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pismo bezpłatne

GMINY HALINÓW

• Protesty
w Michałowie str. 3
• Jest plan
zagospodarowania
Halinowa str. 6
• Budżet na 2015 rok
jednogłośnie str. 4

Rada Miejska w Halinowie kadencja 2014-2018. Od lewej: Bogdan Janczarek, Jan Stankiewicz,
Dawid Wojda, Jan Papis, Andrzej Piekuciński, Edyta Woźniakowska, Mirosław Szmurło, Marcin
Pietrusiński, Adam Rudnicki, Katarzyna Goździewska, Przemysław Mirosz, Bogumiła Januszewska,
Krystyna Sęk, Krzysztof Mościcki, Anna Ludwiniak.

Mieszkańcy wybrali rozwój
Wyniki wyborów
samorządowych 16 listopada 2014 roku potwierdziły,
że mieszkańcy Gminy Halinów popierają kierunki
rozwoju gminy zaproponowane przez Burmistrza
Adam Ciszkowskiego i chcą
dalszych, pozytywnych
zmian.

W

głosowaniu obecny
burmistrz
uzyskał
4609 głosów (80
proc.), a na jego
kontrkandydatkę Annę Rosę głos oddało
1159 osób (20 proc.) Ponadto, w nowo
wybranej Radzie Miejskiej znalazło się

aż 14 (z 15) radnych, którzy w wyborach popierali
burmistrza. Można więc śmiało powiedzieć, że burmistrz Adam Ciszkowski uzyskał bardzo duży mandat społecznego poparcia, który wielce cieszy, ale który
jest też ogromnym zobowiązaniem do dalszej, ciężkiej
i solidnej pracy.

Ciąg dalszy na str. 3
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Nie! – dla wysypiska w Michałowie
Na początku stycznia mieszkańcy Michałowa
rozpoczęli protesty przeciwko budowie w ich
sąsiedztwie wysypiska śmieci przez warszawskie
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Do protestów dołączyli się także mieszkańcy Pustelnika
i Stanisławowa.

W

szystko po tym, jak 17
grudnia 2014 roku starosta wołomiński wydał
decyzję zezwalającą na
„budowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz
z infrastrukturą towarzyszącą przy ul.
Michałowskiej 2 w Zielonce”, a de facto
300 metrów od domostw mieszkańców
Michałowa.
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Stroną w postępowaniu z ramienia mieszkańców Michałowa jest
Stowarzyszenie Zielony Wiąz, ponieważ
Gmina Halinów nie została za stronę uznana. Wszelkie więc protesty mogą być
składane tylko przez stowarzyszenie. Inicjatywa protestacyjna rozpoczęła się już
5 stycznia w szkole w Pustelniku. Spotkanie odbyło się z udziałem prezesa
stowarzyszenia, a zarazem sołtysa i radnego Michałowa Jana Stankiewicza, Burmistrza Halinowa Adama Ciszkowskiego,
przewodniczącego Rady Miejskiej w
Halinowie Marcina Pietrusińskiego
oraz samorządowców ze Stanisławowa,
Dębego Wielkiego i Poświętnego. Zebrano na nim ponad 300 odwołań od decyzji starosty wołomińskiego.
W piątek 9 stycznia, mimo deszczowej pogody zdesperowani mieszkańcy
Michałowa pod przewodnictwem Jana Stankiewicza wsparci przez władze
samorządowe Halinowa i Stanisławowa
rozpoczęli protesty. Ludzie wyszli na
drogę wojewódzką 637 z transparentami „Żądamy zmiany decyzji”, „Nie
– dla wysypiska w Michałowie”. Maszerowali tak, aby ruch mógł odbywać się
wahadłowo. To samo powtórzyło się
dwa dni później, w niedzielę 11 stycznia
w Pustelniku, przy jeszcze większej frekwencji. Protesty odbyły się też 16 stycznia
w Okuniewie. Wzory odwołań dostępne
były w okolicznych sklepach m.in. w
Krubkach-Górkach, w Internecie. Ponad
200 osób podpisało się po protestem
po niedzielnej mszy w kościele w Okuniewie. O protestach zrobiło się głośno
nie tylko za sprawą bezpośrednich akcji
ludzi, ale także zostały nagłośnione przez
„Kurier Warszawski”, który wyemitował
relację na żywo. Ostatecznie podczas
wszystkich protestów zebrano ponad
2000 podpisów, które 13 stycznia zostały
złożone u wojewody.
Wszyscy zadają sobie pytanie: czy
wojewoda stanie po stronie protestujących
i uchyli decyzję starosty wołomińskiego,
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Konrada Rytla, który co ciekawe, wydał
ją na sam koniec swojej kadencji i obecnie już starostą nie jest. Protestujący
podnoszą kilka ważnych argumentów.
Przede wszystkim powołują się na zapisy
Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24
marca 2003 r., które zakazuje lokalizowania składowisk odpadów na obszarach
lasów ochronnych, a lasy Rembertowsko-Okuniewskie do których należy
teren Zielonki podlegają takiej ochronie
w formie Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Protestujący
boją się skażenie wód podziemnych, gleby i powietrza. Boją się o życie swoje i
swoich dzieci. Ludzi przeraża skala całego
przedsięwzięcia, bowiem po zamknięciu
przez Warszawę wysypiska w Radiowie,
ma to być jedno z największych wysypisk śmieci na Mazowszu. Warszawa chce
więc wyrzucić swoje śmieci za miasto i
podrzucić komuś innemu „śmierdzący
problem”. Ciężarówki ze śmieciami
będą musiały jednak jakoś dojechać do
Michałowa, więc można się spodziewać
kolejnego problemu – korków na drodze
wojewódzkiej 637 i zniszczenia tej drogi.
Jak widać konsekwencje powstania wysypiska w Michałowie są ogromne
i odczujemy je my wszyscy. Nie pozostaje nic innego, jak solidaryzować się z
protestującymi i walczyć o zablokowanie
tej szkodliwej inwestycji.
Redakcja
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Mieszkańcy wybrali rozwój
Ciąg dalszy ze str. 1

A

nalizując wyniki w poszczególnych okręgach wyborczych widać, że burmistrz
Adam Ciszkowski zwyciężył
w największych skupiskach naszej gminy, a więc w centrum Halinowa oraz
w Okuniewie, ale także w mniejszych
miejscowościach, na przykład w
Żwirówce. A wszystko przy ponad 50
proc. frekwencji. Świadczy to w dużej
mierze o tym, że w ciągu ostatnich 4 lat
zmiany w gminie następowały równomiernie i w zrównoważony sposób, bez
podziału na „lepszych” i „gorszych”.
Widać też, że głosując na burmistrza,
mieszkańcy głosowali na kandydatów
do Rady Miejskiej, którzy startowali z
komitetu burmistrza, dając tym samym
mocny mandat władzy uchwałodawczej
oraz wykonawczej.
Inna obserwacja dotyczy stylu prowadzenia kampanii wyborczej przez opozycyjny komitet Wspólnota Samorządowa
Razem (skupiająca w swoich szeregach
członków Platformy Obywatelskiej) oraz
wspierający go Komitet Kongres Nowej
Prawicy Korwina Mikke. Mieszkańcom
najwyraźniej nie przypadło do gustu, z
jednej strony wydawanie szkalujących
gazetek na kilka dni przed wyborami,
a z drugiej na przykład unikanie merytorycznej przedwyborczej debaty przez
kandydatkę na burmistrza Annę Rosę,
od której nie uchylał się burmistrz Adam
Ciszkowski. Sporo do przemyślenia daje też fakt pokonania opozycji w Hipolitowie, który dotychczas jawił się jako
bastion opozycji związanej z byłą burmistrz Damasiewicz.
Nie tylko w Radzie Miejskiej
nie zasiądzie nikt ze Wspólnoty
Samorządowej Razem. Równie bolesną
klęskę zanotował ten klub w walce o
wejście do Rady Powiatu. Mandat z tej
listy uzyskał jedynie Robert Grubek,
obecny sekretarz Urzędu Miejskiego w
Halinowie z którym współpracuje burmistrz Ciszkowski. Startując z miejsca 4 Robert Grubek, pokonał numer 1
– Marcina Sukiennika, co jest ogromnym jego sukcesem i dowodem na to, że
mieszkańcy głosują na konkretne osoby,
a nie na numery z listy. Ponadto do Rady
Powiatu z terenu Gminy Halinów wesz-

