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Dzieci z Cisia 
czekają na salę

Rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej wRaz z łącznikiem 
i zapleczem szatniowym pRzy zespole szkolno-pRzedszkolnym w cisiu.
na tę inwestycję czekano baRdzo długo. całkowity koszt inwestycji

 to 1,2 mln zł z czego ponad 50 pRoc. może być pokRyte ze śRodków 
z poza budżetu gminy Halinów.

Ciąg dalszy na str. 3

• Śmieci będą tańsze
po przetargu  str. 6

• Pytania do burmistrza  str. 7 

Polemika z „Informatorem
Halinowa”  str. 4

na zdjęciu 
Radna edyta woźniakowska, 
buRmistRz adam ciszkowski 

oRaz dzieci ze szkoły 
podstawowej w cisiu. 

w tle – Rozpoczęta budowa sali.
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Newsy z inwestycji
Kanalizacja w Hipolitowie  
i Józefinie
Rozpoczęto prace przy budowie kanalizacji 
w Hipolitowie i Józefinie w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość 
obu zadań to blisko 2,9 mln zł. W Hipoli-
towie roboty prowadzi firma Robert Ula-
nicki z Łochowa, a w Józefinie INSTAL-
BUD z Rzeszowa. 

Droga do Mrowisk za 4 miesiące
W maju rozstrzygnięto przetarg i podpi-
sano umowę na przebudowę drogi  Długa 
Kościelna – Kazimierów –Mrowiska.  Zadanie 
zostanie wykonane do września. Wykonawcą 
jest PHU TOWEMO z Otwocka, a wartość 
blisko 800 tys. zł.  

Nakładki już gotowe
W maju rozstrzygnięto przetarg i podpisa-
no umowę  na „Modernizację dróg  gmin-
nych”. Wykonaniem nakładek  asfaltowych 
zajęło się Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
i Mostów z Mińska Maz. Nowe nakładki 
powstały na ulicach: Partyzanckiej w Ha- 
linowie, Stołecznej w Długiej Kościelnej, 
Żelaznej w Długiej Szlacheckiej i Cmen-
tarnej w Okuniewie.   

W Michałowie wreszcie chodnik
O chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej 
Michałów ubiegał się wiele lat. Wreszcie 
znalazły się środki i dostrzeżono, że warto na 
ten cel wydać pieniądze. Przetarg za blisko 
180 tys., zł wgrała firma Z.U.T.H Stanisław 
Czerepiński z  Mińska Mazowieckiego. 
Rozpoczęcie prac jest planowane w lipcu,  
a zakończenie we wrześniu.

Ciąg dalszy  
ul. Stołecznej
Trwa przebudowa ul. Stołecznej 
w Józefinie, na odcinku za tora-
mi kolejowymi do ul. Jasnej. Do 
końca października mieszkańcy 
muszą liczyć się z utrudnienia-
mi w ruchu na wspomnianym 
odcinku, ale za to później będą 
mogli poszczycić się mieszkaniem 
przy pięknej drodze. Wykonawcą 
jest firma SKANSKA z którą 
umowę podpisał Zarząd Dróg 
Powiatowych w Mińsku Mazo-
wieckim. Wartość  robót wynosi 
około 1,4 mln zł. 

Nowe zatoczki  
w Okuniewie
Przy klubie jeździeckim „Dworek” 
w Okuniewie, po obu stronach 
drogi wojewódzkiej nr 637 jesz-
cze w czerwcu powstaną nowe 
zatoczki autobusowe. Dodatko-
wo poprawi się komfort pieszych, 
bo powstanie odcinek chodnika. Przy okazji zostanie wykonany 200m odcinek 
ul. Jeździeckiej. Inwestycję wykonuje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego, a wartość inwestycji to 
830 tys. zł.

Remonty drogi wojewódzkiej
Lepiej podróżuje się też drogą wojewódzką nr 637, ponieważ została wyremon-
towana na odcinku Zagórze-Michałów i nieco dalej, na odcinku Michałów- 
-Bankówka. Wreszcie zniknęły dziury i koleiny, w sumie na długości 2 km drogi. 
Inwestycję wykonał Mazowiecki Zarząd Dróg za ponad 900 tys. zł.

Red.

Wielkogabarytowe
we wrześniu

Urząd Miejski w Halinowie informuje że tegoroczna Zbiórka Odpadów 
Wielkogabarytowych zostanie przeprowadzona we wrześniu (a nie jak to miało 
miejsce dotychczas na przełomie maja i czerwca). Sposób zbierania odpadów, 
bezpośrednio spod posesji mieszkańców nie ulega zmianie. Zbiórkę w ramach 
podpisanej umowy na „Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
w granicach administracyjnych gminy Halinów” przeprowadzi firma BŁYSK  
z Otwocka.

Inf. Urząd MIejskI w HalInowIe

pRzebudowa ul. stołecznej 
w józefinie.
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Ciąg dalszy ze str. 1

Pozyskane środki w kwocie 300 tys. 
zł pochodzą z Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej z „Programu 
Rozwoju Bazy Sportowej Wojewódz-

twa Mazowieckiego na 2013 rok”. Wniosek 
Gminy Halinów uzyskał akceptację Zarządu 
Województwa Mazowieckiego oraz Komisji 
Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku  Wojew-
ództwa Mazowieckiego. Kolejny wniosek o 
350 tys. zł już został złożony do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Jeśli 
zostanie zaakceptowany sala powstanie przy 
dofinansowaniu ponad 50 proc.

Inwestycja już trwa. Na miejscu budowy 
Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski 
spotkał się z radną Cisia, Desna i Żwirówki 
Edytą Woźniakowską. – Już jako sołtys Cisia 
zabiegałam o tę inwestycję. Poprzednia Rada 
nie chciała jednak przekazać pieniędzy na 
to zadanie – mówi radna Woźniakowska.  
– Cieszę się, że obecnie większość radnych ma 
inne podejście i widzi potrzebę budowy sali 
gimnastycznej w Cisiu – dodała. – Mamy już 
300 tys. zł na budowę, ale złożyliśmy wniosek 
o kolejne 350 tys. zł i myślę, że jest szansa na 
ich pozyskanie. To bardzo cenne, że udało się 
pozyskać środki zewnętrze, zwłaszcza, że mamy 
w pamięci budowę hali sportowej przy Zespole 
Szkół w Halinowie, budowanej za czasów pani 
Damasiewicz w 2008 roku, sfinansowaną 
w całości tylko i wyłącznie z budżetu gminy  
– powiedział burmistrz.

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego 
obiektu o salę sportową z zapleczem szat-
niowo-sanitarnym. Budynek zaprojektow-
any został jako uzupełniający obiekt dydak-
tyczny przeznaczony dla potrzeb przeprow-
adzania zajęć sportowych. W budynku 
zaplanowano do wykonania szatnie i sani-
tariaty dla dzieci (segment dziewcząt i 
chłopców), pokój nauczyciela wychowania 
fizycznego, pomieszczenie porządkowe, 
magazynek sprzętu sportowego, wc dla osób 
niepełnosprawnych oraz łącznik. Projek-
to-wana sala jest obiektem jednokondyg-
nacyjnym składającym się z dwóch części: 
wyższej sali gimnastycznej i niższej zaplecza 
sanitarno-szatniowego z łącznikiem. 

