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W Okuniewie powstaje

nowe przedszkole

Trwa budowa nowego przedszkola w Okuniewie (na
zdjęciu wizualizacja przedszkola). To największe
zadanie inwestycyjne w tym roku budżetowym.
Otwarcie ma nastąpić we wrześniu 2017 roku.

Ciąg dalszy na str. 3

Ponad 5,6 mln zł

na nowe inwestycje
W sierpniu b.r. Gmina Halinów pozyskała bardzo duże
dofinansowanie, dzięki któremu powstaną nowe inwestycje
w latach 2017-2018. To dokładnie 5 610 306,07 zł jako
refundacja za projekty zrealizowane w minionych latach.
Podkreślić trzeba, że jest to ogromny sukces burmistrza
adama ciszkowskiego i największe dofinansowanie unijne
ze środków RPO WM w historii gminy halinów.

Ciąg dalszy na str. 3
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Newsy inwestycyjne
Przebudowa ulicy
Stołecznej do drogi
krajowej

Zakończono prace przy budowie kanalizacji sanitarnej na ulicy Stołecznej w Józefinie na brakującym odcinku do drogi
krajowej nr 2. Inwestorem tego zadania
jest Zakład Komunalny w Halinowie, a
wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. Wartość prac: 447.739,56 zł. Jednocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w
Mińsku Mazowieckim po zakończeniu
prac kanalizacyjnych rozpoczął budowę
nieco ponad pół kilometrowego odcinka
ulicy Stołecznej od ulicy Królewskiej do
drogi krajowej nr 2. Najtańszą ofertę w
przetargu złożyła również firma: PBDiM
Mińsk Mazowiecki, a wartość oferty
opiewa na 834.755,61 zł
Nowy rurociąg w Długiej
Kościelnej i Kazimierowie
W czerwcu b.r. Zakład Komunalny w Halinowie zakończył budowę i przebudowę
sieci wodociągowej w miejscowościach
Długa Kościelna i Kazimierów. Wykonawcą była firma WOD-BUD Jarosław
Karpiński, 05 - 254 Dąbrówka, o wartości 138 990,10 zł. Zakres robót obejmował przebudowę odcinka w rejonie ulicy
Polnej do ul. Jaśminowej w Długiej Kościelnej, a jej celem było uzbrojenie działek
położonych wzdłuż ulicy Polnej w infrastrukturę wodociągową, a także zapewnienie większego bezpieczeństwa dostawy
wody dla Gminy. Jest to druga nitka wo-

dociągu, która dostarcza wodę między
innymi z Mrowisk do Halinowa, Hipolitowa, Długiej Kościelnej, Długiej Szlacheckiej, Józefina. Spięcie wodociągu w tym
miejscu Kazimierów - Długa Kościelna
pozwala na dostawę wody z różnych stron
w sposób pierścieniowy. Nowo wybudowany rurociąg umożliwia przerzut wody
między poszczególnymi rejonami gminy,
także w sytuacjach awaryjnych np. pęknięcie rury wodociągowej tłoczącej wodę
do Halinowa i dalej od strony Mrowisk
przez Kazimierów.

Powiat kończy projektowanie przebudowy ulicy
3 Maja w Halinowie
Na sierpniowej Sesji Rady Powiatu zostało wpisane do budżetu nowe zadanie
inwestycyjne, a mianowicie wykonanie
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej z Halinowa do Desna. Projekt przebudowy swoim zakresem
obejmie też ulicę 3 Maja w Halinowie na
odcinku od ulicy Okuniewskiej do ulicy Granicznej. Fakt ten bardzo cieszy, bo
projekt obejmie przebudowę nawierzchni
ulicy, budowę chodnika oraz poprawę odwodnienia. Kwota przeznaczona na realizację dokumentacji wynosi 50.000 zł.

Ul. Pułaskiego
w Halinowie w budowie

W okresie wakacyjnym Gmina Halinów
przebudowała ulicę Szafirka w Wielgolesie Brzezińskim oraz ul. Powstania
Styczniowego w Długiej Kościelnej (I
etap) oraz zmodernizowała nawierzchnię mostu na ulicy Sarniej w Zagórzu.
Zadanie polegało na ułożeniu warstw z
mieszanek mineralno-asfaltowych. Zre-

Inne inwestycje
W pierwszym półroczu wykonano również nakładki asfaltowe na ul. Zgody
w Grabinie, a także został wymieniony asfalt na moście w Zagórzu. Ponadto,
w Okuniewie na rynku zakończono remonty chodników. W Michałowie i Zagórzu zakończyła się także przebudowa drogi
wojewódzkiej 637. W gminie Halinów
powstaje też nowe oświetlenie uliczne.
W tegorocznym budżecie zostało przeznaczone na ten cel około 600 tys. zł.
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Chodnik od szkoły
do ul. Mickiewicza
w Halinowie już jest
Zakończyły się prace przy poprawie odwodnienia ulicy Okuniewskiej w Halinowie na odcinku od Szkoły do ulicy
Mickiewicza. W ramach zadania został
wykonany również nowy chodnik z kostki betonowej. 1 września dzieci i młodzież mogli już do szkoły iść po równej
nawierzchni, i co najważniejsze bez kałuż,
które były zmorą tego miejsca. Inwestorem zadania był Zarząd Dróg Powiatowych z Mińska Mazowieckiego.