li Piotr Wieczorek (PiS) oraz Ireneusz
Piasecki (Twój Powiat).
Jak już napisaliśmy, zwycięstwo dobrze smakuje, ale też jest ogromnym
zobowiązaniem do dalszej solidnej pracy. Burmistrz obiecał ją podczas swojej
przemowy na inauguracyjnej sesji Rady
Miejskiej, która odbyła się 28 listopada
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu. Podziękował tym wszystkim, którzy
na niego głosowali, ale dodał też, że zamierza przekonać do siebie również tych,
którzy w minionych wyborach nie oddali
na niego głosu.
Na pierwszej sesji wybrano Prezydium Rady. Przewodniczącym Rady Miejskiej w Halinowie ponownie
został wybrany Marcin Pietrusiński, a
wiceprzewodniczącymi zostali Bogumiła
Januszewska, Dawid Wojda i Mirosław
Szmurło. Ponadto na pierwszej i drugiej
sesji wybrano składy wszystkich komisji.

KOMISJA REGULAMINOWA
Przemysław Mirosz - przewodniczący
Bogumiła Januszewska, Marcin Pietrusiński, Mirosław Szmurło, Dawid Wojda, Bogdan Janczarek

Poniżej przedstawiamy składy komisji
Rady Miejskiej w Halinowie w kadencji
2014-2018.

KOMISJA DO SPRAW MŁODZIEŻY,
OŚWIATY, KULTURY I SPORTU:
Anna Ludwiniak - przewodnicząca
Bogumiła Januszewska, Krzysztof Mościcki, Edyta Woźniakowska, Przemysław
Mirosz, Krystyna Sęk, Katarzyna
Goździewska

KOMISJIA REWIZYJNA
Adam Rudnicki - przewodniczący
Przemysław Mirosz, Anna Ludwiniak,
Edyta Woźniakowska, Bogdan Janczarek, Jan Papis, Katarzyna Goździewska
KOMISJA BUDŻETOWA
Andrzej Piekuciński - przewodniczący
Dawid Wojda, Anna Ludwiniak,
Jan Papis, Jan Stankiewicz, Krzysztof
Mościcki, Bogumiła Januszewska
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KOMISJA DO SPRAW ZDROWIA, SPRAW SPOŁECZNYCH,
BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
PUBLICZNEGO
Krzysztof Mościcki - przewodniczący
Katarzyna Goździewska, Krystyna Sęk,
Adam Rudnicki, Przemysław Mirosz,
Marcin Pietrusiński, Bogdan Janczarek
KOMISJA OCHRONY
ŚRODOWISKA, ROLNICTWA
I LEŚNICTWA
Jan Stankiewicz - przewodniczący
Bogumiła Januszewska, Jan Papis,
Andrzej Piekuciński, Dawid Wojda,
Mirosław Szmurło, Marcin Pietrusiński

KOMISJA ZAGOSPODARO-WANIA
PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI
Edyta Woźniakowska - przewodnicząca
Dawid Wojda, Adam Rudnicki,
Mirosław Szmurło, Jan Papis, Jan
Stankiewicz, Anna Ludwiniak
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Rozliczając PIT
wpisz Gminę Halinów
jako miejsce zamieszkania
Szanowni Państwo,
Budżet gminy to nasze wspólne
pieniądze.
Finansujemy
z
nich
budowę dróg, sieci kanalizacyjnych i
wodociągowych, obiektów sportowych
i szkolnych. Z budżetem gminy jest tak,
jak z każdym budżetem rodzinnym.
Gdy potrzeby są większe, niż posiadane
środki, możemy albo zmniejszyć wydatki, albo spróbować zwiększyć dochody.
Jednym z ważniejszych źródeł dochodów
gminy są wpływy z tytułu podatku od
osób fizycznych, czyli z tzw. PIT-u. Z
każdych 100 zł podatku pobieranego
od mieszkańca, gmina dostaje 37,67 zł.
Możemy sprawić, by dochody naszej
gminy z PIT-u były większe.
Nie chodzi tu wcale o to, byśmy płacili
większe podatki. Rzecz w tym, by te
37,67 zł z każdych 100 zł zapłaconego
podatku trafiało do naszej gminy, a nie
do innej. Bliskość Warszawy sprawia, że
w naszej gminie osiedla się coraz więcej
ludzi z całej Polski.

Zbudowaliście tu Państwo swoje
domy, Wasze dzieci chodzą do naszych
gminnych przedszkoli lub szkół, zależy
Państwu na szybkim rozwoju gminnej
infrastruktury - ale jeżeli nadal rozliczacie się Państwo z urzędem skarbow-

Budżet uchwalony
jednogłośnie
Na sesji 30 grudnia został jednogłośnie uchwalony
budżet gminy Halinów na 2015 rok.

D

ochody i wydatki budżetu
gminy zaplanowano w tej
samej wysokości w kwocie
43 729 668 zł. Dochody
budżetu na 2015 roku są o 3 241 795,75
zł (3,61 proc.) wyższe od dochodów z
roku 2014 (według stanu na początek
bieżącego roku). Zadłużenie na dzień
31 grudnia 2015 roku wyniesie 39,16
proc. (17 124 220,87 zł). Wydatki inwestycyjne zaplanowano zaś w wysokości
7 445 558 zł (17,03 proc. ogółu planu).
Tyle ogólne liczby.
Mieszkańców interesuje oczywiście
najbardziej kwestia inwestycji. Do
najważniejszych tegorocznych zadań

należą: dokończenie budowy Gimnazjum
w Halinowie, dokończenie budowy kanalizacji w Okuniewie – Ekoinwestycja
II etap, dokończenie budowy Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim, projekt budowy kanalizacji
w Halinowie, Kazimierowie, Mrowiskach i Długiej Szlacheckiej, budowa
ul. Olszowej w Halinowie. Wreszcie rozpocznie się przeobrażanie centrum Halinowa. W tym roku zaplanowany jest
zakup i montaż placu zabaw wraz z zagospodarowaniu skweru w centrum Halinowa. Władze gminy chcą poprawić też
bezpieczeństwo pieszych poprzez budowę
nowych odcinków chodników. I tak,
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ym właściwym dla poprzedniego miejsca
zamieszkania, to Państwa podatki nie
zasilają budżetu naszej gminy. Możecie
to jednak zmienić w prosty sposób.
Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski
udzielona zostanie pomoc finansowa dla
Powiatu Mińskiego przy budowie chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej
w Halinowie ul. Powstania Styczniowego (od skrzyżowania z ul. Graniczną)
poprzez drogę powiatową ul. Zastawie
w Kazimierowie do skrzyżowania z ul.
Tatrzańską w Mrowiskach, budowa I
etapu chodnika w Długiej Szlacheckiej
od ul. Wyszyńskiego przez ul. Kruczą w
Budziskach w kierunku Zagórza wzdłuż
ul. Sarniej. Duża kwota, bo 240 tys.
zł zostanie przeznaczona na projekty i
budowę oświetlenia na terenie gminy,
mi.n. przy ul. Podgórnej w Nowym Koniku, ul. Grabińskiej w Grabinie (I etap).
Nie można też zapomnieć, że do tegorocznego budżetu zgłoszonych zostało wiele
zadań w ramach Funduszy Sołeckich
m.in. budowę wiaty przystankowej przy
ul. Głównej w Cisiu.
Podsumowując, tegoroczny budżet jest
zrównoważony i zakłada inwestycje w
wielu, nawet dotychczas zapomnianych
miejscach naszej gminy.
Red.
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Autostrada A2

