreacyjna 5:11 6:16 7:07 8:17 10:32 12:32 15:08 16:04 17:10 19:11 21:22
Borki, Błękitna 5:13 6:18 7:09 8:19 10:34 12:34 15:10 16:06 17:12 19:13 21:24
Borki, Rekreacyjna 5:14 6:19 7:10 8:20 10:35 12:35 15:11 16:07 17:13 19:14 21:25
Borki, Leszczynowa 5:15 6:20 7:11 8:21 10:36 12:36 15:12 16:08 17:14 19:15 21:26
Ruda, Teresin 5:16 6:21 7:12 8:22 10:37 12:37 15:13 16:09 17:15 19:16 21:27
Ruda, Kapliczka 5:18 6:23 7:14 8:24 10:39 12:39 15:15 16:11 17:17 19:18 21:29
Ruda, OSP 5:19 6:24 7:15 8:25 10:40 12:40 15:16 16:12 17:18 19:19 21:30
Ruda, Promienna 5:20 6:25 7:16 8:26 10:41 12:41 15:17 16:13 17:19 19:20 21:31
Ruda, Nadrzeczna 5:21 6:26 7:17 8:27 10:42 12:42 15:18 16:14 17:20 19:21 21:32
Ruda, Rzeczna 5:22 6:27 7:18 8:28 10:43 12:43 15:19 16:15 17:21 19:22 21:33
Ruda, Przemysłowa 5:24 6:29 7:20 8:30 10:45 12:45 15:21 16:17 17:23 19:24 21:35
Radzymin, Wycinki - Kapliczka 5:25 6:30 7:21 8:31 10:46 12:46 15:22 16:18 17:24 19:25 21:36
SKM S3 z WARSZAWY 5:17 6:10 x x x x 15:14 x 17:09 19:17 x
Radzymin, PKP Radzymin 5:28 6:33 7:24 x x x 15:25 16:21 17:26 19:28 x
SKM S3 do WARSZAWY 5:30 x 7:30 x x x x 16:26 x 19:30 x
Radzymin, Wróblewskiego 5:30 6:35 7:23 8:33 10:48 12:48 15:27 16:23 17:26 19:30 21:38
Radzymin, Ks.Czartoryskiej 01 5:32 6:37 7:25 8:35 10:50 12:50 15:29 16:25 17:28 19:32 21:40
Możliwa przesiadka do autobusu linii 738 jadącego w kierunku Warszawy 
Radzymin, Norwida 02 5:36 6:41 7:29 8:39 10:54 12:54 15:33 16:29 17:32 19:36 21:44
Radzymin, Korczaka 02 5:38 6:43 7:31 8:41 10:56 12:56 15:35 16:31 17:34 19:38 21:46
Radzymin, Słowackiego 5:39 6:44 7:32 8:42 10:57 12:57 15:36 16:32 17:35 19:39 21:47
Radzymin, Os. Victoria 5:40 6:45 7:33 8:43 10:58 12:58 15:37 16:33 17:36 19:40 21:48

Radzymin, Os. Victoria 6:15 8:30 10:30 12:30 14:30 17:30
Radzymin, Słowackiego 6:16 8:31 10:31 12:31 14:31 17:31
Radzymin, Korczaka 6:17 8:32 10:32 12:32 14:32 17:32
Radzymin, Norwida 6:18 8:33 10:33 12:33 14:33 17:33
Możliwa przesiadka z autobusu linii 738 jadącego w kierunku Radzymina 
Radzymin, Ks.Czartoryskiej 6:22 8:37 10:37 12:37 14:37 17:37
Radzymin, Biedronka 01 6:24 8:39 10:39 12:39 14:39 17:39
Radzymin, Wycinki - Kapliczka 6:25 8:40 10:40 12:40 14:40 17:40
Radzymin, Przemysłowa 6:26 8:41 10:41 12:41 14:41 17:41
Radzymin, Rzeczna 6:28 8:43 10:43 12:43 14:43 17:43
Ruda, Nadrzeczna 6:29 8:44 10:44 12:44 14:44 17:44
Ruda, Promienna 6:30 8:45 10:45 12:45 14:45 17:45
Ruda, OSP 6:31 8:46 10:46 12:46 14:46 17:46
Ruda, Kapliczka 6:32 8:47 10:47 12:47 14:47 17:47
Borki, Leszczynowa 6:34 8:49 10:49 12:49 14:49 17:49
Borki, Rekreacyjna 6:35 8:50 10:50 12:50 14:50 17:50
Borki, Błękitna 6:37 8:52 10:52 12:52 14:52 17:52
Borki, Rekreacyjna 6:38 8:53 10:53 12:53 14:53 17:53
Borki, Leszczynowa 6:39 8:54 10:54 12:54 14:54 17:54
Ruda, Teresin 6:40 8:55 10:55 12:55 14:55 17:55
Stare Załubice, Szkoła 6:42 8:57 10:57 12:57 14:57 17:57
Stare Załubice, Poczta 6:43 8:58 10:58 12:58 14:58 17:58
Nowe Załubice, Starorzecze 6:45 9:00 11:00 13:00 15:00 18:00
Nowe Załubice, Irysowa 6:46 9:01 11:01 13:01 15:01 18:01
Nowe Załubice, Opolska - pętla 6:47 9:02 11:02 13:02 15:02 18:02
Nowe Załubice, Irysowa 6:48 9:03 11:03 13:03 15:03 18:03
Nowe Załubice, Starorzecze 6:49 9:04 11:04 13:04 15:04 18:04
Stare Załubice. Poczta 6:52 9:07 11:07 13:07 15:07 18:07
Stare Załubice, Szkoła 6:53 9:08 11:08 13:08 15:08 18:08
Stare Załubice 6:54 9:09 11:09 13:09 15:09 18:09
Stare Załubice, Marcinki 6:55 9:10 11:10 13:10 15:10 18:10
Stare Załubice, Zegrzyńska 6:55 9:10 11:10 13:10 15:10 18:10
Stare Załubice, Wolica 6:56 9:11 11:11 13:11 15:11 18:11
Stare Załubice, Jaworowa 6:58 9:13 11:13 13:13 15:13 18:13
Arciechów, Żeglarska 6:59 9:14 11:14 13:14 15:14 18:14
Arciechów, Słoneczna 7:00 9:15 11:15 13:15 15:15 18:15
Arciechów, Arciechów - pętla 7:03 9:18 11:18 13:18 15:18 18:18
Arciechów, Jaworowa 7:05 9:20 11:20 13:20 15:20 18:20
Stare Załubice, Pod Świerkami 7:06 9:21 11:21 13:21 15:21 18:21
Stare Załubice, Wolica 7:07 9:22 11:22 13:22 15:22 18:22
Borki, Główna 7:08 9:23 11:23 13:23 15:23 18:23
Borki, Siwek 7:09 9:24 11:24 13:24 15:24 18:24
Borki, Główna 7:10 9:25 11:25 13:25 15:25 18:25
Stare Załubice, Wolica 7:11 9:26 11:26 13:26 15:26 18:26
Stare Załubice, Zegrzyńska 7:12 9:27 11:27 13:27 15:27 18:27
Stare Załubice, Marcinki 7:12 9:27 11:27 13:27 15:27 18:27
Stare Załubice 7:13 9:28 11:28 13:28 15:28 18:28
Stare Załubice, Szkoła 7:15 9:30 11:30 13:30 15:30 18:30
Borki, Leszczynowa 7:18 9:33 11:33 13:33 15:33 18:33
Borki, Rekreacyjna 7:19 9:34 11:34 13:34 15:34 18:34
Borki, Błękitna 7:21 9:36 11:36 13:36 15:36 18:36
Borki, Rekreacyjna 7:22 9:37 11:37 13:37 15:37 18:37
Borki, Leszczynowa 7:23 9:38 11:38 13:38 15:38 18:38
Ruda, Teresin 7:24 9:39 11:39 13:39 15:39 18:39
Ruda, Kapliczka 7:26 9:41 11:41 13:41 15:41 18:41
Ruda, OSP 7:27 9:42 11:42 13:42 15:42 18:42
Ruda, Promienna 7:28 9:43 11:43 13:43 15:43 18:43
Ruda, Nadrzeczna 7:29 9:44 11:44 13:44 15:44 18:44
Ruda, Rzeczna 7:30 9:45 11:45 13:45 15:45 18:45
Ruda, Przemysłowa 7:32 9:47 11:47 13:47 15:47 18:47
Radzymin, Wycinki - Kapliczka 7:33 9:48 11:48 13:48 15:48 18:48
Radzymin, Wróblewskiego 7:35 9:50 11:50 13:50 15:50 18:50
Radzymin, Ks.Czartoryskiej 7:37 9:52 11:52 13:52 15:52 18:52
Możliwa przesiadka do autobusu linii 738 jadącego w kierunku Warszawy 
Radzymin, Norwida 7:41 9:56 11:56 13:56 15:56 18:56
Radzymin, Korczaka 7:43 9:58 11:58 13:58 15:58 18:58
Radzymin, Słowackiego 7:44 9:59 11:59 13:59 15:59 18:59
Radzymin, Os. Victoria 7:45 10:00 12:00 14:00 16:00 19:00

R5 (od poniedziałku do piątku) (soboty)
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(od poniedziałku do piątku) SKM S3

Nr Pociągu strefa 
biletowa 99660/1 99662/3 99600/1 99602/3 99604/5 99606/7

Termin Kursowania (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Warszawa Lotnisko Chopina 1 o 14:00 15:59 17:02 18:03

Warszawa Służewiec 1 o 14:04 16:02 17:05 18:06
Warszawa Żwirki I Wigury 1 o 14:06 16:05 17:08 18:09

Warszawa Rakowiec 1 o 14:08 16:07 17:10 18:11
Warszawa Aleje Jerozolimskie 1 o 14:11 16:10 17:12 18:13

Warszawa Zachodnia o 04:22 05:05 > 16:15 > >
Warszawa Centralna 1 p 04:26 05:09 > 16:19 > >

o 04:27 05:15 > 16:20 > >
Warszawa Wschodnia 1 p 04:33 05:21 > 16:26 > >

o 04:34 05:22 > 16:27 > >
Warszawa Zachodnia Peron 8 1 p x x 14:16 > 17:17 18:18

o x x 14:16 > 17:18 18:19
Warszawa Wola 1 o x x 14:18 > 17:20 18:21

Warszawa Młynów 1 o x x 14:20 > 17:22 18:23
Warszawa Koło 1 o x x 14:22 > 17:24 18:25

Warszawa Powązki 1 o x x 14:25 > 17:26 18:27
Warszawa Gdańska 1 p x x 14:27 > 17:29 18:30

o x x 14:32 > 17:31 18:35
Warszawa Zoo 1 o x x 14:34 > 17:33 18:37

Warszawa Praga 1 o 04:40 05:29 14:39 16:34 17:37 18:42
Warszawa Toruńska 1 o 04:43 05:31 14:41 16:36 17:39 18:44

Warszawa Żerań 1 o 04:46 05:34 14:44 16:39 17:42 18:47
Warszawa Płudy 1 o 04:49 05:37 14:47 16:42 17:45 18:50

Warszawa Choszczówka 1 o 04:52 05:41 14:50 16:45 17:48 18:53
Legionowo 2 p 04:56 05:46 14:54 16:49 17:52 18:57

o 04:57 05:51 14:55 16:50 17:53 18:58
Legionowo Piaski 2 o 05:00 05:54 14:58 16:53 17:56 19:01

Michałów-Reginów 2 o 05:02 05:56 15:00 16:55 17:59 19:03
Wieliszew 2 o 05:05 05:58 15:02 16:57 18:01 19:05
Nieporęt 2 o 05:09 06:02 15:06 17:01 18:05 19:09

Dąbkowizna 2 o 05:12 06:06 15:10 17:05 18:08 19:13
Radzymin 2 p 05:17 06:10 15:14 17:09 18:13 19:17

Nr Pociągu strefa 
biletowa 99400/1 99402/3 99404/5 99406/7 99408/9 99410/1 99412/3 99414/5

Termin Kursowania (D) (D) (D) (D) (D)
(D)        
do 

21.08.

(D)       
od 

24.08.
(D)        

do 21.08.
(D)       

od 24.08.
(D)        

do 21.08.
(D)       

od 24.08.

Radzymin 2 o 04:28 05:30 06:30 07:30 16:26 18:30 18:30 19:30 19:30 20:47 20:41
Dąbkowizna 2 o 04:33 05:35 06:35 07:35 16:31 18:35 18:35 19:35 19:35 20:52 20:46

Nieporęt 2 o 04:36 05:38 06:38 07:38 16:34 18:38 18:38 19:38 19:38 20:55 20:50
Wieliszew 2 o 04:41 05:42 06:43 07:43 16:39 18:43 18:43 19:43 19:43 20:59 20:54

Michałów-Reginów 2 o 04:43 05:44 06:45 07:45 16:41 18:45 18:45 19:45 19:45 21:01 20:56
Legionowo Piaski 2 o 04:46 05:47 06:48 07:48 16:44 18:48 18:48 19:48 19:48 21:04 20:58

Legionowo 2 p 04:48 05:49 06:50 07:50 16:46 18:50 18:50 19:50 19:50 21:06 21:00
o 04:49 05:50 06:51 07:51 16:52 18:54 18:54 19:58 19:58 21:07 21:02

Warszawa Choszczówka 1 o 04:53 05:54 06:55 07:55 16:56 18:58 18:58 20:02 20:02 21:11 21:06
Warszawa Płudy 1 o 04:56 05:57 06:58 07:58 16:59 19:01 19:01 20:05 20:05 21:14 21:09
Warszawa Żerań 1 o 04:59 06:00 07:01 08:01 17:02 19:04 19:04 20:08 20:08 21:17 21:12

Warszawa Toruńska 1 o 05:02 06:03 07:04 08:04 17:05 19:07 x 20:11 20:15 21:20 21:15
Warszawa Praga 1 o 05:04 06:05 07:07 08:06 17:07 19:09 x 20:13 20:17 21:23 21:18

Warszawa Wschodnia 1 p > > > > > > > > > > >
o > > > > > > > > > > >

Warszawa Centralna 1 p > > > > > > > > > > >
o > > > > > > > > > > >

Warszawa Zachodnia 1 p > > > > > > > > > > >
Warszawa Zoo 1 o 05:08 06:09 07:11 08:10 17:11 19:13 19:18 20:17 20:21 21:26 21:22

Warszawa Gdańska 1 p 05:10 06:11 07:13 08:12 17:13 19:15 19:21 20:19 20:23 21:28 21:24
o 05:15 06:12 07:13 08:13 17:15 19:22 19:22 20:24 20:24 21:29 21:29

Warszawa Powązki 1 o 05:17 06:14 07:16 08:15 17:17 19:24 19:24 20:26 20:26 21:31 21:31
Warszawa Koło 1 o 05:20 06:17 07:18 08:18 17:20 19:27 19:27 20:29 20:29 21:34 21:34

Warszawa Młynów 1 o 05:22 06:19 07:20 08:20 17:22 19:29 19:29 20:31 20:31 21:36 21:36
Warszawa Wola 1 o 05:24 06:21 07:22 08:22 17:24 19:31 19:31 20:33 20:33 21:38 21:38

Warszawa Zachodnia Peron 8 1 p 05:26 06:22 07:24 08:24 17:25 19:33 19:33 20:34 20:34 21:39 21:39
o 05:27 06:23 07:27 08:25 17:26 19:38 19:38 20:35 20:35 21:40 21:40

Warszawa Aleje Jerozolimskie 1 o 05:34 06:31 07:32 08:31 17:34 19:44 19:44 20:40 20:40 21:45 21:45
Warszawa Rakowiec 1 o 05:36 06:34 07:35 08:34 17:37 19:46 19:46 20:42 20:42 21:47 21:47

Warszawa Żwirki I Wigury 1 o 05:38 06:36 07:37 08:36 17:39 19:48 19:48 20:44 20:44 21:49 21:49
Warszawa Służewiec 1 o 05:41 06:38 07:39 08:40 17:44 19:51 19:51 20:47 20:47 21:52 21:52

Warszawa Lotnisko Chopina 1 p 05:44 06:42 07:43 08:45 17:49 19:54 19:54 20:50 20:50 21:55 21:55

  Linia R1 została wydłużona do Rżysk. Jej trasa w nowym kształcie przebiega w następujący 
sposób: Słupno – Cegielnia – Ciemne – Stary Janków – Rżyska – Stary Janków – Ciemne – Dy-
bów Kolonia – Wiktorów – Radzymin oraz w odwrotnym kierunku.