Zakończenie całej inwestycji planowane 
jest na sierpień 2014 r.

 dk

Dzieci z Cisia 
czekają na salę

biuro rachunkowe „inFiniTy” 
wykonuje usługi w zakresie:

obsługi księgowej (ryczałt, książka przychodów i rozchodów, •	
pełna księgowość);
obsługi kadrowo-płacowej (w tym zus);•	
pomoc w rejestrowaniu działalności;•	
reprezentowania i załatwiania spraw w urzędach;•	
możliwy dojazd do klienta.•	

kontakt telefoniczny: 502-132-202 
email: biuro@dobraksiegowa24.pl, adres: józefin ul. wspólna 20

REKLAMA

na miejscu budowy buRmistRz Halinowa adam ciszkowski
 spotkał się z Radną cisia, desna i żwiRówki edytą woźniakowską.
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20 lat księdza Jana
W niedzielę 23 czerw-

ca w kościele Św. Anny w 
Długiej Kościelnej miała 
miejsce wizytacja kanonicz-
na biskupa Marka Solarczy- 
ka, podczas której odbyło 
się uroczyste poświęcenie 
nowo powstałych organów 
kościelnych. Delegacja samo-
rządowa z burmistrzem Hali-
nowa Adamem Ciszkowskim, 
sekretarzem gminy Robertem Grubkiem i radnym powiatowym Ireneuszem 
Piaseckim,  złożyła najserdeczniejsze życzenia proboszczowi parafii św. Anny  
ks. Janowi Rucińskiemu z okazji Jego imienin, a także w 20-tą rocznicę sprawow-
ania przez Niego funkcji proboszcza. Po mszy odbył się piknik, na którym nie 
mogło zabraknąć grochówki przygotowanej przez OSP Długa Kościelna, a także 
pysznych ciast upieczonych przez parafianki.   dk

życzenia ks. janowi składa delegacja 
samoRządowa.
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„INFORMATOR” 
daleki od rzetelności

Lp. Miejscowość Cena [zł] m3 
wody

Cena [zł] m3 
ścieków

Suma woda
i ścieki 

1 Ząbki 6,18 zł 7,99 zł 14,17 zł

2 Warszawa 4,20 zł 6,42 zł 10,62 zł

3 Dębe Wielkie 3,56 zł 5,89 zł 8,87 zł

4 Mińsk Mazowiecki 3,45 zł 3,88 zł 7,33 zł

5 Kobyłka 3,30 zł 7,91 zł 11,21 zł

6 Wołomin 3,29 zł 7,96 zł 11,25 zł

7 Warszawa-Brwinów 3,10 zł 5,10 zł 8,20 zł

8 Halinów 2,95 zł 4,60 zł 7,55 zł

9 Sulejówek 2,91 zł 5,61 zł 8,52 zł

10 Wiązowna 2,85 zł 9,59 zł 12,44 zł

11 Siedlce 2,67 zł 4,09 zł 6,76 zł

12 Mrozy 2,15 zł 3,72 zł 5,87 zł

często aRtykuły „infoRmatoRa 
Halinowa” pRzekazują 
mieszkańcom gminy Halinów 
niepRecyzyjne infoRmacje 
pRzez co wpRowadzają opinię 
publiczną w błąd. 

Kto za tym stoi też nie można się dowiedzieć, 
gdyż autorzy najbardziej kontrowersyjnych 
artykułów kryją się pod pseudonimami, na 
przykład „Stefan Wnikliwy”. Może jednak 

Pan(i) Stefan boi się ujawnić, ze względu na to, że nie pisze 
rzetelnie o życiu Gminy Halinów, tylko inaczej – tak jak 
ostatnio w artykule „Burmistrzu, jak żyć !”. Nie sposób się 
nie odnieść do tego tekstu. I przejść obok tych sprytnych 
manipulacji obojętnie.

Ścieki i woda
„Informator” pisząc o cenach wody, w ogóle (wierzy-

my, że nie celowo) nie podaje cen ścieków, których wlic-
zenie być może byłoby niewygodne w kontekście zarzutów 
stawianych burmistrzowi Adami Ciszkowskiemu, że u nas 
w Halinowie wszystko jest najdroższe. Z danych ogólnokra-
jowych opracowanych przez Izbę Gospodarczą Wodociągi 
Polskie (źródło: http://cenywody.pl) wynika, że średnia 
cena za 1 m3 wody i ścieków dla gospodarstw domowych 
w Polsce wynosi 9,09 zł. W Halinowie cena jest znacznie 
niższa i wynosi 7,55 zł.

Zauważamy też,  że Halinów ma tańszą wodę – płacimy 
2,95 zł za 1m3, podczas gdy w kraju średnia to 3,73 zł.

„Informator” mija się z prawdą jeszcze w jednym. Otóż 
według tego pisma, wysokość ceny za wodę w Halinow-
ie klasyfikuje nas na 2 miejscu, jeśli brać pod uwagę 7 
miejscowości takich jak: Mrozy, Siedlce, Wiązowna, Sule-
jówek, Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki. Z analizy Izby 
Gospodarczej Wodociągi Polskie wynika, że w Dębem Wiel-
kim realna cena wody jest wyższa niż w Halinowie (patrz 
tabela). Nie wiadomo, czy autorzy nie wiedzieli co piszą, 
czy po prostu się pomylili, ale źle podali ceny za wodę  w 
Dębem Wielkim. Realna cena wody to 3,56 zł, a nie  
2,73 zł. (pominięta została dopłata do 1 m3 w wysokości 
0,78 zł,  źródło: http://www.bip.debewielkie.pl/upload/
pliki/0184.PDF i http://www.bip.debewielkie.pl/upload/
pliki/0185.PDF).

Swoją drogą, proszę spojrzeć na poniższą tabelę i zestawie-
nie 12 miejscowości, bowiem zawężenie liczby miejscowości 
do 7 nie jest wymierne i nie oddaje obrazu rzeczywistości.  
Zastanawiający jest fakt, „Informator” nie podał cen wody  
z Warszawy Rembertów, Wesołej, Wołomina i innych oko-
licznych miejscowości. Czyżby były wyższe od tych halinow-
skich i przez to, nieodpowiednie do linii, którą „Informator” 
sobie założył?

Nie prawdziwa jest również informacja, że w Zakładzie 
Komunalnym w Halinowie zatrudniono od 2010 roku 6 lub 
7 osób (etatów). Stan zatrudnienia w Zakładzie w obecnym 
roku wynosi 25 etatów, zaś w 2010 roku wynosił 22 etaty. W 
ciągu dwóch lat w Zakładzie obsadzono dodatkowo 2 etaty, 
z tymże stało się to w latach 2011 – 2012, a nie w obecnym 
roku i tym samym, nie miało i nie mogło to mieć wpływu na 
cenę wody w 2013 roku. Na wzrost ceny wody w obecnym 
roku miało przede wszystkim wpływ: zwiększone zapotrze-
bowanie na zakup wodomierzy głównych do pomiaru wody, 
przeznaczenie większych środków finansowych na inwesty-
cje wykonywane przez Zakład w zakresie budowy nowych 
urządzeń i infrastruktury wod-kan, zwiększone zapotrzebow-
anie na zakup energii elektrycznej, wzrost opłaty za gospo-
darcze korzystanie ze środowiska, wzrost cen usług zlecanych 
przez Zakład Komunalny na zewnątrz takich jak min. utylizac-
ja odpadów, wykonywanie badań wody i ścieków, przeglądy, 
remonty i naprawy pomp i innych urządzeń technicznych 
itp. Słowem wszystkie pochodne zdrożały, więc niestety  
i woda musiała zdrożeć.