Przez teren Gminy Halinów przebiegać będzie
nowa droga, już na
kwiecień 2016 roku zaplanowano przetarg
a w lutym 2017 r. nastąpi
podpisanie umowy tak
informowali mieszkańców
podczas spotkania przedstawiciele Generalnej
Dyrekcji Dróg i Autostrad, które odbyło się
12 grudnia w Brzezinach.

W

tedy też przedstawiona
została koncepcja budowy autostrady A2
(odcinek wokół węzła

Konik).
Obecny projekt dotyczy autostrady
chociaż zapowiadane wcześniej zmiany
miały doprowadzić do przekwalifikowania kategorii tej drogi na drogę szybkiego
ruchu. Ta zmiana byłaby niezwykle korzystna szczególnie dla mieszkańców Halinowa ponieważ przejazd byłby bezpłatny.
Wyjaśniając tą sprawę kierownik budowy
autostrady oświadczył, że były takie rozmowy jednak nie zapadła jeszcze decyzja w tym zakresie. Na spotkaniu można
było zapoznać się ze wstępnym przebiegiem autostrady na terenie Gminy Halinów. Zostały również przedstawione
kwestie dotyczące ewentualnej rozbudowy. Chodzi tu o dobudowanie dodatkowego pasa jezdni w późniejszym
terminie. Miałoby to nastąpić poprzez
likwidację pasa zieleni rozdzielającego
jezdnie, tym sposobem inwestycja nie
zajmowałaby już więcej obszarów tylko
te które zajęte zostaną od początku pod
budowę. Na obecnym etapie procesu
inwestycyjnego można składać wnioski
dotyczące projektu do GDDKiA, które
będą rozpatrywane przez inwestora i biuro projektowe.
Odcinek autostrady, projektowany
przez Biuro Projektów Mosty Katowice, na zlecenie GDDKiA, to trasa ok.
15 km prowadząca od węzła Lubelska
do obwodnicy Mińska Mazowieckiego,
w założeniach niniejsze przedsięwzięcie
podzielono na dwa etapy, które miałyby
być realizowane od 2016 do 2020 roku.

Niezwykle ważnym dla mieszkańców
Gminy Halinów tematem spotkania był
wykup gruntów pod tą inwestycję. GDDKiA poinformowała mieszkańców,
że wykupy będą realizowane w trybie administracyjnym w związku z
tym, to do Wojewody będzie należało
wykonanie operatu szacunkowego dla
każdej działki. Przy wyliczeniach brany pod uwagę będzie lokalny rynek,
czyli transakcje związane ze sprzedażą
nieruchomości podobnych, realizowane w przeciągu dwóch ostatnich lat.
Nie bez znaczenia dla wartości odszkodowania będzie również przeznaczenie działki określone w planie
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Halinów. Zgodnie z obecnym
harmonogramem Inwestora (GDDREKLAMA
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KiA) projekt inwestycji uzyska wszystkie zgody i zatwierdzenia na początku
2016 roku i zostanie przekazany do
Wojewody Mazowieckiego celem ustalenia kosztów wykupu terenów pod
realizację. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami Wojewoda ma 60 dni na
wykonanie operatów szacunkowych.
Wtedy również rozpoczną się wykupy
gruntów – wypłaty odszkodowań.
Kolejne spotkanie Inwestora i Biura
Projektów z mieszkańcami Gminy Halinów odbędzie się 22 stycznia 2015r.
o godz. 17:30 w Szkole w Brzezinach.
Będzie na nim omawiany odcinek autostrady od węzła w Koniku Starym i Brzezinach przez miejscowość Cisie do granicy
z Gminą Dębe Wielkie.
Łukasz Bogucki
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Jest plan dla Halinowa
Na sesji 30 grudnia radni podjęli uchwałę w sprawie planu zagospodarowania miasta Halinów, obejmującą część obszaru Miasta. Tym samym zakończona została dla tej części, złożona i długa procedura planistyczna trwająca od ponad 3 lat.
Procedura opracowania planu rozpoczęła się od sporządzenia projektu dla całego Halinowa i taki dokument wyłożony został najpierw do publicznego wglądu. W związku z wpłynięciem do projektu planu wielu uwag, oraz ich rozpatrzeniem, plan ponownie przekazano do uzgodnień właściwym organom i instytucjom. Jednakże nie udało się uzyskać pozytywnego stanowiska od wszystkich.
Dlatego też władze gminy postanowiły podzielić plan miasta na trzy części A, B i C. Po ponownym wyłożeniu i ponownych korektach plan dla część A i C został przyjęty. Procedura sporządzenia planu dla części C, czyli działek m. in. położonych w pobliżu
rzeki Długiej dalej jest kontynuowana.
Inf. UM Halinów

REKLAMA

Obecności
radnych

RAZEM (50 sesji)

2013 (11 sesji)

2012 (14 sesji)

Marcin
Pietrusiński

3

13 14 11

9

50 100%

Bogdan
Janczarek

3

13 14 11

9

50 100%

Małgorzata
Kaim

3

12 13 10

7

45

90%

Dawid
Wojda

3

11 11 10

9

44

88%

Tomasz
Dubiński

2

6

7

6

31

62%

Leszek
Gelo

3

13 14 11

9

50 100%

Katarzyna
Goździewska

3

9

14 11

8

45

90%
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2014 (9 sesji)

Imię
i nazwisko
radnego

2010 (3 sesje)

2011 (13 sesji)

Poniżej przedstawiamy
obecności radnych
na sesjach Rady Miejskiej
w kadencji samorządu
Halinowa 2010-2014

50

Kalina Kuć

3

11 14 11

9

48

96%

Anna
Ludwiniak

3

12 14 11

9

49

98%

Adam
Ludwiniak

3

9

8

7

38

76%

Andrzej
Milczarek

3

13 14 11

9

50 100%

11

Jan Papis

3

11 14 10

9

47

94%

Marcin
Pawłowski

3

12 14

9

6

44

88%

Marcin
Sukiennik

2

10 14 10

8

44

88%

Edyta Woźniakowska

3

12 14

9

47

94%

9

Źródło: Biuro Rady UM
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EKO-SAM BIS

TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW 2015
*PLQD+DOLQyZ+

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI

Brzeziny, ĩZLUyZND
+DOLQyZXO%HPD&KRSLQD'ąEURZVNLHJR-DQD3DZáD,,0LFNLHZLF]D3DGHUHZVNLHJR3LáVXGVNLHJR3UXVD
3XáDVNLHJR5HMD6LHQNLHZLF]D6áRZDFNLHJR6SyáG]LHOF]D=DFKRGQLD
+LSROLWyZ XO3RQLDWRZVNLHJR.UDVLĔVNLHJR'ąEURZVNLHJR
6W\F]HĔ

/XW\

Marzec

.ZLHFLHĔ

Maj

&]HUZLHF

/LSLHF

6LHUSLHĔ

WU]HVLHĔ

3DĨG]LHUQLN

/LVWRSDG

*UXG]LHĔ
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EKO-SAM BIS

TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW 2015
*PLQD+DOLQyZ+

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI

Desno, .U]HZLQD
+DOLQyZXO0DMD%DĞQLRZD&LFKD*UDQLF]QD.LOLĔVNLHJR.RQRSQLFNLHM.RĞFLXV]NL.UyWND.XEXVLD3XFKDWND0DOLQRZD
0DáD1DG6WDZDPL2NXQLHZVND2OV]RZD3DUNRZD3DUW\]DQFND3RJRGQD3ROQD3RZVWDQLD6W\F]QLRZHJR
3yáQRFQD3U]\JUDQLF]QD6áRQHF]QD6WDUHM%DĞQL6]NROQD:VFKRGQLD=LHORQDĩHURPVNLHJR
6W\F]HĔ

/XW\

Marzec

.ZLHFLHĔ

Maj

&]HUZLHF

/LSLHF

6LHUSLHĔ

WU]HVLHĔ

3DĨG]LHUQLN

/LVWRSDG

*UXG]LHĔ

Odpady zmieszane oraz resztki po segregacji
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TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW 2015
*PLQD+DOLQyZ+

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI

+DOLQyZul. Kolejowa, Okrzei, Warszawska
+LSROLWyZEH]XOLF'ąEURZVNLHJR.UDVLĔVNLHJR3RQLDWRZVNLHJR
6W\F]HĔ

/XW\

Marzec

.ZLHFLHĔ

Maj

&]HUZLHF

/LSLHF

6LHUSLHĔ

WU]HVLHĔ

3DĨG]LHUQLN

/LVWRSDG

*UXG]LHĔ

Odpady zmieszane oraz resztki po segregacji
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WHUPLQLHRGELRUXRGSDGyZ.

wwwHNRVDPELVSO

THOID[WHONRP

EKO-SAM BIS

TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW 2015
*PLQD+DOLQyZ+

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI

%XG]LVND&KRERW'áXJD6]ODFKHFND0LFKDáyZ.D]LPLHUyZ, =DJyU]H
6W\F]HĔ

/XW\

Marzec

.ZLHFLHĔ

Maj

&]HUZLHF

/LSLHF

6LHUSLHĔ

WU]HVLHĔ

3DĨG]LHUQLN

/LVWRSDG

*UXG]LHĔ

Odpady zmieszane oraz resztki po segregacji

Odpady segregowane (papierV]NáRWZRU]\ZDV]WXF]QHPHWDO

2GSDG\ZLHONRJDEDU\WRZH

00
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%ĉ'Ą2'%,(5$1(2':à$ĝ&,&,(/,1,(58&+202ĝ&,$/(,1)250$&-$ O NIEPRA:,'à2:2ĝ&,$&+
%ĉ'=,(35=(.$=$1$'285=ĉ'80,(-6.,(*2:+$/,12:,(

5HNODPDFMHGRW\F]ąFHRGELRUXRGSDGyZNRPXQDOQ\FKSU]\MPXMąSUDFRZQLF\8U]ĊGX0LHMVNLHJR
Z+DOLQRZLHZJRG]LQDFKSUDF\XU]ĊGXSRGQUWHOZHZ. 201:SU]\SDGNXQLHRGHEUDQLD
RGSDGyZUHNODPDFMHQDOHĪ\]JáDV]DüQDVWĊSQHJRGQLDSRZ\]QDF]RQ\P]JRGQ\P]KDUPRQRJUDPHP
WHUPLQLHRGELRUXRGSDGyZ.
THOID[WHONRP
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EKO-SAM BIS

TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW 2015
*PLQD+DOLQyZ+

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI

'áXJD.RĞFLHOQD-y]HILQ0URZLVND
6W\F]HĔ

/XW\

Marzec

.ZLHFLHĔ

Maj

&]HUZLHF

/LSLHF

6LHUSLHĔ

WU]HVLHĔ

3DĨG]LHUQLN

/LVWRSDG

*UXG]LHĔ

Odpady zmieszane oraz resztki po segregacji

Odpady segregowane (papierV]NáRWZRU]\ZDV]WXF]QHPHWDO
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EKO-SAM BIS

TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW 2015
*PLQD+DOLQyZ+

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI

*UDELQD.RQLN1RZ\.RQLN6WDU\, .UyOHZVNLH%U]H]LQ\
6W\F]HĔ

/XW\

Marzec

.ZLHFLHĔ

Maj

&]HUZLHF

/LSLHF

6LHUSLHĔ

WU]HVLHĔ

3DĨG]LHUQLN

/LVWRSDG

*UXG]LHĔ

Odpady zmieszane oraz resztki po segregacji

Odpady segregowane (papierV]NáRWZRU]\ZDV]WXF]QHPHWDO

2GSDG\ZLHONRJDEDU\WRZH
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TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW 2015
*PLQD+DOLQyZ+

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI

2NXQLHZ
6W\F]HĔ

/XW\

Marzec

.ZLHFLHĔ

Maj

&]HUZLHF

/LSLHF

6LHUSLHĔ

WU]HVLHĔ

3DĨG]LHUQLN

/LVWRSDG

*UXG]LHĔ

Odpady zmieszane oraz resztki po segregacji

Odpady segregowane (papierV]NáRWZRU]\ZDV]WXF]QHPHWDO
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00

1$3(à1,21(:25.,=2'3ADAMI PROSIMY WYSTA:,$û'2*2'==*2'1,(=:<=1$&=21<0
TERMINEM, :0,(-6&$&+'267ĉ31<&+'22'%,258,=02ĩ/,:2ĝ&,Ą'2-$='8
PRZYPOMINAMY O PRA:,'à2:(-6(*5(*$&-,1,(2'32:,('1,2326(*5(*2:ANE ODPADY
%ĉ'Ą2'%,(5$1(2':à$ĝ&,&,(/,1,(58&+202ĝ&,$/(,1)250$&-$ O NIEPRA:,'à2:2ĝ&,$&+
%ĉ'=,(35=(.$=$1$'285=ĉ'80,(-6.,(*2:+$/,12:,(

5HNODPDFMHGRW\F]ąFHRGELRUXRGSDGyZNRPXQDOQ\FKSU]\MPXMąSUDFRZQLF\8U]ĊGX0LHMVNLHJR
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TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW 2015
*PLQD+DOLQyZ+

KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI

&LVLH:LHOJRODV%U]H]LĔVNL WLHOJRODV'XFKQRZVNL
6W\F]HĔ

/XW\

Marzec

.ZLHFLHĔ

Maj

&]HUZLHF

/LSLHF
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WU]HVLHĔ

3DĨG]LHUQLN

/LVWRSDG

*UXG]LHĔ

Odpady zmieszane oraz resztki po segregacji

Odpady segregowane (papierV]NáRWZRU]\ZDV]WXF]QHPHWDO
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Halinów, ul. Spółdzielcza 25
zapisy telefonicznie (22) 760 54 44

