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pismo bezpłatne

GMINY HALINÓW

• GCI – wnioski
po kontroli str. 2
• Kandydatka przeciw
sąsiadowi str. 4
• Co ukrywa sołtys
Hipolitowa? str. 3

16 listopada odbędą się w całej Polsce wybory samorządowe, w których wybierzemy
wójtów, burmistrzów, prezydentów,
radnych rad miast i gmin, powiatu
i województwa na kadencję 2014-2018.
W Halinowie w wyborach bierze udział
6 komitetów wyborczych, a w walce o fotel
burmistrza zmierzy się dwóch kandydatów
zarejestrowanych przez KWW Wspólnota
Samorządowa Razem (dawniej „przyjazna
gmina” – założony przez członków Platformy
Obywatelskiej) oraz KWW Adama Ciszkowskiego.
Pamiętajmy – każdy głos ma wielką wagę
i może zaważyć o przyszłości naszej gminy!

16 listopada

każdy głos się liczy
Chcemy
dalszego
rozwoju
Ciąg dalszy rozmowy
z przewodniczącym Rady
Miejskiej w Halinowie
– Marcinem Pietrusińskim
(pierwsza część wywiadu
ukazała się w IGH nr 9)
Ciąg dalszy na str. 8

Umiemy pozyskiwać
środki
W bieżącej kadencji władze gminne WYKORZYSTAŁY ponad
20 mln zł z funduszy zewnętrznych – głównie z funduszy
unijnych, ale także z budżetu Państwa. To rekordowe
sumy, dzięki którym udało się zrealizować szereg
inwestycji. Jednocześnie, pomimo tak
wielu inwestycji, poziom zadłużenia
gminy pozostaje na bezpiecznym
poziomie ok.39 proc. i daje realne
możliwości dalszego pozyskiwania
środków zewnętrznych.
Ciąg dalszy na str. 3
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Komisja rewizyjna o błędach Anny Rosy
W bieżącej kadencji komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Halinowie dokonała
kontroli z działalności Gminnego Centrum Informacji za lata 2009-2010 oraz
niektórych projektów unijnych, których koordynatorem wówczas była Anna
Rosa, dziś kandydatka na burmistrza Halinowa. Chcemy przedstawić jej wyniki.
1. Anna Rosa jako kierownik GCI
zawierała umowy ze swoim mężem np. na
zakup i montaż kamer monitoringu.
2. Umowy zawierane były także z bliską
rodziną niektórych pracowników Gminnego Centrum Informacji.
3.
Obsługę
księgową
projektów
prowadziło zewnętrzne biuro rachunkowe,
a wszystkie operacje księgowe projektowe
powinny być prowadzone tylko i wyłącznie
przez pracowników jednostek samorządu
terytorialnego.
4. Na obsługę Święta Miasta i Gminy
Halinów podpisywane były umowy z dwoma
firmami i z dwiema agencjami koncertowymi, którymi właścicielami były te same
osoby. W żadnej procedurze przy zlecaniu przez GCI wykonawstwa podmiotom
zewnętrznym nie znajdowało się rozeznanie
rynku. Firmy te zatrudniane były również
przy organizacji innych imprez organizowanych prze GCI.
5. Anna Rosa będąc kierownikiem GCI
brała pokaźną pensję. Ponadto za opracowanie i przygotowanie dokumentacji w sprawie pozyskiwania środków
finansowych z funduszy dostawała
oddzielne wynagrodzenie. Dodatkowo
pobierała wynagrodzenie za koordynowanie prac osób zaangażowanych w projekty i dodatkowo będąc taką zaangażowaną
osobą (realizującą działania projektowe) za wykonywanie tych prac
otrzymywała jeszcze odrębne wyna-
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grodzenie. Zdarzały się więc sytuacje, że jednocześnie była koordynatorem
i wykonawcą projektu, czyli sama siebie kontrolowała.
6. Nie wszystkie sukcesy, którymi Anna Rosa chwali się na swojej
stronie internetowej zakończyły się sukcesem. Jednym z takich projektów był projekt pn.: „Rozwój e – usług i budowa e-urzędu w Gminie
Halinów”, którego kontrola na zakończenie wniosku przeprowadzona
przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych wykazała
szereg nieprawidłowości i naruszenia prawa zamówień publicznych zasady
konkurencyjności, czego następstwem były korekty finansowe nałożone na
gminę Halinów. Błędy popełnione w projekcie kierowanym przez Annę
Rosę kosztowały nas ponad 200 tys. zł, które trzeba było zwrócić w wyniku kontroli. W związku z tym realne dofinansowanie projektu spadło z 85%
do niespełna 56%.
7. Projekt „E-wykluczeni” również zawierał błędy. Mimo, że gmina liczy
14 tys. osób, to korzysta z niego zaledwie 200 osób. Te osoby mają ciągłe problemy z dostępem do Internetu oraz zakupionym sprzętem.
Podsumowując kontrolę komisji rewizyjnej należałoby się zastanowić czy
gmina Halinów miała więcej korzyści czy strat z działalności specjalistki
ds. funduszy unijnych Anny Rosy. Opisane przykłady pokazują, że wcale nie było
tak kolorowo…

Przeczytane w sieci
W mińskiej prasie ukazało się ostatnio kilka
wątków związanych z Halinowem.

W

„Co słychać” (nr 45/2014 r.) w artykule „Wojna szeptów”
pojawiły się informacje na temat dyrektora Warszawskiego
Ośrodka Ruchu Drogowego Andrzeja Szklarskiego –
mieszkańca Halinowa, który jest mentorem opozycji
związanej dawniej z „Przyjazną Gminą”, a dziś startującą w wyborach pod szyldem Wspólnota Samorządowa Razem.
Oto fragment artykułu: „Jeszcze większy szum wywołała w halinowskich kuluarach wieść o złożeniu przez Andrzeja Szklarskiego rezygnacji z funkcji dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. Powodem są zarzuty
prokuratorskie. No ale dlaczego część halinowskich graczy samorządowych z wypiekami na twarzy obserwuje ruchy prokuratury w sprawie WORD? Otóż okazuje się,
że żona dyrektora z WORD z zarzutami prokuratorskimi to Małgorzata Szklarska,
dyrektorka Szkoły Podstawowej w Chobocie i według części szeptaczy zwolenniczka
byłej burmistrz Halinowa pani Jolanty Damasiewicz (obecna sekretarz gminy Mińsk
Mazowiecki). Nitek halinowskich ze sprawą WORD jest podobno więcej. - Pracuje
tam m.in. radny Marcin Sukiennik i cała kolonia z Halinowa. To radni, byli radni,
rodziny radnych, rodziny dyrektorów szkół i - co ciekawe - wszyscy to znajomi Szklarskiego, zwolennicy byłej burmistrz Damasiewicz i wszyscy to oczywiście totalna opozycja wobec obecnych władz Halinowa”.
Z pewnością zarzuty prokuratorskie dla pana Szklarskiego nie pozostają bez
wpływy na nastroje jego wiernych zwolenników. Tuż przed wyborami to nie
najlepsza okoliczność.
Red.
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Umiemy pozyskiwać środki
Inną ważną inwestycją jest oczekiwana rewitalizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Halinowie (stara szkoła).
Gmina złożyła wniosek pod nazwą „Halinów – kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”
w ramach w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–
2013. Wniosek o dofinansowanie złożony został do Urzędu
Marszałkowskiego w lipcu na najwyższą możliwą w ramach tego
działania kwotę dofinansowania 500 000,00 zł. Koszt całkowity
projektu to 2.505.344,04 zł. Przedmiotem projektu jest przebudowa i remont zabytkowego budynku Domu Kultury w celu
podwyższenia jakości usług kulturalnych w Halinowie.
Warto nadmienić, że mimo końcówki roku trwają intensywne prace zmierzające do powstania Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim wraz z budową ul.
Pułaskiego. Wartość: 3 248 111,09 zł z tym dofinansowanie
1570 203,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.

Ciąg dalszy ze str. 1

W

kolejce do dofinansowania czeka
wniosek na tzw. „schetynówkę” za
którą wyremontowana zostanie ul.
Warszawska łącząca Halinów z Sulejówkiem w Długiej Szlacheckiej. Ulicą Warszawską codziennie podróżuje wielu mieszkańców Halinowa, a jej remont
jest konieczny. Wartość zadania opiewa na 1 069 364, 94 zł
w tym dotacja 523 031,33 zł. Wniosek przeszedł pozytywnie
ocenę formalną i znajduje się na wstępnej liście do dofinansowania.
Na etapie weryfikacji jest obecnie wniosek na budowę
kanalizacji w Hipolitowie. Koszt projektu wynosi
3 157 953,53 zł, a kwota dofinansowania 1 567 576,77 zł.
Wniosek został złożony do działania 4.1 Gospodarka wodnościekowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Red.

Co ukrywa sołtys Hipolitowa?
Od zebrania wiejskiego Hipolitowa
wraca temat placu zabaw na terenie tego drugiego co do wielkości
sołectwa w gminie Halinów.
Mieszkańcy chcą plac blisko
bez konieczności udawania się
z dziećmi na drugi koniec
Hipolitowa. Czy jest to możliwe,
przeanalizowaliśmy kilka możliwości.

