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pismo bezpłatne

GMINY HALINÓW

• 25-lecie święceń
ks. Szewczyka str. 10
• Pytania do burmistrza str. 4
• Piknikowe i sportowe
weekendy str. 10

„Budowę nowego gimnazjum
i oddzielenie go od halinowskiej
podstawówki obiecywaliśmy
w kampanii wyborczej w 2010 roku
i tę obietnicę dzisiaj symbolicznie
spełniamy” – mówił Burmistrz
Halinowa Adam Ciszkowski do
wszystkich zebranych na placu budowy.

Fot. GCK

M

arzenia kilku roczników gimnazjalistów, ich rodziców oraz Kadry Pedagogicznej Zespołu Szkół w
Halinowie realizują się na naszych oczach. Nigdy
nie zrealizowane obietnice z poprzednich kadencji stały
się faktem. Na dowód tego 31 maja odbyła się uroczystość
wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego
Gimnazjum w Halinowie. Zakończenie budowy planowane
jest w połowie przyszłego roku. Koszt inwestycji to prawie
7 mln zł.
Ciąg dalszy na str. 5

Spełnione marzenia
Najlepiej, gdyby
się nie udało

Z

Fot. GCK

niedowierzaniem
wsłuchujemy się w głosy przekazywane przez czasopismo
opozycyjne czyli Informator Halinowa,
że ul. Jana Pawła II niepotrzebnie
powstaje, że powinien ją budować
powiat, nie gmina. Opozycja trąbi, że
przy ulicy są za głębokie rowy, że cały
projekt budowlany jest do kitu, że
poprzednia Pani burmistrz zostawiła
lepszy projekt, że jest za dużo znaków
drogowych i że w ogóle źle wydane
zostały gminne pieniądze...
Ciąg dalszy na str. 3

Nie stać nas na
bylejakość

Rozmowa z przewodniczącym Rady Miejskiej
w Halinowie – Marcinem Pietrusińskim
Panie Marcinie za kilka miesięcy mija czteroletnia kadencji
Rady Miejskiej, której od jesieni 2010 roku pan przewodniczy.
Mieszkańcy „wybrali zmiany”, jakie konkretnie?
Czas mija bardzo szybko, na
szczęście o zmianach o które pan
pyta mogę powiedzieć już dziś,
bez konieczności tłumaczenia
się, że cztery lata to za mało
i proszenia o jeszcze kolejne
cztery lata.
Ciąg dalszy na str. 12

30 czerwca Rada Miejska w Halinowie podjęła (stosunkiem głosów 10 za 3 przeciw) decyzję
o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Adamowi Ciszkowskiemu za wykonanie budżetu 2013 roku.
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Gmina Halinów w roku bieżącym
zakończyła realizację II etapu budowy chodnika w miejscowości Michałów o długości
ponad 350 metrów, jako pomocy rzeczowej
dla województwa. Po zakończeniu budowy
chodnika, zarząd dróg przystąpił do remontu
starej zniszczonej nawierzchni w miejscowości
Michałów. Łącznie zostało wykonane ponad
1,2 km nowej warstwy asfaltu.
Łączna wartość prac wykonanych w 2014
roku to ponad pół miliona złotych.
Jest to kontynuacja dobrej współpracy
Gminy Halinów z Mazowieckim Zarządem
REKLAMA

Fot. GCK

Nowy chodnik i nawierzchnia
na drodze wojewódzkiej 637
w Michałowie

Dróg Wojewódzkich w Warszawie dzięki której w zeszłym roku z materiałów
przekazanych przez zarządcę drogi udało się wybudować I etap chodnika
w Michałowie o długości ponad 860 metrów.
W zeszłym roku zrealizowane zostały również przez MZDW na terenie Gminy
Halinów zadania: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 637 na długości 220 mb
w miejscowości Okuniew na wysokości ulic Jeździeckiej i Zacisze wraz z budową
zatok autobusowych. Koszt realizacji zadania to ponad 830.000 zł; remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 637 o długości około 2 km za kwotę ponad
700.000 zł
Nowe nakładki w Cisiu
Gmina Halinów we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych odnowiła
nawierzchnię bitumiczną na ul. Głównej w Cisiu. Nowe odcinki liczą po pół
kilometra od strony Halinowa i od strony Cisia. W przyszłym roku zostanie zrealizowane pozostałe 800 m w centralnej części miejscowości – wynika z deklaracji
Zarządu Dróg. Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego. Wartość to 188 044,25 zł brutto.
Chodnik od torów do krajówki
Rozpoczęła się zapowiadana w tej kadencji samorządu budowa chodnika od
stacji PKP Cisie do drogi krajowej nr 2. Realizacja przedsięwzięcia przewiduje
współfinansowanie go w formule 50/50 przez Gminę Halinów i Powiat Miński.
W przetargu wybrano ofertę Tomasza Jaworskiego, TAR-POL Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe z siedzibą: Targówka, ul. Lipowa 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki
za cenę brutto: 308 709,93 zł. Należy podkreślić, że jest to drugi etap budowy.
W zeszłym roku powstał odcinek chodnika od stacji PKP do szkoły w Cisiu.

INFORMACJE
GMINY HALINÓW

pismo urzędu miejskiego w halinowie
Wydawca: Gminne Centrum Kultury
ul. Rynek 46/2, 05-079 Okuniew
e-mail: redakcja@gckgminahalinow.pl
REDAKTOR NACZELNY: Dariusz Kowalczyk
ZESPÓŁ: pracownicy GCK
SKŁAD i ŁAMANIE: GCK
NAKŁAD: 6,5 tys. ezgemplarzy
pismo bezpłatne
REKLAMA: tel. 693-038-770
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i nie
gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie prawo do
dokonywania skrótów i korekty językowej. Za informacje
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Budowa wodociągu
W ul. Popiełuszki w Długiej Szlacheckiej i ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej
powstała sieć wodociągowa o długości 896,5 m. Wykonawcą była firma Usługi
Wodno-Kanalizacyjne i Centralnego Ogrzewania Mirosław Lesiński z siedzibą w
Halinowie. Koszt budowy: 110 700,00 zł brutto.
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Halinowie
Urząd Miejski w oparciu o opracowane projekty, rozpoczął procedurę przygotowania i ogłoszenia postępowania przetargowego na rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Stary Konik, Hipolitów, Halinów, Zagórze, Długa Szlachecka,
Długa Kościelna, Grabina i Wielgolas Duchnowski. Planowany termin realizacji robót
to III-IV kwartał br.
W Halinowie przybywa miejsc parkingowych
W Halinowie wzdłuż ul. Kolejowej i ul. Bema powstały nowe miejsca parkingowe,
które z pewnością ułatwią parkowanie w centrum miasta. Nowe obiekty mogą
pomieścić łącznie ok. 70 samochodów osobowych.
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Najlepiej, gdyby się nie udało
Ciąg dalszy ze str. 1

