pismo bezpłatne

GMINY HALINÓW

• Hipolitowska
przebudowana str. 2
• Połączenie SRT
i Respektu str. 19
• Nowy żłobek
w Józefinie str. 3

23 MARCA 2018 R. W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA W OBECNOŚCI MINISTRA HENRYKA KOWALCZYKA,
MARSZAŁEK SENATU MARII KOC, WICEPREZESA NFOŚiGW ANNY KRÓL ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
W HALINOWIE MARCINA PIETRUSIŃSKIEGO – BURMISTRZ HALINOWA ADAM CISZKOWSKI PODPISAŁ UMOWĘ NA
WYKONANIE KOLEJNEGO ETAPU BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE HALINÓW W RAMACH PROJEKTU
REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH. DZIĘKI REKORDOWEMU DOFINANSOWANIU W WYSOKOŚCI PONAD
25 MLN ZŁ ZOSTANĄ WYKONANE NOWE ODCINKI SIECI KANALIZACYJNEJ W DŁUGIEJ SZLACHECKIEJ, KAZIMIEROWIE,
JÓZEFINIE I MROWISKACH ORAZ ZOSTANIE ROZBUDOWANA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W DŁUGIEJ KOŚCIELNEJ.
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Ul. Hipolitowska – dotrzymujemy słowa
DZIĘKI INICJATYWIE RADNYCH HIPOLITOWA BOGUMIŁY JANUSZEWSKIEJ ORAZ
PRZEMYSŁAWA MIROSZA, A TAKŻE BURMISTRZA ADAMA CISZKOWSKIEGO, W MINIONYM
ROKU UDAŁO SIĘ WYKONAĆ OD WIELU LAT WYCZEKIWANĄ PRZEZ MIESZKAŃCÓW
INWESTYCJĘ – PRZEBUDOWĘ UL. HIPOLITOWSKIEJ W HIPOLITOWIE.

To

jedno z największych zadań inwestycyjnych w 2017 roku. Stan ulicy wymagał gruntownej poprawy, na którą
w poprzednich kadencjach nigdy nie
było szans. Obecnie wygląd ulicy zmienił się całkowicie.
Wreszcie zniknęły dziury, nierówności i łaty nadlanego asfaltu. Inwestycja nie doszłaby do skutku, gdyby nie gigantyczna praca urzędników Urzędu Miejskiego w Halinowie,
przygotowanie projektu oraz wniosku o środki zewnętrzne. Efektem było dofinansowanie całego przedsięwzięcia
w rekordowej kwocie 3 180 000 zł! Pieniądze otrzymaliśmy z rezerwy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego
Pana Zdzisława Sipiery, który osobiście przekazał Burmistrzowi Halinowa promesę dofinansowania. Pozwoliło to
na kompleksową modernizację ulicy na całym jej odcinku, a więc od pętli autobusu 704 do drogi krajowej nr 2,
czyli ponad 2,7 km. Inwestycja objęła całkowitą przebudowę istniejącej jezdni i chodnika oraz wykonanie chodnika
na odcinkach, gdzie obecnie go wcześniej nie było. W ramach zadania ul. Hipolitowska zyskała nową podbudowę
oraz dwie warstwy z mieszanek asfaltowych, nowy chodnik
z betonowej kostki brukowej, zostały również przebudowane zjazdy po stronie, gdzie przebiegał chodnik oraz został
poprawiony system odwodnienia. Dofinansowanie objęło
80% kosztów projektu, resztę pokryła w ramach wkładu
własnego Gmina Halinów. Była to największa inwestycja w
Hipolitowie w ostatnich latach, oraz jedna z największych
inwestycji drogowych w historii naszej Gminy. Mieszkańcy Hipolitowa są pod wrażeniem skuteczności swoich radnych – Bogumiły Januszewskiej i Przemysława Mirosza w
zakresie realizacji ważnych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo i komfort życia lokalnej społeczności.

BURMISTRZ ADAM CISZKOWSKI Z RADNYMI BOGUMIŁĄ
JANUSZEWSKĄ I PRZEMYSŁAWEM MIROSZEM (ZDJĘCIE PO
LEWEJ) ORAZ Z WOJEWODĄ MAZOWIECKIM ZDZISŁAWEM
SIPIERĄ (ZDJĘCIE PO PRAWEJ).
PONIŻEJ: UL. HIPOLITOWSKA PO PRZEBUDOWIE.
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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.
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Nakładka na ul. Jaworowej,
Cisowej i Grabowej
Dzięki determinacji radnego Hipolitowa Przemysława Mirosza powstanie
nowa nakładka asfaltowa na ul. Jaworowej w Hipolitowie. Kwota 30 tys. zł
z funduszu sołeckiego Hipolitowa nie wystarczyłaby na wykonanie tej ulicy,
jednak inicjatywa radnego Mirosza doprowadziła do tego, że z budżet gminy dołożona zostanie ogromna kwota 400 000 zł! Pozwoli to na wykonanie
całej ulicy Jaworowej oraz na zbudowanie nowych nakładek asfaltowych na
ulicy Grabowej (do Cisowej) i ulicy Cisowej (od Grabowej do Wierzbowej).

RADNY PRZEMYSŁAW MIROSZ

Powstanie żłobek w Józefinie
JUŻ WKRÓTCE DZIĘKI POZYSKANEMU DOFINANSOWANIU Z PROGRAMU MALUCH+
W WYSOKOŚCI 2 MILIONÓW ZŁOTYCH ROZPOCZNIE SIĘ BUDOWA NOWOCZESNEGO
ŻŁOBKA MODUŁOWEGO NA TERENIE GMINNEJ DZIAŁKI W JÓZEFINIE. BĘDZIE TO
PIERWSZY TAKI OBIEKT W GMINIE!

Z

adanie będzie realizowane
w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W kwietniu 2018
r. Gmina Halinów podpisze umowę na wykonanie tego zadania.
W wyniku przetargu wybrana została oferta firmy EKOINBUD Sp. z o.o.
Sp.k. z Gdańska. Cena za realizację zamówienia to 4 450 687 zł brutto. Wybrana firma opracuje projekt budowlany
na podstawie przedstawionej w przetargu
koncepcji i uzyska pozwolenie na budowę. Prace budowlane powinny rozpocząć się do końca czerwca i potrwać do
listopada 2018 roku. Budynek będzie
realizowany w technologii modułowej
drewnianej z gotowych elementów wyprodukowanych w zakładzie i dostarczonych na plac budowy.
Warto zauważyć, że inwestycja będzie możliwa dzięki zdobytemu dofinansowaniu o które zabiegał Burmistrz
Halinowa Adam Ciszkowski. W marcu 2018 r. delegacja samorządowa
Gminy Halinów odebrała z rąk Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej promesę
dofinansowania w wysokości 2 milionów złotych w ramach programu „Maluch +”. Walka o środki rządowe
trwała od kilku miesięcy. – Bardzo dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do pozyskania tak ogromnych środków finansowych
i zainicjowali cały projekt – mówił Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski, odbierając promesę.

BURMISTRZ ADAM CISZKOWSKI Z MINISTER EDUKACJI ELŻBIETĄ RAFALSKĄ
ORAZ RADNYM MIROSŁAWEM SZMURŁO I KOORDYNUJĄCYMI PROJEKT
MALUCH+ ANNĄ CICHEWICZ I MARTĄ GÓRSKĄ.