Śmieci będą tańsze
Przedwczesne było pisanie o tym, że w Halinowie są 

najdroższe śmieci! Jak można bowiem podawać, że tak jest, 
skoro ostateczną cenę za odbiór śmieci poznaliśmy dopiero w 
czerwcu, po rozstrzygnięciu przetargu. Dlaczego nie pocze-
kano do przetargu? Dlaczego straszono ludzi i wprowadzono 
ich w błąd? Już teraz wiemy, że burmistrz Adam Ciszkow- 
ski podjął decyzję o obniżeniu stawki do 20 zł od gospodarst-
wa za śmieci segregowane i takie rozwiązanie zaproponuje 
Radzie Miejskiej. Miał taką możliwość i z niej skorzystał, bo 
kwota uzyskana z przetargu na to pozwalała. Na margine-
sie warto też wiedzieć, że to ustawa państwowa, a nie prawo 

tabela. ceny wody i ścieków dla gospodaRstw 
domowycH dla 12 okolicznycH miejscowości. 
źRódło: izba gospodaRcza wodociągi polskie
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REKLAMAgminne nakazywało już na koniec 2012 roku 
gminom uchwalić stawki za odbiór śmieci. Z 
tymże trafienie w nie od razu przypominało 
„wróżenie z fusów”. „Informator” o tym nie 
wspomina, choć rzetelność tego wymaga.

Administracja
„Informator” grzmi też, że w ciągu 3 lat 

rządów burmistrza Ciszkowskiego wzrosły 
koszty administracji. I znów przedstawia 
tabelkę, której nie wyjaśnia, tylko wszyst-
ko zrzuca na wzrost zatrudnienia i wyna-
grodzenia urzędników. Autor artykułu ani 
się nie zająknie, że na przykład Urząd musi 
obsłużyć ustawę śmieciową, o której pisze-
my wyżej, a to wiąże się z dodatkowymi, 
narzuconymi przez ustawę państwową kosz-
tami. „Informator” nie wspomina również 
o nowo powołanej brygadzie sprzątającej 
(nie siedzącej przy  biurkach), która dba 
o czystość i porządek w naszej gminie,  
a większość kosztów z nią związanych to 
koszty administracji. „Informator” nie 
wspomina o tym, że Urząd przygotowuje 17 
nowych planów zagospodarowania przestr-
zennego, co wymagało zwiększenia kosztów 
osobowych w referacie geodezji. „Informa-
tor” nie pisze też o koniecznych etatach 
w księgowości, na przykład wynikających 
z wprowadzenia w życie modernizacji 
gruntów i budynków, a także o zwiększeniu 
pensji urzędników, choćby o inflację  
w omawianym okresie czasu.

Liczymy, że w przyszłości autorzy „Informa-
tora” wykażą więcej staranności i rzetelności 
w przygotowywaniu swoich artykułów.

darIUsz kowalczyk

O B W I  E S Z C Z E N I  E
STAROSTY MIŃSKIEGO

zgodnie z art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity dz. u. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)  art. 10 
§1 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity dz. u. z 2013 
r. poz. 267)  zawiadamia się o wszczęciu, na wniosek gminy Halinów z dnia 29 kwietnia 2013 r.,  postępowania  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

„Rozbudowie  ulicy Spółdzielczej w Halinowie”

teren inwestycji obejmuje działki nr ew. 672/1, 75/5, 101; oraz działki objęte projektowanym podziałem (w nawi-
asach numery działek po podziale, w tym tłustym drukiem numery działek przeznaczone pod inwestycję) o nr ew.: 
72/6 (72/8, 72/7); 73/2 (73/10, 73/9);  74/4 (74/14, 74/13); 74/5 (74/16, 74/15); 74/6 (74/18, 74/17); 76/7 (76/13, 
76/12); 76/6 (76/15, 76/14) w obrębie ew. Halinów gmina Halinów.

informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w starostwie powiatowym w mińsku mazowieckim 
Referacie architektury i budownictwa z siedzibą w Halinowie przy ul. spółdzielcza 1 pokój  nr 16 (pon. od 8.00 do 
17.00, wt.-czw. od 8.00 do 16.00, piąt. od 8.00 do 15.00) – telefon 22 3805570 lub  składać inne uwagi i wnioski.

zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od 
dnia publicznego obwieszczenia.
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Dnia 11 czerwca 2013 r. została podpisa-
na umowa na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych pomiędzy Gminą 
Halinów a firmą Błysk Sp. z o.o. z siedzibą w 

Otwocku. W ramach świadczonych usług firma Błysk Sp. 
z o.o. od dnia 1 lipca 2013 r. rozpocznie odbiór odpadów 
z terenu nieruchomości zamieszkałych. Odbiór odpadów 
komunalnych będzie odbywał się według ustalonego 
harmonogramu z częstotliwością zgodną z uchwałą Rady 
Miejskiej w Halinowie w sprawie  szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych 
na terenie Gminy Halinów i zagospodarowania tych 
odpadów. W zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała nr 
XXXI.263.2012) tj. odpady zmieszane lub pozostałości z 
sortowania – gromadzone w pojemnikach lub workach 
koloru czarnego – odbierane będą co najmniej raz na dwa 
tygodnie z nieruchomości jednorodzinnych, natomiast 
odpady zbierane selektywnie (szkło, papier i opakowania 
wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne) w workach 
o określonych kolorach – odbierane będą co najmniej raz 
na miesiąc z nieruchomości jednorodzinnych.

Harmonogram zostanie dostarczony mieszkańcom, 
którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarow-

Czy wiesz że…?
inwestując ze swojego cennego 
czasu około 35 sekund dziennie 
możesz uRatować nawet 3 osoby? to 
niemożliwe? a jednak.
jeżeli nie wieRzysz, to czytaj dalej.

Tylko tyle czasu potrzeba znaleźć w całej jednej dobie 
aby co 8 tygodni w skutek skumulowania tego 
czasu uzbierało się już ponad 33 minu-
ty. Tyle trzeba poświęcić na to aby te 3 

osoby uratować. Być może jedna z tych osób to twoja 
koleżanka, kuzyn, albo dziecko sąsiada? Nigdy o tym 
tak nie pomyślałeś? Szkoda. Jutro to możesz być TY. 

Te niespełna 34 minuty, to czas jaki jest potrzebny 
do oddania 450ml. krwi. Krwi która dla wielu osób jest le- 
kiem bezcennym bez którego nawet najlepsze farmaceuty-
ki są bezsilne. 

Akcje krwiodawstwa są organizowane są przez Klub Hono-
rowych Krwiodawców z siedzibą w Sulejówku które działa 
przy Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. Za koor-
dynowanie akcji sulejowskich odpowiadają panowie Henryk 
Zając i Józef Grabowski. Natomiast Halinów to moja praca. 
Zapraszając zespół Stacji Krwiodawstwa z ul. Saskiej w 
Warszawie mamy zawsze nadzieję iż przyjdzie tłum ludzi 
którzy zechcą pomóc innym. Robimy to bezinteresownie, 

Urząd Miejski informuje

sami też oddajemy krew.  Abyś i ty mógł tego dokonać, należy 
odważyć się i przyjść na akcję, wypełnić ankietę, poddać się 
rutynowemu badaniu lekarskiemu i oddać krew. Podstawowe 
warunki jakie każdy potencjalny dawca musi spełnić to mieć 
co najmniej 18 lat lecz nie więcej niż 65. Należy również 
być ogólnie zdrowym, czyli np.nie być przeziębionym, nie 
przyjmować leków przez 72 godz., nie pić alkoholu. Nato-
miast trzeba wypić min. 0.5 litra wody lub soku, koniecz-
nie zjeść śniadanie i być wypoczętym. To podstawa, lecz i 
tak o tym czy możesz oddać krew zdecyduje lekarz. Przyjdź  
i zobacz czy możesz pomóc innym i sobie zbudować 

kapitał na przyszłość. Tak. Kapitał dla siebie. Bo po 
oddaniu 5 litrów dla pań i 6 litrów dla panów, 
zostajemy Zasłużonym Krwiodawcą. Wtedy 
za dużą część leków na receptę płacimy mniej,  
a nie kiedy symboliczną złotówkę. Należy tylko 
poprosić lekarza o wpisanie na recepcie ZHDK 
z numerem książeczki. Wszystkie przychodnie 

powinny służyć nam swoją opieką i pomocą poza 
kolejnością. Natomiast po oddaniu 15 litrów – panie, 

18 litrów dla panów, posiadamy już złotą odznakę Hono-
rowego Dawcy Krwi i jesteśmy uprawnieni do bezpłatnego 
korzystania z komunikacji miejskiej w Warszawie. 

