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Za
metropolią
czy przeciw?
W ostatnim czasie zawrzało w sprawie
ustawy metropolitarnej dla Warszawy.
Projekt wprowadził zamieszanie w wielu
podwarszawskich gminach. Co właściwie
oznaczałoby wejście Halinowa do struktur metropolii? Czy więcej jest zalet
czy wad? Spróbujemy się nad
tym zastanowić.
Ciąg dalszy na str. 4
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Przebudowany most w Budziskach.

Ul.Sienkiewicza, róg z ul. Prusa w Halinowie.

Inwestycje w 2016 r.

Miniony 2016 r. to kolejny rok wielu inwestycji
w gminie Halinów. Łącznie na zadania inwestycyjne
wydano z budżetu gminy 6.397.313,32 zł. Do tego
należy dodać inwestycje powiatowe i wojewódzkie.
Jak to wygląda
w liczbach?
Na doposażenie i budowę placów zabaw
wydano - 109.823,74 zł.
Na budowę dróg i chodników wydano
– 2.994.913,54 zł (w tym 50% kosztów
wybudowania chodnika przy ul. Zastawie w wysokości 314.174,12 zł)
Na budowę wodociągów i kanalizacji wydano – 1.461.099,66 zł (w tym
933.483,31 zł z budżetu Gminy, pozostałe środki zewnętrzne – Zakład Komunalny i środki prywatne)
Na budowę obiektów kubaturowych wydano – 1.371.150,00 zł
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Na budowę oświetlenia wydano –
645.318,99 zł
Na wykonanie projektów wodno-kanalizacyjnych i oświetleniowych wydano –
330.955,74 zł
Na monitoring w Okuniewie –
11.668,00 zł
Co wykonano?
Największą pozycją w wydatkach inwestycyjnych w 2016 roku była budowa
dróg i chodników.
W ciągu roku udało się wybudować:
- 2.62 km chodników (przy ul. Kruczej
i Sarniej oraz przy ul. Zastawie – współfinansowanie inwestycji Powiatu)
- 865 m2 – przebudowa chodnika
w Okuniewie ul. Rynek
- 1.495 km ciągów pieszo-jezdnych
z kostki brukowej (Sienkiewicza, Prusa,
Mickiewicza, Pułaskiego)
- 1,59 km nawierzchni asfaltowych (ul.
Szafirka w Wielgolesie Brzezińskim i ul.
Powstania Styczniowego w Halinowie
i Długiej Kościelnej, ul. Zgody w Grabinie)
- wyremontowano również most na rzece
Długiej w ciągu ul. Kruczej w Budziskach
oraz wykonano remont nawierzchni mostu w ciągu ul. Sarniej w Zagórzu
- a także po wielu latach starań przebudowa drogi wojewódzkiej 637 w Michałowie i Zagórzu.
- dokończenie ul. Stołecznej w Józefinie, nakładka w Deśnie i fragment ul. Powstania Styczniowego
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Trwa budowa
Przedszkola

Największą inwestycją rozpoczętą
w 2016 r. była budowa Przedszkola
w Okuniewie. W mijającym roku wykonano stan surowy zamknięty obiektu (wstawiono okna, drzwi, wykonano
dach), a od początku bieżącego roku
trwają prace wewnątrz obiektu. Rozpoczęto pr ace związane z zaizolowaniem stropu budynku, trwają prace
instalacyjne, tynkarskie. W ciągu kilku najbliższych dni rozpoczną się prace
związane z wykonaniem izolacji posadzki
i wykonanie posadzek. Po wybudowaniu
przedszkole będzie mieściło 5 oddziałów
przedszkolnych w dużych, kolorowych
i nowoczesnych salach, będzie sala rekreacyjna połączona ścianą mobilną
ze świetlicą. W budynku przewidziano również stołówkę, gdzie będą wydawane dzieciom dowożone posiłki
(w poprzednim numerze pisma „IGH”
błędnie podaliśmy, że posiłki będą przygotowywane na miejscu). Przy budynku powstanie wygodny parking dla
rodziców przywożących swoje dzieci. W ramach inwestycji zostanie również wykonane nowe ogrodzenie terenu
przedszkola i szkoły od strony ul. Konopnickiej oraz od strony ul. 1-go
Maja w części przy boisku szkolnym.
W 2017r. zostanie również wybudowana ulica Konopnicka z kostki brukowej
na odcinku od ul. Szkolnej do ul. 1-go
Maja. Urząd jest również w posiadaniu projektu przebudowy ul. 1-go Maja
i w kolejnych latach również ta ulica zyska nowy wygląd.
Oprac. Referat Inwestycji UM
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Największy
w historii
budżet
Na 2017 rok Rada Miejska
w Halinowie uchwaliła
budżet, którego dochody są rekordowe i wynoszą ponad 60 mln zł.

P

lanowany deficyt na rok 2017
osiągnie około 24 % i jest niższy niż ten w 2011 roku, kiedy obecny Burmistrz Adam
Ciszkowski rozpoczynał swoją pierwszą kadencję. Przełomowa kwota dochodów opiewająca na ponad 60 mln zł to
efekt kilkuletniej pracy naszych samorządowców, Burmistrza, Rady Miejskiej
oraz pracowników halinowskiego urzędu. Oprócz ustawowych wymogów takich jak zadania oświatowe, czy pomoc
społeczna – budżet ten w około 20 %, co
stanowi kwotę ponad 12,5 mln zł, wydatkowany będzie na zadania inwestycyjne.
- Jest to również rekord w historii wydatków inwestycyjnych naszej gminy – zauważa Burmistrz. Planowane jest dalsze
ulepszanie infrastruktury drogowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, budowa nowego oświetlenia
ulicznego oraz inwestycje w infrastrukturę naszych zespołów szkolno – przedszkolnych.
Co czeka nas konkretnie w 2017 roku? Dokończenie budowy i otwarcie nowego Przedszkola w Okuniewie (wartość
ponad 2,8 mln zł) , dalsza modernizacja
budynku Gminnego Centrum Kultury
w Halinowie (Dworek Skurda), rozpoczęcie budowy kanalizacji między innymi
w Długiej Szlacheckiej i Kazimierowie
oraz części Mrowisk, boisko wielofunkcyjne w Brzezinach, przebudowa kilku
ważnych ulic w tym ulicy Konopnickiej
w Halinowie i Okuniewie. Zmodernizowana będzie również ul. 3 Maja w Halinowie ze środków Powiatu Mińskiego,
a także dokończona przebudowa drogi
wojewódzkiej 637, którą realizuje Urząd
Marszałkowski Woj. Mazowieckiego.
Mamy nadzieję, że wszystkie inwestycje
zostaną wykonane bez opóźnień.

Plan dla wysypiska
koło Michałowa

nieważny!

26 stycznia 2017 roku Wojewoda Mazowiecki
Zdzisław Siepiera wydał rozstrzygnięcie
nadzorcze w którym ogłosił, „stwierdzenie
nieważności uchwały nr 209/16 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia
2016 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki
odpadami dla województwa mazowieckiego wraz
z załącznikami i uchwały nr 210/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami
dla województwa mazowieckiego”.