  Linia R2 wznowiła swoje funkcjonowanie. Jej trasa nie uległa zmianie.
  Linia R6 została zreorganizowana. Od 15 czerwca obsługuje przystanki w Łosiu, Rudzie, 

Starych Załubicach i Arciechowie, po czym kieruje się do Ryni, gdzie jej przyjazdy i odjazdy zo-
stały skoordynowane z wybranymi kursami linii 705 ZTM, która kończy tam swój bieg.

Ponadto funkcjonowanie linii R6 rozszerzono o weekendy, przy czym niedzielny rozkład obo-
wiązuje wyłącznie od 21 czerwca do 30 sierpnia br.

  Linia R5 została rozszerzona o 3 dodatkowe kursy z os. Victoria w Radzyminie.
Z uwagi na konieczność skorelowania siatki połączeń autobusowych, na wybranych liniach 

przesunięto godziny funkcjonowania poszczególnych kursów.
Wraz z przywróceniem kursów SKM do Radzymina, z jej rozkładem jazdy skoordynowane 

zostały rozkłady gminnej komunikacji autobusowej, co pozwoliło zoptymalizować przesiadki 
w godzinach kursowania pociągów w rejonie przystanku kolejowego Radzymin.

Jednocześnie w okresie wakacyjnym, począwszy od 4 lipca w soboty i niedziele trasa wybra-
nych pociągów linii S3 zostanie wydłużona do/z Radzymina. 

W kierunku Radzymina odjazdy ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina będą o godz.: 09:05, 
11:03, 13:03, 15:00 oraz 17:02. W przeciwnym kierunku, pociągi będą odjeżdżały z Radzymi-
na o godz. 11:32,13:31, 15:30, 17:16 (w niedzielę 23 sierpnia wyjątkowo o godz. 17:24) i 19:30.

 

Znoszenie obostrzeń w komunikacji pasażerskiej, 
R1 obsłuży Rżyska, zmiana trasy R6
Z uwagi na bezpieczeństwo pasażerów w czasie epidemii koronawirusa 
komunikacja gminnych busów linii R podlegała ograniczeniom. Jednak 
począwszy od 15 czerwca br. zmieniły się rozkłady jazdy komunikacji 
gminnej. Wznowiono funkcjonowanie linii R1, R2 oraz R6.  
Dokonano również zmian tras poszczególnych linii. 

KIERUNEK: WARSZAWA LOTNISKO CHOPINA

KIERUNEK: RADZYMIN
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R1  (od poniedziałku do piątku) sobota

R3 (od poniedziałku do piątku) sobota

Możliwa przesiadka z autobusu linii 738 jadącego w kierunku Radzymina 
Radzymin, Ks. Czartoryskiej 5:15 8:40 13:05 18:10 20:35
Radzymin, Głowackiego 01 5:17 8:42 13:07 18:12 20:37
Radzymin, Leśna 5:21 8:46 13:11 18:16 20:41
Mokre OSP 5:23 8:48 13:13 18:18 20:43
Łosie pętla 5:26 8:51 13:16 18:21 20:46
Mokre OSP 5:29 8:54 13:19 18:24 20:49
Zawady OSP 5:33 8:58 13:23 18:28 20:53
Zawady 03 5:34 8:59 13:24 18:29 20:54
Zwierzyniec, Zawadzka 5:35 9:00 13:25 18:30 20:55
Zwierzyniec, Żurawia 5:36 9:01 13:26 18:31 20:56
Zwierzyniec, Czajki 5:37 9:02 13:27 18:32 20:57
Zwierzyniec 01 5:38 9:03 13:28 18:33 20:58
Stary Dybów, Szwoleżerów 5:40 9:05 13:30 18:35 21:00
Emilianów, Wesoła 5:43 9:08 13:33 18:38 21:03
Stary Dybów, Myśliwska 5:46 9:11 13:36 18:41 21:06
Stary Dybów, Szwoleżerów 5:48 9:13 13:38 18:43 21:08
Stary Dybów, Rycerska 5:49 9:14 13:39 18:44 21:09
Radzymin, Ogrodowa 5:51 9:16 13:41 18:46 21:11
Radzymin, Norwida 5:53 9:18 13:43 18:48 21:13
Radzymin, Głowackiego 01 5:55 9:20 13:45 18:50 21:15
Radzymin, Ks. Czartoryskiej 5:57 9:22 13:47 18:52 21:17
Możliwa przesiadka do auytobusu linii 738 jadącego w kierunku Warszawy 

Możliwa przesiadka z autobusu linii 738 jadącego w kierunku Radzymina 
Radzymin, Ks. Czartoryskiej 6:00 10:30 12:45 16:10
Radzymin, Głowackiego 01 6:02 10:32 12:47 16:12
Radzymin, Leśna 6:06 10:36 12:51 16:16
Mokre OSP 6:08 10:38 12:53 16:18
Łosie pętla 6:11 10:41 12:56 16:21
Mokre OSP 6:14 10:44 12:59 16:24
Zawady OSP 6:18 10:48 13:03 16:28
Zawady 03 6:19 10:49 13:04 16:29
Zwierzyniec, Zawadzka 6:20 10:50 13:05 16:30
Zwierzyniec, Żurawia 6:21 10:51 13:06 16:31
Zwierzyniec, Czajki 6:22 10:52 13:07 16:32
Zwierzyniec 01 6:23 10:53 13:08 16:33
Stary Dybów, Szwoleżerów 6:25 10:55 13:10 16:35
Emilianów, Wesoła 6:28 10:58 13:13 16:38
Stary Dybów, Myśliwska 6:31 11:01 13:16 16:41
Stary Dybów, Szwoleżerów 6:33 11:03 13:18 16:43
Stary Dybów, Rycerska 6:34 11:04 13:19 16:44
Radzymin, Ogrodowa 6:36 11:06 13:21 16:46
Radzymin, Norwida 6:38 11:08 13:23 16:48
Radzymin, Głowackiego 01 6:40 11:10 13:25 16:50
Radzymin, Ks. Czartoryskiej 6:42 11:12 13:27 16:52

Słupno, Słupno 6:50 9:20 12:00 16:45 19:55
Cegielnia, Wawrzyna 6:51 9:21 12:01 16:46 19:56
Ciemne, Glinki 6:52 9:22 12:02 16:47 19:57
Ciemne, Urocza 6:53 9:23 12:03 16:48 19:58
Ciemne, Iglasta 6:54 9:24 12:04 16:49 19:59
Ciemne , Szkoła 6:55 9:25 12:05 16:50 20:00
Stary Janków 6:58 9:28 12:08 16:53 20:03
Rżyska 01 7:03 9:33 12:13 16:58 20:08
Rżyska 02 7:04 9:34 12:14 16:59 20:09
Stary Janków 7:08 9:38 12:18 17:03 20:13
Ciemne , Szkoła 7:10 9:40 12:20 17:05 20:15
Dybów Kolonia, Majowa III 7:13 9:43 12:23 17:08 20:18
Dybów Kolonia, Majowa II 7:14 9:44 12:24 17:09 20:19
Dybów Kolonia, Majowa I 7:15 9:45 12:25 17:10 20:20
Wiktorów, Radosna 7:16 9:46 12:26 17:11 20:21
Majowa 02 7:17 9:47 12:27 17:12 20:22
Radzymin, Os.Victoria 7:19 9:49 12:29 17:14 20:24
Radzymin, Słowackiego 7:20 9:50 12:30 17:15 20:25
Radzymin, Korczaka 7:21 9:51 12:31 17:16 20:26
Radzymin, Norwida 02 7:22 9:52 12:32 17:17 20:27
Radzymin, Głowackiego 01 7:23 9:53 12:33 17:18 20:28
Radzymin, Ks. Czartoryskiej 7:25 9:55 12:35 17:20 20:30
Możliwa przesiadka do autobusu linii 738 jadącego w kierunku Warszawy
Możliwa przesiadka z autobusu linii738 jadącego w kierunku Radzymina
Radzymin, Ks. Czartoryskiej 7:30 10:00 12:40 17:25 19:15
Radzymin, Głowackiego 01 7:31 10:01 12:41 17:26 19:16
Radzymin, Traugutta 7:31 10:01 12:41 17:26 19:16
Radzymin, Norwida 7:32 10:02 12:42 17:27 19:17
Radzymin, Korczaka 7:33 10:03 12:43 17:28 19:18
Radzymin,Słowackiego 7:34 10:04 12:44 17:29 19:19
Radzymin, Os.Victoria 7:35 10:05 12:45 17:30 19:20
Wiktorów, Radosna 7:38 10:08 12:48 17:33 19:23
Dybów Kolonia, Majowa I 7:39 10:09 12:49 17:34 19:24
Dybów Kolonia, Majowa II 7:40 10:10 12:50 17:35 19:25
Dybów Kolonia, Majowa III 7:41 10:11 12:51 17:36 19:26
Radzymin, S8 7:42 10:12 12:52 17:37 19:27
Ciemne, Szkoła 7:45 10:15 12:55 17:40 19:30
Stary Janków 7:48 10:18 12:58 17:45 19:35
Rżyska 01 7:53 10:23 13:03 17:50 19:40
Rżyska 02 7:54 10:24 13:04 17:51 19:41
Stary Janków 7:58 10:28 13:08 17:53 19:43
Ciemne , Szkoła 8:01 10:31 13:11 17:56 19:46
Ciemne, Iglasta 8:02 10:32 13:12 17:57 19:47
Ciemne, Urocza 8:03 10:33 13:13 17:58 19:48
Ciemne, Glinki 8:04 10:34 13:14 17:59 19:49
Cegielnia, Wawrzyna 8:05 10:35 13:15 18:00 19:50
Słupno, Słupno 8:08 10:38 13:18 18:03 19:53

Słupno, Słupno 7:50 9:20 17:20
Cegielnia, Wawrzyna 7:51 9:21 17:21
Ciemne, Glinki 7:52 9:22 17:22
Ciemne, Urocza 7:53 9:23 17:23
Ciemne, Iglasta 7:54 9:24 17:24
Ciemne , Szkoła 7:55 9:25 17:25
Stary Janków 7:58 9:28 17:28
Rżyska 01 8:03 9:33 17:33
Rżyska 02 8:04 9:34 17:34
Stary Janków 8:08 9:38 17:38
Ciemne , Szkoła 8:10 9:40 17:40
Dybów Kolonia, Majowa III 8:13 9:43 17:43
Dybów Kolonia, Majowa II 8:14 9:44 17:44
Dybów Kolonia, Majowa I 8:15 9:45 17:45
Wiktorów, Radosna 8:16 9:46 17:46
Majowa 02 8:17 9:47 17:47
Radzymin, Os.Victoria 8:19 9:49 17:49
Radzymin, Słowackiego 8:20 9:50 17:50
Radzymin, Korczaka 8:21 9:51 17:51
Radzymin, Norwida 02 8:22 9:52 17:52
Radzymin, Głowackiego 01 8:23 9:53 17:53
Radzymin, Ks. Czartoryskiej 8:25 9:55 17:55
Możliwa przesiadka do autobusu linii 738 jadącego w kierunku Warszawy
Możliwa przesiadka z autobusu linii 738 jadącego w kierunku Radzymina
Radzymin, Ks. Czartoryskiej 13:20 19:15 21:20
Radzymin, Głowackiego 01 13:21 19:16 21:21
Radzymin, Traugutta 13:22 19:17 21:22
Radzymin, Norwida 13:23 19:18 21:23
Radzymin, Korczaka 13:24 19:19 21:24
Radzymin,Słowackiego 13:25 19:20 21:25
Radzymin, Os.Victoria 13:26 19:21 21:26
Wiktorów, Radosna 13:29 19:24 21:29
Dybów Kolonia, Majowa I 13:30 19:25 21:30
Dybów Kolonia, Majowa II 13:31 19:26 21:31
Dybów Kolonia, Majowa III 13:32 19:27 21:32
Radzymin, S8 13:33 19:28 21:33
Ciemne, Szkoła 13:36 19:31 21:36
Stary Janków 13:39 19:36 21:41
Rżyska 01 13:44 19:41 21:46
Rżyska 02 13:45 19:42 21:47
Stary Janków 13:49 19:44 21:49
Ciemne , Szkoła 13:52 19:47 21:52
Ciemne, Iglasta 13:53 19:48 21:53
Ciemne, Urocza 13:54 19:49 21:54
Ciemne, Glinki 13:55 19:50 21:55
Cegielnia, Wawrzyna 13:56 19:51 21:56
Słupno, Słupno 13:59 19:54 21:59

R2 niedziela
Możliwa przesiadka z autobusy linii 738 jadącego w kierunku Radzymina 
Radzymin, Ks.Czartoryskiej 5:30 10:15 19:25
Radzymin, Leśna 5:34 10:19 19:29
Mokre OSP 5:36 10:21 19:31
Łosie pętla 5:39 9:09 10:24 19:10 19:34
Mokre OSP 9:12 19:13
Radzymin, Leśna 9:15 19:16
Radzymin, Ks. Czartoryskiej 9:18 19:19
Możliwa przesiadka do autobusu linii 738 jadącego w kierunku Warszawy

Nr Pociągu strefa 
biletowa 99660/1 99662/3 99600/1 99602/3 99604/5 99606/7

Termin Kursowania (D) (D) (D) (D) (D) (D)
Warszawa Lotnisko Chopina 1 o 14:00 15:59 17:02 18:03

Warszawa Służewiec 1 o 14:04 16:02 17:05 18:06
Warszawa Żwirki I Wigury 1 o 14:06 16:05 17:08 18:09

Warszawa Rakowiec 1 o 14:08 16:07 17:10 18:11
Warszawa Aleje Jerozolimskie 1 o 14:11 16:10 17:12 18:13

Warszawa Zachodnia o 04:22 05:05 > 16:15 > >
Warszawa Centralna 1 p 04:26 05:09 > 16:19 > >

o 04:27 05:15 > 16:20 > >
Warszawa Wschodnia 1 p 04:33 05:21 > 16:26 > >

o 04:34 05:22 > 16:27 > >
Warszawa Zachodnia Peron 8 1 p x x 14:16 > 17:17 18:18

o x x 14:16 > 17:18 18:19
Warszawa Wola 1 o x x 14:18 > 17:20 18:21

Warszawa Młynów 1 o x x 14:20 > 17:22 18:23
Warszawa Koło 1 o x x 14:22 > 17:24 18:25

Warszawa Powązki 1 o x x 14:25 > 17:26 18:27
Warszawa Gdańska 1 p x x 14:27 > 17:29 18:30

o x x 14:32 > 17:31 18:35
Warszawa Zoo 1 o x x 14:34 > 17:33 18:37

Warszawa Praga 1 o 04:40 05:29 14:39 16:34 17:37 18:42
Warszawa Toruńska 1 o 04:43 05:31 14:41 16:36 17:39 18:44

Warszawa Żerań 1 o 04:46 05:34 14:44 16:39 17:42 18:47
Warszawa Płudy 1 o 04:49 05:37 14:47 16:42 17:45 18:50

Warszawa Choszczówka 1 o 04:52 05:41 14:50 16:45 17:48 18:53
Legionowo 2 p 04:56 05:46 14:54 16:49 17:52 18:57

o 04:57 05:51 14:55 16:50 17:53 18:58
Legionowo Piaski 2 o 05:00 05:54 14:58 16:53 17:56 19:01

Michałów-Reginów 2 o 05:02 05:56 15:00 16:55 17:59 19:03
Wieliszew 2 o 05:05 05:58 15:02 16:57 18:01 19:05
Nieporęt 2 o 05:09 06:02 15:06 17:01 18:05 19:09

Dąbkowizna 2 o 05:12 06:06 15:10 17:05 18:08 19:13
Radzymin 2 p 05:17 06:10 15:14 17:09 18:13 19:17

Nr Pociągu strefa 
biletowa 99400/1 99402/3 99404/5 99406/7 99408/9 99410/1 99412/3 99414/5

Termin Kursowania (D) (D) (D) (D) (D)
(D)        
do 

21.08.