GMINY HALINÓW

O
O
O

Tylko u nas nowoczesne terapie, miła
i przyjazna atmosfera, wnikliwa diagnoza,
indywidualnie dopasowane metody
leczenia rehabilitacyjnego

O

O
O

CJA
REHABILITAIEBIE
C
NAJBLIŻEJ

O
O
O

O
O
O
O

ORTOPEDA, LEKARZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ
OSTEOPATIA – diagnoza i zabiegi dyplomowanego osteopaty
brytyjskiej European School of Osteopathy
TERAPIA PACJENTÓW NEUROLOGICZNYCH PROMOCJA – 20%
TERAPIA MANUALNA – bóle kręgosłupa, rwa kulszowa,
bóle korzonkowe, schorzenia bioder, kończyn górnych i dolnych,
wady postawy, bóle głowy, dolegliwości typu migrenowego
TERAPIA NIEMOWLĄT – NDT Bobath i Vojta
FALA UDERZENIOWA I LASER WYSOKOENERGETYCZNY
– jako jedyny podmiot medyczny w rejonie posiadamy nowoczesny
sprzęt do skutecznego zwalczania bólu (m.in. ostroga piętowa,
łokieć tenisisty) PROMOCJA – 30%
SZKOŁA RODZENIA – zajęcia przygotowujące do porodu i pielęgnacji
noworodka dla przyszłych rodziców
MASAŻE – lecznicze, relaksacyjne, antycellulitowe, sportowe
PROMOCJA DO 30%
REHABILITACJA SPORTOWA – proﬁlaktyka, rehabilitacja
pourazowa, trening siły i reaktywności mięśniowej,
poprawa stabilizacji stawowej
TERAPIA DZIECI – wady postawy, wady wrodzone, skoliozy,
ćwiczenia korekcyjne indywidualne i grupowe
FIZYKOTERAPIA – pełen zakres PROMOCJA � 30%
REHABILITACJA DOMOWA
ĆWICZENIA GRUPOWE – zdrowy kręgosłup, pilates, yoga, zumba
Honorujemy karty MULTISPORT!

WWW. REHABILITACJAHALINOW.PL

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOKU
reklama-prasowa-A5-styczen-2015.indd 1

2015-01-08 11:35:10
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Dzieci z Ukrainy w szkole w Brzezinach
28 listopada 2014 roku
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Brzezinach
gościł grupę 45 uczniów
ze Szkoły - Liceum nr 12
w Równem na Ukrainie,
która jest członkiem
Międzynarodowej Federacji Przyjaciół Dzieci
mieszczącej się w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 6.
REKLAMA

Dz

ięki temu doszło do spotkania młodzieży ukraińskiej z polską i prezentacji
projektu edukacyjnego przez młodzież zza
naszej wschodniej granicy realizowanego

literatury i tradycji oraz życia codziennego.
Na koniec wszyscy wzięli udział w andrzejkowych wróżbach i szukali odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości
kręcąc kołem fortuny, lejąc wosk czy
czytając ze szpilek i obierzyn z jabłka.
Andrzejkowy wieczór zakończył się
dyskoteką i była to wspaniała okazja do
nawiązania nowych znajomości.
Inf. Z-SP

14

w

Brzezinach

w ramach współpracy z Goethe Institut.
Przybyłych gości serdecznie powitała
dyrektor
szkoły
Pani
Marzena
Wiśniarska, która podziękowała dyrektor szkoły w Równem Pani Viktorii Lagodiuk za przyjęcie zaproszenia i podjęcie
międzyszkolnej współpracy, gdyż jest to
doskonała okazja do poznania kultur
obu krajów oraz rozwijania i doskonalenia kompetencji językowych.
Od września w Brzezinach działa Gimnazjum Dwujęzyczne, gdzie biologia oraz
geografia nauczane są dwujęzycznie- w
języku polskim i angielskim, a w przyszłym
roku szkolnym dwujęzycznie prowadzona będzie również informatyka. Drugim
językiem nowożytnym jest niemiecki
zarówno w szkole podstawowej, jak i w
gimnazjum i nawiązanie współpracy ze
szkołą w Równem, która realizowała projekt w języku niemieckim było doskonałą
okazją do szlifowania umiejętności lingwistycznych. Dla-tego uczniowie z
Brzezin przygotowując się do wizyty,
opracowali pod kierun-kiem nauczycieli
kilkustronicową publikację dotyczącą
wróżb andrzejkowych z tekstami w języku
polskim, angielskim, niemieckim oraz
ukraińskim, którą podarowali młodzieży
z Ukrainy. Wydanie tej publikacji było
możliwe dzięki środkom finansowym ofiarowa-nym przez Pana Stefana Wanke Preze-sa Zarządu Banku Spółdzielczego w
Halinowie, za co serdecznie dziękujemy.
Goście poprzez piosenki i taniec ukazali dorobek kulturowy narodu ukraińskiego
ale i Europy śpiewając piosenki z europejskich list przebojów i tańcząc czaczę oraz
flamenko w specjalnie przygotowanych
strojach, czym wywołali gromkie brawa publiczności. Nie zabrakło też wspólnego tańca współczesnego w wykonaniu
gości i gospodarzy. Swoje zdolności artystyczne pokazali również uczniowie z klasy
VI i I gimnazjum wystawiając sztukę pt:
„Śpiąca królewna” co również spotkało się
z aplauzem widowni. Po tym uczniowie z
Ukrainy przedstawili niemieckojęzyczną
prezentację na temat historii Niemiec, ich
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Wspólna Wigilia Mieszkańców Halinowa
wraz z Kiermaszem

13 grudnia w Zespole Szkół w Halinowie odbyła się wspólna Wigilia Mieszkańców
Halinowa połączona z Kiermaszem Bożonarodzeniowym. Wydarzenia te stały się
coroczną tradycją i przyciągają coraz większą liczbę mieszkańców gminy.

P

odczas Kiermaszu prowadzo-ne
były warsztaty rękodzielnicze,
czynne były kramiki z ozdobami
świątecznymi.
Kiermaszowi
towarzyszył konkurs kolęd, pastorałek
i piosenek bożonarodzeniowych, w
którym wzięło udział 18 zespołów.
Nagrodę główną otrzymali Ewa i Michał
Szymańscy za przepiękne zagranie i
zaśpiewanie kolędy „Nie było miejsca dla
Ciebie”. Jury przyznało dwa wyróżnienia:
Amelii Targońskiej i Jankowi Izdebskiemu za zaśpiewanie „Gdy śliczna panna” oraz „Śpiewającym Aniołkom” czyli
Marceli Terleckiej i Weronice Kuka za
„Zaśnij dziecino”. W sumie były to trzy
nagrody o łącznej wartości 1000 zł, które
ufundował Burmistrz Halinowa Adam
Ciszkowski. Dodatkowo jury przyznało
nagrodę pazaregulaminowe - wyjazd na
kręgle, dla trzech grup: uczniów z klasy