W dotychczasowych akcjach w Sulejówku i w Halinowie 
jest potwierdzone ponad 2600 oddań, co daje łącznie ponad 
1200 litrów krwi. Która trafiła do Instytutu Onkologii  
w Warszawie. Dołącz do Nas i podaruj innym cząstkę 
siebie. Pomóż nam, pomagać innym… Kolejna akcja już 
wkrótce.

leszek Gelo, 
radny rady MIejskIej w HalInowIe

anie odpadami komunalnymi w dniach od 24 czerwca do 1 lipca 
2013 r. wraz z kompletem worków. W przypadku konieczności 
wystawienia większej ilości worków można je będzie pobrać z 
PSZOK (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów) zloka-
lizowanego w Długiej Kościelnej przy oczyszczalni ścieków, w 
godzinach pracy PSZOK tj. od poniedziałku do piątku w godz. 
11.00-19.00 oraz w sobotę w godz. 10.00-14.00. 

Każdej nieruchomości na terenie Gminy Halinów 
przyporządkowany jest indywidualny numer konta 
bankowego, na który należy wpłacać opłatę z tytułu wywo-
zu odpadów komunalnych. Dla ułatwienia płatności każda 
osoba, która złożyła deklarację otrzyma książeczkę opłat 
zawierającą wypisane blankiety opłat na 24 miesiące wraz 
z numerem konta bankowego. Opłat należy dokonywać 
na podany w książeczce numer konta do dnia 15 każdego 
miesiąca począwszy od lipca 2013 r. Płatności można dokonać 
na poczcie, w oddziale banku lub przelewem internetowym.

Na stronie www.halinow.pl uruchomiamy wyszukiwarkę 
„Segregator Odpadów Komunalnych”, która informuje jak 
segregować odpady w ramach Zorganizowanego Systemu 
Odbioru Odpadów Gminy Halinów. Informujemy, że została 
zaproponowana do uchwalenia Radzie Miejskiej w Halino- 
wie niższa stawka: z 30 zł na 20 zł za śmieci segregowane od 
gospodarstwa.

Inf. Urząd MIejskI w HalInowIe
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Panie Burmistrzu słyszałam, że mogę płacić mniej 
za odbiór śmieci, czy to prawda? Bo to 30 zł 
co wymyśliliście to rozbój w biały dzień – 
nigdzie nie jest tak drogo.

 Anna

OdpOwiedź: Pani Anno, rozumi-
em Pani rozgoryczenie. Nasza Gmina 
tak jak inne w Polsce muszą wykonać 
ustawę narzuconą przez Parlament 
RP i rząd. Każda gmina jeszcze przed 
przetargiem (do końca grudnia 2012 roku)
musiała określić kwotę jaką ma zapłacić mieszkaniec za odbiór 
śmieci, co de facto mogło przypominać „wróżenie z fusów”. 
Dopiero dziś kiedy jesteśmy po przetargu, wiemy jakie będą 
realne koszty całej „operacji śmieciowej” na terenie naszej 
gminy. Dlatego na najbliższej sesji zaproponuję Radzie 
Miejskiej w Halinowie znaczne obniżenie stawki za odbiór 
śmieci segregowanych od gospodarstwa domowego – do 
kwoty 20 zł, bo dzięki przetargowi jest taka możliwość. To 
Rada ostatecznie przyjmie obowiązującą stawkę.

Panie Burmistrzu słyszałem, że w naszej gminie      
śmieci będzie odbierać firma z kapitałem nie-
mieckim? Dlaczego Pan jako osoba wywodząca 
się z PiS-u dopuszcza do takiej sytuacji? Dla-
czego nie wspiera się firm lokalnych – polskich?

 Krzysztof

OdpOwiedź: Witam Pana. Zgodnie z prawem 
zamówień publicznych nie mam możliwości wykluczenia 
firm startujących w jakichkolwiek przetargach i tak też było w 
tym przypadku. W przetargu przeprowadzonym przez Urząd 
Miejski w Halinowie wpłynęło 5 ofert. Wyłoniono zwycięzcę 
– ZUK BŁYSK sp. z o.o. z Otwocka, która zaproponowała 
kwotę 1437914, 16 zł i była to oferta najtańsza, dlatego też 
zgodnie z obowiązującym prawem musiała zostać wybrana a 
przetarg rozstrzygnięty. Osobiście uważam, że ustawa została 
tak napisana, że daje większe szanse na wygraną dla wielkich 
firm w tym tych z kapitałem zagranicznym. Prywatnie jest-
em zdania, że powinno się bardziej wspierać firmy z polskim 

Pytania do 
śladem popRzednicH numeRów, 
publikujemy odpowiedzi na pytania 
do buRmistRza Halinowa adama 
ciszkowskiego. jednocześnie 
zacHęcamy państwa do zadawania 
pytań za pośRednictwem zakładki 
„pytania do buRmistRza” na stRonie 
inteRnetowej www.Halinow.pl

burmistrza
kapitałem, niestety jako Burmistrz w przypadku całej „opera-
cji śmieciowej” nie miałem na tą kwestię żadnego wpływu.   

Panie Burmistrzu kiedy będą uchwalone plany za-
gospodarowania w naszej Gminie? 

 Lilianna

OdpOwiedź: Pani Lilianno, uchwalenie planu zagospo-
darowaniu przestrzennego dla poszczególnych miejscowości 
w naszej Gminie trwa ok. 2 lata od podjęcia  uchwały o 
przystąpieniu do jego wykonania. Tak długi czas, wynika ze 
skomplikowanej i długotrwałej procedury uzgodnień poszc-
zególnych elementów planu zagospodarowania z różnymi insty-
tucjami i organami. W obecnej kadencji do tej pory przyjęliśmy 
plan jednego sołectwa – Nowego Konika. W najbliższym czasie 
(na sesji czerwcowej) uchwalone zostaną plany dla Zagórza i 
Okuniewa. Pod koniec bieżącego roku planujemy przyjąć nowy 
plan dla Halinowa. Kolejną miejscowością do przyjęcia planu 
powinno być Cisie jednak tu sprawa jest bardzo skomplikowana 
ze względu na problemy z uzgodnieniem z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad przebiegu autostrady. Dlatego 
przyjęcie planu dla Cisia niezależnie od Gminy Halinów 

może się znacznie wydłużyć. W ubiegłym roku 
Rada Miejska w Halinowie podjęła uchwałę 

o przystąpieniu do planów kolejnych 
11 sołectw: Wielgolasu Brzezińskiego, 

Brzezin, Starego Konika, Krze-
winy, Kazimierowa, Józefina, Grabi-
ny, Michałowa, Długiej Kościelnej, 
Długiej Szlacheckiej i Budzisk. Prace 
nad tymi planami trwają i powinny 

zostać zatwierdzone w drugiej połowie 
przyszłego roku. Niestety w tym przy-

padku nie jest możliwe podanie dokładnej 
daty. W 2013 r. Rada Miejska w Halinow-

ie podjęła uchwałę o przystąpieniu do planów 
zagospodarowania Chobotu i Królewskich Brzezin. 