Okazuje się, że można inaczej. Wystarczyła uzyskana informacja, że gmina planuje komunalizację tego terenu, skuteczne
załatwienie wstrzymania sprawy i za kilka czy kilkanaście lat
można stać się właścicielem wartego kilkaset tysięcy terenu.
W świetle tego, że urząd pod kierownictwem burmistrza Adama Ciszkowskiego planuje komunalizację wraz z
przeznaczeniem tego terenu pod usługi publiczne czyli pod
budowę tam osiedlowego placu zabaw, logiczny wydaje się
fakt kandydowanie przez Marcina Sikorskiego w najbliższych
wyborach do rady miejskiej z komitetu ludzi związanych i
jednoznacznie kojarzących się z poprzednią władzą. Można
będzie w ten sposób skutecznie blokować inicjatywy burmistrza w tej sprawie, poprzez próby zmiany zapisu planów
zagospodarowania w sprawie działki zajętej bezprawnie przez
Sikorskiego.
W związku z tym, że sprawa ze strony urzędu nabiera już
od jakiegoś czasu tempa, to tempa nabiera też negatywna
kampania prowadzona przez Marcina Sikorskiego redaktora naczelnego „Informatora Halinowa”. Być może kwestia
działki wartej kilkaset tysięcy złotych wyjaśnia wszystko, dla
niektórych pieniądz i własna wygoda są ważniejsze niż dobro
ogółu mieszkańców Hipolitowa. Tyle razy powtarzane przez
sołtysa hasło, że liczy się dobro dzieci jest aktualne jeżeli
przed dobro dodamy tylko dwa słowa „tylko moich”.
Co do innych alternatywnych rozwiązań jeżeli chodzi o plac
zabaw dla Hipolitowa, to żadne z nich nie jest tak korzystne,
zarówno lokalizacyjnie jak i pod kątem bezpieczeństwa np.
bezpośredniej bliskości już rozbudowanego parkingu przy
torach PKP.
O dalszych losach działki na ul. Sosnowej i czy gmina
wygra batalię z sołtysem napiszemy w kolejnym numerze
Informacji Gminy Halinów.

Po

pierwsze istniał i dalej istnieje teren, który
spełniałby takie warunki. Już w poprzedniej kadencji za rządów burmistrz Damasiewicz pojawiła się możliwość skomunalizowania działki przy
ulicy Sosnowej. Działka nie jest wielka ale idealnie spełniałaby
warunki na plac zabaw dla tak „młodej” jeżeli chodzi o liczbę
dzieci miejscowości jaką jest Hipolitów. Gdyby pracę jak to
planowano rozpoczęto ponad 4 lata temu temat byłby już
dawno zakończony. Niestety pojawił się jeden duży problem.
Chęć zasiedlenia działki wykazał też ówczesny i obecny
sołtys Hipolitowa Marcin Sikorski. W związku z tym, że
startował razem z panią Damasiewicz z komitetu wyborczego
Przyjazna Gmina temat został skutecznie zamieciony pod
przysłowiowy dywan. Zresztą oprócz chęci wykazał się też
konkretnym działaniem. Rozebrał ogrodzenie oddzielające
swoją posesję od sąsiedniej (właśnie tej, o której piszemy),
zasiał trawę i czeka aż w pamięci mieszkańców zostanie tylko
widok jednej działki. Ci wszyscy, którzy w ostatnich latach
pobudowali się i kupili działki w bezpośredniej bliskości
stacji PKP, wiedzą dokładnie ile musieli na nie wydać – ceny
sięgały i nadal sięgają kilkuset złotych za metr.

Red.
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Kandydatka przeciw sąsiadowi
Kandydatka na burmistrza Halinowa Anna Rosa zapewnia w swoim programie
wyborczym „przyspieszenie budowy kanalizacji oraz dalszą rozbudowę sieci
wodociągowej”. Mimo, że ANNA Rosa przegrała procesy z gazownią i urzędem
miasta, jej sąsiad nadal nie może przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej
i gazowej. wynika to z rozmowy przeprowadzonej przez red. Roberta Wita
Wyrostkiewicza z Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.
Z Tomaszem Cała z Józefina,
sąsiadem Anny Rosy, kandydatki
na Burmistrza Halinowa rozmawia
Robert Wit Wyrostkiewicz
W ostatnim biuletynie informacyjnym Gminy Halinów znalazło się
sporo informacji o inwestycjach. Pan
jednak do dzisiaj nie może podłączyć
się do mediów.
Nie mogę, ponieważ mam tak „miłą”
sąsiadkę.
Ale w czym tak naprawdę leży problem?
Generalnie sprawa wydawała się prosta. Dostałem pozwolenie na budowę sieci
gazowej oraz kanalizacyjnej. I tu zaczęły
się problemy, ponieważ moja sąsiadka nie
akceptowała decyzji wydawanych przez
kolejne instytucje począwszy od Starosty
Powiatowego przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Sąd Administracyjny.

A więc sprawa dotyczy nie wpuszczenia pracowników gazowni na teren
należący do Pana sąsiadki, aby ci mogli
tam podłączyć Panu gaz? Dlatego sprawa trafiła do sądu?
Tak. Sprawę gazownia wygrała. Sąd
podtrzymał decyzję wcześniejszych
organów o pozwoleniu na budowę i
odrzucił wniosek sąsiadki o zablokowaniu inwestycji. Mimo tego sąsiadka
nie wpuściła ekipy wykonawczej. Druga
sprawa dotyczy kanalizacji, którą sąsiadka
blokuje w ten sam sposób.
Jak długo nie może się Pan normalnie podłączyć do tych wszystkich
mediów?
Dwa lata. Mimo tego, że prawo jest
po naszej stronie bo oczywistym jest, że
każda sieć podlega rozbudowie. Gazociąg
należy do gazowni a kanalizacja do
Urzędu Miasta w Halinowie a nie do
prywatnej osoby!

Jak nazywa się Pana sąsiadka, która
nie wpuszcza gazowni i uniemożliwia
Panu m.in. przyłączenie się do sieci
gazowej?
Anna Rosa. Ta cała sytuacja jest dla
mnie o tyle dziwna, że ta pani kandyduje dzisiaj na burmistrza miasta Halinów,
co jest moim zdaniem niedopuszczalne,
skoro ona ma decydować o mediach,
a te nie są jej własnością. Taka osoba
nie powinna kandydować na burmistrza miasta Halinów. Od osoby na
tak odpowiedzialnym stanowisku
społeczeństwo oczekuje pomocy a nie
utrudniania im życia.
Dziękuję za rozmowę.
(wywiad autoryzowany, wypowiedzi
bez ingerencji Redakcji)

Rzetelna praca i współpraca
Rozmowa z sekretarzem gminy i radnym powiatowym Robertem Grubkiem.
Niedługo najważniejsze wybory czy
gmina Halinów jest w 100% przygotowana?
Tak, listopadowe wybory samorządowe to
duże wyzwanie dla gminy. Na dzień dzisiejszy
jesteśmy przygotowani na 90%, a w dniu
16 listopada rano jestem pewien, że będzie to
100%. Jak na razie wszystko idzie sprawnie,
komisje są przygotowane, sprzęt czeka, a my
liczymy na jak największą frekwencję.
Czy w związku z pojawieniem się nowych
lokali w Długiej Szlacheckiej, Michałowie
i Brzezinach pojawiły się jakieś problemy,
jaka jest frekwencja w tych lokalach?
Kwestie organizacyjne i logistyczne mamy
już pod pełną kontrolą. Przypomnę, że to już
trzecie wybory w nowych lokalach. Bliskość
lokali wyborczych i poniekąd ich „decen-

tralizacja” wpływa korzystnie
na frekwencję. W tym przypadku mieszkańcy odbierają
zmiany bardzo pozytywnie.
Spotkamy się z licznymi
podziękowaniami i pozytywnymi komentarzami.
Na naszym terenie reprezentuje Pan także powiat
miński. Proszę o kilka słów
podsumowania.
Najkrócej
jak
można
to kilkadziesiąt sesji, setki uchwał, ponad 100 interwencji w terenie i ponad
100 kolejnych spotkań z mieszkańcami w starostwie. Gdy do tego doliczymy
sesje Rady Miejskiej w Halinowie oraz Dębe Wielkie to można powiedzieć,
że z tych czterech lat dużą część poświęciłem na pracę na rzecz mieszkańców.
Zapomniałbym o spotkaniach sołeckich, których tylko u nas w gminie Halinów
przez cztery lata było ponad 90.
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Wybór jest oczywisty
O Ekoinwestycji, wyborach samorządowych, współpracy Halinowa
i Sulejówka, oraz Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa rozmawiamy z Panem
Adamem Lesińskim, Przewodniczącym Rady Miasta Sulejówek obecnej kadencji.
na rozbudowę kanalizacji w drugiej części Okuniewa,
która pierwotnie nie była brana pod uwagę, co jest
oczywiście ogromnym sukcesem Waszego burmistrza
Adama Ciszkowskiego.

