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Z pierwszej ręki!

Redakcja: Panie Burmistrzu proszę powie-
dzieć nam co z kanalizacją w Okuniewie? 
Czy są jakieś przeszkody w realizacji tej 
budowy?  
Adam Ciszkowski: Uważam, że ukończymy 
ten projekt wspólnie z Sulejówkiem. Nie 
twierdze, że nie było problemów z tym pro-
jektem. Problemy zawsze występują przy 
tego typu inwestycjach. W tym przypadku 
były one zarówno po stronie Sulejówka jak  
i Halinowa. 

Ciąg dalszy na str. 4

• Mieszkańcy pytają
Burmistrz odpowiada  str. 10

• 4,5 mln zł na drogi
w gminie Halinów  str. 8
• GCK łączy kulturę od

Halinowa do Okuniewa  str. 6

nr 1, grudzień 2012  pismo bezpłatne

Nic Nie stoi Na przeszkodzie, aby przetarg 
na budowę kanalizacji w okuniewie został 
ogłoszony – taki wniosek wynika z dyskusji, jaka 
odbyła się na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 
w Halinowie 8 listopada. 

inwestoR, a więc spółka „eko-inwestycja” 
otRzyMała od GMiny Halinów wszystkie wyMaGane 
pozwolenia. teRaz RucH po stRonie spółki. 

W Okuniewie

kanalizacja
będzie

w następnyM nuMeRze ciĄG dalszy infoRMacji o budowie kanalizacji w pozostałej części naszej GMiny.
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18 listopada RozpoczĄł 
RozGRywki pieRwszy za-
wodowy klub siatkówki 
działajĄcy na teRenie 
GMiny Halinów – lesan 
Halinów. dRużyna 
GRa w iV lidze Mazow-
iecko-waRszawskieGo 
zwiĄzku piłki siatkowej 
w GRupie c.

W pierwszym swoim meczu Lesan po-
konał u siebie w pięknym stylu drużynę Ble-
usoft Mazowivia Goclaw 3:0. W drugim 
meczu – na wyjeździe – wygrali 3:1 z UKS 
Legiony Otwock.

teRMinaRz:
2.12.2012 – Lesan Halinów – UKS 
Wilanów Powsinek – g. 19.00 (niedziela)
6.12.2012 – MKS MDK Warszawa II  
– Lesan Halinów – g. 17.00 (czwartek)
8.12.2012 – SKF Global Village Moko-
body – Lesan Halinów – g. 18.00 (sobota)
PRZERWA

Lesan 
Halinów
to pierwszy 
zawodowy klub 
siatkówki 
w naszej gminie.

Lesan Halinów w grze

13.01.2013 – Lesan Halinów – MKS 
MDK Warszawa II – g. 19.00 (niedziela)
19.01.2013 – SKS Mazovia Gocław  
– Lesan Halinów – g. 12.00 (sobota)
27.01.2013 – Lesan Halinów – UKS Le-
giony Otwock – g. 19.00 (niedziela)
31.01.2013 – UKS Wilanów Powsinek  
– Lesan Halinów – g. 20.00 (czwartek)
10.02.2013 – Lesan Halinów – SKF Glo-
bal Village Mokobody – g. 19.00 (niedziela)
Pogrubioną i podkreśloną czcionką zazna-
czyliśmy mecze u siebie, a więc w hali 
sportowej w Zespole Szkół w Halinowie. 
Zapraszamy! 

Chodnik już jest
Chodnik wzdłuż drogi powiatowej z Halinowa do Okuniewa już jest. To udo-

godnienie dla mieszkańców Długiej Szlacheckiej, Długiej Kościelnej i Budzisk, 
bo to właśnie oni najczęściej będą z niego korzystać. Inwestycja wpłynie przede 
wszystkim na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, bo już nie trzeba będzie 
chodzić poboczem ulicy.

O tak ważna budowę zabiegali radni powiatowi Ireneusz Piasecki i Robert 
Grubek. Pomoc z powiatu przyszła w postaci 50-procentowego wsparcia in-
westycji, resztę dołożono z budżetu Halinowa. Projekt był wykonany w latach 
poprzednich. Całość kosztowała zaś blisko 240 tys. zł, a wykonawcą była firma 
Z.U.T.H Stanisław Czerepiński z Mińska Mazowieckiego.

Red.

fo
t.

 a
n

n
a 

k
u

ś
M

ie
R

c
zy

k

Radny powiatowy RobeRt GRubek i pRzewodniczĄcy 
Rady Miejskiej w Halinowie MaRcin pietRusiński 

wRaz z kieRownikieM Robót.
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Zakład Komunalny 
ma nową siedzibę
14 listopada oficjalnie otwaRto i poświęcono nowĄ siedzibę zakładu 
koMunalneGo w Halinowie. wstęGę pRzecięli buRMistRz Halinowa 
adaM ciszkowski, pRzewodniczĄcy Rady MaRcin pietRusiński oRaz 
dyRektoR zakładu MałGoRzata koMuda-ołowska. budynek poświęcił 
ks. jan Ruciński. 

Nowa siedziba znajduje się przy 
ul. Piłsudskiego 77 w Ha- 
linowie. Działkę gminną pod 
budowę przekazał Burmistrz 

Adam Ciszkowski w maju 2011 roku.  
W listopadzie zeszłego roku inwes- 
tycja rozpoczęła się, a zakończyła w ma-
ju b.r. Budynek kosztował 586 088, 57 zł, 
a zagospodarowanie terenu wokół bu-
dynku 60 372,92 zł. Inwestycja była  
finansowana z trzech źródeł, po pierwsze 
ze środków własnych Zakładu z budżetu 
w latach 2010-2012, po drugie z wypraco- 
wanej przez Zakład nadwyżki środków 
obrotowych w 2010 roku i po trzecie 
z dotacji udzielonej przez Gminę Halinów.