Plany te będą gotowe pod koniec przyszłego roku. We 
wrześniu lub październiku planujemy przystąpić do kolejnych 
planów kolejnych miejscowości: Desna, Żwirówki, Hipoli-
towa, Mrowisk, Wielgolasu Duchnowskiego. Plany te gotowe 
mogą być pod koniec 2015 r. 

Panie Burmistrzu na jednej z ostatnich sesji jeden  
z mieszkańców Krzewiny w obraźliwy sposób określał 
Pana Henryka Świtkowskiego wieloletniego rad-
nego powiatowego, nauczyciela – człowieka, który 
otrzymał tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Hal-
inów w 2011 r. nazywając go „Henrykiem S.” Czy 

takie zachowanie powinno mieć miejsce na sesji rady? 
 Robert

OdpOwiedź: Sam byłem zażenowany wystąpieniem 
mieszkańca Krzewiny, który w okropny sposób obraził naszego 
Zasłużonego Henryka Świtkowskiego, któremu tytuł nadała 
Rada Miejska w Halinowie. Jedyne co mogłem zrobić to 
zwrócić uwagę – co uczyniłem bezpośrednio na sesji. Nie mam 
wpływu na wypowiedzi każdego, kto zabiera głos na sesji, ale 
każdy odpowiada za swoje słowa ponosząc odpowiedzialność 
moralną i prawną. Mam nadzieję, że podobne sytuacje nie 
będą się zdarzały. Sugerowałbym zdystansować się do wypo-
wiedzi osób, które wypowiadają się w taki obraźliwy sposób.
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R E K L A M A
redakcja@gckgminahalinow.pl

w inFormacjach 
gminy halinów

603-100-262

W naszej placówce honorujemy
karty Multisport plus i Multisport Premium

przy wejściu na zajęcia Yogi, 
Nordic Walking, Pilates i Zdrowy kręgosłup.

już u nas

HALINÓW,  ul. Spółdzielcza 25,     tel. 22  760 54 44     w
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Jarmark w Okuniewie
okuniew obcHodzi w tym Roku 475 lat. upamiętniając to wydaRzenie 
gminne centRum kultuRy pRzy współpRacy ze stowaRzyszeniem msH exploRatoRzy.
pl zoRganizowało już po Raz tRzeci jaRmaRk okuniewski, a także towaRzyszący
 mu iii biegiem RyceRza okunia. 

rze oddziału Lisowczyków. I tak zgromadze-
ni goście udali się na pokaz tychże jeźdźców 
tzw. chorągwi elearskiej (jak też ich zwano). 
Pokaz można było oglądać na terenie 
należącym do tut. Parafii dzięki życzliwości 
Księdza Proboszcza Dariusza Wieczorka. 

Po pokazie odbyły się występy muzy- 
czne i teatralne młodzieży z GCK Okuniew. 
W pierwszej grupie wystąpiła: Julia 
Bielawska, Zuzanna Gałkowska, Klaudia 
Laskowska i Asia Piotrowska, zaś w drugiej 
Mateusz Labuda, Oliwia Labuda i Gabry-
sia Kikoła. Wystąpiła też Klaudia Zgiet. Po 
ich występach zaprezentowali się wspom-
niani wcześniej Dragoni Imci Zygmunta 
Fredry Kasztelana Sanockiego, którzy zapr-
ezentowali pokazy walk używając do tego 
broni białej (szable i rapiery). Podczas poka-
zu zaprezentowano strój i uzbrojenie szwedz-
kiego żołnierza i polskich pieszych oddziałów 
XVII w. Po części związanej z rekonstrukcją 
historyczną zagrała kapela ARS MUSI-
CA z występem zatytułowanym „Muzy-
czny Jarmark”. Na zakończenie Jarmarku 
zagrała znana na całym Mazowszu KAPELA 
PTASIŃSKICH. 

Chcieliśmy podziękować wszystkim spon-
sorom tegorocznego Jarmarku, głównie Stacji 
Paliw w Halinowie ATIP. Tegoroczny 
Jarmark oraz III Bieg Rycerza Okunia był 
też współfinansowany ze środków unijnych 
w ramach osi LEADER Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

ŁB

Tegoroczny Jarmark 
był wyjątkowy, po- 
nieważ z roku na 
rok przyjeżdża do 

nas coraz więcej wystawców. 
Na okuniewskim rynku robi 
się kolorowo dzięki straganom 
min. z własnoręcznie wykonaną 
biżuterią, staropolskim jadłem, 
wyrobami z drewna, ceramiką 
i wiele, wiele innych. Dzięki 
temu można poczuć ducha 
dawnych czasów. Stragany histo-
ryczne nie były jedyną atrakcją 
tegorocznej imprezy. „Eksplo- 
ratorzy” w tym roku przygotow-
ali specjalną wystawę poświęconą 
starym zdjęciom wygrzebanym 
z prywatnych kolekcji, które 
pokazywały Okuniew sprzed 
lat. Można było obejrzeć zdjęcia 
z przed kilkudziesięciu lat  
a nawet z XIX w. Dyrektor GCK 
Dariusz Kowalczyk oraz koor-
dynatorka biegu Katarzyna 
Woś powitali wszystkich zgro-
madzonych gości oraz zawod-
ników i rozpoczęliśmy zawody. 
Od godziny 9:30 do 11 biega-
cze przemierzali okuniews-
kie uliczki, walcząc o wspaniałe 
nagrody. Rywalizowały trzy 
grupy młodzieżowe oraz 
dorośli w biegu głównym na 
dystansie 10 km. W sumie 

gRupa „lisowczyków”

instRuktoR plastyki w gminnym 
centRum kultuRy – elżbieta 

pankiewicz, jak co Roku na jaR-
maRku zoRganizowała konkuRs 

plastyczny dla dzieci.

uczestniczyło 168 osób. Z biegu głównym 
zwyciężył utytułowany zawodnik z Warszawy 
Jakub Nowak. Warto jednak dodać, że  
z morderczym dystansem zmierzył się też Bur-
mistrz sąsiadującego Sulejówka Arkadiusz Śliwa. 
Ukończył bieg na 12 miejscu. 

Po południu odbyło się wręczenie nagród 
zwycięzcom biegu, a po chwili uroczyste 
otwarcie Jarmarku Okuniewskiego. Głos 
zabrał Burmistrz Halinowa Adam Ciszkow-
ski, który zwrócił uwagę na piękną i bogatą 
historię Okuniewa. Rozległ się głośny wystrzał 
z bombardy grupy rekonstrukcyjnej Dragonów. 
Fragment królewskiego dokumentu odczytał 
pracownik GCK Łukasz Bogucki w asyście 
konnej kaskaderów występujących w charakte- 

fo
t.
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Będzie się działo w gminie
29 czerwca – dzień otwarty w Zakładzie Komunalnym w Halinowie  

z okazji 20-lecia Zakładu (godz.8.30-16.00)
30 czerwca – Imieniny Haliny w Halinowie połączone z piknikiem ro- 

dzinnym, pt. Festiwal Sztuki Rodzinnej, przy GCK w Halinowie ul. 3 Maja 8 
w godz.13.00–20.00. Oficjalne powitanie przez burmistrza „Halinek” 
o godz. 17.

1-14 lipca – „Akcja Lato” w gminie Halinów. Będzie prowadzona  
w szkołach w Halinowie, Okuniewie i Brzezinach. Więcej informacji na 
stronie  www.halinow.pl oraz w poszczególnych szkołach.