Panie Przewodniczący gmina
Halinów i miasto Sulejówek
zawsze byli dobrymi sąsiadami
współpracującymi w wielu
dziedzinach, ale w ostatnim czasie
ta współpraca jeszcze bardziej się
zacieśniła ze względu na wspólny
projekt jakim jest Eko-Inwestycja? W tej współpracy były
jednak i lepsze i gorsze momenty, jak Pan to ocenia?
Realizujemy wspólnie budowę
kanalizacji w Sulejówku i
Okuniewie oraz rozbudowę
oczyszczalni ścieków w Sulejówku, wszystko za kilkadziesiąt
milionów złotych pozyskanych z
funduszu spójności. Całym projektem zarządza spółka Eko-Inwestycja powołana przez obie gminy. Nie ma możliwości,
żeby przy tak dużym projekcie nie pojawiały się pewne
zgrzyty i różnice zdań. Udało się przezwyciężyć problemy dotyczące dokumentacji projektowej dzięki czemu
skutecznie budujemy kanalizację w obu gminach, trwa
również rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulejówku i co
najważniejsze uzyskaliśmy zgodę na rozszerzenie kontraktu.
Dla Waszej gminy jest to bardzo ważne, ponieważ pozwala

Co do kwestii burmistrza, w najbliższych wyborach samorządowych na fotel burmistrza Halinowa
przeciwko Adamowi Ciszkowskiemu startuje Anna Rosa, pracownica Urzędu Miasta Sulejówek, która zajmuje się u was promocją, pozyskiwaniem funduszy i organizacją świąt miasta. Zna
Pan pewnie obie osoby, jak Pan ocenia ten pojedynek?
Oczywiście znam obie osoby, choć zdecydowanie lepiej burmistrza Adama Ciszkowskiego. Powiem szczerze, jestem bardzo zaskoczony
kandydaturą naszej urzędniczki Pani Anny Rosy,
gdyż w naszym urzędzie nie wykazała się ona niczym
szczególnym co uwiarygadniałoby ją jako potencjalnego burmistrza. Pani Rosa nawiązuje przede wszystkim
słabszy kontakt z ludźmi, w przeciwieństwie do Waszego
obecnego burmistrza, który umie z ludźmi rozmawiać. Burmistrz Adam Ciszkowski bardzo dobrze zarządza gminą, nie
raz pokazał, że umie znaleźć kompromis w trudnych sytuacjach, poza tym Halinów bardzo się rozwinął przez ostatnie 4
lata, więc moim zdaniem wybór jest oczywisty.
Panie Przewodniczący, Akademia Piłkarska Legii
Warszawa powstanie w Sulejówku? W Halinowie? A może
gdzie indziej?
Wszystko okaże się po wyborach. Każdy wariant wówczas jest możliwy, gdyż zdecydują o tym nowi radni. Myślę,
że Sulejówek może być dobrą bazą dla Legii, ale na partnerskich warunkach, nie za wszelką cenę… A Halinów, być
może też… Zgodnie z tym, co w wywiadach przekazują
władze Legii, wszystko powinno okazać się do końca
bieżącego roku.

Największy Pana sukces, jako radnego powiatowego?
Nic nigdy nie przeliczam na sukces czy porażkę. Jako członek
rady powiatu trudno jest mi powiedzieć, że coś jest moim
sukcesem. Cieszę się, że w obecnej kadencji udało się zrealizować
sporo inwestycji poprawiających bezpieczeństwo i jakość życia
mieszkańców gminy Halinów np. chodnik w Cisu, budowa ul.
Stołecznej wraz z chodnikiem czy remont nawierzchni i wykonanie progów spowalniających w rejonie szkoły w Halinowie.
Czego chciałby dokonać w nadchodzącej kadencji?
Jest jeszcze wiele spraw do załatwienia, ale dla naszej gminy
wydaje się najważniejsze - budowa mostu na drodze w stronę
Mrowisk, chodnika w kierunku Chobotu, odwodnienia ul.
Kochanowskiego w Długiej Kościelnej czy wyniesionych
skrzyżowań na ul. Kochanowskiego w Długiej Kościelnej
oraz w Długiej Szlacheckiej. Chciałbym również podjąć
temat stworzenia ciągu pieszo-rowerowego przy drodze
powiatowej od Długiej Szlacheckiej do Okuniewa wraz ze
spowalniaczami ruchu w Okuniewie.

Ostatnio obie nasze gminy przystąpiły do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych tzw. ZIT, dzięki czemu
będziemy mogli wspólnie pozyskać w kolejnej kadencji
znaczne środki zewnętrzne. Realnie uda się na tym
skorzystać?
Jestem przekonany, że tak. ZIT to dla naszych gmin przede
wszystkim możliwość budowy ścieżek rowerowych, oraz
parkingów przy przystankach kolejowych. Mam nadzieję,
że uda się zrealizować w kolejnej kadencji wspólne projekty
w tym zakresie.

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja też dziękuję i życzę wszystkim mieszkańcom właściwych
wyborów dla dobra i rozwoju gminy Halinów. Warto głosować, warto decydować i warto wspierać zmiany na lepsze,
których jesteśmy świadkami.

Panie Przewodniczący bardzo dziękujemy za rozmowę
i życzymy powodzenia w wyborach.
Nie dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich
mieszkańców gminy Halinów.
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Kilka słów

o oświadczeniach

majątkowych radnych
Jeden z wyborczych numerów Informatora
Halinowa na swoich łamach odniósł się do danych
i treści zawartych w oświadczeniach majątkowych
radnych bieżącej kadencji. Niestety zrobił to tendencyjnie i wpisał się tym samym w brudną kampanię
wyborczą oraz dołączył do grupy tzw. wyborczych
trolli prasowych*. Jedynym pozytywnym aspektem
tego tekstu jest pokazanie prawdziwego oblicza ludzi
ukrywających się pod przykrywką niby niezależnej prasy - zaczęli oni zwyczajnie mierzyć innych swoją miarą.

I

nformuję Państwa, że oświadczenia majątkowe są sprawdzane i porównywane z PIT-ami i innymi informacjami spływającymi do Urzędu Skarbowego np. podatku od spadku i darowizn, ewidencji sprzedaży pojazdów,
aktów notarialnych i umów sprzedaży nieruchomości itp. Dodatkowo oświadczenia majątkowe wraz z PIT-ami, przewodniczącego rady Marcina Pietrusińskiego są sprawdzane przez Urząd Skarbowy i odpowiednie służby
Wojewody Mazowieckiego.
REKLAMA

6

* Trollowanie (trolling) – antyspołeczne zachowanie charakterystyczne dla forów dyskusyjnych i innych miejsc w Internecie, w których
prowadzi się dyskusje. Coraz częściej w prasie
lokalnej. Osoby uprawiające trollowanie nazywane są trollami. Trollowanie polega na zamierzonym wpływaniu na innych użytkowników
w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (czego
następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez
wysyłanie napastliwych, kontrowersyjnych,
często nieprawdziwych przekazów czy też
poprzez stosowanie różnego typu zabiegów
erystycznych. Podstawą tego działania jest
upublicznianie tego typu wiadomości jako
przynęty, która doprowadzić mogłaby do
wywołania dyskusji.
Typowe miejsca działania trolli to grupy i listy
dyskusyjne, fora internetowe, czaty itp. Trollowanie jest złamaniem jednej z podstawowych zasad internetowej etykiety. Jego efektem jest dezorganizacja danego miejsca w
Internecie, w którym prowadzi się dyskusję i
skupienie uwagi na trollującej osobie.

W
oświadczeniach
majątkowych
przewodniczącego rady, które od ośmiu
lat dostępne są na bip.halinow.pl do dnia
dzisiejszego ani razu nie stwierdzono jakichkolwiek uchybień czy odstępstw od stanu
faktycznego. Nigdy nie było i nie jest wszczęte
żadne postępowanie wyjaśniające w sprawie
pana Marcina Pietrusińskiego. Sugestię –
anonimowego – autora są w tym przypadku co najmniej nadużyciem i mają na celu
wprowadzić w błąd czytelników.
Co do rzetelności pozostałej części
materiału zamieszczonego przez redaktorów
„Informatora Halinowa” trudno powiedzieć
cokolwiek pozytywnego. W materiale o
charakterze typowo przedwyborczym autor
odniósł się tylko i wyłącznie do oświadczeń
z klubu radnych popierających obecnego
burmistrza.
Dla wyjaśnienia dodam, że rzekome nieprawidłowości pojawiły się także w
oświadczeniach – radnego Adama Ludwiniaka (w 2010 roku Przyjazna Gmina, a
obecnie Wspólnota Samorządowa – Razem)
brak wskazania dochodów z zatrudnienia za
rok 2012, 2013 i 2014. Nieprawidłowości i
błędy nie ominęły także Marcina Sukiennika
(w 2010 roku Przyjazna Gmina, a obecnie
Wspólnota Samorządowa – Razem), który
popełnił – biorąc pod uwagę język „Informatora” - niemal zbrodnię omijając prawo
i zapisy ustawy antykorupcyjnej poprzez
pomylenie dochodu z przychodem w 2013
roku. Czy to oznacza, że CBA – jak to
sugerowano w „Informatorze Halinowa” –
powinno zająć się sprawą Adama Ludwiniaka i Marcina Sukiennika?

