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W poprzedniej kadencji władze samorządowe wy-
korzystały dla Gminy Halinów ponad 20 mln zł 
środków zewnętrznych, co pozwoliło na wiele in-
westycji, których z samego budżetu gminnego 

nie udałoby się wykonać. Druga 
kadencja Burmistrza Adama Cisz-
kowskiego rozpoczyna się kolejnymi 
pozyskanymi funduszami – ponad 
1,5 mln zł środków unijnych na 
budowę kanalizacji w Hipolitowie.  
 Ciąg dalszy na str. 3

1,5 mln zł pozyskane dla Gminy Halinów

Święto 
Miasta 

i Gminy
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Jarmark Okuniewski
V Bieg Rycerza Okunia

25 kwietnia Okuniew
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Weekend majowy 
z AKCENTEM i VIDEO
DroDZy MiesZkańcy, prZeD naMi Długi weekenD 
Majowy. wielu Z was już planuje wyjaZDy. My jeD-
nak ZaprasZaMy Do gMiny Halinów, ponieważ 
prZygotowaliśMy wiele atrakcji,  DZięki któryM cZas 
Z naMi spęDZony bęDZie Dla państwa barDZo uDany.

Zaczynamy, 25 kwietnia  
w Okuniewie. Już po raz 
piąty będziemy ścigać się 
na 10km w Biegu Rycerza 

Okunia. Dzieci i młodzież  zachęcamy 
do wzięcia udziału w biegach na 
krótszych dystansach. Naprawdę warto! 
Dla najlepszych mamy cenne nagrody, a 
dla wszystkich uczestników pamiątkowe 
medale. Jak co roku biegom towarzyszy 
Jarmark Okuniewski. Wydarzeniem tym 
przypominamy, że przywilej jarmarc-
zny Okuniewa ustanowił król Zygmunt 
Stary w 1538 roku. Na okuniewskim 
rynku stanie kilkadziesiąt straganów z 
pierogami, ceramiką itp. Na jarmarku 
nie zabranie elementów historycznych, 
jak inscenizacja potyczki, która przed 
laty zdarzyła się w Okuniewie pomiędzy 
polską Husarią, a wojskami szwedzkimi. 
Na zakończenie wystąpi folkowy zespół 
polsko-ukraiński Horpyna. Tegoroc-
zny Jarmark został dofinansowany ze 
środków budżetu Powiatu Mińskiego.

1 maja w rocznicę beatyfikacji papieża 
Jana Pawła II odbędzie się w kościele 
NMP Matki Łaski Bożej w Halino- 
wie o godz.19.00 przepiękne widowisko 
muzyczno-teatralne pod tytułem „Nie 

mówię żegnaj”, w wykonaniu artystów  
z Centrum Artystycznego SCENA  
z Sulejówka.

Wreszcie, 2 maja obchodzimy już po 
raz czternasty Święto Miasta i Gmi-
ny Halinów. Świętowanie rozpocznie 
się mszą św. O godz.15.00 w kościele 
NMP Łaski Bożej w Halinowie mszą 
św. z udziałem władz gminnych oraz 
pocztów sztandarowych. Piknik zaś 
startuje o godz.16.00 na terenie przy 
Gminnym Centrum Kultury ul. 3 Ma-
ja 8. W tym roku głównymi gwiazda-
mi są: zespół VIDEO oraz AKCENT. 
Szczegółowy plan dnia znajduje się 
na plakacie. Piknik poprowadzi Anna 
Powierza aktorka znana z serialu Klan 
z roli Czesi.

Wydarzenia te organizuje Gminne Cen-
trum Kultury we współpracy z Urzędem 
Miejskim w Halinowie oraz stowarzysze-
niami z terenu Gminy Halinów.

Serdecznie zapraszamy
Dariusz KowalczyK

DyreKtor GcK
ŚWIĘTO MIASTA I GMINY 

HALINOW 2015
W programie:
g.15.00 uroczysta msza św. w parafii 
NMP Matki Łaski Bożej w Halinowie z 
udziałem władz gminnych oraz pocztów 
sztandarowych
g.16.00 otwarcie pikniku (teren przy 
GCK ul. 3 Maja 8)
g.16.15 Reaven
g.18.00 New Project Band
g.19.45 wręczanie honorowych wyróżnień
g.20.30 zespół VIDEO  
g.21.50 pokaz sztucznych ogni
g.22.00 gwiazda wieczoru - AKCENT
g.23.30 zakończenie imprezy
Imprezę poprowadzi aktorka Anna 
Powierza – popularna Czesia z „Klanu”

Imprezy towarzyszące:
W godz.14.00-16.00 
biegi uliczne organi-
zowane przez KS Res-
pekt Halinów i Zespół 
Szkół w Halinowie pod 
hasłem „Biegnij z Re-
spektem”. Biuro biegu 
czynne od godz.12.30.
Turnieje piłkarskie 
organizowane przez 
Stowarzyszenie Rozwi-
jamy Talenty
Turniej piłki plażowej 
o puchar Przewodniczącego Rady 
Miejskiej 
Ponadto:
• Wystawa kur Stowarzyszenia Hodow-
ców Drobiu Rasowego Czubatka Polska 
• Burmistrz Halinowa rozda 
mieszkańcom flagi z okazji Święta 
Flagi 2 Maja
• Namiot klubowy – DJ Jarecki
• Wesołe miasteczko
• Namiot kreatywnych zabaw dla dzieci

25 KWIETNIA, OKUNIEW

W programie:
V BIEG RYCERZA OKUNIA
g.8.00 otwarcie biura biegu 
g.9.30-11.00 biegi uliczne dla dzieci 
wraz z rozdaniem nagród
g.11.30 bieg na 10 km dla dorosłych
g.13.00 rozdanie nagród 

JARMARK ROZPOCZĘCIE
g.13.30 rozpoczęcie – wystrzał z armaty, 
odczytanie aktu lokacyjnego Okuniewa  
oraz wręczenie statuetki Rycerza Okunia
g.14.00 potyczka inscenizacja w ruinach 
pałacu Łubieńskich
g.15.00 zespół Horpyna
g.16.30 zakończenie

sponsor generalny: 
Mirosław Lesiński Firma Wod-Kan i CO, 

Autoryzowany Partner firmy Viessmann

sponsorzy pozostali: 
Centrum Rehabilitacji Pod Dębami, Cen-

trum Medyczne ZANMED, Bank Spółdzielczy 
w Halinowie, Zakład Optyczny Radość, 
Express Serwis Mariusz Truszkowski, 