11

INFORMACJE
GMINY HALINÓW

po raz dwunastyŚwięto

Radek liszewski z fanami.

tegoRoczne obcHody  święta 
miasta i gminy Halinów 2 maja 
pomimo zacHmuRzenia 
i pRzelotnycH opadów 
deszczu nie odstRaszyły 
mieszkańców Halinowa  
i okolic, a wRęcz pRzeciwnie, 
fRekwencja pRzeRosła 
najśmielsze oczekiwania 
oRganizatoRów i była
 RekoRdowa. świętowaliśmy 
dwunastą Rocznicę nadania 
pRaw miejskicH. 

buRmistRz adam ciszkowski i pRzewodniczący 
Rady miejskiej maRcin pietRusiński wRęczają 

tytuł „zasłużony dla gminy Halinów” 
stowaRzyszeniu na Rzecz osób

niepełnospRawnycH „kubuś”.

Organizatorem było Gminne Centrum Kultu-
ry przy współpracy z Urzędem Miejskim w 
Halinowie. Imprezę poprowadził dziennikarz 
radiowy i telewizyjny Witold Odrobina. Na 

początek wystąpił zespół WARMSIDE z Halinowa, a po 
nich na scenie pojawił się kabaret „SZCZĘŚLIWA 60-tka” 
z Warszawy.

O godz. 18.30 liczba uczestników imprezy gwałtownie 
wzrosła, szacujemy że do ok.3 tys. osób. Wszyscy czekali na 
zespół WEEKEND – gwiazdę muzyki disco polo na czele z 
wokalistą Radkiem Liszewskim. Wspólne śpiewanie, taniec, 
wrzawa, okrzyki – byliśmy świadkami olbrzymich emocji.  
Nikomu nie przeszkadzał padający deszcz. Jednym słowem 
WEEKEND zrobił w Halinowie furorę.

Po występie gwiazdy czekaliśmy na wręczenia honorowych 
wyróżnień. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Halinów” 
został przyznany pośmiertnie dwóm osobom: Ludwikowi 
Walesiakowi i Pawłowi Gniadowiczowi, zaś tytułu 
„Zasłużony dla Gminy Halinów”  otrzymało Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kubuś. Przy wręczeniu 

tytułów na scenie byli obecni posłowie na Sejm RP Grzegorz 
Woźniak i Krzysztof Borkowski, Wicemarszałek Wojew-
ództwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz 
samorządowcy z Halinowa na czele z burmistrzem Adamem 
Ciszkowskim i przewodniczącym Rady Miejskiej w Halino-
wie Marcinem Pietrusińskim.

Podczas święta poznaliśmy zwycięzców konkursu 
„Halinowski Hit – Konkurs PIT”. Od 1 marca do 30 kwiet-
nia mieszkańcy gminy mogli składać kupony konkursowe 
z wymyślonym hasłem promującym Gminę Halinów. 
Najlepsze z nich zostały nagrodzone wspaniałymi nagro-
dami – skuterem, dwoma telewizorami LCD i laptopem 
DELL. Nagrodzeni to: Barbara Czmut, Paulina Jackie-
wicz, Andrzej Smoderek i Witold Okonek. O godz. 20.30 
wystąpiła druga gwiazda – zespół VOLVER. Znani artyści 
porwali publikę. Usłyszeliśmy ich największe przeboje, a 
także takie covery, takie jak „Gangnam Style” czy „Livin’ 
la Vida Loca”.

Obchodom towarzyszyły też turnieje piłkarskie, które 
na halinowskim orliku zorganizowało Stowarzysze-
nie Rozwijamy Talenty. Na imprezie zaprezentowało się 
stoisko wspomnianego już Stowarzyszenia „Kubuś”, a także 
stoisko Urzędu Miejskiego w Halinowie przy którym bur- 
mistrz rozdał 100 biało-czerwonych flag. Do obejrzenia były 
plansze z wizualizacjami największych inwestycji w gminie, 
jak choćby sali gimnastycznej przy szkolne w Okuniewie, 
koncepcją budowy nowego Gimnazjum w Halinowie, czy 
budową ulicy Stołecznej w Józefinie.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, a przede wszystkim 
sponsorowi generalnemu ATIP Stacji Paliw w Halinow-
ie, sponsorowi występu gwiazdy wieczoru firmie MAR 
PLAST, sponsorowi pokazu sztucznych ogni Bankowi 
Spółdzielczemu w Halinowie. Pozostali sponsorzy: Usługi 
WOD-KAN i C.O. Mirosław Lesiński, EKO SAM BIS, 
TEXLAND, PHP ROSA, AVANS, Sklep z zabawka-
mi PSZCZÓŁKA MAJA, Kwiaciarnia Magnolia, ASAJO 
MED, Centrum Rehabilitacji POD DĘBAMI, Delikatesy 
D&L Dariusz Lorent.  

ŁUkasz BoGUckI    
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Halinów, dnia 13 maja 2013 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA 

HALINOWA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Chobot i Królewskie Brzeziny położonych w gminie 

Halinów.

na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarow-
aniu przestrzennym (tekst jednolity: dz. u. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1  
w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity: dz. u. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 

zawiadamiam 

o podjęciu przez Radę miejską w Halinowie uchwał:

• Nr XXXIV.299.2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejs-
cowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości chobot, gmina Halinów

• Nr XXXIV.298.2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejs-
cowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości królewskie brzeziny, gmina Halinów

granice obszarów objętych planem określone są na załącznikach graficznych do uchwał.

zainteresowani mogą składać wnioski do planów miejscowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
28.06.2013 r. wnioski należy składać na piśmie w siedzibie urzędu miejskiego w Halinowie (biuro podawcze) 
lub pocztą na adres: urząd miejski w Halinowie ul. spółdzielcza 1, 05-074 Halinów.

wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości (nr działki, miejscowość), której dotyczy.

zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi 
i wnioski mogą być wnoszone:

1. w formie pisemnej lub  ustnie do protokołu w siedzibie urzędu miejskiego w Halinowie  
ul. spółdzielcza 1, w godzinach pracy urzędu,

2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedno-
lity dz. u. z 2013 r., poz. 262) na adres e-mail: prognoza@halinow.pl

wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznac-
zenie nieruchomości (nr działki, miejscowość), której dotyczy.

organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest burmistrz Halinowa.

jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy 
w urzędzie miejskim w Halinowie, Referat geodezji i planowania przestrzennego w pok. 14 w godzinach 
pracy urzędu.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski
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na zdjęciu: od lewej buRmistRz adam ciszkowski i wicemaRszałek 
województwa mazowieckiego janina ewa oRzełowska.

złotym medalem za zasługi dla 
pożaRnictwa odznaczony został 

m.in. zbigniew niewiatowski – były 
wójt i buRmistRz Halinowa.

Strażackie świętowanie
ocHotnicza stRaż pożaRna  w okuniewie obcHodzi w tym Roku 95-lecie istnienia. 
jubileuszowe uRoczystości odbyły się 8 czeRwca i zostały połączone z obcHodami 
powiatowego dnia stRażaka.