I G oraz uczennic z klasy III b ze Szkoły
Podstawowej im. K. Makuszyńskiego
w Halinowie oraz dla uczniów z klas
IV - VI ze Szkoły Podstawowej im. VII
Obwodu AK „Obroża” w Brzezinach.
Nagrodę ufundowała dyrekcja Zespołu
Szkół w Halinowie, Rada Rodziców ZS
Halinów i Gminne Centrum Kultury.
Po kiermaszu rozpoczęła się wspólna wigilia zorganizowana przez Urząd
Miejski w Halinowie i Gminne Centrum Kultury. Przybyło na nią blisko 200
mieszkańców Gminy Halinów. Spotkanie rozpoczęło się krótkim koncertem
kolęd w wykonaniu dzieci z Akademii
Dziecięcej działającej przy GCK pod kierunkiem Państwa Anety i Mirosława
Borczyńskich.
Następnie
zebrani
odmówili modlitwę i został poświęcony
opłatek. Kiedy życzenia składał Burmistrz Adam Ciszkowski nastąpiło
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nieoczekiwane zdarzenie. Otóż na salę
wszedł… komisarz Wojskowej Rady
Ocalenia Narodowego i oznajmił, że został
wprowadzony w Polsce stan wojenny i
zamyka nielegalne zgromadzenie. Była to
oczywiście tylko inscenizacja. Organizatorzy chcieli w ten sposób przypomnieć
o jakże tragicznej w skutkach dacie 13
grudnia 1981 r. Po krótkiej inscenizacji
rozpoczęło się już wspólne świętowanie
i kolędowanie. Dziękujemy wszystkim
którzy włączyli się w organizację wspólnej
wigilii, przede wszystkim pani dyrektor
Zespołu Szkół w Halinowie Ewie Dziumak, pani Katarzynie Goździewskiej i
całemu Parafialnemu Zespołowi Caritas
z Halinowa, a także panu Jackowi Gradusowi i Stowarzyszeniu im. 7 Pułku
Lansjerów Nadwiślańskich za świetną
inscenizację.

Oprac. GCK 
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OSTEOPATIA – WNIKLIWA DIAGNOZA
I SKUTECZNA POMOC !

Przedstawiamy Państwu
wywiad z D.O. Aleksandrem
Kłosiewiczem z Centrum
Rehabilitacji „Pod Dębami”
w Halinowie – magistrem
fizjoterapii, absolwentem
II Wydziału Lekarskiego
na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, wydziale
Fizjoterapii, posiadającym
międzynarodowy tytuł dyplomowanego osteopaty.

Czym dla Pana jest osteopatia?
Dla mnie jest to sztuka, poszukiwanie pierwotnej przyczyny problemu, który
przekłada się u pacjenta na odczuwanie
bólu lub dysfunkcje narządów ruchu,
narządu trzewnego czy też oddechowego.
Natomiast jest to sztuka. Uważam, że
znalezienie przyczyny pierwotnej, bez
dodatkowych narzędzi np. rezonansu czy rtg wymaga sporych kwalifikacji
i umiejętności a przede wszystkim obserwacji, wnikliwego słuchania pacjenta i poznania funkcjonowania aparatu
ruchowego. Osteopatia jest potężną
dziedziną medycyny wyróżniającą się
spośród innych dziedzin przede wszystkim holistycznym podejściem do pacjenta. Badając pacjenta wracam do przyczyny
pierwotnej, np. jeżeli boli łokieć to nie
skupiam się na badaniu łokcia tylko na
badaniu całego pacjenta, bo ból może
być zarówno przenoszony przez staw ramienny kości księżycowatej, może być
dysfunkcją pomiędzy kością łokciową a
promieniową. Oczywiście może też być
rzeczywiście problemem samego łokcia
ale ja zawsze wykluczam inne przyczyny
ww. problemu. Szukam dlaczego boli
łokieć i skąd to się wzięło?
Dlaczego mam się udać do osteopaty
a nie innego specjalisty?
Jeżeli specjalista z zakresu fizjoterapii
nie jest w stanie pomóc to wtedy dobrą
furtką jest zwrócenie się do takiej osoby jak ja, bo jeżeli chodzimy do jednego, drugiego, trzeciego specjalisty z tym
samym problemem i żaden nie jest w stanie nam pomóc, to trzeba szukać przyczyny gdzie indziej. Często, niestety w

fizjoterapii uczą nas szukania problemu
lokalnie np. jeżeli przychodzi pacjent z
bólem kolana to badamy od razu to kolano i tylko kolano, szukając przyczyny
problemu wyłącznie w jego obrębie a
problem może tkwić gdzie indziej. W
przypadku bólu kolana może to być np.
w brzuszne ustawienie kości skokowej,
które przekłada się na zaburzenie biomechaniki kolana.
Czym Osteopatia się wyróżnia?
No właśnie owym holistycznym
podejściem do problemu pacjenta.
Jest to ogromny plus na korzyść osteopatii, bo nie skupiamy się na problemie lokalnym, na miejscu gdzie jest
ból, tylko poszukujemy dlaczego może
boleć?, Zawsze zadajemy sobie pytanie
– dlaczego boli? W diagnozie osteopatycznej nie ma odpowiedzi – „boli bo
w tym wieku ma już prawo” albo „boli,
bo musi boleć”. Osteopata zawsze szuka
przyczyny pierwotnej.
Komu polecałby Pan osteopatię?
Osteopatia jest o tyle wielką gałęzią medycyny iż niemalże każdy pacjent może się
do nas zgłosić, czy jest to pacjent z problemem bólowym, czy też zauważa inne
dysfunkcje w obrębie swojego organizmu.
I mówię tutaj nie tylko o problemach
z lokomocją czy funkcjonalnym wykorzystywaniem swoich kończyn, ale również
np. problemach oddechowych czy trawiennych. Generalnie osteopatia to tak szeroki
dział medycyny i nawet zdrowy człowiek
może do nas przyjść i uzyskać pomoc np.
w redukcji stresu i napięcia, bo wówczas
możemy pracować na układzie sympatycznym bądź parasympatycznym przez
co jesteśmy w stanie tonizować bądź
stymulować układ nerwowy.
W jakim wieku mogą zgłaszać się do
Pana pacjenci?
Od bobasa, po osobę w wieku podeszłym.
Są osteopaci, którzy np. zajmują się
tylko i wyłącznie dziećmi. Są tacy, którzy
specjalizują się tylko w geriatrii. Dla mnie
nie ma znaczenia czy przychodzi do mnie
dziecko, które przyprowadza rodzic, czy osoba starsza. Oczywiście im osoba młodsza
tym łatwiej wyeliminować dany problem.
U osób starszych jeżeli mamy utrwalone
zmiany strukturalne, które powodują
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D.O. – Aleksander
Kłosiewicz przyjmuje
pacjentów w poniedziałki, środy
i piątki w godzinach 16.00 – 21.00
w Centrum Rehabilitacji „Pod
Dębami” w Halinowie, ul. Spółdzielcza 25, tel. 22 760 54 44
ból, no to też trzeba zobaczyć, która to
struktura. W osteopatii działamy według
reguły „struktura zarządza funkcją” i nie
możemy oczekiwać jakiegoś cudu. Trzeba
realnie patrzeć na problem z jakim przychodzi do nas pacjent. Trzeba potrafić to
rozgraniczyć.
A jeżeli trafia do Pana osoba z
konkretną diagnozą i zaleceniem lekarskim wykonania określonych zabiegów?
Nigdy nie podważam tego co mówi lekarz
czy inny specjalista, generalnie sugeruję się
tym co mówią, absolutnie nie podważam
niczyjego autorytetu, co nie zmienia faktu, że zawsze sam badam pacjenta. Nie
wyobrażam sobie rozpocząć leczenia bez
wcześniejszego zdiagnozowania problemu, bo jedna sprawa to leczenie tego
co powiedział inny specjalista i co np.
wykazują badania obrazowe a inna to
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leczenie problemu, z którym zgłasza się
pacjent w kontekście poszukiwania pierwotnej przyczyny bólu czy dysfunkcji
, bo te są często niewidoczne w lokalnym badaniu. Więc niezależnie od tego
z czym przychodzi nasz pacjent zawsze
muszę go obejrzeć, bo kiedy wchodzi do
mnie do gabinetu - to ja jestem za niego
odpowiedzialny.
W jakich schorzeniach osteopatia
jest skuteczna?
To jest pytanie szerokie i trudne.
Osteopatię możemy podzielić na różne
kategorie: wisceralną, pediatryczną,
strukturalną,
trzewną,
czaszkowokrzyżową, sportową. Dopiero po tym
rozbiciu można powiedzieć, że osteopatia
pomaga w bardzo wielu przypadkach z
tych kategorii np. we wszelkiego rodzaju
przeciążeniach, dysfunkcjach ruchowych,
czuciowych, zaburzeniach somatycznych
– tym się zajmuje osteopatia.
Na przykład jakie zaburzenia somatyczne?
Chociażby ból, który jest już sam w
sobie zaburzeniem somatycznym.
Każdego rodzaju ból, również np.
ból brzucha?
Oczywiście, tak. Tylko najpierw trzeba
zdiagnozować ten ból. Jeżeli okaże się, że
taki ból otrzewny może leczyć osteopata
to do tego przechodzimy, jeżeli natomiast widać w badaniu, że pacjent wymaga
leczenia farmakologicznego to natychmiast odsyłamy do lekarza specjalisty.
Jak długo trwa terapia osteopatyczna?
To zależy od tego w jakim stanie przychodzi do nas pacjent, jak długo trwał
problem. Jeżeli mówimy o stanie to
czy jest to stan podostry, chroniczny,
czy ostry. Generalnie już po pierwszym
spotkaniu jesteśmy w stanie ocenić ile
potrwa leczenie. Wiadomo, u niektórych pacjentów jest to kwestia jednego spotkania, u niektórych pięciu, a
u niektórych dłużej. Oczywiście o tym
ile będzie trwał proces leczenia zawsze
informujemy pacjenta już na pierwszej
wizycie, bo jesteśmy w stanie to po prostu przewidzieć.
Czy Pan jako osteopata współpracuje
z innymi specjalistami, czy jest taka
potrzeba?
Zawsze jestem otwarty na współpracę.
Przez to, że jestem również fizjoterapeutą
wiem jakie korzyści płyną z samej fizjoterapii od strony kinezyterapii jak i