MBM Meat Food Sp. z o.o., ODIDO Sklep 
Ogólnospożywczy Agnieszka i Przemysław 
Mirosz, Mar-kop Marek i Ewa Słodownik, 
Marplast, Maropak, Piekarnie Cukiernie 

MEGMA, Woda Żywiec, Kwiaciarnia Mag-
nolia, Darksus.com, Sklep z zabawkami 

Pszczółka Maja, Niepubliczne Przedszkole 
Wyliczanka, Asajo-Med, Perfekt Print.
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oD wielu lat Mówiło się 
o ZMianie wiZerunku 
centruM Halinowa. 
poMysły były różne, ale 
Zwyciężyła koncepcja 
buDowy placu Zabaw 
wraZ Z parkingieM.

Teren naprzeciwko budynku 
Urzędu Miejskiego w Hali-
nowie służył przez długie la-
ta za bazar, a później parking,  

ale dzięki staraniom władz Halinowa 
wreszcie zmieni oblicze. Prace budow-
lane u zbiegu ulic Bema i Spółdzielczej 
rozpoczęły się 25 marca. W ramach zada-
nia zaplanowany jest do wykonania: plac 
zabaw, urządzenia siłowni zewnętrznej, 
parking, ciągi komunikacyjne nawiązujące 
kolorystyką do ulicy Jana Pawła II, ławeczki 
wraz ze stojakami na rowery, ogrodzenie 

1,5 mln zł 
pozyskane 
dla Gminy 
Halinów
Ciąg dalszy ze str. 1

3 kwietnia b.r. została pod-
pisana przez Burmistrza 
umowa o dofinansowanie 
projektu „Poprawa gospodar-

ki ściekowej w miejscowości Hipolitów 
w gminie Halinów” w ramach działania 
4.1. Gospodarka wodno-ściekowa w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007 - 2013 (RPO WM). Z ramie- 
nia samorządu Województwo Mazowiec- 
kie reprezentowała Wicemarszałek Janina 

Ewa Orzełowska oraz Członek Zarządu 
Województwa Mazowieckiego Elżbieta 
Lanc. Koszt całkowity projektu to  
3 157 953,53 zł, a kwota dofinansowania 
wynosi 1 562 842,56 zł (tj. maksymalne 
możliwe dofinansowanie 50% kosztów 
kwalifikowalnych).

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:  
1. Budowę kanalizacji sanitarnej w syste-
mie podciśnieniowym składającej się z sie-
ci podciśnieniowej, grawitacyjnej i komór 
zaworowych (refundacja poniesionych 
kosztów budowy w 2009/2010 roku ka-

nalizacji w Hipolitowie (obszar 1A).  
2. Budowę zbiornika w celu rozbu-
dowy pompowni próżniowo-tłocznej 
obsługującej sieć kanalizacji sanitarnej w 
technologii podciśnieniowej w Hipoli-
towie i Józefinie. 3. Budowę monitoringu 
– ułożenie kabla monitoringu sieci kanali- 
zacji podciśnieniowej oraz wyposażenie 
w niezbędne urządzenia i przyłączenie 
sieci monitoringu studni zaworowych  
w Hipolitowie.

Przewidywany termin zakończenia 
projektu to 30 czerwca 2015 roku.

Rozpoczęła się przebudowa skweru 
w centrum Halinowa

oraz nasadzenia zieleni. Całość będzie go-
towa do 30 czerwca b.r.

Wykonawcą parkingu, zjazdów i miejsc 
postojowych jest firma MAR-KOP,  
a wartość inwestycji wynosi 151 638,09 zł. 

 Oświetlenie skweru wykona firma KAR-
GOS, a wartość to 32 900 zł. Dodatkowo 
zostaną zakupione zabawki i urządzenia 
siłowni zewnętrznej za kwotę ponad  
100 tys. zł. reD.
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To nie jest miejsce na wysypisko
publikujeMy wywiaD, którego 28 Marca uDZielił
„polityce warsZawskiej” burMistrZ Halinowa aDaM cisZ-
kowski. Z burMistrZeM roZMawiał bartłoMiej koZek.

transport śmieci ma się odbywać przez 
teren naszej gminy, jako że brak jest drogi 
dojazdowej na przyszłe wysypisko od stro-
ny Zielonki. Alternatywne lokalizacje na 
które jest zgoda społeczna proponujemy 
(m.in. na terenie powiatu mińskiego), ale 
nikt nie chce nas słuchać. 

Nie uspokoiły Państwa deklaracje MPO, 
przedstawione m.in. w „Gazecie Sto-
łecznej”, że trafiające na wysypisko od-
pady będą nieszkodliwe dla otoczenia?
Te deklaracje pod kątem prawa nic nie 
znaczą. MPO co innego mówi, a co inne-
go ma w dokumentach – w pozwoleniu 
na budowę, w decyzji środowiskowej oraz 
w planie zagospodarowania przestrzen-
nego Zielonki. Wynika z nich że zostanie 
tam wybudowane jedno z największych 

Czy w trakcie dyskusji wokół wysypiska 
nie pojawił się pomysł odkupu należącego 
do MPO terenu? Jeśli tak, to czy pojawiły 
się jakiekolwiek alternatywne pomysły 
na jego zagospodarowanie?
Warszawskie MPO kupiła ten teren za 
około 40 milionów złotych od prywat-
nej spółki. Kilka lat wcześniej teren ten 
należał do Skarbu Państwa i został wyk-
upiony przez nią wykupiony za znac-
znie niższą sumę. Biorąc pod uwagę fakt, 
iż MPO jest spółką samorządową, czyli 
publiczną, trzeba podkreślić, że instytucje 
publiczne straciły na obrocie tym teren-
em ponad 32 miliony złotych i to mi-
mo faktu, że ceny gruntów poszły w tym 
czasie mocno w dół. 