(D)       
od 

24.08.
(D)        

do 21.08.
(D)       

od 24.08.
(D)        

do 21.08.
(D)       

od 24.08.

Radzymin 2 o 04:28 05:30 06:30 07:30 16:26 18:30 18:30 19:30 19:30 20:47 20:41
Dąbkowizna 2 o 04:33 05:35 06:35 07:35 16:31 18:35 18:35 19:35 19:35 20:52 20:46

Nieporęt 2 o 04:36 05:38 06:38 07:38 16:34 18:38 18:38 19:38 19:38 20:55 20:50
Wieliszew 2 o 04:41 05:42 06:43 07:43 16:39 18:43 18:43 19:43 19:43 20:59 20:54

Michałów-Reginów 2 o 04:43 05:44 06:45 07:45 16:41 18:45 18:45 19:45 19:45 21:01 20:56
Legionowo Piaski 2 o 04:46 05:47 06:48 07:48 16:44 18:48 18:48 19:48 19:48 21:04 20:58

Legionowo 2 p 04:48 05:49 06:50 07:50 16:46 18:50 18:50 19:50 19:50 21:06 21:00
o 04:49 05:50 06:51 07:51 16:52 18:54 18:54 19:58 19:58 21:07 21:02

Warszawa Choszczówka 1 o 04:53 05:54 06:55 07:55 16:56 18:58 18:58 20:02 20:02 21:11 21:06
Warszawa Płudy 1 o 04:56 05:57 06:58 07:58 16:59 19:01 19:01 20:05 20:05 21:14 21:09
Warszawa Żerań 1 o 04:59 06:00 07:01 08:01 17:02 19:04 19:04 20:08 20:08 21:17 21:12

Warszawa Toruńska 1 o 05:02 06:03 07:04 08:04 17:05 19:07 x 20:11 20:15 21:20 21:15
Warszawa Praga 1 o 05:04 06:05 07:07 08:06 17:07 19:09 x 20:13 20:17 21:23 21:18

Warszawa Wschodnia 1 p > > > > > > > > > > >
o > > > > > > > > > > >

Warszawa Centralna 1 p > > > > > > > > > > >
o > > > > > > > > > > >

Warszawa Zachodnia 1 p > > > > > > > > > > >
Warszawa Zoo 1 o 05:08 06:09 07:11 08:10 17:11 19:13 19:18 20:17 20:21 21:26 21:22

Warszawa Gdańska 1 p 05:10 06:11 07:13 08:12 17:13 19:15 19:21 20:19 20:23 21:28 21:24
o 05:15 06:12 07:13 08:13 17:15 19:22 19:22 20:24 20:24 21:29 21:29

Warszawa Powązki 1 o 05:17 06:14 07:16 08:15 17:17 19:24 19:24 20:26 20:26 21:31 21:31
Warszawa Koło 1 o 05:20 06:17 07:18 08:18 17:20 19:27 19:27 20:29 20:29 21:34 21:34

Warszawa Młynów 1 o 05:22 06:19 07:20 08:20 17:22 19:29 19:29 20:31 20:31 21:36 21:36
Warszawa Wola 1 o 05:24 06:21 07:22 08:22 17:24 19:31 19:31 20:33 20:33 21:38 21:38

Warszawa Zachodnia Peron 8 1 p 05:26 06:22 07:24 08:24 17:25 19:33 19:33 20:34 20:34 21:39 21:39
o 05:27 06:23 07:27 08:25 17:26 19:38 19:38 20:35 20:35 21:40 21:40

Warszawa Aleje Jerozolimskie 1 o 05:34 06:31 07:32 08:31 17:34 19:44 19:44 20:40 20:40 21:45 21:45
Warszawa Rakowiec 1 o 05:36 06:34 07:35 08:34 17:37 19:46 19:46 20:42 20:42 21:47 21:47

Warszawa Żwirki I Wigury 1 o 05:38 06:36 07:37 08:36 17:39 19:48 19:48 20:44 20:44 21:49 21:49
Warszawa Służewiec 1 o 05:41 06:38 07:39 08:40 17:44 19:51 19:51 20:47 20:47 21:52 21:52

Warszawa Lotnisko Chopina 1 p 05:44 06:42 07:43 08:45 17:49 19:54 19:54 20:50 20:50 21:55 21:55

KIERUNEK: WARSZAWA LOTNISKO CHOPINA

KIERUNEK: RADZYMIN
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R6 (od poniedziałku do piątku) sobota niedziela

Łosie, pętla 4:35 6:40 10:25 14:20 16:36 18:36 21:55
Łosie, Sosnowa 01 4:37 6:42 10:27 14:22 16:38 18:38 21:57
Łosie, Jaworowa 01 4:39 6:44 10:29 14:24 16:40 18:40 21:59
Łosie, Szyszkowa 01 4:43 6:48 10:33 14:28 16:44 18:44 22:03
Ruda, Promienna 01 4:45 6:50 10:35 14:30 16:46 18:46 22:05
Ruda, OSP 01 4:46 6:51 10:36 14:31 16:47 18:47 22:06
Ruda, Kapliczka 01 4:47 6:52 10:37 14:32 16:48 18:48 22:07
Ruda, Teresin 01 4:48 6:53 10:38 14:34 16:50 18:50 22:09
Stare Załubice 01 4:50 6:55 10:40 14:37 16:53 18:53 22:12
Stare Załubice, Marcinki 01 4:51 6:56 10:41 14:38 16:54 18:54 22:13
Stare Załubice, Zegrzyńska 01 4:52 6:57 10:42 14:39 16:55 18:55 22:14
Stare Załubice, Wolica 01 4:53 6:58 10:43 14:40 16:56 18:56 22:15
Stare Załubice, Jaworowa 4:55 7:00 10:45 14:42 16:58 18:58 22:17
Arciechów, Żeglarska 4:56 7:01 10:46 14:43 16:59 18:59 22:18
Arciechów, Słoneczna 4:57 7:02 10:47 14:44 17:00 19:00 22:19
Arciechów, Arciechów - pętla 5:00 7:05 10:50 14:47 17:03 19:03 22:22
Arciechów, Jaworowa 5:02 7:07 10:52 14:49 17:05 19:05 22:24
Stare Załubice, Pod Świerkami 5:03 7:08 10:53 14:50 17:06 19:06 22:25
Stare Załubice, Wolica 5:04 7:09 10:54 14:51 17:07 19:07 22:26
Rynia, Rynia 01 5:10 7:15 11:00 14:57 17:13 19:13 22:32
Możliwa przesiadka do autobusu linii 705 ZTM w kierunku Warszawy 
Możliwa przesiadka z autobusu linii 705 ZTM jadącego w kierunku Ryni
Rynia, Rynia 01 6:05 8:40 12:40 16:02 18:02 20:40
Stare Załubice, Jaworowa 6:11 8:46 12:46 16:08 18:08 20:46
Arciechów, Żeglarska 6:12 8:47 12:47 16:09 18:09 20:47
Arciechów, Słoneczna 6:13 8:48 12:48 16:10 18:10 20:48
Arciechów, Arciechów - pętla 6:16 8:51 12:51 16:13 18:13 20:51
Arciechów, Jaworowa 6:18 8:53 12:53 16:15 18:15 20:53
Stare Załubice, Pod Świerkami 6:19 8:54 12:54 16:16 18:16 20:54
Stare Załubice, Zegrzyńska 02 6:20 8:55 12:55 16:17 18:17 20:55
Stare Załubice, Marcinki 02 6:21 8:56 12:56 16:18 18:18 20:56
Stare Załubice 02 6:22 8:57 12:57 16:19 18:19 20:57
Stare Załubice, Szkoła 02 6:23 8:58 12:58 16:20 18:20 20:58
Ruda, Teresin 02 6:25 9:00 13:00 16:22 18:22 21:00
Ruda, Kapliczka 02 6:26 9:01 13:01 16:23 18:23 21:01
Ruda, OSP 02 6:27 9:02 13:02 16:24 18:24 21:02
Ruda, Promienna 02 6:28 9:03 13:03 16:25 18:25 21:03
Łosie, Szyszkowa 02 6:30 9:05 13:05 16:27 18:27 21:05
Łosie, Jaworowa 02 6:34 9:09 13:09 16:31 18:31 21:09
Łosie, Sosnowa 02 6:36 9:11 13:11 16:33 18:33 21:11
Łosie, pętla 6:38 9:13 13:13 16:35 18:35 21:13

Łosie, pętla 6:30 10:30 14:30 18:30 16:36 18:36 21:55
Łosie, Sosnowa 01 6:32 10:32 14:32 18:32 16:38 18:38 21:57
Łosie, Jaworowa 01 6:34 10:34 14:34 18:34 16:40 18:40 21:59
Łosie, Szyszkowa 01 6:38 10:38 14:38 18:38 16:44 18:44 22:03
Ruda, Promienna 01 6:40 10:40 14:40 18:40 16:46 18:46 22:05
Ruda, OSP 01 6:41 10:41 14:41 18:41 16:47 18:47 22:06
Ruda, Kapliczka 01 6:42 10:42 14:42 18:42 16:48 18:48 22:07
Ruda, Teresin 01 6:43 10:43 14:43 18:43 16:50 18:50 22:09
Stare Załubice 01 6:45 10:45 14:45 18:45 16:53 18:53 22:12
Stare Załubice, Marcinki 01 6:46 10:46 14:46 18:46 16:54 18:54 22:13
Stare Załubice, Zegrzyńska 01 6:47 10:47 14:47 18:47 16:55 18:55 22:14
Stare Załubice, Wolica 01 6:48 10:48 14:48 18:48 16:56 18:56 22:15
Stare Załubice, Jaworowa 6:50 10:50 14:50 18:50 16:58 18:58 22:17
Arciechów, Żeglarska 6:51 10:51 14:51 18:51 16:59 18:59 22:18
Arciechów, Słoneczna 6:52 10:52 14:52 18:52 17:00 19:00 22:19
Arciechów, Arciechów - pętla 6:55 10:55 14:55 18:55 17:03 19:03 22:22
Arciechów, Jaworowa 6:57 10:57 14:57 18:57 17:05 19:05 22:24
Stare Załubice, Pod Świerkami 6:58 10:58 14:58 18:58 17:06 19:06 22:25
Stare Załubice, Wolica 6:59 10:59 14:59 18:59 17:07 19:07 22:26
Rynia, Rynia 01 7:05 11:05 15:05 19:05 17:13 19:13 22:32
Możliwa przesiadka do autobusu linii 705 ZTM w kierunku Warszawy 
Możliwa przesiadka z autobusu linii 705 ZTM jadącego w kierunku Ryni
Rynia, Rynia 01 8:35 12:35 16:35 20:35 18:02 20:40
Stare Załubice, Jaworowa 8:41 12:41 16:41 20:41 18:08 20:46
Arciechów, Żeglarska 8:42 12:42 16:42 20:42 18:09 20:47
Arciechów, Słoneczna 8:43 12:43 16:43 20:43 18:10 20:48
Arciechów, Arciechów - pętla 8:46 12:46 16:46 20:46 18:13 20:51
Arciechów, Jaworowa 8:48 12:48 16:48 20:48 18:15 20:53
Stare Załubice, Pod Świerkami 8:49 12:49 16:49 20:49 18:16 20:54
Stare Załubice, Zegrzyńska 02 8:50 12:50 16:50 20:50 18:17 20:55
Stare Załubice, Marcinki 02 8:51 12:51 16:51 20:51 18:18 20:56
Stare Załubice 02 8:52 12:52 16:52 20:52 18:19 20:57
Stare Załubice, Szkoła 02 8:53 12:53 16:53 20:53 18:20 20:58
Ruda, Teresin 02 8:55 12:55 16:55 20:55 18:22 21:00
Ruda, Kapliczka 02 8:56 12:56 16:56 20:56 18:23 21:01
Ruda, OSP 02 8:57 12:57 16:57 20:57 18:24 21:02
Ruda, Promienna 02 8:58 12:58 16:58 20:58 18:25 21:03
Łosie, Szyszkowa 02 9:00 13:00 17:00 21:00 18:27 21:05
Łosie, Jaworowa 02 9:02 13:02 17:02 21:02 18:31 21:09
Łosie, Sosnowa 02 9:06 13:06 17:06 21:06 18:33 21:11
Łosie, pętla 9:08 13:08 17:08 21:08 18:35 21:13

8:25 11:15 12:25 16:25 20:25
8:27 11:17 12:27 16:27 20:27
8:29 11:19 12:29 16:29 20:29
8:33 11:23 12:33 16:33 20:33
8:35 11:25 12:35 16:35 20:35
8:36 11:26 12:36 16:36 20:36
8:37 11:27 12:37 16:37 20:37
8:38 11:28 12:38 16:38 20:38
8:40 11:30 12:40 16:40 20:40
8:41 11:31 12:41 16:41 20:41
8:42 11:32 12:42 16:42 20:42
8:43 11:33 12:43 16:43 20:43
8:45 11:35 12:45 16:45 20:45
8:46 11:36 12:46 16:46 20:46
8:47 11:37 12:47 16:47 20:47
8:50 11:40 12:50 16:50 20:50
8:52 11:42 12:52 16:52 20:52
8:53 11:43 12:53 16:53 20:53
8:54 11:44 12:54 16:54 20:54
9:00 11:50 13:00 17:00 21:00

