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• SRT – mistrzowski 
awans do A klasy  str.  15

• Michałów 
bez wysypiska  str.6
• Nowi dyrektorzy 

w szkole w Halinowie  str. 5

11 czerwca 2015 roku odbyła się uro-
czysta sesja rady miejskiej w halinowie 
poświęcona jubileuszowi 25-lecia 
odrodzonego samorządu w polsce. 

Z tej okazji wyróżnionych zostało prawie 50 osób – emery-
towanych i obecnych pracowników Urzędu Miejskiego 
w Halinowie, a także wieloletnich sołtysów i radnych 
gminy oraz wójtów 

i burmistrzów sprawujących 
tę funkcję począwszy od 1990 
roku. Obchody zorganizowane 
zostały w nowej strażnicy OSP 
Długa Kościelna.

Ciąg dalszy na str. 3

Jubileusz 25-lecia samorządu

W poprzednim numerze „Informacji Gmi-
ny Halinów” pisaliśmy o 1,5 mln zł pozys-
kanym przez Gminę Halinów na budowę 
kanalizacji w Hipolitowie. Tym razem 

mamy kolejne dobre wieści. Dzięki zaangażowaniu Burmistrza 
Adama Ciszkowskiego pozyskaliśmy kolejne środki zewnętrzne 
na ważne inwestycje. Po pierwsze pozyskane zostało 523 tys. zł z 
tzw. schetynkówki na przebudowę ul. Warszawskiej biegnącej od 
Długiej Szlacheckiej do Sulejówka-Miłosny.  Po drugie Ministerst-
wo Kultury przekazało gminie 375 tys. zł na długo wyczekiwaną 
modernizację i przebudowę domu kultury w Halinowie – daw-
nego dworku „Skruda” (na zdjęciu). Obydwie kwoty zostały 
wprowadzone do budżetu na sesji 15 czerwca 2015 r. 

Ten stary dworek, który przez wiele lat służył za szkołę 
podstawową i który przez wielu mieszkańców nazywany jest 
Starą Szkoła to obiekt w bardzo złym stanie technicznym i wy-
maga gruntownej rewitalizacji. Burmistrz Adam Ciszkowski 
zapowiadał, że poprawi stan budynku i podjęte kroki o tym 
świadczą. Ale to dopiero początek, bo na realizację tego zadania 
potrzeba w sumie około 3 milionów złotych.

Kolejne pieniądze pozyskane 
na ważne inwestycje 

czy budynek domu kultury odzyska 
dawną świetność?

od lewej: radny powiatowy ireneusz piasecki, wice- 
marszałek woj. mazowieckiego janina ewa orzełow-
ska, przewodniczący rady miejskiej w halinowie 
marcin pietrusiński, burmistrz halinowa adam cisz-
kowski, wicestarosta miński krzysztof płochocki.
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Dwa mosty remontowane
Trwają prace remontowe mostu przy 

stawach halinowskich - w ciągu drogi 
powiatowej z Halinowa w kierunku Ka-
zimierowa i dalej Chobotu. Wykonaw-
ca „Skanska S.A.” Koszt przebudowy 
– 1.644.811,58 zł. Termin realizacji do 
30 października 2015 r. Nowy most 
będzie wykonany jako konstrukcja  
jednoprzęsłowa, swobodnie podparta z 
belek prefabrykowanych typu T. Na czas 
przebudowy, uruchomiono przejście dla 
pieszych i rowerzystów przez teren stawów 
PZW, czynne codziennie od poniedziałku 
do piątku od godz. 7.00 do 19.00. 

Aby mogła spokojnie przebiegać prze-
budowa mostu przy stawach, najpierw 
musiała zostać zakończona przebudowa 
drugiego mostu, również w Długiej 
Kościelnej w ciągu drogi gminnej ul. 
Polnej przez rzekę „Długą”. Ten most 
również wymagał gruntownej naprawy. 
Jego wykonawcą był „Zakład Robót 
Drogowo – Mostowych Janusz Sabok”. 
Koszt remontu – 113.584,51 zł. Prace 
realizowano od 10 marca do 30 kwiet-
nia b.r. W ramach remontu wymieniono 
wszystkie elementy drewniane, zabez-
pieczono konstrukcję stalową i betonową 
powłokami ochronnymi, wykonano 
nowe zbrojenie podkładów drewnianych 
oraz ułożono nakładkę z mas asfaltow-
ych. Dodatkowo w celu ochrony mostu 
i drogi przed samochodami ciężarowymi 
na skrzyżowania ul. Polnej z drogą do oc-
zyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej 
oraz skrzyżowania ul. Polnej z ul. 

Newsy inwestycyjne

Czereśniową w Kazimierowie ustawiono 
bramownice drogowe, które ograniczają 
wysokość poruszających się pojazdów do 
3,20 m.

Ul. Olszowa w kostce
W Halinowie zakończono przebudowę 

drogi gminnej ul. Olszowej. Wykonaw-
ca „Dowbud-C”. Koszt przebudowy 
– 336.548,41. W ramach zadania wyko-
nano pełną podbudowę oraz nową 
nawierzchnię drogi z kostki brukowej 
betonowej grubości 8 cm, wraz ze zjaz-

dami do posesji. Dodatkowo na ul. 
Olszowej zainstalowano system drenaży 
poprawiających odwodnienie pasa 
drogowego oraz terenów przyległych.

Powstał skwer w centrum 
W centrum miasta naprzeciw 

Urzędu Miejskiego w Halinowie przy 
ul. Spółdzielczej powstał plac zabaw z 
parkingiem i przepiękną zielenią, która 
odmieniła oblicze centrum. Wykonawcą 
robót ziemnych, elektrycznych i brukar-
skich była firma „Mar-Kop” Ewa Vio-
letta Słodownik. Koszt 151 638,09 zł. 
Dostawca wyposażenia placu zabaw oraz 
placu fitnes – „Comes Sp.j”. Koszt – 
105 892, 27 zł. Termin realizacji upłynął 
30 czerwca b.r.

