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HAPPYSAD
LONG&JUNIOR

Boisko sportowe w Długiej Kościelnej
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Szczęśliwa piętnastka
Gminy Halinów

Oddajemy do Państwa rąk już piętnasty numer
„Informacji Gminy Halinów” – oficjalnego informatora Urzędu Miejskiego w Halinowie, który wydaje
Gminne Centrum Kultury. „15” nie jest tym razem bez
znaczenia – w tym roku bowiem obchodzimy jubileusz piętnastu lat praw miejskich Halinowa, a przy
okazji ponad sto pięć lat istnienia nazwy Halinów.

J

ubileusz nadania praw miejskich
świętujemy jak co roku 2 maja. Jak zwykle jest to najlepsza
w okolicy oferta spędzenia czasu
dla tych wszystkich, którzy nie
wyjadą na tzw. długi weekend majowy. Jest jednak jedna zmiana. Otóż
w tym roku Święto Miasta i Gminy nie
odbędzie się na placu przy dawnym
dworku „Skruda”, ale na boisku sportowym w Długiej Kościelnej przy
ul. Wesołej 6. Na tegorocznym Święcie
Miasta i Gminy Halinów 2 maja
wystąpią gwiazdy takie jak: rockowy
HAPPYSAD (w którym na perkusji gra
Jarosław Dubiński z Halinowa) i taneczny LONG&JUNIOR. A ponadto na scenie zaprezentuje się zespół
SAFARI z Halinowa, mieszkaniec Halinowa – Bernard Zaborowski, autor piosenek o Halinowie, a także zespół rockowy 100%. Sponsorem głównym Święta
Miasta i Gminy Halinów 2016 jest Stacja
Paliw ATIP w Halinowie, za co serdecznie dziękujemy zarządowi firmy.
Imprezę wspierają też finansowe inne
firmy z terenu gminy.
Podczas festynu nie zabraknie oczywiście
stałych elementów, jak choćby pokazu ogni sztucznych, wesołego miasteczka, czy wręczenia tytułów Zasłużony dla
Gminy Halinów. Na początku artykułu
wspomnieliśmy, że tym razem impreza
nie odbędzie się na terenie przy dawnym
dworku „Skruda”. Jest to spowodowane
tym, że w zeszłym roku rozpoczęła się rewitalizacja tego budynku oraz budynku
dawnej poczty i cały teren jest placem budowy. Dopóki roboty się nie zakończą, nie
można niestety nic na nim organizować.
Mamy jednak nadzieję, że nie będzie
to, aż tak duże utrudnienie, a mieszkańcy
wykażą się wyrozumiałością. Wszak,

W tym roku
Święto
Miasta i Gminy

nie odbędzie się na placu
przy dawnym dworku
„Skruda”, ale na boisku
sportowym w Długiej
Kościelnej przy
ul. Wesołej 6.

po wielu latach udało się w ogóle
rozpocząć rewitalizację starego dworku
i w przyszłości powstanie w Halinowie centrum kultury z prawdziwego
zdarzenia. Z drugiej strony, boisko
w Długiej Kościelnej jest za to najlepszym i największym obiektem na terenie
gminy, który nadaje się do organizacji tak
dużej imprezy.
Biegamy w Okuniewie
po raz szósty
Zanim rozpocznie się festyn rodzinny
z okazji Święta Miasta i Gminy 2 maja, mamy dla Państwa ofertę związaną
z datą 23 kwietnia 2016 r. Tego dnia
na Rynku w Okuniewie od godzin porannych rozpocznie się bieganie dzieci
i młodzieży, a o godz. 11.30 wystartuje
Bieg Główny na dystansie 10KM o Puchar Burmistrza Halinowa. W tym roku
postanowiliśmy dopuścić jeszcze jeden
dystans, a mianowicie bieg na 6KM,
zachęcając tym samym do udziału tych
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wszystkich dla których „dycha” to ciągle
za dużo. Chcemy ciągle udoskonalać
naszą formułę, dlatego w tym roku
po raz pierwszy organizujemy elektroniczny pomiar czasu. Serdecznie
zapraszamy do zapisów, które ruszają
1 kwietnia. Istnieje możliwość zapisu
przez Internet, a także wcześniejszego
odbioru pakietu startowego. Więcej
informacji na stronie www.gckgminahalinow.pl oraz pod mailem biegrycerza@gckgminahalinow.p.
Jarmark z rekonstrukcją
historyczną
Po rozdaniu medali i nagród w Biegu
Rycerza Okunia ok. godz.13.30 oficjalnie zostanie otwarty VI Jarmark Okuniewski. Wystawcy i rękodzielnicy będą
ustawiać się na okuniewskim rynku już
od godzin porannych, dlatego ci wszyscy, którzy przyjadą do Okuniewa na
bieganie, będą mogli już wtedy zakupić
coś pamiątkowego. Po raz drugi Jarmark
otrzymał dofinansowanie ze środków
Powiatu Mińskiego i tym samym został
ponownie dostrzeżony, jako ważna impreza historyczna promująca naszą
gminę, powiat i region. Beneficjentem
środków w kwocie 12 tys. zł jest Fundacja Upowszechniania Kultury z Halinowa, która przy współpracy Gminnego
Centrum Kultury i 7 Pułku Lansjerów
Nadwiślańskich z Halinowa organizuje wydarzenie. Patronat honorowy objął
Starosta Miński i Burmistrz Halinowa.
Najważniejszym i najbardziej barwnym
punktem Jarmarku będzie rekonstrukcja
historyczna, a więc inscenizacja potyczki pomiędzy polską Husarią i wojskami
szwedzkimi. Nawiązujemy tym samym
do czasów kasztelana Stefana Czarnieckiego i najlepszych czasów polskiego
oręża. Początek inscenizacji ok. godz.
15.30 w ruinach Pałacu Łubieńskich
w Okuniewie.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców
gminy zarówno na Bieg Rycerza Okunia
i Jarmark Okuniewski 23 kwietnia, jak
i Święto Miasta i Gminy Halinów 2 maja. Obydwa wydarzenia odbywają się,
jak wspomnieliśmy w rocznicę 15-lecia nadania praw miejskich Halinowa,
dlatego tym bardziej zależy nam na
licznym Państwa udziale.
Dariusz Kowalczyk,
dyrektor GCK
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Newsy

inwestycyjne
Ul. Warszawska w Długiej
Szlacheckiej

Budżet

Projekt Przedszkola
w Okuniewie

na równomierny rozwój
Budżet Gminy Halinów na 2016 rok zakłada dalszy
i równomierny rozwój. W każdym z 22 sołectw
wydatkowane zostaną środki z tzw. funduszu
sołeckiego, ale największe tegoroczne zadanie
inwestycyjne dotyczy Okuniewa.

A

le po kolei. Dochody gminy
zaplanowane zostały w wysokości 45 622 835 zł, zaś
wydatki 43 346 486,54 zł.
Nadwyżkę budżetu w wysokości
2 276 348,46 zł przeznacza się na
planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów. Zadłużenie gminy na dzień
31 grudnia 2016 roku wyniesie 33,8 %
planowanych dochodów.
Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na poziomie 5 408 047,77 zł.
Bodaj najważniejszym, a na pewno
najdroższym tegorocznym zadaniem
jest budowa Przedszkola przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie
(1 mln zł). Urząd Miejski w Halinowie
posiada już projekt tego obiektu. Możemy
spodziewać się, że wreszcie najmłodsze
dzieci z Okuniewa doczekają się godnych
warunków do zajęć.
Wiele zadań będzie polegało na poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na przykład zostanie wybudowany
chodnik w ciągu drogi powiatowej od
nowo wybudowanego mostu przy halinowskich stawach przez Kazimierów do
skrzyżowania z ul. Tatrzańską w Mrowiskach. Powstanie też ciąg dalszy chodnika
wzdłuż drogi gminnej od ul. Wyszyńskiego
w Długiej Szlacheckiej w stronę Budzisk
i Zagórza. Dużym zadaniem będzie kontynuacja budowy ulicy Pułaskiego i ul.
Sienkiewicza, stanowiących dojazd do
nowego Gimnazjum w Halinowie. Zaplanowana została także przebudowa

