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• Henryk Kowalczyk 
w Michałowie  str.  12

• Podzielili fundusze 
sołeckie  str. 4

• Weźmy udział 
w wyborach  str.  3

1 września 2015 roku to niezwykle ważna data dla hali-
nowskiej oświaty. Właśnie tego dnia zostało uroczyście  
otwarte Gimnazjum w Halinowie. W obecności posłów 
na Sejm, radnych gminnych i powiatowych Burmistrz 

Halinowa Adam Ciszkowski przeciął wstęgę do drzwi nowego, 
niezwykle okazałego obiektu. Tym samym zakończyła się ponad 
roczna inwestycja, którą prowadził Urząd Miejski w Halinowie. 
Jej wartość to ponad 7 mln zł.

Ciąg dalszy na str. 6

Gimnazjumjuż otwarte
NoweAdAm Ciszkowski

– burmistrz HAlinowA

GrzeGorz Woźniak – poseł

krzysztof BorkoWski – poseł

JAn rutkowski
 – dyrektor GimnAzJum

Marcin pietrusiński – 
przeWodniczący rady Miasta
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Newsy inwestycyjne
Chodnik przy ul. Powstania 
Styczniowego 
Rozstrzygnięto przetarg na budowę 
chodnika w Halinowie na drodze powi-
atowej – ul. Powstania Styczniowego od 
ul. Mickiewicza do ul. Kubusia Puchat-
ka. Inwestorem jest Zarząd Dróg Powia- 
towych i Gmina Halinów. Wyłoniony 
wykonawca to firma DOWBUD-C, 
zaś wartość prac wynosi 399.999,54 zł 
(50% dofinansowania ze strony Gminy  
Halinów).

Nowy asfalt na ciągu 
dalszym ul. Jana Pawła II
Jeszcze w tym roku zostanie zmoderni-
zowana ul. Jana Pawła II w Halinowie na 
odcinku od ul. Okuniewskiej przez ul. 
Powstania Styczniowego do mostu przy 
stawach. Inwestor to Zarząd Dróg Powia- 
towych, a wykonawca: Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. 
Wartość prac: 405.993,60 zł

Dwór Skruda – prace 
budowlane trwają
Rozpoczął się I etap prac budowlanych 
w dawnym Dworku Skruda, a obecnie 
budynku Gminnego Centrum Kultu-
ry w Halinowie przy ul. 3 Maja 8. Etap  
przebudowy obejmuje m.in. wymianę 
dachu, wylanie podłóg i budowę nowego 
stropu. Projekt przebudowy dofinan-
sowany jest z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Wykonawca:  
Firma Usługowo-Handlowa Jerzy Ga-
jownik. Wartość prac po przetargu: 
843.226,27 zł. Na realizację I etapu prac 
pozyskaliśmy dofinansowanie z Mini- 
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w kwocie 375.000 zł.

Oferty na budowę ulicy 
Konopnickiej otwarte
14 września 2015 roku zostały ot-
warte oferty w przetargu na budowę ul. 
Konopnickiej w Halinowie na odcinku 
od ul. Powstania Styczniowego do ul. 
Okuniewskiej. W przetargu wypłynęły 
4 oferty. Najtańsza z niech spełnia 
założony budżet na realizację zada-
nia tj. 500.000 zł. Liczymy na szybkie 
rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie 
umowy z Wykonawcą. Planowany ter-
min zakończenia prac to dwa miesiące 
od przekazania placu budowy.

Umowa na przebudowę 
ul. Sienkiewicza i Prusa
Podpisano umowę z Wykonawcą na 
przebudowę ul. Sienkiewicza (od Oku-
niewskiej do Piłsudskiego) i ul. Pru-
sa (od Sienkiewicza do Piłsudskiego)  
oraz bocznej ulicy od Mickiewicza  
w Halinowie za kwotę 935.869,17 zł. 
Przedmiotem zamówienia są roboty 
budowlane polegające na przebudow-
ie dróg gminnych w szczególności: bu- 
dowie ciągów pieszo-jezdnych wraz  
ze zjazdami z betonowej kostki bruko- 
wej, a także odwodnienia pasa drogowego  
przy ul. Sienkiewicza. Wykonaw-
ca: Z.U.T.H. Stanisław Czerepiński,  
Mińsk Mazowiecki. Termin wyko-
nania do 31.03.2016 r.Wartość prac: 
935.869,17 zł

Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej 637 
w Okuniewie i Michałowie 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w War-
szawie ogłosił przetarg na rozbudowę 
drogi wojewódzkiej nr 637, w ramach 
której powstanie nowa nawierzchnia 
drogi i nowe zatoczki autobusowe m.in. 
w Okuniewie, Zagórzu i Michałowie. 
Planowany termin zakończenia prac 
- 30.10.2017 r. Kwota przeznaczo-
na przez Zarząd Województwa Mazo- 
wieckiego na realizację zadania w la-
tach 2015-2017 - to ponad 40 mln zł. 
Dzięki dobrej współpracy inwestycyjnej  
Gminy Halinów z Zarządem Wojew-
ództwa Mazowieckiego wszystko jest na 
dobrej drodze, aby inwestycja została zre-
alizowana.

Nowe nakładki asfaltowe 
na drogach gminnych
Trwają prace przy modernizacji dróg 
gminnych. Nowe nakładki otrzymają – 
w Halinowie - ul. Zachodnia na odcinku 
od ul. Stołecznej do ul. Pułaskiego 
oraz ul. Wschodnia na odcinku od  
ul. Bema do ul. Cichej, w Hipolitowie 
- ul. Łąkowa na odcinku od ul. Hipoli-
towskiej do ul. Warszawskiej, w Now-
ym Koniku – ul. Brzezińska od drogi 
krajowej nr 2. W ramach robót kon-
traktowych wykonane zostaną również 
progi zwalniające na ul. Polnej w Ka-
zimierowie w rejonie skrzyżowań z ul. 
Czereśniową i ul. Różaną. Wykonaw-

ca robót : Przedsiębiorstwo Budowy  
Dróg i Mostów z Mińska Mazowieck-
iego. Wartość kontraktu: 286 933,45 zł 
brutto

