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Nie jesteśmy zaboboNNi! 13 grudNia
w piątek to wspaNiała data dla 
HaliNowa a szczególNie mieszkańców 
ceNtrum miasta. przetarg Na budowę 
ul. jaNa pawła ii został rozstrzygNięty. 

Wyłoniona została najtańsza oferta spośród 9 
zgłoszeń. Wygrała firma DOWBUD-C. Warto 
dodać, że firma ta już sprawdziła się na tere-
nie naszej Gminy i nie mamy powodu do 

niepokoju. Wykonywała pierwszy etap ul. Stołecznej, chod-
nik na ul. Piłsudskiego i w Cisiu a także ul. Szkolną i Kościuszki. 
Zakres prac remontowych to całkowita zmiana konstrukcji na- 
wierzchni, przebudowa odwodnienia, budowa chodnika, zjazdów, 

miejsc postojowych i zatoki parkingowej. W ramach prac zostan-
ie przebudowana sieć telekomunikacyjna i elektro-energetyczna 
na kablową. Ta ostatnia zostanie po prostu schowana pod chod-
nikami więc znikną problemy z wiszącymi drutami pod napięciem. 
Ulica nabierze nowego kształtu również poprzez przebudowę linii 
oświetleniowej. Koszt inwestycji to 1 832 762,21 zł. 

Podpisanie umowy nastąpi jeszcze w tym roku. Zakończenie 
prac planowane jest na 15 września 2014 r. Trzymajmy kciuki za 
inwestycję, która upiększy miasto i swoim kształtem zasłuży na 
imię jej Wielkiego Patrona – Jana Pawła II.

Red.

Nowa przychodnia
zdrowia w Halinowie

Okuniew: 
Będzie czym gasić!

więcej str. 7 więcej str. 7

Ul. Jana Pawła II na Gwiazdkę
Na zdjęciu radNi z HaliNowa Najbardziej zabiegający 

o tę iNwestycję: dawid wojda, aNNa ludwiNiak i katarzyNa 
goździewska wraz z burmistrzem adamem ciszkowskim

 podczas podpisaNia rozstrzygNięcia przetargu. 
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Newsy inwestycyjne
Budowa ul. Spółdzielczej
w Halinowie
Nowy odcinek ul. Spółdzielczej od 

Piłsudskiego do Okuniewskiej już służy 
mieszkańcom. Wykonawcą budowy była 
firma BUDBET. W zakres robót weszły: 
wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika, 
zjazdów oraz trawników. Za całą inwestycję 
Urząd Miejski zapłacił 416 742,29 zł.

Kanalizacja
w Okuniewie
Trwa największe tegoroczne zadanie 

inwestycyjne w gminie – budowa kanali-
zacji w Okuniewie. Zadanie wykonu-
je spółka „Eko-Inwestycja”, jej wartość to 
ponad 7,5 mln zł, a środki na realizację 
pochodzą z Funduszu Spójności. W 
ramach zadania odtwarzane są drogi na 
całej szerokości jezdni zgodnie z warunka- 
mi narzuconymi przez Gminę Halinów. 

Przykładem może być odtworze-
nie ulicy Szkolnej w Okunie-
wie. Dzięki staraniom Gminy 
Spółka „Eko-Inwestycja” wy- 
stąpiła do WFOŚ o rozszerze-
nie zakresu budowy kanalizacji 
w Okuniewie o ulice: 1 Maja 
(wraz z ulicą wewnętrzną od 1 
Maja), Południowa, Działkowa, 
Jeździecka, Ułańska, Zacisze, 
Kozacka, Husarii, Sosnowa, 
Projektowana, dokończenie 
Lipowej, dokończenie Kono-
pnickiej, dokończenie Szkol-
nej wraz z dwoma ulica-
mi wewnętrznymi, Stokrot-
ki, Zielna. Dodatkowo będzie 
to ok. 4196 m sieci o wartości 
inwestycji ok. 3 052 608,19 zł. 
Zakres ulic został wybrany na 
podstawie wytycznych progra-
mu Infrastruktura i Środowisko, 
gdzie wymagany wskaźnik 
koncentracji mieszkańców to 
minimum 120 mieszkańców na 
1 kilometr sieci.

Chodnik 
w Cisiu
Od szkoły w Cisiu do stacji 

kolejowej wreszcie można 
bezpiecznie chodzić. W tym 
roku zakończyła się pierwsza 
część tego jakże ważnego zada-
nia inwestycyjnego. Wykonawcą 
była firma DOWBUD-C, która 
za 586 906, 85 zł wykonała 
chodnik. W nowym roku będzie 
wykonany II etap tego zadania, 
a więc budowa chodnika 
od stacji kolejowej do drogi 
krajowej nr 2.

Chodnik 
w Michałowie
– drugi etap 
w nowym roku
W tym roku Gmina Halinów 

wybudowała 864 metry chod-
nika przy drodze wojewódzkiej 
637. Materiały na to zadanie 
zostały przekazane przez Mazow-
iecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Warszawie, a gmina 

wybrała wykonawcę – Z.U.T.H. Stanisław 
Czerepiński z Mińska Maz. W przyszłym 
roku II etap budowy.  

Oświetlenie ulic
Jak co roku Gmina przeznacza duże środki 

finansowe na budowę oświetlenia na swoim 
terenie. W 2013 roku wydatkowano na ten 
cel ok. 300 tys. zł. W zakres prac wchodziło 
postawienie słupów, montażu linii i opraw 
oświetleniowych. Prace wykonywano w 
następujących miejscowościach: Żwirówce, 
Wielgolesie Duchnowskim na dz. 111 – 
etap I – na odcinku od działki nr 65 do 
działki nr 100, Hipolitowie na ul. Cisowej, 
Józefinie na ul. Zgody, Halinowie na ul. 
Wschodniej i ul. Cichej, Długiej Szlachec-
kiej na ul. Osiedlowej. Dodatkowo wyko-
nano montaż linii i opraw oświetleniowych  
na istniejących słupach w następujący 
miejscowościach: Nowym Koniku na ul. 
Podleśnej i na ul. Brzezińskiej, Długiej 
Kościelnej na ul. Polnej, Wielgolesie Duch-
nowskim na ul. Sportowej, Cisiu na ul. 
Wiatracznej.

cHodNik w cisiu

cHodNik w micHałowie

oświetleNie Na ul. osiedlowej 
w długiej szlacHeckiej
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Nigdy w Historii Naszej gmiNy Nie wykoNaNo tylu iNwestycji, co w tym roku. 
poNiżej przedstawiamy te, które oddaNo do użytku w ostatNim okresie.
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Drogę poświęcił ks. Proboszcz parafii w Długiej 
Kościelnej Jan Ruciński w obecności przybyłych 
gości. Obecny był starosta miński Antoni Jan 
Tarczyński, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w 

Mińsku Mazowieckim Andrzej Solonek, radni powiatowi Robert 
Grubek i Ireneusz Piasecki, Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Halinowie Marcin Pietrusiński, radny Józefina Marcin Pawłowski 
oraz inni radni, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Halinowie, 
sołtys Józefina Katarzyna Targońska i inni. 