6:35 10:40 11:51 14:35 18:35
6:41 10:46 11:57 14:41 18:41
6:42 10:47 11:58 14:42 18:42
6:43 10:48 11:59 14:43 18:43
6:46 10:51 12:02 14:46 18:46
6:48 10:53 12:04 14:48 18:48
6:49 10:54 12:05 14:49 18:49
6:50 10:55 12:06 14:50 18:50
6:51 10:56 12:07 14:51 18:51
6:52 10:57 12:08 14:52 18:52
6:53 10:58 12:09 14:53 18:53
6:55 11:00 12:11 14:55 18:55
6:56 11:01 12:12 14:56 18:56
6:57 11:02 12:13 14:57 18:57
6:58 11:03 12:14 14:58 18:58
7:00 11:05 12:16 15:00 19:00
7:02 11:07 12:18 15:02 19:02
7:06 11:11 12:22 15:06 19:06
7:08 11:13 12:24 15:08 19:08

sobota

Sieraków, Sobieskiego 7:30 9:30 11:30 13:30 15:19 18:19
Sieraków, Pobipięty 7:31 9:31 11:31 13:31 15:20 18:20
Słupno, Ekologiczna 7:32 9:32 11:32 13:32 15:21 18:21
Słupno, Szkolna 7:34 9:34 11:34 13:34 15:23 18:23
Cegielnia, plac zabaw 7:36 9:36 11:36 13:36 15:25 18:25
Cegielnia, Sikorskiego 7:38 9:38 11:38 13:38 15:27 18:27
Radzymin, Cmentarz 1920 7:40 9:40 11:40 13:40 15:29 18:29
Radzymin, Wierzbowa 7:41 9:41 11:41 13:41 15:30 18:30
Możliwa przesiadka z autobusu linii 738 jadącego w kierunku Radzymina
Radzymin, Czartoryskiej 7:43 9:30 11:43 13:43 15:32 18:32
Radzymin, Biedronka  01 7:44 9:31 11:44 13:44 15:33 18:33
Radzymin, Wróblewskiego 7:45 9:32 11:45 13:45 15:34 18:34
Radzymin, ZSO 7:47 9:34 11:47 13:47 15:36 18:36
Radzymin, Maczka 7:49 9:36 11:49 13:49 15:38 18:38
Radzymin, Broniewskiego 7:51 9:38 11:51 13:51 15:40 18:40
Radzymin, Patriotów 7:52 9:39 11:52 13:52 15:41 18:41
Radzymin, Wycinki 7:53 9:40 11:53 13:53 15:42 18:42
Witosa Przedszkole 7:54 9:41 11:54 13:54 15:43 18:43
Radzymin, Kolejowa 7:55 9:42 11:55 13:55 15:44 18:44
PKP Radzymin 7:57 9:44 11:57 13:57 15:46 18:46
Radzymin, Kolejowa 7:59 9:46 11:59 13:59 15:48 18:48
Witosa Przedszkole 7:59 9:46 11:59 13:59 15:48 18:48
Radzymin, Wycinki 8:00 9:47 12:00 14:00 15:49 18:49
Radzymin, Patriotów 8:01 9:48 12:01 14:01 15:50 18:50
Radzymin, Broniewskiego 8:02 9:49 12:02 14:02 15:51 18:51
Radzymin, Maczka 8:04 9:51 12:04 14:04 15:53 18:53
Radzymin, ZSO 8:06 9:53 12:06 14:06 15:55 18:55
Radzymin, Wróblewskiego 8:08 9:55 12:08 14:08 15:57 18:57
Radzymin, Czartoryskiej 8:11 9:58 12:11 14:11 16:00 19:00
Możliwa przesiadka do autobusu linii 738 jadącego w kierunku Warszawy
Radzymin, Wierzbowa 8:13 10:00 12:13 14:13 16:02 19:02
Radzymin, Cmentarz 1920 8:15 10:02 12:15 14:15 16:04 19:04
Radzymin, Sikorskiego 8:16 10:03 12:16 14:16 16:05 19:05
Cegielnia, plac zabaw 8:18 10:05 12:18 14:18 16:07 19:07
Słupno, Szkolna 8:20 10:07 12:20 14:20 16:09 19:09
Słupno, Ekologiczna 8:22 10:09 12:22 14:22 16:11 19:11
Sieraków, Pobipięty 8:23 10:10 12:23 14:23 16:12 19:12
Sieraków, Sobieskiego 8:24 10:11 12:24 14:24 16:13 19:13

Sieraków, Sobieskiego 5:53 8:15 10:57 13:21 16:45 17:54
Sieraków, Pobipięty 5:54 8:16 10:58 13:22 16:46 17:55
Słupno, Ekologiczna 5:55 8:17 10:59 13:23 16:47 17:56
Słupno, Szkolna 5:57 8:18 11:00 13:25 16:49 17:58
Cegielnia, plac zabaw 5:59 8:20 11:02 13:27 16:51 18:00
Cegielnia, Sikorskiego 6:01 8:22 11:04 13:29 16:53 18:02
Radzymin, Cmentarz 1920 6:03 8:24 11:06 13:31 16:55 18:04
Radzymin, Wierzbowa 6:04 8:25 11:07 13:32 16:56 18:05
Możliwa przesiadka z autobusy linii 738 jadącego w kierunku Radzymina 
Radzymin, Czartoryskiej 02 6:06 8:27 11:09 13:34 16:58 18:07
Radzymin, Biedronka 01 6:07 8:28 11:10 13:35 16:59 18:08
Radzymin, Wróblewskiego 6:08 8:29 11:11 13:36 17:00 18:09
Radzymin, ZSO 6:10 8:31 11:13 13:38 17:02 18:11
Radzymin, Maczka 6:12 8:33 11:15 13:40 17:04 18:13
Radzymin, Broniewskiego 6:14 8:35 11:17 13:42 17:06 18:15
Radzymin, Patriotów 6:15 8:36 11:18 13:43 17:07 18:16
Radzymin, Wycinki 6:16 8:37 11:19 13:44 17:08 18:17
Witosa Przedszkole 6:17 8:38 11:20 13:45 17:09 18:18
Radzymin, Kolejowa 6:18 8:39 11:21 13:46 17:10 18:19
SKM z Warszawy 6:10 17:09 18:13
PKP Radzymin 6:23 8:41 11:23 13:48 17:15 18:24
SKM do Warszawy 6:30 18:30
Radzymin, Kolejowa 6:28 8:43 11:25 13:50 17:20 18:28
Witosa Przedszkole 6:29 8:44 11:26 13:51 17:21 18:29
Radzymin, Wycinki 6:30 8:45 11:27 13:52 17:22 18:30
Radzymin, Patriotów 6:31 8:46 11:28 13:53 17:23 18:31
Radzymin, Broniewskiego 6:32 8:47 11:29 13:54 17:24 18:32
Radzymin, Maczka 6:34 8:49 11:31 13:56 17:26 18:34
Radzymin, ZSO 6:36 8:51 11:33 13:58 17:28 18:36
Radzymin, Wróblewskiego 6:38 8:53 11:35 14:00 17:30 18:38
Radzymin, Czartoryskiej 01 6:41 8:56 11:38 14:03 17:33 18:41
Możliwa przesiadka do autobusu linii 738 jadącego w kierunku Warszawy
Radzymin, Wierzbowa 6:43 8:58 11:40 14:05 17:35 18:43
Radzymin, Cmentarz 1920 6:45 9:00 11:42 14:07 17:37 18:45
Radzymin, Sikorskiego 6:46 9:01 11:43 14:08 17:38 18:46
Cegielnia, plac zabaw 6:48 9:03 11:45 14:10 17:40 18:48
Słupno, Szkolna 6:50 9:05 11:47 14:12 17:42 18:50
Słupno, Ekologiczna 6:52 9:07 11:49 14:14 17:44 18:52
Sieraków, Pobipięty 6:53 9:08 11:50 14:15 17:45 18:53
Sieraków, Sobieskiego 6:54 9:09 11:51 14:16 17:46 18:54

R7 (od poniedziałku do piątku) 
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Oddalone od centrum Radzymi-
na zaledwie o 3,5 km sołectwo Mo-
kre, przez które przebiega droga po-
wiatowa łącząca Sokołówek i Kuligów 
z miastem, zajmuje obszar 423,35 ha. 
W obrębie wsi można wyróżnić dwa 
historyczne przysiółki: Mokre Nowe 
i Mokre Stare oraz letniskowe Osiedle 
Pod Lasem.

 Od cegielni do cukierni
Miejscowość posiada nieźle rozwi-

niętą infrastrukturę, funkcjonują skle-
py, cukiernie i stadnina koni.

Dumą mieszkańców jest prężnie 
działająca od 1965 roku Ochotnicza 
Straż Pożarna w Mokrem, której pre-
zesem jest dha Barbara Kobylarz, (sto-
jąca także na czele Stowarzyszenia Ak-
tywnych 50 plus).

Sołtysem wsi jest p. Marlena Kola-
torska-Pośnik, można zatem powie-
dzieć, że w Mokrem rządzą kobiety, 
za sprawą których rozwija się lokalne 
życie społeczne.

Przez lata wieś kojarzona była 
głównie z przemysłem cegielnianym. 
Co prawda, na terenie sołectwa nadal 
prowadzone jest wydobycie surowca 
ilastego ceramiki budowlanej z udo-
kumentowanych złóż „Mokre”, nie-
mniej trzeba przyznać, że działalność 

związana z produkcją cegły w coraz 
mniejszym stopniu determinuje wize-
runek miejscowości. Obecnie Mokre 
zaczyna słynąć bardziej z cukierni, niż 
cegielni, a jego głównym atutem nie 
są już złoża surowców, tylko atrakcyj-
ne położenie, sprzyjające rozwojowi 
osadnictwa oraz rekreacji.

Wszak pełno tu jeszcze malowni-
czych terenów. Przy północnej granicy 
wsi, wśród łąk i nieurządzonej zieleni 
przepływa Rządza, ponadto w okolicy 
nie brakuje lasów, w których kryją się 
– aż chciałoby się powtórzyć za ojcem 
polskiej etnografii Oskarem Kolber-
giem: „pagórki piaszczyste z wydm po-
wstałe i z czasem sośniną lub jałowcem 
porosłe, noszące miejscami nazwę: 
czwała, czwałka, cwałka. Liczba ich 
zwiększa się ku Bugowi. Niskie w ogó-
le i mokre położenie sprzyja bujnemu 
rozrostowi traw i krzewów; a żywa ich 
zieloność rzuca na okolicę urok miłej 
sielskości”.

W istocie, opis ten idealnie pasuje 
do Mokrego, ponieważ jak sama na-
zwa wskazuje, pod płaszczykiem owej 
„miłej sielskości”, kryje się także „mo-
kre położenie”, a te jak wiadomo jest 
już mniej urokliwe i wymaga dużej 
roztropności w wyznaczaniu nowych 
terenów pod zabudowę.

Mokre to niewielka, licząca ok. pół tysiąca mieszkańców wieś, położona w północnej części naszej gminy w pobliżu rzeki 
Rządzy. Bogactwem naturalnym sołectwa są występujące na tym terenie surowce ilaste, wykorzystywane do produkcji 
ceramiki budowlanej, a największym walorem atrakcyjne, z uwagi na bliskość Radzymina, położenie, sprzyjające osadnictwu 
jednorodzinnemu o charakterze podmiejskim. 

Mokre –gawęda o marcinowej szczodrości,  
osiemdziesięciu armatach i tajemnicy 
dwóch krzyży…

W Ciemnem ciemno  
a w Mokrem… komary

 O ile pochodzenie nazwy Mokre 
nie budzi wątpliwości i wynika z wil-
gotności terenów, na których rozwinę-
ła się wieś, o tyle bardziej kłopotliwa, 
szczególnie dla napływowych miesz-
kańców naszej gminy jest prawidłowa 
odmiana nazwy, która w narzędni-
ku i miejscowniku powinna brzmieć: 
Mokrem. Podobnie jak w przypadku 
Ciemnego karygodnym błędem jest 
mówienie „w Ciemnym”, tak samo 
naganne jest używanie sformułowa-
nia „w Mokrym”. Prawidłowo mówi-
my: W MOKREM bo wieś nazywa się 
Mokre a nie Mokry! (W Ciemnem, bo 
wieś nazywa się Ciemne nie zaś, Ciem-
ny!).

Gwoli ścisłości dodajmy, że ofi-
cjalnym a przy tym właściwym przy-
miotnikiem utworzonym od Mokre-
go leżącego w Gminie Radzymin jest 
mokrzański, (nie „mokrzeński”, czy 
„mokrowski” używane w innych czę-
ściach kraju).

Mokre już w czasach 
templariuszy i krzyżaków

Mokre (a także Mokry, Mokra), ja-
ko pospolity słowiański toponim to  
jedna z najbardziej popularnych nazw 
miejscowych w Polsce, odnosząca się 
zarówno do lasów, zbiorników i cie-
ków wodnych, jak też osad czy przy-
siółków. Najstarsze zapisane wzmian-
ki o tej nazwie sięgają I poł. XIII w., 
a do czasów nam współczesnych na-
zwa Mokre jako samodzielna prze-
trwała w przypadku aż 25 wsi, przy-
siółków i dzielnic miast w różnych 
zakątkach kraju.

Metryka naszego, podradzymiń-
skiego Mokrego również sięga okresu 
średniowiecza, choć niewątpliwie sa-
ma nazwa o charakterze miejscowym 
jest jeszcze starsza od wsi. Na począt-
ku było „Mokre”, a więc lokalny to-
ponim, odnoszący się pierwotnie do 
podmokłego terenu. Zważywszy jed-
nakże, iż cała okolica Radzymina jest 
mokra, (w niektórych rejonach nawet 
bardziej) nadanie akurat temu miejscu 

nazwy Mokre sugeruje, że musiało ono 
czymś się wyróżniać albo być miej-
scem bardziej uczęszczanym, skoro 
jego nazwa utarła się w ludzkiej świa-
domości i była rozpoznawalna.

W istocie, tereny Mokrego od wie-
ków związane były z ruchem ludzi, 
gdyż jak wspomniano wiedzie tędy 
stara droga, łącząca Kuligów i Sokołó-
wek z targowym Radzyminem, przez 
który w średniowieczu przebiegał waż-
ny szlak handlowy. Dla podróżujących 
puszczańskim duktem rejon Mokre-
go musiał więc być swego rodzaju od-
cinkiem specjalnym, trudniejszym do 
pokonania bo podmokłym, czy wręcz 
notorycznie podtapianym przez wy-
lewy nieodległej rzeki Ryni (Rządzy). 
Warto nadmienić, że analogiczna sy-
tuacja dotyczy chociażby Mokrego – 
obecnej dzielnicy Torunia, wzmianko-
wanej już w 1235 r., której nazwa wzięła 
się od Lasu „Mokrego”, przez który 
to właśnie przebiegała droga (w tym 
przypadku rozgraniczająca ziemie 
zakonu krzyżackiego i dobra biskupa 
włocławskiego).

Czy nasze Mokre może być równie 
stare, trudno powiedzieć. Faktem na-
tomiast jest, że osady Kuligowo, So-
kołowo czy Radzimino, które łączyła 
droga przez Mokre istniały już w XIV 
w., zaś leżące na przedłużeniu rzeczo-
nego szlaku i oddalone raptem od Mo-
krego o 15 km Dręszewo (Dręszew) już 
pod koniec I poł. XIII w. było własno-
ścią owianego legendami zakonu Tem-
plariuszy.

Dzieje osadnictwa w Mokrem
Dzięki dotychczasowym odkry-

ciom archeologicznym wiemy, że 
osadnictwo na terenie obecnej wsi 
Mokre sięga czasów prehistorycz-
nych. Pierwsze ślady bytowania lu-
dzi na tym terenie pochodzą z okresu 
młodszej epoki kamienia (a więc osad-
nictwo rozpoczęło się tutaj już pomię-
dzy 3500 – 2500 rokiem p.n.e.). Kolejne 
ślady wskazują na obecność człowieka 
na tym obszarze także w epoce brązu 
(pomiędzy 1450 – 650 r. p.n.e. istniały 
tutaj osady i cmentarzyska).