chodnika przy ul. Rynek w Okuniewie oraz zostanie zmodernizowany most
w ciągu drogi Kruczej w Budziskach.
Hipolitów też doczeka się inwestycji –
przebudowania nawierzchni ul. Hipolitowskiej. Jeśli chodzi o dalszą budowę
sieci wodociągowej to została zaplanowana w Cisu w ul. Mostowej wraz bocznymi ulicami.
Wiele zadań będzie realizowanych
w ramach tzw. funduszy sołeckich,
w sumie o wartości ponad 350 tys. zł.
Szczegółowy ich wykaz publikowaliśmy
w poprzednim numerze naszego pisma.
O tym, na co są przeznaczone pieniądze
z funduszu zdecydowali mieszkańcy poszczególnych sołectw na zebraniach wiejskich, które odbywały się we wrześniu
2015 r. Są to inwestycje o wartości od
kilku do kilkunastu tysięcy złotych.
Najdroższym
zadaniem
(wartość
26 668,30 zł) będzie rozbudowa placu
zabaw i budowa siłowni zewnętrznej
na placu gminnym w Józefinie. Inne to
choćby dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Brzezinach, wykonanie
monitoringu w centrum Okuniewa, rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie,
montaż instalacji ogrzewania w pomieszczeniach bojowych i pomieszczeniach
socjalnych OSP w Długiej Kościelnej,
a także wykonanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie.
Oprac. GCK
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Gmina Halinów zakończyła prace przy
przebudowie ul. Warszawskiej w Długiej
Szlacheckiej, która jest drogą łączącą Halinów i Sulejówek. Zadanie zrealizowała
firma FHU BRUK-BUD Piotr Skoczek.
Koszt: 596 308,90 w tym 50% dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg, czyli tzw. schetynówki.
Modernizacja drogi
wojewódzkiej
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie rozstrzygnął przetarg na
przebudowę drogi wojewódzkiej 637 na
odcinku od zatok autobusowych w Okuniewie w stronę Pustelnika. Wygrała firma
Strabag. Wartość prac to ok. 25 mln zł.
Prace mają rozpocząć się w 2017 roku.
Dworek „Skurda”
w rewitalizacji
Zakończył się I etap rewitalizacji budynku
dawnego dworku „Skruda”, w którym
mieści się obecnie Gminne Centrum Kultury w Halinowie. Zadanie było realizowane przy udziale środków z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wykonawcą była irma FUH Jerzy Gajownik. Koszt I etapu: 843 226 zł, w tym
dofinansowanie 375 tys. zł. Obecnie budynek jest w stanie surowym z wykonaną
stolarką okienną i drzwiami, utrzymaną w
stylistyce dawnych polskich dworów. Budynek nawiązuje do swojej świetności z
okresu międzywojennego, co potwierdzają
zbiory zgromadzone w archiwach
mieszkańców Gminy Halinów m.in. pana
Bernarda Zaborowskiego oraz pana Artura
Czyżewskiego. Celem Burmistrza Adama
Ciszkowskiego jest pozyskanie kolejnych
środków na dokończenie i urządzenie budynku. Szacuje się, że potrzeba na to jeszcze
ok. 2,5 mln zł. Jest to kwota znacząca, a jej
pozyskanie z zewnątrz jest trudne. Władze
gminy chcą, aby odnowiony dworek stał
się wizytówką kulturalną Gminy Halinów, miejscem wielu spotkań, paneli dyskusyjnych, historycznych, muzycznych
oraz wielu, wielu innych.
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Newsy

inwestycyjne
Most przy stawach
halinowskich otwarty

Od Lewej: wicemarszałek senatu Maria Koc,
burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski, poseł Daniel
Milewski, Wójt Stanisławowa Adam Sulewski
oraz radny powiatowy Piotr Wieczorek

Parlamentarzyści w Michałowie
o wysypisku
W czwartek 3 marca 2016 r. w świetlicy wiejskiej
w Michałowie odbyło się spotkanie z inicjatywy
burmistrza Halinowa Adama Ciszkowskiego
z parlamentarzystami z naszego regionu w sprawie
wysypiska śmieci, które warszawskie MPO chce
wybudować w bezpośrednim sąsiedztwie Michałowa.

W

spotkaniu
wzięli
udział wicewojewoda
Sylwester Dąbrowski, wicemarszałek
Senatu Maria Koc oraz poseł na Sejm Daniel Milewski. Obecni byli także
przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie Marcin Pietrusiński, radny powiatowy Piotr Wieczorek, radni gminy Halinów Dawid Wojda i Jan Stankiewicz,
a także przedstawiciele okolicznych gmin
- wójt Stanisławowa Adam Sulewski
i przewodniczący Rady Gminy Poświętne
Bogdan Świadek.
Przybyło ponad 150 mieszkańców
Michałowa i okolicznych wsi. - Walka

z tą uciążliwą inwestycją trwa już od lat.
Wspólnie musimy dołożyć starań, żeby nie
dopuścić do jej realizacji w tym miejscu, 300
m od zabudowań Michałowa. Będziemy
wspólnie z parlamentarzystami i wojewodą
pomagać
burmistrzowi
Halinowa
Adamowi Ciszkowskiego w rozwiązaniu
tego problemu – napisała po spotkaniu
pani senator Koc.
Miejmy nadzieję, że wsparcie parlamentarzystów okaże się na tyle skuteczne, że inwestycja zostanie raz na zawsze
zablokowana. Na pewno ważna też
będzie postawa władz Warszawy i decyzje
samego MPO.
Oprac. GCK

Od kilku miesięcy mieszkańcy gminy
mogą cieszyć się nowym mostem przy
stawach w Halinowie. Jego budowa trwała
do czerwca do listopada 2015 r. To kolejna inwestycja w gminie Halinów, która
powstała dzięki dobrej współpracy Radnych Powiatowych i Burmistrza Adama
Ciszkowskiego ze Starostą i Zarządem
Powiatu Mińskiego. Łączna wartość
wykonanych robót wyniosła 2 100 650 zł,
z czego połowę dofinansowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Chodnik przy ul. Powstania
Styczniowego w Halinowie
Powiat Miński zakończył zadanie budowy chodnika i zjazdów w ciągu drogi
powiatowej ul. Powstania Styczniowego
od mostu w stronę ul. Kubusia Puchatka. Inwestycję realizowała firma
Dowbud-C. Koszt budowy to ok.
400 000 zł, z czego w 50% zostało dofinansowane przez Gminę Halinów. Podpisano również umowę z firmą Dowbud-C
na rozszerzenie prac, które polega na umocnieniach skarp rowów.
Pierwszy etap chodnika
Zakończony został pierwszy etap budowy
chodnika w Długiej Szlacheckiej oraz
Budziskach, od strony ul. Wyszyńskiego
w stronę ul. Ptasiej w kierunku Zagórza. Zadanie realizowała firma ZUTH
Stanisław Czerepiński. Kwota realizacji
zadania podstawowego to ok. 240 000 zł.
Doszły jeszcze odcinki dodatkowe oraz
umocnienie mostu i skarp przy rzece.
Ul. Konopnickiej
w Halinowie wykonana
Zakończone zostały prace przy budowie ul. Konopnickiej w Halinowie na
odcinku od ul. Postania Styczniowego do
ul. Okuniewskiej. Zadanie realizowała
firma Dowbud-C. Wartość: 467 277 zł.

REKLAMA

Trwa budowa ul. Sienkiewicza w Halinowie
Trwają prace nad przebudową ul. Sienkiewicza od ul. Okuniewskiej do ul.
Piłsudskiego oraz prace nad ul. Prusa od
ul. Sienkiewicza do ul. Piłsudskiego. Zadanie realizuje firma ZUTH Stanisław
Czerepiński. Wartość: ponad 930 000 zł.
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Halinów zwyciężył
w Bitwie Miast!
Halinów zwyciężył
w Bitwie Miast i Gmin
– Powiatowym Teście
Wiedzy Historycznej –
prestiżowej imprezie,
do rywalizacji której
poza Halinowem, stanęły
reprezentacje z Mińska
Mazowieckiego, Dębego
Wielkiego i Sulejówka!
Inicjatywa zorganizowana przez portal Lokalnie.
tv odbyła się 17 stycznia
2016 roku w MDK w Mińsku
Mazowieckim, ale była
też transmitowana przez
Internet.