Red
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„Struna” – przegląd z sukcesami
11 października Gminne Centrum Kultury
przy współpracy z Fundacją Upowszechniania Kultury zorganizowało
w swojej placówce w Michałowie
I Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej
i Nieznanej „Struna 2014”.

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulejówku, Bartek Jóźwiak
- ZSP Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Okuniewie.
II kategoria wiekowa – Gimnazja: I miejsce: Jan Izdebski
- Gminne Centrum Kultury w Okuniewie - (GCK Halinów);
II miejsce: Adrian Zdzieborski - Gimnazjum nr 1 w Sulejówku;
III miejsce: Klaudia Zgiet - ZSP Gimnazjum w Okuniewie,; wyróżnienie: Weronika Zdzieborska - Gimnazjum nr 1
w Sulejówku, Amelia Targońska - Halinów.
III kategoria wiekowa – Liceum i dorośli: I miejsce: Monika
Cichocka - Centrum Artystyczne „SCENA” w Sulejówku;
II miejsce: nie przyznano; III miejsce: Andrzej Frącz Mrozy; wyróżnienie: Sylwia Wielgo – Mińsk Mazowiecki.
Nagroda specjalna od Prezesa OSP w Okuniewie Andrzeja Milczarka dla Gabrieli Bielawskiej – najmłodszej uczestniczki Przeglądu. Pokonkursową nagrodę otrzymała Klaudia Zgiet, była nią profesjonalna sesja fotograficzna.
Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła bardzo miła i ciepła
atmosfera. Nawet podczas przesłuchań na twarzach jurorów
można było obserwować ogromne zaangażowanie i motywujący
uśmiech dla każdego uczestnika. Podczas finału Przeglądu
Burmistrza Halinowa Adam Ciszkowski wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej w Halinowie uroczyście wręczali laureatom dyplomy, puchary i nagrody. Bardzo cieszą nas opinie i
ciepłe słowa uczestników, rodziców, opiekunów oraz zaproszonych gości. Mamy nadzieję, że Przegląd „Struna” będzie
imprezą cykliczną, co roku podnoszącą swój poziom i liczbę
osób chcących powalczyć przy mikrofonie.

I

mprezę objął patronatem honorowym Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński oraz Burmistrz Halinowa - Adam
Ciszkowski. Patronat medialny objął Tygodnik Dzwon, a
partnerem Przeglądu było Centrum Artystyczne „Scena”
z Sulejówka. Do Przeglądu zgłosiło swój udział 35 uczestników
z terenu powiatu mińskiego. Rywalizacja odbywała się w trzech
kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazjum,
licem oraz dorośli. Poziom prezentacji był - co nas bardzo cieszy – bardzo wysoki. Jury w składzie: Julia Nowicka –
przewodniczący, Tomasz Struzik – członek, Artur Czereszewski
– członek. Po obradach wyłoniło następujących laureatów:
I kategoria wiekowa – Szkoły podstawowe: I miejsce:
- Nikola Woźnica - Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulejówku; II
miejsce: Urszula Dorosz - Centrum Artystyczne „SCENA” w
Sulejówku, Szymon Bielecki - Szkoła Podstawowa im. Karola
Wojtyły w Hucie Mińskiej, z/s w Cielechowiźnie; III miejsce:
- Larysa Borowiecka - Centrum Artystyczne „SCENA” w
Sulejówku; wyróżnienie: Aleksandra Wyganowska - Gminne
Centrum Kultury w Okuniewie, Justyna Galaszewska Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejówku, Antonina Misiuro

Katarzyna Jurecka

REKLAMA
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Chcemy dalszego
rozwoju
Ciąg dalszy rozmowy z przewodniczącym Rady Miejskiej
w Halinowie – Marcinem Pietrusińskim (pierwsza część
wywiadu ukazała się w IGH nr 9)

- W ostatnim czasie ludzie związani z dawną „Przyjazną
Gminą” na czele z Marcinem Sikorskim z jednej strony kandydatem do Rady Miejskiej z założonego przez
członków Platformę Obywatelską komitetu – Wspólnota Samorządowa Razem, a z drugiej redaktorem naczelnym „Informatora Halinowa” rozpoczęli tzw. brudną
kampanię. Co Pan o tym sądzi i jaki to ma cel?
- W końcu ukazali swoje prawdziwe oblicze i zaczęli
ludzi mierzyć swoją miarą. Co ja o tym sądzę? Jest to
krzyk rozpaczy ludzi, których skutecznie mieszkańcy
gminy Halinów odsunęli od władzy w 2010 rok. Widać,
że zmiana szyldu nie pomogła i dalej duch dawnej Przyjaznej Gminy nastawionej na szkalowanie i oczernianie
przeciwników żyje, tylko, że tym razem w KWW Wspólnota Samorządowa Razem. Nie będę przypominał co i w
jaki sposób było napisane w tej gazecie, dodam, że sprawą
zajmie się sąd i każda z oczernionych i bezprawnie zaatakowanych tam osób wystąpiła na drogę sądową w celu obrony swojego dobrego imienia i własnej godności. Będzie to
sąd cywilny, ponieważ w trybie wyborczym, bez możliwości
przedstawienia swoich racji i z sędziami, którzy chcą zdjąć
z siebie odpowiedzialność trudno cokolwiek wywalczyć.
Co do celu jest on zdecydowanie jeden, próba odbudowania dawnych wpływów, których to skutecznie przez ostatnie lata, dzięki polityce rady miejskiej i burmistrza Halinowa
zostali pozbawieni. Wpływów na rozwój i przyszłość naszej
gminy. Na szczęście efekty naszej ciężkiej pracy są widoczne,
rozwoju jaki dokonał się przez ostatnie cztery lat nie są w
stanie przysłonić nawet najbardziej szkalujące i obrażające
nas materiały. Mieszkańcy Gminy Halinów już w 2010 roku
pokazali Przyjaznej Gminie jej miejsce i w tych wyborach
tylko to potwierdzą. Mało tego mieszkańcy gminy wiedzą
kto stoi za pismem „Informator Halinowa” i widzą, że
drugiej stronie nic innego nie pozostało jak plucie, jątrzenie i
rzucanie fałszywych oskarżeń. Robią to celowo bo wiedzą, że
dochodzenie prawdy i obrona dobrego imienia przed sądem
będzie trwała długo, a wybory tuż, tuż.
Zdaję sobie sprawę, że to nie koniec jadu ze strony tych
gminnych frustratów i komercyjnych trolli, którzy szczególnie przed wyborami starają się obrzydzać mieszkańcom
konkurentów w wyborach. Wiem też, że społeczeństwo
naszej gminy już dawno wie kto i w jakim interesie stoi za
gazetami typu Informator Halinowa.

czony do rządzenia gminą. Tak zwana „elita Halinowa”, bo
tak się nazwali uznała, że będzie rządziła gminą, przekazując
sobie władzę niemal jak w monarchii – czyli stanowisko
radnego będzie przechodziło z ojca na syna ew. na członka
elity naznaczonego przez poprzednika. Prawie przez 10 lat
to się udawało, ich nieszczęściem był rok 2010 i zwycięstwo
ludzi, którzy powiedzieli dość, ponieważ zwyczajnie chcieli
zrobić coś dobrego dla gminy Halinów. Jakie konsekwencję
– dam szybki przykład. Wszyscy zapewne już zapomnieli
jak wyglądało naprawianie dróg gruntowych? Przypomnę,
jechała równiarka i wykopywała coraz to głębszy tunel.
Doprowadziło to do tego, że w okresie jesiennym i wiosennym robiły się koryta w których stała woda, a w niej samochody. W ramach naprawy puszczano równiarki i dalej
pogłębiano tunel. I tak coraz głębiej i głębiej, aż przyszły
mokre lata i na niektórych tego typu drogach zaczęły się
topić samochody – przykład ulica Ks. Jerzego Popiełuszki
w Długiej Szlacheckiej. Kto dziś pamięta załogę pogotowia
przebijającą się przez podwórka od strony ul. Wyszyńskiego,
aby pomóc potrzebującym pomocy.
To właśnie grozi, powrót ich filozofii podejścia do
potrzeb mieszkańców. Powrót filozofii - liczy się wygoda
urzędnika, a nie mieszkańca, powrót bylejakości i zrzucania
odpowiedzialności na wszystko i wszystkich.

- Wynika z tego, że Przyjazna Gmina próbuje po raz
czwarty przejąć gminę. Jakie to może mieć konsekwencje dla przyszłości samorządu?
- Powiem tak, kilkanaście lat temu kilka osób stworzyło
twór, który w jakiś nadprzyrodzony sposób został nazna-

- Co z budżetem na 2015 rok?
- Zgodnie z przepisami burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski ma obowiązek przedłożyć budżet radzie do 15 listo-
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a będziemy za kontynuacją gminy nowoczesnej, rozwijającej
się i będącej partnerem każdego z nas.

pada. Zrozumiałe jest, że zajmie się nim już następna rada.
Kierunki zostały nakreślone w sprawozdaniu wydanym na
koniec kadencji, pozostaje nam mieć nadzieję, że zostaną
wybrani ludzie, którzy skupią się na dalszej pracy, a nie
na rozgrywkach politycznych. Stabilizacja w samorządzie
moim zdaniem jest bardzo ważna, szczególnie na poziomie
gmin i powiatów. Mam pewność, że taka będzie właśnie
nowa rada czyli stabilna i stawiająca na rozwój.