Historycznych początków obecnej 
wsi Mokre należy jednakże upatrywać 
w czasach znacznie nam bliższych, 
a więc w średniowieczu. Co istotne, 
ujawnione dotąd odkrycia wskazują, 
że istniało ono na tym obszarze już 
w XII – XIV w. a zatem powstanie Mo-
krego przynajmniej teoretycznie może 
sięgać czasów, w których na ziemiach 
polskich widywano rycerzy spod zna-
ku charakterystycznego czerwonego 
krzyża.

 Wieś na prawie chełmińskim
 Z całą pewnością natomiast 

można powiedzieć, że wieś Mokre 
pamięta czasy Krzyżaków i Pań-
stwa Zakonnego w Prusach. Mo-
kre po raz pierwszy pojawia się 
bowiem na kartach historii w 1481 
r., a więc dwa lata po tym, jak na 
zamku w Nowym Mieście Korczy-
nie wielki mistrz Martin Truchsetz 
von Wetzhausen złożył hołd lenny 
królowi polskiemu Kazimierzowi 
IV Jagiellończykowi.

Z najstarszych zachowanych źródeł 
pisanych dowiadujemy się, że ówcze-
snym właścicielem Mokrego, Łosia, 
Ryni, Kraszewa i Czarnej był Stanisław 
Rogala z Dybowa. Właśnie w 1481 r. 
otrzymał on od księcia mazowieckiego 
Bolesława V przywilej, na mocy któ-
rego wspomniane wsie, w tym oczy-
wiście Mokre, przeniesione zostały na 
prawo chełmińskie (z czynszem ksią-
żęcym po 9 gr. z 1 włóki os.).

Wg zapisów z XVI w. Mokre zajmo-
wało dość rozległy jak na owe czasy ob-
szar ponad 5 włók. (W 1526 r. miało 5,5 
wł. os. z czynszem książęcym 6 gr. od 1 
wł. os., który pobierał Dybowski na mo-
cy dokumentu ks. Konrada III Rudego).

W tym czasie przynależało już do 
parafii w Radzyminie (pierwotnie 
przypisane było do parafii klembow-
skiej), niemniej beneficjentem dziesię-
cin pieniężnych z Mokrego pozostał 
kościół w Klembowie, do którego od-
prowadzane były one  jeszcze w II poł. 
XVIII w.

Ciąg dalszy na stronie 17 →
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„Bez kokardy” 
- kompozycje florystyczne na każdą okazję

Pupil –  gwarancja udanych  
zakupów dla domowych 
zwierzaków

Studio oferuje szeroki wachlarz usług związanych z dekoracjami kwiatowymi na imprezy okolicznościowe. Pro-
ponuje ciekawe i oryginalne propozycje florystyczne oraz zapewnia fachowe doradztwo. W ofercie dekoracje ślubne, 
biżuteria ślubna, kosze prezentowe oraz florystyka funeralna i okolicznościowa. Jeśli marzysz o ślubie pełnym kwia-
tów to skorzystaj z usług studia florystycznego „Bez kokardy”. Firma zapewnia, że nie tylko śledzi najnowsze trendy 
w dekoracjach kwiatowych ale sama je wyznacza. Dodatkowo w katalogu usług zakupy kwiatów doniczkowych, pre-
paratów pielęgnacyjnych oraz poczta kwiatowa.  W ofercie specjalnej promocje dla właścicieli Radzymińskiej Karty 
Mieszkańca: zniżki na florystykę ślubną oraz funeralną.

Korzyści  
dla Posiadaczy RKM

   Kodowanie biletu metropolitalnego ZTM 
Warszawa z maksymalną zniżką cen

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

   Promocyjne bilety na wydarzenia 
kulturalne

   Zniżki na gminne zajęcia sportowe  
i edukacyjne

   Zniżki na komercyjne usługi medyczne
   Zniżka na basen w Wołominie
   Oferty specjalne i zniżki blisko 60 firm 
partnerskich

   Bon Malucha – dofinansowanie opieki nad 
dziećmi do lat 3

   Zniżki w dostępie do infrastruktury 
sportowej

Korzyści  
dla Partnerów RKM

   Budowanie grupy lojalnych klientów 
spośród ponad 14 tys. posiadaczy 
Radzymińskiej Karty Mieszkańca

   Budowanie wizerunku firm 
odpowiedzialnych i zaangażowanych  
w życie lokalnej społeczności

   Prezentacja na stronie  
www.rkm.radzymin.pl  

i promocja partnerów  
w mediach gminnych - biuletyn 
"Radzyminiak", profil gminy na Facebooku, 
strona internetowa gminy

   Dotarcie do posiadaczy karty poprzez 
gminny e-mailing

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

Stacjonarny sklep zoologiczny „Pupil” zaprasza do 
siebie właścicieli zwierząt domowych, którzy przy-
wiązują wagę do jakości zakupów dla swoich pod-
opiecznych. W tym małym centrum zoologicznym 
znajdziesz artykuły higieny, akcesoria spacerowe, 
zabawki, klatki oraz szeroki wybór karmy suchej 
i mokrej dla psów i kotów. W ofercie także akcesoria 
i karma akwarystyczna, terrarystyczna oraz dla do-
mowych gryzoni.

Sklep usytuowany jest w centrum miasta, w dogod-
nej lokalizacji. Oferuje opcje zakupów bezgotówko-
wych.  Obsługa sklepu fachowo doradza przy zakupach 
i dzieli się swoimi doświadczeniami, dzięki którym 

znikają dylematy zakupowe. Dla właścicieli Radzymiń-
skiej Karty Mieszkańca „Pupil” przygotował zniżkę na 
zakupy w wysokości 8%. Przy zakupie powyżej 150 zł 
właściciele karty otrzymują 10 złotych upustu. 

Dzięki oknom w twoim domu lub mieszkaniu masz szan-
sę poczuć się jak VIP. Wystarczy skorzystać z usług „VIP 
WINDOWS”. To firma produkcyjno-handlowo-usługowa, 
która  specjalizuje się w branży dekoracji okiennych. Oferu-
je montaż oraz sprzedaż osłon okiennych. W swoim katalo-
gu posiada najnowsze rozwiązania systemowe i produktowe 
dostępne na polskim rynku. W asortymencie klienci znajdą 
m.in. rolety, żaluzje, verticale, plisy czy moskitiery. Wszyst-
kie produkty posiadają odpowiednie atesty. Dla właścicieli 
Radzymińskiej Karty Mieszkańca VIP Windows przygoto-
wał 20% zniżki na cała ofertę.

Oferta dla właścicieli RKM 
8% zniżki na zakupy  
10 zł zniżki na zakupy powyżej 150 zł

Sklep „Pupil”  
ul. Stefana Batorego 1 
05-250 Radzymin
Tel. 662 922 333

Oferta dla właścicieli RKM 
20% zniżki na cały asortyment

VIP Windows
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4 
05-270 Nadma
Tel. 692 698 255

VIP Windows – każdy klient  
jest ważną osobistością

Oferta dla właścicieli RKM 
5% zniżki na florystykę ślubną, w tym wystrój kościoła, sali weselnej, dekorację samochodu pary młodej, wią-
zanki dla panny młodej; • 5% zniżki na florystykę funeralną; • 10% zniżki na kwiaty cięte – „nieukładane”

Studio florystyczne „Bez kokardy” 
ul. Sienkiewicza 51, 

05-250 Sieraków k. Radzymina 
Tel. 603 200 578
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O Marcinie z Mokrego  
i ambicjach mazowieckiej 
księżnej

Skoro już mowa o wydatkach zwią-
zanych z kościołem, nie sposób po-
minąć wątku, który splata dzieje 
Mokrego z jednym z najstarszych i naj-
ważniejszych kościołów starej Warsza-
wy, mianowicie z Bazyliką Archikate-
dralną św. Jana Chrzciciela.

Otóż, na początku XVI w., gdy rzą-
dy nad Mokrem sprawował już pan 
Marcin Dybowski (jeden z synów Sta-
nisława Rogali), owa warszawska świą-
tynia miała dopiero status Kolegiaty 
i nosiła przepiękne średniowieczne 
wezwanie – Ścięcia św. Jana Chrzci-
ciela. Właśnie trwały starania nad wy-
posażeniem jej w nowy ołtarz i pewnie 
nie byłoby w tym niczego nadzwyczaj-
nego, gdyby nie fakt, iż w 1505 r. nasz 
pan Marcin Dybowski z Mokrego wraz 
z trzema braćmi sprzedaje (z prawem 
odkupu): 8 grzywien czynszu roczne-
go z Czarnej oraz połowę Kraszewa, 
za 100 kóp groszy w półgroszach, aby 
wesprzeć dzieło fundacji rzeczonego 
ołtarza. Dlaczego Dybowscy decydu-
ją się na taki wydatek, który przecież 
tylko poślednie zapewni im miejsce 
w gronie fundatorów, a który przeka-
zany na miejscową farę w Radzyminie 
lub Klembowie gwarantowałby wiecz-
ny splendor?

Najprawdopodobniej wynikało to 
z polityki całego rodu oraz  faktu, że 
bliskim krewnym Dybowskich był 
Jan Mrokowski – sekretarz i zaufany 
współpracownik księżnej Anny z Ra-
dziwiłłów (wdowy po ks. Konradzie III 
Rudym). Dzięki niej Mrokowski wła-
śnie w 1505 r. objął funkcję kustosza 
Kolegiaty Warszawskiej, zaś w 1508 r. 
funkcję archidiakona warszawskiego - 
i to pomimo braku wymaganych stop-
ni naukowych (!). Cóż, księżna regent-
ka dążyła do utworzenia biskupstwa 
warszawskiego, a Dybowscy liczyli 
najwyraźniej na sakrę dla krewnia-
ka. Niestety, wobec sprzeciwu króla 
długofalowe plany księżnej w tej ma-
terii spaliły na panewce. W XVI w. bi-
skupstwo w Warszawie nie powstało, 
Mrokowski stracił zaufanie księżnej 
i wkrótce stanął w opozycji do regent-
ki a razem z nim Dybowscy. Powstał 
za to kosztowny ołtarz (z rzeźbami 
dłuta Lazarusa, ucznia Wita Stwo-
sza), który w 1510 r. upiększył Kolegia-
tę Warszawską. Mało tego, zachował 
się nawet do naszych czasów! Obecnie 
znajduje się w kościele w nieodległym 
Cegłowie (pow. miński) i jako bez-
cenny gotycki zabytek wzbudza po-
wszechny zachwyt. (O tym, że wkład 
w jego powstanie miał też pan Marcin 
Dybowski z Mokrego pewnie już nikt 
nie pamięta).

W dobrach ziemskich 
Radzymina

Należąca jeszcze w 1580 r. do Dy-
bowskich wieś, w 1605 r. przeszła 
w dzierżawę Leszczyńskich, a następ-
nie stała się ich własnością. Będąc czę-
ścią dóbr radzymińskich od XVII w. 
pozostawała w rękach kolejnych wła-
ścicieli Radzymina w tym możnych 
rodów: Bielińskich, Czartoryskich 
i Lubomirskich.

Pozostająca pod ich rządami lud-
ność przeżywała różne koleje losu. 
Szczególnie ciężkim okresem w hi-
storii ziemi radzymińskiej a więc tak-
że i Mokrego okazał się wiek XVII. 
W pierwszej połowie stulecia, region 
dotknęły dwie epidemie, powódź oraz 
ogromny pożar Radzymina, które spo-
wodowały upadek miasta i wyludnie-
nie okolicznych wsi. Tragedii dopeł-
nił „potop szwedzki”, podczas którego 
najeźdźcy doszczętnie zniszczyli całą 
okolicę, grabiąc wszelkie dobra i ma-
sowo mordując ludność. Powolne od-
rabianie strat gospodarczych i demo-
graficznych przyniósł dopiero XVIII 
w. Znaczący wzrost liczby mieszkań-
ców Mokrego nastąpił jednakże dopie-
ro w XIX w., kiedy ich liczba przekro-
czyła 100.

Jeszcze w 1827 r. w Mokrem było 10 
domów i 95 mieszkańców, zaś w 1884 
r. już 22 gospodarstwa i 156 mieszkań-
ców. Wieś razem z folwarkiem posia-
dała ok. 16 włók gruntu ornego (z cze-
go tylko 52 morgi były włościańskie).

Tuż po odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę, wg spisu z 1921 r. wieś 
Mokre liczyła 31 domów i 212 miesz-
kańców, w tym 109 kobiet i 103 męż-
czyzn. (Co ciekawe, we wsi mieszka-
li sami katolicy, nie było ani jednego 
Żyda). 

Folwark Mokre
Wspomnieć należy, iż Mokre było 

jedną z czterech miejscowości w do-
brach radzymińskich, w których dzie-
dzice jeszcze przed XIX w. zdecy-
dowali o założeniu i prowadzeniu 
folwarków.

Wg danych z 1884 r. folwark Mo-
kre zajmował łączną powierzchnię 
563 mórg (w przybliżeniu ok. 336 ha), 
z czego grunty uprawne wynosiły 
424 mr., łąki 135 mr. a nieużytki 4 mr. 

Warto zauważyć, że pod względem 
ogólnej powierzchni Mokre było naj-
mniejszym z radzymińskich folwar-
ków (dla porównania największy – fw. 
Aleksandrów zajmował łączną pow. 
5275 mórg, a na fw. Dybów samych 
gruntów ornych było 603 morgi).

Dziś, trudno znaleźć ślady po za-
budowaniach folwarcznych, tymcza-
sem w 1875 r. na folwarku Mokre stał 
dom z bali w węgieł na podmurowa-
niu z cegły, którego dach pokryty był 
gontami oraz

dwa czworaki z bali w węgieł na 
podwalinach, pokryte strzechą. Na 
zabudowę gospodarczą składały się: 
spichrz pokryty gontami i słomą; czte-
ry stodoły, w tym trzy z bali w słupy 
na podwalinach gontami i słomą kry-
te; dwie obory z bali na podwalinach 
pod strzechą, chlewy z bali w słupy na 
przyciesiach gontami pokryte, stajnia 
oraz wołownia pokryte słomą i gon-
tami. Istniała niezadaszona studnia 
z żurawiem, wycembrowana drewnem 
a także chałupa gajowego z bali w słu-
py na przyciesiach, pokryta strzechą 
wraz z niewielką obórką oraz podwój-
nym chlewikiem z obladrów w słupy 
na przyciesiach.

Folwark Mokre stanowił część dóbr 
radzymińskich do pocz. XX w. Wy-
dzielenie dóbr Mokre nastąpiło w 1908 
r., a los podupadającego już w II RP 
folwarku przypieczętowała ostatecznie 
PKWN dekretem z 6 IX 1944 r. o refor-
mie rolnej. 

W 1920 r. osiemdziesiąt armat 
grzmiało! 

 „Słodkie Serce Jezusa prosimy Cie-
bie! Bądź naszym ratunkiem w każ-
dej potrzebie. Wojnę okrutną, wielkie 
krwi przelanie, choroby i głód racz od-
dalić Panie!” – głosi sentencja a wła-
ściwie modlitwa wypisana na pięk-
nej, zabytkowej, murowanej kapliczce 
Pana Jezusa ufundowanej przez Pań-
stwa Wardaków w 1917 r., usytuowanej 
w centralnym punkcie Mokrego.