podobno taki wspaniały zostawiła poprzednia władza Halinowa,
nie nadawał się w ogóle do realizacji, a kosztował gminę spore
pieniądze – wyrzucone w błoto, podobnie inne projekty jak
np. kanalizacji Długiej Szlacheckiej, które bardziej nadawały
się do łazienki, a niżeli do wykonania. Projekt – bubel Pani
Damasiewicz nie zawierał podstawowej części czyli pozwolenia na budowę, nie zakładał umieszczenia przewodów energetycznych pod ziemią, zapominał o wymianie wszystkich
przepięknych słupów betonowych na nowe, nie załatwiał
odpowiednio sprawy odwodnienia całej okolicy, a przede
wszystkim nadawał ulicy charakter drogowy, a nie deptakowy. Trzeba być naprawdę hipokrytą, żeby pisać, że ten projekt
nazwany wcześniej pieszczotliwie bublem był lepszy od obecnego – tego, który jest właśnie realizowany i który opracowywany
był od początku kadencji burmistrza Ciszkowskiego.
Kolejny konik opozycji – rowy przy ul. Jana Pawła II. Po
co one, brzydkie, głębokie, nieestetyczne, niepotrzebne. Ale w
przeciwieństwie do tego co pisze Informator, ani brzydkie te
rowy nie są, ani głębokie, a co najważniejsze są niezbędne! Bez
nich prywatne działki wzdłuż ulicy byłyby regularnie podtapiane. Wiadomo jak bardzo duże problemy z podtopieniami ma
Halinów, a kanalizacja deszczowa czyli rów kryty przyjmuje dużo
mniej wody opadowej niż rów odkryty. Naszym zdaniem nie
można realizować inwestycji i zapominać o mieszkańcach samej
ul. Jana Pawła II, co de facto postuluje obecnie opozycja.
Najśmieszniejszym i kuriozalnym zarzutem niektórych osób
jest krytyka zbyt dużej liczby znaków drogowych na nowo
– przebudowanej ulicy. Szkoda się do tego nawet odnosić,
wspomnimy tylko, że ustawienie znaków wynika z dokumentacji projektowej, którą w tym zakresie uzgadnia policja zgodnie
z przepisami ustawy o ruchu drogowym – a tych ani burmistrz,
ani rada, ani nawet sołtys nie są w stanie zmienić.
Inną sprawą jest kwestia finansowania. Prawdą jest, że ul.
Jana Pawła II jest drogą powiatową, prawdą jest też to, że w
obecnej kadencji Powiat Miński przeznaczył sporo środków
na budowę i modernizację dróg na terenie naszej gminy m.in.
na ulice powiatowe i chodniki w Józefinie, Długiej Kościelnej,
Długiej Szlacheckiej, Cisiu, Halinowie, Okuniewie i Wielgolesie Brzezińskim. Halinów jest w czołówce beneficjentów
środków powiatowych przeznaczonych na drogi. Na początku
kadencji widomo było, ile środków powiat może przeznaczyć
na budowę dróg w naszej gminie i jakie inwestycje można za te
środki zrealizować. Wiadomo też było, że z perspektywy powiatu są w naszej gminie bardziej strategiczne drogi niż ul. Jana
Pawła II, np. droga powiatowa Długa – Józefin – Konik, czy
droga powiatowa Cisie – Wielgolas Brzeziński. Ul. Jana Pawła
II ma charakter typowo miejski, dla gminy jest wizytówką, ale
dla powiatu nie rozwiązuje kwestii komunikacyjnych. Dlatego
nie było realnych możliwości realizacji tej inwestycji ze środków
powiatowych w bieżącej kadencji, chyba że zrezygnowalibyśmy
z innych, także ważnych inwestycji. Można było albo przejąć
tę drogę i zbudować za środki gminne, albo czekać, aż powiat zbuduje ją kiedyś, albo zrezygnować z budowy np. ul.
Stołecznej w Józefinie. Wybór wydaje się oczywisty, choć
niektórym osobom, które teraz podnoszą największe larum
– na tym właśnie chyba zależało – żeby się po prostu „nie
udało” zbudować tej ulicy w obecnej kadencji.