Nowe nakładki asfaltowe
28 maja Gmina Halinów rozstrzygnęła 

przetarg na modernizację dróg gmin-
nych. W ramach zadania zostaną wyko-
nane nakładki asfaltowe: ul. Zachodnia w 
Halinowie, ul. Wschodnia w Ha-linow-
ie, ul. Łąkowa w Hipolitowie, ul. 
Brzezińska w Nowym Koniku (odcinek 
od drogi krajowej ~ 350 mb) oraz progi 
zwalniające w Kazimierowie na ul. Pol-
nej. Koszt: 286.933,54 zł. Wykonaw-
ca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i 
Mostów Sp. z o.o. Termin realizacji: do 
11 września 2015 r.

nowe oblicze centrum halinowa.

 radny mirosław szmurło oficjalnie otwiera skwer
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Jubileusz 
25-lecia samorządu 
Ciąg dalszy ze str.1

Rangi uroczystości nadał list 
od Prezydenta Elekta An-
drzeja Dudy, który został 
nadesłany na tę okoliczność, 

a odczytał go poseł Grzegorz Woźniak. 
Ponadto uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością: poseł Krzysztof Borkowski, 
wicemarszałek Województwa Mazowiec-
kiego Janina Ewa Orzełowska, wicestaros-
ta Krzysztof Płochocki, radni powiatowi 
Robert Grubek, Ireneusz Piasecki i Piotr 
Wieczorek, przewodniczący Rady Powia- 
tu Mińskiego Daniel Milewski, były 
wójt i burmistrz Halinowa Zbigniew 
Niewiatowski, byli radni gminni, a także 
duchowni z terenu Gminy Halinów –  
ks. prałat Jan Ruciński oraz ks. proboszcz 
Robert Szewczyk, pracownicy Urzędu 
Miejskiego, sołtysi, strażacy. Gości wita-
li Burmistrz Adam Ciszkowski i Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Halinowie 
Marcin Pietrusiński.

Uroczystości rozpoczęły się odegraniem 
hymnu państwowego przez orkiestrę OSP 
Okuniew pod dyrygenturą majora Artu-
ra Czereszewskiego. W pierwszej części 
sesji odbyła się prezentacja gminy Ha-
linów poświęcona jubileuszowi 25-lecia 
samorządu, którą opracowało Gminne 
Centrum Kultury. Na kilkudziesięciu slaj-

dach można było obejrzeć jak na przestrze-
ni lat zmieniło się „na plus” oblicze gminy 
Halinów. Nowe drogi i chodniki, sie-
ci wodne i kanalizacyjne, nowe obiek-
ty bazy sportowej i wiele innych, a przy  
okazji ciągły wzrost liczby mieszkańców – 
to wszystko dawało obraz gminy jako no-
woczesnej i rozwijającej się.

Właśnie o tych zmianach mówiła 
każda z osób przemawiających. Pani 
wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska 
podkreślała głównie sukcesy burmistrza 
Adam Ciszkowskiego w pozyskiwan-
iu środków zewnętrznych. Wicestarosta 
Krzysztof Płochocki mówił, że tak dobrej 
współpracy Powiatu Mińskiego i Gminy 
Halinów jeszcze nigdy nie było. Również 
poseł Grzegorz Woźniak wyrażał swoje 
uznanie dla tego, jak bardzo Halinów 
się zmienił w ciągu ostatnich lat. Ciepłe 
słowa za dokonane osiągnięcia były kie-
rowane do władz gminnych, ale także do 
pracowników halinowskiego magistratu. 

Przed drugą prezentacją odbył się krótki 
program artystyczny w wykonaniu pana 
Mirosława Borczyńskiego, który zaśpiewał 
i zagrał piosenki barda „Solidarności” Jacka 
Kaczmarskiego. Po nim drugą prezentację 
przedstawił burmistrz Adam Ciszkowski. 
Poświęcona była ona składom rad gminy i 
władz gminy począwszy od 1990 roku. Na 
sali obecny był między innymi Zbigniew 

Wyróżnieni wójtowie/burmistrzowie: 
Jan Konowrocki, Stanisław Bujalski, Grzegorz 
Witkowski, Zbigniew Niewiatkowski, Jolanta 
Damasiewicz, Adam Ciszkowski

Wyróżnieni radni: Bogdan Janczarek, 
Jan Jeziorski, Wiesława Koszewska, Adam 
Ludwiniak, Zbigniew Niewiatowski, Jan Papis

Wyróżnieni emerytowani pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Halinowie: 
Wiesława Świerczyńska, Halina Szmit, Józefa 
Halina Porosiło, Elżbieta Halina Żaboklicka, 
Kazimierz Fiodorczyk, Aleftina Kowalczyk, Anna 
Słumińska, Teresa Wyrostkiewicz, Bożena 
Borawska, Henryka Pazio, Janina Kobza, Jadwiga 
Kaczmarczyk, Wawrzyniec Szmit, Witold Wojda

Wyróżnieni obecni pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Halinowie: 
Krystyna Skwarek, Ewa Zarzycka, Danuta 
Krawczyńska, Joanna Słowik, Mariusz Słumiński, 
Ewa Zgutka, Agata Zalewska, Wiesława Kowalska

Wyróżnieni sołtysi: Maria Bartnicka, Bogdan 
Boguszewski, Tomasz Czerwiński, Stanisław 
Dobosiewicz, Wiesław Gadomski, Halina Kuć, Halina 
Maciak, Józefa Porosiło, Maria Pszczółkowska, Jan 
Skolimowski, Władysława Zawadka

Niewiatowski – pierwszy burmistrz Ha- 
linowa – po tym jak w 2001 roku Halinów 
otrzymał prawa miejskie. Przybyli również 
radni pierwszej kadencji samorządu z lat 
1990-1994 i późniejszych kadencji. Dla 
wielu z nich uroczystość była okazją do 
spotkania po latach. 

Całe wydarzenie można podsumować, 
jako bardzo udane. Uroczystości 25-lecia 
odrodzonego samorządu odbywają się w 
całym kraju, a Halinów włączył się bard-
zo uroczyście do tego jubileuszu. Organi-
zatorem był Urząd Miejski w Ha-linowie 
wspólnie z Gminnym Centrum Kultury 
przy współpracy z OSP Długa Kościelna.