Cały teren to piękne miejsce, zajmow-
any dziś głównie przez lasy i łąki, jeszcze 
za czasów Stefana Starzyńskiego nazwany 
„zielonymi płucami Warszawy”. Moim 
zdaniem, powinno się tam stworzyć park 
krajobrazowy dla mieszkańców, a nie 
wycinać drzewa i wywozić śmieci. Może 
powstać tu teren rekreacyjny, z którego 
będą korzystać nie tylko mieszkańcy gminy 
Halinów i okolic, ale także Warszawy, odd-
alonej stąd zaledwie o 20 minut podróży.

Co Państwo robią ze swoimi odpadami?
Propagujemy segregację odpadów. Od-
pady – w większości posegregowane 
– odbierane są od mieszkańców przez 
wyłonioną w przetargu firmę i wywożone 
do zakładu utylizacji odpadów. Wszystko 
zgodnie z nową ustawą, na podstawie której 
to samorządy gminne przejęły obowiązek 
odbioru odpadów od mieszkańców. 

Czy projektowane przez stołeczną spółkę 
wysypisko w jakikolwiek sposób będzie 
służyło polityce odpadowej Pańskiej 
gminy?
Planowana przez MPO inwestycja nie jest 
nam do niczego potrzebna. Co więcej, 
stoi w sprzeczności z interesem naszej 
gminy i mam nadzieję, że nigdy tam nie 
powstanie. Nie jestem przeciwko budow-
ie tego typu inwestycji, ale muszą one być 
planowane i budowane w takich miejs-
cach, gdzie nie będą przeszkadzać innym. 
 
Zarówno władze gminy, jak i sami 
mieszkańcy postanowili walczyć z tą 
inwestycją metodami prawnymi oraz 
administracyjnymi. Jakie rezultaty 
przyniosły do tej pory te interwencje? Czy 
planowane są kolejne – a jeśli tak, to do 
kogo skierowane?

Protesty 
mieszkańców 
– wiece oraz 
blokady ulic – będą 
trwały do skutku.

wysypisk śmieci w Polsce. Skoro jest to 
taka dobra i nieszkodliwa inwestycja, nie 
powinno być żadnych przeszkód, żeby 
MPO znalazło dla niej inną lokalizację.

Protestujący w Warszawie miesz-
kańcy opowiadali niedawno „Poli-
tyce Warszawskiej”, że MPO planuje 
powiększenie należącej do siebie działki 
o niemal 200 hektarów – z 53 do 240. 
Dochodzą do pana takie informacje?
Wspomniane powierzchnie wynikają z 
Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go Zielonki z 1997 roku, w którym to 
planie – mimo protestów gminy Hal-
inów – Zielonka zarezerwowała ok. 
200 hektarów terenów pod wysypisko 
śmieci. Wszystko to na terenie leśnym 
tuż przy granicy z naszą gminą. 

Bartłomiej Kozek, Polityka Warszaw-
ska: Kiedy i w jakich okolicznościach 
MPO zakupiła grunt w okolicy Państwa 
gminy? Czy spółka dyskutowała w 
tym czasie na temat sposobu jego za-
gospodarowania z mieszkańcami 
oraz władzami gmin, na które będą 
oddziaływały ich inwestycje?
Adam Ciszkowski, burmistrz Hali- 
nowa: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszc-
za-nia zakupiło ten grunt 3 października 
2012 roku – bez żadnych konsultacji i 
rozmów ani z władzami gminy, ani też z 
sąsiadującymi z planowanym wysypiski-
em właścicielami budynków i gruntów, 
oddalonych raptem o kilkaset metrów. 

Przy tego typu inwestycjach należy 
uwzględniać stan zastany. Teren ten jest 
położony w gminie Zielonka, tuż przy 
granicy z gminą Halinów. Dzieli go 15 
kilometrów od zabudowań tej pierwszej 
miejscowości i tylko 400 metrów od 
zabudowań w naszej gminie. Co więcej – w 
tej okolicy powstaje coraz więcej budynków 
i terenów rekreacyjnych. Poszkodowanymi 
są tu nie tylko mieszkańcy gminy Halinów i 
okolicznych gmin, ale i Warszawa, bo coraz 
więcej warszawiaków spędza tu swój wol-
ny czas. Musimy zadbać o wspólną sprawę 
ponad granicami administracyjnymi.

Czemu planowana przez MPO loka-
lizacja budzi Państwa zastrzeżenia? 
Proponowali Państwo jakieś alternaty-
wy? Jeśli tak, to jak reagowała na nie 
stołeczna spółka?
Naszym zdaniem, nie jest dopuszczalne 
lokalizowanie tak ogromnych instalacji 
odpadowych w tak niewielkiej odległości 
od zabudowań mieszkalnych, bez jak-
ichkolwiek konsultacji społecznych, a w 
szczególności bez dopuszczenia gminy Hal-
inów – potencjalnie najbardziej poszkodow-
anej przez tą inwestycję – jako strony, na 
żadnym etapie postępowania. Zarówno na 
etapie wydawania decyzji środowiskowej, 
jak i procedury wydania pozwolenia na 
budowę, wnioski gminy Halinów o bycie 
stroną postępowania były odrzucane. 

Nie może być tak że wszystkie koszty 
społeczne, ekonomiczne, ekologiczne i ko-
munikacyjne tej inwestycji ponosi gmina 
Halinów, a zyski płyną do gminy Zielonka 
oraz stołecznego MPO. Zwłaszcza, że cały 
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REKLAMA

R E K L A M A
redakcja@gckgminahalinow.pl

w informacjach gminy halinów

Protesty mieszkańców – wiece oraz blokady 
ulic – będą trwały do skutku, czyli wyco-
fania się MPO z planowanych inwestycji. 
Spodziewam się, że będą przybierały na 
sile. Jeśli dojdzie do prób rozpoczęcia prac 
budowlanych maszyny będą musiały na-
jpierw przejechać przez naszą gminę. 

Jeśli chodzi o drogę administracyjną, 
złożyliśmy szereg pism i odwołań. Naj-
ważniejsze z nich to odwołanie do wojewody 
mazowieckiego w sprawie unieważnienia 
decyzji pozwolenia na budowę wydanej, 
moim zdaniem, niezgodnie z prawem 
przez starostę wołomińskiego. Podejmow-
ane będą wszelkie możliwe środki prawne 
aby ta inwestycja tu nie powstała. 