fizykoterapii, więc jeżeli mam pacjenta, któremu pomagam osteopatycznie i
widzę, że bardzo dobrze reaguje ale jednak
jeszcze lepsze i szybsze rezultaty uzyska
poprzez stymulację fizykoterapeutyczną
np. laserem no to oczywiście chciałbym
wtedy aby taki pacjent skierował się do
fizjoterapeuty, który wykona taki zabieg. Jeżeli potrzebna jest interwencja
ze strony kinezyterapii również pacjent
jest odsyłany. Więc ja widzę bardzo
duże powiązanie pomiędzy fizjoterapią
a osteopatią i uważam, że z połączenia i
współdziałania specjalistów tych dwóch
zawodów płynie ogromna korzyść dla
pacjenta. Wiadomo, że marzeniem
byłoby stworzenie grupy interdyscyplinarnej składającej się z fizjoterapeuty,
lekarza, osteopaty a nawet psychologa.
To by było fantastyczne, natomiast realia są jakie są. Osteopatia jest zawodem
młodym, jeszcze raczkującym w Polsce,
myślę, że jeszcze potrwa zanim takie
współprace będą nawiązane. Na razie
cieszę się, że taki zalążek współpracy interdyscyplinarnej powstaje w Centrum
Rehabilitacji w Halinowie i że mogę go
współtworzyć.
Dlaczego wybrał Pan pracę w Centrum Rehabilitacji „Pod Dębami” w
Halinowie?
Lubię pracę w zespole i lubię wyzwania. Do Centrum trafiają pacjenci,
którym chcę i mogę pomagać. Każdy

pacjent jest tu inny i dostarcza mi
możliwości radzenia sobie z różnymi,
nierzadko trudnymi przypadkami - a ja
lubię wyzwania i czuję się do nich kompetencyjnie przygotowany.
Czy chciałby Pan dodać coś od siebie?
Tak, chcą zaznaczyć, że dużo osób uważa, że osteopatia jest w stanie
wyleczyć wszystko, a to już zakrawa na
szamanizm. Chcę wyraźnie podkreślić,
że osteopatia jest potężną i skuteczną
w leczeniu dziedziną medycyny, ale nie
jesteśmy czarodziejami. Raz zdarzyło
mi się, że przyszedł do mnie człowiek z
bardzo zaawansowanym nowotworem
prosząc o wyleczenie. Musimy myśleć
trzeźwo, jeżeli pacjent leczy się onkologicznie ja jestem w stanie jedynie
wspomagać leczenie. Podobnie rzecz
ma się z chorobami infekcyjnymi, które
muszą być leczone farmakologicznie.
Jestem specjalistą w dziedzinie osteopatii
– nie jestem czarodziejem.
Jakie ma Pan sukcesy w pracy w Halinowie
Odbieram bardzo dobry feetback,
zauważam, że pacjenci polecają mnie sobie, czyli działa poczta pantoflowa. Jestem
bardzo zadowolony z pracy z pacjentami,
bo wkładam w to całe moje serce.
Dziękuję za rozmowę.

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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Respekt po roku działalności
20 grudnia w hali sportowej w Halinowie odbył się
turniej zorganizowany przez Klub Sportowy Respekt
w ramach Merry Christmas KS Respekt Cup.

W

wydarzeniu wzięło
udział 105 zawodników
będących
członkami Klubu.
Drużyny rywalizowały ze sobą w kilku
grupach, mając w swoim składzie osoby
z Halinowa, Okuniewa, Dębego oraz Cisia. Ponadto do zawodów stanęły drużyny
w skład których wchodzili rodzice oraz
trenerzy KS Respekt. Na uczestników
turnieju czekało wiele atrakcji, m.in.:
konkursy, strefa animacji - sala w której
dzieci mogły brać udział w dodatkowych
aktywnościach fizycznych wymyślonych
przez naszych trenerów, strefa TV Soccer
Space - sala w której puszczane były filmy
o piłce nożnej, najśmieszniejsze sytuacje
piłkarskie jakie wydarzyły się na boiskach
na całym świecie, indywidualne profesjonalne zdjęcia, które zostaną umieszczone na naszej stronie oraz udostępnione
bezpłatnie
rodzicom.
Szczególną