Powyżej przedstawiamy listę osób 
wyróżnionych w rocznicę 25-lecia odro-
dzonego samorządu w gminie Halinów
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obchody przyciągnęły 
wielu gości.

sesję poprowadził przewodniczący rady 
marcin pietrusiński.
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ŁATWIEJ Z BUDOWĄ 
I REMONTEM DOMU

tWÓj pOseŁ pOdpOWiada: 

z dniem 28 czerwca br. weszła w Życie  nowelizacja 
prawa budowlanego, która zawiera bardzo istotne 
zmiany w procesie budowy i remontu domu. ZMIANY 
majĄ UProŚcIĆ I PrZYSPIESZYĆ ProcESU BUDoWLanY 
DLa WIĘKSZoŚcI InWESTYcjI BUDoWLanYch. 

Nowela przewiduje kilka 
głównych zmian, które mają 
uprościć  proces uzyskiwan-
ia pozwolenia na budowę i 

oddanie budynku do użytku. 

1. Rezygnacja z pozwolenia na 
budowę i przebudowę domu jedno-
rodzinnego

Zniesienie obowiązku uzyskania poz-
wolenia na budowę lub przebudowę do-
mu jednorodzinnego to najważniejsza 
zmiana w ustawie Prawo budowlane. 
W wyniku tej zmiany będzie można 
rozpocząć budowę domu po dokonaniu 
zgłoszenia. Taka możliwość przysługiwać 
będzie inwestorowi realizującemu bu-
dynek, którego obszar oddziaływania 
nie wykracza poza granice działki objętej 
inwestycją, czyli w sytuacji, w której dom 
nie jest uciążliwy dla sąsiadów.  W ciągu 
30 dni od złożenia zgłoszenia przez in-
westora urząd będzie miał możliwość 
wniesienia sprzeciwu. Roboty budowlane 
będzie można rozpocząć na podstawie 
nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę w przypadku, gdy stroną w 
postępowaniu w sprawie pozwolenia 
na budowę będzie wyłącznie in-
westor. Urząd będzie miał 
14 dni od dnia złożenia 
wniosku na wezwanie 
inwestora w celu 
uzupełniania ewentu-
alnych braków w do-
kumentacji; jeżeli nie 
będzie odzewu ze st-
rony administracji in-
westor może przystąpić 
do prac budowlanych. 
Bez pozwolenia na 
budowę wybudujemy 
również wolno stojące 

parterowe budynki gospodarcze – do 
których zalicza się także garaże, altany, 
ganki, ogrody zimowe – o powierzchni 
zabudowy do 35 mkw.

2. Mniej załączników do projektu 
budowy domu jednorodzinnego.

Po zmianach w prawie budowlanym 
nie będzie obowiązku dołączania do pro-
jektu budowlanego oświadczeń:

• o odbiorze ścieków, 
• o warunkach przyłączenia domu jed-

norodzinnego do sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej, 
elektroenergetycznej i telekomunika-
cyjnej, 

• od zarządcy drogi o możliwości 
połączenia działki, na której będzie stał 
dom, z drogą publiczną (z wyjątkiem 
dróg krajowych i wojewódzkich, dla 
których takie uzgodnienia nadal będą 
konieczne).

• o zapewnieniu dostaw energii, 
ciepła, wody i gazu, 

Kiedy już zgłosimy 
budowę, odpowiedni 
urząd będzie miał 30 dni 
na ewentualne zgłoszenie 

sprzeciwu. Może go zgłosić 
kiedy np. okaże się, że strefa 

oddziaływania budynku 
jednorodzinnego 
wykracza poza 
działkę na której 
ma być post-
awiony. Jeśli 

w ciągu 30 dni sprzeciw się nie pojawi 
oznaczać będzie to zgodę na inwestycję.

3.Zgłoszenie na użytkowanie bu-
dynku zamiast pozwolenia na 
użytkowanie i tzw. milcząca zgoda.

W nowym Prawie budowlanym 
poszerzona zostanie lista obiektów, 
których użytkowanie nastąpi na pod-
stawie zgłoszenia , a nie jak dotych-
czas na podstawie decyzji nadzoru 
budowlanego wydającego pozwolenie 
na użytkowanie. Oprócz domów jedno-
rodzinnych procedura zgłoszenia będzie 
obowiązywać też inne obiekty, np.: war-
sztaty rzemieślniczych, stacje obsługi po-
jazdów, myjnie samochodowe, garaże z 
pięcioma stanowiskami, obiekty maga-
zynowe (typu skład, chłodnia, hangar, 
wiata) oraz niektóre budynki kolejowe, 
place składowe, parkingi i stawy rybne.

Skrócony ma być czas uzyskania tzw. 
milczącej zgody na użytkowanie, czyli 
terminu, w którym urząd może zgłosić 
jakieś zastrzeżenia. Okres ten ma być 
skrócony z 21 na 14 dni.

Ważną zmianą jest również wprow-
adzenie możliwości rozłożenia na raty 
opłaty legalizacyjnej w przypadku samo-
woli budowlanej. Poprzednio opłata le-
galizacyjna np. za garaż, wiat, ganek czy 
domek letniskowy wynosiła 125 tys.zł, 
obecnie będzie to 5 tys.zł.  Jednak sposób 
legalizacji samowoli budowlanych oraz 
naliczanie opłat pozostaną bez zmian. 
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REKLAMA

KANALIZACJA
 W OKUNIEWIE

Zakład Komunalny w Halinowie  
informuje o możliwości podłączania 

gospodarstw domowych do sieci
kanalizacyjnej w następujących ulicach:

Warszawska, Wiklinowa, Banachowska,
Poligonowa, Sadowa, Szkolna (część), 

M. Konopnickiej, Rynek, Zduńska, 
Pułtuska, Polna, Leśna, Słoneczna, 
Zabraniecka, Kościelna, Parkowa, 
Rycerza Okunia, Stanisławowska, 
Długa (część), Akacjowa, Łąkowa 
od ul. Zabranieckiej, Kwiatowa,

 Lipowa (część), 

We wrześniu 2015 roku możliwość 
podłączania gospodarstw domowych

do sieci kanalizacyjnej uzyskają 
mieszkańcy kolejnych ulic:

Sosnowa, Południowa, 1 Maja, 
Projektowana, Husarii, Ułańska, 

Kozacka, Jeździecka, Zacisze, Stokrotki,
Zielna, Działkowa,  dokończenie ulic: 
Szkolnej, Lipowej i M. Konopnickiej

W celu przyłączania gospodarstwa 
domowego do sieci należy 

skontaktować się z Zakładem 
Komunalnym w Halinowie .