- Czas podsumowań, to także podsumowanie pracy
Rady Miejskiej, jak pan ocenia mijającą kadencję?
- Ta Rada miała dwa oblicza, z jednej strony ludzie chcący
pracować i zmieniać gminę na korzyść. Z drugiej jednostki,
które postawiły na promowanie siebie i tzw. efekt medialny.
Na szczęście tych pierwszych była zdecydowana większość.
Radnym trzeba być dla mieszkańców, aby ich godnie i
mądrze reprezentować trzeba używać głowy a nie telefonu komórkowego i cytować przesyłane sms-em formułki
oraz zadawać pytania na otrzymane już dawno odpowiedzi i udawać wiecznie zdziwionego. Dla niektórych ta
kadencja była właśnie taką sms-ową, od sms-a z pytaniem
do sms-a. Tylko nie zauważyli, że gmina poszła do przodu,
a im zapchana sms-ami komórka została.
Nie chciałbym się odnosić do poszczególnych radnych
indywidualnie, ponieważ dla części z nich najlepszą oceną
będą wybory 16 listopada. Proszę Państwa o skorzystanie z prawa jakim jest możliwość wyboru. Wasz głos jest
naprawdę ważny i może zdziałać bardzo wiele.

- Co zmieni się w gminie Halinów po 16 listopada?
- Dla mieszkańców, może bardzo wiele mówiłem już
o tym w jednym z poprzednich pytań. Dla burmistrza
Ciszkowskiego, też, będzie miał legitymację na kierowaniem gminą Halinów przez kolejne cztery lata. Lata jedne z
najważniejszych dla Nas wszystkich, lata jednego z ostatnich budżetów unijnych tak korzystnych dla Polski. Ważne
aby przez te lata towarzyszył mu zespół ludzi, myślących i
chcących tak jak on postawić na rozwój, ludzi, którzy mieli
wkład w pozytywną zmianę, którą dostrzegamy od kilku
lat. Mam nadzieję, że te wybory pokażą jak bardzo mylą
się ci którzy przez plucie i poniżanie innych chcą dojść do
władzy. Ludzie mają dość polityki w samorządzie, dlatego
czas pokazać komitetom partyjnym ich miejsce, miejsce
poza samorządem Halinowa. Mam nadzieję, że po 16 listopada pożegnamy raz na zawsze stereotyp przyjaznej gminy,

Dziękuję za rozmowę
REKLAMA
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Hallinó
ów, ul. Spółdzielczza 25
zap
pisy
y tellefo
oniccznie
e (22
2) 760 54 44
ZAPR
RASZAMY NA:

� konsultacje lekarskie (ortopeda, lekarz rehabilitacji medycznej)
� konsultacje fizjoterapeutyczne
� rehabilitację dorosłych i dzieci wg najnowszych metod terapeutycznych
�
�
�
�

(terapia manualna, osteopatia – dyplomowany osteopata European Scholl of Osteopathy)
rehabilitację niemowląt NDT-Bobath
Szkołę Rodzenia – TYLKO TERAZ Z DOFINANSOWANIEM !
leczenie wad postawy u dzieci
pełen zakres zabiegów fizykoterapii.

Jako jedna z niewielu placówek posiadamy FALĘ UDERZENIOWĄ i LASER WYSOKOENERGETYCZNY, którymi
pomożemy Ci skutecznie i szybko zwalczyć ból (między innymi ostrogi piętowej, łokcia tenisisty/golfisty itp.)
� ćwiczenia grupowe (honorujemy karty BENEFIT Systems)
� ćwiczenia indywidualne
� ćwiczenia w systemie podwieszeń SLING

NIE ZWLEKAJ!

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

POMOŻEMY CI POZBYĆ SIĘ BÓLU!
WWW. REHABILITACJAHALINOW.PL

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOKU
O
reklama-prasowa-A5-listopad-2014.indd 1

2014-11-04 16:49:31
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Artykuł

sfinansowany ze środków

KWW „Twój Powiat”

Skuteczny
powiat
gwarancją
rozwoju
gminy

Ireneusz Piasecki i starosta powiatu mińskiego
Antoni Jan Tarczyński.

Podsumowując ostatnie lata
współpracy pomiędzy powiatem
mińskim a gminą Halinów nie da się
nie wspomnieć o współtwórcach
i kreatorach wspólnego sukcesu
jakim jest rozwój infrastruktury na
naszym terenie. Szczególne słowa
uznania należą się staroście Mińskiem
Antoniem Janowi Tarczyńskiemu
i radnemu Rady Powiatu Mińskiego
Ireneuszowi Piaseckiemu, którzy
w Radzie Powiatu reprezentują Komitet
Wyborczy Wyborców „Twój Powiat”.

„Twojego Powiatu” to wiele rzeczy robi się zdecydowanie łatwiej.
– Ważne jest też nastawienie samorządu lokalnego, w tym przypadku burmistrza i rady miejskiej Halinowa. My jesteśmy
otwarci na współpracę, a nie na konkurowanie. Powiat i gminy
z jednego terenu powinny dążyć do poprawy jakości życia swoich
mieszkańców poprzez współpracę, a nie konkurowanie i przerzucanie się odpowiedzialnością za ew. niepowodzenia. Halinów
pokazał, że można współpracować – dodał starosta.
Lista inwestycji powiatowych na naszym terenie jest
naprawdę imponująca, a jeżeli dodamy do tego to, że część
z nich jest w trakcie realizacji z opcją zakończenia w kolejnej
kadencji, to naprawdę lista sukcesu. Poniżej przedstawiamy
tabelę inwestycji wykonanych przez powiat miński samodzielnie i wraz ze współfinansowaniem przez gminę Halinów.
Te liczby wyglądają naprawdę imponująco, zważywszy na
to, że dodatkowo dochodzą wydatki związane z bieżącym
utrzymaniem dróg tj. odśnieżaniem, koszeniem poboczy,

K

olejne cztery lata kierowania powiatem mińskim
przez obecnego starostę okazały się jednymi z
najbardziej owocnych, dla powiatu mińskiego,
ale w szczególności dla Gminy Halinów. Liczby
nie kłamią – ponad 9 milionów złotych zainwestowane w
drogi i chodniki, a kilka następnych milionów w poprawę
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i bieżące prace
mające na celu poprawę stanu majątku zarządzanego przez
powiat na terenie gminy Halinów. – Na początku tej kadencji
podchodziłem do deklaracji dotyczących ew. inwestycji na terenie gminy Halinów bardzo ostrożnie – mówi nam Ireneusz
Piasecki, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mińskiego.
– Pierwsze co zrobiliśmy to kompleksowy przegląd stanu
infrastruktury drogowo-technicznej na terenie gminy Halinów.
Niesamowite jest to, że starosta jest człowiekiem dysponującym
chyba największą wiedzą na temat położenia i jakości dróg
powiatowych. Objazd trwał kilka dni, ponieważ na terenie
powiatu mamy blisko 500 km dróg, a w samej tylko gminie
Halinów ponad 40 km – kontynuuje dalej radny Piasecki. –
To co mówi kolega Ireneusz jest bardzo ważne. Przede wszystkim
należy poznać problemy i umieć postawić właściwą diagnozę
– mówi starosta Antoni Jan Tarczyński. – Dodatkowo jeżeli
ma się wsparcie w postaci takich radnych jak koledzy z KWW
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Nazwa inwestycji

Szczegóły

Koszty
powiatu

Dofinansowanie gminy

Droga Halinów –
Długa Kościelna
– Długa Szlachecka
– Okuniew

Chodnik –
1371 mb
w Halinowie

183734,17 zł

91091,51 zł

Droga Halinów –
Długa Kościelna
– Długa Szlachecka
– Okuniew

Nakładka
asfaltowa –
1120 mb
w Halinowie

285601,70 zł

Droga Halinów –
Mrowiska – Chobot

Remont
mostu przy
stawach

38357,82 zł

Droga Konik Nowy
– Józefin – Długa
Kościelna

Budowa drogi
– 1218 mb
(Ietap od
Kochanowskiego do torów)

1957940,95 zł

978865,00 zł

Droga Halinów –
Długa Kościelna
– Długa Szlachecka
– Okuniew

Chodnik –
1218 mb
w Długiej
Szlacheckiej

328996,87 zł

128034,89

INFORMACJE
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Nazwa inwestycji

Szczegóły

Koszty
powiatu

Droga Halinów –
Długa Kościelna
– Długa Szlachecka
– Okuniew

Chodnik –
230 mb
w Okuniewie

56663,71

Droga Konik Nowy
– Józefin – Długa
Kościelna

Budowa drogi
– 960 mb
(II etap od
torów do ulicy
Jasnej
w Józefinie)