Podziękowania należą się wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Halinowie Mirosławowi Szmurło, który
w Radzie Miejskiej reprezentuje właśnie
Józefin, Grabinę i Królewskie Brzeziny
i który od wielu lat postulował zagospodarowanie gminnego terenu w Józefinie
po dawnym „domu rolnika”.
Ogromną pracę wykonał Urząd Miejski w Halinowie, a konkretnie Anna
Cichewicz i Marta Górska – odpowiedzialne za pozyskiwanie środków zewnętrznych. Pomocą merytoryczną
w przedsięwzięciu wykazali się pracownicy reprezentujących WGKI Agnieszka
Księżopolska i Agnieszka Maciążek oraz
wiceburmistrz Adam Sekmistrz. Podzię-
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kowania należą się sołtys Józefina Katarzynie Targońskiej za wsparcie całej
inicjatywy na każdym jej etapie.
Najprawdopodobniej żłobek będzie
nosił nazwę „Kraina Smyka”. Nazwa ta
zyskała najwięcej polubień w ankiecie,
która ukazała się w marcu na FB Gminy Halinów.
Nowy żłobek pozwoli na przyjęcie
100 dzieci w wieku od 1 do 4 lat z terenu Gminy Halinów. Pokreślić należy,
że ta inwestycja przyczyni się do stworzenia możliwości opieki nad dziećmi
w wieku żłobkowym oraz poszerzenia
oferty opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym.
GCK
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GMINA
HALINÓW
Jesteśmy na
FACEBOOKU

R E K LA M A

w INFORMACJACH
Gminy Halinów

redakcja@gckgminahalinow.pl
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PODSTAWOWA OPIEKA
ZDROWOTNA

BEZPŁATNE PROFILAKTYCZNE
PROGRAMY ZDROWOTNE

KONSULTACJE
SPECJALISTYCZNE

MEDYCYNA PRACY

• Chirurgia ogólna
• Dermatologia
• Gastrologia dziecieca
• Ginekologia
• Kardiologia
• Laryngologia
• Neurologia
• Okulistyka
• Okulistyka dziecieca
• Psychologia

BADANIA USG
STOMATOLOGIA
• Zachowawcza w ramach NFZ
• Ortodoncja
• Chirurgia
• Implantologia
• Periodontologia

ul. Piłsudskiego 33, 05-074 Halinów
pon. − pt. 07:00 − 20:00
22 78 36 023
rejestracja@zanmed.pl, www.zanmed.pl

Dbamy o na jwyższe stanDarDy usług rehabilitacyjnych

NOWOŚCI !!!
Nowoczesna metoda leczenia skolioz FED
(Fixation, Elongation, Derotation) już od czerwca 2018
w Centrum Rehabilitacji „Pod Dębami”.
Metoda FED uchroni twoje dziecko przed operacją.
Już konsultujemy i kwalifikujemy dzieci do tej metody.
Przyjmujemy zapisy na turnusy wakacyjne
(czerwiec, lipiec, sierpień)
Więcej informacji o metodzie FED znajdziesz
na naszej stronie www.rehabilitacjahalinow.pl
Ortopeda-Traumatolog wykonuje
USG Ortopedyczne na najnowocześniejszym
aparacie ALPINIOM E-CUBE 11 GOLD.

HALINÓW, ul. Spółdzielcza 25, tel. 22 760 54 44
6

www. rehabilitacjahalinow.pl
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Trwa rewitalizacja
dworku Skruda
URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE REALIZUJE KOLEJNY ETAP
BUDOWY DOMU KULTURY
W HALINOWIE – HISTORYCZNEGO DWORKU SKRUDA.
INWESTYCJA POWSTAJE
DZIĘKI DOFINANSOWANIU ZE
ŚRODKÓW MINISTERSTWA
KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO.

W

obecnym
etapie
(umowa z lipca
2017 r.) przewidziano
kontynuację
przebudowy i modernizacji budynku tj.
wykonanie montażu instalacji grzejników podłogowych, wykonanie tynków
wewnętrznych oraz malowanie na biało.
Ponadto planowane jest wykonanie posadzek wewnętrznych oraz elewacji budynku. Termin zakończenie prac mija 30
czerwca 2018 r. Na to zadanie gmina wyda około 600 tys. zł, z czego 200 tys. zł
stanowi dotacja z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Co już jest zrobione?
Przebudowa i modernizacja halinowskiego domu kultury rozpoczęła się jesienią 2015 r. Wówczas wykonano pierwszy

JUŻ WKRÓTCE BUDYNEK ZYSKA NOWĄ ELEWACJĘ.

etap prac, który przywrócił budynkowi
dworkowy kształt sprzed blisko 100 lat.
Dodatkowo przebudowano stojący
obok budynek tzw. starej poczty, w którym m.in. zlokalizowano kotłownię. Na
to zadanie wydatkowano ponad 850 tys.
zł, z czego 350 tys. zł stanowiły środki pozyskane z Ministerstwa Kultury. Zniknęły
zagrzybione mury, a powstały przestronne pomieszczenia. Na parterze sala balowa
idealna do wystaw i wernisaży, z dostępem
do szatni, łazienek wraz z przeszkoloną

REKLAMA

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
sale do prowadzenia zajęć. Do tego przestronna klatka schodowa i winda z parteru
na piętro. Opierając się na starych fotografiach, choćby z kolekcji pana Bernarda
Zaborowskiego zaprojektowano balkonik
od strony południowej – taki sam, jak ze
starodawnych zdjęć dworku Skruda.
Drugi etap rewitalizacji rozpoczął się
w połowie 2016 roku. Wykonane zostały
instalacje wewnątrz budynku, m.in. elektryczna, alarmowa, wodnokanalizacyjna, wentylacyjna, przeciwpożarowa wraz
z branżową dokumentacją projektową.
Na to zadanie Gmina Halinów zawarła umowę o wartość 365 tys. zł, z czego
120 tys. zł stanowiła dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Co dalej?
Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski zapewnia, że w 2018 roku prace będą
kontynuowane. W budżecie na ten rok zarezerwowano 250 tys. zł, liczymy również
na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Więcej w następnym numerze.
DK
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Rekordowy budżet
na 2018 rok

NAJWIĘKSZYM ATUTEM TEGOROCZNEGO BUDŻETU JEST WYSOKOŚĆ ZAPLANOWANYCH
NAKŁADÓW NA INWESTYCJE. TO PRAWIE 42 MLN ZŁ - NAJWIĘCEJ W HISTORII NASZEJ GMINY.

P

o marcowej aktualizacji budżetu na sesji Rady Miejskiej
tegoroczne łączne wydatki gminy wyniosą ponad 101,5 mln
zł, zaś dochody będą wynosiły około
83,5 mln zł. Zadłużenie gminy wyniesie
33,3 % i pozostanie na bezpiecznym poziomie, pozwalającym na rozwój gminy
w kolejnych latach. – O takim budżecie
i o takich obrotach mogliśmy parę lat temu,
tylko pomarzyć – podsumował na sesji
Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski.
Inwestycje większe..
Niewątpliwie największym zadaniem
inwestycyjnym w 2018 roku będzie budowa kanalizacji w ramach Funduszu
Spójności w miejscowościach: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka i Józefin.
Projekt zakłada także wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w Długiej Kościelnej.
Wartość całej inwestycji to blisko 50 mln
zł, z czego gmina Halinów pozyskała
ponad 25 min zł (więcej w artykule na
str. 10 i 11) – Jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu na poszczególne etapy zadania – mówił na sesji Burmistrz. - Wiemy
na przykładzie poprzednich lat i budowy
kanalizacji dla Okuniewa w ramach Ekoinwestycji, że nie jest łatwo prowadzić te-

go typu zadania. Mamy podmokły grunt,
który utrudnia realizację takich inwestycji
– dodał.
Drugim, największym zadaniem inwestycyjnym w tegorocznym budżecie
jest budowa ścieżek rowerowych. W tym
przypadku do wykorzystania są również
środki unijne pozyskane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(ZIT). Jest to projekt napisany wspólnie
z sąsiednimi gminami (Józefów, Otwock,
Sulejówek, Wiązowna, Karczew), dlatego
już niedługo ścieżkami będziemy mogli
podróżować nad rzekę Świder. Wartość
inwestycji na terenie naszej gminy to prawie 7 mln zł.
…i mniejsze
W gminie takiej jak Halinów, złożonej z 22 sołectw, istotne jest równomierne rozłożenie zadań inwestycyjnych, aby
każda część gminy rozwijała się. Co roku, tym właśnie kieruje się Burmistrz
planując budżet. Do tego, potrzebne
jest wsłuchanie się w potrzeby zgłaszane przez sołtysów i mieszkańców. A tu
częstym postulatem jest budowa oświetlenia. W tegorocznym budżecie na ten
cel zapisano rekordową kwotę prawie 1
mln zł. – Wiele projektów budowy oświetlenia jest już gotowych. Inne czekają w ko-