8 czerwca do Okuniewa zjechały 
straże pożarne z całej okolicy  
(w sumie 14 pocztów sztanda-
rowych). Przybyli  przedstawiciele 

Państwowej Straży Pożarnej na czele z mazo-
wieckim komendantem wojewódzkim PSP 
nadbryg. Gustawem Mikołajczykiem. Obec-
ni byli samorządowcy i politycy m.in. poseł 
i sekretarz stanu w MON Czesław Mro- 
czek, wicemarszałek woj. mazowieckiego Jani-
na Ewa Orzełowska, komendant powiatowy 
PSP w Mińsku Mazowiecki st.bryg. Jarosław 
Ufnal, starosta miński Antonii Jan Tarczyński, 
burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele 
duchowieństwa z księdzem Zenonem Wójci- 
kiem kapelanem strażaków mińskich. Wszyst-
kich przybyłych witał gospodarz gminy 
Halinów burmistrz Adam Ciszkowski, pre- 
zes jubilatki OSP Okuniew Andrzej Mil-
czarek oraz wspomniany już starosta 
Tarczyński. Uroczystość uświetniła gra orkie-
stry OSP Okuniew pod dyrygenturą Bogdana 
Rąbalskiego.

Podczas uroczystości zostały wręczone 
medale i odznaki zasłużonych dla pożarnictwa. 

W dowód uznania na rzecz umacniania  
i działalności Związku okuniewską jednostkę 
odznaczono Medalem Honorowym im. 
Bolesława Chomicza, który odebrał prez-
es OSP Okuniew Andrzej Milczarek wraz  
z naczelnikiem dh Konradem Kawęckim.  
Złoty Znak Związku  OSP RP otrzymał dr 
Ireneusz Piasecki, a Honorowy Medal im. 
Bolesława Chomicza otrzymał dh Mieczysław 
Całun. Najstarszych 16 druhów uzyskało 
odznaki za wysługę lat, a najmłodsi otrzyma-
li odznaki „Strażak wzorowy” w tym druhowi: 
Rafał Brzozowski, Mateusz Chmura, Jacek 
Jerzak, Magdalena Lemieszka, Magdale-
na Sowińska i Monika Rogala-Szopa, sta- 
tuetki „Floriana” otrzymali Stanisława i Jerzy 
Cegiełka oraz Marian Morawski.  

Wkrótce jednostka z Okuniewa będzie się 
mogła cieszyć nowym wozem strażackim. Na 
ten cel radni przeznaczyli z budżetu gminy 
Halinów 150 tys. zł., a resztę w kwocie blisko 
450 tys. zł jednostka pozyskała z kilku źródeł, 
jakimi są Krajowy System Ratownictwa 
Gaśniczego, Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP. W pozyskaniu środków  swoje zasługi 
mają wspomniani już starosta Tarczyński 
oraz pani wicemarszałek Orzełowska. 

dk 

Odznaczeni 
strażacy

Odznakę za wysługę 5 lat 
nadano druhom:
Adam Lemieszka, Kamil 
Pokrzywnicki, Michał 
Sowiński, Kamil Szuba

Odznakę za wysługę 10 lat 
nadano druhom:
Adrian Doleżał, 
Monika Rogala-Szopa,
Tomasz Sowiński

Odznaką za wysługę 15 lat 
nadano druhom:
Marcin Doleżał, Konrad 
Kawęcki, Dariusz 
Maciorek, Tomasz Olek, 
Dariusz Retkowski

Odznaką za wysługę 20 lat 
nadano druhowi:
Jacek Popławski

Odznaką za wysługę 35 lat 
nadano druhom:
Mieczysław Całun, 
Krzysztof Mościcki
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10 lat 
z „Kubusiem”

22 czerwca na terenie przy GCK  
w Długiej Szlacheckiej swoje dziesięciolecie 
obchodziło Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Kubuś”. Świętowano 
w miłej, rodzinnej atmosferze i przy pięknej, 
słonecznej pogodzie. 

Nad przebiegiem całości czuwała prezes 
„Kubusia” Urszula Puniewska. Wśród gości nie 
zabrakło burmistrza Halinowa Adama Cisz- 
kowskiego, radnych, przedsiębiorców wspie-
rających stowarzyszenie i wielu, wielu przy- 
jaciół. Padły słowa uznania dla działalności 
stowarzyszenia i poświęcenia w trudnej 
pracy z niepełnosprawnymi wychowankami. 
Więcej w następnym numerze.

Red.  

HLSP po I edycji
od kwietnia na oRliku pRzy zespole szkół w Halino- 
wie swoje RozgRywki toczyła Halinowska liga 
szóstek piłkaRskicH, nazywana w skRócie Hlsp. 
oRganizatoR adam stokowiec postanowił stwoRzyć 
alteRnatywę dla miejskiej ligi w sulejówku.

W pierwszej edycji HLSP wystartowało 10 drużyn, w których 
grało 120 mieszkańców gminy Halinów. Walka od początku 
była zacięta. Na faworytów po pierwszych trzech kolejkach 
wyrosły zespoły Gwiazdozbioru, Osiedla Hibnera oraz drużyna 

o barwnej nazwie FC Po Nalewce. To właśnie Ci ostatni wywalczyli pierwsze miejsce 
w HLSP i mogą się szczycić mianem mistrzów I edycji. Ceremonia zamknięcia ligi, 
wręczenie pucharów i nagród indywidualnych odbędzie się 7 lipca o godzinie 10:00 
w Hali Sportowej w Halinowie. Organizator przygotował dla drużyn z HLSP jeszcze 
niespodziankę w postaci dodatkowej rywalizacji o Puchar Ligi, która to odbędzie się 
po tej ceremonii. A żeby grać w lidze, wystarczyło zebrać 6 zawodników i się zgłosić. 
Ideą HLSP jest integracja środowiska mieszkańców gminy Halinów i sąsiednich 
właśnie poprzez rozgrywki piłkarskie. Liga ta jest całkowicie amatorska, co oznacza, 
że nie mogą w niej grać piłkarze zgłoszeni do rozgrywek w PZPN. Taka inicjatywa 
znalazła uznanie w oczach burmistrza Halinowa Adama Ciszkowskiego, który objął 
ligę patronatem honorowym. Pod względem sportowym dużej pomocy meryto-
rycznej udzieliło organizatorowi Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty. Burmistrzowi 
Halinowa udało się pozyskać również sponsora nagrody głównej, serwis Legia.Net., 
który ufundował koszulkę meczową Legii Warszawa z podpisami piłkarzy z aktu-
alnego sezonu, w którym to zespół z Łazienkowskiej zdobył podwójną koronę. 
Każdy zespół HLSP otrzyma pamiątkowy puchar, a pierwsze trzy zespoły dodat-
kowo medale. Oprócz tego zawodnicy walczyli o statuetki dla najlepszego piłkarza 
kolejki, najlepszego strzelca oraz bramkarza ligi. 

W związku z dużym zainteresowaniem dowiedzieliśmy się, że jest planowa-
na na koniec sierpnia tego roku II edycja HLSP. Wszystkie informacje o lidze 
można śledzić poprzez stronę internetową www.hlsp.pl Poniżej prezentujemy 
tabelę końcową HLSP. 

Nowa sala 
w Okuniewie

Pomieszczenie po kotłowni przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie do- 
czekało się nowego przeznaczenia. Jeszcze  
w czerwcu zakończą się prace związane z jego 
adaptacją na salę gimnastyczną.

Prace remontowo-budowlane wykonu-
je firma „EURO – BUD Iwona Bohatyro-
wicz” z Wołomina za kwotę 142 908,14 zł. 
Inwestycja zaczęła się w marcu, a planowo 
ma zakończyć się do 30 czerwca b.r. Finalnie 
sala będzie miała wymiary 12,7 m długości na  
5,5 m szerokości i będzie głównie wykorzysty-
wana przez dzieci młodsze, a więc z klas I-III. 

