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Justyna KarłowsKa z MrowisK 
(na zdjęciu) – trzecia Wicemiss 
Polski 2011 – zachęca do Wzięcia 
udziału W konkursie.
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Fotka w nagrodę!

Gimnazjum 
coraz bliżej

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w tym roku także  
w Gminie Halinów. Akcje zorganizowano w Gminnym 
Centrum Kultury w Okuniewie i Zespole Szkół w Halino- 
 wie. W Okuniewie jedną z nagród było… zdjęcie z Burmis-

trzem Halinowa i zamieszczenie go w piśmie „Informacje Gminy Halinów”, co 
też czynimy. Zdjęcie wylicytował pan Paweł Lipiec z córą Martą. Gratulujemy!

Kanalizacja Okuniewa

22 lutego poznaliśmy nazwę firmy, która wybuduje 
kanalizację w Okuniewie. To Przedsiębiorstwo 
Ogólnobudowlane BUDOSAN Kazimierz 
Czubaszek z Siedlec. Oferta opiewa na 

7 503 000 zł brutto. Wszystkich ofert wpłynęło zaś aż 15. 
– Cieszę się, że przetarg został rozstrzygnięty. Mam też nadzieję, 

że firma wykona prace solidnie i w terminie – podsumował radny z 
Okuniewa Andrzej Milczarek, który najbardziej aktywnie na sesjach 
i komisjach wspierał tę najważniejszą dla Okuniewa inwestycję.

Otwarcie ofert na „Budowę kanalizacji sanitarnej w systemie 
grawitacyjno-pompowym w miejscowości Okuniew, gmina Halinów 
– etap I” w ramach projektu pod nazwą „Zapewnienie prawidłowej 
gospodarki ściekowej na terenie gminy Sulejówek i Halinów” 
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I, 
Gospodarka Wodno-Ściekowa odbyło się 30 stycznia w budynku 
Urzędu Miasta Sulejówek. Zamawiającym jest spółka 
„Eko-Inwestycja”. 

Zadanie obejmuje budowę 8648 mb kanalizacji 
grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami w kierunku 
prywatnych posesji (559 szt.), 6 szt. pompowni ścieków, 
budowę ok. 2288 mb kanalizacji tłocznej wraz z wyko-
naniem przejścia pod dnem rzeki Długiej. 

Planowany termin rozpoczęcia prac to 
kwiecień b.r., a zakończenia wrzesień 2014 r.

 Red.

Trwają prace nad dokumentacją projektową 
nowego Gimnazjum w Halinowie. Wszyst-
ko wskazuje na to, że pierwsza łopata zostanie 
wbita jesienią 2013 r. O całym przedsięwzięciu 

porozmawiamy z przewodniczącą Komisji Oświaty Rady 
Miejskiej w Halinowie Anną Ludwiniak (na zdjęciu). 
Rozmowę tę opublikujemy w następnym numerze.

 Red.
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Płacąc podatek dochodowy w miej- 
scu zamieszkania, masz realny 
wpływ na rozwój swojej miej-
scowości. Większe wpływy z podat-

ków to więcej środków na nowe inwesty-
cje i bieżące naprawy. Mieszkasz na terenie 
gminy Halinów i dotychczas Twój podatek 
trafiał do innego miasta? Czas to zmienić! Na 

dodatek możesz wygrać 
atrakcyjne nagrody. 
Pamiętaj – nie musisz 
być zameldowanym 
na terenie gminy 
Halinów, by wziąć 
udział w naszym 
konkursie. Jak to 
zrobić? Wyjaśniamy 
krok po kroku.

1. Rozliczając 
PIT-37 za 

2012 rok wpisz Gminę Halinów jako miejsce 
zamieszkania.

2. Pobierz KUPON pt. „HALINOWS-
KI HIT-KONKURS PIT” zamiesz-

czony od 1 marca b.r. wraz z Regulaminem 
konkursu na stronie internetowej www.
halinow.pl, www.gckgminahalinow.pl lub 
wytnij go z tego numeru pisma „Informacje 
Gminy Halinów”.

3. Złóż wypełniony KUPON w „Kawi-
arence Internetowej GCK” – w bu- 

dynku Urzędu Miejskiego w Halinowie 
(wejście od ul. Bema, czynne od poniedziałku 
do piątku w godz.10-17). Weź ze sobą doku-
ment tożsamości i kopię PIT-37 ze wskaza-
niem Gminy Halinów jako miejsca zamiesz-
kania.