W

ynika z tego, że kwestia wykreślenia w tym planie wysypiska
MPO w gminie Zielonka koło Michałowa jest nadal możliwa.
W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Wojewody czytamy między
innymi: „Uchwała nr 209/16 została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w zakresie trybu jej podejmowania, to jest bez zaopiniowania projektu przez ministra
właściwego do spraw środowiska w zakresie wprowadzonych do Planu gospodarki
odpadami zamian, już po zaopiniowaniu go przez tego ministra, oraz uzgodnieniu
Planu inwestycyjnego”. Wojewoda zwrócił też uwagę na to, że nie zostały doręczone mu uzasadnienia zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone
w związku z udziałem społeczeństwa.
– Wygraliśmy kolejną bitwę. Dziękuję wszystkim za wsparcie naszych działań – powiedział po ogłoszeniu decyzji wojewody Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski.
Dążeniem Burmistrza jest całkowite wykreślenie z planu wojewódzkiego lokalizacji
budowy koło Michałowa jakiejkolwiek instalacji z odpadami. Decyzja wojewody
daje na to nadzieję.
Oprac. GCK

REKLAMA

Oprac. GCK

3

INFORMACJE
GMINY HALINÓW

Za metropolią
czy przeciw?
Ciąg dalszy ze str. 1

w Radzie Warszawy, czy zasadach wyboru Prezydenta Warszawy, a jak wiadomo „diabeł tkwi w szczegółach”. Nie wiemy na
przykład, czy nastąpiłaby poprawa komunikacyjna nowo włączonych gmin z centrum Warszawy, albo czy wzrosłyby podatki lokalne. Wiadomym jest, że pod kątem komunikacyjnym
jako Halinów jesteśmy bardziej zintegrowani z Warszawą niż
z Mińskiem Mazowieckim, bo większość mieszkańców pracuje lub uczy się w stolicy. Dlatego większości mieszkańcom zależy na coraz lepszym skomunikowaniu gminy ze stolicą, ale
nie wiemy, jak będzie to wyglądało po ewentualnym wejściu
w nowe struktury. Podobnie jest z podatkami. Jedyne co wiadomo to, że nikt nie chce płacić więcej. Ale czy wejście to metropolii będzie generowało wyższe podatki? Czy jednak poszczególne
gminy będą nadal je ustanawiały bez wpływu Rady Warszawy?
Na to pytanie także nie sposób dziś odpowiedzieć.

J

ak wiemy „poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy” autorstwa PiS został złożony do
Sejmu pod koniec stycznia 2017 roku, ale nie został na
razie procedowany. Projekt zakłada rozszerzenie granic Warszawy o 33 około warszawskie gminy, w tym
Halinów. Według założeń podwarszawskie gminy nie
staną się dzielnicami Warszawy, tylko pozostaną nadal samodzielnymi jednostkami samorządu terytorialnego. Jedyne co
ma się zmienić to przynależność do nowego powiatu o nazwie Miasto Stołeczne Warszawa. Czyli zarówno Halinów, jak
i Sulejówek przestałyby należeć do Powiatu Mińskiego. Ponadto, nowy twór metropolitarny byłby odpowiedzialny za sprawy
komunikacji publicznej – czyli kwestii autobusów ZTM i komunikacji SKM. To wynika z zapisów projektu.
Sam projekt już zelektryzował wiele głosów za, i przeciw
Warszawie. Sprawa pojawiła się też na sesji Rady Miejskiej
w Halinowie 23 lutego 2017 r.

Autonomia czy wchłonięcie?
Rozważając kwestie ustawy metropolitarnej nie sposób pominąć
kwestii autonomii. Pytanie jest bowiem zasadnicze i brzmi: jakie
kompetencje pozostaną w rękach gmin wchodzących do nowej
struktury, a jakie przejmą władze metropolii? Mówiąc bardziej
rzeczowo: czy to Warszawa będzie narzucała nam na jakie inwestycje mamy wydać środki publiczne, czy jednak władzom gmin
pozostawiona zostanie pełna autonomia w tej kwestii? Tego również na razie nie określa projekt poselski, a medialne wypowiedzi
polityków w tej sprawie nie dają pełnej jasności. Brak decyzyjności władz gminy, albo ograniczenie autonomii to jednak coś,
czego ludzie się obawiają – wynika z opinii sołtysów z naszej gminy. – Skąd Warszawa ma wiedzieć, czy należy remontować drogę
gdzieś na obrzeżach małej wsi – mówili sołtysi na sesji Rady. W
podobnym tonie wypowiadał się Burmistrz i Radni Halinowa,
jeśli chodzi o uchwalanie planów zagospodarowanie przestrzennego. – Na autonomii bardzo nam zależy – podkreślali radni. – Z
perspektywy Urzędu na Placu Bankowym w Warszawie nikt nie zna
bolączek z jakimi spotykamy się my, tu na miejscu. Na pewno nie ma
zgody na to, żeby ktoś nami rządził i nie uwzględniał naszych planów
i postulatów – dodaje Burmistrz. A zagrożenie jest, co udowadnia
planowana inwestycja MPO na granicy Michałowa. To władze
Warszawy i stołeczne MPO nie chcą wykreślenia tej szkodliwej dla
nas inwestycji, mimo, że Halinów się na nią nie zgadza. I pojawia
się pytanie: czy łatwiej będzie nam z tą inwestycją walczyć będąc
w strukturze metropolii czy poza nią?

Trochę historii
Burmistrz Adam Ciszkowski przypomniał, że w gminie Halinów od kilkunastu lat mówiło się o metropolii warszawskiej. – Przypomnę, że słynne referendum z 2001 roku, w
którym odwołano pana burmistrza Zbigniewa Niewiatowskiego, a które było organizowane między innymi przez późniejszą panią burmistrz Jolantę Damasiewicz było wyniesione
na hasłach utworzenia Powiatu Warszawskiego i zbliżenia do
Warszawy. Wówczas burmistrz Niewiatowski był oskarżany, że
do owego zbliżenia nie doprowadził, tylko zintegrował nas z
Mińskiem Mazowieckim – mówił Burmistrz. – Jak się później okazało, wszystkie te hasła okazały się mało wiarygodne,
bo osoby które przejęły władzę, nie zrobiły praktycznie nic w
celu zintegrowania Halinowa z Warszawą. Dalej byliśmy w
Powiecie Mińskim, a wszyscy doskonale wiemy, że po prostu
innej możliwości nie było – tłumaczył Burmistrz. Na marginesie warto dodać, że w tamtym czasie pojawiały się różne pomysły na rozszerzenie Warszawy. Jednym z nich było
utworzenie Powiatu Warszawskiego Warszawa-Wschód z
gmin: Rembertów, Wesoła, Sulejówek i Halinów, ale ostatecznie nigdy do takiego rozwiązania nie doszło. Sulejówek
głosował wówczas za pozostaniem samodzielnym miastem,
a Wesoła w 2002 roku weszła do struktur Warszawy jako
dzielnica.

Korzyści administracyjne
Słyszymy też, że metropolia warszawska ułatwi przepisy tym samorządom, które są satelickie wokół Warszawy. Trudno być z
góry przeciw takiemu rozumowaniu. Ustawa niesie określone
korzyści przede wszystkim płynące z pewnego rodzaju integracji administracyjnej. Co to oznacza? Od wielu lat mieszkańcy naszej gminy skarżą się, że instytucje odwoławcze mamy
w Siedlcach i w Lublinie – choćby sądy okręgowe, czy apelacyjne,