A

lbo redakcja Informatora lub osoby z poza redakcji,
nie mające odwagi podpisać się pod tymi frustracyjnymi tekstami przedwcześnie zapadły na chorobę zwaną
„gorączka kampanii wyborczej”, albo nie znają faktów, a może
celowo nimi manipulują. Informator Halinowa narodził się i
atakował władze Halinowa, kiedy burmistrzem był jeszcze Zbigniew Niewiatowski. Potem przez osiem lat wychwalał pod niebiosa Panią Burmistrz Damasiewicz i jej świtę. Nie widział nic krytycznego w poczynaniach poprzedniej władzy, nie napisał o władzy
nawet szczypty negatywnego artykułu – nie było to może dziwne,
ponieważ Informator Halinowa był wówczas współfinansowany
przez Gminę Halinów. Coś się jednak stało, ponieważ w grudniu
2010 roku wrócił do początkowych tradycji krytyki władzy. Data
ta na pewno jest przypadkowa, nie sądzimy bowiem, żeby zmiana
strategii przez redakcję tego pisma miała cokolwiek wspólnego z wyborami samorządowymi na burmistrza, które faworytka redakcji przegrała, a wygrał je Adam Ciszkowski. Te wszystkie „artykuły” spłodzone przez ostatnie prawie już cztery lata
przez „dziennikarzy” Informatora, wylewające w każdym numerze wiadro pomyj na obecne władze gminy Halinów na pewno
nie miały nic wspólnego z sympatiami czy innymi powiązaniami
członków redakcji, tylko wynikały z pełnej troski o dobro naszej
gminy i były przykładem wybitnej rzetelności dziennikarskiej.
Ale o tym będzie jeszcze czas napisać więcej…
My zaś zadajemy sobie inne pytanie: jak długo mieliby jeszcze mieszkańcy Halinowa czekać, aż powiat wybuduje im nową
drogę? 5, 10, 15 lat? A może jeszcze dłużej? Poza tym, czy to
niedobrze, że wreszcie zostanie uporządkowany bałagan komunikacyjny na najbardziej reprezentacyjnej drodze w Halinowie? Czy to źle, że nowy chodnik i nowa ulica będzie służyła
mieszkańcom? Czy to takie straszne, że ulica Jana Pawła II
będzie wreszcie wizytówką naszej gminy? Odpowiedzi na te
pytania raczej nie znajdziemy w Informatorze.
Generalnie, ludzi nie bardzo interesuje czy droga przy której
mieszkają ma rangę powiatowej, czy jest to droga gminna.
Interesuje ich jednak, aby nowe drogi i chodniki powstawały,
a za brak takich działań wini lokalne władze. I słusznie zresztą.
Czy jest usprawiedliwienie dla bierności? Chyba nie. Dlatego
właśnie inicjatywa burmistrza Halinowa Adama Ciszkowskiego
i większości rady miejskiej zmierza do tego, aby ulica powstała
i aby przysparzała dumy, a nie wstydu. Mieszkańcy obserwują,
jak droga się zmienia. Widzą, co robi firma budowlana. Pytają
czy stare słupy energetyczne zostaną też wymienione? Burmistrz
na bieżąco udziela odpowiedzi na te i inne pytania. To wszystko
jest przejawem bardzo dobrych postaw obywatelskich.
Nie możemy jednak zgodzić się ze stanowiskiem, które
prezentują radni opozycyjni wraz z Informatorem Halinowa, a
które najogólniej biorąc brzmi: „najlepiej, gdyby burmistrzowi
się nie udało”. „Najlepiej, gdyby nie ruszali tej ulicy, bo jak zrobią,
to ludzie może będą ich będą popierać”. Najlepiej wynajdywać
cokolwiek, ale zawsze przeciwko. Nie można przecież przyznać, że
„robią dobrze”, no bo jak to? Radni opozycyjni nie czują też chyba
wstydu, że będąc nimi wiele lat i to za czasów poprzedniej władzy
jako radni popierający Jolantę Damasiewicz, z problemem ul. Jana
Pawła II, kiedy mieli na to okazję, nie dali sobie rady.
Fakty są takie, że projekt na budowę ul. Jana Pawła II, który

Redakcja
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Pytania do

burmistrza

Panie Burmistrzu, jako osoba angażująca się zawsze w życie publiczne
i mieszkaniec gminy, dbający o jej interesy chciałbym zadać pytanie dotyczące
przyszłości schroniska dla zwierząt w Długiej Kościelnej. Dotarły do mnie informacje, że gminie grożą wysokie kary za zlikwidowanie tego schroniska. Czy
gmina może domagać się odszkodowania od byłej pani Burmistrz za błędnie
wydaną decyzję w tej sprawie. I gdzie tu sprawiedliwość??

Piotr, Józefin
Odpowiedź: Panie Piotrze, jako burmistrz szczególnie sobie cenię poszanowanie
prawa i sprawiedliwości społecznej. Niestety w tej delikatnej sprawie nie będzie łatwo
o dotrzymanie tych zasad. Decyzja o powołaniu schroniska wydana w poprzedniej
kadencji przez burmistrz Jolantę Damasiewicz była niezgodna z prawem. Obejmując
urząd burmistrza od samego początku podjąłem szereg działań zmierzających do
zamknięcia schroniska i usunięcia niezgodnej z prawem decyzji poprzedniej burmistrz. Ponieważ właściciele schroniska działali na podstawie prawomocnej, choć niezgodnej z prawem decyzji, ubiegają się teraz o ogromne odszkodowanie od gminy
Halinów (kilkaset tys. zł!). Konsekwencje tej sprawy możemy niestety ponieść my
wszyscy jako podatnicy. Ewentualne odszkodowanie będzie wypłacone z budżetu
gminy Halinów, a nie prywatnie przez Panią Jolantę Damasiewicz.
Panie Burmistrzu, wróble ćwierkają ostatnio, że może być zlikwidowany
ośrodek zdrowia w Okuniewie! Czy jest to prawda!?

Krzysztof, Okuniew
Odpowiedź: Panie Krzysztofie, widać albo wróble mają złe informacje, albo
celowo wprowadzają w błąd, bo jest to oczywista nieprawda! Ośrodek Zdrowia
funkcjonował, funkcjonuje i będzie funkcjonował. W przyszłej kadencji planujeREKLAMA

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
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my wspólnie z użytkownikiem
pomieszczeń przy ul. Stanisławowskiej dostosowanie
pomieszczeń do najnowszych
standardów. W ostatnim czasie odbyłem
w tej sprawie spotkanie z panem dr
Tomaszem Dzięciołem. Przed podjęciem
jakichkolwiek prac budynek musi stać się
własnością gminy Halinów. Obecnie
regulowanie praw własnościowych
jest finalizowane i mam nadzieję, że
sprawa do końca tego roku zostanie
załatwiona po naszej myśli.
Panie Burmistrzu, jesteśmy emerytami
i czekamy na uchwalenie planu zagospodarowania dla naszej miejscowości. Chcemy przepisać działkę naszej córce z
zięciem, aby pobudowali dom. Niepokoją
nas informacje przekazywane w sklepie,
że będziemy musieli zapłacić gminie
jakieś duże pieniądze, za jakąś rentę
planistyczną?