O

rganizatorzy przyjęli, że
w skład każdej z reprezentacji wejdzie włodarz gminy/miasta, a wspomagać
go może dodatkowo dwóch ekspertów.
I tak, w skład naszej reprezentacji wszedł
Burmistrz Adam Ciszkowski – absolwent historii na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz
pani Maria Królikowska – doktor historii, mieszkanka Halinowa, członek
zarządu Gminy Halinów w latach 19901994 oraz radna w latach 1994-1998,
a także pan Adam Buława – doktor historii, wykładowca UKSW, samorządowiec,
pasjonat historii wojskowości i rekonstrukcji
historycznych,
konsultant
Gminnego Centrum Kultury w sprawach historycznych.
Test składał się z pięciu rund, każda po
10 pytań. Pierwsza runda obejmowała
zakres wiedzy o I Wojnie Światowej, druga – Dwudziestolecie międzywojenne,
trzecia – II Wojna Światowa, czwarta – historia PRL i piąta – historia najnowsza. W finale znalazły się Halinów
i Sulejówek, odpadł Mińsk Mazowiecki
i Dębe Wielkie. Runda finałowa składała
się z 5 pytań w trybie open, czyli mogły
padać pytania z całego ustalonego zakresu wiedzy. Drużyna Burmistrza Adama
Ciszkowskiego odniosła zwycięstwo,

burmistrz Halinowa
Adam Ciszkowski wraz
z Edytą WOźniakowską.

jednakże warte podkreślenia jest to, że
Sulejówek reprezentowany przez Burmistrza Arkadiusza Śliwę oraz historyka
Mieczysława Boguckiego i dziennikarza Jacka Zalewskiego szedł „łeb w łeb”
i udzielił błędnej odpowiedzi dopiero na
ostatnie finałowe pytanie.
Wygraną w Bitwie Miasta i Gmin było
2000 zł przeznaczone na cele charytatywne. Burmistrz Halinowa zadeklarował
przekazanie środków na rzecz Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych
„Kubuś”, które jest najdłużej działającym
stowarzyszeniem na terenie Gminy HaliREKLAMA
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nów. Drugą nagrodą był sponsorowany wyjazd na mecz Legii Warszawa dla
50 osób z Gminy Halinów. Fundatorem nagrody była firma Mobilis Mińsk
Mazowiecki, a przekazała ją pani Edyta Woźniakowska. Dzięki temu młodzi
adepci piłki nożnej obejrzeli piękne widowisko sportowe.
Podsumowując, Bitwa Miasta i Gmin
okazała się świetnym pomysłem i wypaliła! Jak się okazuje warto znać historię
Polski i ją kultywować. W Gminie Halinów dobrze o tym wiemy!
Oprac. GCK
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Sześciolatek
w pierwszej klasie?

Rodzice dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz pracownicy oświaty już
od kilku lat funkcjonują w ciągłej zmianie. Nawet trudno stwierdzić, czy dziecko
jest w wieku szkolnym, czy jeszcze przedszkolnym. W ubiegłym roku wszystkie
sześciolatki poszły do pierwszej klasy. W tym roku rodzice zadecydują, czy ich
sześcioletnia pociecha pójdzie do szkoły, czy nadal będzie przedszkolakiem.
Dla kogo edukacja przedszkolna?
Gmina Halinów zapewnia edukację w
zakresie wychowania przedszkolnego dla
wszystkich grup wiekowych: dla dzieci 5
i 6 - letnich w oddziałach przedszkolnych
w szkole, dla młodszych 3 i 4 - letnich w
przedszkolach bądź w punkcie przedszkolnym. Obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (zerówką)
objęte są dzieci sześcioletnie, czyli cały
rocznik 2010. Pięcio i czterolatki maja
prawo do przedszkola o ile rodzice złożą
wniosek w terminie rekrutacji (w tym
roku do 7-21 marca) . Od 2017 roku
prawo do edukacji przedszkolnej będą
miały dzieci trzyletnie. Dziecku, które
ma takie prawo, gmina musi zapewnić
miejsce, w który będzie mogło realizować
podstawę programową, czyli pięć godzin
bezpłatnej edukacji przedszkolnej.
Co będzie jeśli w przedszkolach
zabraknie miejsc? Jest kilka sposobów
na to. Może wskazać inne przedszkole,
bądź oddział przedszkolny w swojej
jednostce. Innym ze sposobów jest organizacja przedszkola na dwie zmiany. Tak funkcjonują niektóre zerówki w naszej gminie. Można zrobić tylko
przedszkola pięciogodzinne. Można

też ogłosić konkurs ofert dla przedszkoli niepublicznych, które muszą się
zgodzić na warunki przyjęcia do przedszkoli niepublicznych na warunkach
jak w „państwowym” (samorządowym),
czyli 5 godzin za darmo i 1 zł za każdą
rozpoczętą godzinę. Jednostka taka dostaje z budżetu gminy dotację w
wysokości 100% kosztów utrzymania
ucznia w publicznym przedszkolu zamiast 75% dla przedszkoli i 40% dla punktów przedszkolnych. Została podjęta
uchwała, która reguluje tryb konkursu
na realizacje wychowania przedszkolnego
przez podmioty niepubliczne, jednak jest
pewien haczyk. Można ogłaszać konkurs
dla dzieci, które mają obowiązek lub prawo do wychowania przedszkolnego (czyli od 4-6 lat) i ktoś musi przystąpić do
konkursu. W ubiegłym roku w Urzędzie
Miejskim zorganizowane zostało spotkanie w tej spawie. Akces wyraził tylko
Punkt Przedszkolny „Słoneczko” z Wielgolasu Brzezińskiego. Dlaczego? Bo jest
to nieopłacalne.
Co będzie jeśli sześciolatki pójdą
do szkoły? Od tego, czy sześciolatki
pójdą do szkoły zależy ile będzie miejsc
w przedszkolach i czy w szkołach będą

REKLAMA

Firma SunTom zaprasza
mieszkańców Gminy Halinów
do skorzystania z bezpłatnego
doboru i wyceny instalacji:
Fotowoltaicznych - Darmowy prąd ze Słońca
Od 01.01.2016 - gwarantowane Ustawą: Bilansowanie energii (licznik
dwukierunkowy) oraz odsprzedaż do sieci po preferencyjnych stawkach nadmiaru
wyprodukowanej energii Solarnych - Ogrzewanie z promieniowania słonecznego
Ciepłej Wody Użytkowej oraz Wspomaganie Centralnego Ogrzewania.
Więcej informacji na:www.suntom.pl
www.facebook.com/suntom.oze/
Kontakt: telefon: 693-655-566, email: biuro@suntom.pl
Firma z Sulejówka- Działamy lokalnie,
myślimy globalnie
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dwie zmiany. W ewidencji gminnej widnieje 256 dzieci z rocznika 2010, natomiast w jednostkach uczy się 315 uczniów
w zerówkach. Oznacza to, że cześć osób
jest niezameldowanych i że 15 oddziałów
może powtórzyć zerówkę. Jak to wygląda
od strony finansowej. Gmina dostaje dotacji 1305 zł rocznie na jednego przedszkolaka, na ucznia natomiast ok. 5500 zł.
Z tego finansowane są częściowo wynagrodzenia kadry, takie same w przedszkolu i w szkole oraz utrzymanie bazy
dydaktycznej. Resztę dokłada budżet,
finansowany z podatków i kredytów.
Dokładamy my wszyscy. Finasowanie
kolejnego rocznika przedszkola jest kosztowne, ale zatłoczy też nasze jednostki
oświatowe. Rodzice oczywiście mają prawo decyzji. Prawie wszyscy ulegają presji
tzw. nieodbierania dzieciństwa.
Jakie są zalety pójścia do szkoły?
Bezpłatna świetlica. W zerówce, czy
przedszkolu trzeba płacić za każdą
godzinę powyżej podstawy programowej.
Pomimo tego, że dzieci zostaną w zerówce
i tak będą się uczyć tego, co oferuje pierwsza klasa, ponieważ treści programowe
zostają przeniesione z klasy pierwszej
do zerówki. Klasa pierwsza dostanie
darmowe podręczniki, zerówka musi
je zakupić. Zostawianie dziecka po raz
kolejny w zerówce będzie też miało tez
swoje konsekwencje w przyszłości. Dzieci, które w tym roku pójdą do pierwszej klasy będą miały łatwość dostania
się do szkoły ponadgimnazjalnej, czy na
studia. Ci co będą powtarzać zerówkę,
mogą mieć trudniej w przyszłości. Może
jeszcze raz warto rozważyć, czy dziecko
rzeczywiście nie nadaje się do pierwszej
klasy. Przecież nasze dzieci są zdolne.
Może decyzje o pozostawaniu dziecka
na drugi rok odłożyć na rok kolejny i
zadecydować o tym po ukończeniu pierwszej klasy? Bo czy ratowanie malucha nie
okaże się w przyszłości odebraniem mu
szans edukacyjnych?
Katarzyna Targońska
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Zakład Komunalny w Halinowie,
ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05-074 Halinów,

na podstawie Uchwały Nr XVII.149.2016 z dnia 25.02.2016 r. Rady Miejskiej w Halinowie
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, ogłasza taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Ceny obowiązują od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
1. Wysokość cen i stawie opłat za dostarczoną wodę:

0

1

2

3

4

5

taryfowa
grupa
odbiorców
usług

rodzaj cen i stawek opłat

Jednostka
miary

2

3

4

3,27 zł
9,96 zł
8,18 zł
12,96 zł
3,68 zł
1,90 zł
6,68 zł
8,39 zł
205,41 zł
3,27 zł
9,96 zł
8,18 zł
11,46 zł
8,39 zł
205,41 zł
3,27 zł
9,96 zł
8,18 zł
11,46 zł
3,68 zł
1,90 zł
6,68 zł
8,39 zł
205,41 zł
3,30 zł
9,96 zł
8,18 zł
11,46 zł
3,68 zł
1,90 zł
6,68 zł
8,39 zł
205,41 zł
3,32 zł
9,96 zł
8,18 zł
11,46 zł
3,68 zł
1,90 zł
6,68 zł
8,39 zł
205,41 zł

zł/m
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł za przyłącze
zł/m3
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł za przyłącze
zł/m3
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł za przyłącze
zł/m3
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł za przyłącze
zł/m3
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł/2 m-ce
zł za przyłącze

1
ZWB
WG 1
WG 2
WG 3
WL 1
WL 2
WL 3
R1
ZWG
WG 1
WG 2
WG 3
R1
ZWL
WG 1
WG 2
WG 3
WL 1
WL 2
WL 3
R1
ZWS
WG 1
WG 2
WG 3
WL 1
WL 2
WL 3
R1
ZWP
WG 1
WG 2
WG 3
WL 1
WL 2
WL 3
R1

Wyszczególnienie

Cena/
stawka
opłaty
netto

cena za m dostarczonej wody
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty przyłączeniowej
cena za m3 dostarczonej wody
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty przyłączeniowej
cena za m3 dostarczonej wody
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty przyłączeniowej
cena za m3 dostarczonej wody
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty przyłączeniowej
cena za m3 dostarczonej wody
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty abonamentowej za wodę
stawka opłaty przyłączeniowej
3

L.p.

L.p.

Wyszczególnienie

2. Wysokość cen i stawek za odprowadzanie ścieków:
taryfowa
grupa
odbiorców
usług

0
1
1 OŚB
WG 1/UP 1
WG 2/
UP 2
WG 3/
UP 3
WL 1
WL 2
WL 3
P1
P2
P3
R1

3

2 OŚL

3 OŚP

WG 1/
UP 1
WG 2/
UP 2
WG 3/
UP 3
WL 1
WL 2
WL 3
P1
P2
P3
R1
WG 1 /
UP 1
WG 2 /
UP 2
WG 3 /
UP 3
P1
P2
P3
R1

Cena /
stawka
opłaty
netto

Jednostka
miary

2
cena za m3 odprowadzonych ścieków
stawka opłaty abonamentowej za ścieki

3
6,08 zł
17,14 zł

4
zł/m3
zł/2 m-ce

stawka opłaty abonamentowej za ścieki

15,36 zł

zł/2 m-ce
zł/2 m-ce

rodzaj cen i stawek opłat

stawka opłaty abonamentowej za ścieki

20,14 zł

stawka opłaty abonamentowej za ścieki
stawka opłaty abonamentowej za ścieki
stawka opłaty abonamentowej za ścieki
stawka opłaty abonamentowej za ścieki
stawka opłaty abonamentowej za ścieki
stawka opłaty abonamentowej za ścieki
stawka opłaty abonamentowej za ścieki
stawka opłaty przyłączeniowej
cena za m3 odprowadzonych ścieków

3,58 zł
zł/2 m-ce
1,80 zł
zł/2 m-ce
5,08 zł
zł/2 m-ce
3,58 zł
zł/2 m-ce
1,80 zł
zł/2 m-ce
5,08 zł
zł/2 m-ce
15,90 zł
zł/2 m-ce
205,41 zł zł za przyłącze
6,08 zł
zł/m3

stawka opłaty abonamentowej za ścieki

17,14 zł

zł/2 m-ce

stawka opłaty abonamentowej za ścieki

15,36 zł

zł/2 m-ce
zł/2 m-ce

stawka opłaty abonamentowej za ścieki

18,64 zł

stawka opłaty abonamentowej za ścieki
stawka opłaty abonamentowej za ścieki
stawka opłaty abonamentowej za ścieki
stawka opłaty abonamentowej za ścieki
stawka opłaty abonamentowej za ścieki
stawka opłaty abonamentowej za ścieki
stawka opłaty abonamentowej za ścieki
stawka opłaty przyłączeniowej
cena za m3 odprowadzonych ścieków

3,58 zł
zł/2 m-ce
1,80 zł
zł/2 m-ce
6,85 zł
zł/2 m-ce
3,58 zł
zł/2 m-ce
1,80 zł
zł/2 m-ce
6,85 zł
zł/2 m-ce
15,90 zł
zł/2 m-ce
205,41 zł zł za przyłącze
9,80 zł
zł/m3

stawka opłaty abonamentowej za ścieki

34,32 zł

zł/2 m-ce

stawka opłaty abonamentowej za ścieki

32,54 zł

zł/2 m-ce

stawka opłaty abonamentowej za ścieki

35,82 zł

zł/2 m-ce

stawka opłaty abonamentowej za ścieki
stawka opłaty abonamentowej za ścieki
stawka opłaty abonamentowej za ścieki
stawka opłaty abonamentowej za ścieki
stawka opłaty przyłączeniowej

7,17 zł
zł/2 m-ce
5,39 zł
zł/2 m-ce
8,67 zł
zł/2 m-ce
31,82 zł
zł/2 m-ce
205,41 zł zł za przyłącze

2 – odbiorcy z zamontowaną nakładką radiową z usługą internetowego biura obsługi
klienta (IBO) oraz
3 – odbiorcy bez zamontowanej nakładki radiowej i bez usługi internetowego biura
obsługi klienta (IBO).

Taryfowe grupy odbiorców
ZWB i OŚB– Właściciele i zarządcy oraz osoby posiadające inny tytuł prawny
do budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki świadczące usługi o charakterze socjalno – bytowym wyżej
nie wymienione
ZWL i OŚL – Użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych
ZWS – Zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego
ZWP – Zakłady przemysłowe, produkcyjne i pozostałe usługi
OŚP – Zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego oraz Zakłady
przemysłowe, produkcyjne i pozostałe usługi
ZWG – Gmina rozliczana za ilość wody dostarczonej do zdrojów publicznych, do
zraszania ulic i publicznych terenów zielonych, do zasilania fontann oraz za ilość
wody pobranej przez jednostki straży pożarnej
Zmiany w taryfowych grupach odbiorców
Zmianie uległy grupy taryfowe odbiorców usług ze względu na ponoszoną opłatę
abonamentową. Zostały wydzielone trzy nowe grupy taryfowe odbiorców różniące
się sposobem rozliczania:
1 – odbiorcy z zamontowaną nakładka radiową bez usługi internetowego biura
obsługi klienta (IBO).