Nakładki na ul. Szafirka
w Wielgolesie Brzezińskim
(etap I) i ul. Powstania
Styczniowego w Długiej
Kościelnej
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ZESPÓŁ: pracownicy GCK

alizowano je w ramach zadania budżetowego „Modernizacja dróg gminnych”.
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego, a wartość zadania wyniosła
400.831,82 zł.
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Trwa budowa ulicy Pułaskiego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Wykonawcą jest firma DOWBUD-C
Warszawa, a koszt zadania to 488 514,75
zł. Wcześniej w ulicy została wykonana
kanalizacja. Zostanie również wykonane
oświetlenie ulicy.
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W Okuniewie powstaje

nowe przedszkole

Ciąg dalszy ze str. 1

U

rząd Miejski w Halinowie
wyłonił wykonawcę w drodze przetargu, do którego
wpłynęło 9 ofert. Zwyciężyła firma Szczepan Groń z Zasadnego
koło Kamienicy z najniższą ceną oferty
wynoszącą 2 875 000 zł. Inwestycja
ma być realizowana w trzech etapach.
Etap I – częściowa rozbiórka i przebudowa istniejącego przedszkola, etap II
– budowa nowego przedszkola, etap III
– rozbiórka pozostałej części budynku
starego przedszkola, wykonanie parkingów, chodników oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu.
Obecnie zostały wykonane ławy fundamentowe. Stan surowy zamknięty tj.
ściany, dach, okna i drzwi zostaną zgonie
wykonane do końca listopada. W okresie
zimowym będą trwały prawe wewnątrz
budynku. Cały obiekt wraz z przyłączami, parkingiem oraz nowym ogrodzeniem powinien zostać ukończony do 30
czerwca 2017r. – mówi kierownik referatu inwestycji Urzędu Miejskiego w Halinowie Agnieszka Księżopolska.
Wizualizacja obiektu wygląda imponująco. Pokazuje, że będzie to nowo-

Stan budowy na październik 2016 r.

czesny, wolnostojący, parterowy obiekt.
Będzie przeznaczony na stały pobyt 150
dzieci (6 oddziałów przedszkolnych),
czyli o dwa oddziały przedszkolne więcej niż obecnie. W kompleksie przewidziano ponadto zaplecze kuchenne (co
oznacza, że posiłki nie będą dowożone,
ale przygotowywane na miejscu), część
administracyjno-socjalną, salę zajęć ruchowych, świetlicę z zapleczem sani-

Ponad 5,6 mln zł

Red.

Gmina
HALINÓW
Jesteśmy na

na nowe inwestycje

FACEBOOKU

Ciąg dalszy ze str. 1

B

urmistrz Halinowa Adam Ciszkowski nie kryje zadowolenia. – Staraliśmy
się o te pieniądze od kilku miesięcy, aż w końcu udało się! To zasługa ciężkiej
pracy naszych urzędników – mówi.
– Środki finansowe, o których mowa, będą wykorzystywane na rozwój inwestycyjny Gminy Halinów w najbliższych latach, w tym na wkład własny na kolejne projekty unijne – dodaje.
Pozyskane pieniądze to zwrot między innymi części kosztów poniesionych z budżetu gminy na budowę hali sportowej oraz przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Red.
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tarnym oraz kotłownię na gaz ziemny.
Budynek ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza poruszających się na wózkach
inwalidzkich. Zostanie wykonany specjalny podjazd i WC dla osób niepełnosprawnych. W sumie powierzchnia
użytkowa wyniesie 893,80 m2.

PRACA
Zatrudnimy w nowo otwieranym
markecie spożywczym
w Hipolitowie, ul. Kolejowa 18.
Tel. 604 562 782
mail: kadrycarlos@gmail.com
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Sprawy urzędowe
przez internet
Brak czasu, zapracowanie, pośpiech to symptomy
dzisiejszych czasów, dlatego wyprawa do jakiegokolwiek urzędu bywa nie lada wyzwaniem. Na szczęście
w dobie internetu możemy coraz więcej spraw
urzędowych załatwić online, nie ruszając się z domu.

U

rząd Miejski w Halinowie
również daje takie rozwiązania. Żeby uzyskać możliwość załatwiania spraw
administracyjnych drogą elektroniczną
wymagane jest posiadanie tzw. profilu
zaufanego. Profil zaufany jest bezpłatną
metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Dzięki niemu możliwe jest
podpisywanie dokumentów m.in. w Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – ePUAP czy w systemie
e-urząd „Wrotamazowsza”.
Aby wyrobić sobie profil zaufany najpierw należy założyć konto użytkownika na portalu ePUAP, dostępnym pod
adresem www.epuap.gov.pl. Z konta wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu
zaufanego. Następnie należy uwierzytelnić profil w punkcie potwierdzającym
w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
Najbliższym miejscem w którym możemy to uczynić jest Urząd Skarbowy w
Mińsku Mazowieckim czy odział ZUS
Inspektorat w Mińsku Mazowieckim.
Drugą opcją na podpisanie wniosku jest
posiadanie własnego bezpiecznego podpisu elektronicznego. Dane w postaci
elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
oraz opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym są równoważne pod
względem skutków prawnych dokumen-

towi opatrzonemu podpisem własnoręcznym.
Posiadając „profil zaufany” można załatwiać sprawy w innych jednostkach na
terenie całego kraju.
Oto niektóre sprawy, które możemy
aktualnie załatwić elektronicznie w Urzędzie Miejskim w Halinowie:
- wnioskowanie o wydanie dowodu
osobistego
- dopisanie do spisu wyborców
- pismo ogólne do urzędu
- złożenie skargi, wniosku czy zapytania do urzędu
- złożenie wniosku Rodzina 500+
- nadanie numeru porządkowego nieruchomości
- wniosek o udostępnienie informacji
publicznej
- wyrażenie zgody na wycięcie drzew
lub krzewów
Zachęcamy Państwa do zaglądania
do zakładki „załatw on-line” znajdującej
się na stronie gminy - www.halinow.pl,
gdzie z czasem będzie się pojawiało więcej informacji o tym jakie sprawy możemy załatwić elektronicznie. Ewentualne
wnioski i sugestie na temat usług dostępnych drogą elektroniczną prosimy kierować na adres mailowy: halinow@halinow.
pl, bądź korzystając z formularzy dostępnych w zakładce „załatw on-line”.
UM