O tej inwestycji w poprzedniej kadencji mówiło się, że „się nie da”. 
Bo to droga powiatowa, a powiat nie ma pieniędzy. Jak widać upór 
obecnych radnych powiatowych oraz zaangażowanie Burmistrza 
Halinowa spowodowały, że powiat zgodził się na inwestycję dzięki 
dofinansowaniu Gminy Halinów w wysokości 1 338 256,78 zł. 
Pierwszy etap przebudowy drogi – od Długiej Kościelnej do torów 
kolejowych – realizowany był w latach 2012-2013 i kosztował 
2 676 513, 56 zł. W roku bieżącym przystąpiono do II etapu 
budowy na odcinku od torów do ul. Jasnej, w sumie odcinek 960 m. 
Wartość robót wyniosła 1 405 426, 43 zł. W następnym roku 
planowana jest trzecia część tej jakże ważnej inwestycji.   

OpRac. GcKprzecięcie wstęgi to bardzo miły momeNt.

oficjalnie otwartaUl. Stołeczna
6 grudNia odbyło się oFicjalNe otwarcie przebudowaNej ul. stołeczNej 
w józeFiNie. przecięcia wstęgi dokoNali m.iN. starosta miński aNtoNii jaN 
tarczyński i burmistrz HaliNowa adam ciszkowski.
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Długiej Kościelnej i Sta- 
cję Uzdatniania Wody 
w Mrowiskach. Dyrek- 
tor Zakładu wraz z pra-
cownikami działu tech-
nicznego oprowadzała 
chętnych po obiektach 
przedstawiając zasady 
ich funkcjonowania. Naj- 
bardziej dociekliwi mie-
li okazję obserwować 
również osad czynny 
pod mikroskopem w la- 
boratorium na oczysz- 
czalni. Ponadto w ra- 
mach obchodów w czer- 
wcu 2013 r. dzieci 
przedszkolne i młodzież 
szkolna zostały zapro-
szeni na zajęcia eduka-
cyjne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
Gminy Halinów oraz ochrony środowiska. Zajęcia poprow-
adzili na terenie stacji uzdatniania wody oraz oczyszczal-
ni ścieków pracownicy działu technicznego. Na zaproszenie 
Pani Dyrektor do Zakładu przyjechały dzieci z Przedszkola w 
Halinowie funkcjonującego przy Zespole Szkół w Halinow-
ie. Podczas dni otwartych każdy mógł się dowiedzieć m.in. 

zakład komuNalNy jest jedNym 
z NajstarszycH i Najlepiej 
FuNkcjoNującycH samorządowycH 
zakładów budżetowycH w powiecie 
mińskim. do życia został powołaNy 
w 1993 roku ucHwałą Nr XXViii/154/93 
rady gmiNy w HaliNowie z dNia 
29 czerwca 1993 roku w sprawie 
utworzeNia zakładu budżetowego. 

W roku 2013 Zakład uroczyście obchodzi 
20-ty jubileusz swojego istnienia. Obec-
nie Zakład Komunalny w Halinow-
ie pełni zadania przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego działającego na terenie 
gminy Halinów. Z szczegółowym zakresem działalności 
Zakładu można zapoznać się na stronie internetowej  
www.zakladkomunalny.pl.

W sobotę 29 czerwca br. główne uroczystości jubileuszowe 
rozpoczęły się nabożeństwami w Kościele Św. Anny w Długiej 
Kościelnej. W tym samym dniu również z okazji obchodów 
20-lecia istnienia Zakład został otwarty dla zwiedzających. 
W ramach „Dnia otwartego” osoby zainteresowane mogły 
obejrzeć obiekty wod-kan – Oczyszczalnię Ścieków w 

Jubileusz 20-lecia 
istnienia Zakładu Komunalnego w Halinowie

małgorzata 
komuda-ołowska
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Stacja Uzdatniania Wody 
w Wielgolesie Duchnowskim w budowie  
w październiku b.r. zakŁad komunalny 
w halinowie ogŁosiŁ przeTarg na 
wykonanie przebudowy i rozbudowy 
sTacji uzdaTniania wody w wielgole-
sie duchnowskim. 

W postępowaniu przetargowym został 
wyłoniony wykonawca robót – Firma 
GUTKOWSKI Gutkowski Jan z Lesz-
na, a 15 listopada b.r. Dyrektor Zakładu 

Małgorzata Komuda-Ołowska podpisała umowę na wyko-
nanie robót. Koszt inwestycji to 1 934 119,10 zł brutto. Środki 
finansowe na realizację inwestycji przekazała Zakładowi 
Komunalnemu w formie dotacji Gmina Halinów. Inwestyc-

ia Wody w Okuniewie. W wyniku postępowania 
przetargowego został wyłoniony wykonawca 
robót – firma Interkis Aqua Technologie Uzdat-
niania Wody z Gdańska, a w dniu 25 listopa-
da b.r. Dyrektor Zakładu Małgorzata Komuda-
Ołowska podpisała umowę na wykonanie robót. 
Koszt inwestycji wyniesie 139 978,23 zł brutto. 
Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą 
z nadwyżki środków budżetowych Zakładu 
Komunalnego, które decyzją Rady Miejskiej 
w Halinowie zostały przekazane na to zadanie. 
Wykonywane roboty będą polegały na wymi-
anie kolumny aeracyjnej oraz  montażu elek-
trolizera, co w efekcie głównie wpłynie na 
polepszenie organoleptycznych własności wody 
podawanej do sieci wodociągowej oraz zwiększy 
bezpieczeństwo wody w zakresie sanitarnym. 
Planowany termin realizacji modernizacji SUW 
Okuniew to 31.12.2013 r., więc mieszkańcy 
zaopatrywani w wodę z tej stacji powinni odczuć 
różnicę już na początku 2014 roku.

Inf. Zakład komunalny 
w HalInowIe

ja została uruchomiona dzięki Burmistrzowi Halinowa oraz 
Radnym Rady Miejskiej w szczególności z inicjatywy radne-
go Jana Papisa. Planowany termin zakończenia budowy to 
30.10.2014 r, więc na koniec przyszłego roku będziemy 
mogli zacząć użytkować Stację Uzdtaniania Wody w Wiel-
golesie Duchnowskim. Pozwoli to na zasilanie w wodę 
miejscowości znajdujących sie w obszarze działania stacji tj. 
Wielgolas Duchnowski, Wielgolas Brzeziński, Brzeziny oraz 
podniesie sprawność hydrauliczną systemu wodociągowego. 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 
w Okuniewie  
W listopadzie b.r Zakład Komunalny w Halinowie ogłosił  
również przetarg na wykonanie robót budowlanych 
polegających na wykonaniu przebudowy Stacji Uzdatnian-

od lewej: radNy jaN papis, burmistrz adam 
ciszkowski, dyrektor zakładu komuNalNego 

w HaliNowie małgorzata komuda-ołowska 
i wykoNawca suw w wielgolesie – jaN gutowski.
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jak woda ze źródła dopływa do kranu w domu i co dalej 
dzieję się z woda, która zostaje zużyta do mycia?