Wprowadzenie powyższego rozdzielenia grup względem wysokości abonamentu wynika z różnicy kosztów rozliczeń w trzech ww. przypadkach. Zmianie uległa
również jednostka miary naliczania opłaty abonamentowej tj. z opłaty ponoszonej co
miesiąc na opłatę ponoszoną co dwa miesiące. Powyższe zmiany wynikają także z
ujednolicenia zapisów w umowach zawartych z odbiorcami usług. Dotychczas odbiorca usług opłatę abonamentową płacił co miesiąc, 12 razy w roku, a obecnie
opłata będzie naliczana co 2 miesiące, 6 razy w roku
Pozostałe oznaczenia:
WG – Wodomierz główny
WL – Wodomierz lokalowy
R – Ryczałt
UP – Urządzenie pomiarowe
P – Wodomierz dodatkowy/ podlicznik
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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 rodzinnym budżetem. 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 37,79 zł. Możemy sprawić, że dochody
naszej gminy z PIT-u będą większe.
Nie chodzi tu wcale o to, byśmy płacili większe podatki. Rzecz
w tym, by te 37,79 zł z każdych 100 zł zapłaconego podatku trafiło
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 i szkół, zależy Państwu na
szybkim rozwoju gminnej infrastruktury – ale jeżeli nadal
rozliczacie się Państwo z urzędem skarbowym właściwym dla
poprzedniego miejsca zamieszkania, to Państwa podatki nie
zasilają budżetu naszej gminy. Możecie to jednak zmienić
w prosty sposób.
Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

ODDAM PROCENT (1%) NA 100%
PO RAZ KOLEJNY ROZPOCZĘŁA SIĘ AKCJA PRZEKAZYWANIA 1% PROCENTA ORGANIZACJOM
POZARZĄDOWYM MAJĄCYM STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, POPULARNIE
NAZYWANA OPP. DO 30 KWIETNIA KAŻDY Z PODATNIKÓW MOŻE SAM ZDECYDOWAĆ, NA CO
PRZEZNACZYĆ TĘ KWOTĘ.
Kto na terenie gminy
Halinów może otrzymać
jeden procent?
Mogą otrzymać wszystkie szkoły
z terenu naszej gminy. Nie mają one
statusu opp, ale mogą otrzymać 1%
za pośrednictwem organizacji, które
w swoim celu mają wsparcie dla edukacji. Szkoły wybrały organizacje, za
pośrednictwem których dostaną środki
na pomoce dydaktyczne, czy zajęcia pozalekcyjne. To wspaniała propozycja dla
rodziców, którzy w końcu mogą wesprzeć
szkołę, do której uczęszcza ich dziecko.
Od tego roku wszystkim szkołom będzie
można przekazać swój 1%.
Nazwa opp

Partner przekazujący
środki - opp

Nazwa szkoły
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Okuniewie
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Cisiu
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Brzezinach
Szkoła Podstawowa
w Chobocie
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Halinowie
Gimnazjum
w Halinowie

Numer KRS

Cel szczegółowy 1%
(nr identyfikacyjny szkoły
lub nazwa)

Fundacja Studencka
„Młodzi-Młodym”

0000 270 261

ZSP OKUNIEW 7342

Fundacja „Rosa”

0000 207 472

129 818

Fundacja Studencka
„Młodzi-Młodym”
Fundacja Studencka
„Młodzi-Młodym”
Fundacja Studencka
„Młodzi-Młodym”

0000 270 261

SP Brzeziny-Halinów 620

0000 270 261

SP CHOBOT 858

0000 270 261

ZSP Halinów 1889

Fundacja „Rosa”

0000 207 472

129 817

Na terenie naszej gminy działają
również organizacje, które 1% zbierają na
swoją działalność lub swoich oddziałów.

KRS

Od kilku lat możemy wspierać je swoim
1%, czyli Ochotnicze Straże Pożarne,
Stowarzyszenie „Kubuś” i Harcerzy.

Cel szczegółowy

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych

0000 116 212 OSP w Długiej Kościelnej, ul. Kochanowskiego 49, Długa Kościelna, 05-074 Halinów, mazowieckie

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych

0000 116 212 OSP w Okuniewie, 05-079 Okuniew, ul. Rynek 54, mazowieckie

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych

0000 116 212 OSP Cisie, ul. Główna 114, 05-074 Halinów, mazowieckie

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Kubuś”

0000 173 131 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kubuś”
Hufiec ZHP Sulejówek, 54DH „Przyjaciele Dziczy”

Chorągiew Stołeczne
Związku Harcerstwa Polskiego

Hufiec ZHP Sulejówek, 55 GC „Nibylandia”
0000 268 913 Hufiec ZHP Sulejówek, 56 DHSW „Leśni Ludzie”
Hufiec ZHP Sulejówek, Okuniew
Hufiec ZHP Sulejówek, Michałów, 63 DH „Ogień”
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księgowo-rachunkowe
Małgorzata Żelazowska
Chobot 44
kom. 607 243 993
e-mail: biuro@constans.waw.pl

oferuje usługi:
• księgowo – rachunkowe
• kadrowo – płacowe
• doradztwa gospodarczego

www.constans.waw.pl
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Szkoła Rodzenia

W

Centrum
Rehabilitacji
„Pod Dębami” realizowany jest autorski program Szkoły
Rodzenia, który świetnie przygotowuje przyszłych rodziców do
najpiękniejszej chwili jaką są narodziny dziecka. Między 20 a 38
tyg. ciąży zapraszamy na zajęcia z
położnymi i terapeutką niemowląt
– w spotkaniach mogą brać udział
mamy zarówno z osobą towarzyszącą
jak i indywidualnie. KURS
SZKOŁY RODZENIA obejmuje 5
spotkań: 4 spotkania z położnymi,
pracującymi w warszawskich szpitalach na oddziałach położniczych
i sali porodowej oraz 1 spotkanie
z
doświadczoną fizjoterapeutką
niemowląt - specjalistką NDT Bobath.
Podczas spotkań Szkoły Rodzenia przyszli rodzice dowiadują się
m.in.:
 Jak poradzić sobie z dolegliwościami ciążowymi – jak zdrowo
się odżywiać, czego unikać

 Jak przygotować się do porodu –
kiedy jechać do szpitala, znaczenie instynktu i zwiastuny zbliżającego się
porodu, co może niepokoić przyszłą
mamę, co ją czeka w szpitalu
 Rodzić razem czy osobno – jakie znaczenie ma obecność osoby towarzyszącej
 Jak przejść poród i być jego autorką –
pozycje porodowe, nauka parcia, masaże
uśmierzające ból,
 Czy zdecydować się na znieczulenie
zewnątrzoponowe, jakie są niefarmakologiczne sposoby łagodzenia bólu
 Etapy porodu – nauka oddechu
przeponą, oddech podczas I i II fazy porodu
 Jak radzić sobie z noworodkiem –
zasady prawidłowego karmienia piersią,
najczęstsze dolegliwości u noworodków, żółtaczka fizjologiczna, toaleta
i pielęgnacja noworodka
 Rozwój małego dziecka, objawy
niepokojące, napięcie mięśniowe, zabawy ruchowe, ćwiczenia,
 Znaczenie bliskiego i rozwijającego kontaktu z dzieckiem –
masaż Shantala

Aktywna w ciąży i po ciąży
Przyszłe mamy już od 17 tygodnia ciąży – niezależnie od szkoły
rodzenia - zapraszamy na zajęcia i masaże z wykwalifikowaną
fizjoterapeutką, która przygotuje kondycyjnie do porodu
i pomoże utrzymać dobrą formę fizyczną w ciąży i po ciąży.
Oferta obejmuje:
Przed porodem:
 Spotkanie edukacyjno-instruktażowe, podczas którego
młoda mama dowie się jaki jest wpływ ćwiczeń na przebieg
ciąży, organizm kobiety, płodu i noworodka, jakie są wskazania i przeciwwskazania do aktywności fizycznej oraz przejdzie
praktyczny instruktaż ćwiczeń oddechowych, wzmacniających,
rozciągających, ćwiczeń dna miednicy, body Ball oraz technik
relaksacyjnych

 Masaże dla kobiet w ciąży
 Kinesiotaping
 Ćwiczenia indywidualne
Po porodzie:
 Ćwiczenia we wczesnym połogu – po porodzie kleszczowym,
po cesarskim cięciu
 Ćwiczenia pozwalające na powrót do formy po porodzie
 Instruktaż ćwiczeń
 Masarze kręgosłupa, odchudzające i relaksacyjne
 Program prowadzi wykwalifikowana fizjoterapeutka – specjalistka w zakresie aktywności fizycznej kobiet w ciąży, masaży
i technik relaksacyjnych.