Zakład Komunalny w Halinowie prowa-
dzi działalność od 1 lipca 1993 roku jako 
zakład budżetowy Gminy Halinów. Od 
1 maja 2003 roku prowadzi działalność 
w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w 
wodę, a od połowy 2007 roku pełni zadania 
wyłącznie przedsiębiorstwa wodociągowo- 
-kanalizacyjnego. Od momentu powstania 
Zakład obsługiwał kilkudziesięciu odbior-
ców (domostw).  W 2000 roku było już ich 
ok. 550, czyli około 1650 osób. W 2012 ro-
ku liczba wzrosła do około 5000 odbiorców, 
co daje prawie 15 tys. mieszkańców Hali- 
nowa. Zakład zaopatruje mieszkańców w 
wodę w oparciu o 2 ujęcia wody, w Mrowi- 
skach, Okuniewie. Trzecie ujęcie w Wiel-
golesie Duchnowskim ma zostać uru-
chomione po modernizacji w latach  
2013-2014. W sumie do sieci wodociągo- 
wej przyłączonych jest 4705 budynków,  
a wybudowana sieć liczy blisko 150 km.  
Zakład eksploatuje oczyszczalnię ścieków  
w Długiej Kościelnej, pompownię 
próżniowo-tłoczną w Hipolitowie, a także 
pięć przepompowni ścieków – trzy w 
Halinowie i dwie w Długiej Kościelnej. 
Odsetek mieszkańców korzystających z ka- 

nalizacji sieciowej wynosi ok. 47 proc., 
a długość sieci stanowi 45,4 km. W la-
tach 2008-2011 Zakład wyremontował 
Stację Uzdatnia Wody w Okuniewie oraz 
wyposażył istniejącą sieć kanalizacyjną wraz 
z przepompownią w monitoring pracy 
urządzeń. Zakupiono też specjalistyczny 
samochód do czyszczenia kanalizacji, 
koparko-ładowarkę oraz wóz asenizacyjny.

Jak widać, Zakład Komunalny w Ha-
linowie to dobrze prosperujące i dobrze 
zarządzane przedsiębiorstwo, które cały czas 
się rozwija. 

dK

4705
budynków
jest podłączonych 
do sieci 
wodociagowej 
w gminie Halinów.

dyRektoR MałGoRzata koMuda-ołowska usłyszała wiele 
słów uznania odbuRMistRza adaMa ciszkowskieGo 

i pRzewodniczĄceGo Rady MaRcina pietRusińskieGo.
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W Okuniewie 
będzie kanalizacja
W zeszłym roku borykaliśmy się z pro-
blemem finansowania tej inwestycji z powo-
du trudności finansowych naszego wspólni-
ka Miasta Sulejówek. Potem okazało się, że 
wykonawca wybrany w 2010 roku w drodze 
przetargu firma STRABAG Polska nie zreali-
zuje budowy kanalizacji w Sulejówku i Oku-
niewie zgodnie z harmonogramem robót, a 
postęp prac był niezadawalający, to zagrażało 
kontraktowi. Prezes Zarządu Spółki „Eko-In-
westycja”, która realizuje inwestycję, podjął 
decyzję w uzgodnieniu z obydwoma mia-
stami, że kontrakt ze STRABAGIEM zost-
anie zerwany. W sierpniu 2011 roku kon-
trakt został rozwiązany. Trzeba było prace 
rozpocząć od początku. Uznaliśmy, że jest 
to dobra okazja do poprawy projektu kanal-
izacji w Okuniewie – tak, aby mieszkańcy 
Okuniewa na tych samych zasadach, co 
mieszkańcy Sulejówka, mogli podłączyć się do 
kanalizacji. Podjęliśmy się doprojektowania 
od sieci głównej dla naszych mieszkańców 
przykanalików, bo w pierwotnym pro-

jekcie tego nie było. Przez rok w okresie li-
piec 2011 – lipiec 2012 zaprojektowaliśmy 
około 800 przykanalików i uzgodniliśmy  
z mieszkańcami Okuniewa trasę przyłączy 
do ich domów. Była to żmudna, ale owocna 
praca, która gwarantuje nam uzyskanie, tak 
ważnego efektu ekologicznego. Uzyskanie 
tego efektu jest jednym z warunków otrzy-
mania dofinansowania z Unii Europejskiej. 

Projekt podstawowy powstał w 2008 roku 
za czasów urzędowania mojej poprzedniczki 
Pani Jolanty Damasiewicz. Do tego projek-
tu nie wnosiliśmy żadnych zmian poza do-
projektowaniem przykanalików oraz zmian 
trasy odcinków kanałów w drodze wojewódz-
kiej (Zmian trasy tych odcinków domagało 
się Ministerstwo Infrastruktury). W 2010 
roku taki właśnie projekt został przyjęty przez 
Spółkę „Eko-Inwestycja” w Sulejówku oraz w 
oparciu o ten projekt został rozstrzygnięty 
przetarg na roboty budowlane, który wygrała 
firma STRABAG Polska. 

Do roku 2010 nie było pozwoleń na 
budowę dla Okuniewa. Dopiero w 2011 roku 
Gmina Halinów, reprezentowana przez mnie, 
uzyskała pozwolenie na budowę kanalizacji 

Ciąg dalszy ze str. 1

Uważam,
że sprawa idzie 
w dobrym kierunku, 
a Gmina Halinów 
dołożyła niezbędnej 
staranności, 
aby kanalizacja 
w Okuniewie została 
wybudowana 
prawidłowo.

Głos na sesji zabRał pRezes spółki 
eko-inwestycja sebastian bodzenta.
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w Okuniewie w drogach gminnych i powi-
atowych oraz wystąpiliśmy o takie pozwole-
nie w drodze wojewódzkiej. Naszą intencją 
było wsparcie Spółki, chociaż Prezes Spółki 
Pani Katarzyna Samburska zobowiązała się  
w 2010 roku, że takie pozwolenia uzyska. 
Procedura uzyskania pozwolenia na budowę 
kanalizacji w drodze wojewódzkiej dla Oku-
niewa trwała półtora roku z przyczyn nie 
zależnych od nas. Dopiero w październiku 
2012 r. otrzymaliśmy to pozwolenie.