w

Halinowie

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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ZAPRASZAMY
DO SKŁADANIA
WNIOSKÓW
NA USUWANIE AZBESTU
W 2017 r.
Jeżeli na terenie Twojej nieruchomości
położonej w Gminie Halinów znajdują
się wyroby zawierające azbest (np. eternit falisty, płyty karo) wypełnij wniosek
na zdjęcie i/lub transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
Wypełniony formularz złóż w Urzędzie Miejskim w Halinowie lub wyślij
na adres Urząd Miejski w Halinowie ul.
Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów.
W ramach dotacji WFOŚiGW pokrywany jest w całości koszt usunięcia i
utylizacji wyrobów azbestowych z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Halinów.
Termin składania wniosków na usunięcie i utylizację wyrobów zawierających
azbest w 2017 r. mija dnia 31.12.2016 r.
Więcej informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji pok. 1,
tel. 22 783 60 20 wew. 201.
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Fundusze sołeckie na 2017 r.

P

onad 320 tys. zł zostanie wydane w przyszłym roku z tzw. funduszy
sołeckich w gminie. Na podstawie wniosków złożonych do budżetu przez sołectwa, przedstawiamy proponowane wydatki z tychże
funduszy. Moga one jeszcze ulec zmianie.

Nazwa
sołectwa

Brzeziny

Budziska

Chobot

Kwota przedsięwzięcia

Cel
Wymiana podłogi i warstw podłogowych w tzw. Starej części ZSP w Brzezinach

12 012,61

Budowa II etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórza
wzdłuż ul.Sarniej

10 000,00
989,00

Organizacja imprezy kulturalnej mieszkańców

1 000,00

Zakup ubrań ochronnych dla jednostki straży w Długiej Kościelnej

1 000,00

Remont kuchni oraz korytarza w Szkole Podstawowej w Chobocie

10 858,69

Budowa 2 wiat przystankowych przy ul. Głównej i ul. Mostowej

12 000,00
587,70

Organizacja imprezy kulturalnej w Wielgolesie Brzezińskim
Cisie

1 000,00

Zakup defibrylatora AED dla OSP Cisie

7 000,00
2 000,00

Organizacja imprezy sportowej w ZS-P w Cisiu

Desno

2 000,00

Zakup wiaty rowerowej dla ZSP w Cisiu

5 000,00

Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie

10 000,00
480,03

Organizacja plenerowej imprezy kulturalnej

1 000,00

Doposażenie istniejącego przy boisku sportowym placu zabaw dla dzieci młodszych oraz
zakup i zamontowanie urządzeń typu „siłownia napowietrzna” dla młodzieży i seniorów
Długa Kościelna

Długa Szlachecka

14 600,00

Organizacja imprezy sportowej aktywizującej mieszkańców i promującej sołectwo Długa
Kościelna

4 587,70

Zakup pilarki ratowniczej w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP w Długiej Kościelnej

5 400,00

Budowa II etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórza
wzdłuż ul.Sarniej

8 000,00

Wykonanie nakłdki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej od strony ul. Warszawskiej

12 000,00

5 000,00

2 587,70

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa

5 000,00

Zakup ubrań ochronnych dla jednostki straży w Długiej Kościelnej

2 000,00

Grabina

Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie

14 054,16

Hipolitów

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Równoległej do ul. Łąkowej składającej się z działek
261/3, 261/14, 262/3 od ul. Hipolitowskiej do ul. Warszawskiej

29 587,70

Józefin

Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie

29 587,70

Kazimierów

Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie

15 000,96

Królewskie
Brzeziny

Naprawa i utwardzenie dróg w miejscowości Królewskie Brzeziny

8 136,62

Krzewina

Michałów
Mrowiska

663,53

Organizacja plenerowej imprezy kulturalnej

2 000,00

Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie

10 000,00

Modernizacja budynku świetlicy w Michałowie

14 672,83

Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Michałowie Bańkówce

4 500,00

Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach

11 213,74

Budowa wodociągu na ul. Brzezińskiej

6 000,00

Podział i wytyczenie drogi KDD1

10 006,94

Wymiana drzwi do sal lekcyjnych w ZS-P w Okuniewie

20 000,00

Zakup stojaków na rowery oraz ławek dla dzieci

9 587,70

Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul.Warszawskiej do stacji PN SHELL po
stronie chodnika do nr 28a

11 627,97

Dofinansowanie budowy oświetlenia drogi nr 28 i ul.Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim

13 610,98

Budowa oświetlenia przy ul. Szafirka

10 000,00

Nałożenie nakładki asfaltowej na drodze dz. Nr 111

12 196,43

Zakup laptopów do pracowni informatycznej ZS-P w Brzezinach

6 000,00

Zagórze

Budowa II etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórza
wzdłuż ul.Sarniej