niespodzianką był święty Mikołaj, który
z pozycji siedzącego w fotelu „bramkarza” rozdawał prezenty wszystkim zawodnikom.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział, a rodzicom za pomoc w organizacji tego wydarzenia.
Ponadto serdeczne podziękowania dla
wszystkich osób, które weszły w skład
organizacji i obsługi wydarzenia: Adam Stokowiec – prezes/koordynator/
trener, Kamil Kania - wiceprezes/trener,
Mateusz Parzyszek - członek zarządu/
fizjoterapeuta/trener, Magdalena Sikorska – skarbnik, Dominik Rosa – trener,
Milena Wiercioch - trenerka/fizjoterapeutka, Radosław Łuczyński – trener,
Szymon Kornakiewicz - asystent trenera, Patryk Dudzicki - sędzia próbny
MZPN, Edyta Grzęda - pomoc techniczna i gastronomia, Elżbieta Tomaszewska – pielęgniarka, Marcin Szymczyk
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– fotograf, Robert Kuligowski – kamerzysta.
Rok 2014 można uznać za sukces marketingowy, statystyczny i praktyczny dla
KSRespekt. Zaczęliśmy swoją działalność
w marcu tego roku w Halinowie i
Okuniewie. Na naszych pierwszych
zajęciach mieliśmy łącznie 30 zawodników, na koniec 2014 roku w samej
tylko gminie Halinów liczba zawodników przekroczyła 90. We wrześniu,
do naszej rodziny KS Respekt dołączyły
dzieci z Dębe Wielkie w ilości około 35
aktywnie uczestniczących, a w listopadzie
Cisie w liczbie ok. 15 oraz Respekciaki ok. 10. Ponadto zorganizowaliśmy:
12 wyjazdów autokarowych na basen;
wycieczkę autokarową „Stadiony Stolicy”, podczas której grupa około 40
zawodników zwiedziła stadion Legii
Warszawa oraz Stadion Narodowy;
wyjazd autokarem na mecz Legii Warszawa z Pogonią Szczecin - gdzie grupa ok.
40 dzieci uczestniczyła w akcji „Kibicuj z
klasą”; dwa festiwale Funino na orliku w
Halinowie i Okuniewie; turniej halowy
w Dębe Wielkie; zgłoszenie dzieci do ligi MZPN; bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne sprawdzające stan zdrowia
dziecka pod kątem wadliwości wad postawy oraz testy sprawnościowe, których
wyniki wraz z informacją od fizjoterapeuty rodzice otrzymają po feriach zimowych, na początku 2015 roku.
Mamy nadzieję, że 2015 rok będzie
jeszcze bardziej owocny dla naszych zawodników oraz wszystkich związanych
z KS Respekt. Czego Wam i sobie
życzymy.
Inf. KS Respekt
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Turniej
piłkarski
dla Rayyana
4 stycznia w Zespole
Szkół w Halinowie odbył
się Noworoczny Halowy
Turniej Piłki Nożnej
zorganizowany przez
Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty (SRT) we
współpracy z Miejską Ligą
Piłki Nożnej w Sulejówku.

D

ochód z wpisowego od
drużyn został przekazany
na leczenie małego Rayyana
Szczepaniaka, który urodził
się z rzadką wadą układu kostnego –
brakiem kości piszczelowej.
W amatorskim turnieju wzięło udział
18 zespołów z Mińska Mazowieckiego (ZS nr 1), Halinowa, Sulejówka,
Warszawy, Wołomina. I miejsce zajęła
drużyna Pędzacy Kombajn (gmina Hal-

inów/Sulejówek), II miejsce Pub Offside
z Wołomina, III miejsce FC Grochów z
Warszawy.
– Jako organizator uważam imprezę
za bardzo udaną pod względem wysokiego poziomu rozgrywek, a to za sprawą
poziomu gry wielu zrzeszonych w klubach
zawodników, którzy zaszczycili swoją
obecnością. Wszyscy grali fair play. Zespoły
przyjechały pokazać się z jak najlepszej strony i widać było, że każdemu zależało,
aby jak najlepiej się zaprezentować i zająć
jak najwyższą lokatę – powiedział Piotr
Wieczorek, prezes SRT.
Podziękowania należą się w szczególności drugiemu organizatorowi
Łukaszowi Świstakowi, który prowadzi

Judocy
z Halinów
Team
W sobotę 22 listopada
2014 roku w Sochaczewie odbył się VIII Międzynarodowy Turniej Judo
Dzieci i Młodzików.

Z

awody były bardzo mocno
obsadzone , gdyż stawiły się
42 kluby sportowe, a wystawiono ok. 380 zawodników.
Walki we wszystkich grupach wiekowych były zacięte i niejednokrotnie trzeba było przedłużać czas, żeby wyłonić
zwycięzcę. Nasz Klub także wystawił
swoją reprezentację. Trenerzy Bartłomiej
Bogdaniuk i Marek Bieleń, włożyli bardzo dużo pracy w przygotowania naszych
zawodników, a poprowadzenie ich walk

w trakcie turnieju przyniosło efekty.
Wszyscy zawodnicy walczyli z pełnym
poświęceniem i choć nie zawsze udało
się wykonać wszystkie założenia treningowe, to łącznie zdobyliśmy 8 medali.
Na najwyższym stopniu podium stanęli:
Jakub Bogdaniuk, Anna Łukaszewicz
oraz Nina Woźnicka. Ze srebrnym
krążkiem z zawodów wróciły: Natalia Łukaszewicz, Gabriela Bogdaniuk i
Łucja Obal, natomiast brązowy medal
wywalczyła Julia Kłusek i Jakub Kuban.
W turnieju udział wzięli również: Jurek Leszczyński (5m.), Dominik Zwolenik, Franciszek Bogdaniuk (obaj 7m.),
oraz Igor Siadkowski, który rywalizację
sportową zakończył na 9 miejscu. Cieszymy się ze zdobytych medali, to że zawod-
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Miejską Ligę w Sulejówku, za udaną
współpracę, Burmistrzowi Halinowa
Adamowi Ciszkowskiemu za ufundowane nagrody, Dyrektor Zespołu Szkół
w Halinowie Ewie Dziumak za bezpłatne
użyczenie hali sportowej w Halinowie, a przede wszystkim zespołom, które
dostarczyły wielu emocji i wsparły
szczytną akcję pomocy choremu dziecku.
Organizatorzy
przewidują
kolejne
podobne wydarzenie w połowie lutego, o
czym będziemy informować.
Więcej o pomocy i sprawie operacji
nogi Rayyana na stronie https://www.facebook.com/events/589319941138862/
?pnref=story)
Oprac. GCK

nicy z „Halinów Team” robią coraz lepsze
wyniki i widać progres w ich indywidualnym rozwoju. Należy zwrócić uwagę,
że Ania Łukaszewicz i Gabrysia Bogdaniuk praktycznie zdominowały swoją
wagę, zdobywając złoto i srebro. Szkoda,
że Jurkowi Leszczyńskiemu nie udało się
wygrać walki o brąz, ale za to Kuba Kuban
zdobywając trzecie miejsce potwierdził, że
stale się rozwija. Niemniej jednak wszyscy zawodnicy, nawet ci którym nie do
końca się udało na tym turnieju pracowali na wspólny sukces, czego wynikiem jest
zdobycie trzeciego miejsca w klasyfikacji
drużynowej. To niebywałe osiągnięcie
klubu, wywalczyć brąz z 42 klubów.
Należy bardzo podziękować trenerom
za codziennie wykonywaną pracę, zawodnikom za chęci i pot wylewany na
macie i rodzicom bez których także nie
byłoby tego wyniku. Myślę, że cały Halinów może być dumny ze swoich przedstawicieli w tym pięknym sporcie, jakim
jest Judo. Gratulujemy i życzymy jeszcze
większych sukcesów.
W imieniu Zarządu
UKS „Halinów Team” – Prezes
Zarządu Wojciech Bogdaniuk.

INFORMACJE
GMINY HALINÓW

REKLAMA

w Informacjach
Gminy Halinów

redakcja@gckgminahalinow.pl
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