Potrzebna spokojna analiza
– Nie sposób opowiedzieć się „za” czy „przeciw” Warszawie bez
dogłębnej analizy, a tej nie można wykonać, opierając się tylko
o złożony projekt poselski – stwierdził na sesji Burmistrz Adam
Ciszkowski. Projekt mówi bowiem o ogólnych założeniach nowego tworu administracyjnego – na przykład o ilości radnych
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a wiadomo, że bliżej byłoby w Warszawie. – To jest właśnie ten
moment, w którym trzeba sobie wyjaśnić, jak będzie po wejściu do
metropolii – uważa Burmistrz. Wskazuje też na inny strategiczny problem. – Jest to kwestia urzędu skarbowego. Nasze małe
dochody budżetowe wynikają z tego, że sporo dużych firm i zamożniejszych osób fizycznych „ucieka” z US w Mińsku Mazowieckim
do Warszawy. Dlaczego? Bo Urząd w Mińsku Maz. jest stosunkowo
małym urzędem i dla zasady, jeśli ktoś ma dochody, obroty już na
poziomie kilku milionów złotych to jest częściej kontrolowany. Co do
zasady – w Warszawie jest łatwiej się rozliczać – uważa Burmistrz.
Jeśli już mowa o pieniądzach, to faktem jest, że zwrot z podatków CIT i PIT mógłby być większy do budżetu Halinowa,
ale z drugiej strony na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć
lepszą współpracę samorządu Halinowa z Powiatem Mińskim i
coraz większe środki przekazywane przez Powiat na rzecz inwestycji powiatowych w Halinowie. Przykładem niech będzie wykonanie ul. Stołecznej w Józefinie, czy przebudowa mostu przy
halinowskich stawach. Na marginesie trzeba też dodać, że na
lutowej sesji Rada Powiatu Mińskiego zaopiniowały negatywnie trwające prace nad utworzeniem metropolii warszawskiej.
Podsumowując, potrzebna jest spokojna analiza wszystkich
„za” i „przeciw”. Poczekajmy też na więcej szczegółów dotyczących ustawy. Władze Halinowa deklarują, że bez konsultacji
z mieszkańcami nie będą podejmowały żadnych wiążących decyzji w powyższej sprawie.
Darek Kowalczyk

Nowy ustrój szkolny w Halinowie
Od kilku lat szkoła w Polsce jest zmieniania, jednak największe zmiany
przypadają na ten rok, ponieważ rząd podjął decyzję o likwidacji gimnazjów i
powrocie ośmioletnich szkół podstawowych.

Co

to oznacza dla gminy
Halinów? Rada Miejska jest zobowiązana
podjąć uchwałę w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego. Dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa
staje się ośmioletnią szkołą podstawową,
uczniowie klas I–VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się
uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej. To oznacza, że
podstawówki w Cisiu i Chobocie (choć
w tym przypadku trwała najdłuższa dyskusja) staną się szkołami 8-klasowymi.
Gmina Halinów jest organem prowadzącym trzy publiczne gimnazja, w tym
dwa gimnazja w zespołach szkolno-przedszkolnych w Okuniewie i Brzezinach oraz
jedno samodzielne gimnazjum w Halinowie. Od razu nie planuje się włączenia
gimnazjów w struktury szkół podstawowych. Gimnazja pozostaną samodzielne,
aż do wygaszenia – tak zdecydował halinowski samorząd. W przypadku Brzezin

i Okuniewa nie stanowi to większego problemu, ponieważ są to zespoły szkół, natomiast nauczyciele i rodzice gimnazjum w
Halinowie mają obawy odnośnie ewentualnej utraty pracy i braku właściwego zabezpieczenia edukacji i bezpieczeństwa
uczniów. Burmistrz Adam Ciszkowski starał się tonować emocje związane z reformą
i deklarował wsparcie dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zapisy nowego prawa
oświatowego w dużej mierze zabezpieczają interesy pracowników gimnazjów, natomiast dyrekcje szkół postarają się zapewnić
uczniom niezmienność kadry pedagogicznej, o ile będzie to możliwe.
Dotychczasowe granice obwodów
szkół nie uległy zmianie w stosunku
do obowiązujących uchwał poza włączeniem, na podstawie porozumienia z
Gminą Wiązowna, Duchnowa do obwodu Szkoły Podstawowej w Brzezinach.
Przyjęcie proponowanej sieci szkół
podstawowych zapewni wszystkim mieszkańcom Gminy Halinów łatwy dostęp
do szkoły podstawowej, przeważnie po-
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łożonej w odległości nie przekraczającej
3 km od miejsca zamieszkania. Ponadto Gmina Halinów zapewnia wszystkim
uczniom bezpłatny dojazd do szkół, nawet tym, którzy nie przekraczają wymaganych odległości ustawowych.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przyjęto projekt uchwały w sprawie sieci szkół, który zgodnie z prawem został
przesłany do Mazowieckiego Kuratora
Oświaty i związków zawodowych z prośba o opinię. Po otrzymaniu ww. opinii
Rada Miejska w Halinowie będzie mogła
podjąć ostateczną uchwałę w tej sprawie.
Zmiany jak każde, budzą emocje. Rodzice boją się zmian nauczycieli. Nauczyciele boją się o pracę i choć nie można dać
stuprocentowych gwarancji, burmistrz
Adam Ciszkowski obiecał na sesji Rady
Miejskiej, że dołoży wszelkich starań, aby
uczniowie wygaszanych gimnazjów przeszli przez nie z zachowaniem jak najwyższych standardów edukacyjnych.
Redakcja
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Konsekwentne działania
przynoszą efekty
Miniony rok był dla działalności Gminnej Spółki
Wodnej w Halinowie szczególny. Wybrano nowe
władze, które dbają o jakość melioracji rowów na
terenie gminy.

W

ybory odbyły się wiosną 2016 r. podczas
zebrań sołeckich. Wybrano 39 nowych Delegatów, a 19 lipca 2016 r. podczas XIII
Walnego Zgromadzenia podsumowano
pracę Zarządu kadencji 2011-2016. O
jakości pracy poprzedniego Zarządu może świadczyć fakt, że do nowego Zarządu
weszli w zasadzie co sami przedstawiciele
- uzupełniając go o jedną osobę. I tak w
skład Zarządu kadencji 2016-2021 weszli: Artur Jaworowski, Anna Jackiewicz,

Mirosław Szmurło, Sławomir Kostka,
Jan Szoc oraz Jakub Szpetnar. W Komisji
rewizyjnej pracować będą: Jan Stankiewicz, Andrzej Milczarek, Teresa Tyczyńska – Jurgała oraz Tomasz Gierak.
Należy podkreślić, że w czasie upływającej kadencji Zarząd Spółki przeprowadził konserwację ponad 22 km głównych
rowów melioracyjnych, ponad 7 km rurociągów drenarskich, dokonał naprawy i konserwacji kilkudziesięciu studni
i przepustów oraz odbył ponad 250
spotkań w mieszkańcami. Wszystko to
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dzięki wytężonej pracy oraz wsparciu
mieszkańców naszej gminy, którzy regularnie wpłacając składkę, dali asumpt
dla dalszych działań Zarządu.
Stąd po raz kolejny Zarząd Gminnej
Spółki Wodnej Halinów składa serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy wspierają działalność naszej Spółki. Zachęca
również do odwiedzania zakładki „Spółka Wodna” na stronie www.halinow.pl,
gdzie można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi działań
Spółki.
Po niżej zamieszczamy kilka podstawowych informacji nt. Spółki Wodnej,
o które często pytają mieszkańcy.
Czym zajmuje się Spółka Wodna?
Gminna Spółka Wodna Halinów powołana została do prowadzenia działań
związanych z utrzymaniem/konserwacją
urządzeń melioracji wodnej szczegółowej
na terenie Gminy Halinów.
Dlaczego powinienem opłacać składkę?
Gmina Halinów jest położona bardzo
nisko w stosunku do gmin sąsiednich,
a większość wód powierzchniowych
i gruntowych odprowadzana jest z terenu
do rzek za pomocą urządzeń melioracyjnych. Stąd w zasadzie każdy mieszkaniec
odnosi korzyści z poprawnego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych.
Poprawne funkcjonowanie melioracji zabezpiecza obszar gminy przed podtopieniami.