lejce – mówił Burmistrz. – Przypomnę,
że w poprzednich latach kwoty na budowę oświetlenia były znacznie mniejsze.
Mieszkańcy wielu miejscowości powinni
być zadowoleni, bo w tym roku sporo zadań zostanie wykonanych – podsumował.
Temat rzeka to temat modernizacji
dróg. I dobrze wiemy, że potrzeb w tym
zakresie jest bardzo dużo. Gmina stara się
sukcesywnie i skutecznie budować i naprawiać drogi. Efekty widać, choć wciąż
wiele jest do zrobienia. Dobrze, że mieszkańcy współpracują z władzami gminnymi i podejmują inicjatywy lokalne – jak w
przypadku przebudowy ul. Bluszczowej w
Wielgolesie Brzezińskim, albo decydują o
przekazywaniu środków z funduszy sołeckich na poprawę stanu dróg bądź budowę nowych ulic. Dzięki temu w tym roku
powstanie wiele nowych nakładek asfaltowych (więcej na str. 9).
Burmistrz zapewnił też, że będzie ubiegać się o środki zewnętrzne na budowę
dróg. A jak wiadomo, ma sukcesy na tym
polu, choćby pozyskanie w 2017 r. blisko
3 mln zł na budowę ul. Hipolitowskiej w
Hipolitowie. Czy tak spektakularne kwoty uda się powtórzyć w tym roku czas pokaże, ale już dziś wiemy, że pozyskana
została kwota z Narodowego Programu
Budowy Dróg na wykonanie ul. Północnej w Halinowie (finansowanie „pół na
pół” z gminą) na odcinku od ul. 3 Maja
do ul. Zastawie. Jedną z większych inwestycji drogowych będzie też przebudowa
ul. Konopnickiej w Halinowie. Przeznaczona kwota to ponad 730 tys. zł.
…i równie ważne
Poza budową dróg i chodników gmina realizuje też te zadania, które bezpośrednio wpływają na poprawę komfortu
życia mieszkańców. Wreszcie nastąpi długo wyczekiwana modernizacja ośrodka
zdrowia w Okuniewie (kwota ponad 100
tys. zł), co poprawi warunki leczenia.
Świetną wiadomością, jest ostatni news,
że Gmina pozyskała 2 mln zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na budowę nowego żłobka na działce gminnej

GŁOSOWANIE NA MARCOWEJ SESJI

8

INFORMACJE
GMINY HALINÓW

pozyskania środków na ten cel. – W 2018
roku będą uruchomione środki z Urzędu
Marszałkowskiego oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Obecnie kończymy przygotowywać audyty energetyczne
i będziemy mieli przygotowane projekty,
aby móc składać wnioski – mówił na sesji.
– Dodatkowo przygotowywany jest też audyt energetyczny dla budynku Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza oraz dla budynku Urzędu Miejskiego
w Halinowie – dodał.
URZĘDNICY Z HALINOWA ZACHĘCAJĄ: ROZLICZAJĄC PIT WPISZ GMINĘ
HALINÓW JAKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA

w Józefinie. – Staraliśmy się o dofinansowanie budowy i udało się - mówił Burmistrz.
– To efekt zaangażowania wielu osób. O powstanie takiego miejsca zabiegaliśmy od wielu lat i wreszcie się powiodło - dodał.
A co dla kultury? Od dwóch lat trwa
rewitalizacja Domu Kultury w Halinowie. Dotychczasowe prace budowlane
były realizowane za połączone środki własne i pozyskiwane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2018 r.
kwota przeznaczona z budżetu gminy to
250 tys. zł. Ponadto złożyliśmy wniosek
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego o dofinansowanie kolejnego
etapu rewitalizacji budynków Domu Kultury. Gmina Halinów będzie również zabiegać w bieżącym roku o dofinansowanie

rewitalizacji terenu wokół budynków Domu Kultury przy ulicy 3 Maja. Więcej na
ten temat w kolejnym numerze.
Ważnym punktem w budżecie jest
też zapis o zakupie średniego samochodu bojowego dla OSP Długa Kościelna. Strażakom marzy się taki pojazd, ale
koszt zakupu może wynieść nawet 800
tys. złotych. Kilka sołectw przeznaczyło
środki z funduszy sołeckich na ten cel.
Mimo to kwota przeznaczona z budżetu (200 tys. zł) jest niewystarczająca, więc
potrzebne będzie szukanie dodatkowych
środków spoza budżetu.
Zadaniem gminy jest też ciągła poprawa warunków edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży. Burmistrz planuje termomodernizację wszystkich szkół. Jest szansa

Dochody gminy rosną
Gmina Halinów się rozwija i widać to
na każdym kroku – przybywa mieszkańców, powstają nowe drogi i chodniki,
nowe odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Tendencją budżetu jest z roku
na rok stały wzrost dochodów własnych.
Dzieje się tak, ponieważ są większe wpływy z podatków i to zarówno tych od nieruchomości, jak i tych od osób fizycznych
i prawnych. Efekty przynosi prowadzona wśród mieszkańców od kilku lat akcja „Wpisz Gminę Halinów jako miejsce
zamieszkania”. Podatki z PIT-ów w 37%
wracają do budżetu gminy. Ponadto dzięki
planom zagospodarowania, które uchwala gmina powstają nowe zakłady pracy,
a płacone przez nich podatki zwiększają
wpływy budżetowe. Oby taka tendencja
utrzymywała się jak najdłużej. 
DK

W tym roku nakładki za 2,5 mln zł

W

ciągu minionych lat
wiele ulic na terenie gminy zmieniło
się nie do poznania,
ponieważ z roku na rok Rada Miejska w
Halinowie wraz z Burmistrzem przeznaczała w budżecie znaczne środki finansowe na nowe nakładki asfaltowe. W 2018
roku nasi samorządowcy wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców niezadowolonych ze stanu dróg gruntowych
po zimie (drogi często były nieprzejezdne, grząskie) planują wydać na ten cel
rekordową kwotę ponad 2,5 mln zł. Bieżące utrzymanie dróg gruntowych w dobrym stanie w miesiącach deszczowych i
w okresie roztopów jest praktycznie niemożliwe, dlatego Gmina Halinów chce
wykonać jak najwięcej nowych nakładek
poprawiających komfort życia mieszkańców.
Nowe nakładki planujemy między innymi na ulicach:

- Parkowa w Halinowie (od Partyzanckiej do Wschodniej)
- Baśniowa w Halinowie
- Nad Stawami w Halinowie
- Parkowa w Okuniewie
- Akacjowa w Okuniewie
- przedłużenie Poligonowej w Okuniewie
- Jaworowa w Hipolitowie
- Grabowa w Hipolitowie (do Cisowej)
- Cisowa w Hipolitowie (od Grabowej
do Wierzbowej)
- Szarotki /Kryształowa w Cisiu i Wielgolesie Brzezińskim
- Chrobrego w Wielgolesie Brzezińskim
-
Jagiełły w Wielgolesie Brzezińskim
(wraz z sięgaczem do Mieszka I i Królowej Jadwigi)
- droga 111 w Wielgolesie Duchnowskim
- droga 28 w Wielgolesie Duchnowskim
- droga przy Szkole w Brzezinach
- droga w Chobocie (od drogi powiatowej do początku lasu)
- Wspólna w Józefinie
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- Brzezińska w Nowym Koniku (do Dębowej)
- Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej (przedłużenie w stronę kościoła)
- Zagórze połączenie do drogi wojewódzkiej 637
W wyniku przetargu wykonawcą będzie PBDiM Mińsk Mazowiecki.

INFORMACJE
GMINY HALINÓW

Rekordowa dotacja
i rekordowa inwestycja

BURMISTRZ HALINOWA ADAM CISZKOWSKI POZYSKAŁ REKORDOWE ŚRODKI UNIJNE
– PONAD 25 MLN ZŁ W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI! SĄ TO NAJWIĘKSZE W HISTORII PIENIĄDZE POZYSKANE DLA GMINY HALINÓW I BĘDĄ PRZEZNACZONE NA DALSZĄ
ROZBUDOWĘ KANALIZACJI ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. PODKREŚLIĆ TRZEBA, ŻE TO
HISTORYCZNY SUKCES PANA BURMISTRZA I CAŁEGO HALINOWSKIEGO SAMORZĄDU.