Chciałoby się powiedzieć, że w tych 
kilku zdaniach zawarte są wszyst-
kie lęki i obawy kolejnych pokoleń 

mieszkańców, które jak uczy histo-
ria, niestety okazywały się słuszne. Na 
przestrzeni wieków mokrzacy cierpieli 
głód, doświadczali epidemii, nie omi-
jały ich też wojny.

Paradoksalnie największym wyda-
rzeniem w dziejach Mokrego, za spra-
wą którego nazwa miejscowości na 
trwałe zapisała się w polskiej historii, 
były walki toczone w ramach Bitwy 
Warszawskiej 1920 r.

Mokre znalazło się na I linii polskiej 
obrony i już 13 VIII zostało zajęte przez 
bolszewików. Okupacja wsi zakoń-
czyła się dopiero 16 VIII, po ciężkich 
dwudniowych walkach. Ciekawostką 
niech będzie fakt, iż o ostatecznym 
odbiciu Mokrego zadecydowała pro-
wadzona nieprzerwanie przez pół go-
dziny przy użyciu ok. 80 armat i hau-
bic nawała ogniowa polskiej artylerii. 
Między godz. 12:00 a 12:30 2. bateria 1 
Litewsko-Białoruskiego Pułku Arty-
lerii Polowej wystrzelała nawet do 400 
pocisków, w 2. baterii 10 Pułku Arty-
lerii Polowej poszczególne działa od-
dawały po 10-12 strzałów na minutę, 
zaś w 9. baterii 4 Pułku Artylerii Polo-
wej, która wystrzelała ponad 300 po-
cisków, trzeba było chłodzić lufy dział 
mokrymi workami! Jakby tego było 
mało, jeszcze 4. bateria 3 Pułku Arty-
lerii Ciężkiej oddała 123 strzały! Na-
leży podkreślić, że była to największa 
koncentracja ognia artyleryjskiego od 
początku wojny polsko-bolszewickiej, 
w skutek której sowieci zupełnie stra-
cili chęć do dalszej walki i w popłochu 
wycofali się z Mokrego.

Zacięty bój o wieś stoczony 
w dniach: 15 i 16 VIII uznany został za 
kluczowy moment Bitwy pod Radzy-
minem, a jej symbolem stał się nieod-
wracalnie ranny właśnie podczas walk 
o Mokre mjr Stefan Walter – dowód-
ca 29 Pułku Strzelców Kaniowskich. 
(Warto mieć na uwadze, że tym roku, 
a dokładniej 4 X minie 100. rocznica 
śmierci na szpitalnym łożu Bohatera 
Radzymina i Mokrego).

Zważywszy, że bój o Mokre do-
czekał się co najmniej kilku facho-
wych opracowań, zainteresowanych 

zgłębieniem tematu odsyłamy do lite-
ratury. (Lekturą godną polecenia jest 
m.in. książka pt. „Bój pod Radzymi-
nem w 1920 roku. Major Stefan Wal-
ter – Bohater Mokrego” autorstwa p. 
Władysława Kolatorskiego – naszego 
miejscowego eksperta w tej dziedzinie, 
wydana przez Towarzystwo Przyjaciół 
Radzymina w 2008 r.). 

Legenda o dwóch krzyżach 
Uwagę podróżujących szosą z Ra-

dzymina do Mokrego zwracają dwa 
przydrożne krzyże. Stoją w otwartym 
polu, obok siebie, ogrodzone płotka-
mi. Pierwszy, ten od strony miasta 
wygląda zwyczajnie, choć w porów-
naniu z sąsiednim sprawia wrażenie 
jakby skromniejszego, może odrobi-
nę mniejszego. Pewnie dlatego, że ten 
drugi, usytuowany od strony wsi to 
karawaka, czyli „krzyż choleryczny” 
z podwójnymi ramionami.

Wg jednej z legend, kiedyś przecho-
dziła tędy zaraza. Jedna z zarażonych 
matek chciała ratować swoje chore 
dziecko. Biegła więc z nim na rękach 
szukać pomocy w mieście. Ale Opatrz-
ność nie pozwoliła jej przynieść zarazy 
do Radzymina, w którym mieszkańcy 
nieprzerwanie modlili się o ocalenie. 
Wypatrzyli ją ludzie pilnujący roga-
tek i nie tylko nie chcieli jej wpuścić 
ale pod groźbami nakazali zawrócić. 
Niebawem stan dziecka uległ pogor-
szeniu. Zrozpaczona kobieta wołała 
o pomoc w kierunku miasta, lecz nikt 
z pomocą nie przyszedł. Ludzie za bar-
dzo się bali. Dziecko zmarło na rękach 
matki.  Chora, usiadła bezradnie i za-
częła płakać nad jego martwym cia-
łem. Wkrótce, sama też umarła…

Ponoć dla upamiętnienia tej trage-
dii, w miejscu śmierci obojga zostały 
ustawione krzyże. A podwójne, prze-
błagalne ramiona na jednym z nich, 
to prośba radzyminiaków do Boga 
i duszy opuszczonej kobiety, o wyba-
czenie. Za to, że nie udzielili pomocy 
zarażonym…

Ile prawdy jest w tej legendzie, nie 
wiem. Historia naszych okolic pełna 
jest znaków zapytania. Kto jest cieka-
wy, niech wybierze się szosą do Mo-
krego i sam poszuka odpowiedzi.

Ciekawostką niechaj będzie fakt, że 
stały sobie te dwa krzyże jeszcze przed 
wojną. Oznaczenie krzyża w tym miej-
scu pojawia się także na niektórych 
mapach z XIX w. a więc sięga czasów, 
w których epidemie zbierały śmiertel-
ne żniwo, człowiek bał się kontaktu 
z drugim człowiekiem a zarażonych 
unikano jak ognia.

(Zresztą my, współcześni, coś już na 
ten temat wiemy).

 
Rafał S. Lewandowski

Ciąg dalszy ze strony 15 →
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O znaczeniu Bitwy Warszawskiej 
dla losów Polski i Europy nie trze-
ba nikogo przekonywać. Radzymin 
jest w historii wojny polsko-bol-
szewickiej miejscem szczególnym, 
miastem „Cudu nad Wisłą” i mia-
stem-symbolem zwycięstwa. Jest też 
miejscem, w którym kultywowano 
historię zwycięstwa w trudnych 
latach PRL. Dlatego gmina i cały 
zespół organizatorów podjęli wy-
zwanie dostosowania formuły ob-
chodów do panujących dziś warun-
ków epidemii.

Z tego względu ilość osób, obec-
nych podczas tegorocznych oficjal-
nych uroczystości na Cmentarzu 
Żołnierzy Polskich 1920 w dniu 15 
sierpnia, będzie ograniczona. O go-
dzinie 17:00 rozpocznie się uroczy-
sta Msza Święta, po której nastąpi 
Apel Poległych i część oficjalna ob-
chodów. Organizatorzy zachęca-
ją do śledzenia wydarzeń on-line, 
szczegóły zostaną podane na stronie 
www.radzymin.pl oraz w mediach 
społecznościowych: na profilu Gmi-
ny Radzymin na Facebooku oraz na 
gminnym kanale w serwisie YouTu-
be www.youtube.com/gminaradzy-
min_oficjalnie.

Po zakończeniu części religijnej 
i oficjalnej obchodów odbędzie się 
wyjątkowe wydarzenie kulturalne: 
Wieczór Literacko-Muzyczny Pio-
tra Rubika. Ten znakomity artysta 
wraz z zespołem kameralnym przy-
gotowuje specjalnie dla Radzymina 
patriotyczno-ref leksyjny program, 
który 15 sierpnia wieczorem będzie 
transmitowany on-line z Parku 
Czartoryskiej w Radzyminie.

Odsłonięcie statuy Matki 
Bożej Łaskawej 16 sierpnia 
2020 r.

Ważnym wydarzeniem świątecz-
nego, sierpniowego weekendu, bę-
dą diecezjalne uroczystości religijne 
w parafii Św. Jana Pawła II w Radzy-
minie. W niedzielę 16 sierpnia przy 
powstającym sanktuarium i trasie 
S8 zostanie odsłonięta figura Mat-
ki Bożej Łaskawej. Uroczysta Msza 
Święta, poprzedzająca odsłonięcie, 
rozpocznie się o godzinie 12:00.

Ponadto w tegorocznym 
programie obchodów …

Oficjalne uroczystości odbędą 
się przy pomniku premiera Win-
centego Witosa, dla upamiętnienia 

wizytacji wojsk polskich w Radzy-
minie w 1920 r. Po uroczystości de-
legacje przejadą pod „Świetlicę Piel-
grzyma” przy Cmentarzu Żołnierzy 
Polskich 1920, aby zaprezentować 
przygotowania do wspólnej inwe-
stycji samorządów gminy i woje-
wództwa mazowieckiego w budowę 
Muzeum Bitwy Warszawskiej w tym 
zabytkowym obiekcie.

15 sierpnia rano z Radzymina wy-
startuje XX Rajd Katyński, którego 
trasa ze względu na pandemię bę-
dzie przebiegała po polskich dro-
gach i miejscach pamięci. W rajdzie 
weźmie udział ograniczona liczba 
motocyklistów, lecz cieszymy się, 
że organizatorzy wybrali Radzymin 
jako punkt startowy.

W pierwotnym programie Gmi-
na Radzymin miała w planach wiel-
ki koncert symfoniczny pod batutą 
Piotra Rubika, lecz pandemia zakłó-
ciła te plany. Koncert symfoniczny 
został przełożony na przyszły rok, 
podobnie jak inne zaplanowane 
wydarzenia rozrywkowe i imprezy 
masowe. Odwołano m.in. Konkurs 
Sygnalistów i Muzyki Myśliwskiej, 
Festiwal Operetkowo-Operowy 
na Mazowszu, Zlot Motocyklowy 

100-lecie „Cudu nad Wisłą‟ 
 w Radzyminie

Tegoroczne obchody  
15 sierpnia w Radzyminie 
będą wyjątkowe nie tylko 
ze względu na okrągłą, 
setną rocznicę zwycięstwa 
nad bolszewikami. Główna 
część obchodów – Msza 
Święta na Cmentarzu 
Żołnierzy Polskich, Apel 
Poległych i Wieczór 
Literacko-Muzyczny 
Piotra Rubika – będą 
transmitowane  
w Internecie. Początek jak 
zawsze o godz. 17:00.

Piotr Rubik, wybitny kompozytor i artysta, wystąpi  
15 sierpnia w Radzyminie razem z zespołem kameralnym 

w nastrojowym wieczorze literacko-muzycznym.

Najważniejsze wydarzenia sierpniowego weekendu 
100-lecia Bitwy 1920 r. w Radzyminie

15 sierpnia 2020
   7:00 - XXX Zawody Gołębiarskie „Cud nad Wisłą”  

(teren przy Cmentarzu 1920, tzw. „Lądowisko”)
   8:00 Start XX Rajdu Katyńskiego z Radzymina (teren przy 

Cmentarzu 1920, tzw. "lądowisko)
   Bieg 1920 - XXIX Półmaraton "Cud nad Wisłą" w wersji 

z aplikacją mobilną
   10:00 – XXXI Turniej brydżowy im. J. Połulicha (hala ROKiS)
   14:30-15:30 – uroczystości przy pomniku W. Witosa 

w Radzyminie (pl. Wolności) 
   17:00 – uroczysta Msza Święta na Cmentarzu Żołnierzy 

Polskich 1920, po mszy Apel Poległych i część oficjalna  
   20.30 - Wieczór literacko-muzyczny Piotra Rubika  

w parku E. Czartoryskiej
   Historyczna wystawa plenerowa Muzeum Niepodległości

16 sierpnia 2020
   12:00 – uroczysta Msza Święta w sanktuarium  

Św. Jana Pawła II w Radzyminie, po mszy poświęcenie figury 
Matki Bożej Łaskawej
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W tym roku obostrzenia epidemiczne spra-
wiły, że w sposób symboliczny świętowaliśmy: 
Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 100-le-
cie urodzin Świętego Jana Pawła II i 22 rocznicę 
wizyty Papieża Polaka w Radzyminie.

 Przedstawiciele Gminy Radzymin złoży-
li kwiaty przy pomniku Tadeusza Kościuszki 
w Radzyminie i rzeźbie Papieża na Cmenta-
rzu Żołnierzy Polskich 1920 roku.  Na stronach 
internetowych urzędu i portalach społeczno-
ściowych zamieszczono okolicznościowe wpi-
sy. Wśród tych ostatnich wyróżniał się teledysk 
z pieśnią “Polski Papieżu”, przygotowany na 
100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły przez 

młodych radzymińskich artystów, zrealizo-
wany przez firmę Michał Kamiński Sztuka 
Kreacji. On-line można było również obejrzeć 
film dokumentalny “Przyjadę, jeśli Bóg pozwo-
li”, wspominający kulisy wizyty Ojca Świętego 
w Radzyminie. A także wysłuchać prelekcji pt. 
"W Radzyminie o Wadowicach wszystko się 
zaczęło, i domowej ojczyźnie we wczesnej po-
ezji Jana Pawła II" przygotowanego specjalnie 
na tę okazję przez Waldemara Smaszcza i od-
czytanego przez znanego lektora Polskiego Ra-
dia Andrzeja Krusiewicza (nagranie dostępne 
jest na kanale Miejskiej Sali Koncertowej w Ra-
dzyminie na YouTube).

27 maja br. przypadła 30-ta rocznica pierwszych wol-
nych wyborów samorządowych, które były jednocześnie 
pierwszymi w pełni wolnymi wyborami po upadku PRL. 
W 1990 r. po raz pierwszy po II wojnie światowej Polacy 
wybrali własne, niezależne od władz centralnych, władze 
samorządowe. Ten dzień został ustanowiony później świę-
tem samorządu terytorialnego. Epidemia nie pozwoliła 
hucznie świętować okrągłej rocznicy, lecz gmina Radzy-
min uczciłą ją specjalnym wydaniem biuletynu “Radzy-
miniak”, który nadal można jeszcze otrzymać w urzędzie 
lub pobrać z www.radzymin.pl w wersji elektronicznej. We 
wstępnym artykule do tego wydania czytamy: “Zmiany, 
jakie zaszły na przestrzeni tych [trzydziestu] lat dobitnie 
udowodniły, że decentralizacja i samorządy funkcjonują-
ce wedle zasad subsydiarności, bezapelacyjnie wygrywają 
z modelem władzy scentralizowanej. Samorząd teryto-
rialny niemal zawsze oznacza lepsze rozpoznanie potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców danego terenu, a także większy 
wpływ mieszkańców na to, jak wydawane są środki z pła-
conych przez nich podatków.”

Radzymińskie rocznice w cieniu pandemii

30-lecie samorządu terytorialnego

W dniu samorządu terytorialnego burmistrz Krzysztof Chaciński i jego zastępca Krzysztof Dobrzy-
niecki złożyli kwiaty na grobie Stanisława Marszała, burmistrza Radzymina w latach 1918-1946.

MotoCud, a także pikniki rodzinne 
i wystawę wojskową.

Część cyklicznych wydarzeń 
odbędzie się, choć w okrojonym 
kształcie. Są wśród nich: XXIX Bieg 
1920, okolicznościowe zawody gołę-
biarskie czy turniej brydżowy.