Obchody jubileuszu najstarszego zakładu budżetowego 
trwały do września i zakończyła je konferencja techniczna 
pt „Nowoczesne technologie w branży wod-kan” nad którą 
patronat honorowy objął Burmistrz Halinowa Adam Cisz-
kowski. Konferencja odbyła się 27 września br. i miała na 
celu zaprezentowanie i wypromowanie Gminy Halinów i 
Zakładu Komunalnego na zewnątrz jako gminy rozwijającej 
się. Burmistrz zaprezentował Gminę Halinów jako przyjazne 
i bezpieczne miejsce do życia oraz zamieszkania, a Dyrektor 
Zakładu wygłosiła referat na temat „Działalności Zakładu 
Komunalnego – dawniej i dziś”, w tym przedstawiła nowo- 
czesne technologie stosowane w Zakładzie. Dyrektor Zakładu 
zaznaczyła, że gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę 
wod-kan, wskazała, że w latach 90-tych sukcesem było wybu-
dowanie trzech stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków 
oraz sieci wod-kan, w latach 2000–2013 sukcesem jest dosto-
sowanie technologii tych obiektów do najlepszych dostępnych 
technik, zaś obecną i przyszłą perspektywą jest stosowanie 
innowacyjnych rozwiązań zarządczych i technicznych w celu 
zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz ochrony 
środowiska naturalnego. Konferencja była połączeniem spe-
cjalistycznej wiedzy z prezentacją nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i informatycznych dla wszystkich podmi-
otów zajmujących się eksploatacją wodociągów i kanalizacji, 
w tym dla miast oraz gmin. Podczas konferencji omawia-
no m.in. sposoby zmniejszania strat wody, innowacyjne 
podejście do mierzenia ilości wody i odczytu wodomierzy, 
systemy do monitoringu i wizualizacji pracy sieci wod-kan, 
informatyczne systemy do zarządzania przedsiębiorstwem 
wod-kan, w tym infrastrukturą wod-kan. Konferencję 
uświetniło wystąpienie przedstawiciela Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie na temat „Przygotowanie do realizacji projektów 

finansowanych ze środków UE w kontekście nowej perspek-
tywy finansowej 2014–2020 na inwestycje wod-kan, a także 
wystąpienie przedstawiciela Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej w Warszawie na temat „Realizacja Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych do 2015 r. 
i w dalszej perspektywie”. Uczestniczy konferencji mogli 
również zapoznać się z celami i zadaniami Stowarzyszenia 
Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej, 
które wspiera eksploatatorów swoim doświadczeniem oraz 
wiedzą, a także przekazuję dobrą praktykę do stosowania  
w obszarach działalności wod-kan. 

Z okazji jubileuszu Burmistrz Halinowa podziękował Pani 
Dyrektor oraz wszystkim pracownikom Zakładu za całokształt 
pracy włożonej w funkcjonowanie i rozwój Zakładu oraz 
służbę na rzecz społeczności Gminy Halinów. Jednocześnie 
życząc wielu sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej, która 
wykonywana jest dla dobra lokalnej społeczności. 

Inf. Zakład komunalny w HalInowIe

Stacja Uzdatniania Wody 
w Wielgolesie Duchnowskim w budowie  
w październiku b.r. zakŁad komunalny 
w halinowie ogŁosiŁ przeTarg na 
wykonanie przebudowy i rozbudowy 
sTacji uzdaTniania wody w wielgole-
sie duchnowskim. 

W postępowaniu przetargowym został 
wyłoniony wykonawca robót – Firma 
GUTKOWSKI Gutkowski Jan z Lesz-
na, a 15 listopada b.r. Dyrektor Zakładu 

Małgorzata Komuda-Ołowska podpisała umowę na wyko-
nanie robót. Koszt inwestycji to 1 934 119,10 zł brutto. Środki 
finansowe na realizację inwestycji przekazała Zakładowi 
Komunalnemu w formie dotacji Gmina Halinów. Inwestyc-

ia Wody w Okuniewie. W wyniku postępowania 
przetargowego został wyłoniony wykonawca 
robót – firma Interkis Aqua Technologie Uzdat-
niania Wody z Gdańska, a w dniu 25 listopa-
da b.r. Dyrektor Zakładu Małgorzata Komuda-
Ołowska podpisała umowę na wykonanie robót. 
Koszt inwestycji wyniesie 139 978,23 zł brutto. 
Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą 
z nadwyżki środków budżetowych Zakładu 
Komunalnego, które decyzją Rady Miejskiej 
w Halinowie zostały przekazane na to zadanie. 
Wykonywane roboty będą polegały na wymi-
anie kolumny aeracyjnej oraz  montażu elek-
trolizera, co w efekcie głównie wpłynie na 
polepszenie organoleptycznych własności wody 
podawanej do sieci wodociągowej oraz zwiększy 
bezpieczeństwo wody w zakresie sanitarnym. 
Planowany termin realizacji modernizacji SUW 
Okuniew to 31.12.2013 r., więc mieszkańcy 
zaopatrywani w wodę z tej stacji powinni odczuć 
różnicę już na początku 2014 roku.

Inf. Zakład komunalny 
w HalInowIe

ja została uruchomiona dzięki Burmistrzowi Halinowa oraz 
Radnym Rady Miejskiej w szczególności z inicjatywy radne-
go Jana Papisa. Planowany termin zakończenia budowy to 
30.10.2014 r, więc na koniec przyszłego roku będziemy 
mogli zacząć użytkować Stację Uzdtaniania Wody w Wiel-
golesie Duchnowskim. Pozwoli to na zasilanie w wodę 
miejscowości znajdujących sie w obszarze działania stacji tj. 
Wielgolas Duchnowski, Wielgolas Brzeziński, Brzeziny oraz 
podniesie sprawność hydrauliczną systemu wodociągowego. 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 
w Okuniewie  
W listopadzie b.r Zakład Komunalny w Halinowie ogłosił  
również przetarg na wykonanie robót budowlanych 
polegających na wykonaniu przebudowy Stacji Uzdatnian-

od lewej: radNy jaN papis, burmistrz adam 
ciszkowski, dyrektor zakładu komuNalNego 

w HaliNowie małgorzata komuda-ołowska 
i wykoNawca suw w wielgolesie – jaN gutowski.
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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

INWESTYCJE POWIATOWE W GMINIE HALINÓW

w poprzedNim Numerze igH pisaliśmy 
o NajważNiejszycH iNwestycjacH powiatu 
mińskiego Na tereNie Naszej gmiNy. w bieżącym – 
świąteczNym Numerze – cHcielibyśmy przybliżyć 
pozostałe już zakończoNe jak i te, którycH 
realizacja została etapowaNa i zakończy się 
w przyszłym roku.

Pisząc o inwestycjach realizowanych  
z budżetu powiatu, jak i tych do 
których gmina Halinów dokłada część 
pieniędzy warto wspomnieć o ludz-

iach, którzy współpracę pomiędzy samorządami 
pomogli wprowadzić na właściwe tory – naszych 
radnych powiatowych – Ireneuszu Piaseckim  
i Robercie Grubku.

Bezpiecznie do szkoły w Cisiu
Jeszcze dobrze nie wyschła farba drukarska na 

papierze poprzedniego numeru „Informacji”, 
a ekipa drogowa wkroczyła na budowę pier-
wszego etapu chodnika przy drodze powiatowej 
od szkoły w Cisiu do stacji kolejowej. – Tyle lat 
rodzice wysyłając rano dzieci do szkoły niepokoili się 
o bezpieczeństwo swoich pociech. W końcu znaleźli się 
ludzie w samorządzie mińskim i halinowskim, którzy 
przeszli do czynów – powiedziała redakcji Edyta 
Woźniakowska radna z tego okręgu. Wtóruje jej Jan Papis radny reprezentujący 
sąsiednie Wielgolasy i Brzeziny. – Cieszy fakt, że coś co od lat odkładane było na 
przysłowiowego „świętego nigdy” udało się zrealizować w tej kadencji. Mieszkańców 

„Nie zasypiamy 
gruszek 
w popiele”

Fo
t.
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z mojego okręgu pragnę uspokoić i powiedzieć, 
że pieniądze na drugi etap od stacji w Cisiu 
do trasy krajowej nr 2 są już zabezpieczone w 
budżecie zarówno gminy Halinów jak i powia-
tu mińskiego na 2014 rok. Podkreśla, że sprawa 
bezpieczeństwa naszych mieszkańców była i jest 
dla nas priorytetowa – powiedział radny.