BIURO RACHUNKOWE „INFINITY”
wykonuje usługi w zakresie:

•
•
•
•
•

obsługi księgowej (ryczałt, książka przychodów i rozchodów,
pełna księgowość);
obsługi kadrowo-płacowej (w tym ZUS);
pomoc w rejestrowaniu działalności;
reprezentowania i załatwiania spraw w urzędach;
możliwy dojazd do klienta.

kontakt telefoniczny: 502-132-202
email: biuro@dobraksiegowa24.pl, adres: Józefin ul. Wspólna 20
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Gdzie mogę sprawdzić, czy na mojej
działce są urządzenia melioracyjne?
Mapy poglądowe są dostępne dla wszystkich mieszkańców w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie, II piętro,
pok. 30 w godzinach pracy Urzędu.
W przypadku wątpliwości należy zgłosić się do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział
Otwock, z siedzibą w Sobiekursku
nr 24, 05-480 Karczew. Na miejscu informacji i porad udziela też Pan Jakub
Szpetnar.
Oprac. GCK
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KONSULTACJE LEKARSKIE
TERAPIA MANUALNA, OSTEOPATIA
TERAPIA WAD POSTAWY METODĄ FITS
KINEZYTERAPIA, FIZYKOTERAPIA
MASAŻE LECZNICZE, KRĘGOSŁUPA,
LIMFATYCZNE, RELAKSACYJNE
INTEGRACJA SENSORYCZNA
TERAPIA NIEMOWLĄT
SZKOŁA RODZENIA
ĆWICZENIA GRUPOWE, FITNESS
honorujemy karty: Benefit Systems,
OK System, FitSport, FitProfit

HALINÓW, ul. Spółdzielcza 25, tel. 22 760 54 44

www. rehabilitacjahalinow.pl
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Pytanie do
Otrzymaliśmy list od
mieszkanki Martyny Szuby zatytułowany „Gdzie
tu biegać? Oto jego
fragment:
„Coraz więcej z nas uprawia sport dla
przyjemności, poprawy samopoczucia i
dbałości o zdrowie. Jednym ze sportów,
który zyskał bardzo dużą popularność,
wśród sportowych amatorów jest bieganie. (..)Nasza gmina charakteryzuje się
dość dużymi walorami krajobrazowymi i
przyrodniczymi (…)Myślę, że warto byłoby wykorzystać potencjał naszej gminy i
wytyczyć takie trasy biegowe.

burmistrza

Odpowiedź Burmistrza
Pani Martyno, ścieżki biegowe, turystyczne czy rowerowe Gmina może budować tylko na swoim terenie,
a niestety większość terenów leśnych
nie należy do Gminy Halinów tylko
do Skarbu Państwa lub osób prywatnych, dlatego budowa wszelkiego typu ścieżek jest utrudniona. Niemniej
w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Metropolitarnego – czyli z funduszy
unijnych specjalnie wydzielonych dla
tzw. Obszaru metropolitarnego – Warszawy i kilkudziesięciu gmin leżących w
okolicach Warszawy nasza gmina wraz
z 5 okolicznymi gminami (Otwock,
Józefów, Karczew, Wiązowna, Sulejó-
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wek) ubiega się o dofinansowanie
na budowę ścieżek rowerowych
i ciągów pieszo rowerowych –
z czego największa alokacja przewidziana jest właśnie dla
Gminy Halinów. Zamierzamy wybudować najwięcej kilometrów ścieżek i najwięcej
kilometrów ciągów pieszo-rowerowych spośród naszych partnerów.
Będzie to 10,64 km ścieżek i 1,35 km
ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Projekt przewidziany został w taki
sposób, aby zapewnić ciągłość systemu
dróg rowerowych i zoptymalizować połączenia, prowadzące do centrów aktywności i węzłów przesiadkowych. Na
terenie Gminy Halinów ciągi rowerowe
oraz części pieszo-rowerowe powstaną
najprawdopodobniej już w 2017 roku.
Wkrótce przedstawię Państwu więcej
szczegółów tego przedsięwzięcia.

REKLAMA
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O Gminnym Systemie
Powiadamiania w Halinowie
Rozmowa z Robertem
Grubkiem – sekretarzem
gminy Halinów
Jak zarejestrować się w systemie i co
mieszkańcy otrzymują w zamian?
Rejestracja do Gminnego Systemu
Powiadamiania jest bardzo prosta. Można jej dokonać oczywiście bezpłatnie w
formie papierowej wypełniając formularz rejestracji – jest on dostępny na biurze podawczym w Urzędzie Miejskim w
Halinowie lub elektronicznie na stronie
Urzędu Miejskiego w Halinowie: www.
halinow.pl (zakładka Bezpłatny System
Powiadamiania SMS https://ccnow.
pl/halinow/). Podczas rejestracji należy podać swój numer telefonu, można
również dodatkowo wskazać swój adres
e-mail.
W zamian otrzymujemy komunikaty o z zakresu działalności gminy, która
nas najbardziej interesuje. Wskazujemy
czy chcemy otrzymywać wyłącznie wiadomości SMS kierowane do konkretnej
miejscowości w której mieszkamy czy
też komunikaty wysyłane do wszystkich
mieszkańców Gminy Halinów.
Dlaczego akurat taka forma komunikacji?
Komunikacja w drodze SMS gwarantuje szybkie i skuteczne dostarczenie
ważnego komunikatu SMS do odbiorcy
– mieszkańca Halinowa lub miejscowości (sołectwa) w obrębie naszej Gminy,
a funkcjonalność wysyłania wiadomości
na email sprawia, że możemy dotrzeć do
mieszkańców naszej Gminy z komunikatami bardziej opisowymi i posiadającymi dłuższą treść.
Jakie informacji i z jakiego zakresu
działalności gminy mieszkaniec może
wybrać?
Zakres jest bardzo szeroki, ale dla usystematyzowania mogę przybliżyć bardziej
szczegółowo główne działy informacji.
Zacznijmy od komunikatów gminnych/
awarii – w tym zakresie dedykowany
do obsługi aplikacji pracownik Urzędu
Miejskiego w Halinowie otrzymuje informacje o planowanych wyłączeniach

Burmistrz Adam Ciszkowski i sekretarz Robert Grubek wraz
pracownikami Urzędu.

prądu z zakładu energetycznego, o awariach oraz planowanych wyłączeniach
dostaw wody z Zakładu Komunalnego
w Halinowie. Wydarzeniach sportowych
– sportu – np. informacja o naborze do
akademii piłkarskiej PZPN. Idąc dalej
informacje nt. komunikacji – np. informacje dotyczące objazdów podczas prac
remontowych na drodze wojewódzkiej
637, o utrudnieniach i zagrożeniach na
drogach lokalnych wynikających z aktywności bobrów. Oczywiście pamiętamy także o kulturze i oświacie– dotyczą
one informacji o wydarzeniach patriotycznych lub historycznych w wymiarze
lokalnym np. obchody rocznicy powstania listopadowego, styczniowego w
gminie Halinów, o Przeglądzie Piosenki
Znanej i Nieznane „Struna” – zatem o
ważnych wydarzeniach życia lokalnego;
o wydarzeniach w aspekcie historycznym i narodowym: o obchodach Narodowego Święta Niepodległości.
Może jeszcze jakieś przykłady, które
zachęcą mieszkańców do rejestracji.
Między innymi w formie wiadomości SMS mieszkańcy Gminy zostali
poinformowani o możliwości złożenia
wniosków dotyczących dofinansowania
wymiany pieca na bardziej ekologiczny czy też o zmianie firmy odbierającej
odpady komunalne, o świątecznej akcji
charytatywnej Szlachetna Paczka, a tak
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już zupełnie lokalnie np. mieszkańcy poszczególnych sołectw byli również informowani o zebraniach sołeckich.
Jakie wymierne korzyści przyniosło
wdrożenie tego systemu?
Wprowadzony w naszej Gminie System Powiadamiania gwarantuje skuteczne przekazanie ważnych dla mieszkańców
naszej Gminy informacji dotyczących
spraw życia codziennego. Poprzez SMS
możemy dotrzeć z informacją nie tylko
do młodych mieszkańców naszej Gminy ale również do starszego pokolenia –
osób użytkujących telefony klawiszowe.
Ilu odbiorców zarejestrowaliście
państwo w systemie i jakie są dalsze
plany?
Obecnie ilość zarejestrowanych numerów w bazie naszego systemu wynosi
842 a prowadzone akcje promocyjne ze
strony Urzędu Miejskiego (dostępność
formularzy rejestracyjnych u Sołtysów,
w Urzędzie Miejskim czy załączenie formularzy do rozesłanej do mieszkańców
naszej Gminy decyzji podatkowej na
2017 rok) mają na celu sukcesywne powiększanie bazy odbiorców.
Dziękuję za rozmowę.
Ja też dziękuję i zachęcam wszystkich
zainteresowanych do skorzystania z takiej formy kontaktu z gminą Halinów.
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Bądźmy świadomymi
konsumentami
Ze Zbigniewem Sobolewskim
– właścicielem Marketu
„Carlos” w Halinowie rozmawia Dariusz Kowalczyk.