4. Czekaj na rozwiązanie konkursu, 
które odbędzie się 2 maja b.r. pod-

czas Święta Miasta i Gminy Halinów.

Konkurs rusza 1 marca i potrwa do 30 
kwietnia b.r. 

BuRmistRz Halinowa

adam Ciszkowski

Chcesz wygrać 
SKUTER,
TELEWIZOR LCD 
oraz inne cenne 
nagrody?

REKLAMA

HALINOWSKI HIT  
– KONKURS PIT

Imię i nazwisko: ..............................................................
Adres: ...............................................................................
..........................................................................................
Telefon: ............................................................................
e-mail: ..............................................................................
Wymyśl i wpisz hasło promujące Gminę Halinów:

..........................................................................................

Oświadczenie: Wpisałem(am) Halinów jako miejsce zamieszkania  
w PIT-37 za rok 2012.
Oświadczenie: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
przez Organizatora konkursu.
Oświadczenie: wyrażam zgodę na wykorzystywanie hasła do celów promo-
cyjnych przez Gminę Halinów. 

Czytelny podpis .................................................

:

KUPON UPOWAŻNIA DO ZNIŻKI Z OFERTY 
CENTRUM SWOBODNA PRZESTRZEŃ  

W CISIU WEDŁUG ZASAD CSP.
www.swobodnaprzestrzen.pl



INFORMACJE
GMINY HALINÓW

4

Pytanie do burmistrza

Wszyscy śmiecimy  
– wszyscy płacimy
WyWozem PaństWa śmieci od 1 liPca 2013 roku 
zajmie się Firma WyBrana Przez Gminę halinóW. 

Panie Burmistrzu słyszałem, że nie będzie budowana ul. Stołeczna  
i odcinek do Mrowisk, bo cofnęli pieniądze. Czy to tylko plotka?

 Robert, Mrowiska

BURMISTRZ ADAM CISZKOWSKI: Zgodzi się Pan, że w czasie gry nie 
zmienia się zasad. Ta stara jak świat maksyma wydawałoby się przyświeca wszyst-
kim ludziom. Tymczasem w tym roku nie dotyczyło to Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. schetynówek. 

Zarówno Gmina Halinów, jak i Powiat Miński cieszyły się na zapowiedzi 
dofinansowania na przebudowę drogi gminnej od Długiej Kościelnej poprzez 
Kazimierów do Mrowisk wraz z mostem na rzece Długiej, a Powiat Miński 
na kontynuację przebudowy ul. Stołecznej  na odcinku od torów do ulicy 
Jasnej w Józefinie. Niestety na wstępnych listach rankingowych obie inwesty-
cje były, ale po drugim naborze znaleźliśmy się pod kreską, czyli w miejscu, 
gdzie środki już nie wystarczają, a możliwość składania odwołania otrzyma-

Zgodnie z nowymi zasadami – wprowadzonymi przez Sejm RP – 
gmina stanie się właścicielem odpadów wytwarzanych na jej terenie i 
będzie musiała zapewnić ich odbiór. Zorganizowany System Odbio-
ru Odpadów zacznie obowiązywać od 1 lipca b.r. System obowiązuje 

wszystkich właścicieli nieruchomości. Wyłączone są instytucje i podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą, które we własnym zakresie zobowiązane są 
do podpisywania umów na odbiór wytworzonych odpadów. 

Tak jak pisaliśmy w poprzednim numerze opłata za odpady segregowane  będzie 
wynosić tylko 30 zł miesięcznie od gos-podarstwa domowego. Jeśli nie chcemy 

li tylko wnioskodawcy, którzy uczestniczy-
li w naborze uzupełniającym. Czujemy się 
oszukani, bo pierwszy raz zdarzyło się coś 
takiego. Należy nadmienić, że żeby złożyć 
wniosek o „schetynówkę” trzeba mieć 
kompletne dokumenty wraz z prawomoc-
nym pozwoleniem na budowę. Pytanie, czy 
samorządy składające wnioski w naborze 
uzupełniającym miały je w momencie pier-
wszego naboru nasuwa się samo.