A my mieszkańcy czekamy także na etap 
trzeci inwestycji tj. budowę chodnika od 
Desna do szkoły w Cisiu.

Bezpieczniej w Halinowie 
przy szkole
Wyniesione przejścia dla pieszych przy 

zespole szkół w Halinowie pojawiły się 
tak niespodziewanie, że wielu kierowców 
– pomimo znaków informujących o konie-
czności ograniczenia prędkości – starało się 
przetestować na nich trwałość zawieszenia 
swoich pojazdów. Okres od wyniesienia wyse-
pek do pomalowania na nich był okresem testu 
dla wielu z nas – z jaką prędkością powinniśmy 
poruszać się w bezpośredniej bliskości szkoły 
– ślady na drodze świadczą o tym, że test z 
wiedzy wielu kierowców oblało. – Rozmawiając 
z sołtysami i radnymi, większość z nich zwraca 
uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym – 
mówi Robert Grubek, radny powiatowy. – My 
staramy się nie tylko słuchać, ale też robić wszyst-
ko aby wykonywać to co mieszkańcy nam powi-
erzyli – czyli m.in. dbać o ich bezpieczeństwo. 
Podobnego zdania jest Ireneusz Piasecki, radny 
powiatowy, wiceprzewodniczący Rady powia-
tu. – Razem z radnym Grubkiem „nie zasypiamy 
gruszek w popiele”, a skuteczne reprezentowanie 
mieszkańców ziemi halinowskiej na forum powi-
atu mińskiego to nie tylko sesje i głosowania. To 
bycie blisko z ludźmi i dla ludzi – mówi radny.

Radni powiatowi życzą wszystkim 
mieszkańcom Gminy Halinów Wesołych 
Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku i obiecują 
dalsze starania o nowe inwestycje powiatowe 
w naszej gminie.  mC

radNa edyta 
woźNiakowska, 

od wielu lat zabiegała 
o tę iNwestycję.

radNi powiatowi ireNeusz piasecki 
i robert grubek.
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Nowa przychodnia zdrowia w Halinowie
mieszkańcy HaliNowa doczekali się wreszcie przycHodNi medyczNej z prawdzi-
wego zdarzeNia –przestroNNej, czystej i ciepłej. po latacH starań udało się 
wyprowadzić przycHodNię ze starego budyNku przy ul. mickiewicza do Nowego 
ośrodka przy ul. piłsudskiego 33.

Przeniesienie nastąpiło 12 
listopada. Nowa przy-
chodnia świadczy usługi 
na podstawie podpisa-

nego kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Na koniec 
grudnia 2013 roku dostępnych 
jest trzech lekarzy rodzinnych i pediatra, zaś komercyjnie 
przyjmuje dermatolog. W nowej przychodni właśnie dzieci i 
ich rodzice zyskali najwięcej, bo do ich dyspozycji jest prze-
stronna poczekalnia, pokój matki z dzieckiem, toaleta i dwa 
gabinety lekarskie. O takich udogodnieniach w poprzedniej 
lokalizacji można było tylko pomarzyć. Zalety to też bliskość 
urzędu, banku i centrum rehabilitacji.

– Chcemy się rozwijać i zatrudniać nowych specjalistów – 
mówi właściciel przychodni doktor Jerzy Zaniewski. – W 2014 
roku uruchomimy poradnie kardiologiczną, stomatologiczną, 
laryngologiczną oraz ginekologiczną z nowoczesnym USG.  
Planujemy podpisanie kontaktu z NFZ na powyższe usługi, dzięki 
czemu mieszkańcy Halinowa będą mogli bezpłatnie korzystać z 
porad specjalistów. Jednak tak jak w całej Polsce, rozstrzygnie się 
to najprawdopodobniej dopiero w połowie roku – dodaje.

Właścicielowi przychodni zależy na podnoszeniu standardu 
leczenia mieszkańców Halinowa. W trosce o to przychodnia 
będzie od stycznia wdrażała system zarządzania jakością ISO. 
Możemy się spodziewać też ankiety, w której mieszkańcy będą 

mogli określić swoje potrzeby i wyrazić oczekiwania dotyczące 
pracy przychodni. – W przyszłości chcemy też pełnić funkcję 
edukacyjną, poprzez tworzenie programów profilaktycznych dla 
dzieci i dorosłych, których celem będzie zwiększenie świadomości 
zdrowotnej naszych pacjentów – dodaje doktor Zaniewski.  

Przychodnia medyczna znajduje się na parterze budynku 
przy ul. Piłsudskiego 33, a jego góra stoi na razie pusta. – 
W obecnym momencie trzeba zmienić plan zagospodarowania 
przestrzennego dla centrum Halinowa, aby móc otworzyć nowe 
gabinety na piętrze – wyjaśnia Burmistrz Halinowa Adam 
Ciszkowski. – Decyzja w tej sprawie powinna być w I kwartale  
2014 r. – dodaje. To dałoby zielone światło do dalszych zmian.

darIusZ kowalCZyk

Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek 07:00 – 18:00
tel. 22 78 36 023
e-mail: rejestracja@przychodniahalinow.pl

Będzie czym gasić
ocHotNicza straż pożarNa 
w okuNiewie ma Nowy wóz strażacki! 

Zakupu udało się dokonać dzięki połączeniu kilku 
źródeł finansowania, w tym wsparciu przez Gminę 
Halinów w kwocie 150 tys. zł.

Wóz zasilił jednostkę 8 grudnia. Jest to 
średniociężki wóz do działań gaśniczych typu Mercedes 
Atego z pełnym wyposażeniem. Jego zakup odbył się w 
drodze przetargu, który przeprowadziła OSP. Wartość wozu 
to ponad 590 tys. zł, z czego wspomniane już 150 tys. zł 
przekazała Gmina Halinów, 150 tys. zł to środki z Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Wojewódz- 
twa Mazowieckiego dzięki wsparciu prezesa Antoniego Jana 
Tarczyńskiego starosty mińskiego, 148 500 zł to środki, 
które dzięki Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego 
Janiny Ewy Orzełowskiej przekazał Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska, zaś 128 tys. zł pochodziły z Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dzięki wsparciu Komen-
danta Głównego PSP w Warszawie gen. bryg. Wiesława 
Leśniakiewicza. Pozostałe blisko 20 tys. zł pochodziły ze 
środków pozyskanych przez OSP Okuniew.

strażacy z osp okuNiew.
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Cała brać strażacka z Okuniewa cieszy się z nowego wozu 
bojowego, który był wymarzonym prezentem na Mikołajki. 
Takiego wozu nikt w okolicy nie ma. – Udało się sfinalizować 
nasze dążenia. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się 
do naszego sukcesu – podsumowuje prezes OSP i radny 
Okuniewa Andrzej Milczarek.   Red.
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Strażnica w budowie

w sobotę 7 grudNia w samo połudNie burmistrz HaliNowa adam ciszkowski 
dokoNał uroczystego odzNaczeNia 14 par małżeńskicH z gmiNy HaliNów meda-
lami za długoletNie pożycie małżeńskie. 

po latacH popadaNia w ruiNę 
wreszcie Na NaszycH oczacH powsta-
je Nowy budyNek strażNicy ocHot-
Niczej straży pożarNej w długiej 
kościelNej. budowa trwa, ale już dziś 
możNa powiedzieć, że to dzieło pracy 
i zaaNgażowaNia wielu ludzi.