Nie rozumiem tego szumu wokół sprawy 
budowy kanalizacji w Okuniewie i nie wiem 
czemu ma to służyć. Uważam, że sprawa 
idzie w dobrym kierunku, a Gmina Halinów 
dołożyła niezbędnej staranności, aby kanali-
zacja w Okuniewie została wybudowana 
prawidłowo. Etap projektowania i uzyskania 
pozwolenia na budowę kanalizacji w Oku-
niewie w drogach gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich został zakończony. Teraz po 
stronie Spółki jest ogłoszenie przetargu na 
roboty budowlane, wyłonienie Wykonawcy 
i rozpoczęcie budowy.  

Redakcja: A co z pismem Pana Sebastia-
na Bodzenty obecnego Prezesa Zarządu 
Spółki „Eko-Inwestycja” w Sulejówku, 
które zostało przekazane opinii publicz-
nej oraz w którym Pan Prezes podnosi 
wiele powodów przez które Spółka nie 
może ogłosić przetargu na budowę ka-
nalizacji w Okuniewie ?
Adam Ciszkowski: Uważam, że nie są to 
przeszkody, które zagrażają projektowi, ani 
nie są przeszkodą do ogłoszenia przetargu. 
Poprzednia Prezes Pani Katarzyna Sambur-
ska ogłosiła i wybrała wykonawcę budowy 
kanalizacji w Okuniewie, a nie posiadała 
pozwoleń na budowę. Kosztorys opiewał na 
kwotę około 15 mln złotych, a rury SN 12 
były już w tamtym projekcie. Wszystko to jest 
kwestią podejścia tak jak widać. Gminie Hal-
inów bardzo zależy, aby ten projekt został zre-
alizowany należycie i żeby było zagwarantow-
ane dofinansowanie z Funduszu Spójności, 
dlatego wspieramy Spółkę naszą pracą. Pra-
cownicy Gminy Halinów angażują się, aby 
ten projekt był jak najlepszy i żeby służył ce-
lowi jakiemu został przeznaczony. Jeśli Pan 
Prezes Bodzenta nie może przygotować pro-
jektu, kosztorysu oraz uzyskać prawomoc-
nych pozwoleń my zrobimy to za niego, bo 
czas w tym projekcie jest na wagę złota. Gmi-
na Halinów w tym celu powołała Spółkę, ale 
nie będziemy teraz się licytować kto to ma 
zrobić, bo dla nas najważniejszy jest cel tj. 
rozpoczęcie i zakończenie budowy kanalizacji 
w Okuniewie. W dniu 6 listopada b.r. byliśmy 
na spotkaniu w WFOŚiGW w Warszawie 
i rozmawialiśmy o Okuniewie. Ustaliliśmy 
wszystkie szczegóły i część spraw, które powi-

nna wykonać Spółka wzięliśmy znów na sie-
bie. Dopniemy sprawę do końca, tak aby 
WFOŚiGW nie miał żadnych zarzutów. 

Na spotkaniu rozmawialiśmy również  
o tym, że istnieje szansa na rozszerzenie pod-
stawowego projektu budowy kanalizacji w 
Okuniewie o pozostałą część Okuniewa nie 
objętą dofinansowaniem i projektem pod-
stawowym. Dowiedzieliśmy się również, że 
Spółka powinna złożyć wniosek o roszcze-
nie ostatecznie w terminie do 9 listopada. 
W dniu 7 listopada pisemnie Prezes Zarządu 
Spółki został przez mnie zobowiązany do 
złożenia wniosku dla pozostałej części Oku-
niewa. Jeśli wniosek zostanie uwzględniony 
przez WFOŚiGW wspólnie z Radą Miejską 
w Halinowie będziemy musieli zapewnić fi-
nansowanie tej inwestycji w zakresie wkładu 
własnego tj. tej części która nie zostanie objęta 
dofinansowaniem. Decyzja w tej sprawie ma 
zapaść w styczniu 2013 r. Kwestiami prob-
lemów w spółce muszą się zająć wspólnicy 
tj. Burmistrzowie, aby to poprawić. Są to 
sprawy wewnętrzne, lecz nie są tajne. Ra-
da i opinia publiczna ma prawo znać genezę 
problemu, dlatego zawnioskowałem o zwo-
łanie 8 listopada sesji nadzwyczajnej w tej 
sprawie. 

Redakcja: Tak więc w świetle ostatnich 
wydarzeń i niepokojących informacji z 
różnych źródeł mieszkańcy Okuniewa 
powinni się obawiać, że kanalizacji nie 
będzie ?
Adam Ciszkowski: Chciałbym uspokoić 
mieszkańców Okuniewa. Projekt budowy 
kanalizacji zostanie zrealizowany i dbamy o 
to, żeby wystrzegać się błędów, które miały 
miejsce w Hipolitowie w poprzedniej ka-
dencji oraz o to, żeby mieszkańcy Okuniewa 
mieli wybudowaną kanalizację na takich 
samych zasadach co mieszkańcy Sulejówka. 

Redakcja: Dziękujemy za rozmowę.

REKLAMA

Chciałbym 
uspokoić 
mieszkańców 
Okuniewa. 
Projekt budowy 
kanalizacji zostanie 
zrealizowany.
Dbamy o to, żeby 
mieszkańcy 
Okuniewa mieli 
wybudowaną 
kanalizację na 
takich samych 
zasadach co 
mieszkańcy 
Sulejówka.

w następnyM nuMeRze ciĄG dalszy infoRMacji o budowie 
kanalizacji w pozostałej części GMiny Halinów.
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Trudny rok, 
ale z sukcesami
GMinne centRuM kultuRy (Gck) kończy 
właśnie Rok swojej działalności.
Rok tRudny, bo w nowej foRMule 
oRGanizacyjnej, z MniejszyM budżeteM, 
ale z większyMi wyzwaniaMi i zadaniaMi.

więcej pracy mieli etatowi pracownicy. 
Wszystkie jednak zajęcia statutowe zostały 
utrzymane, a nawet zwiększyła się ich licz-
ba. Wbrew wielu wcześniejszym obawom ni-
czego nie zamknięto, ani nie zlikwidowano.