ZAPRASZAMY – ZAPISY W RECEPCJI
LUB POD NR TELEFONU 22 760 54 44 LUB 606 233 788
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Komunikat dla
odbiorców usług
zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania
ścieków
prowadzonych przez
Zakład Komunalny
w Halinowie w sprawie
uruchomienia nowej
usługi – Internetowe Biuro
Obsługi (IBO).

Wychodząc naprzeciw potrzebom
naszych Odbiorców usług, pragniemy
poinformować, że od 1 stycznia 2016
roku zostanie uruchomione Internetowe Biuro Obsługi (IBO). Dzięki dostępnym w nim funkcjom, każdy klient
Zakładu Komunalnego w Halinowie,
który podpisze porozumienie, będzie
mógł po zalogowaniu sprawdzić stan
swoich płatności, odebrać e-fakturę,
przeanalizować zużycie wody na
podstawie odczytów z wodomierza,
oraz sprawdzić rozkład kosztów za
wodę i ścieki na diagramie.
Internetowe Biuro Obsługi pozwoli
Państwu wygodniej korzystać z usług
rozliczeń, ponieważ logując się do
IBO można zweryfikować swoje dane,
pobrać fakturę w wersji elektronicznej
dostępną już w dniu wystawienia, oraz
skontrolować czy wpłata za fakturę
została już rozliczona.
Pragniemy również poinformować,
że od 1 kwietnia 2016 roku zostanie
wprowadzona nowa grupa taryfowa
odbiorców usług uwzględniająca niższe opłaty abonamentowe dla osób
korzystających z Internetowego Biura
Obsługi.
Zachęcamy do skorzystania
z Internetowego Biura
Obsługi. W razie pytań
prosimy o kontakt mailowy
biuro@zakladkomunalny.pl lub
pod nr tel. (22) 760 40 15.

Drogi powiatowe
w odnowie
W ramach środków bieżących Zarządu
Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowiecki utrzymywane są remonty i odnowy
dróg powiatowych na terenie Gminy
Halinów. W tym roku przewidziane są
dwie odnowy nakładek asfaltowych na
ul. Powstania Styczniowego (odcinek
525 m między ul. 3 Maja a ul. Jana Pawła
II) oraz w Deśnie (odcinek 700 m) przy
placu zabaw.
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Zabytkowa
Sikawka
pochodziła
z kolekcji
M. K. Szuster
z Budzisk.

OSP Okuniew na CAVALIADZIE
W dniach od 25 od 28 lutego 2016 r. na warszawskim Torwarze odbyła się
CAVALIADA - jedna z najważniejszych imprez jeździeckich w kraju.
To widowiskowe wydarzenie łączące niezwykły sport, piękne pokazy koni
i powozów oraz targi przemysłu konnego.

W

ciągu czterech dni
odbyło się 12 różnych
konkursów skoków
przez
przeszkody
zarówno o światowej oraz europejskiej
randze. Ponadto konkursy w ujeżdżaniu
oraz finał Halowego Pucharu Polski
w powożeniu CAVALIADA Tour, który
był podsumowaniem cyklu jeździeckiego
w
Polsce
zatwierdzonego
przez
Międzynarodową Federację Jeździecką poprzedzonego rywalizacją światowej sławy
zawodników w Poznaniu i Lublinie, a także
niebywała okazja, aby zobaczyć piękne
konie w artystycznym ruchu.
27 lutego odbyły się pokazy Agencji
Nieruchomości Rolnych i Polskiego
REKLAMA

Związku Hodowców Koni w wykonaniu Stadniny i Muzeum M.K. Szuster
wraz z Orkiestrą Dętą OSP Okuniew
i strażakami z gminy Halinów oraz Stadniny Koni Nowe Jankowice - SO Kętrzyn.
Podczas koncertu Orkiestry Dętej OSP
Okuniew pod batutą kapelmistrza Artura Czereszewskiego nasi strażacy ochotnicy w historycznych strojach pokazali
jak dawniej gaszono pożary. Druhowie:
Rafał Brzozowski, Mateusz Dobosz, Marcin Dumeradzki, Tomasz Olek, Michał
Sowiński, Tomasz Sowiński, Dominik
Chmura i Mateusz Chmura uruchomili ręczną sikawkę szwajcarską z 1812
r z kolekcji M.K. Szuster i udowodnili, iż podaje ona wodę na odległość
28 m. Z tej samej kolekcji zaprezentowano również kunszt powożenia m.in
sikawką konną czterokołową produkcji
H. Cegielskiego z Poznania oraz firmy
F.J. Breslau. Ciekawostką podaną przez
prowadzącego występ Pana Krzysztofa
Szustera jest fakt, iż takie sikawki były
w użytkowaniu straży pożarnych aż do

1961 roku. Pokaz ten przy akompaniamencie orkiestry OSP Okuniew wzbudził
ogromne zainteresowanie oraz aplauz
uczestników CAVALIADY – od pasjonatów hippiki, fanów jeździectwa po
liczne rodziny z dziećmi i młodzieżą oraz
tych wszystkich, którzy aktywnie wykorzystali wolny czas przy doskonałej rozrywce. Wśród licznych uczestników imprezy
jeździeckiej nie zabrakło Burmistrza Halinowa Adama Ciszkowskiego, Prezesa
Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie dh Andrzeja Milczarka oraz jej sekretarza dh Krzysztofa Mościckiego, który
pospieszył przedstawić sekrety kolejnego
„sukcesu druhów Okunia” dla sławy braci strażackiej z Okuniewa, Gminy Halinów i powiatu Mińskiego osiągniętego
dzięki sponsoringowi i życzliwości Stadniny i Muzeum M.K. Szuster z Budzisk w
gminie Halinów.
Opr.
Foto:

Krzysztof Mościcki
Krzysztof Mościcki,
dh Szymon Gołębiewski

dh

dh

Bezpłatny system powiadamiania SMS
Od lutego 2016 roku każdy mieszkaniec może wejść na oficjalną stronę Gminy Halinów i zarejestrować się do Bezpłatnego Sytemu Powiadamiania SMS, aby tym samy, być
na bieżąco w sprawach gminy. Z opcji tej skorzystało w ciągu miesiąca już 420 osób.
Na czym to polega? Wystarczy wejść na stronę www.halinow.pl i odnaleźć niebieski kafelek z napisem Bezpłatny System Powiadamiania SMS. Należy się zarejestrować
do systemu podając numer telefonu komórkowego i adres mail. Należy też zaznaczyć
kategorie tematyczne, którymi jesteśmy zainteresowani. Do wyboru mamy: komunikaty gminne/awarie, komunikację, sport oraz kulturę/oświatę. SMS-y są naprawdę
bezpłatne. Serdecznie polecamy i zapraszamy.
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Bohaterowie
są wśród nas

Naród Polski na przestrzeni dziejów wielokrotnie
poddawany był prześladowaniom i kaźniom. Dzisiejsi
Polacy dla których pokolenia wywalczyły wolność
często stają w obliczu fałszywego pojmowania
historii, znajdują się autorzy książek, filmów czy
innych opracowań, którzy marginalizują rolę Polski w walce o niepodległość Europy i świata, a także
posądzają ją o współpracę z oprawcami czy nawet
stawiają w roli oprawców.