W rozszerzonym programie ob-
chodów znajdzie się wiele innych 
wydarzeń, które będą organizowa-
ne z zachowaniem bezpieczeństwa 
epidemicznego:

   13 sierpnia w Radzyminie odbę-
dzie się 2. etap wyścigu kolar-
skiego Tour Bitwy Warszawskiej 
1920,

   przy Cmentarzu Żołnierzy Pol-
skich 1920 będzie można oglądać 
plenerową wystawę historyczną 
Muzeum Niepodległości z oka-
zji 100-lecia Bitwy Warszawskiej,

   w weekend poprzedzający ob-
chody, 8 i 9 sierpnia, odbędą 
się XXVI Zawody Wędkarskie 
„Cud nad Wisłą” (łowisko Jegiel) 
i Ogólnopolskie Mistrzostwa 
Szaradziarskie (hala ROKiS),

   22 sierpnia klub RKS Mazur pla-
nuje okolicznościowy turniej pił-
karski dla dzieci,

   gminę Radzymin odwiedzą 
uczestnicy Ogólnopolskiego Zlo-
tu Turystów PTTK (ograniczenia 
grup i wycieczek).

Konferencja naukowa  
z Muzeum Niepodległości,  
18 września 2020 r.

Po wakacjach, 18 września br., 
w Miejskiej Sali Koncertowej od-
będzie się konferencja naukowa pt. 
„Radzymin – Warszawa – Polska. 
Obroniona niepodległość”, organi-
zowana przez Bibliotekę Publiczną 
Miasta i Gminy Radzymin wspól-
nie z Muzeum Niepodległości. Wy-
darzeniu będzie towarzyszyć kon-
kurs historyczny on-line, publikacja 
z artykułami historycznymi i audio-
book pt. „Walka o wszystko. Wojna 
polsko-bolszewicka w literaturze” 
z najciekawszymi utworami literac-
kimi nt. Bitwy Warszawskiej w wy-
konaniu Adama Ferencego.

Z okazji rocznicy okolicznościo-
wą publikację historyczną pt. „Wiel-
kie dni Radzymina. Sierpień 1920” 
przygotowuje Towarzystwo Przy-
jaciół Radzymina, ze wsparciem 
grantowym gminy.

Program obchodów 100-lecia 
Bitwy Warszawskiej w Radzy-
minie może ulec zmianie, jeśli 
nastąpi zaostrzenie przepisów 

epidemicznych. Dalsze informa-
cje będą publikowane na gminnej 

stronie www i na plakatach
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Przed urzędem w Radzyminie 
z okazji 100-lecia Bitwy Warszaw-
skiej stanęła okolicznościowa, drew-
niana rzeźba pt. „Bolszewika goń, 
goń, goń”, zapowiadająca plener rzeź-
biarski pt. „Święto Virtuti Militari”. 
Plener odbędzie się w dn. 5-11 lipca 
br., a jego efekt będzie prezentowany 
w centrum Radzymina.

Rankiem 18 sierpnia 1920 r. do-
wódca frontu generał Józef Haller 
przyjechał do Radzymina, aby od-
znaczyć krzyżami „Virtuti Militari” 
bohaterów boju o Radzymin i walk 
na przedpolach Warszawy, m.in. 
ppor. Stanisława Szymańskiego z 30. 
Pułku Strzelców Kaniowskich. Tę 
scenę odtwarzają rzeźbiarze, zapro-
szeni na plener: Zenon Stańko, Ryb-
nik, woj. śląskie, Viktoria Popowa, 
Charkow, Ukraina, Olena Kovpak, 
Charkow, Ukraina, Andrzej Miroń-
czuk, Jabłoń, woj. lubelskie, Natasza 
Sobczak, Gościcino, woj. pomorskie, 

Mariusz Opoka, Chodel, woj. lubel-
skie, Bogusław Migiel, woj. zachod-
niopomorskie. 

Wyrzeźbią oni siedem postaci – 
samego generała Hallera, Jego Emi-
nencje ks. kardynała Aleksandra Ka-
kowskiego, który wcześniej wręczył 
generałowi Hallerowi srebrny medal, 
przysłany na ręce arcybiskupa war-
szawskiego przez Ojca św. Benedykta 
XV, a wybity na pamiątkę kanoniza-
cji Joanny d Arc w niewielkiej ilości 
egzemplarzy dla obdarowania nim 
rycerzy chrześcijańskich w świecie 
katolickim. Kolejnymi figurami będą 
żołnierze, przyjmujący odznaczenia 
oraz postać „Obrońcy Warszawy” na 
podstawie grafiki Władysława Sko-
czylasa. Rzeźby będą eksponowane 
w centrum Radzymina co najmniej 
do połowy września.

Rzeźba „Bolszewika goń, goń, 
goń”, zapowiadająca plener, stanęła 
tymczasowo w miejscu nieczynnej 

fontanny. Ma 3 m wysokości, przed-
stawia żołnierza polskiego z szablą 
i uciekającego przed nim bolszewi-
ka. Rzeźba nawiązuje do polskiego 
plakatu propagandowego z okresu 
wojny polsko-sowieckiej z 1920 roku 
pt. „Bij bolszewika”.  Autorem rzeź-
by jest p. Zenon Stańko z Rybnika. 
W pierwszym dniu jej ekspozycji po-
dziwiał ją sam generał Haller – w tej 
roli w historycznym mundurze wy-
stąpił p. Ryszard Urbaniak, emery-
towany pracownik urzędu w Radzy-
minie i aktor amatorskiego teatru 
Paradoks.

Pomysłodawcą przygotowania 
rzeźby i pleneru rzeźbiarskiego jest 
p. Mirosław Jusiński, dyrektor RO-
KiS. Okolicznościowe rzeźby będą 
stały jedynie czasowo – wkrótce roz-
pocznie się projektowanie rewitali-
zacji parków w centrum Radzymina, 
zgodnie z wypracowaną wcześniej 
koncepcją.

Plener rzeźbiarski „Święto Virtuti Militari”

Inga i Kuba zwiedzają Radzymin
Dwoje młodych podróżników 

z Warszawy - Inga (12 lat) i Kuba (9 lat) 
wraz z tatą odwiedziło nasze miasto 
śladami questu “Bitwa o Radzymin”. 
Była to kolejna wyprawa, po której 
na swojej podróżniczej mapie Polski 
umieścili kolejny emblemat - herb Ra-
dzymina, ich zdaniem “najładniejszy 
herb w Polsce”.

Inga i Kuba są już w wieku, który 
pozwala na świadome podróżowanie, 
a ich przygoda ze zwiedzaniem cieka-
wych miejsc w Polsce rozpoczęła się 
w 2017 r. Dotychczas odwiedzili ich już 
ponad 130! “Staramy się nie ograniczać 
do miejsc typu: Kraków, Poznań, czy 
Warszawa, ale z równie dużą przyjem-
nością zaglądamy do mniejszych, choć 
nie mniej ciekawych, miejsc” - opowia-
da p. Tomasz Wolak, tata Ingi i Kuby. 
“Z każdej wycieczki staramy się przy-
wozić ciekawe wspomnienia i znajdo-
wać w każdej z odwiedzanych miej-
scowości pewne osobliwości, dzięki 
którym dzieci łatwiej zapamiętują wi-
zyty w poszczególnych miastach.”

W jeden z majowych weekendów In-
ga i Kuba przyjechali do Radzymina. 
“Ponieważ mieszkamy w Warszawie, 
to mogliśmy spędzić w Radzyminie 
sporo czasu i nie był to czas stracony. 
Zwiedzanie Radzymina rozpoczęliśmy 
w centrum miasta i po obejrzeniu po-
mników Witosa i Kościuszki skierowa-
liśmy się do miejsca rozpoczęcia questu 

„Bitwa o Radzymin”. Na szczęście mo-
im Podróżnicy mieli ze sobą hulajnogi, 
więc podróż Al. Jana Pawła II minęła 
nam szybko. Przed bramą Cmentarza 
Żołnierzy Polskich Poległych w 1920 
roku rozpoczęliśmy zmagania z ta-
jemnicą, którą krył w sobie quest. Po 
odnalezieniu wszystkich wskazówek 
umiejscowionych w nekropolii ponow-
nie, tym razem z dużo większą uwagą 
przeszliśmy Drogą Golgoty Narodu 
Polskiego w kierunku Placu Konsty-
tucji 3 Maja. Po drodze dzieci uważ-
nie czytały napisy na każdym z krzyży, 
które mijaliśmy. Duże zainteresowanie 
dzieci wzbudziło zakończenie kolejki 
wąskotorowej z pozostałościami torów. 
Potem jeszcze tylko wizyta w Koście-
le pw. Przemienienia Pańskiego i qu-
est został rozwiązany. Moi podróżnicy 

z dumą odczytali hasło, które było roz-
wiązaniem questu.”

Kto chce poznać rozwiązanie za-
gadki, niech sam przejdzie ścieżkę qu-
estu pt. “Bitwa o Radzymin”. Można go 
znaleźć na stronie www.questy.com.pl 
i w aplikacji na smartfony „Szlak Bitwy 
Warszawskiej 1920 r.” Ostatnia stacja 
questu znajduje się w Cukierni Małgo-
sia w centrum Radzymina, gdzie Ingę 
i Kubę poczęstowano pysznymi loda-
mi.

Podróżnicy wspominają: “Lody 
zjedliśmy na placu T. Kościuszki, po-
dziwiając ciekawy mural upamięt-
niający Bitwę Warszawską. Podczas 
podziwiania tego malowidła dzieci 
doszły zgodnie do wniosku, że Radzy-
min ma najładniejszy herb w Polsce. 
(...) Radzymin okazał się czarującym 

miejscem. Pomimo sporego dystansu, 
jaki pokonaliśmy, emocje związane 
z rozwiązywaniem zagadek umiesz-
czonych w queście, spowodowały, że 
czas, który spędziliśmy w Radzymi-
nie upłynął nam błyskawicznie. Dzieci 
bez trudu odnalazły szereg niepowta-
rzalnych miejsc i historii związanych 
z miastem i Bitwą Warszawską, dzięki 
którym na długo zapamiętają wizytę 
w Radzyminie - od muralu zdobiącego 
ścianę na placu, poprzez krzyże mijane 
na Drodze Golgoty aż po pyszne lody 
z Kawiarni Małgosia. Wizyta w Radzy-
minie będzie również kojarzyła nam się 
z kolejną rozwiązaną zagadką detekty-
wistyczną.”

Dziękujemy Panu Tomaszowi Wo-
lakowi, tacie Ingi i Kuby za nadesłanie 
relacji i zdjęć!

Rzeźbę „Bolszewika goń, goń, goń” podziwiają (od lewej): Wiceburmistrz 
Krzysztof Dobrzyniecki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie Piotr 
Rembelski, dyrektor ROKiS Mirosław Jusiński, gen. Józef Haller (p. Ryszard 
Urbaniak), Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński.
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Zapraszamy amatorów fotogra-
fii do udziału w ogólnopolskim kon-
kursie fotograficznym  “Kwiaty polne 
dla Poległych w Bitwie Warszawskiej 
1920 r.”, przygotowanym przez Fun-
dację Ogród Edukacji z Nieporętu. 
Burmistrz Radzymina objął konkurs 
patronatem. 

15 sierpnia to nie tylko rocznica 
zwycięstwa, ale również święto ko-
ścielne Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, popularni zwane dniem 
Matki Boskiej Zielnej. Kojarząc te 
dwie okoliczności, Fundacja Ogród 

Edukacji ogłosiła konkurs fotograficz-
ny, którego celem jest upamiętnienie 
militarnego sukcesu naszych boha-
terskich przodków w nietypowy spo-
sób - poprzez piękne zdjęcia kwiatów 
polnych, ziół oraz kwietnych i urokli-
wych przyrodniczo krajobrazów. Zdję-
cia należy nadsyłać do 5 sierpnia 2020 
r. na adres: ogrodedukacji@gmail.com. 
Ogłoszenie wyników nastąpi 10 sierp-
nia, organizatorzy planują wirtualną 
wystawę zebranych zdjęć. Regulamin 
konkursu można znaleźć na stronie 
www.fundacjaogrodedukacji.pl. 

Konkurs fotograficzny „Kwiaty polne dla Poległych  
w Bitwie Warszawskiej 1920 r.”

W sobotę 20 czerwca odbyła się ko-
lejna edycja akcji społecznej „Biegam 
i zbieram #trahstagRadzymin”, która 
nawiązywała do idei “ploggingu” czy-
li biegania i zbierania śmieci. Organi-
zatorami byli członkowie Rady Miej-
skiej w Radzyminie: radna Agnieszka 
Oniszk-Stachyra, Przewodniczący Ra-
dy Piotr Rembelski, wiceprzewodni-
czący Rady Wiesław Solarz, biegacze 
z „Radzymin Run Team” oraz Gmina 
Radzymin, która wsparła akcję fundu-
jąc rękawiczki, pomarańczowe worki, 

wodę oraz zagwarantowała odbiór 
śmieci. Firma Imperf użyczyła nieod-
płatnie kontenera.

Punktualnie o godzinie 10.00 przy 
ul. Batalionów Chłopskich, na skra-
ju lasu w Aleksandrowie, zebrali się 
lokalni społecznicy z postanowie-
niem posprzątania okolicznych lasów. 
W czasie czterech godzin trwania akcji 
organizatorzy przy wsparciu „Stowa-
rzyszenia HDK Radzymin”, „Kamyk 
Radzymin MTB Team” oraz licznej 
grupy Mieszkańców – nie tylko gminy 

Biegam i zbieram - #trashtagRadzymin”  
– sprzątamy lasy!

Radzymin, zebrali ponad dwa kontene-
ry śmieci wyrzuconych do lasu. Śmieci 
zostały uprzątnięte i wywiezione. Las 
odetchnął!

Świadomość ekologiczna naszych 
mieszkańców, ich troska o nasze wspól-
ne dobro jakim jest natura, jest budują-
ca. Dziękujemy wszystkim obecnym za 
wsparcie i zaangażowanie! Czyste lasy 
to nasz wspólny sukces. 

Akcja #trashtagRadzymin rozpoczęła 
się od dwóch społecznych zbiórek śmieci 
z lasów w maju i czerwcu ub. roku. 

„Ziemi nie 
dziedziczymy 

po naszych 
rodzicach, 

pożyczamy ją 
od naszych 

dzieci”. 

14-letni radzyminianin, Oskar 
Stachyra, pasjonuje się piłką noż-
ną i zdobywaniem informacji 
o tych, którzy byli najlepsi w tej 
dyscyplinie. Na jego blogu www.
historianoznej.pl można znaleźć 
relacje i ciekawostki z najlepszych 
historycznych meczów polskiej 
reprezentacji od 1938 r. Oskar 
chce zostać dziennikarzem spor-
towym, a jego blog dobrze to za-
powiada! Polecamy!