Postęp prac bacznie obserwuje radna 
Halina Kuć, która od wielu lat zabiegała o 
tę inwestycję. –Sala bardzo się przyda dzie-
ciom – uważa radna. – Cieszy mnie, że to 
kolejna inwestycja, po zeszłorocznym odda-
niu boiska piłkarskiego, która poprawi warun-

ki do nauki i rozwoju okuniews-
kiej młodzieży. W poprzed-
niej kadencji pani burmis-
trz Damasiewicz nie znalazła 
środków na tę inwestycję  
i wszelkie moje próby walki o 
salę poszły na marne. Jako radna 

chciałbym podziękować obec-
nej radzie i burmis-

trzom za skuteczne 
zrealizowanie mojej 
prośby – dodaje. 

Red.

Miejsce Nazwa drużyny Mecze Punkty Wygrane Remisy Przegrane Bramki Bilans
1. FC Po Nalewce 9 27 9 0 0 79 - 22 57
2. Osiedle Hibnera 9 24 8 0 1 66 - 26 40
3. Gwiazdozbiór 9 19 6 1 2 59 - 23 36
4. Rozwijamy Talenty 9 16 5 1 3 61 - 46 15
5. OSP 9 14 4 2 3 50 - 32 18
6. KS Masters 9 12 4 0 5 48 - 63 -15
7. Aquazim 9 9 3 0 6 31 - 54 -23
8. Zjednoczone Emiraty Halinowa 9 6 2 0 7 29 - 55 -26
9. Legia.Net 9 6 2 0 7 26 - 65 -39
10. UM Halinów 9 0 0 0 9 10 - 73 -63

zwycięska dRużyna i edycji
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Szkółka piłkarska 
Stowarzyszenia Rozwijamy Talenty
od tego numeRu będziemy pRezentować 
oRganizacje i stowaRzyszenia 
spoRtowe działające na teRenie 
gminy Halinów. jako pieRwsze 
cHcielibyśmy pRzedstawić stowaRzysze-
nie Rozwijamy talenty i opowiedzieć 
czytelnikom o szkółce piłkaRskiej, 
któRą stowaRzyszenie pRowadzi 
od 2009 Roku.

S P O R T   S P O R T              S P O R T    S P O R T 

REKLAMA

Zajęcia wystartowały pod koniec lutego 2009  
i wzięło w nich udział ponad 20 dzieci, podziel-
onych na dwie grupy szkół podstawowych i 
gimnazjalnych. Przez pierwszy rok zajęcia miały 

charakter rekreacyjno-amatorski i były prowadzone przez 
pasjonatów futbolu ze Stowarzyszenia. Dzięki uprzejmości 
lokalnych władz i Dyrekcji ZS w Halinowie mieliśmy 
bezpłatny dostęp do hali sportowej i otwartych boisk przysz-
kolnych oraz gminnego boiska w Długiej Kościelnej. 

Zajęcia szybko zaczęły się cieszyć popularnością wśród 
dzieci. Po miesiącu brało w nich udział ponad 50 uczest-
ników, zwłaszcza że były całkowicie bezpłatne. SRT nie 
pobierało za nie żadnej opłaty. Od czerwca zatrudniliśmy 
trenera z długoletnim doświadczeniem w sąsiedniej ,,Victo-
rii” Sulejówek. Liczba uczestników ustabilizowała się 
na poziomie 30-35 osób. Ustalona została symboliczna 
składka, która trafiała do trenera.

 W wakacje 2009 roku zorganizowaliśmy wyjazd na 
obóz sportowy do Białej Góry koło Białobrzegów, na który 
pojechało 25 uczestników zajęć. W 2010r 
władze gminy zaaprobowały nasze zajęcia i 
dofinansowały trenera w wysokości 5 tys. zł 
rocznie. 

Rok 2010 był wielkim testem przetrwania 
naszej szkółki. Początkowy zapał większości 
dzieci naturalnie wygasł. Na otwartych 
obiektach panowała często trudna pogo-
da i przekonaliśmy się ilu jest prawdziwych 
i zagorzałych piłkarzy. Liczba uczestników 
zmalała do 10-15. Aby pomóc zmobilizować 
uczestników zabieraliśmy grupę na mecze 
Legii Warszawa. Zdarzyło się też, że na 
turniej mikołajkowy zaprosiliśmy uczest-
nika programu ,,Mam Talent” football  
freestaylera Krzysztofa Golonkę, który 
oczarował wszystkich swymi popisami z 
piłką. Robiliśmy co w naszej mocy, aby nie 
popaść w stagnację. 

Pierwsza połowa 2011r. przyniosła oży- 
wienie i większe zainteresowanie zajęciami. 
Postanowiliśmy ogłosić nowy nabór do 

szkółki. Wyznaczyli-śmy trzy kategorie wyłącznie spośród 
klas szkół podstawowych. Podczas majowego naboru 
zakwalifikowaliśmy 38 osób, dla których zorganizowaliśmy 
miesiąc później wyjazd do Muzeum Sportu i na baseny 
termalne do Mszczonowa.

Po wakacjach 2011 roku ruszyliśmy z zajęciami na 
nowo zatrudniając 3 trenerów. Dla najmłodszych dzieci 
z dwóch kategorii klas 1-2 i 3-4 zatrudniliśmy trenerów z 
wykształceniem pedagogicznym, pracujących na co dzień 
w szkołach podstawowych. W  listopadzie liczba zawod-
ników wzrosła do 60. Otrzymaliśmy wsparcie z Urzędu 
Miejskiego w Halinowie, dzięki któremu utrzymaliśmy 
3 trenerów oraz kupiliśmy niezbędny sprzęt sportowy. 
Pozyskane środki ze składek są w całości przeznaczane na 
wydatki związane wyłącznie ze szkółką piłkarską. 

Rok 2012r potwierdził rotacyjność uczestników. Na 
zajęcia przychodziło momentami ponad 70 osób. Obecnie 
liczba oscyluje w granicy 100 zawodników oraz zatrudniamy 
4 trenerów. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu. Dodat-
kowo organizujemy turnieje, zawody, obozy piłkarskie, czy 
inne atrakcje. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony 
internetowej www.rozwijamytalenty.org, na której znajdują 
się informacje o prowadzonych zajęciach. Podsumowując, 
nasza inicjatywa nie powstała w sztuczny czy komercyjny 
sposób. Powstała małymi kroczkami, stopniowo. Dotych-
czasowy etap uważamy za dość trudny, ale niezwykle efek-
tywny zwłaszcza, że osoby z naszej organizacji na co dzień 
pracują w różnych firmach czy instytucjach i dysponują 
ograniczonym czasem prywatnym. Jednak chęć czynienia 
dobra dla sportu i naszej gminy pomaga nam wytrwale dążyć 
do realizacji marzeń dzieci z naszej gminy. 

PIotr wIeczorek
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� Wykwalifi kowana kadra
� Miła i przyjazna atmosfera
� „Baby Blues” – jak sobie radzić w nowej sytuacji
� Wszystko o pielęgnacji noworodka
� Ćwiczenia w ciąży i po porodzie
� Zasady racjonalnego żywienia
� O co zadbać jeszcze przed porodem?

KURSY DLA PRZYSZŁYCH
RODZICÓW

STRES PRZED PORODEM? ROZWIEJEMY TWOJE WĄTPLIWOŚCI

HALINÓW,  ul. Spółdzielcza 25,     tel. 22  760 54 44     www.rehabilitacjahalinow.pl

DDoobrre pprzyygootoowaniie 
ddo pporooduu

DODATKOWO ćwiczenia dla kobiet w ciąży: joga, nordic walking, ćwiczenia z brzuszkiem

reklama - szkola rodzenia.indd   1 2013-06-07   18:42:20