W

ramach projektu
wybudowane zostanie 23,9 km kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy Halinów w miejscowościach: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka
i Józefin. Projekt zakłada także wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w Długiej
Kościelnej. W efekcie zrealizowania inwestycji, przepustowość oczyszczalni ścieków zwiększy się z 1578 m3/d
(11.400 RLM) do 3648 m3/d (27.625
RLM) co pozwoli w przyszłości na
przyłączenie do sieci kanalizacyjnej kolejnych miejscowości. Zakończenie realizacji projektu przewidziane zostało do
dnia 31 grudnia 2020 r.

O dotację z Funduszu Spójności nasz
Urząd zabiegał od dawna. Ostatecznie
20 marca 2017 roku podpisana została
umowa na dofinansowanie ze środków
unijnych projektu pt.: „Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów”,
który będzie kolejnym ważnym etapem
w rozwiązaniu problemu gospodarki wodno-ściekowej na obszarze naszej
Gminy. Na realizację projektu Gmina
Halinów pozyskała 25 428 709,41 zł
(planowany całkowity koszt projektu
wynosi 49 062 451,10 zł.). Sygnatariuszami umowy po stronie Gminy Halinów był Burmistrz Adam Ciszkowski
oraz Skarbnik Aneta Leleń, a po stronie
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan Prezes Kazimierz Kujda.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ:
1. Przepompowania ścieków „Długa Szlachecka” wraz z przewodem tłocznym
w m. Długa Szlachecka oraz w m. Długa Kościelna gm. Halinów
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Popiełuszki, ul. Mickiewicza w m. Długa Szlachecka
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego, Dąbrowskiego, Warszawskiej,
Matejki w m. Długa Szlachecka gm. Halinów
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego, ul. Popiełuszki, ul. Żelaznej
m. Budziska i Długa Szlachecka
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jastrzębia, Strusia, Orla w m. Budziska i Długa
Szlachecka
6. Budowa przepompowani ścieków „Budziska” z przewodem tłocznym w m. Długa
Szlachecka
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, Morwy, Ananasowej, Żurawinowej,
Truskawkowej, Czereśniowej, Poziomkowej, Gruszkowej, Różanej, Oliwkowej,
Figowej, Magnolii, Jaśminowej w Kazimierowie i Długiej Kościelnej
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelaznej, Wiosennej, Osiedlowej, Willowej
w m. Długa Szlachecka
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelaznej w m. Długa Szlachecka
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego w m. Halinów, ul. Chojniak
w m. Długa Kościelna, ul. Bażantów w m. Józefin
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Alpejskiej, Złotych Gór, Tatrzańskiej, Świętokrzyskiej w m. Mrowiska, ul. Zastawie w m. Krzewina, ul. Pomarańczowej, Cytrynowej,
Jagodowej, Morelowej, Dzikiej Róży, Różanej, Zastawie w m. Kazimierów
12. Budowa kanalizacji w ul. Królewska w m. Józefin
13. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Długiej Kościelnej
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Należy podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do pozyskania tak ogromnego dofinansowania, poczynając od Burmistrza Adama Ciszkowskiego, który nie
tylko był inicjatorem złożenia wniosku,
ale odpowiadał za jego przygotowanie
i lobbowanie u osób decyzyjnych. Podziękować należy osobom, które o całe
przedsięwzięcie wnioskowały – jak Przewodniczący Rady Marcin Pietrusiński,
który od lat walczył o budowę kanalizacji
m.in. w Długiej Szlacheckiej oraz pozostałym radnym Rady Miejskiej w Halinowie
z klubu radnych wspierających Burmistrza. Spośród Sołtysów wymienić należy przede wszystkim sołtysa Kazimierowa
Sławomira Kostkę, który również od lat
zabiegał o kanalizację w Kazimierowie
oraz pozostałych sołtysów z zainteresowanych miejscowości. Oczywiście podziękowania należą się również pracownikom
Urzędu Miejskiego i Zakładu Komunalnego, którzy cały projekt przygotowywali,
wymienić należy wiceburmistrza Adama
Sekmistrza, Dyrektor Zakładu Komunalnego Małgorzatę Komudę-Ołowską,
i pracowników: Agnieszkę Księżopolską,
Annę Cichewicz, Agnieszkę Maciążek i
Alicję Boguszewską.
W 2018 roku rozpoczęła się realizacja projektu, a ze względu na swoją wielkość, jest podzielone na 13 zadań (patrz
ramka). Obecne zaawansowanie prac
wygląda następująco:
Rozstrzygnięto przetargi na dwa zadania kanalizacyjne w miejscowości
Długa Szlachecka - na ul. Spokojnej,
ul. Popiełuszki oraz ul. Mickiewicza,
zaś w ul. Popiełuszki wybudowana zostanie również przepompownia. To zadanie wykona firma „Lesan” Leszek
Klonowski. Wartość 3 mln 300 tys. zł.
Drugie zadanie, budowa kanalizacji w
ul. Wyszyńskiego i ul. Matejki oraz ulicach bocznych wykona ta sama firma.
Wartość: 1 mln 900 tys. zł.

INFORMACJE
GMINY HALINÓW

W ostatnim czasie otwarto przetargi
na kanalizację tłoczną od Kazimierowa
w stronę oczyszczalni ścieków w Długiej
Kościelnej wraz z budową sieci w osiedlu
pomiędzy ul. Różaną a ul. Czereśniową.
Ogłoszono również przetarg na kanalizację w ul. Dąbrowskiego, ul. Bażantów,
części ul. Chojniak. Kolejny przetarg
ogłoszono na ul. Wyszyńskiego (druga
część), przy tej okazji będzie zbudowana
również przepompownia w Długiej Szlacheckiej.
Mamy nadzieję, że kolejne etapy inwestycji będą przebiegały sprawnie i terminowo.
Budowa kanalizacji
w Długiej Szlacheckiej
rozpoczęta
W związku z zawarciem umów w
ramach programu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności Unii
Europejskiej, w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu , Działanie 2.3.Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach firma Zakład Wielobranżowy
„LESAN” Leszek Klonowski rozpoczęła prace budowlane związane z realizacją Kontraktu nr 1
- (Zadanie 1 i Zadanie 2) budowa
bezskratkowej przepompowni ścieków sanitarnych „Długa Szlachecka” wraz z przewodem tłocznym w
m. Długa Szlachecka i Długa Kościelna oraz budowa kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w ul. Popiełuszki oraz ul. Mickiewicza w m.
Długa Szlachecka. Kontraktu nr 2
– (Zadanie 3) – budowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul.
Wyszyńskiego, ul. Dąbrowskiego,
ul. Warszawskiej, ul. Matejki w m.
Długa Szlachecka.
Łączna wartość prac: 5.227.500 zł
Przewidywany termin prac: do
30.09.2018 r.
Mieszkańców prosimy o zwracanie
szczególnej uwagi na wprowadzone ograniczenia i objazdy. Prosimy
również o wyrozumiałość dla ekip
budowlanych w czasie prowadzenia
prac.

OD LEWEJ: PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE MARCIN
PIETRUSIŃSKI, MINISTER HENRYK KOWALCZYK, MARSZAŁEK MARIA KOC,
BURMISTRZ HALINOWA ADAM CISZKOWSKI I WICEPREZES NFOŚiGW ANNA
KRÓL.