2192848,52 zł

359391,78 zł

Droga Desno –
Cisie – Wielgolas
Brzeziński

Chodnik –
1395 mb
w Cisiu

610645,85 zł

305322,92 zł

Droga Halinów –
Długa Kościelna
– Długa Szlachecka
– Okuniew

Nakładka
asfaltowa
750 mb

134272,86 zł

Droga Konik Nowy
– Józefin – Długa
Kościelna

Odwodnienie
drogi –
595 mb

65325,30 zł

Droga Konik Nowy
– Józefin – Długa
Kościelna

Chodnik
631 mb. Od
ulicy Jasnej
w Józefinie
do ulicy
Królewskiej
– W trakcie
realizacji

815277,48 zł

Droga Desno –
Cisie – Wielgolas
Brzeziński

Chodnik –
1053 mb
od przejazdu
do DK nr 2

320612,43 zł

Droga Halinów –
Długa Kościelna
– Długa Szlachecka
– Okuniew

Nakładka
asfaltowa
190 mb

47466,91 zł

Droga Halinów –
Cisie – Żwirówka

Nakładka
asfaltowa
1000 mb

190750,25 zł

Droga Halinów –
Długa Kościelna
– Długa Szlachecka
– Okuniew

Progi
zwalniające

10239,01 zł

Droga Halinów –
Mrowiska – Chobot

Progi +
poprawa
nawierzchni
na niebezpiecznym
skrzyżowaniu

33335,34 zł

Razem

Dofinansowanie gminy

– Zdobyliśmy pierwsze miejsce m.in. w szkolnictwie zawodowym – w zawodzie cieśla-stolarz. Nasz uczeń był najlepszy na
ponad 300 szkół i 3000 uczniów z całej Polski. Drugie miejsce
w kraju uzyskał nasz uczeń w zawodzie introligator-poligraf –
dodał radny Piasecki. Powiat to także Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna, która w przypadku Halinowa ma siedzibę
w Sulejówku. – Staramy się tak modyfikować ofertę poradni
aby była jak najbardziej dostosowana do potrzeb dzieci z terenu
naszej gminy. Współpraca z dyrektorami szkół i burmistrzem w
tym zakresie może być wzorem dla wielu innych samorządów –
tłumaczy radny Piasecki.
- Powiat to także służba zdrowia, którą ogromnym nakładem
sił i środków udało nam się wyprowadzić na prostą – dodaje Antoni Jan Tarczyński. – Nasz szpital jest coraz bardziej
nowoczesny, nie ma długów, a i mieszkańcy coraz przychylniej
patrzą na to przeobrażenie – dodaje.
- Niestety nic nie jest dane raz na zawsze, to co dziś idzie
dobrze jutro może być trudne do realizacji – dodaje Ireneusz
Piasecki. – Dla gmin i powiatów najważniejsza jest stabilizacja i równomierny rozwój, przez kilka lat udało nam
się doprowadzić do sytuacji gdzie Miński Powiat stał się
naprawdę nasz. Dobry gospodarz, a takim jest Starosta Antoni Jan Tarczyński i radni „Twojego Powiatu”, znający bolączki
mieszkańców i ich ciężkie zmagania z trudnościami dnia
bieżącego to jest to na co mieszkańcy powiatu mińskiego od lat
czekali – dodał radny Piasecki. – Jednak żadnej z tych inwestycji nie udałoby się zrealizować, żadna szkoła nie mogłaby istnieć,
a szpital funkcjonować bez mieszkańców – Halinowa, Mińska
Mazowieckiego i całego powiatu – dodał starosta. – Sukces
powiatu to sukces jego mieszkańców, którzy potrafią wybierać
mądrze w myśl maksymy „Twój Powiat” to także Nasz Powiat
– podsumował starosta Antoni Jan Tarczyński.

160306,00 zł

REKLAMA

7 272 069,17 zł 2 023 012,10 zł

równaniem czy ich sprzątaniem. Wydatki te w skali gminy
Halinów tj. 40 km dróg powiatowych to kolejne kilka
milionów złotych rocznie.
Powiat to nie tylko drogi i chodniki to także prężnie
działająca oświata ponadgimnazjalna i szkolnictwo
zawodowe. – Już jakiś czas temu wraz z kolegami z Komitetu
Twój Powiat postawiliśmy na szkoły i inwestycje w jeden z
największych skarbów naszej ziemi czyli w przyszłość naszych
dzieci i młodzieży – mówi starosta. – Dziś powiat to cała
gama placówek oświatowych – od szkół zawodowych, technicznych aż po licea ogólnokształcące - wtóruje mu radny
Piasecki. Dzieci z naszych szkół zdobywają czołowe miejsca w
konkursach na forum województwa i całego kraju - mówi dalej.
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Teresa Wargocka

REKLAMA

Socjolog, pedagog, polityk. Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Maz. /2000-2007/ Radna
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
/2006-2007/, Poseł na Sejm VI kadencji
/2007-2011/ z ziemi mińskiej Prezes
Stowarzyszenia „Aby Polska Była Polską”.
Proszę Państwa o poparcie dla mojej
kandydatury do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w wyborach 16 listopada. W Sejmiku będę zabiegała o skuteczne
przeciwdziałanie bezrobociu i równy dostęp
do publicznej służby zdrowia Będę wspierała
samorządy w pozyskiwaniu środków europejskich na budowę infrastruktury drogowej,
szkolnej i sportowej. Potrzeby mieszkańców
naszego miasta będą dla mnie priorytetem,
bo Mińsk to moje miasto.
Jestem politykiem skutecznym, kompetentnym i wiarygodnym. Proszę Państwa
o głos.

Wyjaśnienie
W związku z przekazaną przez gazetę
Informator Halinowa informacją dotyczącą
umorzenia części podatku od nieruchomości
Panu Arturowi Czyżewskiemu właścicielowi
Centrum Swobodna Przestrzeń, uprzejmie
informujemy, że cała kwota umorzonego
podatku była równa wartości usługi którą
Centrum Swobodna Przestrzeń bezpłatnie
wykonała na rzecz gminy Halinów w celu
propagowania akcji rozlicz PIT na rzecz
gminy Halinów. M.in. Pan Artur Czyżewski
ufundował nagrody w postaci bezpłatnych
zajęć dla nowo zameldowanych mieszkańców
naszej gminy. Tak więc równowartość kosztów, które Pan Artur Czyżewski poniósł w
przeprowadzonej akcji rozlicz PIT, została
umorzona w części podatku. Informacje przekazane przez gazetę Informator Halinowa
miały w naszym przekonaniu charakter
kampanii wyborczej i miały na celu oczernienie burmistrza Adama Ciszkowskiego.



Urząd Miejski

w

Halinowie

Gmina
HALINÓW
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Skoro było tak dobrze,
to dlaczego nie było
ul. Jana Pawła II?

Po

ostatniej lekturze „Informatora Halinowa” można dojść do
wniosku, że redakcja tego periodyku naprawdę nie wierzy
w możliwości samodzielnego myślenia czytelników i uważa,
że można ludziom wszystko wcisnąć. W artykule „Każdy
szczodry z cudzej torby” autor próbuje przekonać czytelników, że w kilku miejscach Powiat wybudował drogi powiatowe ze swojej kasy – i to jest dobrze, a że w
Halinowie wydano pieniądze gminne na drogę powiatową ul. Jana Pawła II – i to
jest źle. Poza tym podaje przykład, że przez 8 lat rządów pani Damasiewicz wybudowano 7 km dróg powiatowych bez udziału środków gminnych.
Doprawdy, można paść z wrażenia. Niezła średnia – 7km na 8 lat, to daje mniej
niż kilometr na rok. Naprawdę jest się czym chwalić! I druga refleksja – skoro
było tak dobrze, to dlaczego w tych 7 km dróg nie było ul. Jana Pawła II? Przecież
to taki krótki odcinek. Niecały kilometr. Najwyraźniej, pisemko do tej pory nie
może przeboleć, że przez 8 lat rządów Pani Damasiewicz nie udało się przekonać
Powiatu do przebudowy tejże jakże ważnej ulicy.
Druga sprawa to podawane kwoty, za które, rzekomo Powiat wszędzie indziej
buduje, a tylko nie w Halinowie. Autor artykułu nie podaje kwot rzeczywiście
wydanych w Halinowie przez Powiat. Dlaczego? Bo robi ona niesamowite
wrażenie. Kwota 7,2 mln zł zainwestowana na drogi i chodniki w bieżącej kadencji
w Halinowie to sukces o którym inne gminy mogą tylko pomarzyć. Nie ma czego
porównywać, ale podajmy, że na przestrzeni mijających 4 lat u naszych sąsiadów,
a więc w Sulejówku Powiat zainwestował około 2,5 mln zł, a w Dębem Wielkim
tylko około 180 tys. zł. Liczby mówią same za siebie i nie wymagają komentarza.
Zostawmy wyliczenia. Jeszcze ważniejsze jest wyjaśnienie tego, że powstanie ul.
Jana Pawła II o charakterze deptakowym z ograniczonym ruchem pojazdów to
przemyślana koncepcja Burmistrza Adama Ciszkowskiego, który przy współpracy
z Radnymi Powiatowymi Robertem Grubkiem i Ireneuszem Piaseckim realizują
założenia sprawnego i bezpiecznego podróżowania drogami powiatowych i gminnymi
REKLAMA