Jest Pan właścicielem sieci Marketów
„Carlos”, które istnieją już od 20 lat
między innymi w Siedlcach, Mrozach,
Kotuniu, Mordach, a w grudnia 2016
roku otworzył Pan kolejny tego typu
market w Halinowie. Dlaczego tutaj?
Była to naturalna kolej rzeczy mojej
wizji rozwoju w kierunku zachodnim,
czyli w stronę Warszawy. Myślałem też
o Sulejówku, ale w Halinowie udało się
znaleźć dobrą lokalizację, bo w centrum
miasta i blisko stacji kolejowej. Sklep jest
widoczny dla podróżujących koleją, choć
jeszcze w sołectwach oddalonych od centrum Halinowa, nie wszyscy o nim wiedzą. Mamy tego świadomość i chcemy to
zmieniać. Jesteśmy pierwszym, większym
sklepem spożywczym na terenie Halinowa (o powierzchni do 1000 mkw), który
może konkurować z sieciami zagranicznymi, które są w Mińsku Mazowieckim
czy Sulejówku. Czy to się uda, na razie
pewności nie mam, ale wiem, że w naszym markecie klienci mają szansę docenić przede wszystkim jakość produktów,
produkowanych w większości w Polsce.
No właśnie – prowadzi Pan biznes w
oparciu tylko o polski kapitał. Jak Pan
znosi zagraniczną konkurencję?
Jest bardzo trudno. Po zmianie ustroju w 1989 roku zostaliśmy jako kraj rzuceni na głęboką wodę. Szybko się okazało,
że możliwości kapitału zagranicznego są
przeogromne, a poza tym przez lata i my
sami, jako kraj, jako administracja rządowa, pozwalaliśmy na przeróżne udogodnienia wobec kapitału zagranicznego.
Tym samym nasza gospodarka została zalana obcymi produktami, niejednokrotnie
gorszymi, ale tańszymi, niż nasze krajowe.
Ubolewam nad tym, że wiele dobrych polskich marek upadło, albo zostało sprzedane
za bezcen. Niestety, posunąłbym się nawet
do stwierdzenia, że daliśmy się w wielu
dziedzinach „doić”, co dopiero teraz, po
tzw. dobrej zmianie, zaczyna się zmieniać.

Myślę też, że zaczyna się powoli zmieniać
nasza świadomość jako społeczeństwa.
Co Pan przez to rozumie?
Powoli zaczynamy doceniać polskie
produkty, bo wiemy, że są dobre i zdrowe.
Zaczynamy rozumieć, że często polskie
produkty powstają w sposób tradycyjny,
więc muszą być trochę droższe, niż tańsze
zagraniczne, napakowane przeróżnymi
polepszaczami smaku, o dłuższej dacieprzydatności. Dlatego też często mówię,
że trzeba być świadomym konsumentem.
Trzeba czytać ulotki na opakowaniach,
które są napisane małym druczkiem, ale
często zawierają cenne informacje. Warto
mieć świadomość, że to nie przedsiębiorcy, nie rząd, ale świadomi konsumenci są
kreatorami miejsc pracy. Od naszych codziennych decyzji konsumenckich zależy
cała gospodarka, którą przecież tworzymy. A czy to tak trudno wziąć produkt
do ręki i sprawdzić, od jakich cyfr zaczyna się jego kod kreskowy? Jeśli jest 590 to
mamy pewność, że kupując go wspieramy Polskę i budujemy dobrobyt nad Wisłą, a nie w Paryżu, Berlinie, Pekinie.
Sieć „Carlos” jest też raczej regionalna, niż ogólnokrajowa. Czy to przejaw
takiego „patriotyzmu lokalnego”?
Można tak powiedzieć. Pochodzę
z małej miejscowości w gminie Grębków.
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Ukończyłem studnia na SGGW i całe życie związałem z szeroko rozumianą branżą rolno-spożywczą. Zaczynałem w 1989
roku od niewielkiego zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego. Dopiero
w 1997 roku otworzyłem pierwszy market. Zawsze moja działalność miała
charakter bardziej regionalny, niż ogólnokrajowy. W pracy pomaga mi żona Katarzyna. Obecnie zatrudniamy około 200
osób, w sumie w 12 marketach, zakładzie
przetwórstwa owocowo-warzywnego i w
sklepach z cześciami samochodowymi.
Halinów to w zasadzie przedmieścia stolicy, więc to dobra lokalizacja dla naszego
sklepu. Poza tym chciałbym podkreślić,
że to gmina bardzo dobrze zarządzana,
której władze mają pomysł na jej rozwój
i dbają o swoich mieszkańców. Dzięki
roztropności władze Halinowa uchroniły
jak dotąd swoją gminę od zagranicznych
sklepów wielkopowierzchniowych.
Jakie jest Pana motto w biznesie?
Jestem człowiekiem prawicy. Staram
się kierować w życiu chrześcijańską wizją człowieka. Uważam, że każdy z nas
jest tyle wart, ile jeden drugiemu jest w
stanie pomóc i swoją działalność gospodarczą traktuję jako pewnego rodzaju
służbę.
Dziękuję za rozmowę.
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Torba medyczna

dla OSP Długa Kościelna
Od tego roku Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej
Kościelnej wzbogaciła się o torbę ratownictwa
przedlekarskiego, którą ufundowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W

przekazaniu wzięli udział Burmistrz
Halinowa
Adam
Ciszkowski, będący
inicjatorem spotkania, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w
Warszawie Andrzej Kneć i przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej
Kościelnej. Zestaw ratowniczy przekazany został na ręce prezesa OSP Mirosława
Lesińskiego. Sprzęt wykorzystywany będzie do udzielania pomocy ofiarom wypadków w tym również rolnikom.
W torbie medycznej znajdują się zestawy do udzielania pierwszej pomocy

przed przyjazdem lekarza, np.: opatrunki
do tamowania krwotoków, zestaw zabezpieczający drogi oddechowe, specjalny
koc termiczny oraz szyby usztywniające kończyny, kiedy istnieje podejrzenie
zwichnięć i złamań.
Jednostka w Długiej Kościelnej może się poszczycić coraz lepiej wykwalifikowaną kadrą – ostatnio kolejne cztery
osoby ukończyły kurs Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy oraz uzyskały tytuł
„Ratownika”.
– Cieszę się, że mogłem Wam przekazać
ten skromny prezent, jednakże nie życzę
aby ta torba była często używana – powie-
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dział prezes KRUS wręczając strażakom
prezent.
W imieniu wszystkich druhów podziękowania za zakup i przekazanie torby medycznej złożył Mirosław Lesiński
Prezes OSP Długa Kościelna wręczając
Prezesowi Andrzejowi Kneciowi oficjalne
podziękowania i zapewniając, że dzięki
temu prezentowi działalność straży będzie jeszcze bardziej profesjonalna.
D. Górska
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w Informacjach
Gminy Halinów