PIERWSZE PLANY DOTYCZĄCE KANALIZACJI W DŁUGIEJ SZLACHECKIEJ i dalej w Budziskach powstały w 2008 roku. Wtedy to rada przekazała środki
na projekt, była to kwota ponad 300 tyś zł. Wydawało się, że kiedy w roku bodajże
2010 ówczesna burmistrz Halinowa złożyła wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji ze środków unijnych jesteśmy już blisko sukcesu. Niestety wniosek okazał
się totalną klapą ponieważ np. to co miało być projektem kompletnym wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami okazało się czymś co trudno nazwać nawet koncepcją.
Dodatkowo sprawę komplikował fakt, że aby ubiegać się o poważne środki Długa
Szlachecka musiałaby być ujęta w obszarze tzw aglomeracji, a tego warunku przy
składaniu wniosku także nie spełniono. Podobnie sprawa miała się jeżeli chodzi o
Kazimierów czy Mrowiska. Projekt został wręcz zmiażdżony przez osoby oceniające, a efektem było to, że nadal mieszkańcy dynamicznie rozwijających się miejscowość położone bezpośrednio lub bardzo blisko oczyszczalni ścieków i mające
łącznie grubo ponad 2000 potencjalnych odbiorców usługi nadal mogły tylko marzyć o kanalizacji. Ciekawe, że wyżej wymienione miejscowości nie były wpisane
w aglomerację, a np. Konik Stary i Nowy już tak. To wszystko zmieniło się w 2010 i
2011 roku wraz ze zmianą w urzędzie, która nastąpiła w wyniku wyborów wygranych przez burmistrza Adama Ciszkowskiego i jego komitet wyborczy.
ROZPOCZĘLIŚMY OD PRZYGOTOWANIA NOWYCH PROJEKTÓW i przede
wszystkim od poprawienia obszaru aglomeracji, dzięki czemu mogliśmy ubiegać
się o środki z Funduszu Spójności. Efektem perfekcyjnie przygotowanego wniosku
były pozyskane w 2017 roku rekordowe środki zewnętrzne w historii samorządu
gminy Halinów – 25.000.000 zł. Dziś mamy tego wymierne efekty rozstrzygnięto
pierwsze przetargi na inwestycję, której całkowite koszty wraz z wkładem gminy to
niemal 50.000.000 zł. Rozstrzygnięcia dotyczą m.in. Długiej Szlacheckiej, Kazimierowa, Mrowisk, a w rozstrzygnięciu lub w przygotowaniu do ogłoszenia są kolejne
na: dalszą część Długiej Szlacheckiej, część Budzisk, ulice w Józefinie, Długiej Kościelnej, Halinowie, Mrowiskach i Kazimierowie. Oczywiście przy takim przyroście
sieci konieczna jest też modernizacja oczyszczalni w Długiej Kościelnej, która także zostanie wykonana z tego projektu.
Gdyby ktoś w 2010 roku zapytał mnie gdzie realnie za 10 lat dotrze kanalizacja, bardzo nieśmiałe powiedziałbym, że może Długa Szlachecka część Kazimierowa i tyle.
Po zakończeniu inwestycji sieć kanalizacyjna dotrze do Mrowisk, na granicę z Krzewiną i Cisiem oraz do Budzisk po tej stronie rzeki Długiej. Realny będzie jej dalszy
rozwój zarówno w stronę Konika Starego i Nowego, Krzewiny i dalej przez Cisie.
MÓWIĄC O SUKCESIE NALEŻY WSPOMNIEĆ O POMOCY I WSPARCIU ze
strony naszych parlamentarzystów, pani marszałek senatu Marii Koc, panu posłowi,
ministrowi środowiska Henrykowi Kowalczykowi, posłowi ziemi mińskiej Danielowi
Milewskiemu i wszystkich, którzy wspomogli gminę Halinów w tym trudnym zadaniu.
Teraz przed urzędem ogromna praca do wykonania, chodzi o to aby po zakończeniu budowy można było powiedzieć, że w ślad za dobrze przygotowanymi papierami, perfekcyjnie prowadzony był także nadzór nad inwestycją i jej rozliczenie.
Marcin Pietrusiński
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PRZEDRUK

Idą duże zmiany
na trasie kolejowej

W ROZMOWIE Z LOKALNĄ BURMISTRZ HALINOWA ADAM CISZOWSKI ZDRADZA, KTÓRE
INWESTYCJE NA I WOKÓŁ LINII KOLEJOWEJ MIĘDZY MIŁOSNĄ A MIŃSKIEM MAJĄ
NAJWIĘKSZE SZANSE NA REALIZACJĘ.

O

potrzebie
budowy
chodników przy szlabanach przy PKP Cisie
i w Józefinie pisaliśmy
pod koniec grudnia („Chodniki przy
torach – sprawa jest pilna”, Lokalna nr
50/2017) zaraz po tym, jak pod petycją
o budowę przejścia w Wielgolesie Brzezińskim (przystanek PKP Cisie) podpisało się 440 osób.
440 podpisów
– Zależy mi na bezpieczeństwie. Mieszkam w pobliżu, mam małe dzieci, które tędy chodzą, dlatego zainteresowałam się
tym problemem – mówiła Lokalnej nasza
Czytelniczka Katarzyna Brzezicka, która
wspólnie z sołtys Cisia Moniką Rupniewską zebrała podpisy w ciągu dwóch dni.
„…zwracamy się z prośbą o (…) wybudowanie chodników i wyznaczenie
przejść dla pieszych łączących istniejące
ciągi komunikacyjne (…) W warunkach
(…) nieustannego zwiększania się ruchu
samochodowego oraz rozpoczynającej
się wkrótce budowy autostrady A-2, konieczne jest odsunięcie ruchu pieszych od
ruchu odbywającego się po jezdni” – napisali mieszkańcy w liście do burmistrza
Halinowa Adama Ciszkowskiego. Pod
petycją widniały też podpisy i pieczęcie
kilkorga sołtysów z terenu gminy.
Projekty w tym roku
Burmistrz tłumaczył, że od kilku miesięcy prowadzi negocjacje dotyczące budowy przejść zarówno w Cisiu, jak w
Józefinie. Podczas ubiegłotygodniowej
rozmowy z Lokalną potwierdził wcześniejsze informacje.
– Staramy się o budowę chodników na
obu przejazdach kolejowych. Sprawa wymaga negocjacji z PKP PLK, bo nie dość,
że teren należy do tej spółki kolejowej, to
koszty są ogromne. Gminę stać oczywiście
na wybudowanie chodnika, ale oprócz te-

go trzeba przebudować trakcję kolejową, a
to już są miliony. Chcemy przekonać do tej
inwestycji kolejarzy, mam nadzieję, że się
uda. W każdym razie w tym roku chcemy
zrobić dokumentację projektową – zapewnia Ciszkowski.
Gdzie nowy przystanek?
Rozmowy z władzami PKP PLK dotyczą też powstania trzeciego na terenie
gminy przystanku kolejowego. Chodzi
oczywiście o Józefin.
– Odcinek między stacjami Sulejówek
Miłosna i Halinów to cztery kilometry, czyli więcej niż średnia odległość między stacjami na tym odcinku trasy (ok. 2 km).
Przydałby się więc przystanek. Tym bardziej, że w Józefinie, Grabinie, Długiej
Kościelnej i Szlacheckiej, Nowym Koniku
mieszka coraz więcej ludzi, powstają nowe
osiedla. Przystanek w tym miejscu będzie
więc na pewno wykorzystywany – tłumaczy burmistrz Halinowa. – PKP PLK są
zainteresowane, ale są tylko właścicielem
infrastruktury. Dlatego trzeba teraz negocjować z przewoźnikami, m.in. Kolejami
Mazowieckimi, podlegającymi pod urząd
marszałkowski. W tym roku chcemy wystąpić do marszałka województwa oraz do
przewoźników o opinie. A także, wspólnie
z PKP PLK, sporządzić koncepcję. Zakładam, że innych kosztów tej inwestycji gmina nie poniesie, oczywiście poza dojazdami
i parkingiem – zapewnia burmistrz.
Szosa i tunele
Ciszkowskiemu marzy się też ciąg dróg
wzdłuż torów po ich południowej stronie.
– Od Miłosny przez Grabinę, Józefin,
Halinów, Hipolitów i dalej w stronę Dębego. Kolei też przydałaby się taka wygodna szosa serwisowa, więc liczymy na ich
wsparcie finansowe – mówi.
Okazuje się, że w planach PKP PLK są
także bezkolizyjne przejazdy pod torami.
– To już inicjatywa kolei – mówi Cisz-
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kowski. – Spółka chciałaby zbudować tunele na terenie gmin Cegłów i Halinów. U nas
– w samym Halinowie i Józefinie. O ile w
centrum Halinowa wydaje mi się to niemożliwe architektonicznie (może tylko przejście
dla pieszych i rowerzystów – podziemne albo kładka?), to w Józefinie jak najbardziej.
Podobno jest szansa, że pieniądze na te tunele znajdą się w przygotowywanym planie
finansowym PKP PLK na okres po 2021 roku – spodziewa się burmistrz.
Na terenie powiatu mińskiego PKP
PLK planują także m.in. rozbudowę
dworca w Mińsku Mazowieckim i budowę przystanku w Stojadłach. To drugie przedsięwzięcie będzie korzystne dla
mieszkańców gmin zwłaszcza po wprowadzeniu w Mińsku strefy płatnego parkowania. Mówi się też o bezkolizyjnym
przejeździe w ciągu ulicy Siennickiej w
Mińsku oraz o budowie trzeciego toru,
który pozwoli na rozdzielenie ruchu dalekobieżnego, regionalnego i towarowego.
W rozmowach z władzami PKP PLK
oprócz samorządowców uczestniczą parlamentarzyści – senator Maria Koc i poseł Daniel Milewski.
Robert Nowiński