Wszelkie informację udzielane będą:
* pod numerem tel. ( 22) 760 40 15; 

(22) 380 55 95 
* w siedzibie Zakładu w Halinowie przy 

ul. Józefa Piłsudskiego 77
* poprzez stronę 

www.zakladkomunalny.pl 

Zapraszamy do kontaktu  

Zmiany w szkołach
29 kwietnia 2015 roku rada miejska w halinowie 
podjęła uchwałę, której celem było rozdzielenie 
zespołu szkół w halinowie na zespół szkolno-
-przedszkolny i gimnazjum. 

-Przedszkolnego obejmie 
pani Lidia Kołakowska, 
a na stanowisko dyrek-
tora Gimnazjum pan 
Jan Rutkowski. Poniżej 
przedstawiamy sylwetki 
dyrektorów.

JAN RUTKOWSKI – Mam 45 lat, 
jestem żonaty, mieszkam w Mińsku Ma-
zowieckim. Posiadam wykształcenie wyższe 
w zakresie wychowania fi zycznego, infor-
matyki i zarządzania oświatą. Dodatko-
wo jestem instruktorem sportowym z piłki 
siatkowej, lekkoatletyki i kulturystyki;  
nauczycielem i wychowawcą z dwudzie-
stoczteroletnim stażem pracy pedagogicznej 
oraz trenerem działaczem U.K.S. Herkules 
i K.S. Halinów.

LIDIA KOŁAKOWSKA – Jestem 
wieloletnim nauczycielem matematyki 

i informatyki. Swoje zawodowe umiejętności 
doskonaliłam od roku 1984 wraz z kole-
jnymi reformami w oświacie. Poznałam 
pracę placówek oświatowych począwszy 
od  małej, wiejskiej szkoły, aż po pracę 
w dużym zespole szkół. 

Znam i doceniam trud pracy nauczycieli, 
kocham dzieci i młodzież.  Chciałabym 
pielęgnować wszystko, co dobre i sprawdzone 

w szkole, a dzieciom i nauczycielom 
stworzyć jak najlepsze warunki 
do nauki i pracy. Chcę zbudować 
przyjazny klimat placówki, dobre 
relacje z rodzicami i środowiskiem 
lokalnym i liczę w tej materii, na 
współpracę całej społeczności szkol-
nej.

Prywatnie jestem mężatką od 
dokładnie 30 lat. Syn i synowa są osobami 
niezależnymi,  pracują 
w Warszawie. Miesz-
kam w  Wiązownie, 
ale Gminę Halinów 
znam, bo od wie-
lu lat uczęszczam 
tu na zajęcia spor-
towe do jednego z 
tutejszych ośrodków. 
Moją wielką pasją są podróże, te bliskie 
i te dalsze. Lubię poznawać ludzi, ich 
zwyczaje i tradycje. Człowiek i świat wciąż 
nie przestaje mnie zadziwiać.

24 czerwca rozstrzy-
gnięto konkursy na
nowych dyrektorów 
obu placówek.  Wraz

z pierwszym dniem nowego roku 
szkolnego, a więc 1 września 2015 roku 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-
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R E K L A M A
redakcja@gckgminahalinow.pl

w Informacjach Gminy halinów

Wieści 
z gminy

Wojewoda uchylił 
decyzję w sprawie 
wysypiska
Michałów odetchnął! 20 maja 2015 

roku Wojewody Mazowiecki wydał 
decyzję uchylająca w całości zaskarżoną 
decyzję Starosty Wołomińskiego z 
17 grudnia 2014 r. udzielającą MPO 
Warszawa pozwolenia na budowę 
składowiska odpadów w Zielonce przy ul. 
Michałowskiej 2 w pobliżu Michałowa w 
gminie Halinów. Niezaprzeczalnie de-
cyzja Wojewody jest ogromnym sukces-
em osób sprzeciwiających się budowie 
szkodliwego zakładu w ich sąsiedztwie. 
Michałów i mieszkańcy ościennych 
miejscowości protestowali od styc-
znia, a władze Halinowa czynnie się w 
te akcje włączały. To wygrana bitwa, 
ale wojna jeszcze trwa – podsumował 
Burmistrz Halinowa Adam Ciszkow- 
ski, mając tym samym na myśli fakt, 
że MPO będzie się od tej decyzji 
odwoływać.

Więcej w następnym numerze.

Absolutorium jednogłośnie
Dziewiąta w tej kadencji Sesja Rady 

Miejskiej w Halinowie przechodzi do 
historii jako potwierdzenie efektywności 
pracy Burmistrza Adama Ciszkow-
skiego i halinowskiego urzędu. Pod- 
czas poniedziałkowych obrad 15 czerw-
ca 2015 roku Rada Miejska jednogłośnie 
udzieliła absolutorium Burmistrzowi za 
wykonanie budżetu z 2014 roku. Wyka-
zana w sprawozdaniach ilość inwesty-
cji, efektywne wykorzystanie środków 
zewnętrznych, menedżerskie zdolności 
Burmistrza w zarządzaniu gminą – to 
wszystko daje w rezultacie – zdaniem 
radnych obraz gminy Halinów jako nowo- 
czesnej i nastawionej na rozwój.

Red. 