redakcja@gckgminahalinow.pl
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ODDAM PROCENT (1%)

na100%

PO RAZ KOLEJNY ROZPOCZĘŁA SIĘ AKCJA PRZEKAZYWANIA 1% ORGANIZACJOM
POZARZĄDOWYM MAJĄCYM STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, POPULARNIE
NAZYWANA OPP. DO 30 KWIETNIA KAŻDY Z PODATNIKÓW MOŻE SAM ZDECYDOWAĆ, NA CO
PRZEZNACZYĆ TĘ KWOTĘ.
Kto na terenie gminy Halinów może
otrzymać jeden procent?
Mogą otrzymać wszystkie szkoły z terenu naszej gminy. Nie mają one statusu
opp, ale mogą otrzymać 1% za pośred-

nictwem organizacji, które w swoim celu mają wsparcie dla edukacji. Szkoły
wybrały organizacje, za pośrednictwem
których dostaną środki na pomoce dydaktyczne, czy zajęcia pozalekcyjne. To

wspaniała propozycja dla rodziców, którzy w końcu mogą wesprzeć szkołę, do
której uczęszcza ich dziecko.

Numer KRS

Cel szczegółowy 1%
(nr identyfikacyjny szkoły
lub nazwa)

0000 270 261

ZSP OKUNIEW 7342

0000 207 472

129 818

Fundacja Studencka
„Młodzi-Młodym”

0000 270 261

ZSP Brzeziny-Halinów 620

Szkoła Podstawowa
w Chobocie

Fundacja Studencka
„Młodzi-Młodym”

0000 270 261

SP CHOBOT 858

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Halinowie

Fundacja Studencka
„Młodzi-Młodym”

0000 270 261

ZSP Halinów 1889

Nazwa szkoły

Partner przekazujący
środki – opp

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Okuniewie

Fundacja Studencka
„Młodzi-Młodym”

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Cisiu

Fundacja „Rosa”

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Brzezinach

Gimnazjum w Halinowie

Na terenie naszej gminy działają również organizacje, które 1% zbierają na
Nazwa opp

0000 207 472

Fundacja „Rosa”

swoją działalność lub swoich oddziałów.
Od kilku lat możemy wspierać je swoKRS

129 817

im 1%, czyli Ochotnicze Straże Pożarne,
Stowarzyszenie „Kubuś” i Harcerzy.
Cel szczegółowy

Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych

0000 116 212

OSP w Długiej Kościelnej, ul. Kochanowskiego 49,
Długa Kościelna, 05-074 Halinów, mazowieckie

Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych

0000 116 212

OSP w Okuniewie, 05-079 Okuniew,
ul. Rynek 54, mazowieckie

Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych

0000 116 212

OSP Cisie, ul. Główna 114,
05-074 Halinów, mazowieckie

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Kubuś”

0000 173 131

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kubuś”
Hufiec ZHP Sulejówek, 54DH „Przyjaciele Dziczy”
Hufiec ZHP Sulejówek, 55 GC „Nibylandia”

Chorągiew Stołeczne
Związku Harcerstwa Polskiego

0000 268 913

Hufiec ZHP Sulejówek, 56 DHSW „Leśni Ludzie”
Hufiec ZHP Sulejówek, Okuniew
Hufiec ZHP Sulejówek, Michałów, 63 DH „Ogień”
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Zakład Komunalny w Halinowie
ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05-074 Halinów
tel: 22 760 40 15, e-mail: biuro@zakladkomunalny.pl

Taryfy

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące
na obszarze gminy Halinów, ogłoszone na podstawie Uchwały Nr XXX.270.2017, z dnia 23.02.2017 r. Rady
Miejskiej w Halinowie w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Ceny obowiązują od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
Wysokość cen i stawie opłat za dostarczoną wodę:
Cena/stawka
L.p.
Wyszczególnienie
opłaty
Jednostka
taryfowa
miary
grupa odrodzaj cen i stawek opłat
netto brutto
biorców
usług
3,28
3,54
zł/m3
ZWB
cena za m3 dostarczonej wody
WG 1
stawka opłaty abonamentowej za wodę
9,96
10,76 zł/2 m-ce
WG 2
stawka opłaty abonamentowej za wodę 8,28
8,94 zł/2 m-ce
WG 3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 12,96 14,00 zł/2 m-ce
stawka opłaty abonamentowej za wodę
4,36
4,70 zł/2 m-ce
1 WL 1
WL 2
stawka opłaty abonamentowej za wodę
2,56
2,76 zł/2 m-ce
WL 3
stawka opłaty abonamentowej za wodę
7,36
7,94 zł/2 m-ce
R1
stawka opłaty abonamentowej za wodę
8,76
9,46 zł/2 m-ce
zł za
stawka opłaty przyłączeniowej
205,41 221,84
przyłącze
ZWG
cena za m3 dostarczonej wody
3,28
3,54
zł/m3
WG 1
stawka opłaty abonamentowej za wodę
9,96
10,76 zł/2 m-ce
WG 2
stawka opłaty abonamentowej za wodę
8,28
8,94 zł/2 m-ce
2 WG 3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 11,16 12,06 zł/2 m-ce
R1
stawka opłaty abonamentowej za wodę
8,76
9,46 zł/2 m-ce
zł za
stawka opłaty przyłączeniowej
205,41 221,84
przyłącze
3,28
3,54
zł/m3
ZWL
cena za m3 dostarczonej wody
WG 1
stawka opłaty abonamentowej za wodę
9,96
10,76 zł/2 m-ce
WG 2
stawka opłaty abonamentowej za wodę
8,28
8,94 zł/2 m-ce
WG 3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 11,16 12,06 zł/2 m-ce
stawka opłaty abonamentowej za wodę
4,36
4,70 zł/2 m-ce
3 WL 1
WL 2
stawka opłaty abonamentowej za wodę
2,56
2,76 zł/2 m-ce
WL 3
stawka opłaty abonamentowej za wodę
7,36
7,94 zł/2 m-ce
R1
stawka opłaty abonamentowej za wodę
8,76
9,46 zł/2 m-ce
zł za
stawka opłaty przyłączeniowej
205,41 221,84
przyłącze
3,32
3,59
zł/m3
ZWS
cena za m3 dostarczonej wody
WG 1
stawka opłaty abonamentowej za wodę
9,96
10,76 zł/2 m-ce
WG 2
stawka opłaty abonamentowej za wodę
8,28
8,94 zł/2 m-ce
WG 3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 11,16 12,06 zł/2 m-ce
4 WL 1
stawka opłaty abonamentowej za wodę
4,36
4,70 zł/2 m-ce
WL 2
stawka opłaty abonamentowej za wodę
2,56
2,76 zł/2 m-ce
WL 3
stawka opłaty abonamentowej za wodę
7,36
7,94 zł/2 m-ce
R1
stawka opłaty abonamentowej za wodę
8,76
9,46 zł/2 m-ce
zł za
stawka opłaty przyłączeniowej
205,41 221,84
przyłącze
3,34
3,61
zł/m3
ZWP
cena za m3 dostarczonej wody
WG 1
stawka opłaty abonamentowej za wodę
9,96
10,76 zł/2 m-ce
WG 2
stawka opłaty abonamentowej za wodę
8,28
8,94 zł/2 m-ce
WG 3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 11,16 12,06 zł/2 m-ce
stawka opłaty abonamentowej za wodę
4,36
4,70 zł/2 m-ce
5 WL 1
WL 2
stawka opłaty abonamentowej za wodę
2,56
2,76 zł/2 m-ce
WL 3
stawka opłaty abonamentowej za wodę
7,36
7,94 zł/2 m-ce
R1
stawka opłaty abonamentowej za wodę
8,76
9,46 zł/2 m-ce
zł za
stawka opłaty przyłączeniowej
205,41 221,84
przyłącze
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Wysokość cen i stawek za odprowadzanie ścieków:
Cena / stawka
L.p.
Wyszczególnienie
opłaty
taryfowa
Jednostka
grupa
miary
odbiorrodzaj cen i stawek opłat
Netto Brutto
ców
usług
6,10
6,59
zł/m3
OŚB
cena za m3 odprowadzonych ścieków
WG 1/
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 17,14 18,52 zł/2 m-ce
UP 1
WG 2/
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 15,36 16,58 zł/2 m-ce
UP 2
WG 3/
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 19,56 21,12 zł/2 m-ce
UP 3
WL 1
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 4,42
4,78 zł/2 m-ce
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 2,64
2,86 zł/2 m-ce
1 WL 2
WL 3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 6,86
7,40 zł/2 m-ce
P1
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 5,32
5,74 zł/2 m-ce
P2
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 3,56
3,84 zł/2 m-ce
P3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 6,56
7,08 zł/2 m-ce
R1
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 15,80 17,06 zł/2 m-ce
zł za
stawka opłaty przyłączeniowej
205,41 221,84
przyłącze
6,10
6,59
zł/m3
OŚL
cena za m3 odprowadzonych ścieków
WG 1/
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 17,14 18,52 zł/2 m-ce
UP 1
WG 2/
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 15,36 16,58 zł/2 m-ce
UP 2
WG 3/
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 19,58 21,14 zł/2 m-ce
UP 3
WL 1
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 5,32
5,74 zł/2 m-ce
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 3,56
3,84 zł/2 m-ce
2 WL 2
WL 3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 6,85
7,40 zł/2 m-ce
P1
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 6,22
6,72 zł/2 m-ce
P2
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 2,66
2,88 zł/2 m-ce
P3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 8,66
9,36 zł/2 m-ce
R1
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 15,80 17,06 zł/2 m-ce
zł za
stawka opłaty przyłączeniowej
205,41 221,84
przyłącze
10,12 10,93
zł/m3
OŚP
cena za m3 odprowadzonych ścieków
WG 1 /
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 34,32 37,06 zł/2 m-ce
UP 1
WG 2 /
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 30,76 33,22 zł/2 m-ce
UP 2
WG 3 /
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 36,76 39,70 zł/2 m-ce
UP 3
3
P1
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 9,76 10,54 zł/2 m-ce
P2
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 7,96
8,60 zł/2 m-ce
P3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 11,00 11,88 zł/2 m-ce
R1
stawka opłaty abonamentowej za ścieki 31,64 34,18 zł/2 m-ce
zł za
stawka opłaty przyłączeniowej
205,41 221,84
przyłącze
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Taryfowe grupy
odbiorców
ZWB i 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
ZWL i OŚL – Użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych
ZWS – Zakłady przemysłu spożywczego i
farmaceutycznego
ZWP – Zakłady przemysłowe, produkcyjne i
pozostałe usługi
OŚP – Zakłady przemysłu spożywczego i
farmaceutycznego oraz Zakłady przemysłowe, produkcyjne i pozostałe usługi
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