10 769,92

Żwirówka

Budowa oświetlenia w miejscowości Żwirówka

8 047,85

Nowy Konik

Okuniew
Stary Konik
Wielgolas
Brzeziński
Wielgolas
Duchnowski
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500+ w gminie Halinów
Ponad 6 mln 200 tys. zł wypłaciła już
gmina Halinów w ramach programu
ministerialnego Rodzina 500+. Środki
pochodzą z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
W gminie Halinów realizacja programu została przekazana do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. – Podjęliśmy szereg działań, by jak najlepiej
obsłużyć mieszkańców w zakresie świadczenia 500 plus. W związku ze zamianą siedziby Ośrodka i związanymi z tym
utrudnieniami, w realizację programu
zangażowana była większość pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzięki temu udało się uniknąć
kolejek i terminowo wypłacić świadczenia do końca czerwca – mówi kierownik
MOPS Dorota Górska.
Wszystkie złożone wnioski zostały
rozpatrzone i obecnie rozpatrywane są
na bieżąco, ale zgodnie z zapisami ustawy nie każdy wnioskodawca kwalifikuje się do wypłaty świadczenia. Zdarzały
się sytuacje, w których wnioskujący na
pierwsze dziecko przekroczyli ustawowe kryterium dochodowe i na podstawie
ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci należało wydać decyzje odmowną. W okresie od 1 kwietnia do 30
września br. wpłynęło 1642 wniosków o
przyznanie świadczenia wychowawczego.
Do 30 września wydano1635 decyzji
o przyznaniu, bądź odmowie przyznania świadczenia, w tym dla wszystkich
złożonych wniosków. Decyzje w sprawie
przyznania świadczenia wychowawczego są wydawane na bieżąco, w terminach ustawowo określonych. Realizacja
wypłaty przyznanych świadczeń na podstawie wydanych decyzji administracyjnych również odbywa się bez opóźnień.
Łączna wysokość środków przekazanych
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznych do końca września br. wynosi
6 294 260, 50 zł.
Świadczenia wychowawcze na pierwsze dziecko pobiera 967 rodzin. Największe świadczenia pobierają rodziny mające
ośmioro dzieci. Liczba rodzin mających
prawo do świadczenia wychowawczego z
miesiąca na miesiąc wzrasta. Od 1 lipca
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie przeciętnie miesięcznie
wpływa ok. 30 wniosków. Zazwyczaj dotyczą one dzieci nowo urodzonych oraz
rodzin, w których zmieniła się sytuacja
finansowa rodziny, np. z powodu utraty
pracy przez rodziców.
Inf. Dorota Górska
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Drugi etap rewitalizacji
dworku
Skruda
28 września 2016 roku
została podpisana umowa
na realizację II etapu rewitalizacji domu kultury
w Halinowie. Zgodnie z
nią wykonane zostaną
instalacje wewnątrz budynku, m.in. elektryczna,
alarmowa, wodnokanalizacyjna, wentylacyjna,
przeciwpożarowa wraz z
branżową dokumentacją
projektową.

Widok z lotu drona

G

mina Halinów podpisała
umowę z firmą Ekologika
sp. z o. o. z siedzibą 21-560
Rzeczyca ul. Polna 6, a jej
wartość to 365 000 zł. Była to jedyna
oferta złożona w drugim przetargu. Na
to zadanie pozyskane zostało 120 000 zł
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój
infrastruktury kultury” i priorytetu „Infrastruktur domów kultury”. Resztę dokłada budżet gminy. Prace będą dotyczyły
wnętrza budynku i muszą się zakończyć
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jeszcze w tym roku. Wyłoniona z przetargu
firma przygotowuje projekty, według których następnie wykona instalacje.
Obecny wygląd budynku z zewnątrz,
jak i układ pomieszczeń w środku w niczym nie przypomina tego, co było. Jesienią 2015 roku wykonano pierwszy
etap prac, który przywrócił budynkowi
dworkowy kształt, a dodatkowo przebudowano również stojący obok budynek
tzw. starej poczty, w którym zlokalizowano kotłownię. Na to zadanie wydatkowano ponad 850 000 zł, z czego
350 000 zł stanowiły środki pozyskane z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zniknęły zagrzybione mury,
a powstały przestronne pomieszczenia.
Na parterze sala balowa idealna do wystaw i wernisaży, z dostępem do szatni,
łazienek wraz z przeszkoloną oranżerią
i możliwym do zorganizowania zapleczem cateringowym. Na piętrze – serce
obiektu, którym bez wątpienia jest sala
kinowo-teatralna ze sceną i krzesełkami
na ponad 100 osób. Na samej górze zaś
trzy sale do prowadzenia zajęć. Do tego przestronna klatka schodowa i winda
z parteru na piętro. Są też i ozdobniki.
Choćby świetnie pomyślane doświetlenia dachowe, czy balkonik od strony
południowej – taki sam, jak ze starodawnych zdjęć dworku Skruda.
Mieszkańcy Halinowa czekają na
postępy prac. To zrozumiałe. Prosimy
jednak o cierpliwość. Należy mieć świadomość, że jest to bardzo duże zadanie
inwestycyjne, a pieniądze są potrzebne
nie tylko na mury, ale także na urządzenie i wyposażenie budynku. Gmina dalej będzie pozyskiwała środki zewnętrzne
na dokończenie budowy. Założenie jest
jedno: chcemy, aby obiekt stał się wizytówką gminy i ważnym punktem na
kulturowej mapie powiatu i Mazowsza.
DK,
RACE N FLY
Marcin Michalski

fot:
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NOWOCZESNA REHABILITACJA W HALINOWIE