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

 ORTOPEDA, LEKARZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ

 TERAPIA MANUALNA – dyskopatie, bóle kręgosłupa, 
urazy sportowe, złamania, udary

 TERAPIA POURAZOWA I POSZPITALNA

 TERAPIA PACJENTÓW NEUROLOGICZNYCH

 REHABILITACJA DOMOWA

 SZKOŁA RODZENIA – przygotowanie do porodu, 
pielęgnacja noworodka, ćwiczenia

 TERAPIA NIEMOWLĄT – już od 1 miesiąca życia metodą NDT-Bobath i Vojta

 FALA UDERZENIOWA I LASER WYSOKOENERGETYCZNY – nowoczesne metody
zwalczania bólu ( m.in. ostroga piętowa, łokieć tenisisty)  – PROMOCJA 30%

 MASAŻE  – lecznicze, relaksacyjne, sportowe  – PROMOCJA DO 30%

 TERAPIA DZIECI – wady postawy, wady wrodzone, skoliozy, ćwiczenia korekcyjne

 FIZYKOTERAPIA – pełen zakres   – PROMOCJA 20%

 KINEZYTERAPIA – PNF, ćwiczenia indywidualne, 
neuromobilizacje, wyciąg lędźwiowy, Sling Therapy

 KINESIOLOGY TAPING

 ĆWICZENIA GRUPOWE  (honorujemy karty Bene� t Systems i OK System)

SPEŁNIAMY NAJWYŻSZE STANDARDY USŁUG REHABILITACJI  MEDYCZNEJ.

REHABILITACJA 
NAJBLIŻEJ CIEBIE

reklama-prasowa-A5-czerwiec-2015.indd   1 2015-06-15   14:46:08

Biuro 
księgowo-rachunkowe 

Małgorzata Żelazowska
Chobot 44 
kom. 607 243 993   
e-mail: biuro@constans.waw.pl

księgowo-rachunkoweksięgowo-rachunkoweksięgowo-rachunkoweksięgowo-rachunkoweksięgowo-rachunkoweksięgowo-rachunkoweksięgowo-rachunkoweksięgowo-rachunkowe
Policzymy za Ciebie

Ty możesz liczyć na nas

oferuje usługi:

• księgowo – rachunkowe
• kadrowo – płacowe
•     doradztwa gospodarczego

www.constans.waw.pl
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Pytania    do
Panie Burmistrzu dowiedziałam się, 
że niedaleko stacji w Halinowie pow-
staje market Carlos. Czy to prawda  
i czy wyraził Pan na to zgodę?

 Renata, Hipolitów

Szanowna Pani, zgodnie z przepisa-
mi pozwoleń na budowę nie wyda-
je burmistrz, tylko starosta, opierając 
się między innymi o zapisy planu za-
gospodarowania przestrzennego. Pragnę 
zauważyć, że plan zagospodarowania 
dla miejscowości Hipolitów na pod-
stawie którego jest realizowana wspom-
niana inwestycja został uchwalony w 
2004 roku, kiedy nie byłem jeszcze bur-
mistrzem. Zgodnie z przeznaczeniem jest 
to teren oznaczony w planie jako MN 
(mieszkaniowy z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych, nie przekraczających 30 
proc. całkowitej wielkości budynku). 
Jeszcze raz podkreślam, że Burmistrz 
Halinowa nie jest, nie był i nie będzie 
stroną postępowania przy wydaniu poz-
wolenia na budowę dla tej inwestycji. 
Oczywiście po interwencji mieszkańców 
i okolicznych kupców odbyłem rozmowę 
z wicestarostą powiatu mińskiego i 
poprosiłem o dokładne przeanalizow-
anie tej sprawy. Z informacji które posia-
dam pozwolenie zostało wydane zgodnie 
z zasadami obowiązującego prawa. 

Panie Burmistrzu jako matka, która 
w szkole w Halinowie ma dwójkę 
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sprzeciwu (w artykule na str.5 przedsta-
wiamy sylwetki obu dyrektorów). Jestem 
przekonany, że są to odpowiednie oso-
by do pełnienia funkcji dyrektora szkoły 
i należy dać im szansę. Nie po słowach 
będziemy ich oceniać, ale po czynach. Ale 
na to potrzeba oczywiście czasu.

Sam podział szkoły o który Pani py-
ta, dokonał się na mój wniosek uchwałą 
Rady Miasta i ma służyć przede wszyst-
kim dobru dzieci. Nie było bowiem 
możliwe kontynuowanie zarządzania 
tak gigantyczną placówkę (ponad 1200 
dzieci, ponad 100 osób zatrudnionych) 
przez jedną osobę. Zwłaszcza, że szkoła 
się z roku na rok powiększała. Kiedy 
startowałem w wyborach w 2010 roku w 
wyborach samorządowych obiecywałem 
rozdzielenie podstawówki od gimnazjum 
i dziś tę obietnicę spełniam, zarówno w 
sensie organizacyjnym jak i w faktycz-
nym – ponieważ od września oddany do 
użytkowania będzie budynek nowego 
gimnazjum.  

„Korneliada” przyciąga młodzież
22 kwietnia 2015 roku 
w zespole szkółw hali-
nowie odbyła się po raz 
trzynasty ,,korneliada 
matematyczna”. w sali 
gimnastycznej, przygo-
towanej specjalnie na 
to matematyczne święto, 
spotkało się 45 uczniów 
z pięciu szkół z terenu 
gminy halinów.