Mieszkańcy Halinowa zbojkotowali 
niedawno spotkanie z przedstawicie-
lami MPO twierdząc, że powinny się 
odbyć znacznie wcześniej. Zgadza się 
Pan z tą opinią? Jeśli tak, to na jak-
ie działania nadszedł czas teraz – i co 
planuje Pańska gmina?
Te konsultacje są spóźnione – powinny się 
odbyć zanim MPO wydało 40 milionów 
złotych na zakup działki, która nie nada-
je się na lokalizację zakładu śmieciowego 
zakładu. Zapraszam serdecznie MPO oraz 
władze Warszawy do dyskusji na temat al-
ternatywnych lokalizacji.

Najważniejszą dla nas sprawą jest 
unieważnienie decyzji o pozwoleniu na 
budowę. Złożyliśmy odpowiednie doku-
menty do wojewody i wierzymy, że uszanu-
je nasze argumenty. Na podstawie polskiego 
prawa mamy powody sądzić, że pozwole-
nie na budowę wydane zostało bezprawnie. 
Zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Halinów, a konk-
retniej miejscowości Michałów, część drogi 
dojazdowej do tego terenu jest zlokalizow-
ana na terenie leśnym, co jest niezgodne 
z prawem i skutkuje brakiem dostępu do 
drogi publicznej dla omawianej inwestycji. 
Każdy, kto kiedykolwiek coś budował wie 
dobrze, że bez dostępu do drogi publicznej 
nie można uzyskać pozwolenia na budowę. 

Dodatkowo wspominany już przeze 
mnie wcześniej plan zagospodarowania 
Zielonki z 1997 roku sam zauważa, że te 
drogi stanowią komunikację dojazdową 
z wykluczeniem transportu odpadów. 
Skoro MPO zrobiło taki „wspaniały” in-
teres na zakupie tej nieruchomości to na 
pewno nie będzie miało problemu z jej 
sprzedażą i jeszcze na tym zyska.

Dziękuję za rozmowę.

Źródło: Polityka WarszaWska, 
28 marca 2015 r.

10 maja wybory prezydenckie
w nieDZielę 10 Maja 2015 roku oDbęDą się w polsce 
wybory preZyDenckie. lokale wyborcZe bęDą cZynne 
w goDZinacH oD 7.00 Do 21.00. 

Wszelkie informacje w sprawach rejestru wyborców, udzielenia 
pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Halinowie ul. Spółdzielcza 1 w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego i 
Spraw Obywatelskich tel. 22 783 60 20 wew. 111 i 154 lub w formie elektron-
icznej, adres e-mail halinow@halinow.pl 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać ob-
wodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument z fotografią 
umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Każdy wyborca może złożyć wniosek o 
dopisanie go do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania 
najpóźniej do 5 maja 2015 roku. W gminie Halinów wszystkie siedziby obwodow-
ych komisji wyborczych pozostają bez zmian. 

inf. Urząd Miejski W HalinoWie
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Trwa budowa ulicy 
Olszowej w Halinowie

W ramach zadania powstanie ciąg 
pieszo-jezdny z kostki brukowej.
Wykonawca: DOWBUD-C, Warszawa. 
Wartość inwestycji: 336 548,41 zł.

Na ukończeniu  
SUW Wielgolas Duchnowski

Kończy się trwającą od zeszłego roku 
budowa Stacji Uzdatniania Wody w 
Wielgolesie Duchnowskim. Wartość: 
2 386 640,45 zł w tym dofinansowanie 
1 429 879,00 zł ze środków PROW.  
W maju planowane jest uzyskanie poz-
wolenia na użytkowanie. 

Wkrótce budowa  
ul. Konopnickiej

W trakcie realizacji jest projekt bu-
dowy ul. Konopnickiej w Halinowie 
(odcinek od ul. Powstania Styczniowego 
do ul. Okuniewskiej). Został opra-
cowany projekt – brukowa kostka be-
tonowa. Urząd przygotowuje się do 
wyboru wykonawcy. 

Ul. Sienkiewicza  
i ul. Prusa w kostce

Po zakończeniu budowy Gimnazjum w 
Halinowie swoje oblicze zmienią kolejne 
ulice: Sienkiewicza i Prusa, stanowiące 
dojazd do niego. Jest opracowany projekt 
i Urząd jest w trakcie uzyskiwania wy-
maganych pozwoleń. Ze względu na duży 
zakres robót jest brana możliwość eta-

Newsy inwestycyjne
powania prac. Obydwie ulice powstaną 
w kostce betonowej. 

Modernizacja mostów
Na ukończeniu jest modernizacja 

mostu zlokalizowanego w ciągu ul. Pol-

nej w Długiej Kościelnej. Już niedługo 
rozpocznie się znacznie większa in-
westycja – modernizacja mostu przy sta- 
wach halinowskich. Środki na to zadanie 
przeznaczył Powiat Miński oraz Mini-
sterstwo Infrastruktury. Łączna war- 
tośc prac to ponad 2 mln zł.
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www.zanmed.pl 

 

USG GINEKOLOGICZNE 
Rodzaj USG ginekologicznego 

 

USG Ginekologiczne (narządów płciowych) 

USG wczesnej ciąży do 10 tyg. 
USG ciąży genetyczne 11-14 tydz. (podstawowe/ ocena 

zespołów genetycznych wg. FMG) 

USG ciąży połówkowe 18-22 tydz. 

USG ciąży 18-32 tydz. 

USG ciąży 3D/4D (nagranie na płytę DVD) 

Ocena długości szyjki macicy sondą dopochwową 
  

Nasz specjalista:  lek. med. Irmina Buda 

Specjalizuje się z zakresu ginekologii i położnictwa w Klinice Ginekologii i Ginekologii 
Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie . Obecnie prowadzi pracę 
naukowo-badawczą pt. ”Ocena czułości, specyficzności i wartości predykcyjnych komercyjnie 
dostępnych w Polsce testów wykrywających zakażenie HPV oraz badań cytologicznych i 
kolposkopowych” na studiach doktoranckich w WIM. Pracuje również na oddziale 
Ginekologiczno-Położniczymnw SzpitalunPraskim.