Nowo powołana instytucja zajęła się 
organizacją wszystkich ważniejszych im-
prez kulturalnych na terenie gminy, takich 
jak choćby Święto Miasta i Gminy Hali-
nów, Jarmarku Okuniewskiego, Odpus-
tu św. Rocha w Okuniewie czy Halinows-
kich Dni Muzyki. Każda z nich została 
przygotowana staranie i przemyślanie. 
Do każdej szukano sponsorów, dzięki cze-
mu nie wszystkie koszty były pokrywane 
z budżetu GCK. Największym sukces-
em okazało się zdobycie kwoty blisko 
50 tys. zł od sponsorów na Święto Mia-
sta i Gminy Halinów oraz po kilka tysięcy 
złotych na Jarmark i Odpust w Okuniew-
ie. Poza tym, jak co roku Halinowskie 
Dni Muzyki wsparło Starostwo Powiatowe 
w Mińsku Mazowieckim.  Pozyskaliśmy 

W 2012 r.
zorganizowaliśmy 
dla mieszkańców 
największe 
imprezy w gminie, 
m.in. Święto 
Miasta i Gminy 
Halinów, Jarmark 
Okuniewski
i Halinowskie 
Dni Muzyki.

Pisząc o nowej formule organiza- 
cyjnej mamy na myśli fakt połą-
czenia z dniem 1 stycznia 2012 

roku Domów Kultury w Okuniewie i 
Halinowie. Po pierwsze, było to spełnienie 
obietnicy wyborczej radnych i burmistrza, 
które miało na celu wykazanie oszczędności 
w sferze administracyjnej, przy jednocze-
snym zwiększeniu środków na działalność 
statutową GCK.  Po drugie, stworzenie jed-
nej instytucji, która czuwałaby nad wszyst-
kimi wydarzeniami kulturalnymi na terenie 
gminy.

Oszczędności poczyniono. Budżet GCK 
na 2012 rok wynosił 570 tys. zł, a w trakcie 
roku zwiększono go o 20 tys. zł. Był więc 
o 80 tys. zł mniejszy, niż wskazywał plan 
budżetowy obu ośrodków w 2011 roku. 
Oszczędności musiały odbić się na zatrud-
nieniu. Liczba etatów została ograniczona 
z 6 i 1/2 do 4 i 1/4. Zredukowana została 
też liczba stałych umów o dzieło i zlecenia. 
W związku z ograniczeniem tychże umów 

pRzed konceRteM w teatRze 
w MicHalowie. od lewej: 
daRiusz kowalczyk 
– dyRektoR Gck, elżbieta 
pankiewicz – instRuktoR 
plastyki, łukasz boGucki 
– Główny specjalista 
ds. adMisnistRacji i Gwiazda 
wieczoRu – ania Rusowicz.fo
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też ponad 16 tys. zł z Fundacji Kronen-
berga przy Banku Citi Handlowy na 
odmalowanie pomieszczeń we wszystkich 
ośrodkach GCK w Michałowie, Halino-
wie i Okuniewie.  Wszystkie te manager-
skie działania spowodowały, że okrojony, 
tegoroczny budżet okazał się wystarczający 
i został dobrze zrealizowany.  Sponsorom 
zaś, głównie firmom z terenu gminy Hali-
nów, należą się słowa podziękowania za ich 
hojność i wspaniałomyślność. 

Zgodnie z sugestią radnych, a głównie 
przewodniczącej komisji oświaty An-
nie Ludwiniak, postanowiliśmy zapytać 
mieszkańców gminy Halinów, co sądzą o 
naszej prawie rocznej działalności. Ankieta 
dotycząca potrzeb i oczekiwań kultura-
lnych trwała od 1 października do 15 lis-
topada i była dostępna na naszej stronie 
www.gckgminahalinow.pl, a także w wersji 
papierowej do pobrania w ośrodkach 
GCK. Wyniki publikujemy w tymże nu-
merze „Informacji Gminy Halinów”. 
Dziękujemy za udzielone odpowiedzi. 
Jednocześni cieszymy się z pozytywnej oce-
ny naszych działań przez ponad 50 proc. 
respondentów. To dla nas zobowiązanie i 
jeszcze większe wyzwanie do ciężkiej pracy 
w nadchodzącym 2013 roku.

daRiusz KowalczyK, 
dyReKtoR GcK

Twarz tegorocznego Święta Miasta 
 i Gminy Halinów – wokalista  

Szymon Wydra 

Koncert inaugujący 
działalność GCK. 

Na scenie 
w Michałowie

Ania 
Rusowicz, 

tegoroczna 
zdobywczyni

 Fryderyka.

odpowiedzi na pozostałe pytania z ankiety Można 
spRawdzić na www.gckgminahalinow.pl
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Ponad 
4,5 mln zł
dotacji na budowę 
infrastruktury
w Gminie Halinów.

Zawsze brakowało punktu, 
dwóch punktów…
…a tyM RazeM się udało. 
o śRodki unijne  
i RzĄdowe na 
kanalizację i dRoGi 
bijĄ się GMiny w całej 
polsce. Halinów 
właśnie pozyskał ponad 
4, 5 Mln zł na inwesty-
cje, któRe będĄ Reali-
zowane w 2013 Roku.

Łączna kwota dotacji przyznanej 
na budowę infrastruktury wynosi 
4 585 737, 08 zł. 

Kanalizacja w Józefinie 
i Hipolitowie
To na jej rozbudowę zostanie przeznaczo-

na część tej kwoty, a dokładnie 2 438 067 zł, 
które Gmina Halinów otrzymała z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowa 
na realizację operacji pod nazwą „Poprawa 
warunków życia mieszkańców gminy Hali-
nów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w 
miejscowościach Hipolitów i Józefin” została 
podpisana w dniu 22 listopada b.r. przez roku 
Burmistrza Halinowa Adama Ciszkowskiego 
i Skarbnika Halinowa Teresę Karwowską. 
Dzięki tym pieniądzom kolejni mieszkańcy 
z dwóch wsi naszej gminy będą mogli się 
cieszyć kanalizacją, która zostanie wybudowa-
na w Józefinie m.in w części ulicy Stołecznej 
na odcinku od Jasnej do ulicy Królewskiej, 
Wspólnej, Miłej, Nowej oraz na bardzo dużym 
obszarze Hipolitowa, np. na Hipolitowskiej. 