Tygodnik LOKALNA nr 4 (720),
wt. 23 stycznia 2018
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Komentarz Burmistrza
Halinowa:
Od kilku miesięcy osobiście prowadzę rozmowy związane z inicjatywą Radnych Edyty Woźniakowskiej,
Jana Papisa i Mirosława Szmurło dotyczącej budowy przejść dla pieszych
przez tory kolejowe w Cisiu i Józefinie. Sprawa była poruszana na różnych
szczeblach, zarówno spółki PKP PLK,
Powiatu Mińskiego, prosiłem również
o wsparcie tej inwestycji parlamentarzystów naszego regionu m.in. Panią
Marszałek Senatu Marię Koc. Temat
jest skomplikowany, ponieważ wspomniane przejazdy kolejowe w naszej
Gminie są częścią dróg powiatowych,
ale zarazem znajdują się w tzw. "terenie zamkniętym" będącym własnością PKP. Dlatego wszelkie inwestycje
w tych miejscach muszą być wykonane we współpracy Powiatu, Gminy
i PKP. Ale tak naprawdę kluczowa jest
tu postawa PKP. Sporym problemem są
ogromne koszty, które mogą sięgać nawet kilku milionów złotych, ze względu na konieczną przebudowę trakcji
kolejowych. Staramy się, aby koszty te
pokryła spółka PKP PLK, i z naszych
rozmów wygląda na to, że jest taka
możliwość. Chcemy, żeby w przyszłym
roku została wykonana dokumentacja
projektowa dotycząca zarówno przejścia w Cisiu jak i w Józefinie. Będziemy
na bieżąco informować mieszkańców
Gminy Halinów o postępach prac
w tej sprawie.
Adam Ciszkowski

POSEŁ DANIEL MILEWSKI I BURMISTRZ ADAM CISZKOWSKI NA SPOTKANIU
Z WŁADZAMI PKP.

RADNA EDYTA WOŹNIAKOWSKA ZABIEGA O BUDOWĘ PRZEJŚCIA DLA
PIESZYCH PRZY PKP CISIE.

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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Zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w
formie dotacji, w kwocie 244 038,11 zł
Gmina Halinów uzyskała dofinansowanie na zakup 58 kotłów dla mieszkańców, którzy zdecydowali się zastąpić mało efektywne kotły węglowe oraz gazowe
na źródła ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (kotły
na pellet/gaz). Poziom dofinansowania na wymianę pieca wynosił 75% kosztów
kwalifikowanych, kwota ta nie mogła być jednak wyższa niż 5.000,00 zł. Pozostałe
koszty realizacji przedsięwzięcia pochodziły z wkładu własnego mieszkańca.
Program „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego
– ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. Program ten służyć ma poprawie jakości powietrza – ograniczeniu dwutlenku węgla CO2, pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń
powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie wynosi
244 038,11 zł.
Data zakończenia zadania to: 30.11.2017 r.

R E K LA M A

w INFORMACJACH
Gminy Halinów

redakcja@gckgminahalinow.pl

Szkoła
Muzyczna
działa
OD 1 WRZEŚNIA 2017 ROKU
DZIAŁA W HALINOWIE
NIEPUBLICZNA SZKOŁA
MUZYCZNA I STOPNIA,
A ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W HALINOWIE PRZY
UL. OKUNIEWSKIEJ 115.
Dzięki kadrze w niej pracującej na czele z nauczycielami i Dyrektorem szkoły oraz właścicielem i założycielem szkoły
Pauliną Rąbalską młodzi muzycy prezentowali swoje umiejętności pięciokrotnie
na terenie Halinowa, a niektórzy z nich w
drugim tygodniu ferii zimowych 2018 r.
koncertowali w Szkole Muzycznej im.
Mieczysława Karłowicza w Zakopanem
oraz w ośrodku wypoczynkowym Limba
w Poroninie na warsztatach muzycznych.
Nasi młodzi muzycy mieli możliwość
współpracy w grze zespołowej z trzema
innymi szkołami muzycznymi, działającymi na terenie woj. mazowieckiego,
między innymi: ZSM w Siedlcach, MSA
I st im Konstantego Ryszarda Domagały i Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st
w Legionowie. Teraz naszych uczniów
czekają zmagania konkursowe oraz kolejne koncerty na terenie całego kraju.
Inf. SM
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W urzędzie od 1 stycznia
2018 możemy płacić kartą
ROZMOWA Z SEKRETARZEM
GMINY HALINÓW ROBERTEM
GRUBKIEM
Panie Robercie już jakiś czas temu
w Polsce ruszył program upowszechniania płatności bezgotówkowych
w administracji publicznej. Gmina
Halinów idzie z duchem czasu i ułatwia mieszkańcom rozliczenia.
Popularność płatności bezgotówkowych w Polsce w ostatnich latach dynamicznie rośnie. Wielu mieszkańców
wręcz domagało się takiej formy rozliczania z urzędem. Zauważyliśmy w Halinowie ten problem i dzięki temu i my
dziś możemy korzystać z możliwości
bezpłatnego, bezgotówkowo płacenia
za czynności administracyjne. Jeszcze
w 2015 r., 70 proc. badanych nie korzystało z płatności bezgotówkowej
w urzędzie, ponieważ nie miało takiej
możliwości. Na szczęcie to się zmieniło,
również w urzędzie, powinna wystarczyć
karta lub komórka – tak jak to się dzieje
w wielu sklepach.

PŁATNOŚCI DOKONUJEMY
NA BIURZE PODAWCZYM URZĘDU.

Mija pierwszy kwartał 2018 roku jakie
wymierne efekty przyniosła ta zmiana?
Mieszkańcy coraz chętniej korzystają
z płatności mobilnych, ale na razie nadal to transakcje gotówkowe przeważają. Wielu mieszkańców dopiero po
pojawieniu się w urzędzie dostrzega ta-

REKLAMA

ką możliwość, często przychodzą już
z wybranymi wcześniej z bankomatu pieniędzmi. Efekt jest taki, że następnym razem będą już pamiętali.
Czy mieszkańców nadal trzeba zachęcać do tego, aby częściej rezygnowali z płacenia gotówką?
Na szczęście oprócz naszych działań mamy też wsparcie ogólnopolskie
- został stworzony i uruchomiony program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej,
a jednym z zaplanowanych działań było wprowadzenie możliwości płacenia
w urzędach kartą i telefonem.
Na koniec proszę przypomnieć za co
mieszkańcy gminy Halinów mogą zapłacić kartą?
Osoby załatwiające sprawy w urzędzie
przede wszystkim mogą opłacić podatek od nieruchomości, rolny i leśny, uiścić
opłaty za odbiór odpadów komunalnych
oraz inne należności budżetowe stanowiące
dochód Gminy Halinów m.in. za wydanie
odpisu aktu małżeństwa, odpisu skróconego aktu zgonu, wydanie wypisu i wyrysu.
Na koniec warto pamiętać, że płatności bezgotówkowe są bezpieczniejsze,
można np. szybko zastrzec kartę czy płatność komórką i te pieniądze już nie wypłyną z naszego konta.
Dziękuję za rozmowę.
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SPOTKANIE ODBYŁO SIĘ W WILLI ZAGÓRZE

Powiatowy Dzień Sołtysa w Halinowie
26 marca 2018 roku w hotelu Willa
Zagórze w Gminie Halinów odbyło się
uroczyste spotkanie z okazji Powiatowego Dnia Sołtysa. Wzięło w nim udział
ponad 70 sołtysów z terenu Powiatu
Mińskiego, w tym sołtysi z terenu Gminy Halinów. Spotkanie poprowadzili:
Marszałek Senatu RP Maria Koc, Poseł
na Sejm RP Daniel Milewski, Burmistrz
Halinowa Adam Ciszkowski, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski,
Wicestarosta Miński Krzysztof Płochocki, Sekretarz Halinowa i Radny Powiatowy Robert Grubek, Kierownik Oddziału
Powiatowego ARiMR Robert Ślusarczyk i Kierownik Oddziału Powiatowego
KRUS i zarazem Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie Marcin Pietrusiński. Spotkanie było okazją do wręczenia
okolicznościowych odznaczeń, ale tak-

POSEŁ NA SEJM DANIEL MILEWSKI, RADNY POWIATOWY MAREK KAIM,
MARSZAŁEK SENATU MARIA KOC, WICEWOJEWODA MAZOWIECKI SYLWESTER
DĄBROWSKI, WICESTAROSTA MIŃSKI KRZYSZTOF PŁOCHOCKI.