Wiesława, Krzewina
Odpowiedź: Pani Wiesławo, informacje które Pani przekazano są ogromnym nieporozumieniem. Gmina Halinów
przygotowuje w tej kadencji plany zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich
sołectw oraz miasta Halinów. Na razie
przyjęte są plany dla Okuniewa, Zagórza,
Budzisk i Konika Nowego, dla pozostałych
miejscowości procedury trwają, w większości
są na ukończeniu. Po przyjęciu planu zagospodarowania można oczywiście dokonywać
podziałów działek budowlanych. Najczęściej
minimalna powierzchnia działki budowlanej w gminie Halinów to 800m2 lub
1000m2. W przypadku przepisania takich
działek np. na dzieci, tak jak w Pani sytuacji
nie ma żadnych opłat. Renta planistyczna
to opłata która występuje jedynie gdy po
przekształceniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego następuje wzrost
wartości działki, a następnie działka ta jest
sprzedana przez właściciela w ciągu pięciu
lat od daty przyjęcia planu. Wysokość opłaty
zależy od zapisów danego planu zagospodarowania. W bieżącej kadencji wysokość
renty planistycznej w nowych planach
ustalano na poziomie 20% od wzrostu
wartości działki budowlanej – i jest to
znaczny spadek wysokości tej opłaty w
stosunku do przykładu uchwalonego w
poprzedniej kadencji planu Wielgolasu
Duchnowskiego (z 2007 roku), wtedy to za
kadencji Pani Jolanty Damasiewicz opłata
ta była uchwalona na poziomie 30%.
Obecne władze Halinowa nie chcą łupić ludzi
tak jak poprzednie i dlatego zdecydowały się
na obniżenie tej stawki o jedną trzecią.
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Niech się mury pną do góry…
Ciąg dalszy ze str. 1
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maja na placu budowy gości witała dyrektor Zespołu Szkół w Halinowa pani
Ewa Dziumak. Głos zabrał burmistrz
Adam Ciszkowski i przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie Marcin Pietrusiński. Rangi
uroczystości dodała obecność posła na Sejm Grzegorza Woźniaka oraz wicestarosty Krzysztofa Płochockiego.
Obecni byli też radni powiatowi Ireneusz Piasecki i Robert
Grubek, proboszczowie halinowskich parafii Ks. Prałat
Jan Ruciński, Ks. Robert Szewczyk i Ks. Marek Twarowski, niemal wszyscy radni obecnej kadencji, urzędnicy
halinowskiego magistratu, sołtysi, uczniowie, rodzice i
wychowawcy. Przybyli także przedstawiciele firmy CETUS,
która wykonuje inwestycję wraz z kierownikiem robót
budowlanych, komendant Komisariatu Policji w Halinowie Rafał Pałdyna, przedstawiciele Banku Spółdzielczego
w Halinowie oraz wielu innych zaproszonych gości.
Moment wmurowania kamienia węgielnego poprzedziło
odczytanie aktu erekcyjnego budowy nowego obiektu. Przeczytała go uczennica III klasy Gimnazjum Karina
Jankowska. Następnie krótką modlitwę odmówił ks. Robert
Szewczyk. Później pozostało już tylko… brać się za zaprawę
i kielnię. Jako pierwszy uczynił to Burmistrz Halinowa, a po
nim każdy z zaproszonych gości miał okazję, aby w namacalny sposób przyczynić się do wmurowania kamienia.

Zdumiewające było dołożenie cegiełki przez przedstawiciela
opozycyjnego wobec burmistrza klubu Niezależni Samorządowcy
(dawniej Przyjazna Gmina), pana radnego Marcina Sukiennika,
który wiele zrobił, aby ta inwestycja nie powstała. Opowiadał
się przeciwko inicjatywie Burmistrza i większości Rady.
Postulował budowę gimnazjum nie w Halinowie, a w Hipolitowie, co ze względu na konieczne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego opóźniłoby realizację tej jakże koniecznej dla mieszkańców gminy Halinów inwestycji o kilka lat! Czy
obecność radnego ma oznaczać, że odtąd będzie on i jego klub
wspierał ten projekt? Czy nadal z „uporem maniaka” będzie
szukał przysłowiowej „dziury w całym”?
Po części oficjalnej wszyscy zebrani przeszli na salę gimnastyczną,
gdzie czekała na nich mała niespodzianka. Grupa teatralna „Skruda” wystąpiła w przedstawieniu pt. „Lekcja” wg dramatu E. Ionesci.
Słodki poczęstunek zakończył uroczystość.
Red.

Demokracja bliżej mieszkańców
Rozmowa z sekretarzem Urzędu
Miejskiego w Halinowie – Robertem
Grubkiem

co daje nam drugie miejsce wśród wszystkich gmin powiatu
mińskiego. Jedynie lepszy wynik uzyskało miasto Sulejówek
gdzie frekwencja wyniosła 31,52 %. Natomiast średnia frekwencja w powiecie mińskim była na poziomie 23,86 %.
A jak kształtowały się wyniki jeżeli chodzi o poszczególne komitety i poszczególnych kandydatów? Kto
wygrał w Halinowie?
Jeśli chodzi o wyniki głosowania i oddane ważne głosy
w podziale na komitety wyborcze zwyciężył wyraźnie Komitet
Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobywając 38,40 %
(1107 głosów). Drugie miejsce z wynikiem 28,23 % uzyskał
KW Platforma Obywatelska (814 głosów). Dalej kolejność
przedstawiała się następująco: KW Nowa Prawica – Janusza
Korwin-Mikke – 9,92 %, KW Polskie Stronnictwo Ludowe
– 7,84 %, KKW Europa Plus Twój Ruch – 4,27 %, KKW
Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy – 3,82%, KW
Polska Razem Jarosława Gowina – 2,98%, KW Solidarna Polska Zbigniew Ziobro – 2,91%, KW Ruch Narodowy – 1,63%.
Spośród Kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego najwięcej głosów otrzymali: Zbigniew Kuźmiuk – 516
(PiS), Julia Pitera – 452 (PO), Jacek Kozłowski– 228 (PO),
Małgorzata Gosiewska – 218 (PiS), Wojciech Jasiński – 143
(PiS), Krzysztof Szpanelewski – 138, (Nowa Prawica – Janusza
Korwin-Mikke), Jarosław Kalinowski – 128 (PSL).
Ciąg dalszy na str. 6