Nie było łatwe znaleźć projektanta nowego obiektu, 
bo koszt wykonania był duży. Po drugie, trzeba 
było właściwie doszczętnie rozebrać pozostałości 
starego budynku, którego nawet fundamenty 

się nie nadawały i uzyskać mnóstwo dokumentów. Pozwole-
nie na budowę wydane zostało w maju 2012 roku, a 9 czerw-
ca – dokładnie w dniu jubileuszu zaprzyjaźnionej jednostki z 
Gminy Halinów-OSP Cisie – została wbita pierwsza łopata. 
Druhowie społecznie wykonali fundamenty i powstały mury 
pierwszej kondygnacji do wysokości stropu. Dalsze prace na 
dobre ruszyły w 2013 roku. Na ten moment stoi już dwukon-
dygnacyjny budynek na dole z trzema dużymi, przestronny-
mi boksami garażowymi na wozy bojowe, zaplecze socjalne i 
pomieszczenie biurowe. Na górze bardzo duża sala, która ma 
służyć wszystkim mieszkańcom. Przed rozbudową powierzch-
nia całkowita liczyła niecałe 75m2, a po rozbudowie wynosi 
ponad 520m2. Budynek jest pokryty papą, wykonane ocieple-
nie, okna i drzwi wejściowe parteru, oraz wykonane część insta-
lacji. Wartość wykonanych robót jest ogromna m.in. dzięki 

wsparciu i pomocy ludzi dobrej woli takich jak dh. Mirosław 
Lesiński, członek zarządu OSP – właściciel  firmy wodno-
kanalizacyjnej z Halinowa. Słowa podziękowania należą się 
też Markowi Słodownikowi właścicielowi firmy MARKOP, 
a także całej braci strażackiej za godziny ciężkiej, społecznej 
pracy na rzecz nowej strażnicy, wszystkim mieszkańcom 
gminy Halinów, którzy wspomagają tą budowę finansowo 
oraz władzom Halinowa. Na potrzeby budowy nowej siedzi-
by OSP przekazano w 2013 r. z inicjatywy burmistrza Adama 
Ciszkowskiego, oprócz dotacji, dodatkowo ponad 50 tys. zł. – 
Całe wakacje wraz z rodziną spędziłem na placu budowy naszej 
strażnicy, ale nie żałuję i jestem dumny z tego co powstało – 
mówi prezes OSP Długa Kościelna Andrzej Smoderek. – Na 
wiosnę czekają nas dalsze roboty , dziękuję wszystkim którzy z 
oddaniem i niezwykłym uporem pomagali podczas prac budow-
lanych i wierzę , że wspólnie dokończymy nasze wspólne dzieło, 
bo być strażakiem to nie służba, to jest powołanie – dodaje.

Red.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, nazywany 
też „Złotymi Godami” to piękne świadectwo wspól-
noty całego życia – nie każdemu się to udaje. Ludzie 
którzy potrafili trwać razem w zdrowiu i w chorobie 

przez 50 lat zasługują na to zaszczytne wyróżnienie, 
które de facto przyznaje Prezydent RP, a Burmistrz jest tylko 
jego wykonawcą. Uroczystość odbyła się w restauracji Willa 
Zagórze i przebiegała w miłej oprawie. Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Halinowie Marcin Pietrusiński przekazał 
pamiątkowe dyplomy jubilatom, a Sekretarz Gminy Robert 
Grubek wręczył kwiaty. Cała uroczystość została poprowad-
zona przez Kierownika USC Urzędu Miejskiego w Halinow-
ie Iwonę Jagiełło. Na jubilatów czekała miła niespodzianka – 

symboliczna lampka szampana i uroczysty obiad zakończony 
pysznym deserem oraz koncert Roberta Dymowskiego, 
solisty Teatru Wielkiego. 

Pary odznaczone podczas uroczystości: Wanda Jadwiga  
i Jerzy Marian Budek, Krystyna Kazimiera i Kazimierz Cacko, 
Zofia Anna i Mirosław Stanisław Iwańscy, Halina i Kazimierz 
Kałuscy, Danuta Barbara i Kazimierz Kostka, Barbara i Stefan 
Marian Miłosz, Helena Barbara i Roman Józef Miftadinow, 
Halina i Jan Miros, Lucyna Teresa i Henryk Noszczak, Danu-
ta i Adam Obuchiewicz, Zdzisława Wanda i Romuald Ryszard 
Szmit, Anna i Andrzej Szuba, Julianna Alina i Henryk Jan 
Wojciechowscy, Sabina i Edward Józef Wronowscy. 

Inf. usC

Złote Gody 2013
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Pytania do jakie został mi przedstawiony oscylował w okolicy 1 milio-
na złotych rocznie, ponadto ZTM nie były zainteresow-
ane wydłużeniem trasy z uwagi na braki taboru i kilkuk-
rotne przejeżdżanie przez tory kolejowe, co powodu-
je opóźnienia autobusów. Koszt dowozu dzieci do szkół 
na terenie gminy Halinów w 2012 wyniósł ok. 350 tys. 
zł. w tym koszt gimbusa, opieki oraz wynajmowanych 2 
dodatkowych autobusów. W tej kwocie obecnie mamy 
zwiększoną liczbę kursów szkolnych, możliwość przewozu 
mieszkańców po gminie i do I strefy ZTM Warszawa- 
-Wesoła. Bilet miesięczny dla dziecka, które nie mogło dostać 
biletu kosztuje 10,20 zł. Gmina nadal płaci tylko za kursy 
szkolne a kwota za dowóz dzieci pozostaje na poziomie  
z 2012 roku.

Naszą ideą było skomunikowanie całej gminy.  
W 2014 r. będziemy się starali wprowadzony system komu-
nikacji udoskonalić tak aby służył jeszcze większej liczbie 
mieszkańców i aby autobusy nie jeździły „puste”.  

Szanowny Panie Burmistrzu, czy jest szansa uzyskać 
odpowiedź na wcześniej składane pytanie odnośnie 

planów gazyfikacji dla obszaru Wielgolasu 
Brzezińskiego, ulica Szarotki? 

Artur

OdpOWiEdź: Witam, Nadal pro-
wadzimy rozmowy z Mazowiecką 
Spółką Gazownictwa sp. z o.o. na temat 
gazyfikacji m.in. terenu Wielgolasu 

Brzezińskiego, ale także i innych sołectw 
naszej gminy. Po rozmowach z przedsta-

wicielami spółki wiemy, że do końca 2013 r. 
wydane zostaną warunki przyłączy gazowych na 

teren wschodniej części naszej gminy, także Wielgolasu 
Brzezińskiego. Deklaruję, że w tej sprawie zorganizuję spot-
kanie z mieszkańcami, jak tylko otrzymam dalsze informacje 
z Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o.

Panie Burmistrzu, Jestem mieszkańcem ul. Bema  
w Halinowie i ostatnio doszła mnie wieść, że urząd planu-
je zrobić projekt planu zagospodarowania przestrzenne-
go, w którym nasze działki przyległe do ulicy będą okro-
jone o ok. 10 m. Bardzo mnie ta wiadomość zaniepokoiła 
ponieważ przeraża mnie to, że moja własność będzie mi 
odebrana. Proszę o wyjaśnienie całej sytuacji!