 

 

 
 

Godziny otwarcia: 

Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 20:00 

Tel. 22 78 36 023 

e-mail. rejestracja@zanmed.pl 

Ul. Piłsudskiego 33, 05-074 Halinów 
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Caritas Halinów 
niesie pomoc
Zespół caritas prZy parafii 
nMp Matki łaski bożej 
powstał w paźDZierniku 
2010 jako oDpowieDź na 
obserwowane i wciąż 
powięksZające się 
w polskiM społecZeństwie 
Zjawisko bieDy DucHowej 
i Materialnej.

Celem Zespołu jest wyzwole-
nie wrażliwości i organizow-
anie parafialnej wspólnoty 
wiernych do pracy na rzecz 

tych mieszkańców naszej Parafii, którzy 
wymagają naszego wsparcia i pomocy. 
Zespół liczy 15 członków. Współpracujemy 
również z licznymi sponsorami z terenu 
naszej gminy, którzy wspierają nas fi-
nansowo. Bez ich wsparcia i życzliwości 
niemożliwa byłaby nasza praca.

Akcją najbardziej angażującą nasz Zespół 
i najbardziej kosztowną są letnie kolonie dla 
dzieci z terenu naszej gminy. Każdorazowo 
bierze w nich udział ok. 50 dzieci.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia 
przygotowujemy i rozprowadzamy paczki 
świąteczne dla około 100 rodzin oraz orga-
nizujemy Wigilie dla mieszkańców naszej 
gminy. Organizujemy również spotkania 
kolędowe. Szczególnymi gośćmi są dzieci 
ze stowarzyszenia KUBUŚ.

Organizujemy również akcję zbiórki 
i dystrybucji odzieży oraz akcję „Ser-
duszko”. W czasie roku szkolnego 
pomagamy w nauce uczniom szkół pod-
stawowych ponadpodstawowych. Okre-
sowo spotykamy się z osobami starszymi,  
w tym z pensjonariuszami PROMYKA.

Opisana powyżej pomoc stanowi je-
dynie przykład naszej działalności.

Najwięcej funduszy pozyskuje-
my dzięki organizowanemu wiosną 
PIKNIKOWI CARITAS. W dziele tym 
wspierają nas aktywnie osoby prywat-
ne, a także różne stowarzyszenia i orga-
nizacje zarówno z terenu , jak i spoza 
naszej gminy. Wszystkim składam za 
to jeszcze raz gorące podziękowania.  
Osoby mogące i pragnące w jakikol-
wiek sposób nam pomóc zapraszam do 
współpracy.

lidia stUbińska,
 Prezes Caritas HalinóW
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1. wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Lp.
Wyszczególnienie Cena/

/stawka opłaty Jednostka 
miarytaryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat netto

0 1 2 3 5

1

ZWB - Właściciele i zarządcy oraz osoby posiadające 
inny tytuł prawny do budynków mieszkalnych jedno 
i wielorodzinnych, instytucje użyteczności publicznej 

oraz placówki świadczące usługi o charakterze 
socjalno–bytowym wyżej nie wymienione

- cena za m³ dostarczonej wody
- stawka opłaty abonamentowej za wodę (wodomierz/licznik)

- stawka opłaty abonamentowej za wodę (ryczałt)
- stawka opłaty przyłączeniowej

 3,23 zł
4,70 zł
3,52 zł

205,41 zł

zł/m3

zł/m-c
zł/m-c

zł/przyłącze

2

ZWG - Gmina rozliczana za ilość wody dostarczonej 
do zdrojów publicznych, do zraszania ulic i publicznych 
terenów zielonych, do zasilania fontann, oraz za ilość 

wody pobranej przez jednostki 
straży pożarnej

- cena za m³ dostarczonej wody
- stawka opłaty abonamentowej za wodę (wodomierz/licznik)

- stawka opłaty abonamentowej za wodę (ryczałt)
- stawka opłaty przyłączeniowej

3,23 zł
4,70 zł
3,52 zł

205,41 zł

zł/m3

zł/m-c
zł/m-c

zł/przyłącze

3
ZWL - Użytkownicy lokali użytkowych usługowych  

i handlowych
- cena za m³ dostarczonej wody

- stawka opłaty abonamentowej za wodę (wodomierz/licznik)
- stawka opłaty abonamentowej za wodę (ryczałt)

- stawka opłaty przyłączeniowej

3,23 zł
9,40 zł
7,04 zł

205,41 zł

zł/m3

zł/m-c
zł/m-c

zł/przyłącze

4 ZWS - Zakłady przemysłu spożywczego i 
farmaceutycznego 

- cena za m³ dostarczonej wody
- stawka opłaty abonamentowej za wodę (wodomierz/licznik)

- stawka opłaty abonamentowej za wodę (ryczałt)
- stawka opłaty przyłączeniowej

3,27 zł
9,40zł
7,04 zł

205,41 zł

zł/m3

zł/m-c
zł/m-c

zł/przyłącze

5 ZWP - Zakłady przemysłowe, produkcyjne i pozostałe 
usługi

- cena za m³ dostarczonej wody
- stawka opłaty abonamentowej za wodę (wodomierz/licznik)

- stawka opłaty abonamentowej za wodę (ryczałt)
- stawka opłaty przyłączeniowej

3,30 zł
9,40 zł
7,04 zł

205,41 zł

zł/m3

zł/m-c
zł/m-c

zł/przyłącze

2.  wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

Lp.
Wyszczególnienie Cena/ stawka 

opłaty Jednostka 
miary

taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat netto

0 1 2 3 5

1

OŚB - Właściciele i zarządcy oraz osoby posiadające 
inny tytuł prawny do budynków mieszkalnych jedno 
i wielorodzinnych, instytucje użyteczności publicznej 

oraz placówki świadczące usługi o charakterze 
socjalno–bytowym wyżej nie wymienione 

- cena za m³ odprowadzonych ścieków
- stawka opłaty abonamentowej za ścieki 

(urządzenie pomiarowe/licznik)
- stawka opłaty abonamentowej za ścieki (ryczałt) 