Fot. GCK

Panie sekretarzu za nami wybory do Europarlamentu, jak gmina Halinów wypadła na tle innych jednostek
samorządowych z Mazowsza?
Na tle innych gmin powiatu mińskiego wyglądało to dość
dobrze. W gminie Halinów frekwencja wyniosła 26,44 %
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Demokracja bliżej
mieszkańców
Ciąg dalszy ze str. 5
Decyzją Rady Miejskiej uruchomiono nowe obwody do głosowania m.in.
w Długiej Szlacheckiej, Michałowie i
Brzezinach. Jak taka decyzja wpłynęła
na ewentualną frekwencję i ułatwienie
mieszkańcom dostępu do lokali wyborczych?
Zadaniem samorządu gminnego jest nie
tylko dbanie o dobro gminne, ale również
wpływanie i kreowanie różnych mechanizmów budujących społeczeństwo obywatelskie. Bliskość lokali wyborczych i poniekąd
ich „decentralizacja” zawsze wpływa korzystnie zarówno na frekwencję, jak i budowanie
społeczeństwa obywatelskiego. Miło jest też,
kiedy mieszkańcy zmiany tak jak w tym przypadku, odbierają pozytywnie. Zarówno ja jak
i członkowie obwodowych komisji wyborczych – szczególnie tych nowych – spotkaliśmy
się z licznymi podziękowaniami i pozytywnymi komentarzami. Jest to budujące i pozytywnie nastraja do dalszej pracy.
Czy w związku z pojawieniem się
nowych lokali pojawiły się jakieś większe
problemy?
Oczywiście, że tak kwestie organizacyjne
i logistyczne. Ale te sprawy rozwiązaliśmy
szybko i bez wpływu na komfort mieszkańców
gminy. Inną sprawą było tzw. udawanie się
przez mieszkańców „na pamięć” do lokali,
w których głosowali w poprzednich wyborach. Na szczęście takich przypadków było
niewiele i mam nadzieję, że podczas kolejnych wyborów będą to tylko sporadyczne
przypadki.
Niedługo kolejny test – wybory
uzupełniające do senatu w powiatach
mińskim, garwolińskim i węgrowskim.
Tak, w związku ze śmiercią senatora
Henryka Górskiego. To już niedługo, bo na
początku września, a zaraz po nich listopadowe wybory samorządowe, które będą tak
naprawdę o wiele większym wyzwaniem dla
gminy. Na szczęście osoby odpowiadające
za ich przeprowadzenie to profesjonaliści.
Korzystając z okazji chciałbym podziękować
pracownikom Urzędu, a zwłaszcza Wydziału
Administracyjno-Gospodarczego i Urzędu
Stanu Cywilnego oraz wszystkim członkom
obwodowych komisji wyborczych za
zaangażowanie i rzetelne podejście do powierzonych obowiązków.
Dziękuję za rozmowę.
Ja też dziękuję i życzę wszystkim
mieszkańcom pogodnych wakacji.
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www.szkolybulhaka.pl

Pierwsze Gimnazjum Autorskie
im. Emanuela Bułhaka
dmuchaniec 400 zł

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. Emanuela Bułhaka

fontanna czekoladowa 400 zł

maszyna do popcornu 450 zł

strój klauna 50 zł

ul. Trakt Brzeski 63,
05-077 Warszawa � Wesoła
tel. 22 773 36 00
sekretariat@szkolybulhaka.pl

dmuchaniec 300 zł
wytwornica baniek 70 zł

IMPREZA WE WŁASNYM OGRODZIE?
nie ma problemu, sprawdź na:
www.wypozyczalnia-imprezy.pl
tel. 604 169 504

Szczegóły oferty
www.szkolybulhaka.pl
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Nadesłane do redakcji

18 maja w parafii NMP
Matki Łaski Bożej w
Halinowie odbyła
się uroczysta koncelebrowana msza
św. w 25-tą rocznicę
święceń kapłańskich
księdza proboszcza
Rafała Szewczyka.
Parafianie w podziękowaniu za
posługę kapłańską
zorganizowali
w ogrodach
kościelnych wspólne
spotkanie. Wszystkim, którzy włączyli
się w przygotowanie
uroczystości
w imieniu koła Caritas
serdecznie dziękuję.

Katarzyna
Goździewska

Piknikowe i sportowe weekendy
Na przełomie maja i czerwca odbyły się na terenie gminy pikniki i zawody sportowe.

Z

aczęło się 25 maja w Okuniewie „Brzechwiadą”, ale piknikowy klimat
przeniósł się 31 maja do Długiej Szlacheckiej, gdzie piknik zorganizowało
Stowarzyszenie dla Osób Niepełnosprawnych „Kubuś”. Tego samego
dnia w Zespole Szkół w Halinowie zawody judo zorganizował UKS
Halinów Team. Również 31 maja na boisku w Długiej Kościelnej odbył się
piknik Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty. Dzień później było znów piknikowo.
Słońce dopisało piknikom w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu i Szkole
Podstawowej w Brzezinach. W tym roku właśnie podczas pikniku 1 czerwca w
Cisiu świętowaliśmy „Dzień Dziecka”, a w ramach tego odbyło się przedstawienie plenerowe pt. „Konik Garbusek”. Tego samego dnia odbył się po raz pierw-