Przepraszamy Państwa za wprowadzenie  
w błąd. Ucieszyliśmy się bardzo z tych „pozys-
kanych środków” i chcieliśmy się z Wami 
podzielić tą dobrą nowiną. Na pocieszenie 
możemy powiedzieć, ze Gmina Halinów 
nie wycofuje się z inwestycji. Powiat też 
zapowiedział kontynuację budowy Stołecznej 
pomimo nieuzyskania dofinansowania, ale  
o tym będziemy informować na bieżąco.

segregować śmieci, zapłacimy dużo drożej – 
opłata będzie wynosić 60 zł miesięcznie.

Co oznacza wprowadzenie Zorganizo-
wanego Systemu Odbioru Odpadów ?

Mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty 
zgodnie ze stawką wyznaczoną w drodze 
uchwały. W zamian za to gmina wybierze w 
konkurencyjnym przetargu przedsiębiorcę, 
który opróżni każdy śmietnik, a jego zawartość 
wywiezie w odpowiednie miejsce. Co więcej, 
gmina będzie również sprawować nadzór 
nad dalszym losem odpadów, z których część 
trafi na wysypisko, a reszta do recyklingu i 
odzysku. Koniec ze zmartwieniami, co zrobić 
ze starą pralką, rozpadającą się szafą, przeter-
minowanymi lekami albo zużytymi bateriami 
– gmina zorganizuje i wskaże punkty odbioru 
takich odpadów. 

Pamiętajcie Państwo również o roz- 
wiązaniu dotychczasowej umowy na odbiór 
odpadów komunalnych przed 30 czerwca 
2013 roku i o zachowaniu terminu wypow-
iedzenia określonego w umowie. Jeżeli 
termin wypowiedzenia wynosi 3 miesiące 
należy wysłać (za zwrotnym potwierdzeni-
em odbioru) do przedsiębiorcy, z którym 
posiada się podpisaną umowę informację 
o rozwiązaniu danej umowy najpóźniej do 
31 marca 2013 roku.

Red.

REKLAMA

USŁUGi WYKOŃCZENiA
WNĘTRZ MiESZKAŃ

Specjalnością firmy
 jest profesjonalne wykonawstwo 

wykończeń wnętrz w zakresie:
• glazurnictwa    • gładzi gipsowych

• zabudów i ścianek z karton-gipsu
• malowania    • elektryki    • hydrauliki

• montażu i podłączeń urządzeń sanitarnych

PiOTRBUD
Piotr Wieczorek, tel. 505  456 133

 e-mail: piotrwieczorek1@onet.eu
ul. Kochanowskiego 44, 05-074 Długa Kościelna

do Gazety załączamy 
deKlaracJę o wysoKości opłaty 

śMiecioweJ od gospodarstwa 
doMowego. Prosimy ją WyPełnić 

i W terminie do 31 Marca b.r. 
złożyć W urzędzie miejskim  

W halinoWie. Więcej inFormacji 
udziela Małgorzata wachowicz 

tel. 22 783 60 20 w. 201
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REKLAMA

Michałów 

mieszkańcy michałoWa nie moGą sPać sPokojnie. na Granicy 
z Gminą zielonka WarszaWskie mPo chce im Pod nosem 
WyBudoWać sortoWnię śmieci Wraz z komPostoWnią 
i możliWością składoWania odPadóW.

Sprawa ciągnie się od wielu lat  
i mieszkańcy Michałowa nie raz już 
protestowali przeciwko budowie 
uciążliwego zakładu. Co ciekawe, 

najpierw publiczny teren pod składowisko 
został sprzedany prywatnej spółce „Ekolina”, 
a teraz publiczna spółka jaką jest Miejskie 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie 
(MPO) odkupiło go za bagatela około  
40 mln zł. Z informacji przedstawionych 
na sesji 30 stycznia przez przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Halinowie Marcina 
Pietrusińskiego założeniem prezesa MPO 
jest, aby zakład rozpoczął działalność w 
ciągu najbliższych 2 lat, a w ciągu 5 lat 
osiągnął największe moce przerobowe.  Sołtys 
Michałowa Jan Stankiewicz mówił jednak, że 
plany prezesa MPO może pokrzyżować kilka 
faktów. – Toczy się podstępowanie o stwier- 
dzeniu nieważności decyzji środowiskowej na 
budowę zakładu, wydanej jeszcze spółce „Ekoli-
na” – mówił Stankiewicz. Przyznał jednak, 
że sprawa jest coraz bardziej poważna. – Bez 
wsparcia ze strony radnych, mieszkańcy niew-
iele zdziałają – dodał. Stankiewicz zwrócił też 
uwagę, że cały transport do zakładu będzie 
przejeżdżał przez Okuniew, więc właśnie 
radni Okuniewa powinni walczyć z planami 
jego uruchomienia.