Historia polskiej 
piłki nożnej  
na blogu
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Magdalena Karłowicz 
zaprasza do wnętrza Domku

 Również z powodu klimatycznego wnę-
trza, zdrowego jedzenia, ale także dzięki 
ofercie kulturalnej, edukacyjnej i rozryw-
kowej. Zatem będą warsztaty rękodzieła, 
plenery artystyczne, kino letnie, potańców-
ki na tarasach, śniadania na trawie, bajanie 
dla dzieci, spotkania z poezją, koncerty mu-
zyczne... i wiele innych niezapomnianych 
wydarzeń. Nasze działania chcemy tworzyć 
z poszanowaniem dla historii tego miejsca. 
Domek Ogrodnika otoczony jest przestron-
nym tarasem, który niebawem zapełni się 
stolikami kawiarnianymi i leżakami aby-
śmy w pełni mogli korzystać z pięknych 
okoliczności przyrody. Będziemy otwarci 
7 dni w tygodniu od godziny 11.00, w ty-
godniu do 20.00 a w weekendy do 22.00 
(podczas wydarzeń pewnie i dłużej). Do-
kładamy wszelkich starań aby otworzyć tą 
nową przestrzeń już w lipcu. Bieżące infor-
macje na: facebook.com/domekogrodnika.
radzymin

Nowoczesny dźwig hydraulicz-
ny jest zamontowany w duszy klatki 
schodowej, do której można się do-
stać wejściem do budynku od strony 
szpitala. Został umieszczony w prze-
szkolonym szybie. Ma trzy przystanki, 
a kabina jest przelotowa – dwudrzwio-
wa (jedne drzwi są przeszklone). 
Z parteru można się dostać windą na 
I piętro do biblioteki (wypożyczalni 
i czytelni dla dzieci) i na poddasze (do 
biura i czytelni multimedialnej). Win-
da jest dostosowana do przewozu osób 
niewidomych – przyciski sterownicze 
zawierają znaki Braille’a, każdy proces 
(zamykanie/otwieranie drzwi, wybór 

kierunku jazdy, piętra) jest zapowia-
dany przez lektora. Na wypadek awa-
ryjnego zatrzymania winda jest też 
zaopatrzona w system przyzywania 
pogotowia dźwigowego.

Winda została zainstalowana dzię-
ki dotacji uzyskanej z Instytutu Książ-
ki - w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 
„Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” 
- oraz wkładowi własnemu Gminy Ra-
dzymin. Wykonawcą całej inwestycji 
była firma ENERGODOMY z Kobył-
ki, a dostawcą samego dźwigu firma 
PROENSO ze Starej Iwicznej.

Domek Ogrodnika wraz  
z otaczającym go parkiem 
to niezwykle czarujący 
zakątek Radzymina, ale 
już niebawem będzie 
miejscem, w którym 
warto bywać, nie tylko 
ze względu na wartość 
historyczną tego obiektu. 

Radzymińska książnica od maja tego roku jest 
dostępna dla wszystkich – także dla osób, które 
wcześniej nie mogły z niej korzystać z powodu 
bariery schodów. 

Domek Ogrodnika

Windą  
do biblioteki
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Tymczasem w mniejszych miejsco-
wościach to właśnie te instytucje po-
zwalają na - często jedyny - kontakt 
mieszkańców z jakimikolwiek przeja-
wami działalności artystycznej. 

Lokalne instytucje kultury, w tym 
radzymińska Biblioteka, pełnią do-

datkowo bardzo różnorodne funkcje 
w społeczności, niekoniecznie zwią-
zane z tradycyjnie rozumianym do-
stępem do kultury i sztuki. To często 
ośrodki spotkań, miejsca gdzie moż-
na rozwijać swoje zainteresowania, 
organizować i uczestniczyć w wyda-
rzeniach aktywizujących i wspiera-
jących lokalną społeczność na wielu 
płaszczyznach i w zróżnicowanych 
dziedzinach.

Zawieszenie działalności wywo-
łane pandemią w znacznym stopniu 
utrudniło Bibliotece realizację tych 
zadań. Nawet czasowe wstrzymanie 
funkcjonowania takich instytucji, jak 
nasza Biblioteka, pociąga za sobą po-
ważne i dotkliwe konsekwencje. Tracą 
na tym przede wszystkim mieszkańcy, 
którzy pozbawieni są możliwości wy-
pożyczania książek, kontaktu z dobrą 

muzyką i sztuką, oraz uczestnictwa 
w zajęciach pozwalających rozwijać 
swoje zainteresowania.  

Dlatego postanowiliśmy nie oddawać 
pola koronawirusowi i przygotowaliśmy 
dla mieszkańców wydarzenia, które 
choć częściowo mogły zrekompensować 

brak bezpośredniego kontaktu z kultu-
rą. W połowie maja na scenie naszej Sa-
li Koncertowej wystąpił zespół Chłopcy 
Kontra Basia. To folk-jazzowy zespół, 
który czerpie garściami z polskiej muzy-
ki tradycyjnej, ale również melodii ko-
ścielnych, pieśni obrzędowych i ballad 
ludowych. W swoich utworach artyści 
wykorzystują nieoczywiste rozwiązania 
muzyczne i tekstowe – długie frazy kon-
trabasu, nieregularne rytmy, baśniowe 
historie z morałem, dziejące się krajo-
brazach nieistniejących wsi i zaczarowa-
nych miast. 

Nie próżnowała również Radzy-
mińska Orkiestra Dęta. W czasie lock-
downu odbywały się zdalne zajęcia, 
dzięki którym nasi orkiestranci pod 
dyrygenturą Zbigniewa Kusia przygo-
towali niespodziankę dla wszystkich 
mam. W Dzień Matki na kanałach 

społecznościowych Biblioteki mogli-
śmy oglądać specjalnie przygotowane 
wykonanie utworu „Mama” z repertu-
aru światowej sławy kwartetu wokal-
nego IL DIVO. Partie solowe wykonali 
Sylwia Krzywda – sopran oraz Krzysz-
tof Ciupiński-Świątek – tenor.

Zarówno koncert zespołu Chłop-
cy kontra Basia jak i występ radzy-
mińskiej orkiestry zostały nagrane 
i zmontowane przez Michała Kamiń-
skiego i wciąż są dostępne na kanale 
Miejskiej Sali Koncertowej w Radzy-
minie na YouTube oraz profilu Bi-
blioteki na Facebooku (pod linkiem  
https://www.facebook.com/bibliote-
karadzymin/videos).

Czerwiec był miesiącem, w którym 
powoli wracaliśmy do naszej standar-
dowej pracy. Zaprosiliśmy czytelni-
ków do biblioteki nareszcie z otwar-
tym dostępem do półek. Działalność 
wznowił także Domek Ogrodnika. 
W każde czwartkowe i niedzielne po-
południe (w godz. 16.00-18.00) oraz 
wtorkowe poranki (w godz. 10.00-
12.00) można oglądać wystawę „Ko-
biety o kobietach” w Galerii Piwnicz-
ka. Trwa nabór do Radzymińskiej 
Orkiestry Dętej, ruszyły zajęcia mu-
zyczne i plastyczne. 25 czerwca odbył 
się koncert -  „Cohen w teatrze”. Pio-
senki Leonarda Cohena wykonywali  
Wojciech Skibiński i Krzysztof Tarasz-
ka z udziałem Pawła Sztompke.

Jolanta Boguszewska

Czas pandemii to trudny okres dla wszystkich instytucji kultury.  
Życie kulturalne i artystyczne w całej Polsce zatrzymało się, odwołano 
spektakle i koncerty, zamknięto muzea i galerie. Również domy kultury  
i biblioteki musiały ograniczyć swoją działalność

Kulturą w koronę
Stopklatka z nagrania utworu  

pt. Mama w wykonaniu  
radzymińskiej orkiestry 
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SPORT

Kilka miesięcy temu nikt się nie 
spodziewał, że pandemia korona-
wirusa wprowadzi tak duże zamie-
szanie. Cały świat sportu stanął na 
dwa miesiące. W maju Związek Piłki 
Ręcznej w Polsce zakończył rozgryw-
ki seniorskie oraz wszystkich grup 
młodzieżowych. Podobnie zrobił 
Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.

Piłka ręczna
Największy żal do decyzji związ-

ku miały młodziczki z KPR ROKiS 
Radzymin. Podopieczne Moniki Sa-
wickiej wygrały swoją grupę na Ma-
zowszu i chciały walczyć o medale na 
szczeblu ogólnopolskim. „Koronawi-
rus zabił nasze marzenia. Mamy zło-
ty medal na Mazowszu, ale dla nas to 
wciąż mało. Dziękuję za piękną wal-
kę” – mówiła do swoich podopiecz-
nych trenerka Monika Sawicka.

Znakomity sezon rozegrały także 
nasze seniorki. Zawodniczki z KPR 
ROKiS prowadzone przez Ewę Filipek 
zajęły trzecie miejsce w grupie mazo-
wieckiej drugiej ligi kobiet. Podczas 
spotkań dawały z siebie wszystko, a ich 
gra wyglądała bardzo obiecująco. To 
znakomity prognostyk na przyszłość.

Nie najlepiej zakończyli natomiast 
sezon seniorzy z SPR ROKiS Radzy-
min. Siódme miejsce na osiem moż-
liwych – to zdecydowanie nie jest 
wynik marzeń. „W rundzie zasad-
niczej przytrafiły nam się trzy po-
rażki, w tym dwie niespodziewane 
- jedna na własne życzenie z Ostro-
łęką i w Radzyminie z Dąbrową Bia-
łostocką, co skomplikowało nasza 
pozycję w rundzie mistrzowskiej” 
– komentuje trener Tomasz Rybicki. 
„W decydującym momencie sezonu 
zabrakło konsekwencji w realizowa-
niu postawionych założeń na dany 
mecz i głowy przy podejmowaniu 
decyzji o rzucie bądź podaniu. Ta-
ki jest sport – daje mnóstwo radości, 
ale i czasami rozczarowań takich jak 
nasze miejsce w lidze. Uważam, że 
niektórzy zawodnicy zrobili postęp. 
Jako drużyna się scalamy myślę że 
na pewno nowy sezon będzie zdecy-
dowanie lepszy. Wyobrażałem sobie 
lepszy wynik drużynowy w debiu-
tanckim sezonie w roli trenera. Jesz-
cze sporo nauki przed Nami. Pande-
mia nie dała nam szans na rewanż 
w rundzie mistrzowskiej przez to 
mamy duży niedosyt, co widać po 

miejscu w lidze. Na szczęście mogli-
śmy wznowić treningi, bo każdy z za-
wodników miał głód piłki ręcznej – 
dodaje szkoleniowiec.

Strzałem w dziesiątkę było powo-
łanie Klubu Kibica – Ósmy Zawod-
nik. Na każdym meczu SPR ROKiS 
kibice stali murem za swoimi pupi-
lami.

O ile koronawirus ponownie nie 
da nam się we znaki, rozgrywki piłki 
ręcznej zagoszczą na hali ROKiS na 
przełomie września i października.

Piłka nożna
Nie udało się wznowić także roz-

grywek piłkarskich. W maju za-
kończyły sezon wszystkie grupy 
szkoleniowe w RKS Mazur. Zespół 
seniorów rundę jesienną skończył 
na dwunastym miejscu. W przerwie 
zimowej przejął go nowy trener Fa-
bian Kotarski, który zostaje w klubie 
na kolejny sezon. Przygotowania do 
nowych rozgrywek rozpoczną się na 
początku lipca.

Dużo lepiej zaprezentowały się 
grupy młodzieżowe. „Podopiecz-
ni trenera Grzegorza Piwko z 2007 
roku zajęli bardzo dobre miejsce na 
poziomie I ligi, co tej jesieni pozwoli 
im rywalizować w lidze wojewodz-
kiej trampkarzy! Dobre pozycje 
na poziomie II ligi zajęły drużyny 
z 2005 i 2009 prowadzone kolejno 
przez trenerów Marka Dobrzeniec-
kiego i Arkadiusza Kostrzębskiego. 
Natomiast awanse do III ligi wywal-
czyły zespoły Mazura z 2008 i 2011 
roku. Te drużyny prowadzone są 
przez kolejno trenera Pawła Siedlec-
kiego oraz moja skromną osobę “– 
komentuje prezes RKS Mazur To-
masz Wąsik.

Seniorskie rozgrywki wrócą już 
w sierpniu, a niedługo po nich także 
młodzież i dzieci wybiegną na mu-
rawę. (lg)

Gminne obiekty sportowe, zarządza-
ne przez ROKIS, zostały pod koniec 
maja ponownie udostępnione miesz-
kańcom. Przymusowa przerwa została 
wykorzystana na gruntowne przygo-
towania do wznowienia działalności. 
Obowiązuje reżim sanitarny, lecz 
kluby sportowe i indywidualni użyt-
kownicy z wielką ochotą powrócili na 
nasze obiekty i ze zrozumieniem po-
deszli do „nowej sportowej rzeczywi-
stości”.
Za pośrednictwem ROKiS można 
rezerwować następujące boiska ze-
wnętrzne i hale sportowe:

   boisko wielofunkcyjne w Ciemnem
   boisko wielofunkcyjne w Starych 

Załubicach
   boisko wielofunkcyjne przy SP1 

w Radzyminie
   boisko piłkarskie przy Wołomiń-

skiej 3
   kompleks sportowy ROKIS przy Al. 

Jana Pawła II 20
   hala sportowa przy SP1 w Radzy-

minie
   hala sportowa przy SP2 w Radzy-

minie
Obiekty zostały zdezynfekowane 
przed oddaniem ich do eksploatacji, 
a dla bezpieczeństwa na obiektach 
wprowadzono zmiany:

•  zamontowano dozowniki z płynem 
dezynfekcyjnym

•  pomiędzy grupami obowiązują prze-
rwy na przewietrzenie obiektów

•  pracownicy dezynfekują miejsca 
ogólnodostępne pomiędzy grupami

Korzystających z obiektów obowiązują 
zasady sanitarne wprowadzone przez 
ROKIS, ograniczenia dotyczą:
•  limitu osób mogących korzystać jed-

nocześnie z obiektu
•  możliwości korzystania z węzłów sa-

nitarnych (z wyłączeniem WC)
•  nakazu dezynfekcji rąk
•  zachowania bezpiecznego dystansu 

społecznego

Mamy nadzieję, że wspólnie uda się 
nam zadbać o nasze zdrowie i bezpie-
czeństwo.
Obiekty sportowe ROKIS będą do 
Państwa dyspozycji również w miesią-
cach wakacyjnych, dotyczy to zarów-
no obiektów zewnętrznych jak i hal 
sportowych.
Już dziś zapraszamy do zapoznania się 
z ofertą ROKIS-u:
•  szczegóły dotyczące działalności 

ROKIS dostępne są na stronie www.
rokis.rpinfo.pl

•  rezerwacji obiektów sportowych 
można dokonać poprzez stronę

Rozgrywki ligowe  
w dobie pandemii

Obiekty sportowe  
ponownie do dyspozycji 
mieszkańców

Bieg 1920  
– XXIX Półmaraton  
„Cudu nad Wisłą”  
w tym roku wirtualnie

RKS Mazur vs. Huragan Wołomin - sparing  
roczników 2007 na nowym boisku w Radzyminie,  

5 czerwca 2020 (fot. Damian Tucin)

Seniorki KPR ROKiS Radzymin z trenerką Ewą Filipek  (fot. Ewa Filipek)

Medal 29. 
Biegu 1920, 
wzorowany 
na grafikach  

z międzywojnia

 www.bazasportowa.radzymin.pl

Tegoroczny Bieg1920 odbędzie się w formie biegu 
wirtualnego. Przyczyną zmian jest oczywiście epi-
demia. Zapraszamy zawodników do tej bezpiecznej 
formy sportowego uczczenia setnej rocznicy Bitwy 
Warszawskiej. Dystans 21,1 km można przebiec do-
wolną trasą w dniach 15-17 sierpnia br. i należy 
go udokumentować plikiem w formacie GPX 
z popularnych aplikacji biegowych. Plik nale-
ży zarejestrować on-line do 17.08.2020 
do godz. 23:59. Wyniki biegu będą pu-
blikowane na stronie www.datasport.
online.pl. Na biegaczy czekają prze-
syłki z okolicznościowymi medalami 
i atrakcyjnymi pakietami startowymi. 
Więcej informacji www.bieg1920.pl.