REKLAMA
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szy w historii Halinowa festiwal Funino,
który zorganizował Klub Piłkarski Respekt
Halinów. Rekordowe tłumy towarzyszyły
zaś piknikowi rodzinnemu, który odbył się
7 czerwca w ramach projektu „Szansa dla
Przedszkolaka” na terenie GCK w Halinowie pod hasłem „Walt Disney w Halinowie”. Kolejny weekend przyniósł akcenty sportowe. 14 czerwca w Zespole Szkół
w Halinowie odbyły się Mistrzostwa Polski w Taekwondo w ramach Pucharu Polski i Mistrzostw Mazowsza pod patronatem
burmistrza Adama Ciszkowskiego, w
których wzięło udział blisko 200 pasjonatów
sporów walki. Dzień później, 15 czerwca również w ZS w Halinowie Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty zorganizowało kolejny już turniej tenisa stołowego. Tydzień
później, 22 czerwca odbyły się aż dwa pikniki. Pierwszy zorganizowało halinowskie koło
Caritas, działające przy parafii NMP Matki
Łaski Bożej w Halinowie, a drugi zakończył
rok terapeutyczny Stowarzyszenia dla Osób
Niepełnosprawnych „Kubuś” w Długiej
Szlacheckiej. Jak widać, był to bardzo
ciekawy i udany czas dla naszej lokalnej
społeczności.
DK
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UBEZPIECZENIA
Elżbieta Sadowska Ryszard Urbanik
HESTIA COMPENSA UNIQA PROAMA
WARTA-HDI INTER RISK LIBERTY DIRECT
• Komunikacyjne – OC, AC, NW, ASSISTANCE
• Majątkowe – mieszkania i domy od ognia
i innych zdarzeń, kradzieży
• Turystyczne
• Odpowiedzialności cywilnej i zawodowej
• Finansowe: wadialne, należytego wykonania
kontraktu oraz usunięcia wad i usterek
• Grupowe ubezpieczenia pracownicze
• Ubezpieczenia szkół, przedszkoli i żłobków
• Ubezpieczenia klubów sportowych
• Inne
PROMOCJE !
Nowe auto z pakietem już od 3%
30% zniżki dla właścicieli samochodów
luksusowych
05-074 Halinów ul. Jana Pawła II 1
www.ubezpieczenia-wesola.pl
tel./fax: (22) 783-60-93 lub 504 19 22 22
e-mail: ubezpieczenia_sadowska@data.pl
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Nie stać nas na byle
Ciąg dalszy ze str. 1
Przede wszystkim inwestycje drogowe. Do końca
kadencji w sumie zostanie wykonanych i zmodyfikowanych kilkadziesiąt kilometrów dróg i chodników. Muszę
tu nadmienić, że inwestycje drogowe finansowane lub
współfinansowane przez gminę po latach obietnic dotarły
także do takich miejscowości jak Michałów, Żwirówka
oraz Wielgolas Brzeziński i Duchnowski. Dodajmy do tego
kanalizację w Hipolitowie, Józefinie i Długiej Kościelnej,
a także o czym musimy pamiętać budowaną przez spółkę
współnależącą do gminy Halinów kanalizację w Okuniewie
to sumarycznie mamy kolejne kilkanaście kilometrów sieci
i liczbę przyłączy zbliżającą się do 1000.
Inwestycje to jednak nie tylko drogi i kanalizacja…
Zakład Komunalny przeprowadził modernizację stacji
uzdatniania wody w Okuniewie, trwa budowa SUW w
Wielgolesie Duchnowskim. Wykonano kolejne odcinki sieci wodociągowej oraz tzw. spinki poprawiające
bezpieczeństwo w tym zakresie. Rekordowa jest ta kadencja
także pod względem budowy oświetlenia ulicznego – zostały
wykonane wszystkie ulice na które posiadaliśmy projekty, a
także wiele innych. Dzięki temu do końca roku będziemy
mogli pochwalić się budową ponad 10 kilometrów nowego
oświetlenia ulicznego.
Przyznam, że szczególnie widoczne są w gminie
inwestycje w dzieci i młodzież. Co udało się zrobić
w tym zakresie?
Zacznę od tych inwestycji, które przeszły prawie
niezauważalne, a mianowicie od budowy bezpiecznych
placów zabaw przy każdej szkole. Dodajmy do tego te
większe, takie jak nowoczesne boiska przy szkołach np. w
Okuniewie, przedszkole w Halinowie, salę gimnastyczną
wraz z zapleczem w Cisiu czy rozpoczętą budowę nowego
gimnazjum w Halinowie. Obiektem, który przeszedł
największą metamorfozę po okresie delikatnie mówiąc
głębokiej stagnacji jest szkoła w Cisiu. Liczne remonty i
inwestycje w pozostałych placówkach sprawiły, że można
powiedzieć o poważnej zmianie wizerunkowej. Oczywiście
jest to efektem współpracy dyrektorów szkół i burmistrza,
korzystając z okazji chciałbym im za to podziękować.

obowiązków związanych z ustawą śmieciową, środków
związanych z koordynacją projektów unijnych prowadzonych przez gminę czy też zatrudnienia wysokiej klasy
specjalisty od pozyskiwania środków unijnych. Muszę tu
dodać ogromną pracę, którą wykonuje referat geodezji –
chodzi o przygotowane i obsługę procedury przygotowania kolejnych kilkunastu planów zagospodarowania.
Większość radnych wybrało drogę rozwoju gminy, okres
administrowania budżetem i stagnacji już był i pamiętamy
jak się skończył. Ludzka natura powoduje, że bardzo szybko przyzwyczajamy się do dobrego i to co złe wyrzucamy z pamięci. Kto z nas dziś pamięta jak wyglądała
ulica Stołeczna w Józefinie lub jak z duszą na ramieniu chodziło się z Długiej Szlacheckiej do Halinowa? Za
chwilę tylko nieliczni będą pamiętali starą ulicę Jana Pawła
II w Halinowie. Dlatego uważam, że krytyka jest potrzebna ale niech ona będzie konstruktywna i nie nastawiona
tylko i wyłącznie na robienie zamieszania. Gminy, która się
rozwija nie stać na bylejakość i taniość w każdym aspekcie.
Uważam, że Halinów nie walczy w konkursie na najtańszą
administrację, a uderzanie w pensje bez poznania zakresu
obowiązków poszczególnych pracowników jest po prostu
bardzo słabe. Wraz z burmistrzem walczymy o maksymalne

Opozycja krytykuje obecną władzę za wzrost wydatków na administrację. Czy ten wzrost nie niepokoi
pana?
Hasło „niepokojący wzrost” jest bardzo lotne i dobrze
się sprzedaje. Dobrze by było aby wraz z hasłem pojawiły
się argumenty merytoryczne. Ja osobiście uważam, że
bez spojrzenia kompleksowo na rozwój gminy i zmianę
jakościową w wielu aspektach jej działalności takie hasła
mają tylko i wyłącznie podłoże populistyczne. Nie można
patrzeć na wzrost wydatków na administracje bez oceny
pojawiania się w gminie tzw. ekipy sprzątającej, nowych
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Zarzucono panu, że odrzucił pan głosy kilkudziesięciu
mieszkańców gminy….
Po pierwsze nie ja tylko kapituła, a po drugie zarzuty ze
strony osoby, która w kwestii słuchania się mieszkańców
i przywiązania się do ich próśb ma najmniejsze prawo do
upominania kogokolwiek, są dla mnie delikatnie rzecz
ujmując zwyczajnym pieniactwem. Dla przypomnienia wspomnę o sprawie schroniska dla zwierząt i pisma
kilkudziesięciu mieszkańców Długiej Szlacheckiej i
Kościelnej. Gdyby ówczesna najwyższa władza w gminie
posłuchała mieszkańców dziś nie groziłyby nam kilkuset tysięczne odszkodowania. Tak dzieje się kiedy decyzje
administracyjne wydaje się z błędami i z pominięciem
głosu mieszkańców

wykorzystanie szans i wielopłaszczyznowy rozwój i jak na
razie mogę powiedzieć, że się nam to udaje.
Ale chyba nie wszystko jest idealnie?
Nie myli się ten kto nic nie robi. Oczywiście, że są sprawy
nad którymi burmistrz pracuje. My też padamy czasem
ofiarami prawa zamówień publicznych preferującego
najtańsze oferty. Na szczęście mamy gwarancję i korzystamy z tego prawa. Niestety czasem procedura związana
z naprawami przedłuża się ponieważ wykonawcy starają się
wykorzystać wszystkie możliwości aby odwlec sam moment
przystąpienia do naprawy. Przykładem niech będzie tu
nowa droga z Długiej Kościelnej przez Kazimierów i Mrowiska do Chobotu – spór z wykonawcą trwa i w najbliższym
czasie zostanie ona naprawiona.