Podłączenie nieruchomości 
do kanalizacji sanitarnej 
w Okuniewie II ETAP
Spółka EKO-INWESTYCJA przeka-
zała do użytkowania II etap sie-
ci kanalizacyjnej wybudowanej w 
Okuniewie w następujących ulicach: 
Sosnowa, Południowa, 1go Maja, Ziel-
na, Projektowana, Husarii, Ułańska, 
Kozacka, Jeździecka, Zacisze, Stokrotki, 
Działkowa, Szkolna, Lipowa i M. Kono-
pnickiej. W związku z tym zapraszamy 
do podłączania gospodarstw domowych 
do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.  
W tym celu prosimy o zgłaszanie się  
do biura Zakładu Komunalnego w  
Halinowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 
77, tel. 22 760 40 15, 22 380 55 95  
bądź poprzez stronę internetową www.
zakladkomunalny.pl

Remont ulicy Warszawskiej 
w Długiej Szlacheckiej
Rozpoczął się długo wyczekiwany remont 
ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheck-
iej. Jest to ważny ciąg komunikacyjny  
Halinowa z Sulejówkiem. Na terenie Hal-
inowa wyremontowany zostanie odcinek 
o długości 1,12 km, a ciąg dalszy, już na 
swoim terenie, wykona Miasto Sulejówek. 
Środki pozyskane zostały z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Loka-
lnych tzw. „schetynówki”. Wykonawca : 
F.H.U. BRUK-BUD, Pogorzel. Wartość 
po przetargu: 596 308,90 zł. Wysokość 
dofinansowania: 50% wartości zadania. 
Termin realizacji : 3 miesiące.

Modernizacja ulicy Ptasiej 
w Budziskach zakończona
Gmina Halinów pozyskała na realizację 
zadania 50% dofinansowanie z Urzę-
du Marszałkowskiego ze środków zwią-
zanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 
rolnych (budowa i modernizacja dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych). Wartość 
zadania: 145 526,22 zł. Wykonawca:  
PBDiM Mińsk Mazowiecki. 

Oprac. GcK

Ciąg dalszy na str. 6
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25 października 2015 roku 
wybory do Sejmu i Senatu 

rzeczypoSpolitej polSkiej
W niedzielę 25 października 2015 roku odbędą się w Polsce wybory do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 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 elektronicznej, adres 
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 20 października 2015 roku.

W Gminie Halinów wszystkie siedziby obwodowych komisji wyborczych 
pozostają bez zmian.

Weźmy udział w wyborach
25 października 2015 roku odBędą się W całyM kraju WyBory do sejMu i senatu rp. 
zdecydujeMy W nich, kto Będzie rządził polską przez najBliższe 4 lata. 
niezależnie od syMpatii politycznych zachęcaMy Wszystkich państWa do Wzięcia 
udziału W WyBorach i tyM saMyM skorzystania ze sWoich deMokratycznych praW.

Udając się na wybory do 
swojego lokalu wyborczego, 
otrzymamy dwie listy. Jed-
na z kandydatami do Sejmu 

RP, a druga do Senatu RP. Jeśli chodzi o 
wybory do Sejmu gmina Halinów należy 
do okręgu wyborczego nr 18, zaś jeśli 
chodzi o wybory do Senatu do okręgu nr 
47. Siedziba obydwu okręgowych komisji 
znajduje się w Siedlcach.

Do Sejmu w okręgu wyborczym nr 
18 wystartuje 219 kandydatów z 11 
komitetów wyborczych. Do Senatu w 
okręgu nr 47 – tylko 5 kandydatów. 
Będziemy wybierali oddając  jeden głos 
na listę do Sejmu i jeden do Senatu. 

O reelekcję do Sejmu ubiegają się  
z naszego okręgu dobrze znani miesz-
kańcom gminy Halinów urzędujący 
posłowie: Krzysztof Borkowski (PSL),  
Czesław Mroczek (PO), Henryk Ko- 
walczyk i Grzegorz Woźniak (PiS), 
zaś do Senatu urzędująca senator Ma-
ria Koc (PiS). Przypomnijmy, że Koc 
sprawuje swój mandat niecały rok, 
odkąd w wyborach uzupełniających 
pokonała burmistrza Mrozów Dari-
usza Jaszczuka (PO). Tym razem PO 
wystawiła Tadeusza Rossa – znanego 
satyryka i aktora. Pozostali kandyda-
ci do Senatu to: Maciej Tadeusz Pran-
dota (Zjednoczona Lewica), Sławomir 
Izdebski (Ruch Społeczny RP) i Marek 
Chciałowski (PSL). 

Wracając do wyborów sejmowych 
dużą niespodzianką wydaje się być dru-
gie miejsce na liście Czesława Mroczka – 
obecnie sekretarza stanu w Ministerstwie 
Obrony Narodowej. Cztery lata temu 
był on niekwestionowaną „jedynką”. 
Tym razem listę otwiera Jolanta Hib-
ner – posłanka Parlamentu Europe-
jskiego w kadencji 2009-2014, która 
także odwiedzała naszą gminę. Ma nawet 
daleką rodzinę w Okuniewie.

Na listach znajdziemy też znanych 
samorządowców, choćby starostę 
mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego 
(PSL) czy przewodniczącego Rady Powi-
atu Mińskiego Daniela George’a Milews-
kiego (PiS), radną sejmiku województwa 
mazowieckiego, byłą posłankę Teresę 

Wargocką (PiS), radnego sejmiku wojew-
ództwa mazowieckiego i byłego posła 
Mariana Piłkę (PiS) oraz radną Miasta 
Stołecznego Warszawa Paulinę Piechna-
Więckiewicz, która otwiera listę Zjed-
noczona Lewica. 

W ostatnich wyborach bratobójcza 
walka pomiędzy Wargocką, a Milews-
kim doprowadziła do sytuacji, że PiS nie 
ma w powiecie mińskim mandatu posła. 

Czy tak będzie tym razem? Przekonamy 
się wkrótce. 

Są też nowicjusze, jeśli chodzi  
o ławy sejmowe. Przykład tego to start 
Adama Sulewskiego z listy Kukiz’15, 
który od niespełna roku jest wójtem 
Stanisławowa, a zasłużył się w walce 
o zablokowanie powstania wysypis-
ka śmieci MPO w pobliżu Michałowa.  
Bardzo ciekawe, jaki wynik wyborczy 
osiągnie Sulewski.