T

ematyka ta dotyka w największej
mierze
okresu
II Wojny Światowej, a w
szczególności stosunków polsko – żydowskich. Nie chcąc piętnować
wprost
jakichkolwiek
„wytworów
piśmiennictwa czy rzekomej kinematografii” obraźliwej dla naszego Narodu warto przytaczać świadectwa, które
budują dobry obraz Polski i Polaków,
jako ludzi odważnych i gotowych
zaryzykować własnym życiem dla ratowania innych. Wprowadzając w temat
warto przytoczyć na wstępie suche fakty.
Otóż w czasie II Wojny Światowej zginęło
ok. sześciu milionów obywateli polskich,
z czego trzy miliony to ludność polska
pochodzenia żydowskiego, przy czym
podkreślić należy, że byli to pełnoprawni
obywatele II RP. Niemiecki oprawca od
1 września 1939 roku dopuszczał się na
terenie Polski licznych zbrodni. W toku
rozwoju działań wojennych Hitler podjął
decyzję nazwaną Endlösung der Judenfrage, czyli. ostatecznym rozwiązaniu
kwestii żydowskiej. Polegać ona miała na
całkowitej eksterminacji Żydów z wszystkich terenów zajętych przez III Rzeszę, aż
do ich całkowitego unicestwienia. Polska była również objęta tym nieludzkim
programem, a Niemcy tworząc getta dopuszczali się nieludzkich zbrodni. Pomimo tego wielu Polaków narażało swoje
życie, po to, aby przeciwstawić się tej niemieckiej machinie zła. Niezwykle istotnym faktem w tej sprawie jest sytuacja
w której znalazła się Polska, albowiem
niemieckie okupacyjne prawo było dla
wszystkich Polaków bezlitosne. Otóż 15
października 1941 roku generalny gu-

bernator Hans Frank wprowadził do
obrotu prawnego rozporządzenie, które
przewidywało karę śmierci dla każdego
Polaka, który udzieliłby schronienia
Żydom lub pomagał im w jakimkolwiek
inny sposób. W związku ze stosowaną
przez Niemców zasadą odpowiedzialności
zbiorowej ofiarami niemieckich represji
padały nie tylko rodziny, które pomagały
Żydom, ale nawet całe wsie. Liczba
straconych Polaków za pomoc Żydom
Polaków do tej pory nie została ostatecznie ustalona. Najostrożniejsze szacunki mówią o 704 zidentyfikowanych
z nazwiska ofiarach. Inne źródła podają
od kilku do kilkudziesięciu tysięcy
w większości anonimowych ofiar.
Dziś wspominamy o wydarzeniach,
które znamy z własnego podwórka. Pomimo wielkich represji nasi sąsiedzi
dokonali heroicznych czynów ratowania Żydów. Te czyny po latach zostały
uhonorowane i upamiętnione m. in.
dzięki inicjatywie Pani Sołtys Żwirówki
Stanisławie Osicy.
Icchak Segeva (polskie nazwisko
Władysław Siekierka) urodził się przed
wojną w Mińsku Mazowieckim i pochodzi z rodziny żydowskiej. Jego matka jako młoda dziewczyna mieszkała
na terenie obecnej Gminy Halinów w
miejscowości Żwirówka i miała na imię
Blanka. Tu też mieszkał jej ojciec, który
sąsiadował z Bylickimi. Blanca wyszła za
mąż za Siekierkę i zamieszkali w Mińsku
Mazowieckim. Rodzina Icchaka w 1942 r.
znalazła się w getcie stworzonym przez
Niemców i przebywali tam do lipca.
Matka Icchaka co noc wykradała się, aby
zdobyć pożywienie. Narażała swoje życie,

16

aby zapewnić byt rodzinie. Już w getcie
pomagali jej Polacy, w szczególności
dostarczali żywność. Kiedy Niemcy
zaczęli likwidować getto uciekła wraz
z dziećmi, dwoma synami w kierunku
wsi Targówka. Tam mieszkała koleżanka
matki Icchaka, która przekazała rodzinie
jedzenie i pieniądze, jednak z obawy
przed represjami nie zdecydowała się
ich ukryć. W międzyczasie do matki
z dziećmi dołączył jej mąż i siostra,
którym również udało się uciec z likwidowanego getta. Blanka uciekała przed
Niemcami do Żwirówki, pamiętając
o swojej rodzinnej miejscowości. Nocą
dotarli na miejsce do domu rodziny
Bylickich, dawnych sąsiadów Blanki.
Okazało się, że Bronisław Bylicki i Józefa Bylicka zdecydowali się im pomóc.
Państwo Byliccy mieli 7 dzieci. Wraz
z nimi mieszkała jeszcze babka Anastazja
Bylicka. Pomimo trudnych warunków
i grożącego niebezpieczeństwa zdecydowali się na udzielenie pomocy. Nie zważając
na sankcje niemieckiego okupanta postanowili w wielkiej konspiracji przyjąć
uciekającą rodzinę żydowską pod swój
dach. Pamiętajmy, że w razie ujawnienia groziła wszystkim kara śmierci, którą
egzekwowano zazwyczaj poprzez dokonanie natychmiastowego rozstrzelania w okolicach domu przy udziale
publiczności. Często też dokonywano
egzekucji na sąsiadach osób, które
pomagały Żydom. Państwo Byliccy
udzielali schronienia Icchakowi i jego
krewnym przez dwa i pół roku. Dla uciekinierów przygotowano miejsce na
strychu obory, gdzie panowały trudne
warunki i nie było sposobu na wyprostowanie się. W tym czasie Żydzi
wychodzili tylko nocą. Byliccy ryzykując
własnym życiem zaopatrywali ich w żywność i ubrania. W ukrywaniu Żydów
pomagali również sąsiedzi – małżeństwo
Sarniaków, Shmitowie i Stanisława Roś,
która prowadziła sklep przy szkole w Cisiu. Bylickim samym było by bardzo
ciężko, ponieważ z siedmiorgiem dzieci sami często ledwo wiązali koniec
z końcem. Przez ten czas żyli w ciągłym
napięciu. Kiedy pewnego dnia niemieccy żołnierze zastrzelili królika na ich
podwórku, Józefa zemdlała i od tamtej
pory, mimo młodego wieku leczyła się
na serce. Myślała, że już znaleźli Icchaka z rodziną i wszyscy zostaną rozstrzelani. Warto wspomnieć, że represje,
o których pisaliśmy wcześniej dotyczyły
tylko Polski. Żaden naród w Europie nie
był tak surowo traktowany jak Polacy.
Pomimo to znajdowali się bohaterow-
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ie tacy jak rodzina Bylickich. Narażając
swoje życie oraz siedmiorga dzieci nieśli
pomoc w czasie wojennej zawieruchy
ludziom, którym groziła śmierć. Kiedy
wojna dobiegała końca zjawił się nowy
okupant rosyjski. Rodzina żydowska
wyszła z ukrycia a władze samorządowe
Mińska Mazowieckiego wraz z Burmistrzem zorganizowały dla nich pomoc.
Icchaak obecnie mieszka w Izraelu
a jego młodszy brat w USA. Po wojnie
w 1946 roku państwo Byliccy zginęli tragicznie w wypadku samochodowym. Ich
śmierć była konsekwencją wcześniejszych
wydarzeń, ponieważ nie bez powodu
znaleźli się na drodze terespolskiej, gdzie
doszło do tragicznego zdarzenia – podążali
do lekarza kardiologa u którego leczyła się
na serce pani Józefa Bylicka.
Po wydaniu książki Grossa, Pani
Stanisława Osica zdopingowana złą
opinią o Polsce, zainicjowała procedurę
związaną z przyznaniem medalu
Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
Udało się! Państwo Byliccy, oraz
Stanisława Roś ze Żwirówki pośmiertnie
zostali uhonorowani tym odznaczeniem. 24 marca 2015 roku w sali balowej
w Pałacu Tyszkiewiczów – Potockich
w Warszawie odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia medali i dyplomów
honorowych „Sprawiedliwy Wśród
Narodów Świata”. W imieniu rodziny
Bylickich medal odbierali wnukowie
Tadeusz Ślusarczyk, Anna Kwiatkowska, Elżbieta Racinowska oraz Krystyna
Sieroń a w imieniu Stanisławy Roś córka
Elżbieta Cieszkowska i syn Ireneusz Roś.
Ocalony Icchaak wygłosił wzruszające
przemówienie, które daje obraz tamtych czasów i pokazuje jak okrutny był
niemiecki okupant wobec Żydów i Polaków. Nie sposób jest ulegać dzisiejszym
trendom europejskim, w których niektóre środowiska dążą do obarczania winą
Polaków za prześladowania Żydów podczas II Wojny Światowej. Gdyby Niemcy
wypłaciły chociaż część odszkodowań za
zniszczenia wojenne jakie zostały dokonane w Polsce, budżet ich państwa nie
podniósłby się przez długie lata. To my
byliśmy ofiarą i do tej pory z tego powodu cierpi nasza gospodarka i nie tylko.
Wśród zawieruchy wojennej, ogromnej
kaźni i zagrożenia śmiercią bohaterowie
tacy jak rodzina Bylickich, Rosiów, Sarniaków i Szmitów którzy narażali życie
swoje i swoich dzieci, po to, aby uratować
żydowską rodzinę. Byli świadomi tego, że
każde życie jest bezcenne i warto za każdą
cenę ratować każdego.