Do redakcji Informacji Gminy Halinów trafiają liczne
pytania mieszkańców Długiej Szlacheckiej w sprawie
budowy kanalizacji…
Akurat ten temat poruszany był na spotkaniach
z mieszkańcami, ale oczywiście z chęcią podzielę się swoją
wiedzą. Po pierwsze jest robiony projekt zastępczy, a w
zasadzie zupełnie nowy projekt. Skala problemu jest taka,
że kraj ma swoje „taśmy prawdy”, a my w gminie mamy
tzw. „szuflady wstydu” pozostawione nam przez poprzedników. W jednej z takich szuflad przeleżał dokument
szumnie zwany projektem kanalizacji Długiej Szlacheckiej. Niestety z prawdziwym projektem ma niewiele
wspólnego pomimo iż cena za to dzieło była imponująca
ponad 250 tysięcy zł. Nigdy nie był zweryfikowany w postaci pozwolenia na budowę. W związku z tym, że okazał
się on ostatecznie bardziej koncepcją, urząd przystąpił
do wykonania nowego projektu, został on podzielony
na dwa etapy. Mam nadzieję, że już jesienią zostanie on
pozytywnie zweryfikowany przez uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Kolejnym etapem będzie
aplikowanie o środki zewnętrzne na budowę kanalizacji
w Długiej Szlacheckiej i Budziskach.

Muszę po raz kolejny odnieść się do głosu opozycji
– czy to prawda, że chcecie na rozwój pozyskać środki
nakładając na mieszkańców gigantyczne opłaty planistyczne?
Tak na początku dla wyjaśnienia, mamy w gminie ciągłość
władzy w 2007 roku rada miejska przyjęła plan zagospodarowania części Wielgolasu Duchnowskiego z opłatami wyższymi
niż te, które wchodzą w tej chwili. Była pani burmistrz Jolanta Damasiewicz zaproponowała radzie opłaty na poziomie 30%. My ich wielkość obniżyliśmy do 20%. Muszę
tu przypomnieć, że w 2005 roku weszły w życie uchwały
od wzrostu wartości nieruchomości w przypadku budowy
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Na ich podstawie w
2010 roku pani burmistrz zleciła wykonanie operatów
szacunkowych dla nieruchomości w Długiej Szlacheckiej,
Długiej Kościelnej i Halinowie – łącznie 96 operatów na
kwotę kilkuset tysięcy złotych. Dziś główny atak na opłaty,
które w zmniejszonym stopniu zostały uchwalone dla Konika Nowego, Zagórza, Okuniewa i Budzisk, jest prowadzony
ze strony radnych startujących wraz z panią Damasiewicz
w roku 2010 oraz jej samej. Szkoda tylko, że łaska wiedzy
spłynęła na nich na kilka miesięcy przed wyborami. Dla
uspokojenia i wyjaśnienia muszę dodać, że opłaty takie nie są
naliczane w przypadku tzw. spraw rodzinnych tj. podziałów,
darowizn i przepisania gruntu w ramach najbliższej rodziny.
Opłata obowiązuje przez okres 5 lat.

Budowa ulicy Jana Pawła także wzbudziła wiele
emocji…
Trudno żeby nie wzbudziła, szczególnie, że to takie
Watrloo byłej pani burmistrz. Kiedy już niema pomysłu,
zaczyna się krytykować zbyt dużą liczbę znaków drogowych czy pozostawienie rowów. Dodam tylko, że gdyby
rowy na niektórych odcinkach były kryte – uniemożliwiłoby
to odprowadzanie do nich wód z posesji zlokalizowanych przy tej ulicy. Projekt został także całkowicie zmieniony, burmistrz słusznie uznał, że nie stać nas na wykupy
gruntów prywatnych i dzięki temu zaoszczędziliśmy
około 500 tysięcy złotych. Co do tych emocji też byłbym
ostrożny. Warto zauważyć, że stoi za nimi wydawany przez
warszawskie Stowarzyszenie SCK “HALS” Informator
Halinowa. Przyznam, że od lat zastanawia mnie jaki ma
interes stowarzyszenie otrzymujące m.in. pieniądze publiczne i nastawione głównie na sport. Widać Halinów to taka
ciekawa gmina, że rzeczywistość w niej jest opisywana i
oceniana przez stowarzyszenie w żaden sposób nie związane
z jej mieszkańcami i terenem. Ciekawe, prawda?

Krytyka między innymi ze strony byłej burmistrz
spłynęła na pana m.in. za negatywną opinię w kwestii
jednej z propozycji na „Zasłużonego dla gminy
Halinów”. O co tak naprawdę chodzi?
Kapituła, której mam zaszczyt przewodniczyć uznała
jednogłośnie o odrzuceniu propozycji. Konsultowaliśmy
ją zarówno ze środowiskiem nauczycielskim jak i z radnymi z obecnej i kilku poprzednich kadencji. Idąc za treścią
wniosku nagrody takie powinno otrzymać co najmniej
kilku pedagogów z terenu gminy. W kwestiach związanych
z „zasługami” samorządowymi kapituła miała jeszcze
bardziej sprecyzowany pogląd.

W następnym numerze „Informacji” ukaże się
DRUGA część wywiadu.
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Specjaliści radzą

Dermatolog radzi

Dr hab. med. Alicja
Kik-Rachuta, dermatolog
przyjmuje w środy
w godz. 15:00 – 18:00

„W dzisiejszych czasach choroby skóry
i włosów da się szybko i skutecznie
leczyć nowoczesnymi metodami.”