Przybyłych gości wraz z opieku-
nami przywitała pani Ewa 
Kupiec - wicedyrektor szkoły.                                                                                                                                          
Organizatorki konkursu 

– Jadwiga Siwek i Anna Ludwiniak 
– przygotowały dla uczestników Kor-
neliady dwa zestawy zadań. Po intelek-
tualnym wysiłku uczniowie wzmocnili 
swoje siły pączkiem, jabłkiem oraz owo-
cowym napojem. W trakcie sprawdza-
nia prac przez jury konkursu, uczniowie 
mogli się rozluźnić, wymienić opiniami 
o konkursie, porozmawiać i zapoznać z 
kolegami z Halinowa, Brzezin, Cisia, 
Okuniewa lub Chobotu. Czas oczeki-
wania na wyniki uprzyjemniała uczniom 
gra planszowa „Trzy obok siebie”, którą 

prowadziła  organizatorka konkursu, 
nagradzając wygranych cukierkami.
Zwycięzcy wśród uczniów klas IV:  
I miejsce – Szymon Chudek ZSP 
w Brzezinach
II miejsce – Laura Korczyk ZS 
w Halinowie
III miejsce – Maciej Brodowski ZSP 
w Okuniewie
Zwycięzcy wśród uczniów klas V:
I miejsce – Piotr Jaczewski ZSP 
w Okuniewie
II miejsce – Bartłomiej Bogusz ZSP 
w Cisiu
III miejsce – Michał Jęczmieniowski 
ZSP w Cisiu

Zwycięzcy wśród uczniów klas VI:
I miejsce – Cezary Rybak ZS 
w Halinowie
II miejsce – Karol Rączkiewicz ZS 
w Halinowie
III miejsce – Paweł Galemba ZS 
w Halinowie

Nagrody i medale, ufundowane przez 
Urząd Miasta, wręczał zwycięzcom Pan 
Adam Ciszkowski - Burmistrz Halinowa  
oraz Pani Ewa Dziumak – Dyrektor ZS 
w Halinowie. Wszyscy uczestnicy tych 
matematycznych zawodów otrzymali 
pamiątkowe medale oraz upominki. 

ORganizatORzy

Pytania    do burmistrza
dzieci, jestem bardzo 

z a i n t e r e s o w a n a 
zmianami orga-
nizacyjnymi, które 
dokonały się ostatnio 

w szkole. Dlaczego 
szkoła została podzielo-

na i czemu pani Dyrektor 
Ewa Dziumak, która przez tyle 

lat była dobrym dyrektorem, nie 
będzie dyrektorem dalej?

 Anna, Halinów

Pani Anno, zgadzam się  
z Panią, że Pani Ewa Dziu-

mak była znakomitym dyrektorem 
Zespołu Szkół w Halinowie i bardzo 
doceniam jej wkład pracy na rzecz hali-

nowskiej oświaty, który wniosła przez te 
wszystkie lata. Panią Ewę znam wiele lat, 
ponieważ była moją wychowawczynią, 
jeszcze kiedy uczęszczałem do przedszko-
la. Pani Ewa Dziumak byłaby dyrektorem 
dalej, natomiast złożyła rezygnację ze 
stanowiska jeszcze przed podjęciem przez 
Radę Miasta uchwały o podziale szkoły. 
Rezygnacja była jej suwerenną decyzją, 
czego wiele osób żałuje, ale trzeba to 
uszanować i pracować dalej. Dlatego też 
odbyły się dwa konkursy na dyrektorów 
szkół. Jeden do Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego, drugi do Gimnazjum. Ostate-
cznie przed komisjami konkursowymi 
stawiło się po jednym kandydacie. Obie 
kandydatury uzyskały aprobatę komisji 
konkursowych – obie przeszły bez głosu 
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Pikniki majowe i czerwcowe
w maju i czerwcu na 
terenie gminy halinów 
odbyły się liczne pikniki, 
którym celem była do-
bra zabawa i integracja 
mieszkańców.  

Po niezwykłej insceniza-
cji bitwy Hetma-
na Czarnieckiego ze  
Szwedami w Oku-

niewie podczas V Jarmarku Okuniew-
skiego 25 kwietnia i hucznych obchodach 
Święta Miasta i Gminy Halinów 2 ma-
ja – które zapoczątkowały sezon i zostały 

zorganizowane przez Gminne Cen-
trum Kultury - przyszedł czas na wiele 
mniejszych szkolnych pikników. Zaczęło 
się 31 maja w Okuniewie „Brzechwiadą”, 
a potem posypały się pikniki rodzinne 
przy szkołach w Brzezinach i Cisiu oraz 
piknik parafialny halinowskiego Caritasu. 
Warte podkreślenia jest, że na tym właśnie 
wydarzeniu zebrane zostały pieniądze na 
cele dobroczynne, wsparcie biednych i po-
moc lekarską najuboższych dzieci. 

W tym roku po raz pierwszy odbył 
się Dzień Dziecka przy obiekcie GCK w 
Długiej Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 
53. Impreza odbyła się 7 czerwca. Specjal-
nie z myślą o dzieciach pokaz sprawności 
strażackiej dali druhowie z OSP Długa 
Kościelna. Udostępnili do zwiedzania też 
swój wóz bojowy. Na dzieci czekała za dar-
mo wata cukrowa oraz zjeżdżalnia, karu-
zela i trampolina. Przez cały czas trwania 
imprezy dwie animatorki prowadziły za-
bawy i konkursy.

Spotkania na zakończenie sezonu spor-
towego organizowały też klubu sportowe 

z terenu gminy, choćby Stowarzyszenie 
Rozwijamy Talenty czy Halinów Team. 
Tuż przed wakacjami 28 czerwca piknik na 
zakończenie kolejnego już roku terapeuty-
cznego zorganizowało Stowarzyszenie na 
rzecz Osób Niepełnosprawnych Kubuś.

Jak widać, społeczność naszej gminy 
wykorzystała miniony czas bardzo akty-
wnie. Wakacje nabiją akumulatory i od 
września kluby, szkoły i stowarzyszenia 
znów ruszą pełną parą.

WaldemaR KaspRzycKi 
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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

TERAPIA MANUALNA – alternatywą farmakoterapii?

Długotrwały i dokuczli-
wy ból, wywodzący się z 
narządu ruchu, stanowi 
najczęstszą przyczynę, 

skłaniającą nas do wizyty w gabinecie 
rehabilitacyjnym. Aby pozbyć się bó-
lu stosowane są różne metody leczenia: 
farmakoterapia, lokalne znieczulenia, 
igłoterapia,  masaż, elektroterapia, 
zimne okłady, a nawet hipnoterapia. 
Wśród wielu alternatyw postępowania 
na szczególną uwagę zasługuje terapia 
manualna. 