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

Łukasz Bogucki

17

SPORT SPORT

INFORMACJE
GMINY HALINÓW

SPORT

SPORT

Rozpoczęcie sezonu
startowego w UKS Halinów Team
Kolejny, bardzo dobry występ zanotowali młodzi judocy z Uczniowskiego
Klubu Sportowego Halinów Team. Podczas dwudniowych zawodów
rozgrywanych w Mysiadle koło Warszawy podopieczni Trenera Bartłomieja
Bogdaniuka zdobyli łącznie 17 medali.

W

zawodach
brali udział judocy z
całego województwa
mazowieckiego, począwszy od najmłodszych dzieci
z rocznika 2008, a kończąc na juniorach
młodszych (rocznik 1999).
W sobotę 27 lutego 2016 r. rozgrywany był turniej o Puchar Gminy
Lesznowola, gdzie startowały dzieci starsze i młodzicy, a także Mistrzostwa Mazowsza, w których rywalizowali juniorzy
młodsi. W niedzielę na matę wyszli najmłodsi judocy, którzy rywalizowali
w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży
w tzw. kategorii „Funny Judo”. Łącznie
UKS Halinów Team reprezentowało 23
zawodników, z czego 17 z nich stanęło
na podium. W opinii trenerów klubowych na szczególne wyróżnienie zasługuje
Dawid Siudek, Michał Pietroń, Gabriela
Basiak oraz Natalia Łukaszewicz, którzy
byli bezkonkurencyjni w swoich kategoriach wagowych. Warto dodać, iż był to
pierwszy start w 2016 roku, a ich wynik
można uznać za duży sukces. Przed zawodnikami jeszcze sporo pracy, gdyż w
tym sezonie judocy mają w planach starty
w Mistrzostwach Polski, Pucharach Pol-
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pismo urzędu miejskiego w halinowie
Wydawca: Gminne Centrum Kultury
ul. Rynek 46/2, 05-079 Okuniew
e-mail: redakcja@gckgminahalinow.pl
REDAKTOR NACZELNY: Dariusz Kowalczyk
ZESPÓŁ: pracownicy GCK
SKŁAD i ŁAMANIE: GCK
NAKŁAD: 6,5 tys. ezgemplarzy
pismo bezpłatne
REKLAMA: tel. 693-038-770
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i nie
gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie prawo
do dokonywania skrótów i korekty językowej. Za informacje zawarte w reklamach redakcja nie odpowiada.

ski, a także w zawodach międzynarodowych za granicą. Następnym sprawdzianem halinowskich judoków będą Mistrzostwa Warszawy Dzieci im. Jana Ślawskiego,
które rozegrane zostaną w marcu.
Łączne wyniki zawodów:
Kategoria „Funny Judo”, drugie miejsca: Amelia Prasińska, Olaf
Brudziński, trzecie miejsca: Filip Jemioło,
Sara Piotrkowicz, Antek Bogdaniuk, Zuzanna Tretter, czwarte miejsca: Alicja
Chabiera, Wojtek Tretter, Dominik Piotrkowicz.

Kategoria dzieci starszych i młodzików:
drugie
miejsca:
Anna
Łukaszewicz, Nina Woźnicka, trzecie
miejsca: Jakub Bogdaniuk, Oliwia Gajewska, Tatiana Obal, piąte miejsce:
Jakub Kuban, siódme miejsce: Igor Siadkowski
Kategoria juniorów młodszych: drugie miejsce: Łucja Obal, trzecie miejsce:
Jakub Kobierski, czwarte miejsce: Julia
Kłusek
Inf,

klub

Halinów Team

I Halowy Turniej Rocznika 2008-2010
28 lutego 2016 r. w hali
sportowej Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie odbył
się I Halowy Turniej
Rocznika 2008-2010,
który zorganizowało
Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty.

18

W

zawodach wzięło udział 8
zespołów rozgrywając mecze
systemem ligowym - każdy z każdym.
W efekcie lokaty były następujące: pierwsze miejsce UKS TKM Góra Kalwaria,
drugie Nojszewianka II Dobre, trzecie
Drukarz Warszawa, czwarte Znicz II
Pruszków, piąte Znicz I Pruszków, szóste
Nojszewianka I Dobre, siódme SRT
Halinów I i ósme SRT Halinów II. Najlepszym strzelcem (10 goli ) był Antek

SPORT SPORT

Lesan gra
o awans
do II ligi
Drużyna siatkarska
LESAN Halinów gra
w tym sezonie w rozgrywkach III ligi. O komentarz do trwającej rundy
poprosiliśmy wiceprezesa i odbierającego
drużyny Krzysztofa
Januszewskiego:

Od

debiutu zespołu Lesan
Halinów w IV lidze
minęły cztery lata
i sporo się w tym czasie zmieniło.
Wywalczyliśmy awans do III ligi, a w obecnym sezonie mierzymy jeszcze wyżej. Czy
się uda? Okaże się w maju. Póki co drużyna
z Halinowa jest najwyżej notowanym
męskim zespołem siatkarskim powiatu
mińskiego i uważa się ją za trudnego rywala
w walce o awans do II ligi. To spory sukces,
również dla naszej gminy. Warto ten fakt
wykorzystać i pójść o krok dalej.
Naszym marzeniem jest stworzenie sekcji siatkarskich dla dzieci

INFORMACJE
GMINY HALINÓW

SPORT

SPORT

Drużyna Lesan
Halinów
sezon 2015-2016

i młodzieży z okolicznych miejscowości.
W grupach treningowych podopieczni byliby przygotowywani
do rywalizacji sportowej na najwyższym
poziomie. To dzięki
wykwalifikowanym
trenerom, którzy obecnie reprezentują gminę
jako zawodnicy zespołu Lesan Halinów.
Bazując na obserwacji
najlepszych klubów
siatkarskich widzimy,
że jedynym słusznym
podejściem jest szkolenie od najmłodszych lat. Nie zmienia to jednak
faktu, że talent można odkryć również w późniejszym wieku. Mimo
większej popularności piłki nożnej,
treningi siatkarskie są dla niej świetną

Najbliższe mecze:

alternatywą, zarówno dla chłopców jak
i dziewcząt.
Przyglądając się młodzieży na zajęciach
szkolnych widzimy ich duży potencjał.
W rozgrywkach gimnazjalnych odnoszą sukcesy, jednak duża część chce
kontynuować swoją przygodę z siatkówką,
a możliwości są ograniczone.
Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie inicjatywy poprzez przekazanie
1% podatku dla Klubu Sportowego Halinów, który wykorzysta środki na szkolenie dzieci i młodzieży.
Od lewej: skarbnik Piotr
Nagórka, koordynator
Piotr Wieczorek, trener
Wojciech Cieślicki wraz
z najmłodszą trenującą
drużyną rocznik
2008-2010.
Od lewej stoją: Adrian
Mirosz, Zuzanna Naszewska, Dominik Piotrkowicz, Mikołaj Skowron,
Adam Woźnica. Od lewej
poniżej: Gabriel Bekas,
Julek Pękacki, Antek
Stypułkowski, Adam i Maja
Maleńczyk, Mikołaj Mikulski i Tadzio Bieńkowski.

Banasiewicz z UKS TKM, zawodnikiem Kacper Czepski z Nojszewianki
II, a bramkarzem Janek Cześnik z Drukarza. Turniej pod patronatem Burmistrza Halinowa Adama Ciszkowskiego,
nagrody ufundował Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Dariusz Kowalczyk. Każdy młody zawodnik wyjechał z
pamiątkowym medalem, co znaczy, że
nie było przegranych w tych zawodach!
Turniej w bardzo miłej i zagorzałej atmosferze za co serdecznie dziękujemy
i czekamy na następny!
Inf, SRT
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w Informacjach
Gminy Halinów

redakcja@gckgminahalinow.pl
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