Kamil

OdpOWiEdź: Panie Kamilu, Nowy plan zagospoda- 
rowania przestrzennego dla Halinowa jest na etapie 
wyłożenia i nie jest jeszcze przyjęty. Obecnie (do końca grud-
nia 2013r.) trwa zbieranie uwag od mieszkańców. 
Następnie uwagi te będą przeanalizowane i 
dopiero wówczas przedstawimy ostateczny 
projekt planu do Rady Miejskiej w Halino- 
wie w formie projektu uchwały. Uwaga 
dotycząca strefy przy ul. Bema została 
złożona przez mieszkańców i zapewniam 
Pana, a także wszystkich zainteresowanych, 
że projekt planu zostanie w tym miejscu skory-
gowany na korzyść mieszkańców i nie będzie poszerzenia 
rezerwy pod pas drogowy na obszarze który ingerowałby 
w prywatne posesje i burzyłby ład przestrzenny. Ideą firmy 
przygotowującej projekt planu było zarezerwowanie jeszcze 
większego niż obecnie pasa drogowego na potrzeby komu-
nikacyjne w przyszłości. Jednak po rozważeniu tematu 
funkcje które spełnia ul. Bema mogą być z powodze- 
niem realizowane w obecnych granicach pasa drogowego 
bez potrzeby naruszenia własności posesji przyległych. 
Czas uzgadniania i wyłożenia planu zagospodaro-
wania oraz zbierania do niego uwag jest właśnie po 
to żeby takie błędy jak ten przy ul. Bema wychwycić 
i sprostować. I tak właśnie będzie zrobione.
  

Panie Burmistrzu! Od wielu tygodni obserwuję 
jak marnotrawi się pieniądze Gminy. Otóż autobusy 
najczęściej jeżdżą z kilkoma osobami, albo tylko z 
opiekunem. Wydaje mi się, że należałoby wynająć jeden 
autobus szkolny jak do tej pory, który w zupełności 
woziłby uczniów, a za pieniądze z „pozostałych auto-
busów” przedłużyć linię 704 przez Długą i Józefin. Na 
pewno więcej ludzi skorzystałoby z tej komunikacji a 
i uczniowie mogliby jeździć też tym autobusem 704. 
Proszę rozważyć taką ewentualność.

Maria

OdpOWiEdź: Pani Mario, Zanim zdecydowaliśmy się 
na dowożenie komunikacją zbiorową dzieci do szkół bar- 
dzo dokładnie analizowaliśmy wszystkie argumenty za i 
przeciw. Wielokrotnie byłem na spotkaniach z dyrektorem 
ZTM w sprawie wydłużenia linii 704. Koszt szacunkowy, 

burmistrza
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Z kopyta na podium
„Bo serce ułana, gdy 
położysz je na dłoń: 
na pierwszym miejscu 
panna, przed panną tylko 
koń” – bolesław wieNiawa 
długoszowski. 

W ten trochę humorysty-
czny sposób przed laty 
generał przypomniał 
nam, że w życiu każdego 

Polaka koń zajmuje zaszczytne miejsce jako 
zwierze, które w odwiecznym pędzie ku 
wolności niosło naszych przodków na swoim 
grzbiecie do licznych zwycięstw i sławy. 

Dziś spadkobiercami tej pięknej tradycji 
są na terenie Polski liczne stowarzysze-
nia, organizacje a pośród nich na zaszczyt- 
nym miejscu z wieloma osiągnięciami Pań- 
stwo Jerzak z Okuniewa. Którzy na łamach 
naszego pisma opowiadają piękną historię 
swojej pasji związanej z jeździectwem.

Państwo Sabina i Stefan Jerzak są twórcami 
Klubu Jeździeckiego Dworek w Okuniewie. 
Ich historia związana z końmi zaczęła się w 
1985 r. kiedy to córka Bożena Jerzak została 
wybrana „amazonką roku 85” na wyścigach 
na Służewcu. Jej życzeniem w wywiadzie 
radiowym było mieć mini stajnie. Wtedy 
to zapadła decyzja o przerobieniu dotychc-
zasowej pieczarkarni na stajnię. – Kupiliśmy 
pierwszą kobyłę i dorobiliśmy się źrebaka. Z 
naszej inicjatywy urodziło się ok. 20 źrebaków 
mamy więc osiągi hodowlane – mówią Jerza-
kowie.

Dziś Klub działa w ramach Stowarzyszenia 
Kultury Fizycznej i Związków Sportowych 
od 1999 r.  Działalność w tym stowarzysze-
niu jest społeczna. Nikt tu nie otrzymu-
je wynagrodzenia, jeżeli są zyski to nie ma 
ich podziału – nadmiar jest przeznaczany 
na potrzeby zrzeszonych klubów będących 
w potrzebie. – W formie zorganizowanej 
nasz Klub „Dworek” w czerwcu 1999 r. i w 
przyszłym roku będziemy obchodzić 15-lecie – 
mówi Stefan Jerzak.

Przez wszystkie lata funkcjonowania 
działalności „Dworek” zajmował się hodowlą 
koni a następnie sportem i rekreacją. – W 
tych dziedzinach mamy istotne osiągnięcia. 
W roku 2009 na koniu naszej hodowli im. 
Bazalt Patrycja Berezdowska członkini naszego 
klubu zdobyła mistrzostwo Polski w kategorii 
koni 4 letnich w rajdach długodystansowych. 
Na koniu hodowli Pani Scholastyki Sabi-

ny Jerzak im. Emol Natalia Kozłowska  
z Klubu Jagodne zdobyła halowe wice-
mistrzostwo Polski w ujeżdżeniu. Sport  
i rekreacja jest statutową działalnością 
naszego Klubu. W tych dziedzinach w 
ramach masowego udziału członków 
Klubu Jeździeckiego Dworek w różnych 
zawodach możemy się pochwalić ostat-
nim znaczącym osiągnięciem. Spośród 
20 członków naszego Klubu którzy 
czynnie uprawiają sporty jeździeckie 13 
startowało pierwszy raz w 2013 r. w 
VI-ej edycji Jeździeckiej Ligi Mazowsza 
w dyscyplinie skoków przez przeszkody. 
Startując jako zawodnicy uzyskali bar-
dzo dobry wynik zajmując drużynowo 
1-sze miejsce zdobywając 650 punk-
tów na ogólną liczbę 3985. Startując 
w soboty i niedziele przez okres 5-ciu 
miesięcy w eliminacjach i rozgrywkach 
finałowych wśród 324 zawodników 
z 45 klubów zrzeszonych w rejonie 
Mazowsza. Ten sukces drużynowy w 
dużej mierze zawdzięczamy zawod-
nikowi i członkowi naszego Klubu Zbig-
niewowi Krasowskiemu, który był ini-
cjatorem i motywatorem startów naszych 
zawodników. 

Nie można zapomnieć, że Halinów 
jako gmina jest od kilku lat w czołówce 
bo przez poprzednie 2 lata nasza 
zaprzyjaźniona stajnia Aromer z Józefi-
na zajmowała pierwsze miejsce w Lidze 
Mazowsza – wyjaśnia Sabina Jerzak.

Oprócz sportu Państwo Jerzak 
zajmują się na bieżąco nauką jazdy 

konnej – rekreacją. Można u nich 
szkolić techniki jeździeckie z instruk-
torami, szlifować swoje umiejętności 
również w terenie. Nawiązali również 
współpracę z Fundacją Otwartych 
Serc w Sulejówku prowadząc dla dzie-
ci niepełnosprawnych zajęcia rewali- 
dacyjno-hipoterapeutyczne. W staj-
ni prowadzony jest hotel dla koni, 
zapewnione są wyżywienie i pobyt. Na 
terenie usytuowane są 33 boksy, kryta 
ujeżdżalnia, czworobok i komplet 
przyrządów skokowych. Osoby, które 
przychodzą na treningi objęte są miłą 
obsługą instruktorów. – Zapewnia-
my miejsce w siodlarni, jako ośrodek 
jesteśmy ubezpieczeni, ubezpiecza-
my również naszych zawodników. 
Zimową porą organizujemy kuligi, w 
lecie przejazdy bryczką. W naszej stajni 
można zorganizować ogniska, imprezy 
okolicznościowe. Co roku organizujemy 
bieg Św. Huberta (pogoń za lisem) dla 
naszych podopiecznych – dodaje Stefan 
Jerzak. 