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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na terenie Halinowa. Charakter deptakowy ul.
Jana Pawła II oznacza, że nie mogą nią jeździć
TIRy. Wcześniejszy projekt pani Damasiewicz
tego nie zabraniał. A czy mieszkańcy chcieliby, żeby przez środek miasta jeździły TIRy?
Chyba nie. Po drugie, gmina przebudowała
tę ulicę, ponieważ chce ją przejąć od Powiatu i nadać jej status gminnej. Dlatego wydatkowane zostały środki gminne. Taka sama
sytuacja dotyczyła w 2013 roku jednej z ulic
w centrum Mrozów. Też została przejęta przez
gminę i nic w tym dziwnego.
Przemyślane wyłączenie ul. Jana Pawła II
i centrum Halinowa z ruchu ciężkich pojazdów
ma sens – tego chyba nikt nie kwestionuje. Jednocześnie władzom gminy zależało,
aby skierować główne szlaki komunikacyjne
drogami powiatowymi w Cisiu i Józefinie.
Tak się też stało. Dziś nie trzeba jechać przez
centrum Halinowa, żeby na przykład dostać
się do drogi wojewódzkiej nr 637. Można
jechać ul. Stołeczną w Józefinie, dojechać do
Warszawskiej i skręcić w ul. Okuniewską i
dojechać do zamierzonego celu. I tu należy
pochwalić zwłaszcza Radnych Powiatowych za
skuteczne działania w budowę ul. Stołecznej,
której za czasów pani Damasiewicz też nie
udało się wykonać. W bieżącej kadencji Powiat zrealizował I etap w podziale „pół na pół”,
zaś II etap – za ponad 1,7 mln zł i III etap za
blisko 800 tys. zł z własnych środków.
Podobne zamierzenie – a więc odciążenie
centrum miasta od nadmiernego ruchu
pojazdów – ma inwestowanie w drogę
powiatową w Cisiu. Chodzi o to, aby ul.
Główną w Cisiu dojechać do ul. Powstania
Styczniowego i dalej na przykład w kierunku
Chobotu przez już zaprojektowany nowy
most na stawach halinowskich, który Powiat
zamierza wybudować.
Jak widać są to przykłady, przemyślanego
i konstruktywnego działania na rzecz poprawy
stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego przez
gminę Halinów. Poprzednicy na czele z panią
Damasiewicz nie zrobili nic, żeby uregulować
ten system. Żeby mieć wizję na rozwój
Halinowa. Dziś wolą czepiać się ul. Jana
Pawła II, choć zwarzywszy tylko na jej Wielkiego Patrona, mogliby sobie darować.
Redakcja
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Festyn rodzinny
w Długiej
Kościelnej
25 października na
boisku w Długiej Kościelnej
odbył się piknik rodzinny,
którego organizatorem
była firma Wodno Kanalizacyjna i CO Mirosława
Lesińskiego – autoryzowanego partnera firmy
Viessmann oraz Agencja
Reklamowa QLCO.

Seniorki z Halinowa napisały wiersz dla Burmistrza.

I

mpreza odbyła się przy współpracy
OSP Długa Kościelna, OSP Cisie, OSP
Okuniew, koła seniorów z Halinowa,
a także Stowarzyszenia Rozwijamy
Talenty i UKS Halinów Team. Patronat objął
Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski.
Na scenie pojawiły się zespoły z terenu
Gminy Halinów: The Lightfull, Reaven, Matt i
Safari. Zespoły rozgrzewały publikę zwłaszcza,
że dzień był dość zimny. Jedną z niespodzianka
był występ burmistrza Adama Ciszkowskiego,
który wspólnie z zespołem The Lightfull
wykonał piosenkę pt.„ZOMBII” z repertuaru
The Cranberries. Okazało się, że Pan Burmistrz potrafi całkiem nieźle grać na gitarze! Na
scenie odbyła się też dekoracja zwycięzców

Burmistrz Adam Ciszkowski wręczył podziękowania
organizatorom pikniku.

REKLAMA

w turnieju piłki nożnej, który zorganizowało
Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty. Wiele
dobrych słów padło pod adresem strażaków
z Długiej Kościelnej, Okuniewa i Cisia,
którzy włączyli się w organizację pikniku.
Długa Kościelna przygotowała przepyszną
grochówkę. Koło seniorów pod wodzą pani
Janiny Kani upiekły ciasta, które rozeszły się w
niespełna dwie godziny. Restauracje Dębianka
zasponsorowała kiełbaski i kaszankę z grilla.
Całość uatrakcyjniły dmuchańce i zabawki dla
dzieci, malowanie twarzy oraz wata cukrowa.
Na wydzielonym miejscu odbyło się też pieczenie ziemniaków z ogniska.
Na zakończenie pikniku burmistrz
Adam Ciszkowski, przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie Marcin Pietrusiński
i radny powiatowy Robert Grubek
wręczyli podziękowania Panu Mirosławowi
Lesińskiemu, który był głównym sponsorem
imprezy. 
RED.

16

INFORMACJE
GMINY HALINÓW

Ludzie wśród Nas

Artykuł
sponsorowany

- Ireneusz Piasecki

Gmina Halinów to niemal 15000 mieszkańców, ludzi pełnych pasji często
mających ciekawe zainteresowania. Jest wśród nich wielu społeczników –
ludzi, którzy poświęcają swój czas i nierzadko pieniądze dla dobra wspólnego. Chcielibyśmy przedstawić jedną z takich osób.

I

reneusz Piasecki, bo o nim mowa związał się z ziemią Halinowską niemal pół
wieku temu. Zamieszkał w Okuniewie gdzie od lat z powodzeniem realizuje
swoje plany życiowe, zawodowe i społeczne. Zaczynał jako strażak ochotnik
w Okuniewskiej OSP, z którą zresztą związany jest do dziś – zasiada w jej
władzach jest członkiem zarządu. Straż Pożarna szczególnie ta ochotnicza pozostaje jedną z miłości życia pana Ireneusza. Zaangażowanie w działalność związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej została uhonorowana w
postaci piastowanych stanowisk - jest członkiem zarządu powiatowego OSP w
Mińsku Mazowieckim, członkiem zarządu miejsko gminnego OSP w Halinowie oraz wiceprezesem macierzystej jednostki OSP w Okuniewie. Za zasługi dla
rozwoju ruchu strażaków ochotników został w 2013 roku odznaczony Złotym
Znakiem OSP oraz medalem honorowy im. Bolesława Chomicza – odznaczeniem nadawanym przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP. Medal ten nadawany jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych – czego dowodem
zresztą są liczne podziękowania i wyróżnienia od jednostek OSP z trenu całego
powiatu mińskiego. Jednym z ostatnich osiągnieć było zaangażowanie i skuteczne pozyskanie dofinasowania do zakupu nowego bojowego samochodu
marki Mercedes dla OSP Okuniew.
W prowadzeniu firmy także postawił na rozwiązania bliskie ludziom i rozwiązujące
ważne kwestie społeczne. Od niemal 25 lat prowadzi dynamicznie rozwijającą się
firmę rodzinną o profilu instalatorsko budowlanym – ze specjalnościom budownictwa energooszczędnego. Jest
prezesem Spółdzielni Rzemieślniczej w Sulejówku, a za
działalność na rzecz rozwoju rzemiosła w 2014 roku
odznaczony „Złotą Odznaką
Kilińskiego”, którą to odebrał z rąk prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego.
Właśnie kwestie związane z
energooszczędnym budownictwem i ochroną środowiska
naturalnego to elementy kluczowe w jego filozofii prowadzenia firmy. Jako przedsiębiorca jest członkiem i aktywnym działaczem Lokalnej
Grupy Działania Ziemi Mińskiej. Liczy się to co teraz o nas
świadczy, ale o wiele ważniejsze
jest to co po nas zostanie i dzięki
czemu nasze dzieci i wnuki
będą mogły żyć w przyjaznym i
czystym środowisku – to jedna
z jego filozofii życiowych.
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W działalność społeczną zaangażowany jest
zarówno na forum powiatu mińskiego jak i
na forum gminy Halinów. Od lat zajmuje się kreowaniem i animowaniem różnego
rodzaju inicjatyw społecznych i obywatelskich, zarówno na terenie ziemi mińskiej
jak i w ukochanym Okuniewie. Wspiera
szkoły, placówki opiekuńcze i organizację
społeczne, które są w stanie przedstawić mu
jasny i transparentny cel swego działania.
Jednym z ostatnich jego inicjatyw było
wsparcie remontu i dostosowania placówki
oświatowej w Brzezinach przed uruchomieniem tam gimnazjum.
Aktywnie wspiera kulturę i ratowanie zabytków sakralnych z terenu powiatu mińskiego – m.in. remont kościoła w Okuniewie. To m.in. dzięki jego zaangażowaniu,
wiedzy i oddaniu sprawie możemy podziwiać
piękniejący z dnia na dzień kościół parafialny w Okuniewie. Jak mówi robi to dla kolejnych pokoleń aby mogły cieszyć się pięknem
okuniewskiej świątyni.
Działalność samorządowa pełni
w życiu kandydat nie mniejszą
rolę niż wyżej wymienione.
Współpracował jako ekspert z
Sejmową Komisją Budownictwa i Komisją Finansów. Radny
I kadencji powiatu mińskiego, a
w obecnej kadencji (2010-2014)
wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz członek komisji budżetu
i bezpieczeństwa. Ogromny propagator i zwolennik współpracy
powiatu mińskiego i gmin, to
przy jego aktywnym wsparciu i
dzięki osobistemu zaangażowaniu
możemy pochwalić się ważnymi
inwestycjami na terenie gmin
Dębe Wielkie i Halinów.
Ci wszyscy, którzy znają pana
Ireneusza wiedzą, że nie raz
nas jeszcze zaskoczy kolejnymi pomysłami i inicjatywami.
Oby tak było, bo dobrze jest być
zaskakiwanym czyimś dobrem.