REHABILITACJA DOROSŁYCH I DZIECI:
Fala uderzeniowa
Konsultacje lekarskie: ortopedzi i lekarz
i laser wysokoenergetyczny
rehabilitacji medycznej
– PROMOCJA 30%
Terapia manualna: Kaltenborn-Evjenth,
Ćwiczenia indywidualne
Cyriax, PNF, Neuromobilizacje
Masaże lecznicze, relaksacyjne,
Terapia manualna z igłoterapią
sportowe – PROMOCJA
– NOWOŚĆ !
Korekcja wad postawy i skolioz
Osteopatia
u dzieci wg. metody FITS
Kinezjology Taping, Sling Therapy,
– NOWOŚĆ !
Wyciag Lędźwiowy
Rehabilitacja domowa
Fizykoterapia – pełen zakres
Rehabilitacja powypadkowa
– PROMOCJA 20%
i pooperacyjna
TERAPIA NIEMOWLĄT:
NDT Bobath – niemowlęta i małe dzieci, diagnoza i leczenie
zaburzeń rozwojowych
INTEGRACJA SENSORYCZNA:
Diagnoza i terapia oparta na stymulacji zmysłów, dla dzieci 4 – 12 lat
SZKOŁA RODZENIA:
Zajęcia przygotowujące do porodu i pielęgnacji noworodka
ĆWICZENIA GRUPOWE:
Zdrowy kręgosłup, Pilates, Joga, Zumba, Stretching, TBC,
Ćwiczenia korekcyjne dla dzieci, Zumba Kids, Balet dla dzieci
Honorujemy karty Benefit Systems, FitProfit, FitSport i OK System! 7

Halinów,
ul. Spółdzielcza 25
(22) 760 54 44

www. rehabilitacjahalinow.pl
CentrumRehabilitacjiPodDebami
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Pytanie do

burmistrza

Szanowny Panie, czy
została podjęta decyzja co będzie się działo
z budynkiem szkolnym zajmowanym obecnie przez Gimnazjum w Halinowie? Czy będzie
przekształcone w liceum ogólnokształcące, czy szkołę podstawową?

Z poważaniem, Izabela
Szanowna Pani,
W całej Polsce, także w naszej gminie
trwają przygotowania do wprowadzenia
reformy oświaty. Pragnę jednak uspokoić i poinformować, że reforma oświaty,

która wejdzie w życie od września 2017
roku nie wpłynie znacząco na los budynku Gimnazjum w Halinowie. Obecnie
Gimnazjum liczy około 350 uczniów.
Po włączeniu Gimnazjum do Szkoły Podstawowej w obecnym budynku
Gimnazjum będą się uczyli uczniowie
klas starszych. Zgodnie z reformą przekształcenie gimnazjów w licea jest przewidziane dla miast na prawach powiatu,
takich jak Warszawa, które wykonują zadania gminy i prowadzenie przedszkoli
i szkół podstawowych oraz gimnazjów,
jak również zadania powiatu, który prowadzi licea. Taka sytuacja więc Halinowa nie dotyczy. Pozdrawiam.
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STRUNA 2016
za nami
94 wykonawców zgłosiło
się do III Powiatowego
Przeglądu Piosenki Znanej
i Nieznanej STRUNA 2016, który
odbył się w dniach 22-23
października w Michałowie.

B

yła to już trzecia edycja konkursu piosenki, którego głównym celem jest promocja
młodych talentów wokalnych.
Organizatorem wydarzenie było halinowskie Gminne Centrum Kultury,
a patronat nad nim objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik,
Starosta Miński Antonii Jan Tarczyński
oraz Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski. Fundatorami nagród byli: Przychodnia
Zdrowia ZANMED, Centrum Rehabilitacji Pod Dębami, Niepubliczne Przedszkole Wyliczanka, Express Serwis Twój
Warsztat Samochodowy, Butik Odzieżowy
LA FALENA, Szkoła Nauki Jazdy z Mińska Mazowieckiego Europa Nova, ZIPSEE
„Cyfrowa Polska”, Samorząd Województwa
Mazowieckiego, Budownictwo Drogowe
Zbigniew Dołowy oraz radny Okuniewa
Krzysztof Mościcki.
W jury zasiedli znani i cenieni muzycy
i kompozytorzy: legenda blues-rockowej
gitary Leszek Cichoński (twórca „Thanks
Jimi Festiwal” we Wrocławiu), wokalista
i gitarzysta z Mińska Mazowieckiego Daniel Gałązka oraz autorka tekstów do musicali, założyciela Studia ACCANTUS
w Warszawie Dorota Kozielska.
Wśród laureatów z gminy Halinów
znaleźli się: Ewa Szymańska – I miejsce w kategorii wiekowej gimnazja
(zgłoszenie indywidualne), a także reprezentanci Gminnego Centrum Kultury
z Halinowa: Gabriela Bielawska – III miejsce
w kategorii wiekowej klas I-III oraz Klaudia
Zgiet – III miejsce w kategorii licea i dorośli (obie pod opieką muzyczną Katarzyny Jureckiej). Wyróżnienie otrzymał także
Jan Izdebski w kategorii wiekowej gimnazja
(opieka muzyczna Mirosław Borczyński).
Organizatorzy składają podziękowaniu
za wsparcie w organizacji wydarzenia radnemu Andrzejowi Piekucińskiemu oraz kierownik referatu edukacji Urzędu Miejskiego
w Halinowie Katarzynie Targońskiej.
Oprac. GCK
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Z abieg usunięcia ZAĆMY
na koszt NFZ w ciągu 14 dni!
GRUPA OPTEGRA

Już ponad pół miliona Polaków oczekuje w kolejce do NFZ na zabieg usunięcia zaćmy,
a liczba ta stale rośnie. Nie wszyscy wiedzą, że w ramach Dyrektywy Transgranicznej Polacy są
uprawnieni do zabiegu usunięcia zaćmy na koszt NFZ wraz z możliwością wyboru soczewki.
Kolejki do operacji usunięcia zaćmy w Polsce

W ramach chirurgii jednego dnia

Leczenie zaćmy w kraju oznacza długie kolejki i oczekiwanie
latami na zabieg usunięcia zaćmy. Średni czas oczekiwania na
operację w niektórych województwach wynosi nawet 3 lata.
Sytuacja dramatycznie pogarsza się każdego roku. Obecnie
najlepszym rozwiązaniem jest zabieg za granicą w ramach
Unijnej Dyrektywy Transgranicznej. Jej celem jest zapewnienie
pacjentom dostępu do świadczeń medycznych, których nie mogą
uzyskać we własnym kraju. Szansę na szybkie leczenie mają
ci pacjenci, którzy z podejrzeniem zaćmy zgłoszą się do Kliniki
Okulistycznej Optegra.