Pan Karol Jerzak wnuk założycieli  
i kontynuator tradycji rodzinnej doda-
je, że: – W tym roku zaczęliśmy szkole-
nia młodzieży w kierunku zdobywania 
odznak jeździeckich przy współpracy 
z Aromerem z Józefina, do tej pory w 
wyniku tych szkoleń 9 zawodników 
podchodziło do egzaminów z czego 6 
już odebrało odznaki a 3 są w trakcie 
egzaminów. 

łukasZ BoguCkI

sabiNa i steFaN jerzak
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• pobierz wniosek na demontaż i/lub transport i unieszkodliwienie 
wyrobów zawierających azbest;

• przeprowadź inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na tere-
nie swojego gospodarstwa (m.in. sprawdź ile posiadasz m² eternitu – na 
dachu lub/oraz składowanego na stosie);

• wypełniony formularz złóż na biurze podawczym Urzędu  
Miejskiego w Halinowie lub wyślij na adres Urząd Miejski w Halinowie  
ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów. Termin składania wniosków na 
2014 r. do 31 grudnia 2013 r. Więcej informacji – Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji, tel (22) 783-60-20 wew. 183.

AZBEST szkodzi 
zdrowiu!
jeżeli Na tereNie twojego gospodarstwa 
położoNego w gmiNie HaliNów zNajdują się 
wyroby zawierające azbest (Np. eterNit 
Falisty, płyty karo): 

Spółka wodna
na koniec roku
Niebawem miNie kolejNy rok pra-
cy zarządu kadeNcji 2011 – 2016 
gmiNNej spółki wodNej HaliNów. 

To właściwy moment, aby 
dokonać podsumow-
ania naszej działalności. 
Dobrym zwyczajem, na 

wstępie pragniemy podziękować wszystkim 
mieszkańcom i instytucjom, które w poczuciu 
odpowiedzialności wsparły działalność naszej 
Spółki w 2013 roku. Dziękujemy władzom 
Gminy Halinów za wsparcie w rozwiązywaniu 
wielu problemów oraz sołtysom za czas i trud 
włożony w zbieranie składki na rzecz Spółki. 

Dokonane podsumowanie uprawnia nas do 
stwierdzenia, że był to dobry rok. Dzięki należytej 
ściągalności składki oraz otrzymaniu trzech dotacji 
budżet Spółki w 2013 r. wyniósł ponad 90 000 zł. 
Pozwoliło to na realizację 17 zadań, które objęły 
konserwację ponad 7 km rowów melioracyjnych 
i blisko 1,5 km głównych rurociągów drenar-
skich. Należy podkreślić, że zadania te zostały 
uzupełnione przez inicjatywy mieszkańców 
m.in. w Nowym Koniku, Cisiu Wielgolesie 
Brzezińskim, dzięki którym dodatkowo udało się 
oczyścić z zakrzaczeń ok. 600 mb rowów meliora-
cyjnych. Z zadowoleniem obserwujemy także, co 
raz większe zrozumienie wśród mieszkańców dla 
konieczności dbania o urządzenia melioracji.

Mamy jednak jako Zarząd świadomość, że tak 
naprawdę, jesteśmy dopiero na początku długiej 
drogi, na końcu której podtopienia nieruchomości 
będą tylko rzadkimi zdarzeniami. Wciąż na 
konserwację oczekują główne rowy melioracyjne, 
częściowej wymiany wymagają zdegradowane 
zbieracze, pojawią się sygnały o konieczności prze-
budowy fragmentów urządzeń. Szczególnie ważną 
sprawą, którą wspólnie z Burmistrzem Halinowa 
Zarząd postanowił się zająć, jest przeprowadze-
nie konserwacji rzeki Długiej. Jest on jednym z 
głównych odbiorników wody z urządzeń meliora-
cyjnych i musimy zadbać o to, żeby mogła przyjąć 
wody z tych urządzeń. 

Szanowni Państwo, jak widać z powyższej 
charakterystyki stoi przed nami jeszcze wiele 
wyzwań, wymagających pracy i wysiłku, w tym 
także finansowego, w dążeniu do usprawnien-
ia gospodarki wodnej w naszej gminie. Jednak 
dobiegający końca 2013 rok pokazuje, że dzięki 
systematycznej pracy i wsparciu mieszkańców, 
podtopienia na terenie naszej gminy mogą stać 
się sprawą incydentalną, tego właśnie Państwu 
i sobie życzymy życzyć zbliżającym się 2014 r. 

Z poważaniem, 
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Halinów

Przyłączanie do nowej sieci 
w Józefinie i Hipolitowie

Zakończyła się budowa sieci kanalizacyjnej w ramach zadania „Poprawa 
warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanali-
zacyjnej w miejscowościach Hipolitów i Józefin w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich”. Sieć kanalizacyjna w ramach tego przedsięwzięcia 
została wybudowana w Hipolitowie w ulicach Hipolitowska, Klonowa, 
Herbaciana, Modrzewiowa, Polanki, Warszawska, Wrzosowa oraz w Józefinie 
w ulicach Nowa, Wspólna i Stołeczna (plus trzy ulice wewnętrzne). Sieć 
została przekazana do użytku do Zakładu Komunalnego, w związku z tym 
właściciele nieruchomości położonych przy tych ulicach mogą rozpocząć 
proces przyłączania nieruchomości do nowej sieci. Aby rozpocząć budowę 
przyłącza należy zwrócić się do Zakładu Komunalnego. Jeżeli zaś Państwa 
nieruchomość nie posiada projektu, w tym przypadku w celu podłączenia 
do sieci należy wystąpić do Zakładu z wnioskiem o wydanie warunków 
technicznych projektowania i budowy przyłącza kanalizacyjnego, zgodnie z 
obowiązująca w Zakładzie instrukcją dla Inwestorów i Wykonawców robót 
budowlanych – budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. 
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Technicznym  
i Utrzymania Ruchu, tel. ( 22) 760 40 15, wew. 3.

REKLAMA
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Lesan dzielnie 
walczy w III lidze
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Druga edycja 
HLSP za nami
po sukcesie jakim była Niewątpliwie i edycja HaliNowskiej 
ligi szóstek piłkarskicH adam stokowiec postaNowił 
zorgaNizować kolejNą odsłoNę rozgrywek amator-
skicH dla mieszkańców gmiNy HaliNów. dobra orgaNiza-
cja oraz suma Nagród Na łączNą kwotę około 7 000 zł 
przyciągNęła Na boisko orlik przy zespole szkół w Hal-
iNowie aż 11 drużyN.