W rozliczeniach
za dostarczaną
wodę i odebrane
ścieki:

Zostały wydzielone trzy grupy taryfowe odbiorców różniące się sposobem rozliczania:
1 -odbiorcy z zamontowaną nakładka radiową bez usługi internetowego biura obsługi
klienta (IBO).
2 – odbiorcy z zamontowaną nakładką radiową z usługą internetowego biura obsługi
klienta (IBO) oraz
3 – odbiorcy bez zamontowanej nakładki radiowej i bez usługi internetowego biura obsługi klienta (IBO).
Wprowadzenie powyższego rozdzielenia grup
względem wysokości abonamentu wynika z
różnicy kosztów rozliczeń w trzech ww. przypadkach. Zmianie uległa również jednostka
miary naliczania opłaty abonamentowej tj. z
opłaty ponoszonej co miesiąc na opłatę ponoszoną co dwa miesiące. Powyższe zmiany wynikają także z ujednolicenia zapisów
w umowach zawartych z odbiorcami usług.
Dotychczas odbiorca usług opłatę abonamentową płacił co miesiąc, 12 razy w roku, a
obecnie opłata będzie naliczana co 2 miesiące, 6 razy w roku

Pozostałe
oznaczenia:

WG – Wodomierz główny
WL – Wodomierz lokalowy
R - Ryczałt
UP – Urządzenie pomiarowe
P – Wodomierz dodatkowy/ podlicznik
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
stawka VAT za usługi dostarczania wody
i oczyszczania ścieków wynosi 8%.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Profilaktyka chorób
układu krążenia (CHUK)
Choroby układu krążenia są powodem około
50% wszystkich zgonów oraz najczęstszą
przyczyną hospitalizacji i trwałej niezdolności
do pracy w Polsce [1].

Z

e względu na olbrzymią skalę tego problemu, a także na
jego konsekwencje, stanowią największe wyzwanie dla
zdrowia publicznego. Od kilku lat można zaobserwować powolny spadek liczby zgonów spowodowanych CHUK.
To korzystne zjawisko, jedynie w części
wynika z działań prewencyjnych. Jest to
przede wszystkim efekt zwiększonej skuteczności leczenia chorób, związany z
dynamicznym rozwojem kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii oraz farmakologii. Nawet najbardziej zaawansowane
technologie medyczne nie są w stanie
uchronić przed chorobą. To niewątpliwe
najdroższy, jednak wcale nie najbardziej
efektywny sposób poprawy stanu zdrowia oraz wydłużenia życia
Profilaktyka jest o wiele tańsza od
leczenia[2]. Wymaga połączenia wiedzy i
doświadczenia specjalistów różnych dyscyplin medycznych, nawet pediatrów,
bo już dzieci powinny być chronione przed CHUK. Jej celem jest znalezienie sposobu dotarcia do ludzi i ich
przekonań, że redukcja czynników ryzyka znacznie przedłuży życie. Postęp
cywilizacyjny, przemiany społeczne i
odkrycia medyczne doprowadziły do
znaczącej poprawy i wydłużenia czasu
naszego życia. Warto jednak przeżyć je
w jak najlepszym zdrowiu, czemu służą profilaktyczne programy zdrowotne,
które umożliwiają wykrycie zagrożenia
lub wczesne zdiagnozowanie chorób powszechnie występujących[3]. Brak profilaktyki i lekceważenie czynników ryzyka
prowadzi do rozwoju CHUK, a w efekcie do niewydolności serca.
Centrum Medyczne ZANMED realizuje bezpłatnie profilaktyczny program CHUK, który kierowany jest do
osób, które:
• w tym roku kalendarzowym mają 35,
40, 45, 50, 55 lat,
• są obciążone czynnikami ryzyka,
• u których nie została dotychczas rozpoznana choroba
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Ul. Piłsudskiego 33,
05-074 Halinów
rejestracja@zanmed.pl
tel.22 783 60 23
mgr Magdalena Lebuda
specjalista zdrowia publicznego,
kierownik administracji
CM ZANMED
• w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały
ze świadczeń udzielanych w ramach programu.
Weź udział w programie i sprawdź, czy
zagrażają także Tobie.
Więcej informacji można uzyskać w
gabinecie zabiegowym i na stronie www.
zanmed.pl/profilaktyka
PIŚMIENNICTWO
[1.] Statystyka zgonów i umieralności z powodu
chorób układu krążenia. GUS,
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/
ludnosc/statystyka-zgonow-i-umieralnosci-z-powodu-chorob-ukladu-krazenia,22,1.html
[2.[ Stenlej S, Sidney C. Nowe europejskie wytyczne prewencji chorób sercowo-naczyniowych w praktyce klinicznej – z perspektywy
amerykańskiej. Med Prakt 2008, 1: 1-2.
[3.[ Maciąg D., Grzegorska K. Cichońska M.