Podczas podpisania umowy Marszałek 
Województwa Mazowieckiego Adam Stru-
zik mówił, że trudno sobie wyobrazić, że w 
XXI wieku są problemy z drogami, wodą, 
kanalizacją. Niestety taka jest rzeczywistość. 
Możemy uważać się za wybrańców losu, 
ponieważ to jedne z ostatnich środków unij- 
nych, o które można było się starać w tej  
perspektywie programowania.

Droga w Józefinie
Z Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych tzw. schetynówek zostaną  
przebudowane dwie drogi o znaczeniu strate-
gicznym dla Gminy Halinów. Pierwsza to opi-
sywana już przez nas ul. Stołeczna w Józefinie. 
W 2013 roku będzie kontynuowana jej prze-
budowa na odcinku od torów do ulicy Jas-
nej, czyli do miejsca, w którym wybudowa-
na jest kanalizacja w drodze. Na tę inwestycję 
za pośrednictwem Powiatu Mińskiego otrzy-
mamy ponad 716 tys. zł oraz z budżetu Powia- 
tu Mińskiego prawie 1 milion zł.

Można by było rzec, że szczęście nie 
opuszcza Józefina. W tym roku przebu-
dowywana jest część Stołecznej i jeszcze kolej-
ne pieniądze na kolejną część drogi. Czy to 
jednak tylko kwestia szczęścia? Ile razy to 
słyszeliśmy, że niepotrzebnie Rada wyraziła 
zgodę na inwestycję 50/50, czyli dofinan-
sowanie drogi powiatowej w 50%? Pytanie 
to radny Marcin Sukiennik powtarzał jak 

MaRszałek województwa MazowieckieGo 
adaM stRuzik wiedział, że podpisuje uMowę 

baRdzo ważnĄ dla Halinowa.

RepRezentacja 
Halinowa: 
skaRbnik 

teResa 
 kaRwowska,

buRMistRz 
adaM 

ciszkowski, 
kieRownik 

Ref. edukacji 
i polityki 

społecznej
kataRzyna 

taRGońska.
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Poprzednim władzom Halinowa nie udało się przekonać Starostwa 
Powiatowego w Mińsku Mazowieckim do inwestycji. Obecne władze 
posiadły, jak widać, większy dar umiejętności negocjacji skoro prze-

budowa ruszyła. Swój udział mają też radni powiatowi z terenu Halinowa 
Robert Grubek i Ireneusz Piasecki. 

Droga jest budowana na odcinku od ul. Kochanowskiego w Długiej Kościelnej 
do przejazdu kolejowego w Józefinie, w sumie ponad 1,2 km. Wreszcie powsta-
nie też długo oczekiwany chodnik wzdłuż drogi. Przetarg wygrała firma „Dow-
bud-c”  z Warszawy. 

Mamy też dobrą wiadomość dla mieszkańców Józefina, którzy mieszkają na 
odcinku za przejazdem kolejowym. Dzięki staraniom burmistrza Adama Cisz-
kowskiego  oraz naszych radnych powiatowych Gmina Halinów otrzyma na 
jego budowę w 2013 roku pieniądze z tzw. „schetynówki”, a więc Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Nigdy dotąd Gmina Halinów nie 
pozyskała tak dużego wsparcia z owego programu. Mówimy o kwocie 1 mln 716 
tys. zł! A jeszcze niedawno niektóre media pisały, że do 2015 roku nic się nie da 
ze Stołeczną zrobić… Cóż, ktoś miał najwyraźniej błędne informacje, bo o złą 
wolę nie posądzamy.

Red.

Wreszcie 
Stołeczna!

ulica stołeczna w józefinie wReszcie 
doczekała się pRzebudowy. w tyM Roku 
inwestycja powstaje za ponad 
2 Mln 600 tys. zł, z czeGo aż połowa, czyli 
1 Mln 300 tys. zł pocHodzi z budżetu GMiny 
Halinów. w pRzyszłyM Roku ciĄG dalszy.

Stołeczną wielu mieszkańców 
jeździ do pracy w Warszawie. 
Po zakończeniu prac dołów już nie będzie.

mantrę, zarzucając nieumiejętność negocjacji 
Burmistrzowi. Dzięki tej inwestycji, bo tak 
trzeba traktować wkład gminy w budowę uli- 
cy Stołecznej, Samorząd Powiatu Mińskiego 
mógł starać się o środki na kontynuację prze-
budowy po drugiej stronie torów. Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lokalnych na la-
ta 2011–2015 realizowany jest pod hasłem 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, 
którego celem jest rozwój sieci dróg publicz-
nych poprzez poprawę połączeń dróg lokal-
nych z drogami wojewódzkimi i krajowymi. 
Za współpracę samorządów przy realizacji 
inwestycji wnioski otrzymują dodatkowe 
punkty. Oceniane są także poprawa połączeń 
dróg lokalnych z drogami publicznymi 
wyższej kategorii, jak również działania 
poprawiające bezpieczeństwo wszystkich 
użytkowników dróg, np. pieszych, rowerzy-
stów, dzieci, niepełnosprawnych. 

Droga do Mrowisk
Dzięki współpracy z Powiatem Mińskim 

w ubiegłym roku i strategicznemu myśleniu 
ze „schetynówek” w 2013 roku zostanie 
również przebudowana droga gminna od 
Długiej Kościelnej poprzez Kazimierów do 
Mrowisk wraz z mostem na rzece Długiej.  
Na to zadanie Gmina Halinów pozyskała 
ponad 478 tys. zł.  Na liście rankingowej 
Wojewody Mazowieckiego wniosek o dofi-
nansowanie tej drogi zajął wysoką 20 pozycję 
na 86 wniosków zakwalifikowanych do pro-
gramu.