Analizując obecne sondaże ośrodków 
badania wydaje się, że z naszego okręgu 
wyborczego siedlecko-ostrołęckiego, z 
którego do wzięcia jest łącznie 12 man-
datów w wyborach do Sejmu, podział 
może być następujący: PiS: 7-8 man-
datów, PSL: 2-3 mandaty, PO: 1-2 man-
daty, ewentualnie Zjednoczono Lewica 1 
mandat i Kukiz’15 również 1 mandat. To 
oczywiście tylko prognozy, ale wynika z 
nich, że przynajmniej kilku faworytów 
może nie uzyskać mandatów. 

Wszystko okaże się 25 października. 
Ważne, aby pójść do urn. Każdy głos 
ma wagę i bardzo dużo od niego zależy. 
Startującym kandydatom życzymy pow-
odzenia.

Dariusz KOwalczyK

krAJobrAz wyborCzy 
w okuniewie
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Podzielili fundusze 
sołeckie

W deśnie W tyM roku ze środkóW 
z funduszu sołeckieGo zModer- 
nizoWano plac zaBaW. W innych 
sołectWach z funduszy 
sołeckich popraWiano M.in.
ośWietlenie i stan dróG.

GMina halinóW podzielona jest na 22 sołectWa. 
We Wrześniu W każdyM z nich odByły się zeBrania 
na których to saMi Mieszkańcy Większością 
GłosóW zdecydoWali o tyM, na co przeznaczyć 
środki z tzW. funduszu sołeckieGo na 2016 rok. 
Wielkość funduszu zależy Między innyMi od 
liczeBności sołectWa. czaseM jednak, naWet 
te kilka tysięcy złotych Może odMienić Wiele.

Poniżej przedstawiamy kwoty fun-
duszu oraz decyzje na co zostaną 
przeznaczone. Ostatecznie zatwierd-
zone zostaną wraz z uchwałą budżetową 
na 2016 rok.
• Hipolitów – 26 668,30 zł Przeznaczenie 
funduszu na projekt i budowę oświetlenia 
oraz modernizację ul. Cyprysowej, od ul. 
Warszawskiej do ul. Jaworowej
• Długa Kościelna – 26 668,30 zł 
Przeznaczenie funduszu na dalszą 
modernizację budynku OSP oraz na 
piknik rodzinny
• Wielgolas Brzeziński – 20 827,94 zł  
Przeznaczenie środków na remont 
szkoły w Brzezinach, projekt i budowę 
oświetlenia na drodze A2 i drodze nr 28, 
oraz zainicjowanie powsta-nia placu za-
baw przy ul. Bluszczowej
• Budziska – 11 440,70 zł Przekazanie 
funduszu sołeckiego na dalszy etap bu-
dowy chodnika w kierunku drogi wojew-
ódzkiej 637
• Długa Szlachecka – 26 668,30 zł Prze-
kazanie funduszu na siłownię parkową 
przy starej szkole, organizację pikników 
rodzinnych oraz dołożenie wkładu solidar-
nie z Budziskami i Zagórzem na wspom-
niany już wcześniej chodnik od ul. Ptasiej 
w kierunku drogi wojewódzkiej 637
• Józefin – 26 668,30 zł; Grabina – 
12 587,44 zł Królewskie Brzeziny 

– 7 387,12 zł Przekazali swoje środki 
na rozbudowę siłowni parkowej przy 
dawnym „klubie rolnika” w Józefinie 
• Okuniew – 26 668,30 zł Fundusz 
został przekazany na rozbudowę placu 
zabaw i siłowni parkowej w Rynku oraz 
na monitoring i remont wiat.
• Brzeziny – 10 747,32 zł Środki przez- 
naczone na wykonanie lamp doś-
wietlających teren miejscowości wzdłuż 
drogi krajowej nr 2 od skrzyżowania z 
drogą nr 721 na odcinku ok. 500 m, do-
finansowanie modernizacji pomieszczeń 
biblioteki szkolnej i powierzchni sanitar-
nych ZSP w Brzezinach
• Wielgolas Duchnowski – 16 454,34 zł 
Przekazanie środków na naprawę nawi-
erzchni na placu zabaw wraz z zasianiem 
trawy. Oświetlenie chodnika wzdłuż tra-
sy A2, adaptacja pomieszczeń szkolnych 
ZSP w Brzezinach na nową łazienkę  
i szatnię
• Cisie – 26 668,30 zł Przekazanie 
środków na parking dla rowerów przy 
szkole oraz na modernizację garaży przy 
OSP Cisie
• Żwirówka – 7 200,44 zł Środki 
przeznaczone na projekt oświetlenia drogi 
do granicy z Olesinem
• Mrowiska – 9 973,94 zł Środki prze-
kazane na dalszą rozbudowę nowo ot-
wartego placu wiejskiego

• Chobot – 9 760,60 zł  Środki przeka-
zane na projekt budowy boiska wielo-
funkcyjnego przy szkole 
• Kazimierów – 13 414,15 zł Środki 
przekazane na rozpoczęcie prac i zakup 
sprzętu na własnym placu wiejskim
• Desno – 10 240,63 zł; Krzewi-
na 11 414,03 zł Oba sołectwa solidar-
nie przeznaczyły swoje środki na dalszą 
rozbudowę placu zabaw i modernizację 
boiska piłkarskiego w Deśnie11. 
• Michałów – 17 041,04 zł Mieszkańcy 
przekazali środki na modernizację bu-
dynku świetlicy wiejskiej (budynek GCK)
• Zagórze – 9 520,58 zł Środki przeka-
zane na kolejny etap budowy chodnika  
w kierunku drogi wojewódzkiej 637 
• Konik Nowy – 14 534,22 zł Środki 
przekazane na projekt wodociągu
• Konik Stary – 10 613,98 zł Środki 
przekazane na dalszy etap oświetlenia 
przy drodze krajowej 