- stawka opłaty abonamentowej za ścieki – dodatkowy 
wodomierz

- stawka opłaty przyłączeniowa 
- stawka opłaty przekroczeniowej za ścieki

5,91 zł
8,57 zł

7,31 zł
2,10 zł

205,41 zł
----------

zł/m3

zł/m-c

zł/m-c
zł/m-c

zł/przyłącze
-----------

3 OŚL - Użytkownicy lokali użytkowych, 
usługowych i handlowych 

- cena za m³ odprowadzonych ścieków
- stawka opłaty abonamentowej za ścieki (urządzenie 

pomiarowe/licznik)
- stawka opłaty abonamentowej za ścieki (ryczałt)

- stawka opłaty abonamentowej za ścieki – dodatkowy 
wodomierz

- stawka opłaty przyłączeniowej
- stawka opłaty przekroczeniowej za ścieki

5,91 zł
12,85 zł

10,96 zł
3,15 zł

205,41 zł.
------

zł/m3

zł/m-c

zł/m-c
zł/m-c

zł/przyłącze
------

5
OŚP  - Zakłady przemysłu spożywczego i 

farmaceutycznego , oraz Zakłady przemysłowe, 
produkcyjne, i pozostałe usługi 

- cena za m³ odprowadzonych ścieków
- stawka opłaty abonamentowej za ścieki 

(urządzenie pomiarowe/licznik)
- stawka opłaty abonamentowej za ścieki 

(ryczałt)
- stawka opłaty abonamentowej za ścieki – dodatkowy 

wodomierz
- stawka opłaty przyłączeniowej

- stawka opłaty przekroczeniowej za ścieki

9,52 zł
25,71 zł

21,93 zł

6,30 zł

205,41 zł
wg zał. nr 4

zł/m3

zł/m-c

zł/m-c

zł/m-c

zł/przyłącze
------

zakład komunalny w halinowie, 
ul. józefa piłsudskiego 77, 05-074 halinów,

 na podstawie uchwały nr rady miejskiej w halinowie w sprawie: zatwierdzenia taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ogłasza taryfy 

na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
ceny obowiązują od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.
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Panie Burmistrzu czy jest możliwość 
zainstalowania monitoringu w różnych 
newralgicznych miejscach Halinowa, 
a w szczególności na pętli autobuso-
wej? Odbywające się tam rajdy kiedyś 
skończą się tragicznie.

 Barbara, Hipolitów

Pani Barbaro, trudnością nie jest sam 
zakup czy montaż kamer. Gmina musi 
rozwiązywać ten problem kompleksowo, 
stopniowo tworząc strefy monitorowania 
newralgicznych punktów znajdujących 
się na jej całym obszarze. Kwestią która 
musi być tu dobrze rozwiązana to sk-
oordynowanie monitoringu z systemem 
reagowania policji. Sprawy te omawiane 
z Komendantem Powiatowym Policji czy 
poruszane na konferencjach Komendy 
Stołecznej dążą w tym właśnie kierunku 
– rozwiązań kompleksowych. Zintegro- 
wany system monitoringu z powiadami-
aniem funkcjonariuszy policji i innych 

Pytania do 
burmistrza

służb o sytuacji zagrożenia 
będzie kompleksowym i 
sprawnym rozwiązaniem 
zgłaszanych przez Panią i nie 
tylko problemów dotyczących 
bezpieczeństwa. Kamery będą musiały 
znaleźć odzwier ciedlenie w stanow-
isku osoby, która będzie je na bieżąco 
monitorować i być w ciągłej gotowości. 
Bez takiego stanowi-ska będziemy mieli 
często sytuację, która zdarzała się w 
początkach zakładania takich sys-
temów np. w Warszawie kiedy to 
widziana była w godzinach nocnych 
niewyraźna twarz sprawcy a nikt na 
zdarzenie nie reagował. Podsumowując – 
zamierzamy w tej kadencji uruchomić w 
niektórych miejscach gminy taki system.

Panie Burmistrzu, kiedy będzie 
uchwalony plan zagospodarowania 
miejscowości Halinów dla części B, 
czyli tej, która na razie nie została 
przyjęta?

 Wanda, Halinów

Pani Wando, plan zagospo-darow-
ania dla miejscowości Halinów (część 
A i C) wszedł już w życie, natomiast 

część B, czyli tereny 
położone blisko rzeki 
Długiej musiały zostać 
z niego wyłączone. 
Stało się tak, ponieważ 

w 2006 roku większość 
tych terenów została 

wpisana do map przeciw- 
powodziowych Województwa Ma-

zowieckiego przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej (RZGW). W 
obecnych procedurach planistyc-
znych instytucja nadzorcza czyli 
Wojewoda Mazowiecki zabrania 

jakiejkolwiek lokalizacji wszel-
kich zabudowań na terenach zalewow-
ych. Nawet jeśli tereny te fizycz-nie nie 
są zagrożone powodzią, to dopóki mapy 
przeciwpowodziowe nie zmienią się, a 
może je zmienić tylko RZGW, wprow-
adzenie w części B nowego planu za-
gospodarowania oznaczałoby wyłączenie 
z większości tego terenu wszelkiej zabu-
dowy – co byłoby niekorzystne dla 
mieszkańców Halinowa. Dlatego też 
plan dla części B będzie przyjęty po aktu-
alizacji map przeciwpowodziowych. Nie 
mamy niestety jako gmina wpływy na 
termin tej aktualizacji.
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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

Szanowny Pan Adam Ciszkowski
Burmistrz Miasta i Gminy Halinów

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Burmistrzu,

Dobiega powoli końca budowa 
nowego gimnazjum w Halinowie. W 
związku z tym trwają poszukiwania oraz 
rozmowy na temat patrona dla nowo 
powstałej placówki. Jako uczniowie gim-
nazjum oraz mieszkańcy gminy Halinów 
chcielibyśmy zaproponować kandydaturę 
Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. Była 
to sanitariuszka V Brygady Wileńskiej 
Armii Krajowej, której dowódcą był mjr 
Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka”. 

Zanim została przyjęta do oddziału 
majora Zygmunta Szendzielarza ps. 
„Łupaszko”, złożyła przysięgę wojskową, 
na mocy której miała zachować wierność 
Rzeczpospolitej, rzetelnie wykonywać 
rozkazy przełożonych, robić wszyst-
ko, aby nie dopuścić do dekonspiracji 
oddziału przez Sowietów oraz wiernie 
służyć Panu Bogu. Po schwytaniu jej 
przez Urząd Bezpieczeństwa w nocy z 19 
na 20 lipca w 1946 roku została aresztow-
ana i osadzona w pawilonie V więzienia 
w Gdańsku jako więzień specjalny. 