że okazją do bezpośredniego spotkania
sołtysów z przedstawicielami lokalnych
władz samorządowych i państwowych.
Uroczystość umilił recital instruktora gitary z Gminnego Centrum Kultury w

Pamiętajmy o własnej historii
4 marca 2018 roku ulicami centrum
Halinowa przebiegli uczestnicy największego Biegu Pamięci w Polsce – Biegu Wilczym Tropem Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Wzięło w nim udział blisko
60 osób. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda, a lokalnie Burmistrz Halinowa Adam
Ciszkowski. Organizatorem lokalnym
wydarzenia była Fundacja Dziękujemy
Za Wolność. Współpraca Powiat Miński,
Gminne Centrum Kultury i OSP Długa
Kościelna.
Każdy uczestnik biegu otrzymał specjalnie przygotowany pakiet startowy
m.in. z pamiątkowym medalem i koszulką z wizerunkiem Żołnierzy Wyklętych.
Całość została profesjonalnie zorganizowana przez GCK, a pakiety były do odbioru w Kawiarence Internetowej GCK.

Halinowie i Okuniewie Marcina Kołdry
oraz występ sołtysa i radnego Okuniewa
Krzysztofa Mościckiego. Całość zakończyła się poczęstunkiem.
Oprac. GCK

Wyniki Biegu
W kategorii kobiet:
I – Elżbieta Pietroń
II – Agata Wasiljew
III – Aneta Szmejter
W kategorii mężczyzn:
I – Robert Zagórny
II – Tomasz Jaworski
III – Tomasz Wojciechowski

ZWYCIĘŻCZYNIE W KATEGORII
KOBIET

Co ważne – dopisała pogoda, a dystans
1963 m ukończyli wszyscy zawodnicy.
Dodatkowo, członkowie Stowarzyszenia
im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich
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W kategorii młodzieżowej:
I – Maciej Jaworski
II – Emil Filipowski
III – Sebastian Stachyra
z Halinowa przygotowali stanowisko historyczne. Na zakończenie organizatorzy
przygotowali gorącą grochówkę.
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Losy Józefa Miłosza

– telegrafisty z naszego rejonu
WOJENNE LOSY POLSKI TO NIEZLICZONY SZEREG ZDARZEŃ, KTÓRE ZAPISANE SĄ
W PAMIĘCI ODCHODZĄCEGO JUŻ POKOLENIA.
W trakcie II wojny światowej niejednokrotnie trzeba było
zmieniać miejsce zamieszkania, czy to dla bezpieczeństwa czy za
poszukiwaniem pracy. Poza miastem bywało bezpieczniej, a na
terenach wiejskich łatwiej było o żywność i utrzymanie rodziny.
I tak z Warszawy z ul. Ossowskiej do miejscowości Krzewina w
ówczesnej gminie Okuniew, sprowadził się z żoną i córką Józef
Miłosz radiotelegrafista, który później przyjął pseudonim „Biały”. Józef Miłosz był przedwojennym fachowcem z Centralnego
Biura Operacyjnego Ministerstwa Poczty i Telegrafów. Urodził
się 9 kwietnia 1905 roku w Książęcej Woli. Na tym terenie
wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. Zataił w kennkarcie swój
zawód i stał się bauerem (rolnikiem). W ten sposób zakonspirowany trafił do grupy sabotażowo – dywersyjnej. Grupa ta początkowo zajmowała się podcinaniem słupów telegraficznych i
energetycznych. Kiedy Józef Miłosz podał swoje prawdziwe wykształcenie wzbudził zainteresowanie Komendy Głównej i od
razu zaangażowano go do innych zadań, docelowo: Komenda
Główna Armii Krajowej - Oddział V (Dowodzenie i Łączność)
- batalion radiotelegraficzny „Iskra” - kompania „Orbis”.
Po raz pierwszy w akcji związanej z przekazywaniem informacji drogą telegraficzną działał w miejscowości Mrozy w starym gospodarstwie za sanatorium Rudka, skąd miał przekazać
obfity materiał dostarczony mu przez łączniczkę o pseudonimie Basia. Podczas nadawania kolejnych depeszy, komunikując
się ze swoim londyńskim odpowiednikiem tracił zasięg i cała
czynność bardzo się przedłużała. Zarówno telegrafista jak i oddział przeznaczony do jego ochrony zostali zlokalizowani przez
Niemców, którzy jednak pomylili budynki. Miłosz, który zatarł
ślady po swoim działaniu skrył się w lesie, a żandarmeria otworzyła ogień rozświetlając racami niebo nad obiektami w starym
gospodarstwie. Niemcy chcąc zniszczyć punkt służący komunikacji polskiemu podziemiu pomylili budynki, zresztą Józefa
Miłosza i jego łącznika już tam nie było.
Urządzenia służące do przekazywania informacji takie jak radiostacje w czasach okupacji były towarem deficytowym, a jednocześnie bardzo ważnym. Na uwagę zasługuje historia z życia
Józefa Miłosza, która odbyła się w naszej okolicy. Po udanym zamachu przeprowadzonym przez AK na szefie gestapo w Mińsku
Mazowieckim Schmidtcie, „Biały” w tym czasie zgłosił zapotrzebowanie na nową radiostację. Wyznaczono do jej przewiezienia
łączniczkę o pseudonimie Basia. Miała dotrzeć z Warszawy do
Dębego Wielkiego. „Biały” czekał na nią w domu granatowego
policjanta (polski policjant zmuszony do służby przez Niemców)
członka organizacji nieopodal stacji kolejowej. W jednej chwili na stacji zjawili się Niemcy. Znajdowali się na stacji żandarmi
i tajniacy, zapowiadało się przeszukanie podróżnych. Wszyscy
domownicy policjanta wraz z Józefem zamarli. Groziła wszystkim wpadka, dziewczyna miała 17 lat, była niepozorną blondynką. Żandarmeria po kolei legitymowała wszystkich, na wszelki
wypadek policjant z żoną, Miłoszem i dwójką małych dzieci wyszli z domu. Dziewczyna zachowała jednak zimną krew. Miała
radiostację w koszyku pełnym warzyw. Przechodziła obok Niemców, dowódców akcji i zeszła z peronu. Sytuacja niesamowita
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i mrożąca krew w żyłach, ale nie złapali jej. „Biały” przejął radiostację i odjechał. Jakiej odwagi trzeba było, aby nie spanikować…
Jak niebezpiecznym zajęciem była ciężka służba telegrafisty Armii Krajowej nie trzeba chyba nawet się domyślać. Akcje były
zazwyczaj zorganizowane w ten sposób, że jeden oddział lokalizował miejsce „grania”, czyli nadawania wiadomości, a dopiero
w tym umówionym miejscu zjawiał się „Biały”. Czasem ktoś dowoził radiostację, czasem sam się z nią przemieszczał, co było najbardziej ryzykowne. Niemcy stale zacieśniali pętlę. Pewnego razu
jego kolega „Karnot” dowoził radiostację na umówione miejsce w Ładzyniu. Napotkał patrol Wehrmachtu i wywiązała się
strzelanina. Młody chłopak nie zdążył przeskoczyć za ogrodzenie
i tam dosięgła go niemiecka kula. Ranny woźnica uratował radiostację, a „Biały” musiał się ukrywać, był już szpiegowany.
Z biegiem czasu Miłosz stał się najbardziej poszukiwanym telegrafistą w Polsce. Niemcy znali jego obyczaje, rekonstruowali
jego wygląd. Niemieccy spece łamali sobie na nim jednak zęby.
Był on głównym ogniwem łączności między Warszawą a Londynem. Hans Transfeld szef gestapo oraz jego komisarze byli wściekli. Miłosz zyskał przydomek „Nieuchwytny Bies”, co
było swoistym wyrazem uznania dla niego ze strony okupanta. W swojej służbie konspiracyjnej „Biały” osiągnął swoisty rekord: 3000 grup wyrazów podczas seansu, który trwał półtorej
godziny. Stał się wirtuozem w swojej dziedzinie, do tego nadawał często w skrajnych warunkach, niebezpiecznych. Niemcy nieustannie urządzali na niego obławy. Dziś moglibyśmy
porównać go do człowieka z najlepszych oddziałów do zadań
specjalnych – sypiał na ziemi, przemierzał nieustannie teren,
aby zgubić ślad. Pewnego razu zgubił obławę z psami kryjąc
się na bagnach, gdzie stał w jednym miejscu przez całą noc.
Wielokrotnie uciekał przed kulami. Bywało iż dla zachowania
pozorów musiał prezentować silne nerwy. Z biegiem czasu dowództwo AK utworzyło w Otwocku fikcyjny punkt nadawania
informacji. Służył on za tzw. podpuchę dla Niemców, kiedy Józef Miłosz nadawał z innego miejsca. Niemcy chcąc pochwycić „Białego” angażowali ogromną grupę konfidentów, w której
brali udział volksdeutsche oraz rodowici Niemcy mieszkający
na terenie Polski. Podszywali się nawet pod partyzantów.
Na 28 lipca 1944 roku „Biały” dostał rozkaz stawienia się
w Warszawie i tak znalazł się w ogniu Powstania Warszawskiego, gdzie wykazywał się męstwem w największej zawierusze wojennej. Powstańczy szlak bojowy to Wola, Stare Miasto, kanały
i Śródmieście. Józef Miłosz wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną - uciekł z transportu. Został kawalerem Orderu Wojennego Virtuti Militari kl. 5-ej, odznaczony Krzyżem Armii Krajowej,
Krzyżem Partyzanckim, uhonorowany Odznaką Grunwaldzką.
Te niezwykłe opowieści Gminne Centrum Kultury mogło poznać dzięki Sołtys Żwirówki Pani Stanisławie Osicy, która poznała historię człowieka, radiotelegrafisty mieszkającego niegdyś na
terenie dzisiejszej Gminy Halinów i zaciekawiła nas jego losami.
Wszystkie opisane wyżej historie zaczerpnięte są z przekazów
Pani Stanisławy Osicy oraz z książki Zygmunta Zonika, Alarm
w Kompanii „Orbis” Wydawnictwo MON, 1970 r. 
GCK
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Jeden klub