Ta inwestycja to kontynuacja budowy uli-
cy Stołecznej. Mieszkańcy z północnej części 
gminy: Mrowisk, Kazimierowa, Chobotu, 
którzy są oddaleni od centrum gminy będą 
mogli szybko i bezpiecznie dojechać do Hali- 
nowa, i do krajowej dwójki.

Obecnie dofinasowanie z NPRDL wyno-
si 30% wartości inwestycji, jednakże po 
podjęciu uchwały zmieniającej ustanow-
ienia programu wieloletniego przez Radę 
Ministrów Gmina Halinów będzie miała 
szansę na złożenie wniosku uzupełniającego 
i zwiększenie dofinansowania do 50%. Tym-
czasem cieszmy się tym, co się udało, a to 
wcale nie mało.

Wiadomym jest, że tak duże środki na in-
westycje przyczynią się do rozwoju gminy. 
Łączny koszt inwestycji to 6 784 512,02 zło- 
tych! Wreszcie ruszą zadania, na które z 
samego budżetu gminnego zawsze brakowało 
pieniędzy. Dzięki wielu staraniom Burmis-
trza oraz akceptacji Rady Miejskiej szczęście 
uśmiechnęło się do naszej gminy. Zmiana 
władz w Halinowie spowodowały, że wnioski 
Gminy Halinów o dofinansowanie przestały 
być już pod przysłowiową kreską.

Red. 
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Pytania do burmistrza
w ciĄGu ostatnieGo czasu wpłynęło wiele pytań do buRMistRza 
adaMa ciszkowskieGo, czy to za pośRednictweM stRony 
inteRnetowej uRzędu MiejskieGo w Halinowie, czy na pRzeRóżnycH 
foRacH inteRnetowycH. pRześledziliśMy pytania i postanowiliśMy 
zwRócić się do buRMistRza o udzielenie odpowiedzi na te
najbaRdziej inteResujĄce. 

Panie Burmistrzu żyjemy w XXI wieku w Unii 
Europejskiej, to skandal, żeby główna ulica w Hali- 
nowie ul. Jana  Pawła II, wielce zasłużonego dla 
naszego kraju patrona, wyglądała jak ser szwajcar-
ski i to słabej jakości – dziurami na dziurze i dziurą 
pogania. Kiedy to się zmieni?

 Mirosław

ODPOWIEDŹ: Panie Mirosławie, podzielam Pana 
niesmak oraz wzburzenie stanem najważniejszego trak-
tu Halinowa, czyli ul. Jana Pawła II. Przez lata inwesty-
cja ta nie była realizowana ze względu na brak poro-
zumienia Gminy Halinów z Powiatem Mińskim. Jest to 
droga powiatowa, ale Powiat nie miał i nie ma środków 
na realizację tej inwestycji. Dlatego w bieżącej kadencji 
wspólnie z Radą Miejską w Halinowie doszliśmy do 
wniosku, że zrealizujemy tę inwestycję z budżetu Gminy 
Halinów. Przebudowa ul. Jana Pawła II na odcinku od 
ul. Bema do ul. Okuniewskiej znajduje się w projekcie 
budżetu na 2013 rok i chciałbym, żeby najważniejsze 
prace budowlane(przebudowa nawierzchni, chodnik, 
parkingi, odwodnienie) rozpoczęły się w przyszłym roku. 

Jestem przekonany, że ta inwestycja poprawi wizerunek 
„stolicy” naszej gminy, tak aby mieszkańcy mogli poczuć 
się, że żyją w XXI wieku w Unii Europejskiej.

Panie Burmistrzu, jaki ma Pan pomysł na zagosp-
odarowanie centrum Halinowa? 

 Małgorzata

ODPOWIEDŹ: Pani Małgorzato centrum Halinowa 
czyli teren pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Spółdzielczą 
przy stacji kolejowej od lat pozostaje niezagospodarow-
any w sposób na jaki zasługuje podwarszawskie, prężnie 
rozwijające się miasto. Przypomnę jednak, że własnością 
gminy jest jedynie teren po starym bazarku oraz parking 
od strony ul. Spółdzielczej. Natomiast reszta to własność 
halinowskiej spółdzielni „GS”. W związku z tym Gmi-
na Halinów obecnie może zagospodarować jedynie część 
obszaru „centrum”. W projekcie budżetu na 2013 r. 
przewidujemy środki na wykonanie koncepcji projek-
towej zagospodarowania tego terenu w formie skweru 
(parkowe ławeczki, oświetlenie, być może fontanna, 

piękneGo jesienneGo poRanka 
11 listopada 2012 R. dopinano na 
ostatni Guzik pRzyGotowania 
do obcHodów naRodoweGo 
święta niepodleGłości w GMi-
nie Halinów. oRGanizatoReM 
uRoczystości było GMinne 
centRuM kultuRy.

Mszę świętą w intencji Ojczyzny odprawił 
proboszcz Parafii w Okuniewie Dariusz 
Wieczorek. W kościele zgromadzili się li-
cznie mieszkańcy z terenu całej gminy na 

czele z burmistrzem Halinowa Adamem Ciszkowskim. 
W uroczystościach wzięli udział radni z Okuniewa Hali-
na Kuć, Andrzej Milczarek i Bogdan Janczarek oraz rad-
ny powiatowy Ireneusz Piasecki. Przybyły poczty sztan-

Święto Niepodległości w Gminie
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kkwiaty składa deleGacja 
stRażaków z GMiny Halinów.
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pamiątkowe tablice historyczne, elementy umożliwiające 
rekreację dla dzieci i młodzieży itp.).   

Panie Burmistrzu, na początku tego roku odbywały 
się spotkania m.in. u nas w Cisiu z Pana udziałem 
w sprawie budowy sieci gazociągu w gminie. 
Z tego co się orientuję, mieszkańcy złożyli 
do gazowni wiele wniosków o przyłącza. 
Minęło już wiele miesięcy, a nadal nie 
mamy żadnych informacji w tej sprawie. 
Czy mógłby Pan wyjaśnić, co będzie dalej?