Władze Halinowa starają się zwrócić 
uwagę opinii publicznej na problem. Na 
początku lutego Kurier Mazowiecki nakręcił 
materiał telewizyjny. W reportażu jednak 
rzecznik MPO nie udziela zbyt wielu infor-
macji na temat planowanej inwestycji, 
tłumacząc, że jest to „tajemnica spółki”. 
Dziwne tłumaczenie, zwłaszcza wobec zdes-
perowanych mieszkańców Michałowa.

Sprawa będzie miała na pewno ciąg dalszy, 
o czym będziemy informowac na bieżąco.

Red. 

z wizją 
składowiska

sołtys michałoWa jan stankieWicz (z PraWej) zaPo-
Wiada Protesty mieszkańcóW W sPraWie WysyPiska. 
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ODDAM PROCENT (1%) na 100 %!
Po raz kolejny rozPoczęła się akcja 
PrzekazyWania 1% Procenta 
orGanizacjom PozarządoWym 
mającym status orGanizacji Pożytku 
PuBliczneGo, PoPularnie nazyWany 
oPP. do 30 kWietnia każdy 
z PodatnikóW może sam zdecydoWać, 
na co Przeznaczy tę kWotę.

Co to za twór te organizacje 
pozarządowe? 

To złożona z obywateli, działająca z własnej inicjatywy,  
w określonym celu i bez zamiaru osiągniecia zysku organi- 
zacja. Podstawowe to stowarzyszenia i fundacje. Nazywane 
popularnie ngo (z ang: Non Governmental Organizations) 
lub trzecim sektorem. Pierwszy to sektor publicznego (admini- 
stracji publicznej) i drugi rynkowy (biznes, przedsiębiorczość). 
Ngo’sy działają wyłącznie w interesie publicznym.

Jak się tworzy organizacje pozarządową 
na przykład stowarzyszenie?

Utworzenie stowarzyszenia reguluje ustawa o stowarzysze-
niach. Krótko mówiąc: musi się zebrać minimum 15 osób, 
napisać statut – najważniejszy dokument organizacji, w 
którym określi swój cel i złożyć wniosek do KRS (Krajowego 
Rejestru Sądowego), i czekać na rejestrację. W momen-
cie zarejestrowania organizacja otrzymuje swój numer reje-
strowy i tzw. osobowość prawną. 

Organizacje działające na rzecz sportu można również 
zarejestrować w rejestrze właściwego terytorialnie Starosty.

Po co ten KRS?
Organizacje rejestrowe mogą starać się o środki na swoja 

działalność. Mogą aplikować o środki unijne, czy też składać 
oferty w otwartych konkursach ofert. To znaczy wykonywać 
pewne zadania rządu, czy samorządu otrzymując od nich 
pieniądze. Tak na przykład na terenie naszej gminy finan-
sowana jest noclegowania dla osób bezdomnych, pomoc dla 
osób uzależnionych i współuzależnionych oraz stosujących 
przemoc i doznających przemocy oraz zajęcia pozalekcyjne 
sportowe dla dzieci. 

W KRS-ie każdy może zobaczyć, kto jest w zarządzie 
stowarzyszenia, czy radzie fundacji. Można też sprawdzić, 
jakie dana organizacja ma cele statutowe.

Czy organizacje mogą pobierać 
składki?

Mogą. Jednak wszystkie zgromadzone środki muszą być 
przeznaczone na ich cele statutowe. Na przykład, jeśli orga-

nizacja za cel obrała sobie pomoc dla edukacji, to na ten cel 
musi przeznaczać pozyskane środki. Taka działalność nazywa 
się non profit, tzn. nie dla zysku.

Czy ludzie w ngo mogą zarabiać?
Mogą pracować członkowie i pobierać wynagrodzenie, 

o ile jest taki zapis w statucie. Organizacje mogą również 
zatrudniać osoby spoza organizacji, żeby móc realizować 
swoje zadania. Ale nie mogą dzielić się nadwyżkami finansow-
ymi, czyli zyskami. Coraz częściej organizacje pozarządowe to 
miejsca pracy, chociaż dużą część zadań wykonują w ramach 
wolontariatu (bezpłatnie).

Czy są jakieś organizacje pozarządowe 
działające na terenie gminy Halinów?