W śledztwie była bita i poniżana; 
mimo to odmówiła składania zeznań 
obciążających członków brygad 
wileńskich Armii Krajowej. Została ska-
zana na śmierć 3 sierpnia przez sąd kie-
rowany przez mjr. Adama Gajewskiego i 
zastrzelona 28 sierpnia 1946 wraz z Felik-
sem Selmanowiczem ps. „Zagończyk”, w 
więzieniu przy ul. Kurkowej w Gdańsku. 
Według relacji przymusowego świadka 
egzekucji, ks. Mariana Prusaka, ostatni-
mi słowami „Inki” było: Niech żyje Pol-
ska! Niech żyje „Łupaszko!”

Miejsce pochówku Danuty Sie-
dzikówny „Inki” zostało przez UB uta-
jnione. Strażniczka więzienna, poruszona 
jej losem, przekazała gryps do znajomych 
w Gdańsku: „Powiedzcie mojej babci, że 
zachowałam się jak trzeba...”. Wszystkie 
te wydarzenia miały miejsce w momen-
cie gdy Danuta Siedzikówna nie miała 
ukończonych jeszcze 18 lat.

Uważamy, że postać tej osoby byłaby 
wspaniałym patronem dla nowego gim-
nazjum. Młoda dziewczyna odznaczyła 
się ogromną odwagą, wiernością Rzecz-
pospolitej oraz ufnością w miłość Boga. 

Nigdy nie zdradziła swojego oddziału, 
mimo bardzo ciężkich przesłuchań, zas-
traszania oraz spreparowanego śledztwa, 
wraz z fałszywymi dowodami.

 „Inka” należy do grona tzw. „Żołnierzy 
Wyklętych”. Komuniści chcieli, aby pamięć 
oraz istnienie takich osób zostały na zawsze 
zapomniane. Nadanie imienia nowemu 
gimnazjum właśnie Danuty Siedzikówny 
„Inki” byłoby wspaniałym hołdem 
złożonym tym bohaterom, którzy zostali 
pochowani w bezimiennych grobach. 

Warto zwrócić uwagę na to, że tylko 
dwie szkoły w Polsce noszą imię tej 
zasłużonej dla Polski młodej dziewczyny. 
Ponadto we wrześniu 2014 odnalezi-
ono na Cmentarzu Garnizonowym w 
Gdańsku nieoznaczony grób. Po odpow-
iednich badaniach, naukowcy ogłosili że 

zidentyfikowano tam szczątki właśnie 
Danuty Siedzikówny ps. „Inka”.

Pragniemy, aby Pan Burmistrz pochylił 
się nad tą kandydaturą i wybrał na patro-
na nowej placówki oświatowej wspaniały 
przykład dla każdego mieszkańca Hal-
inowa, a zwłaszcza dla uczniów Gim-
nazjum w naszym mieście. 

Z poważaniem
uczniowie, absolwenci 

oraz mieszkańcy Halinowa 

Autorzy listu: Maria Grądzka, 
Daria Domańska, Piotr Misiewicz, 

Michał Gójski, Paweł Kwaśny, Krys-
tian Zegadło, Kamil Gradus, Damian 

Drosio, Przemysław Drosio, Adri-
an Beczek, Adrian Grabowski, Rafał 

Rąbalski, Patryk Gniado.

List otwarty do Burmistrza
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o poDsuMowanie DotycHcZasowycH występów  
w seZonie 2014/2015 poprosiliśMy wicepreZesa i oDbie- 
rającego lesan Halinów krZysZtofa janusZewskiego: 

Lesan nadal w grze
o II ligę siatkówki

Do rozgrywek przystąpiliśmy pełni nadziei 
na udany sezon, czyli na pierwsze lub drugie 
miejsce w tabeli, które gwarantuje udział w 
turnieju o awans do II ligi. Mieliśmy pod-
stawy, żeby tak myśleć, ponieważ nasze szeregi 
zostały wzmocnione kilkoma zawodnika-
mi o ponadprzeciętnych umiejętnościach, 
np: Tomasz Walendzik - rozgrywający z I 
ligi. Wiedzieliśmy, że walka o „górę tabeli” 
nie będzie łatwa. Do gry zgłosiły się zespoły, 
które wielokrotnie udowadniały, że walczą 
o każdy punkt. Sezon zaczęliśmy od poje-
dynku z faworytem - zespołem KS Metro 
Warszawa, których reżyserem gry jest Meciej 
Stępień, reprezentujący w poprzednim se-
zonie drużynę Politechniki Warszawa (Plus-
Liga). Pomimo porażki nie spuszczaliśmy 

głów. W dalszej części sezonu nie potrafiliśmy 
jednak sprostać takim zespołom jak KKS 
Kozienice czy świetnie grającym juniorom 
UMKS MOS Wicher Kobyłka Warszawa. 
Nasza drużyna potrzebuje czasu, żeby się 
ułożyć. Nie udało nam się „przeskoczyć” eta-
pu formowania się i scalania zespołu, mimo 
że niekiedy „stawaliśmy na rzęsach”, żeby coś 
zmienić. Straty punktów doprowadziły nas 
do sytuacji, w której musieliśmy walczyć o 4. 
miejsce w tabeli. 18 kwietnia zagraliśmy os-
tatni mecz w sezonie. Na naszej drodze stał 
solidny zespół SPS 4CV Garwolin, który 
w pierwszym pojedynku z nami zwyciężył 
3:1. Tym razem my wygraliśmy 3:1. To 
zwycięstwo daje nam to IV miejsce w tabeli 
oraz udział w turnieju o awans do II ligi.
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1 KS Metro 
Warszawa 20 18 2 51 56 21 2.67