Należy podkreślić, że w ramach opieki zdrowotnej oferowanej
przez polski NFZ, pacjenci mają prawo tylko do operacji
usunięcia zaćmy z podstawową soczewką wewnątrzgałkową.
A to oznacza, że po zabiegu, w realizacji codziennych czynności,
już zawsze będą potrzebować okularów do patrzenia na bliską
odległość lub do oglądania przedmiotów z dalszej odległości.

Ubezpieczenie i skierowanie
Aby skorzystać z tej opcji leczenia wystarczy aktualne
ubezpieczenie zdrowotne (ZUS lub KRUS), które umożliwi zwrot
kosztów z NFZ oraz skierowanie na zabieg usunięcia zaćmy
w ramach leczenia szpitalnego. Dzięki współpracy Kliniki
Okulistycznej Lexum w Czechach oraz Klinik Okulistycznych
Optegra w Polsce polscy pacjenci mogą skorzystać
z kompleksowej opieki medycznej. Oznacza to, że każdy pacjent
jest objęty skoordynowaną diagnostyką: począwszy od pełnej
kwaliﬁkacji do zabiegu, poprzez organizację i przeprowadzenie
zabiegu w Czechach, aż po opiekę pooperacyjną w klinice
w Polsce. To sposób na uniknięcie długiego oczekiwania
na leczenie w Polsce w ramach NFZ. Co ważne, zabieg za
granicą daje możliwośćwyboru rodzaju soczewki, od której zależy
jakość widzenia i komfort życia po zabiegu. Jest to jedyna tego
typu oferta dostępna w kraju!

- Postęp medycyny sprawił, że operacja zaćmy jest bezpieczna
w warunkach ambulatoryjnych, bez konieczności pozostania
w szpitalu (chirurgia jednego dnia). Zabieg jest wykonywany
wyłącznie ze znieczuleniem miejscowym, przy użyciu kropli
do oczu. Czas samego zabiegu to tylko 20 min. W trakcie
zabiegu soczewka jest rozdrabniana i usuwana przy pomocy
ultradźwięków. Metoda, z której korzystamy w naszych klinikach,
jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem na świecie. Efekt po
operacji można zaobserwować bardzo szybko - zazwyczaj
dzień po wykonanym zabiegu pacjent widzi znacznie lepiej.
Co najważniejsze, pacjenci po zabiegu tego samego dnia mogą
powrócić do domu - wyjaśnia dr n. med. Martin Choleva
z Kliniki Okulistycznej Lexum w Ostrawie.

Masz pytania? Zadzwoń.

22 519 77 90
www.zacma.cz

ZABIEG USUNIĘCIA ZAĆMY NA KOSZT NFZ OBEJMUJE:
Zabieg BEZ KOLEJKI w ciągu 14 dni!
Kompleksową organizację leczenia w ramach
świadczeń NFZ
W prywatnej klinice w Czechach lub w Niemczech
Stałą opiekę koordynatora od momentu wyjazdu na
zabieg aż do powrotu do kraju

Obsługę i dokumentację w języku polskim
Prawo do wyboru i współﬁnansowania soczewek
Jedyną kompleksową organizację leczenia w ramach
Dyrektywy Transgranicznej: wizytę kwaliﬁkacyjną,
organizację zabiegu za granicą, opiekę pooperacyjną.
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Arcybiskup
Hoser
w Długiej
Kościelnej
25 października 2016 r.
w kościele p.w. św. Anny
w Długiej Kościelnej
Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej Henryk
Hoser udzielił sakramentu bierzmowania
młodzieży z Halinowa.

W

uroczystościach
wzięli też udział
Burmistrz Halinowa
Adam Ciszkowski,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ha-

linowie Marcin Pietrusiński i Sekretarz
Halinowa Robert Grubek, a także radni
Adam Rudnicki i Mirosław Szmurło.
W trakcie homilii Arcybiskup Hoser
nawiązał do darów Ducha Św. Mówił,
że w dzisiejszych czasach ludzie często
odrzucają dar rozumnego postrzegania
świata zesłany nam przez samego Boga.
Przekonywał młodzież, aby korzystała z
dobrodziejstw darów Ducha Św., takich
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jak dar mądrości, rady, rozumu czy męstwa.
Po mszy św. przedstawiciele władz samorządowych Halinowa wręczyli ks.
Prałatowi Janowi Rucińskiemu, proboszczowi parafii św. Anny – list gratulacyjny
z okazji objęcia przez ks. Prałata z dniem
11 października b.r. funkcji Dziekana
Dekanatu Sulejówek.
GCK

INFORMACJE
GMINY HALINÓW

11

INFORMACJE
GMINY HALINÓW

12

INFORMACJE
GMINY HALINÓW

Dlaczego warto skorzystać
z leczenia ortodontycznego?