Marcinkowski J.T. Profilaktyka chorób układu krążenia
prowadzona w podstawowej opiece zdrowotnej. Problemy Higieny i Epidemiologii 2012, 93(2): 377-384.

UDZIELĘ KOREPETYCJI
Absolwent Politechniki
Warszawskiej Wydziału
Inżynierii Środowiska
udzieli korepetycji
z matematyki
tel: 798 905 583
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Sportowe sukcesy
mieszkanki Halinowa

SPORT

IGSF Wold Championship
2016 to mój drugi start
o tak wysokiej randze,
zakończony wielkim
sukcesem.

U

dało mi się wywalczyć dwa medale - złoto i srebro oraz zrobić
rekord życiowy 141 powtórzeń
w Długim Cyklu z 16 kilogramowym odważnikiem. Od dzisiaj dumnie paraduję z dwoma medalami, wieszcząc wszem i
wobec iż jestem aktualną V- ce Mistrzynią
Świata Kettlebell Lifting w kategorii Elite
oraz Mistrzynią Świata w swojej kategorii
wiekowej.
Kettlebell Sport znany jako Girevoy
Sport i Kettlebell Lifting jest sportem polegającym na podnoszeniu odważnika kettlebell. Konkurencje wykonuje się w czasie
10 minut. Odłożenie odważnika na ziemię
powoduje przerwanie podejścia przez sędziego. Długi cykl (ang. Long Cycle) kobiet
wykonuje się jednym odważnikiem. W LC
przed każdym podrzutem (jerkiem) należy wykonać zarzut odważników (clean) do
pozycji stojaka (rack position). Jest to najcięższa konkurencja Kettlebell Liftingu pod
względem wydolnościowym, a światowe rekordy kobiet w długim cyklu sięgają nawet
160 powtórzeń.
10 minut to czas, w którym ciało ma
nieprzerywalnie wykonywać wyuczony
wcześniej ruch. To co się dzieje na platformie startowej jest efektem włożonego serca w przygotowania, nad którymi czuwali
specjaliści. Przez ostatni rok budowałam
swoją siłę, kondycję i wytrzymałość. Trzy
miesiące przed startem poświęciłam się jedynie odważnikom kettlebell. Jednak trening to nie wszystko. Ogromne znaczenie
miało żywienie. Ciężki trening, insulinooporność, co tu jeść by czuć się dobrze i budować formę ? Dokładne wytyczne przyniosły
ogromne rezultaty.
Mój start odbył się pierwszego dnia zawodów. Dzień przed - ważenie. Trzy tygodnie przed zawodami, wspólnie z trenerem
ustaliliśmy, że będę startować w kategorii
poniżej 60 kg. Wiązało się to ze zbijaniem
wagi. Pierwsze dwa tygodnie na ograniczonej węglowodanowo diecie nie stanowiły

żadnego problemu. Ostatni tydzień okazał
się największym wyzwaniem. Na przedostatnim treningu nadwyrężyłam mięsień
naramienny. Na dwa dni przed startem
wirus Rota, który odebrał mi mnóstwo sił
i mógł doprowadzić do niepowodzenia w
zbiciu wagi. Na dzień przed ważeniem odstawienie wody i jedzenia, ponieważ bez
takich zabiegów nie zeszłabym poniżej 60
kilogramów. Tuż przed ostatecznym wejściem na wagę brakowało mi 500 gramów.
Przez poł godziny biegałam i skakałam
ubrana jakby pogoda we Włoszech zaskoczyła trzaskającym mrozem. Waga zeszła do
59,6 i miałam niecałe 24 h aby się zregenerować i zgromadzić glikogen w mięśniach.
Połączenie jedzenia z leżeniem należy zdecydowanie do moich ulubionych.
Nadszedł dzień startu. Rozgrzewka,
prawidłowe psychiczne nastawienie, smarowanie kuli. Gdy konferansjer wyczytał
moje nazwisko serce zaczęło mi bić ciut
mocniej. Czułam, że jestem gotowa na
start. Gdy zaczęło się odliczanie i wszystkie zawodniczki przyjęły pozycje startową
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usłyszałam z trybun „Dawaj Ola – jesteś
najlepsza”. Wzięłam głęboki oddech i zaczęłam podnosić. Przygotowana byłam
na tempo 15 na minutę i takowym szłam
przez pierwsze 6 minuty czyli pracę prawej ręki. Lewa była jednak nieco słabsza i
zeszła z tempa. Sędzia nie zaliczył 4 powtórzeń i to właśnie one dzieliły mnie od
rywalki, która wygrała w kategorii Ellite.
ciłam do kraju bardzo zadowolona. Teraz czeka mnie roztrenowanie, mentalny odpoczynek i zasłużone wakacje.
Aleksandra Łabędź
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Poszukujemy

sponsorów dla naszego
utalentowanego sztangisty
Nazywam się Przemysław Budek i jestem mieszkańcem Okuniewa, gmina Halinów. Od wielu lat trenuję podnoszenie ciężarów i reprezentuję kraj na arenie międzynarodowej. W 2014
i 2015 roku zdobyłem brązowy i srebrny medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy do lat 23 a w tym roku jestem srebrnym medalistą Mistrzostw Polski Seniorów i brązowym medalistą Akademickich Mistrzostw Świata w Meksyku. Przygotowuję się
do Mistrzostw Europy Seniorów w 2017roku. Tym samym wychodzę do Państwa z prośbą o pomoc finansową. Przygotowanie
się do tak ważnych zawodów jest bardzo trudne materialnie, ale również fizycznie. W związku z tym chciałbym prosić o pomoc
w zakupie odżywek, dojazdów na treningi, jedzenia. Każdy wydatek mogę udokumentować w postaci faktur i rachunków. Bardzo
proszę o odpowiedź.
Wszystkich Państwa, którzy chcieliby wesprzeć naszego utalentowanego sportowca prosimy o kontakt mailowy:
przemekbudek5@wp.pl

Lesan Halinów
po rundzie zasadniczej

Pod koniec lutego
zakończyliśmy grę
w rundzie zasadniczej
II ligi PZPS i jest
to świetny czas na
refleksję.

P

skóry nie sprzedamy. Nie mamy wątpliwości –to jeszcze nie koniec. Stać
nas na więcej! Zapraszamy wszystkich
kibiców do śledzenia naszych poczynań
w dniach 25.03 oraz 08.04. WszystREKLAMA

lan na sezon zakładał utrzymanie się w tej klasie rozgrywkowej, co dla beniaminka nie jest
zadaniem łatwym. W porównaniu do III ligi widać dużą różnicę poziomów, bo tutaj co tydzień jest bitwa
o punkty. Bardzo często o zwycięstwie
decydują pojedyncze zagrania, dlatego
emocji jest co nie miara. W III lidze tylko kilka spotkań było trudnych, większość to mecze bez historii.
Po pierwszej fazie rozgrywek zajęliśmy ósme miejsce w tabeli, co już
zapewniło nam możliwość startu jako II-ligowy zespół w przyszłym sezonie. A przed nami jeszcze faza play-off,
w której powalczymy o miejsca 1-8.
Tyle w teorii, bo za chwilę zmierzymy
się z liderem tabeli, zespołem UMKS
MOS Wola Warszawa. Jest to niezwykle wymagający przeciwnik, ale tanio

19

kie mecze odbędą się na Hali Sportowej
w Halinowie przy ul. Okuniewskiej 115
o godzinie 18.30. Zapraszamy!
Info K. Januszewski
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