sportowy

w Halinowie
Odsłonięcie tablicy ks. Andrzejowi
3 MARCA 2018 R. W KOŚCIELE P.W. NMP MATKI ŁASKI
BOŻEJ W HALINOWIE ODBYŁO SIĘ ODSŁONIĘCIE TABLICY POŚWIĘCONEJ KS. KANONIKOWI ANDRZEJOWI
KAMIŃSKIEMU, KTÓRY W LATACH 1993-2009 BYŁ PROBOSZCZEM TEJŻE PARAFII.
Poświęcenia tablicy dokonał ks. prałat,
dziekan dekanatu Sulejówek ks. Jan Ruciński w obecności proboszcza halinowskiej parafii ks. Jana Strzyża, Burmistrza
Halinowa Adama Ciszkowskiego oraz zaproszonych księży, sióstr zakonnych, radnych gminy Halinów, kół parafialnych
z Halinowa oraz rodziny ks. Andrzeja i
gości przybyłych z rodzinnej miejscowości ks. Andrzeja – Białynina. Po mszy św.
odbyło się spotkanie, które poprowadził
pomysłodawca całego wydarzenia pan
Andrzej Goleniak wraz z panią Magdą
Mówińską. Jego głównym punktem był
program słowno-muzyczny pod takim
samym tytułem, jaki nosi nowo wydana
książka ks. Andrzeja „Wspominam dni
dawno minione…”. Program opowiadał
o dzieciństwie, kapłaństwie i wielu prze-

życiach związanych z Halinowem ks. Andrzeja, a został świetnie przedstawiony
przez dzieci i młodzież pod kierunkiem
pani Małgorzaty Cudny. Na zakończenie spotkania pan Andrzej Goleniak podziękował grupie osób, które przyczyniły
się do całej uroczystości. Kwiaty i pamiątkowe książki otrzymali Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski, dyrektor GCK
Dariusz Kowalczyk oraz pani Małgorzata Fidecka, pani Małgorzata Cudny, pani Ewa Szulim, pani Hanna Kulesza, pan
Tadeusz Olechowski – wydawca książki
oraz pani Ewa Dziumak, która niestety
nie mogła przybyć. Na zakończenie odbył
się słodki poczęstunek, a tort, który każdy mógł skosztować był w kształcie książki ks. Andrzeja. Wielu gości wpisało się
też do pamiątkowej księgi.
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W MARCU 2018 ROKU
DOSZŁO DO POŁĄCZENIA
TRZECH JAK DOTĄD
ODDZIELNIE DZIAŁAJĄCYCH
KLUBÓW W JEDEN - KLUB
SPORTOWY HALINÓW. BYŁA
TO PRZEŁOMOWA DECYZJA,
KTÓRA DŁUGO DOJRZEWAŁA,
A JEJ EFEKTEM MA BYĆ LEPSZE DZIAŁANIE SPORTU
W CAŁEJ GMINIE.

N

owy podmiot będzie zrzeszał: siatkarski Lesan i dwa
piłkarskie – Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty
(SRT) oraz KS Respekt. Prezesem KS
Halinów został Lesław Królak (były zawodnik dawnego piłkarskiego KS Halinów), wiceprezesami Piotr Wieczorek
(SRT), Krzysztof Januszewski (Lesan) i
Kamil Kania (Respekt). Kierownikiem
klubu będzie Piotr Nagórka. W skład
klubu wejdą przedstawiciele dawnych
klubów SRT, Respekt i Lesan oraz reprezentanci wszystkich szkół z terenu
gminy Halinów. Celem klubu będzie
szkolenie dzieci i młodzieży w piłce
nożnej i siatkówce oraz promocja gminy. Poza zespołami dzieci i młodzieży
gmina będzie utrzymywać również drużyny seniorów. Zmianie ulega nazwa, na
strojach i w logo pojawi się herb gminy. Jedynie seniorzy pozostają przy nazwie SRT Halinów. Pozostają trenerzy i
obecne drużyny grające w ligach w tym
samym roczniku. W KS Halinów działa obecnie: rocznik 2003, 2005, 2006,
2007 A i B, 2008 A i B, 2009 A B C,
2010 A i B zgłoszone do rozgrywek
MZPN, seniorzy i A klasa.
Połączenie sportu w gminie będzie miało
pozytywne skutki – przekonuje burmistrz
Adam Ciszkowski. - Po pierwsze, łatwiej
będzie planować działania, a po drugie łatwiejszy będzie sposób finansowania i przyznawania dotacji gminnych dla sportu
– dodaje.

INFORMACJE
GMINY HALINÓW

OFERTA EDUKACYJNA 2018/19
Najwyższy poziom nauczania podstawy
programowej w małych klasach i w atmosferze życzliwości

/zwiększona liczba zajęć edukacyjnych z przedmiotów egzaminacyjnych/

Angielski - 6 godzin tygodniowo w małych grupach
Język chiński!
Zajęcia sportowe

/basen, tenis, piłka nożna i inne sporty drużynowe,
łyżwy/rolki, gimnastyka korekcyjna/

Lekki plecak :)

/Wsparcie przy odrabianiu prac domowych w szkole
pod kierunkiem nauczycieli przedmiotowych/

Koła zainteresowań /przedmiotowe i artystyczne/
Edukacja Domowa
Doświadczeni i oddani nauczyciele
Bezpieczeństwo i troska

Szkoła podstawowa i Gimnazjum:
Sulejówek, ul. Żeromskiego 18
Liceum Ogólnokształcące:
Warszawa - Wesoła, al. Piłsudskiego 73

22 783 26 59

Prywatne Szkoły Podstawowa,
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące

731 111 451

moracz.edu.pl

im. Zoﬁi i Jędrzeja Moraczewskich