Oprac. GcK

FunduSz Sołecki – środki wy-
odrębnione z budżetu gminy, zagwaran-
towane na realizację przedsięwzięć 
służących poprawie życia mieszkańców. 
Podstawą prawną jego funkcjonowania 
jest ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. 
o funduszu sołeckim, która weszła w 
życie 20 marca 2014 r., zastępując 
ustawę o funduszu sołeckim z 20 lutego 
2009 roku. 
O tym na co zostaną przeznaczone 
środki w konkretnym sołectwie decydują 
mieszkańcy głosując w trakcie zebra-
nia wiejskiego. Projekt wniosku doty- 
czący funduszu sołeckiego może złożyć 
sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa. Uchwała ze-
brania wiejskiego dotycząca wniosku 
musi zostać dostarczona wójtowi, 
burmistrzowi lub prezydentowi do  
30 września roku poprzedzającego 
rok, w którym poniesione zostaną  
wydatki. Aby przedsięwzięcie mogło 
być zrealizowane w ramach fundu- 
szu sołeckiego, musi spełniać trzy war-
unki:
- służyć poprawie życia mieszkańców
- należeć do zadań własnych gminy
- być zgodne ze strategią rozwoju gminy
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REKLAMA

Nasi sołtysi 
nagrodzeni 
w Mościbrodach
27 Września 2015 roku
odByło się W MościBro-
dach spotkanie działa-
czy saMorządóW  
i MieszkańcóW suBreGionu 
siedlecko-ostrołęckieGo, 
na któryM Wyróżnienia 
otrzyMali saMorządoWcy 
z GMiny halinóW.

Spotkanie zorganizował poseł 
Krzysztof Borkowski i Wice-
marszałek Woj. Mazowieck-
iego Janina Ewa Orzełowska.  

Zjazd zaszczycił swoja obecnością poseł 
Parlamentu Europejskiego Jarosław  
Kalinowski. 

Podczas spotkania nastąpił mo-
ment wręczenia listów gratulacyjnych 
dla wieloletnich zasłużonych sołtysów. 

Nowy
radiowóz 
już jest

Gmina Halinów współfinansowała 
zakup nowego radiowozu dla Komisar-
iatu Policji w Halinowie.  11 września 
2015 roku dotarła do Halinowa nowa 
oznakowana wersja opla corsa i już nie-
bawem będzie można zobaczyć ją na uli-
cach naszej gminy. 

Nowy oszczędny i komfortowy 
samochód pozwoli funkcjonariuszom na 
sprawne przeprowadzanie patroli i szyb-
szy dojazd na interwencje, których jed-
nak życzymy jak najmniej, szczególnie 
tych niebezpiecznych. Przy przekazaniu 
samochodu obecni byli Burmistrz Hali- 
nowa Adam Ciszkowski i Sekretarz  
Robert Grubek.  

Oprac. GcK

Odebrali je sołtys Wielgolasu Duch-
nowskiego Władysława Zawadka oraz 
sołtys Desna Leszek Gomulski. Gratu-
lacje naszym przedstawicielom złożyli 
obecni na Zjeździe Burmistrz Hal-
inowa Adam Ciszkowski, sołtys Krze-
winy Anna Jackiewicz, sołtys Żwirówki 
Stanisława Osica, sołtys i radny Oku-
niewa Krzysztof Mościcki i Prezes OSP w 
Okuniewie Andrzej Milczarek. Organi-
zatorzy Zjazdu podziękowali wszystkim 
za wieloletnią pracę i zaangażowanie na 
rzecz wspólnoty regionu i podejmowanie 
wielu inicjatyw społecznych oraz dobrą 
współpracę z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego.

Zjazd Samorządowy uświetniło  
„I Mazowieckie Święto Indyka” orga-
nizowane przez grupy producenckie 
indyka. W programie przedstawiono 
pokazy kulinarne znanych kucha-
rzy m.in. Kurta Schellera, degustację 
potraw z indyka i produktów region-
alnych oraz wspólną zabawę z udziałem 
zespołów disco polo: Akcent i Fokus. 
Podsumowując, można uznać, że było 
to jednocz ciekawszych wydarzeń 
naszego subregionu. 

Oprac. GcK 
oraz Krzysztof MościcKi

nasza deleGacja Wraz z WiceMarszałek WojeWództWa 
MazoWieckieGo janiną eWą orzełoWską.
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Nowe Gimnazjum 

Ciąg dalszy ze str. 1

Uroczystość otwarcia nowego bu-
dynku została połączona z rozpoczęciem 
roku szkolnego dla młodzieży gim-
nazjalnej. Zanim jednak młodzież 
przekroczyła progi swojej nowej 
szkoły odbyło się oficjalne powitanie 
przybyłych gości. Wśród nich znaleźli 
się posłowie Grzegorz Woźniak i Krzysz-
tof Borkowski, I zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Mińsku Mazow-

już otwarte
ieckiem nadkom. Zbigniew Pucelak, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Hal-
inowie Marcin Pietrusiński wraz z rad-
nymi, radni powiatowi Robert Grubek, 
Piotr Wieczorek i Ireneusz Piasecki, 
dyrektorzy szkół z terenu Gminy Hal-
inów, duchowni halinowskich parafii, 
przedstawiciele gminnych jednostek 
samorządowych i pozostali. Gospo-
darzem ceremonii był nowy dyrektor 
Gimnazjum Jan Rutkowski.

Gimnazjum poświęcił wicedziekan 
ksiądz prałat Jan Ruciński. Po modlitwie 
nastąpił najważniejszy moment, jakim 
było przecięcie biało-czerwonej wstęgi 

otwierającej korytarze i sale lekcyjne 
nowego obiektu. Jako pierwsza uczyniła 
to uczennica klasy I Gimnazjum Nata-
lia Siekiera, która ukończyła halinowską 
podstawówkę z najlepszym wyniki-
em. Po niej ceremonię kontynuowali 
posłowie Grzegorz Woźniak i Krzysz-
tof Borkowski, przewodnicząca komisji 
oświaty Rady Miejskiej w Halino- 
wie Anna Ludwiniak, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Halinowie Marcin 
Pietrusiński, ksiądz Marek Jeznach, 
który po trzech latach kończy naukę re-
ligii w tutejszej szkole, a zyskał wielką 
sympatię uczniów, a dzieła dokonał bur-
mistrz Adam Ciszkowski.

Oddzielenie podstawówki od gim-
nazjum to długo wyczekiwany moment 
przede wszystkim dla uczniów. Skończą 
się wreszcie trzyzmianowe rozkłady lekcji 
i nauka w piwnicy szkoły. Jest to też 
spełnienie obietnicy wyborczej Burmis-
trza Adama Ciszkowskiego i jego ekipy. 