Częstym pytaniem zadawanym fiz-
joterapeucie przez pacjentów jest to 
czym właściwie jest terapia manualna i 
w jaki sposób dzięki niej można poradzić 
sobie z problemem bólu narządu ru-
chu? Jak sama nazwa wskazuje, terapia 
manualna wykorzystuje ręce terapeu-
ty, aby przywrócić prawidłowe funkcje 
w zaburzonych strukturach anatomic-
znych, między innymi w mięśniach i 
stawach. Ta zaburzona długoczasowo 
funkcja staje się często przyczyną wypra-
cowania nieprawidłowych wzorców post-
awy i ruchu, a  w związku z tym nasilenia 
dolegliwości bólowych. 

Terapia manualna to trzy rodza-
je oddziaływań: masaż poprzeczny 
- wpływający na tkanki miękkie, czy-
li skórę, więzadła, ścięgna, mięśnie, 
nerwy oraz organy wewnętrzne; tech-
niki mobilizacyjne - mające na celu 
poprawę ruchomości stawu i pośrednio 
zwiększenie elastyczności mięśni; manip-
ulacje - szybkie i natychmiastowe uru-
chomienie stawu. 

Każdorazowe przystąpienie do terapii 
manualnej poprzedzone jest: wnikli-
wym badaniem palpacyjnym, badani-
em funkcjonalnym narządu ruchu oraz 
szczegółowym wywiadem, który do-
starcza istotnych informacji dotyczących 
przyczyn danej dysfunkcji, mechanizmu 
urazu etc. Badanie odbywa się zarówno 
w spoczynku jak również podczas ru-
chu biernego, czynnego i oporowego. 
Terapeuta ocenia wygląd, konsystencję 
tkanek, zakres i jakość ruchu ele-
mentów kostnych oraz charakter oporów 
występujących podczas przemieszczania 
poszczególnych struktur układu ruchu 
względem siebie, obserwując odpowiedź 
pacjenta na zadawane bodźce. Wszyst-
kie elementy badania manualnego mają 
zbliżyć nas do ustalenia prawdopodobnej 
przyczyny bólu i doboru najwłaściwszej 
strategii postępowania terapeutycznego. 

Co zyskuje pacjent dzięki zastosowaniu 
terapii manualnej? Przede wszystkim – 
realną szansę na odzyskanie maksymalnej 
poprawy utraconej funkcji, przywróce-
nie prawidłowej mechaniki, prawidłową 
przebudowę tkanek po różnego rodza-
ju urazach i operacjach ortopedycznych, 
przeciwdziałanie wtórnym zmianom w 
układzie kostno-mięśniowym w posta-
ci ograniczeń ruchu oraz zapobieganie 
powikłaniom w układzie krążeniowo-
oddechowym, wynikającym z długiego 
unieruchomienia. 

Pracując w zespole fizjoterapeutów 
Centrum Rehabilitacji „Pod Dębami” w 
Halinowie, często spotykam się z pytani-
ami pacjentów: jak skuteczna jest terapia 
manualna w porównaniu z innymi meto-
dami terapeutycznymi, a także kiedy na 
ową terapię się udać? 

Bez wątpienia skuteczność metody 
uzależniona jest od prawidłowo post-
awionej diagnozy dysfunkcji ruchowej, 
bo bez niej trudno mówić o celowym 
działaniu, oraz odpowiednim doborze 
technik manualnych. Istotne jest też 
pozyskanie informacji od pacjenta  jak 
przewlekłe jest dane schorzenie? Deter-
minuje to możliwość szybkiego i pełnego 
pozbycia się bólu lub ograniczenie tak-
iej możliwości, w związku z wytworze-
niem się trwałych dysfunkcji ruchowych,  

zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych 
oraz znaczną redukcją zdolności regener-
acyjnych aparatu ruchu.

Pojawienie się bólu jest naturalną 
odpowiedzią naszego ciała na zaistniałą 
dysfunkcję w strukturze anatomicznej 
i stanowi swoistego rodzaju „dzwonek 
alarmowy” aby w porę interweniować. 
Często jednak ten ochronny sygnał 
zostaje zagłuszony poprzez ogólnie 
dostępne leki przeciwbólowe, dając w 
konsekwencji tylko pozorne pozby-
cie się problemu, przy postępującym 
jednocześnie uszkodzeniu tkanek. 

Warto zatem  zasięgnąć porady co 
może być podłożem pojawiającego 
się bólu, jaką metodę terapii można 
by zastosować oraz co zrobić aby nie  
dochodziło do nawrotów dysfunkcji. 
Konsultacje prowadzone w Centrum 
Rehabilitacji „Pod Dębami” przez 
wykwalifikowanych i doświadczonych 
fizjoterapeutów dają szansę  uzyska-
nia odpowiedzi na powyższe pytania, 
wychodząc naprzeciw pacjentom z 
rozmaitymi dolegliwościom narządu 
ruchu.

mgR fizjOteRapii

cezaRy BRudzińsKi 

teKst spOsOROWany
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REKLAMA

Pierwszy taki turniej
19 czerwca 2015 roku odbył się pierwszy w gminie 
halinów międzyprzedszkolny turniej piłkarski
 o puchar burmistrza halinowa.

Do rywalizacji przystąpiło
 14 zespołów z 6 przed-
szkoli (Halinów, Brzez-

iny, Okuniew, Mini Raj, Iskierka, Wyli-
czanka). Mecze rozgrywane były w dwóch 
kategoriach wiekowych, więc 14 zespołów 
zostało podzielonych na dwie grupy po 7 
zespołów, gdzie każdy zagrał z każdym. 
Mimo początkowo słabej pogody ostatecz-
nie pojawiło się słońce, które towarzyszyło
uczestnikom do końca rozgrywek.

Turniej był rozegrany zgodnie z zasadą 
jaką przeprowadzane są turnieje wewnętrzne 
KS Respekt Halinów. Najważniejsze w KS 
Respekt Halinów jest to, aby dzieci się do-
brze bawiły i nastrzelały dużo bramek. 
Każdy uczestnik turnieju otrzymał z 
rąk burmistrza Halinowa Adama Cisz-
kowskiego pamiątkowy dyplom, natomi-
ast każde przedszkole pamiątkowy puchar. 