L

eczenie ortodontyczne to nie
tylko poprawa estetyki ale
również zmniejszenie ryzyka
zapadalności na próchnicę, nieprawidłowego ścierania zębów, choroby
przyzębia, zwyrodnienia stawów skroniowo-żuchwowych oraz ograniczenie
występowania bólów głowy, które pojawiają się często u osób z wadami zgryzu
w wyniku nadmiernego napięcia mięśni. Ustawienie i stan zębów może wpływać na wymowę oraz proporcje twarzy,
powodując jej asymetrię . U osób, które
utraciły część uzębienia, może być przeprowadzane jako część leczenia wstępnego przygotowującego do rehabilitacji
protetycznej oraz jako przygotowanie do
leczenia implantologicznego.
Wiek, do jakiego można stosować leczenie ortodontyczne nie jest określony,
dlatego nie warto z niego rezygnować,
kierując się stereotypami.
Konsultacja ortodontyczna u dzieci
jest szczególnie polecana, jeżeli występuje asymetria twarzy, wady wymowy, takie
jak np. seplenienie, ssanie palca, korzystanie ze smoczka, ogryzanie paznokci
lub przedmiotów, tj. długopisy .Dzieci
często oddychające przez usta, lub te, u
których buzia jest stale otwarta wymagają leczenia w celu usunięcia przyczyn nieprawidłowego oddychania. Do innych
sytuacji, w których zalecana jest wizyta
u ortodonty należy przedwczesna utrata
zębów mlecznych, która istotnie wpływa

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Specjaliści radzą

Centrum Medyczne
ZANMED
ul. Piłsudskiego 33, 05-07 Halinów
rejestracja@zanmed.pl
www.zanmed.pl
zapisy tel. 22 783 60 23
dr

Georgy Orlov

lekarz dentysta świadczący usługi
z zakresu ortodoncji przyjmuje
we wtorki w godz.

na rozwój i wyrzynanie zębów stałych lub
ich znaczne zniszczenie w wyniku urazu
i/lub choroby próchnicowej. Leczenie u
dzieci jest zdecydowanie szybsze niż u
dorosłych i da się wyleczyć nawet ciężkie
wady genetyczne w wieku od 6-11 lat za
pomocą aparatów ruchomych.
U osób dorosłych do konsultacji ortodontycznej zachęca się osoby, które
wykazują w uzębieniu stłoczenia, szparowatość, obroty lub nadmierne ścieranie
się zębów, odsłanianie się szyjek zębowych oraz zgrzytania zębami.
Najpewniejsze informacje o leczeniu
i wskazaniach do niego można uzyskać bezpośrednio u lekarza, dlatego
zalecana jest konsultacja. Przed rozpoczęciem leczenia zawsze przeprowadzane jest badanie oraz rozmowa, na
której omawiane są poszczególne rodzaje leczenia oraz orientacyjny czas

REKLAMA

14:00 – 20:00

jego trwania. Przeprowadzenie konsultacji ortodontycznej nie jest jednoznaczne z decyzją o rozpoczęciu leczenia, ale
warto przynajmniej zorientować się, jakie korzyści może dać terapia w danym
przypadku.
Terapia ortodontyczna jest opłacalna mimo długiego czasu trwania oraz
znacznych kosztów, ponieważ nie tylko poprawia estetykę, ale pozwala zapobiegać rozwojowi schorzeń, których
leczenie kosztowałoby porównywalną
kwotę. Leczenie wymaga od pacjenta
także zdyscyplinowania, ponieważ wizyty kontrolne muszą być przeprowadzane
regularnie. Obecnie dostępne są aparaty
kosmetyczne, które są praktycznie niewidoczne.
Terapia wad zgryzu to trwała inwestycja we własne zdrowie, która na
pewno zaowocuje w przyszłości!

SPRZEDAM
Sprzedaż miodu z własnej pasieki
- miód rzepakowy, wielokwiatowy,
akacjowy, lipowo-faceliowy.
Józefin, tel. 604 484 991

SPRZEDAM

Sprzedam
dwie działki budowlane
po 687 mkw.
obok siebie w centrum Halinowa.
Tel.516 939 035.
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Akademia Młodych Orłów
ruszyła w Halinowie
Akademia Młodych Orłów (AMO) to projekt Polskiego Związku Piłki Nożnej,
która zagościła w Halinowie – jako jedynej gminie w całym województwie mazowieckim . W październiku b.r. na treningi inaugurujące Akademię zgłosiło się
blisko 130 dzieci. Treningi w ramach Akademii są bezpłatne.

A

kademia to projekt prezesa
PZPN Zbigniewa Bońka.
Celem „Zibiego” jest wyszukiwanie piłkarskich talentów wśród najmłodszych, dlatego też
projekt obejmuje dzieci w wieku od 6
do 11 lat.
W Halinowie rozpoczęły się nabory do
trzech grup wiekowych: Skrzatów (dzieci w wieku 6-7 lat), Żaków (8-9 lat) oraz
Orlików (10-11lat). PZPN przy współpracy z MZPN oraz samorządem lokalnym oferuje BEZPŁATNE treningi,
które są dla najmłodszych idealną trampoliną rozwoju kariery piłkarskiej! Podczas letniego obozu w Gniewinie nad
Morzem Bałtyckim najlepsi uczestnicy
AMO spotykają się na dwutygodniowym zgrupowaniu, gdzie maja niebywałą okazję dostać się do przedsionka
reprezentacji Polski. Zachęta to duża.
PZPN w ramach AMO zapewnia wyposażenie treningowe (stroje, piłki, niezbędny sprzęt piłkarski), a także opłaca
Koordynatora projektu. Dba również o
całą promocję, a więc o bannery reklamowe, ulotki, plakaty, stałe szkolenie trenerów oraz monitoring projektu. MZPN
wskazuje lokalizację ośrodka na terenie
województwa oraz wyznacza wykwalifikowaną kadrę trenerską , zaś samorząd
opłaca trenerów i daje obiekty sportowe
(w sezonie zimowym halę, letnim boisko
Orlik).
Bardzo miło poinformować, że dzięki
staraniom Burmistrza Adama Ciszkowskiego i lokalnych działaczy sportowych
projekt Akademii zagościł w Gminie Halinów jako jedyny w województwie mazowieckim, co uznajemy za bardzo wielki
sportowy sukces naszej gminy!
W dniach 14-16 października 2016 r.
na halinowskim Orliku odbyły się Dni
Talentu. Odnotowano blisko 100 chętnych. Młodzi piłkarze poddani zostali testom sprawnościowym, które
wyłaniały zakwalifikowanych przyszłych
Młodych Orłów. W dniach 21-22

Wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę trenerską
tworzą:
Marcin Sasal - dyplom UEFA PRO
Wojciech Cieślicki -dyplom UEFA A
Krzysztof Sowiński -dyplom UEFA B
Kamil Lewandowski -dyplom UEFA B
października odbył się nabór uzupełniający, tym razem na hali sportowej
w Halinowie, na który stawiło się blisko 30 potencjalnych adeptów AMO.
Od 2 listopada b.r. na hali sportowej w
Halinowie rozpoczynają się stałe treningi. Będą odbywać się od poniedziałku
do piątku w godzinach 16:30-19:30, zaś
od wiosny w tych godzinach Akademia
będzie trenowała na Orliku.

Funkcję Koordynatora pełni z ramienia PZPN Wojciech Cieślicki, z którym
w razie ewentualnych zgłoszeń i pytań prosimy się kontaktować pod nr tel.
518 807 632. Szczegółowe informacje o
AMO znajdą Państwo na portalu:
https://www.laczynaspilka.pl/akademiamlodych-orlow.html

Oprac. GCK

Brąz Kuby
Bogdaniuka
Jakub Bogdaniuk
– zawodnik Judo Halinów
Team – zdobył brązowy
medal Mistrzostw Polski
Młodzików, które odbyły
się 9 października 2016 r.
w Opolu.
- Było ciężko ale udało się! Łzy, pot wylany na treningach, masa wyrzeczeń, zbijanie wagi, stres, praca na treningach,
obozach, zgrupowaniach, ale nareszcie jest
wymarzony medal tych najważniejszych
zawodów – czytamy na FB Klubu. Serdecznie gratulujemy Kubie i trenerom,
ale ogromne podziękowania należą się
także kolegom i koleżankom z maty.
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Lesan Halinów
walczy w II lidze
We wrześniu b.r. ruszył sezon siatkarski 2016/2017.
Zespół Lesan Halinów jako pierwszy w historii
naszej gminy i powiatu wywalczył prawo do gry
w II lidze PZPS. Wielu przed nami próbowało, nam się
to udało.

M

amy szczęście działać w
miejscowości, która stwarza duże możliwości do
rozwoju tej dyscypliny
sportu. Bez wsparcia burmistrza Halinowa Adama Ciszkowskiego, Rady Miasta
oraz Leszka Klonowskiego właściciela firmy Lesan - sukces nie byłby możliwy.
Gra na takim szczeblu pociąga za sobą szereg konsekwencji, z których najbardziej oczywistą jest rywalizacja z
zespołami z „wyższej półki”. Z tego powodu trudno jest prognozować co może
się zdarzyć w trakcie sezonu i na którym
miejscu zakończymy pierwszą fazę rozgrywek. Absolutnym planem minimum
jest utrzymanie się II lidze, ale będziemy
walczyć o znacznie wyższe lokaty, ponieważ czujemy „pod skórą”, że mamy potencjał na więcej.
Skład zespołu został uzupełniony o
rozgrywającego - Przemysława Gałeckiego, mieszkańca Halinowa oraz przyjmującego - Daniela Ostaszewskiego. Z
zespołem pożegnał się libero - Michał
Remiszewski, rozgrywający - Michał Wypniewski oraz środkowy - Wojciech Brzozowski. Trzon zespołu się nie zmienił, co
nas bardzo cieszy, ponieważ to właśnie on

w największym stopniu przyczynił się do
wywalczenia awansu.
Za nami mecz inauguracyjny: 24
września do Halinowa przyjechał zespół
Energa OMNIS Ostrołęka, który w poprzednim sezonie mogliśmy oglądać
na parkietach I ligi PZPS. W tym roku
postawił sobie za cel powrót do tej klasy rozgrywkowej, dlatego na sam początek trafił nam się niezwykle wymagający
przeciwnik. Mecz przegraliśmy 0:3, ale
już tydzień później odnieśliśmy pierwsze
wyjazdowe zwycięstwo z zespołem Czołg
REKLAMA
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AZS Uniwersytet Warszawski i tym samym rozpoczęliśmy kolekcjonowanie
cennych punktów, które mają nam zapewnić jak najwyższe miejsce w tabeli.
Dajemy z siebie wszystko, żeby to
osiągnąć i bardzo mocno liczymy na Was
- kibiców, których obecność powoduje,
że potrafimy wykrzesać z siebie jeszcze
więcej. Wasze wsparcie może okazać się
kluczowym elementem sukcesu w sezonie, w którym nie możemy już liczyć na
szereg zwycięstw. Będą spektakularne wygrane oraz dotkliwe porażki. Pragniemy,
żeby w każdej sytuacji byli z nami ludzie,
którzy nas wspierają. To dla nas niezwykle istotne, bo gramy przede wszystkim
dla Was oraz dla Halinowa, o którym
chcemy, żeby było głośno.
W realizacji naszego celu pomagają nam również: Centrum Rehabilitacji
„Pod Dębami”, Gminne Centrum Kultury, Centrum Swobodna Przestrzeń,
Bank Spółdzielczy w Halinowie, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Halinowie oraz
Klub Sportowy Respekt. Dziękujemy!
Krzysztof Januszewski,
Lesan Halinów
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w Informacjach
Gminy Halinów

redakcja@gckgminahalinow.pl
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