Oprac. GcK Chodnik z Długiej 
Szlacheckiej 
do Budzisk
Ciąg dalszy ze str. 2

Rozpoczęła się budowa chodnika  
z Długiej Szlacheckiej do Budzisk do 
ul. Ptasiej. Część środków na to zdanie, 
około 50 tys. zł przeznaczyły sołectwa 
Długiej Szlacheckiej, Zagórza i Bu- 
dzisk łącząc swoje fundusze sołeckie. 
Wykonawca: Z.U.T.H. Stanisław 
Czerepiński, Mińsk Mazowiecki. Kwota 
inwestycji: 238 799 zł.

rAdnA – AnnA ludwiniAk

ksiądz Marek jeznach
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Konkretna 
praca 
dla ludzi

Halinów to miejsce, w którym spotykają się 
ludzie żyjący z dziada pradziada z dużą falą młodych 
mieszkańców, którzy tu właśnie postanowili budować 
swoje miejsce na ziemi. To niezwykle szybko powstające 
całe kwartały samodzielnej zabudowy, to rosnące 
potrzeby infrastruktury niezbędnej do zamieszkania. 
To wreszcie konieczność stworzenia ludziom poczucia 
bezpieczeństwa zapewniając im dostęp do dobrej opieki 
zdrowotnej, do szkół, żłobków i przedszkoli. Można nie 
dostrzegać skali sprawy, ale to nie tylko problem loka-
lnego samorządu. To miejsce gdzie pracę burmistrza 
i rady gminy musi wspomóc władza regionalna i kra-
jowa. Wielu z mieszkańców Halinowa i okolic to ludzie 
ciężko pracujący w Stolicy. Nie można zatem pozostawić 
tej gminy samej sobie. W mojej dotychczasowej pracy 
samorządowej i poselskiej skupiałem się na inwestycjach 
w infrastrukturę. W moim rodzinnym Garwolinie jako 
starosta dopiąłem budowy szpitala wraz z lądowiskiem 
dla śmigłowców ratowniczych  za prawie 60 mln. zł. - 
Nie wydając z własnego budżetu ani złotówki , tylko 
środki zewnętrzne.  W kończącej się kadencji poselskiej 
starałem się pomóc w budowie i oddaniu do użytku 
Gimnazjum w Halinowie. W Sejmowej Komisji In-
frastruktury dbałem o postęp prac przy planowaniu i 
początkach budowy obwodnicy Warszawy w jej wschod-
niej części i - co uważam za równie ważne - oddanie do 
użytku odcinka A2 od węzła Lubelska do Mińska Ma-
zowieckiego. To pozwoli odciążyć drogi lokalne. W 
nadchodzących latach uważam te dwie duże inwesty-
cje okołowarszawskie za priorytet. Dopilnuję, aby in- teresy zachodnich części Warszawy i jej obrzeży nie stały 

wyżej nad potrzebami Sulejówka i Halinowa. Ważne są 
również inwestycje w modernizację dróg lokalnych wraz 
z infrastrukturą, m.in. mam tu na myśli wąskie gardło 
jakim jest przejazd kolejowy w Rembertowie, na którym 
dużo czasu się marnuje. 

Dużo rozmawiam z Mieszkańcami i wiem, że prioryte-
tem staje się rozszerzenie sieci wodociągowej i komplek-
sowe zajęcie się kanalizacją na terenie całej gminy. Nad 
tym zamierzam popracować z władzami samorządowymi. 
W Garwolinie budowałem nowoczesny szpital. Wiem, 
że u Was również należy unowocześnić bazę podsta-
wowej opieki zdrowotnej. Poszukać pieniędzy na szkoły 
i przedszkola. To ciężkie ale z mojego doświadczenia 
samorządowego i poselskiego wiem również że możliwe. 
Deklaruję silne wsparcie dla władz samorządowych, dla 
burmistrza i jego rady gminy. Razem zrobimy więcej. 
Wiemy już jak, gdzie i kiedy. Państwa proszę o włączenie 
się w te nasze wspólne halinowskie sprawy. Każda para 
rąk chętnych do pracy się liczy! M
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RAZEM DAMY 
RADĘ – wybory 
parlamentarne 
2015

Największa partia opozy-
cyjna  w sejmie Prawo  
i Sprawiedliwość prow-
adzi skuteczną kampanię 

wyborczą zwiększając swoją przewagę 
nad rządzącą od 8 lat koalicją PO-PSL. 
Atmosfera społeczna wyraźnie wskazu-
je, że Polacy oczekują radykalnych zmi-
an. Prawo i Sprawiedliwość ma dobry 
program reform, tak  w zakresie rozwo-
ju przedsiębiorczości  jak i w sferze szer-
oko rozumianej polityki społecznej. Dla 
przeprowadzenia reform, często niez-
godnych z oczekiwaniami różnych grup 
interesu potrzebna jest samodzielna 
większość parlamentarna i kompetentni 
politycy.

Ponieważ po czteroletniej przerwie 
staram się o reelekcję, pragnę przybliżyć 
Państwu swoją osobę. Jestem mieszkanką 
powiatu mińskiego. Z wykształcenia jest-
em socjologiem, pedagogiem, menadżerem 
oświaty. Dzięki państwa głosom miałam 
zaszczyt reprezentować ziemię mińską 
w Sejmie VI kadencji. Prowadziłam 
ważne  ustawy z zakresu prawa  rodzin-
nego, oświaty i samorządu terytorialnego. 
Występowałam z interpelacjami  w sprawa-
ch ważnych dla mieszkańców  naszego 
powiatu i regionu. Zajęłam 75 miejsce/ na 
460/  w sejmowym rankingu aktywności 
poselskiej. Obecnie jestem  Radną Sejmi-
ku Mazowieckiego, wiceprzewodniczącą 
komisji Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, zajmuję się sprawami służby zd-
rowia na Mazowszu, jestem członkiem 
Komisji Budżetowej. 

Jeżeli mi Państwo zaufacie, oddając 
na mnie głos, swoje doświadczenie za-
wodowe, samorządowe i parlamen-
tarne wykorzystam w solidnej pracy w 
Sejmie, by zmienić Polskę  na lepszą: 
sprawiedliwszą, nowoczesną i przyjazną 
obywatelom. Państwa opinie i zgłaszane 
potrzeby będą dla mnie wskazówkami  
w działalności publicznej. 

Podobnie jak w 2007 roku startuję z 7 
miejsca na liście nr 1.