 Robert

ODPOWIEDŹ: Panie Robercie, pod koniec 2011 r. wy- 
chodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców dotyczących 
rozbudowy gazyfikacji w naszej gminie odbyłem konsul-
tacje z przedstawicielami Mazowieckiej Spółki Gazown-
ictwa w celu rozwiązania tego problemu. Z informacji, 
które wówczas uzyskałem wynikało, iż podstawowymi 
problemami jest brak zgody Zarządu Dróg Powiato- 
wych na przejście gazociągu przez drogi powiatowe oraz 
niewystarczający wskaźnik ekonomicznej opłacalności 
tej inwestycji ze względu na zbyt małą liczbę wniosków. 
W pierwszym kwartale 2012 r. odbyłem szereg spotkań 
z mieszkańcami m.in. Kazimierowa, Mrowisk, Krze-
winy, Desna, Cisia, Wielgolasu Brzezińskiego i Grabi-
ny czego efektem było ponad 700 wniosków o przyłącza 
gazowe złożonych przez mieszkańców. W moim przeko-
naniu powinno to dać gazowni pozytywny wskaźnik eko-
nomiczny dla tej inwestycji.  Rozwiązałem również pro-
blem przejścia sieci gazyfikacyjnej przez drogi powiatowe. 
Po negocjacjach z Dyrektorem ZDP gazownia otrzymała 
odpowiednią zgodę. W kolejnych miesiącach do gazow-
ni za moim pośrednictwem płynęły wnioski z innych 
miejscowości m.in. Michałowa i Budzisk. Uważam, że ja-

pytania do buRMistRza Można zadawać za 

pośRednictweM zakładki „pytaNia do burmistrza” 
na stRonie inteRnetowej www.halinow.pl.

ko gmina oraz mieszkańcy zrobiliśmy wszystko co było 
możliwe w tej sprawie. Zwłaszcza, że wykonaliśmy dla 
gazowni operat mapowy wszystkich nieruchomości, z 
których zostały złożone wnioski o przyłącza. W tej chwili 
wszystko zależy od Mazowieckiej Spółki Gazownictwa. 

Z informacji nieoficjalnych, które posiadam wyni-
ka, że spore opóźnienie w wydaniu ostatecznej de-

cyzji pozytywnej bądź negatywnej dotyczącej tej 
inwestycji spowodowane jest dużymi zmianami 
kadrowymi we władzach kierowniczych spółki. 
W tej chwili pozostaje nam cierpliwie czekać na 

ostateczną decyzję. Ja ze swojej strony deklaruję, że 
będę sprawę monitorował.   

Panie Burmistrzu, czemu zlikwidował Pan Gminne 
Centrum Informacji? Przecież ja tam napisałam so-
bie CV i wydrukowałam. Czy to będzie całkowicie 
zlikwidowane?

 Joanna

ODPOWIEDŹ: Pani Joanno wspólnie z Radą Miejską  
w Halinowie uznaliśmy, iż funkcje i kompetencje Gmin-
nego Centrum Informacji oraz Gminnego Centrum 
Kultury pokrywają się, dlatego też najwłaściwiej będzie 
połączyć te instytucje w jedną. Dlatego proszę się nie 
obawiać, od styczna 2013 r. nic nie będzie zamknięte, 
kawiarenka internetowa będzie czynna, a zdecydowaną 
większość funkcji GCI przejmie GCK. Chodzi tu w 
rzeczywistości o zmianę administracyjną w celu po-
prawy funkcjonalności oraz uzyskania oszczędności.    

darowe OSP z Okuniewa, Długiej Kościelnej oraz Cisia. 
Swoją reprezentację wystawiły wszystkie szkoły z Gmi-
ny Halinów. Oprawę ceremonii mszalnej uświetniał chór 
złożony z mieszkańców Okuniewa oraz orkiestra OSP 
Okuniew. Stawili się też harcerze z 63 DH „Ogień”.

Po mszy uczestnicy poprowadzeni przez orkiestrę prze-
maszerowali pod kamień Poległych Za Ojczyznę w latach 
1939-45 znajdujący się na rynku. Dumnie rozbrzmiał 
Mazurek Dąbrowskiego, uroczyście wciągnięto polską 
flagę. Kwiaty złożył Burmistrz, reprezentacja OSP, a pra-
cownicy GCK zapalili znicze. 

Na cmentarz na mogiłę Poległych w 1920 r. przeszliśmy 
prowadzeni przez ułanów z 1 Pułku Ułanów Krechow-
ieckich z Kobyłki. Kawalerzyści co roku uświetniają 
nasze uroczystości i tym razem mundury w jakich się 
stawili były tożsame z tymi w jakich nasi żołnierze wal-
czyli z bolszewicką nawałnicą w 1920 roku. Mieszkan-
ki Okuniewa Wanda Szlachetka wraz z Bożeną Marczuk 
przygotowały biało-czerwone kotyliony i przypinały je na 
rynku uczestnikom święta. Kotyliony robiła też młodzież 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie. 

Przy mogile Poległych w 1920 roku uroczystość pro-
wadził dyrektor GCK Dariusz Kowalczyk. Zaprosił uc-

zestników do składania kwiatów i zapalenia zniczy. 
Przemówienie wygłosił burmistrz Adam Ciszkows-
ki. Nawiązał w nim do chwili, w której należało bronić 
świeżo wyrwanej zaborcom Ojczyzny. Mateusz Labu-
da i Klaudia Zgiet – uczestnicy zajęć teatralnych w 
GCK Okuniew, wyrecytowali wiersze. Po zakończeniu 
uroczystości oficjalnych wszyscy udali się na okuniewski 
rynek, gdzie czekała na nich zorganizowana przez GCK 
smaczna grochówka. 