INFORMACJE
GMINY HALINÓW

Newsy inwestycyjne

Mimo atmosfery wyborów Urząd Miejski w Halinowie wykonuje swoją zwykłą pracę,
głównie związaną z kolejnymi projektami inwestycyjnymi.

P

owstaje lub jest na ukończeniu dokumentacja projektowa dla wielu
ważnych inwestycji, które burmistrz
Adam Ciszkowski chce realizować. Przedstawiamy tylko niektóre:
- Przedszkole w Okuniewie (obok wizualizacja)
- Zagospodarowanie Centrum Halinowa
wraz z nowym placem zabaw
- Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej
- Rewitalizacja ośrodka kultury w Halinowie (stara szkoła)
- Budowa ul. Pułaskiego, Olszowej, Konopnickiej w Halinowie oraz ul. Warszawskiej
w Długiej Szlacheckiej, a także ul. Hipolitowskiej
- Budowa parkingu przy Zespole Szkół
w Halinowie
- Budowa chodnika Długa Szlachecka-Budziska-Zagórze
Na przełomie października i listopada
powstają też nowe nakładki asfaltowe na
następujących ulicach:
- ul. Leśna w Hipolitowie
- ul. Łąkowa w Hipolitowie (odcinek tzw. „ślepy”
od Hipolitowskiej do ostatniej zabudowy)
- ul. Sienkiewicza w Halinowie (od ul. Piłsudskiego do Dąbrowskiego)
- ul. Pułaskiego w Halinowie (od ul. Piłsudskiego do Dąbrowskiego)
- Słowackiego w Halinowie (od ul. Okuniewskiej do Piłsudskiego)
- ul. Słoneczna w Halinowie

REKLAMA

REKLAMA
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Amnezja rentalna
Musimy odnieść się do artykułu w ostatnim „Informatorze Halinowa”, który przekonuje, że radni
opozycyjni walczyli o zmniejszenie wysokości
renty planistycznej w uchwalonych w bieżącej
kadencji planach zagospodarowania przestrzennego, a burmistrz Adam Ciszkowski z koalicyjnymi
radnymi ją podniósł i ustanowił na poziomie 20 proc.

P

rawda jest jednak taka, że owi radni opozycyjni m.in. Marcin Sukiennik, będąc w koalicji z burmistrz Jolantą Damasiewicz w poprzedniej kadencji zgodzili się na uchwalenie stawki 30 proc. dla części
planu Wielgolasu Duchnowskiego, co najwyraźniej wyparli ze swojej
pamięci. Zresztą potwierdza to sam „Informator” podając tabelkę ze stawkami
renty planistycznej. Skupia się oczywiście na stawce 0 proc., która owszem była,
ale głównie w latach 2002-2004. Precedens stał się później - w 2007 roku przy
uchwalaniu właśnie planu dla Wielogolasu Duchnowskiego. Wtedy to właśnie
uchwalona została stawka 30 proc. Czyżby amnezja?
W bieżącej kadencji burmistrz Adam Ciszkowski obniżył stawkę z 30
proc. na 20 proc. dla nowo uchwalonych planów. Jest to znaczna obniżka,
ponieważ stawka jest mniejsza o jedną trzecią.
Chcemy też raz jeszcze wyjaśnić istotę renty planistycznej i to, kiedy jest pobierana. Renta planistyczna to opłata która występuje jedynie, gdy po przekształceniu
terenu w planie zagospodarowania przestrzennego następuje wzrost wartości
działki, a następnie działka ta jest sprzedana przez właściciela w ciągu 5 lat od
daty przyjęcia planu. W przypadku przepisania takich działek np. na dzieci nie
ma żadnych opłat. W bieżącej kadencji w gminie Halinów przyjęte zostały plany
dla Okuniewa, Zagórza, Budzisk i Konika Nowego, dla pozostałych miejscowości
procedury trwają, w większości są na ukończeniu. Po przyjęciu planu zagospodarowania można oczywiście dokonywać podziałów działek budowlanych.
Najczęściej minimalna powierzchnia działki budowlanej w gminie Halinów to
800m2 lub 1000m2.

Red.

Z ostatniej chwili

Zbadaliśmy aktywność radnych na sesjach
Do najaktywniejszych radnych, która obecność na sesjach była 100% należą –
przewodniczący rady Marcin Pietrusiński oraz radni Andrzej Milczarek, Leszek
Gelo i Bogdan Janczarek. Na przeciwległym biegunie, a więc radni, którzy byli
najwięcej razy nieobecni znajdują się Marcin Sukienni (84%), Adam Ludwiniak (76%) i Tomasz Dubiński (62%). Jest to tylko i wyłącznie podsumowanie
uczestnictwa w sesjach rady miejskiej. Jeżeli chodzi o pracę komisji to statystyki te są podobne.
Pierwsi kandydaci już rezygnują
Jeszcze mieszkańcy gminy Halinów nie zagłosowali, a już doszło do pierwszych rezygnacji kandydatów na radnych. Jako pierwszy zrezygnował jeden
z kandydatów z komitetu pana Kaima z okręgu Długa Szlachecka-Budziska.
Kolejną rezygnacje złożył jeden z kandydatów z założonego i wspieranego przez
Platformę Obywatelską komitetu Wspólnota Samorządowa Razem z Halinowa.
Faktem jest, że obydwaj panowie to bardzo młode osoby, ciekawe czy obca im
jest polityka czy tylko forma kampanii wyborczej zaproponowana przez obydwa wspierające się komitety.
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SPORT

Lesan do boju!
Drużyna Lesan Halinów
rozpoczęła rozgrywki w III
lidze siatkarskiej. Pierwszy
mecz odbył się 8 listopada.
8.11.2014r. 18.00 LESAN vs. Metro
15.11.2014r. 18.00 LESAN vs. MKS MDK Warszawa
20.11.2014r. 19.30 KKS Kozienice vs. LESAN
28.11.2014r. 20.00 UKS Sparta Grodzisk Maz.
vs. LESAN
6.12.2014r. 18.00 LESAN vs. KS Zawkrze Mława
13.12.2014r. 18.00 LESAN vs. KKS Kozienice
21.12.2014r. 16.00 Jaguar Wolanów vs. LESAN
10.01.2015r. 10.30 MKS MDK Warszawa vs.
LESAN
18.01.2015r. 17.00 MOS Wola vs. LESAN
24.01.2015r. 18.00 LESAN vs. Powsinek Wilanów
31.01.2015r. 18.00 LESAN vs. Sparta Grodzisk Maz.
07.02.2015r. 18.00 LESAN vs. Iskra Volley Zielona
14.02.2015r. 18.00 LESAN vs. Jaguar Wolanów
19.02.2015r. 20.30 Powsinek Wilanów vs. LESAN
21.02.2015r. 13.00 Metro Warszawa vs. LESAN
06.03.2014r. 19.30 Iskra Volley Zielona vs. LESAN
14.03.2015r. 16.00 4CV Garwolin vs. LESAN
22.03.2015r. 16.00 Iskra Gózd vs. LESAN
28.03.2015r. 18.00 LESAN vs. MOS Wola
04.04.2015r. 17.00 KS Zawkrze Mława vs. LESAN
11.04.2015r. 18.00 LESAN vs. Iskra Gózd
18.04.2015r. 18.00 LESAN vs. 4CV Garwolin

Drużyna SRT
wygrała ligę!!!
Miło nam poinformować że rocznik 2003 trenowany przez
Roberta Szynkowskiego wygrał
ligę Mazowieckiego Związku
Piłki Nożnej w sezonie 2014. Był
to inauguracyjny sezon i od
razu taki sukces. Gratulujemy.
Rocznik 2005 trenowany przez Grzegorza
Szynkowskiego zajął II miejsce w rozgrywkach MZPN. Prezesem klubu Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty jest Piotr Wieczorek,
który zabiegał od wielu lat o rozbudowę
obiektu sportowego w Długiej Kościelnej.
Jak widać starania opłaciły się. Młodzi
piłkarze udowadniają, że warto walczyć
o spełnienie marzeń.
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