Teresa anna warGOcKa

reKlama wybOrcza
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Biuro 
księgowo-rachunkowe 

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

Policzymy za Ciebie

Ty możesz liczyć na nas

oferuje usługi:

• księgowo – rachunkowe
• kadrowo – płacowe
•     doradztwa gospodarczego

www.constans.waw.pl
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Henryk
Kowalczyk 
w Michałowie
15 września 2015 roku w budynku 

GCK w Michałowie odbyło się 
spotkanie byłego wiceministra rolnictwa, 
posła na Sejm RP Henryka Kowalczyka z 
mieszkańcami gminy Halinów. Na spot-
kaniu omówione zostały tematy z bieżącą 
sytuacją polityczną oraz nadchodzącymi 
wyborami. Co ważne, kończąc spot-
kanie pan poseł Kow-
alczyk zadeklarował 
m i e s z k a ń c o m 
Michałowa wsparcie 
protestów przeciw ut-
worzeniu Zakładu 
Utylizacji Od-
padów Komu-
nalnych w pobliżu 
ich domostw. 
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Paulina 
Piechna-
-Więckiewicz 
odwiedziła 
Halinów
13 października 2015 roku  

w Urzędzie Miejskim w  
Halinowie Adam Ciszkowski spotkał 
się z byłą wiceprzewodniczącą, obec-
nie radną Rady Miasta Stołecznego  
Warszawy Pauliną Piechną-Więckiewicz 
w celu omówienia problemu lokali- 
zacji Zakładu Utylizacji Odpadów przez 
warszawskie MPO w Zielonce w oko- 
licy Michałowa. Burmistrz poprosił  
o wsparcie naszych protestów oraz o 
rozpropagowanie tej kwestii w war- 
szawskim samorządzie. Więcej szcze- 
gółów w kolejnym numerze. 
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Panie Burmistrzu,
Widziałem, że budynek 
dawnego domu kultury 
w Halinowie jest rozbi-
erany. Co się tam dzieje? 

Proszę powiedzieć, kiedy 
znów będzie czynny.

 Kamil, Halinów

Panie Kamilu, jak Pan wie, stan 
techniczny budynku o którym 
mowa, był katastrofalny. Za-
grzybione ściany, brak centralne-

go ogrzewania i wnioski Sanepidu o 
zamknięcie. Musieliśmy podjąć natych-
miastowe kroki, aby to zmienić. Obec-
nie dzięki środkom pozyskanym z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Nar-
odowego Gmina Halinów realizuje pier-
wszy etap przebudowy dawnego domu 
kultury w Halinowie. Obiekt jest pod 
opieką konserwatora zabytków przez co, 
przy każdej przebudowie i modernizacji 
trzeba zachować historyczny charak-
ter tego obiektu, co skutkuje z kolei 
zwielokrotnieniem kosztów. Dokumen-
tacja projektowa, która była wykonana 
jeszcze za kadencji naszych poprzed-
ników nie spełnia naszych oczekiwań, 
dlatego dzięki społecznej pomocy pana 
Artura Czyżewskiego – właściciela Cen-
trum Swobodna Przestrzeń, wykonaliśmy 
nową koncepcję projektową na pod-
stawie której będzie realizowana prze-
budowa. Do końca tego roku powstanie 
budynek w stanie surowym, zadaszonym. 
Następnie będziemy starać się pozyskać 
środki zewnętrzne na kolejny etap budowy 
oraz wyposażenie obiektu. W przyszłości 
chcemy, żeby dom kultury przy ul. 3 Ma-
ja 8 był wizytówką naszej gminy i aby na 
wiele lat mógł służyć za centrum kultury 
i promocji naszej gminy.

Pytanie do
burmistrza

Gmina 
HalinÓw
Jesteśmy na 

FACebooku
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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

Czy warto 
inwestować 
w Fotowoltaikę?
enerGiA odnAwiAlnA  
uzyskiWana jest z natu- 
ralnych, poWtarzających 
się procesóW przyrod-
niczych. 

Odnawialne Źródła Ener- 
gii (OZE) stanowią 
alternatywę dla trady-
cyjnych nieodnawialnych 

nośników energii takich jak gaz, węgiel, 
olej opałowy. Zasoby OZE są uzupełniane 
w wyniku naturalnych procesów, co poz-
wala traktować je jako niewyczerpalne.

Wykorzystanie OZE niesie ze sobą 
wiele korzyści. Przede wszystkim jest 
to zmniejszenie kosztów ogrzewania i 
poboru energii elektrycznej. Drugim 
równie ważnym aspektem jest ochrona 
środowiska i  ograniczenie emisji szkodli-
wych substancji, zwłaszcza gazów cieplar-
nianych.

Fotowoltaika jest nową technologią 
związaną z produkcją prądu przez ogni-
wa fotowoltaiczne. Zaletą wytwarzania 
takiej energii jest to, że produkcja od-
bywa się w sposób całkowicie ekologicz- 
ny. Instalacja fotowoltaiczna pozwa-

Seniorzy 
wyróżnieni

Październik to miesiąc, w którym 
obchodzony jest Międzynarodowy 
Dzień Seniora. W Halinow-

ie prężnie działają dwa koła Seniorów. 
Spotkanie Koła nr 2 odbyło się 10 
października, a Koła nr 1 tydzień później 
– 17 października.

Obydwa Koła działają w ramach 
Gminnego Centrum Kultury. W związku 
z remontem budynku GCK w Halinowie 
cotygodniowe spotkania, jak i te, z okazji 
Dnia Seniora odbyły się w świetlicy OSP 
Długa Kościelna.

10 października – na spotkaniu Koła 
nr 2 – wyróżnionych zostało czworo 
Seniorów: Janina Dziedzic, Eugenia 
Barej, Piotr Foryś i Eugeniusz Tylikows-
ki. Są to obecnie najstarsi członkowie 
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komunikat dla odbiorcÓw 
uSłuG zaopatrzenia w wodę 

prowadzonycH przez 
zakład komunalny w Halinowie 

w Sprawie leGalizacji 
i wymiany wodomierzy GłÓwnycH.