Zawodnicy byli mocno zaangażowani i wszyscy 
regularnie przyjeżdżali na mecze, a ich rodziny 
często przychodziły na teren orlika pokibicować 
i poobserwować ich zmagania.Ponownie jak 

to miało miejsce na wiosnę patronatem honorowym objął 
HLSP burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski. Organizator 
porozumiał się również z Arturem Czyżewskim, właścicielem 
Centrum Swobodna Przestrzeń w zakresie ufundowania 
nagród rzeczowych dla wyróżnionych drużyn i zawodników. 
Dodatkowo firma Legea Polska została patronem technic-
znym ligi i oprócz przekazania piłek treningowych Maxx dla 
każdej drużyny przekazała bon o wartości 850 zł na stroje 
i akcesoria sportowe. Patronatem honorowym już trady-
cyjnie został serwis Legia.Net oraz od drugiej edycji przy 
mocnym wsparciu Anny Mamzy również tygodnik Lokal-
na, który co tydzień zamieszczał na swoich łamach relacje 
z poszczególnych kolejek ligowych. Już od pierwszych 
spotkań wiadomo było, że poziom drużyn występujących 
w lidze znacznie się podniósł i wyrównał. Mimo osiągania 
czasem przez zespoły wyników dwucyfrowych, znacznie nie 
było widać różnicy w grze między zespołami uważanymi za 
faworytów, a tymi które uplasowały się ostatecznie w dole 
tabeli. Wolę walki o każdy punkt można zobaczyć patrząc 
na statystyki. W 11 kolejkach sędzia sięgnął po 44 żółte oraz 
11 czerwonych kartek. Nie świadczy to jednak o brutalności 
zawodników, ale ich zaangażowaniu. Jak to w sporcie, czasem 
ponosiły zawodników nerwy, ale zawsze po każdym spotka-
niu drużyny podawały sobie ręce na zgodę i pozostawiały 
wszystkie nieprzyjemności na boisku. W ostatecznym rozra-
chunku najlepszą drużyną okazała się Młoda Gwardia, tuż za 
nią uplasował się UM Halinów, a na ostatnim miejscu po- 
dium FC Poświętne. 

Zgodnie z tradycją po meczach ligowych zespoły spotkały 
się jeszcze w ramach rozgrywek o Puchar Ligi. Najlepszą 
drużyną okazał się UM Halinów, który w finale pokonał 
Mordo-Ryje 3:1 i tym samym zakończył drugą edycję 
HLSP bez porażki w lidze i pucharze. Zakończenie ligi 
odbyło się w Centrum Swobodna Przestrzeń, gdzie podczas 
Gali Kończącej wręczone zostały przez burmistrza Adama 
Ciszkowskiego medale oraz przez Artura Czyżewskiego 
nagrody indywidualne. Każdy zespół otrzymał pamiątkowy 
puchar. Statuetkę za króla strzelców otrzymał drugi raz 
pod rząd Paweł Rosa (Młoda Gwardia), najlepszym bram-
karzem został Damian Rubaj (Młoda Gwardia). 

Dodatkowo organizator poinformował o zmianach  
w kolejnej edycji. Do najważniejszych trzeba zaliczyć 
zmianę systemu rozgrywek na dwurundową wiosna-jesień, 
podział na I i II ligę, wydłużenie spotkań dwa razy po 25 
minut oraz utworzenie karty HLSP uprawniającej do zniżek 
w punkach handlowo-usługowych. Podczas gali wspomnia-
no również o tworzonym przez Adama Stokowiec wspól-
nie z Kacprem Królikowskim oficjalnym fanklubie Legii 
Warszawa na terenie miasta i gminy Halinów. Po ceremonii 
uczestnicy wspólnie przy bezalkoholowym piwku obejrzeli 
wyjazdowy mecz Legii Warszawa z Podbeskidziem Bielsko- 
-Biała.
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dwudNiowy turNiej 
mikołajkowy w piłce 
NożNej zorgaNizowało 30 
listopada i 1 grudNia w Hali 
zespołu szkół w HaliNowie 
stowarzyszeNie rozwijamy 
taleNty (srt). 

Gośćmi specjalnymi zawodów 
byli: burmistrz Halinowa Adam 
Ciszkowski, były reprezentant 
Polski, zawodnik Legii Warsza-

wa Grzegorz Szamotulski oraz były tre-
ner Reprezentacji Polski do lat 19 Marcin 
Sasal. Fundatorami pucharów i nagród był 
właściciel firmy Koszpol Wojciech Koszyk i 
Urząd Miejski w Halinowie. Wyniki które 
prezentujemy poniżej potwierdzają, że turniej 
zdominowali młodzi piłkarze trenujący na co 
dzień w halinowskim SRT.

Drużyny rywalizowały w rocznikach 2004, 
2003, 2001 (w każdym grało 8 zespołów) 

27 paździerNika drużyNa siatkarska 
lesaN HaliNów rozpoczęła rozgrywki 
w iii lidze. mecze u siebie odbywają się 
w Hali sportowej zespołu szkół w HaliNowie 
przy ul. okuNiewskiej 115.

Turniej 
Mikołajkowy SRT

oraz w roczniku 1999 (grało 5 zespołów). Wśród najmłodszych wygrało SRT 
Młode Orły, a najlepszym strzelcem został Bartek Matusik. W roczniku 2003 
zwyciężyła drużyna UKS Szóstka, najlepszym strzelcem został Michał Wepa z 
SRT Młode Orły, a najlepszym zawodnikiem Kamil Szczęsny z UKS Szóstka. 
W roczniku 2001 triumfowała drużyna SRT Młode Orły, najlepszym strzel-
cem został Patryk Wódkowski, a najlepszym zawodnikiem Jakub Dmochows-
ki (obaj z SRT). W najstarszym roczniku wygrało SRT, najlepszym strzelcem 
został Bartek Gryz, a tytuł najlepszego zawodnika otrzymał Bartek Woś (obaj 
SRT).

OpRac. GcK

Runda już trwa, dlatego poniżej przedstawimy te spot-
kania, które nasi zawodnicy mają jeszcze przed sobą  
w sezonie 2013/2014. 
05.01 godz. 19:00 – Lesan Halinów – Orlik Przytyk
11.01 godz. 10:30 – MKS MDK Warszawa – Lesan 
Halinów
19.01 godz. 19:00 – Lesan Halinów – KS Metro Warsza-
wa
23.01 godz. 19:30 –- UMKS MOS Wola Warszawa – 
Lesan Halinów
02.02 godz. 19:00 – KKS Kozienice – Lesan Halinów
06.02 godz. 19:30 – Powsinek Wilanów – Lesan 
Halinów
09.02 godz. 19:00 – Lesan Halinów – MKS MDK 
Warszawa
05.03 godz. 20:30 – Wirtus Wiskitki – Lesan Halinów
14.03 godz. 18:00 – KS Metro – Lesan Halinów
16.03 godz. 19:00 – Lesan Halinów – UMKS MOS 
Wola Warszawa
23.03 godz. 19:00 – Lesan Halinów – Wirtus Wiskitki

szkoleNie dzieci i młodzieży to główNy cel stowarzyszeNia
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Sezon 2013/14

Zespół
Mecze
(wygra-

ne)

Sety 
wygra-

ne

Sety 
prze-
grane

Pkt.

1. MKS MDK 
Warszawa 10(9) 27 14 22

2. KS Metro 
Warszawa 6(4) 16 7 14

3.
UKS Sparta 
Grodzisk 
Mazowiecki

7(4) 16 10 14

4. SPS 4CV 
Garwolin 6(5) 15 9 13

5. KKS Armat 
Kozienice 7(4) 16 12 13

6. UKS Lesan 
Halinów 7(4) 15 13 11

7.
UMKS 
MOS Wola 
Warszawa II

9(2) 9 21 7

8.
UKS 
Wilanów 
Powsinek

7(2) 8 17 5

9. ULKS Orlik 
Przytyk 3(0) 4 9 2

10. UKS Virtus 
Wiskitki 6(0) 4 18 1
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