N

ajdroższe kosmetyki to za mało, aby efektywnie
leczyć różne typy łysienia. Zgodnie z cyklem
wzrostu włosów, codziennie każdy z nas znajduje ich niewielką ilość na grzebieniu. Jest to naturalny proces kiedy nowe i zdrowe włosy zastępują osłabione i
wypadające. Jednakże powinien zaniepokoić nas fakt, kiedy
tych włosów wypada coraz więcej ponieważ może to świadczyć
o procesie chorobowym toczącym się w naszym organizmie i
tutaj leki dostępne bez recepty mogą nie pomagać.
Gwałtowną utratę włosów stwierdzamy często po silnym
stresie (operacje, poród, ciężkie schorzenia) i choć czasem
ubytek włosów może być znaczący – przy odpowiedniej
terapii szansa szybkiego odrostu jest bardzo duża.
Łysienie typu męskiego, głównie przypadłość mężczyzn
coraz częściej dotyka kobiety. W ustaleniu tego typu łysienia
w pracy dermatologa pomaga dermoskop, urządzenie, które
w uproszczeniu można przyrównać do lupy o bardzo dużym

Przychodnia Medyczna
Praktyka Grupowa Lekarzy
Rodzinnych
ul. Piłsudskiego 33, 05-074 Halinów
rejestracja@przychodniahalinow.pl
www.przychodniahalinow.pl
zapisy tel. 22 783 60 23

powiększeniu. W połączeniu z doświadczonym okiem specjalisty można odróżnić łagodne zmiany na skórze od takich,
które wymagają szybkiej interwencji medycznej. Wstępna
diagnoza możliwa jest już na pierwszej wizycie, bez odsyłania
pacjenta na specjalistyczne badania jak np. pobieranie wycinka
do badań pod mikroskopem.
Warto również zastanowić się nad spotkaniem z dermatologiem, kiedy mamy problemy z łupieżem. Często wystarczy dobranie odpowiedniego szamponu, bądź zastosowanie
terapii doustnej do całkowitego pozbycia się problemu.
Istnieją duże szanse, aby skutecznie leczyć i zapobiegać
chorobom skóry i włosów. Warto zgłosić się po pomoc do specjalisty i skorzystać z jego doświadczenia zanim samemu zacznie
się walczyć z problemem często nieskutecznymi metodami.
Dr

hab. med.

Alicja Kik-Rachuta

Stomatolog bezpłatnie
Od 1 lipca Przychodnia Medyczna w Halinowie przy ul. Piłsudskiego 33 w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia, będzie świadczyć bezpłatne usługi stomatologiczne dla mieszkańców gminy Halinów. Więcej informacji na stronie
www.przychododniahalinow.pl w zakładce stomatologia i pod numerem telefonu 22 783 84 45.
Inf. Przychodnia

REKLAMA

Orkiestra OSP
w Siedlcach
8 czerwca orkiestra OSP Okuniew
wzięła udział w oprawie muzycznej Święta
Ludowego, które odbyło się w Siedlcach.
W uroczystościach wziął udział europoseł
Jarosław Kalinowski, poseł na Sejm Krzysztof Borkowski i wicemarszałek woj. mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. Zaproszona została także delegacja samorządowców z Halinowie w składzie Burmistrz
Adam Ciszkowski, przewodniczący Rady
Miejskiej Marcin Pietrusiński, radny
Okuniewa i prezes OSP Andrzej Milczarek.
Nasi strażacy zostali bardzo miło przyjęci
przez organizatorów, zaś mieszkańcy Siedlec
podziwiali kunszt muzyczny orkiestry OSP
i umiejętności dyrygenckie mjr Artura
Czereszewskiego.
Red.
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III liga
siatkówki

Sołtys
Okuniewa
wyróżniony

sezon 2013/14

Sołtys Okuniewa Krzysztof Mościcki
został wyróżniony w konkursie
„O Wawrzyn – na najbardziej aktywne
i bezpieczne sołectwo subregionu
siedlecko-ostrołeckiego”.
Organizatorami konkursu byli europoseł Jarosław
Kalinowski oraz poseł Krzysztof Borkowski. W konkursie
oceniano: działalność na rzecz ochrony środowiska,
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, inwestycje na terenie sołectwa, inicjatywy związane z odnową wsi,
działalność na rzecz kultury lokalnej, współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami, plany związane z
rozwojem i działalnością sołectw oraz działania wykraczające
poza zwykłe obowiązki sołtysa.
Wyróżnieni sołtysi ze zgłoszonych sołectw, w tym również
sołtys Mościcki z Okuniewa otrzymali w nagrodę zaproszenie na wyjazd do Brukseli połączony ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego

Zespół

Mecze
(wygr.)

Sety
wygr.

Sety
przegr.

Pkt.

1.

KKS Armat
Kozienice

18(14)

48

19

43

2.

MKS MDK
Warszawa

18(15)

48

23

40

3.

SPS 4CV Garwolin

18(14)

46

23

40

4.

UKS Sparta
Grodzisk
Mazowiecki

18(10)

35

27

32

5.

UKS Lesan
Halinów

18(11)

38

34

30

6.

KS Metro
Warszawa

18(7)

34

35

26

7.

GKS Jaguar
Wolanów

18(7)

26

37

22

8.

UMKS MOS Wola
Warszawa II

18(5)

23

40

18

9.

UKS Wilanów
Powsinek

18(5)

23

46

13

10.

UKS Virtus
Wiskitki

18(2)

14

50

6

W debiutanckim sezonie w III lidze drużyna Lesan
Halinów zakończyła rywalizację na 5 miejscu. Powyżej
końcowa tabela. Jesienią rozpoczną się rozgrywki w sezonie
2014/2015.

Red.

REKLAMA

Gmina
HALINÓW

RE
KLA
MA

w Informacjach
Gminy Halinów
redakcja@gckgminahalinow.pl

15

INFORMACJE
GMINY HALINÓW

Centrum Rehabilitacji „Pod Dębami”
zaprasza i informuje, że w naszej placówce
przyjmują:

Hallinó
ów, ul. Spółdzielczza 25
pisy
y tellefo
oniccznie
e (22
2) 760 54 44
zap

�
�
�
�

lekarz ortopeda (soboty)
lekarz rehabilitacji medycznej (środy)
osteopata (wtorki, środy i piątki )
terapeuci manualni i fizjoterapeuci (codziennie)

Nie czekaj – przyjdź – szybka diagnoza
i działanie skraca czas rehabilitacji o połowę.
NIESPODZIANKI CENTRUM:
�

�

Jedyna taka okazja – Terapia Manualna
w promocyjnych cenach i fizykoterapia gratis!

!

od lipca w każdą sobotę
– konsultacje dzieci i niemowląt
metodą NDT Bobath
JEŻELI TWOJE DZIECKO:
– lubi leżeć na brzuszku
– układa się w literkę „C”
– nie unosi główki
– często zaciska piąstki i pręży się
– nadmiernie wygina główkę do tyłu
– pręży nóżki
– jest zbyt spokojne i nie interesuje się otoczeniem

Zapisz się na konsultacje u specjalisty NDT Bobath i Voity,
który diagnozuje u dzieci zaburzenia neurorozwojowe.
POLUB NAS NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/CentrumRehabilitacjiPodDebami?fref=ts
16