Zakład Komunalny informuje, że na terenie 
gminy przeprowadzane są wymiany wodomier-
zy głównych, których okres legalizacji upłynął. 
Prace są realizowane wg. ustalonego harmono-
gramu (bez dodatkowych opłat). Zakład Ko-
munalny posiada ewidencję wodomierzy i na 
bieżąco kontroluje ważność cech legalizacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospo-
darki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej 
kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych 
(Dz.U.2008.5.29 ze zm.) wodomierze o nominal-
nym strumieniu objętości nie większym niż 500 
m3/h podlegają legalizacji co 5 lat. Dodatkowo le-
galizacja traci ważność w przypadku: stwierdze-
nia, że wodomierz przestał spełniać wymagania; 
uszkodzenia wodomierza; uszkodzenia albo 
zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej. W związku z tym Zakład ma 
obowiązek kontrolować wymianę wodomierzy głównych oraz wymieniać wodomierze 
główne na nowe gdy utracą legalizację.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 
2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz 
szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli met-
rologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U.2007.209.1513) błędy wskazań 
wodomierzy w okresie legalizacji mogą wynosić przy minimalnym strumieniu 
objętości do przejściowego strumienia objętości ±5%, powyżej przejściowego stru-
mienia objętości do maksymalnego ±2%. Są to błędy dopuszczalne przy legal-
izacji. W trakcie użytkowania wodomierza, w związku z wytrącaniem się osadów  
i mechanicznym zużyciem urządzenia błędy pomiarowe wzrastają i mogą przekroczyć 
ww. wartości, dlatego po 5 latach muszą być wymieniane. 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że proces wymiany wodomierzy głównych 
na nowe, które posiadają ważną cechę legalizacyjną jest procesem ciągłym, który będzie 
się powtarzał okresowo u każdego odbiorcy co 5 lat. Zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U.2015.139) oraz postanowieniami umów zawartych z Zakładem Komu-
nalnym w Halinowie prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierza głównego w celu 
jego wymiany. Za współpracę dziękujemy. 

la nam pokryć bieżące zapotrzebowanie 
na energię elektryczną a nadwyżka wy-
produkowanej energii sprzedawana jest 
po atrakcyjnych dla inwestora stawkach  
do zakładu energetycznego.

Dostępne są również atrakcyjne do-
finansowania do montażu instalacji fo-
towoltaicznej z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska które pozwalają 
zredukować koszt zakupu takiej instalacji 
o 40%.

Rozważając inwestycję w montaż sys-
temów fotowoltaicznych należy brać pod 
uwagę stale wzrastające koszty energii 
elektrycznej – montaż takiej elektrow-
ni słonecznej uniezależni nas od wzrostu 
cen, staniemy się jej „producentem”.

Zapraszamy serdecznie wszystkich 
mieszkańców  na spotkania informa-
cyjne w Halinowie oraz Okuniewie. 
Szczegółowe informacje oraz terminy 
spotkań znajdą Państwo w załączonej 
ulotce.

Informacje na temat systemów fo-
towoltaicznych oraz dotacji do OZE 
znajdą Państwo na naszych stronach: 
www.suntom.pl oraz www.facebook.
com/suntom.oze

Firma z Sulejówka – Działamy 
lokalnie,  myślimy globalnie

TeKsT spOsOrOwany

Koła. Każda z wyróżnionych osób 
otrzymała pamiątkową książkę. Wręczali 
je prezes Koła nr 2 Janina Kania oraz 
przewodniczący Zarządu Rejonowego 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Mińsku Mazowieckim 
Stefan Karwowski.

Oprac. GcK

MoMent Wręczania Wyróżnień



18

INFORMACJE
GMINY HALINÓW

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

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.

INFORMACJE
GMINY HALINÓW

SRT Młode Orły Halinów 
ruszyły pełną parą!
po starannych i pieczołoWitych przyGotoWaniach do noWeGo
sezonu 2015/2016 lokalny kluB piłkarski srt WystartoWał z pięcioMa 
sWoiMi zespołaMi W rozGryWkach liGoWych Mzpn. 

Pierwsi zagrali seniorzy, którzy 
po awansie do A klasy grają w 
wyższej lidze i szlifują swoje 
umiejętności z dobrze zorga-

nizowanymi klubami. W trzech pier-
wszych spotkaniach odnotowaliśmy 3 
zwycięstwa i 4 porażki. Bardzo duże 
postępy zrobiły nasze roczniki dziecięce, 
które swe pierwsze mecze w lidze wygrały 
lub nieznacznie przegrały. Karuzela 
spotkań ligowych rozkręciła się na dobre 
i potrwa do połowy listopada, na które 
zachęcamy kibiców i sympatyków piłki 
nożnej –szczegóły spotkań będzie można 
śledzić na www.rozwijamytalenty.org

Bardzo duży wpływ na dobrą 
dyspozycję naszych podopiecznych 
miało przeprowadzone zgrupowa- 
nie w Ostródzie w dniach 10-20  
sierpnia. Za przygotowanie zespołów 
ligowych odpowiedzialna jest nasza 
doświadczona piłkarsko kadra trener-
ska w osobach Roberta Szynkowskiego, 
Kamila Lewandowskiego i Krzysztofa 
Sowińskiego. Z tym ostatnim niedawno 
nawiązaliśmy współpracę. SRT prowa- 
dzi również regularne treningi (dwa ra-
zy w tyg.) dla maluchów z roczników 
2008-2011, którym zajmuje się trener 
Wojciech Cieślicki.

Natomiast za przygotowanie i utrzy-
manie głównego boiska ligowego w 
Długiej Kościelnej odpowiada Gminne 
Centrum Kultury. W tym roku wyko-
nano kapitalny remont szatni, zrobiono 
piłkochwyt i ogrodzenie głównej płyty 
boiska, wydłużono również nawodnien-
ie i boisko do kryteriów PZPN, a także 
zrobiono nasyp ziemny stabilizujący 
ogrodzenie betonowe. Stale też dbamy o 
czystość i porządek na obiekcie.

Zapraszamy na nasze mecze i treningi, 
które odbywają się na boisku w Długiej 
Kościelnej i Orliku przy szkole w Hali- 
nowie. 