– Chcielibyśmy z tego miejsca serdecz-
nie podziękować za udział w rozgry-

GMINA 
haLInÓW
Jes t my na 

facebooku

REKLAMA

wkach wszystkim zespołom – powiedział 
po turnieju Adam Stokowiec, prezes 
Klubu Sportowego Respekt Halinów. 
Dziękujemy również za udostępnienie 
nam przez Studium Języków Obcych smo-
ka SJOKA, który umilał dzieciom przer-
wy między spotkaniami robiąc sobie z nimi 
zdjęcia czy rozdając cukierki. Miło nam 
również poinformować, że ze względu na 
duże zainteresowanie turniej ten wejdzie 
na stałe do naszego harmonogramu imprez 
sportowych – podsumował.

inf. Ks RespeKt

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 infor-

macje zawarte w reklamach redakcja nie odpowiada.
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SRT – mistrzostwo ligi 
i awans do A klasy

21 czerwca 2015 r. odbył się juŻ ostatni mecz b klasy 
lokalnego klubu stowarzyszenia rozwijamy talenty 
halinów z bednarską warszawa na boisku w długiej 
kościelnej. był to szczególny mecz z uwagi na to, 
Że na 3 kolejki przed końcem sezonu nasz zespół 
zapewnił sobie tytuł mistrza i awans do a klasy. 

Warto dodać, że nasza 
drużyna awansowała 
już po drugim se-
zonie gry w B klasie. 

Kolejnym szczególnym aspektem był 
symboliczny występ w końcówce mec-
zu Burmistrza Halinowa Adama Cisz-
kowskiego. Patrząc w przeszłość obecny 
burmistrz często grywał w piłkę na tym 
mocno odmienionym obiekcie, jeszcze 
jako uczeń podstawówki. Druga połowa 
meczu zdecydowała o zwycięstwie Hali-
nowian 2:0, gdzie przez większość meczu
 gospodarze dyktowali warunki gry i 
częściej byli przy piłce. Gościom jed-
nak zdarzały się nieliczne akcje, które 
w efekcie  przysporzyły trudnych inter-
wencji bramkarzowi SRT Michałowi 
Białowąsowi, ale wspaniały doping miej-
scowych kibiców uskrzydlił w dwóch 
akcjach SRT i to przyniosło pożądany 
efekt. Z pewnością mecz byłby bardziej 
zacięty, gdyby nie było juz osiągniętego 
wcześniej awansu. Z drugiej strony, mo-
gli zagrać zawodnicy rezerwowi. 

Po meczu zaczęło się świętowanie. Już 
czekała bogata mistrzowska feta, którą 
pieczołowicie przygotował Zarząd Klubu 
SRT, Burmistrz Ciszkowski i Dyrektor 

Gminnego Centrum Kultury Dariusz 
Kowalczyk. Wszyscy zostali poczęstowani 
smakołykami z grilla. Ludzie tańczyli na 
placu przy koncercie zespołu REAVEN.
Zawodnicy tańczyli w kółeczku na 
boisku i podrzucali trenera Roberta 
Szynkowskiego oraz współorganizatora 
drużyny Michała Kawę. Obydwaj 
mieli bardzo duży udział w awan-
sie klubu. Specjalne podziękowania 
należą się Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Długiej Kościelnej , która zabezpieczyła 
spotkanie i na zakończenie meczu 
,,zastrzeliła” wszystkich zawodników ze 
swojej armatki wodnej, wytrącając w ten 
sposób zawodnikom butelki po szam-
panach. Na zakończenie świętowania 
zagrał  DJ Suchy, czyli Adam Kuchar-
ski zawodnik SRT, który do późnych 
godzin zabawiał publiczność.

Piękna pogoda, piękny dzień, zwłaszcza 
dla halinowskiego sportu! Są powody do 
radości i świętowania naszego wspólnego 
sukcesu.  W drugim sezonie osiągnęliśmy 
awans, a w moim przekonaniu znaczy 
to, że w Gminie Halinów jest ogrom-
ny potencjał piłkarski, który właśnie w 
tej chwili został w pewien sposób zwe-
ryfi kowany. Warto wspomnieć, że w na-

szym rejonie jest wielu młodzieżowców 
z przeszłością klubową. Wiele osób gra 
w okolicznych rozgrywkach amator-
skich. Jest kilku doświadczonych za-
wodników, którzy spory czas spędzili na 
ligowych rozgrywkach. W pierwszym 
sezonie rozgrywek wielu tutejszym 
osobom było ciężko uwierzyć, że start w 
lidze związkowej będzie miał sens i efekty 
były bardzo mizerne. Rok temu zajęliśmy 
końcową lokatę. 

Ale nadzieja na zmianę wciąż się tliła. 
Kluczowym momentem była długo 
oczekiwana aprobata udziału w zespole 
zawodników z Fanatyków Halinów i PJM 
z Hipolitowa (amatorskich zespołów) 
oraz zmiana trenera. W drugim sezonie 
zespół stanowił siłę i był w pełni zmoty-
wowany co potwierdza wysoka frekwen-
cja na treningach, sparingach i meczach 
ligowych. W obecnej sytuacji w moim 
odczuciu zespół może rywalizować o 
Ligę Okręgową, zwłaszcza że warun-
ki infrastrukturalne są przygotowywane 
pod ten konkretny cel. Z mojej strony 
chcę bardzo podziękować całej Gminie 
Halinów z Radą Miejską i Burmistrzem 
na czele za wyśmienitą współpracę, bo 
tegoroczny sukces jest naszym wspól-
nym sukcesem i życzę abyśmy na tym 
nie poprzestawali! A tak na zakończenie 
podziękowania należą się Zarządowi  i 
wszystkim członkom SRT, którzy stale 
pasjonują się i upowszechniają lokalną 
piłkę nożną.

piOtR WieczOReK

zaŁOŻyciel KluBusRt

DrUŻYna SrT – PamIĄTKoWE ZDjĘcIE Po hISTorYcZnYm aWanSIE.
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