Ale to nie był koniec tegorocznych obchodów Naro-
dowego Święta Niepodległości w Gminie Halinów. Or-
ganizatorzy przygotowali jeszcze dwa wydarzenia. W 
Centrum Swobodna Przestrzeń w Cisiu odbył się wykład 
pt. „Żołnierze Niepodległej”, który poprowadził ceniony 
historyk prof. Janusz Odziemkowski. Przybyło na niego 
blisko 50 osób. Tyle samo wzięło też udział w koncercie 
niepodległościowym, który odbył się w kościele w Wiel-
golesie Brzezińskim. Wystąpiła Aleksandra Resztik (so-
pran) oraz Piotr Wilczyński (organy). 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy za tak lic-
zne uczestnictwo w obchodach Święta Niepodległości.

Łukasz Bogucki
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GMINY HALINÓW

Centrum Rehabilitacji 
„Pod dębami” już otwarte
w sobotę 10 listopada 
odbyło się uRoczyste 
otwaRcie centRuM Re-
Habilitacji „ pod dębaMi”,  
któRe znajduje się 
w Halinowie pRzy ul. 
spółdzielczej 25. na 
otwaRcie pRzybyło wie-
lu zapRoszonycH Gości. 

li wiele specjalistycznych szkoleń takich jak: 
Metoda Mc Kenzie,  Kinesiology – Taping, 
PNF, Terapia Kaltenborga-Evjentha.

W Centrum szczególną troską otoczone są 
dzieci nad rehabilitacją których czuwa mgr 
Anna Brudzińska pracująca metodą Voitha i 
Bobatha. Zajęcia indywidualne odbywają się 
na sali kinezoterapii wyposażonej w nowocz-
esny sprzęt rehabilitacyjny m in. Rowery 
treningowe, Sling Trerapy Kinesis (urządzenie 
do ćwiczeń w podwieszeniu), stoły, drabinki, 
maty gimnastyczne, poduszki Balanse.

Centrum już prowadzi zajęcia grupowe 
dla seniorów, zajęcia „Zdrowy Kręgosłup” 
oraz pilates. Tworzone są grupy dla dzieci  
z zakresu korekcji wad postawy. 

Bardzo ciekawym pomysłem szczególnie 
w okresie zbliżających się Mikołajek i świąt 
Bożego Narodzenia jest możliwość wykupi-
enia masażu lub  zabiegu fizjoterapeutyczne-
go jako prezentu, którym można obdarować 
np. bliską osobę.

 Dla obdarowanej osoby drukowane jest 
imienne zaproszenie. Jest to świetny pomysł 
na promowanie zdrowia. Z okazji Świąt 
wprowadzono promocyjne ceny masaży.

Życzymy Centrum wielu sukcesów i trzy-
mamy kciuki za sukces w staraniu się o kon-
trakt z Narodowego Funduszu Zdrowia.

J.z.

Gości powitał Jarosław Zawadzki 
– właściciel i główny pomysło-
dawca powstania w Halinowie 
Centrum Rehabilitacji i nowej 

przychodni. Podziękował on dr Jerzemu 
Zaniewskiemu za wspólne stworzenie kon-
cepcji budowy nowych obiektów służby zd-
rowia. Podziękowania otrzymał Burmis-
trz Adam Ciszkowski, który całym sercem 
wspierał pomysł i realizację inwestycji oraz 
Przewodniczący Rady Marcin Pietrusiński 
i prezes Banku Spółdzielczego w Halinow-
ie Stefan Wanke. Jarosław Zawadzki w kilku 
słowach opowiedział o przebiegu budowy 
Centrum. Wyrazy uznania otrzymał archi-
tekt Wojciech Sołowiej i jego pracownia 
Dreams Architekci z Mińska Mazowieckiego 
za bardzo ładny i ciekawy projekt. 

Uroczystość otwarcia Centrum uświetniło 
wystąpienie Burmistrza Adama Ciszkow-
skiego, który na ręce Jarosława Zawadzkiego 
złożył podziękowania i słowa uznania za zre-
alizowanie tak ważnej dla mieszkańców Hali-
nowa inwestycji. Podkreślił, że powstała dłu- 
go oczekiwana przez mieszkańców placówka, 
która wypełni lukę i zapewni lepszy i łat-
wiejszy dostęp do usług zdrowotnych i rehabi- 
litacyjnych. Ważnym momentem uroczys- 
tości była modlitwa księdza Zdzisława Szy-
mańskiego oraz poświęcenie całego obiektu.

Ciekawa oferta
Dla pacjentów przygotowane są pomieszc-

zenia fizykoterapii z aparatami do laserot-
erapii, elektroterapii, ultradźwięków, pola 
magnetycznego, krioterapii oraz światło-
lecznictwa. Są gabinety: lekarskie, masażu, 
terapii dzieci. Pacjentów konsultuje leka-
rz rehabilitacji. Nad przebiegiem leczenia 
czuwają dyplomowani rehabilitanci, którzy 
posiadają wieloletnią praktykę oraz odby-

W Centrum pracować będą:
dr Anna Horodejczuk – lekarz rehabilitacji

mgr Adam Jakubowicz - dyplomowany fizjoterapeuta
 mgr Maciej Zawadzki – dyplomowany fizjoterapeuta

mgr Aleksandra Zalewska  - dyplomowana fizjoterapeutka
 mgr Anna Brudzińska – specjalistka od rehabilitacji małych dzieci metodą Voitha 

i Bobatha
 mgr Cezary Brudziński  - dyplomowany fizjoterapeuta.

 W recepcji o pacjentów zadbają Martyna Borucka i Sylwia Krysik.

Kilka 
podstawowych 
informacji

• Centrum przyjmuje pacjentów 
6 dni w tygodniu. Od poniedziałku 
do piątku od 8.00 do 21.00
a w soboty od 9.00 do 15.00. 

• Na wizyty i zabiegi można 
zapisywać się osobiście 
lub telefonicznie pod numerem 
22 760 54 44. 

• Działa strona internetowa 
www.rehabilitacjahalinow.pl
gdzie pacjenci znajdą informacje 
o ofercie leczniczej, 
rehabilitacyjnej i profilaktycznej.
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