Więcej info: 
www.rozwijamytalenty.org

piOTr wieczOreK

TErMInarZ 
TrEnInGOWy:

Rocznik 2003
pon 16:30-18:00 Długa Kościelna
wt  18:00-19:30 Orlik w Halinowie
czw 17:00-18:30 Długa

Rocznik 2004
pon  18:00-19:30 Długa
wt 18:15-19:45 Długa
czw 18:00-19:30 Orlik

Rocznik 2005 
pon 16:30-18:00 Długa
wt 18:00-19:30 Orlik
czw 18:00-19:30 Orlik

Rocznik 2006
wt 16:30-18:00 Orlik
czw 16:30-18:00 Orlik
pon 16:30-18:00 Długa 
Rocznik 2008
wt 17:00-18:00 Orlik
czw 17:00 -18:00 Orlik

a klasa -senioRzy

wt 19:30 Orlik
czw 18:00 Długa

Z ostatniej chwili
10 października 2015 r. drużyna  

seniorów SRT zwyciężyła 2:0 w meczu 
z liderem tabeli – drużyną Mazura 
Radzymin.
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16 medali 
judoków 
z Halinowa
19 Września 2015 roku 
W GMinie koWala odBył 
się oGólnopolski turniej 
dzieci i MłodzikóW 
W judo, W któryM Wzięło 
udział ponad 360 zaWod-
nikóW. dla ucznioWskieGo 
kluBu judo halinóW teaM 
Był to kolejny udany 
start. łącznie zdoByliśMy 
aż 16 Medali.

Tak duża liczba medali 
zaowocowała tym, iż w łącznej 
klasyfikacji drużynowej nasz 
Klub zajął drugą lokatę. Na 

szczególne wyróżnienie zasłużyła Ni-
na Woźnicka, która oprócz tego, że zde-
cydowanie wygrała swoją kategorię 
wiekową, równie łatwo rozprawiła się 
z zawodniczkami o dwa lata starszymi, 

przywożąc z zawodów dwa złote medale. 
Na najwyższym stopniu podium stanęli 
również: Tatiana Obal, Jakub Kuban, 
Sara Piotrkowicz i Michał Pietroń. Drugie 
miejsca wywalczyli: Gabriela Bogdaniuk, 
Amelia Ptasińska, Igor Siadkowski, Gabri-
ela Basiak, Anna Łukaszewicz, Dawid Si-
udek, Jakub Kobierski oraz Julia Kłusek. 
Do medalowej kolekcji brąz dołożyła Na-
talia Łukaszewicz oraz Dominik Zwole-
nik. Na piątym miejscu zawody zakończył 
Szymon Łukaszewicz, Dominik Piotrko-
wicz i Antek Bogdaniuk. Z kolei na siód-
mych lokatach zostali sklasyfikowani: Filip 
Jemioło, Michał Suchecki oraz Franciszek 
Bogdaniuk. 

Gościem specjalnym zawodów był 
mistrz olimpijski w judo Paweł Nastula, 
który bardzo chętnie pozował do zdjęć z 
zawodnikami , rozdawał autografy oraz 
dekorował najmłodszych uczestników 
turnieju.

Następne starty naszych zawodników 
już niedługo. Tym razem podopieczni 
Bartłomieja Bogdaniuka i Marka Biele-
nia wezmą udział w największym turnieju 
w Europie – Warsaw Judo Open, który 
zostanie rozegrany w warszawskiej hali 
Torwar. O kolejnych medalach na pew-
no napiszemy.

infO JuDO Halinów Team

19 sierpnia 2015 roku nagle odeszła do Wieczności mieszkanka Halinowa 

Hanna Owczarczyk
 pozostawiając rodzinę i znajomych w ogromnym smutku. 

 
„smutek okryje świat na tysiąc lat…”

(Z. Sośnicka)

Jeśli oceniać człowieka po jego ostatnim pożegnaniu, to według tego co widziałem 
w czasie Jej pogrzebu – Hanię kochali wszyscy. Ja też. Za Jej uśmiech, radość 
życia, dobroć, wrażliwe serce. Rozmawiałem z Nią jeszcze w piątek, gdy rano 

robiłem zakupy. Nie wiedziałem, że już z Nią 
nie porozmawiam…

Czujemy chyba wszyscy bunt, gdy nie wiemy dlaczego Stwórca zabiera nam 
dziecko, ojca, matkę, brata czy siostrę. Po co Mu Hania!?

Żal ogromny, pełen bezradności. Nie mam słów, 
które mógłbym powiedzieć Jej najbliższym, dlatego pisze te słowa. 

Aby wiedzieli, że nie są w tym bezgranicznym bólu sami.      
Pa, Haniu, do zobaczenia…

Wszystkim, którzy przybyli pożegnać naszą ukochaną żonę i córkę, składamy 
gorące, z serca płynące podziękowania.

Mąż, rodzice i synowie

REKLAMA

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

Borkowski
nr 3 na liście PSL do Sejmu

Krzysztof Borkowski to poseł niezwykle odda-
ny regionowi, który reprezentuje. Proszę tyl-
ko zwrócić uwagę jak często podnosił sprawy 
mieszkańców regionu na sejmowej mównicy.
Janina Ewa Orzełowska
Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego www.kborkowski.pl

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Poseł Krzysztof Borkowski 
wiele razy pomagał mieszkańcom 
Halinowa.
� Interweniował do władz Polskiej 

Spółki Gazownictwa w sprawie 
wykreślenia z planu gazyfikacji 
miejscowości:  
Desno, Krzewina, Cisie oraz 
Wielgolas Brzeziński.
� Interweniował do Główne-
go Inspektora Ochrony Środo-
wiska w sprawie budowy skła-
dowiska odpadów w gminie 
Zielonka w bezpośrednim są-
siedztwie gminy Halinów.
� Interweniował do Prezesa 
PKP S.A. interwencję w spra-
wie sprzedaży pawilonów han-

dlowych mieszczących się w Hali-
nowie przy ul. Bema.

Bardzo dziękuję Panu Posłowi 
Krzysztofowi Borkowskiemu  

za ogromne wsparcie  
dla spraw Gminy Halinów.

Adam Ciszkowski
Burmistrz Halinowa

dr Krzysztof Wawrzyniec
Borkowski

Przedsiębiorca branży  
rolno-spożywczej,  

własne gospodarstwo.  
Poseł na Sejm RP.  

Żonaty, dwoje dorosłych dzieci.
Doktor nauk rolniczych.Otwarcie nowo wybudowanego gimnazjum w Halinowie

R E K L A M A
redakcja@gckgminahalinow.plw inFormacjacH 

Gminy Halinów