2 KKS Armat 
Kozienice 19 15 4 46 51 20 2.55

3 SPS 4CV 
Garwolin 20 15 5 45 50 20 2.5

4 UKS Lesan 
Halinów 20 13 7 39 45 28 1.61

5 GKS Jaguar 
Wolanów 20 12 8 38 46 35 1.31

6

UMKS MOS 
Wicher 
Kobyłka 
Warszawa

19 11 8 30 37 35 1.06

7
UKS Sparta 
Grodzisk 
Mazowiecki

20 6 14 21 34 47 0.72

8
UKS Iskra 
Volley 
Zielona

19 4 15 14 23 51 0.45

9 MKS MDK 
Warszawa 19 5 14 12 24 49 0.49

10 KS Zawkrze 
Mława 18 4 14 12 19 48 0.4

11
UKS 
Wilanów 
Powsinek

17 3 14 10 17 45 0.38

12 UKS Iskra 
Gózd 0 0 0 0 0 0 0

III liga mazowiecka 2014/2015
Tabela

REKLAMA

SRT w dobrej formie
Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty prowadzi pięć roczników, 

które biorą udział w rozgrywkach Mazowieckiego Związku Piłki 
Nożnej. Bardzo duże sukcesy osiąga rocznik 2006, który w ostat-
nich dwóch meczach odniósł dwa zwycięstwa. Najpierw w „der-
bach Halinowa” pokonał 10:3 drużynę Respekt Halinów, zaś 
19 kwietnia pewnie wygrał u siebie 9:1 z Polonezem Warszawa. 
Dziękujemy kibicom za doping na halinowskim Orliku. Warto 
też pochwalić drużynę seniorów SRT, którzy prowadzą w tabeli 
B klasy.



15

INFORMACJE
GMINY HALINÓW

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

Kajakiem pokonał 
115 km
DariusZ łapiński Z Halinowa wZiął 
uDZiał w ii cross Maratonie kajakowyM 
na pilicy -  jeDynyM takiM w polsce 
spływie kajakowyM na Dystansie 
115 kM. 

Pan Darek nie tylko pokonał tę morderczą odległość w 
11 godzin 6 minut i 20 sekund, ale wpłynął na metę 
na trzecim miejscu. Wyścig był dedykowany dzieciom 
z autyzmem i nosił tytuł „Wielka siła”.

Zawody odbyły się 28 marca. Na starcie zameldowało 
się 97 zawodników, ale do mety dotarło zaledwie 33 z nich. 

Już to świadczy, jak wielki był to wysiłek. Uczestnikami byli 
śmiałkowie z całej Polski, a także dwóch pochodziło z Litwy.

Sukces Pana Dariusza jest godny uznania, ale nieprzypad-
kowy. Nasz bohater jest bowiem wielokrotnym zwycięzcą 
cyklu imprez kajakowych Grand Prix Polskiego Związku Ka-
jakowego. 

reD.

Trzynaście medali dla Halinów Team 
aż tyle MeDali wywalcZyli MłoDZi juDocy Z uczniowskiego klubu sporTowego 
„halinÓw Team” poDcZas serii ZawoDów w raMacH warsZawskiej oliMpiaDy 
MłoDZieży. 

22 marca na hali sportowej 
Gimnazjum nr 119 
im. Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie odbyła się Warszawska 
Olimpiada Młodzieży w kategoriach: 
młodzików i juniorów młodszych. Po 
ciężkich i emocjonujących walkach pier-
wsze miejsce w swojej grupie wiekowej 
wywalczyła Julka Kłusek, a Kuba Ko-
bierski wywalczył trzecie miejsce.  W 
zawodach dzielnie walczyła także Ania 
Łukaszewicz, której zabrakło troszkę 

szczęścia, gdyż zajęła 
czwartą lokatę. 

Kolejny marcowy weekend także 
przyniósł wiele radości ze startów 
naszych zawodników. W sobotę 28 
marca rywalizowały dzieci z roczników 
2005–2007. Ta kategoria wiekowa jest 
najmłodsza w rywalizacji JUDO i tym 
bardziej cieszą „nasze” złote medale, które  
wywalczyli kolejno: Michał Pietroń, 
Gabrysia Basiak, Filip Jemioło oraz 
Oliwka Gajewska. Brązowe medale 
wywalczyli Tatiana Obal oraz Dawid 
Siudek. Pierwszy start w zawodach JU-
DO „zaliczyli” Amelka Ptasińska i 
Karol Luśni. Oboje zajęli piąte miejs-
ca w swoich kategoriach wagowych, co 

jak na pierwszy start jest niezłym  
i obiecującym osiągnięciem.

W niedzielę 29 marca 
walczyli starsi judocy. Ten 
start również najeży zaliczyć 
do udanych, gdyż zawod-
nicy z Halinowa zdobyli 
pięć kolejnych medali. Bez-

konkurencyjny w swojej 
kategorii okazał się Ku-

ba Bogdaniuk, 
który wszyst-

kie swoje 
w a l k i 

rozstrzygnął przed czasem i w pełni 
zasłużenie zajął pierwsze miejsce. Aż 
trzy srebrne medale wywalczyły: Ni-
na Woźnicka, Gabrysia Bogdaniuk, a 
także Jakub Kuban dla którego był to 
pierwszy start po półrocznej przerwie 
spowodowanej złym stanem zdrowia. Na 
trzeciej pozycji, zdobywając brąz znalazła 
się Natalka Łukaszewicz, która bardzo 
dzielnie walczyła nie odpuszczając swoim 
rywalkom. W turnieju brali udział 
również Franek Bogdaniuk i Bartek 
Litwińczuk, którzy już w eliminacjach 
musieli uznać wyższość swoich rywali na 
macie.

Marzec był bardzo pracowity i obfity  
w medale dla Judoków z Halinowa, 
kwiecień także zapowiada się emocjonująco. 
Trenerzy Bartłomiej Bogdaniuk oraz 
Marek Bieleń szykują „swoich” zawod-
ników do pierwszych zawodów zagran-
icznych. Nasz klub został zaproszony na 
międzynarodowe zawody na Litwie, które 
odbędą się w długi weekend majowy. 

Wszystkim zawodnikom oraz tren-
erom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów, a my wszyscy trzymajmy kciu-
ki za naszych halinowskich judoków.

WojCieCH bogdaniUk

Prezes zarządU Uks „HalinóW 
team” 
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R E K L A M A
redakcja@gckgminahalinow.plw informacjach 

gminy halinów