Liczba tych organizacji stale rośnie. Najbardziej znane są 
straże pożarne i Koło Caritas działające przy Parafii w Halino-
wie oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Kubuś” z Długiej Kościelnej i Fundacja „Leko” z Okuniewa 
prowadząca warsztaty terapii zajęciowej. Działają też 
Stowarzyszenie „Zielony Wiąz” z Michałowa walczące od lat 
z budową spalarni śmieci w sąsiedztwie oraz Stowarzyszenie 
„Pomocna Dłoń”, prowadzące noclegownię. Stowarzyszenie 
Rozwijamy Talenty z Długiej Kościelnej, które organizuje 
zajęcia z piłki nożnej dla dzieci oraz Uczniowski Klub Spor-
towy Halinów Team od września prężnie propagujący judo 
i pływanie, jak również Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 
Halinów, które od lat prowadzi zajęcia z Combat-Kalaki 
– filipińskiej sztuki walki. Poza organizacjami zarejestrow-
anymi na terenie naszej gminy działają również Mińsko-
Mazowiecki Klub Karate Kyokushin propagujący karate 
tradycyjne. Rozpoczął również działalność Klub Siatkarski 
Lesan, który został utworzony przy Stowarzyszeniu Herkules 
z Sulejówka. Natomiast pomoc w zakresie uzależnień i 
przeciwdziałania przemocy świadczy Stowarzyszenie Nacoa 
Polska. 

Są organizację, które działają na terenie całej Polski  
i wspierają różne osoby i instytucje poprzez swoją działalność 
na przykład uzyskując status opp.

Co to takiego status opp?
Status organizacji pożytku publicznego to uprawnienie do 

pozyskiwania 1 % naszych podatków. Czyli każdy, kto uzysku-
je dochody i rozliczy się samodzielnie może przekazać jeden 
procent wskazanej organizacji. Wystarczy w zeznaniu podat-
kowym wypełnić odpowiedzenie rubryki. Nie są to żadne 
dodatkowe pieniądze i nie trzeba nic wpłacać. Urząd Skar-
bowy przekaże część podatku należnego państwu na konto 
wskazanej w PIT organizacji pozarządowej. Nawet emeryt, czy 
rencista, który nie musi wypełniać zeznania podatkowego, jeśli 
je wypełni i wskaże cel może przekazać 1 %.
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Co z osobami, które nie potrafią 
wypełniać zeznania podatkowego?

Pomoc w wypełnianiu PIT-ów jest organizowana przez 
Gminne Centrum Kultury – w kawiarence internetowej 
(dawne GCI).

Kto na terenie gminy Halinów może 
otrzymać jeden procent?

Mogą otrzymać wszystkie szkoły z terenu naszej gminy. Nie 
mają one statusu opp, ale mogą otrzymać 1% za pośrednictwem 
organizacji, które w swoim celu maja wsparcie dla edukacji. 
Dotychczas korzystał z tej możliwości Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Okuniewie i Szkoła Podstawowa w Cisiu (obec-
nie Zespół-Szkolno-Przedszkolny w Cisiu). W ubiegłym roku 
Okuniew uzyskał ok. 3, 5 tys. a Cisie ok. 8 tys. Szkoły wybrały 
organizacje za pośrednictwem, których dostaną środki na 
pomoce dydaktyczne, czy zajęcia pozalekcyjne. To wspaniała 
propozycja dla rodziców, którzy w końcu mogą wesprzeć 
szkołę, do której uczęszcza ich dziecko. Od tego roku wszyst-
kim szkołom będzie można przekazać swój 1 %.

Na terenie naszej gminy działają również organizacje, które 
1% zbierają na swoja działalność lub swoich oddziałów. Od 
kilku lat możemy wspierać je swoim 1 %, czyli Ochotnicze 
Straże Pożarne, Stowarzyszenie „Kubuś”, Harcerzy. Od tego 

Nazwa szkoły Partner przekazujący 
środki - opp Numer KRS

Cel szczegółowy 
1% (nr identy-

fikacyjny szkoły 
lub nazwa)

Zespół 
Szkolno-
-Przedszkolny 
w Okuniewie

Stowarzyszenie 
Rodziców na Rzecz 
Pomocy Szkołom 
„Przyjazna Szkoła”

0000 031 762 5000 0002 2689

Zespół
Szkolno-
-Przedszkolny 
w Cisiu

Fundacja Rosa 0000 207 472 129 818

Szkoła 
Podstawowa
w Brzezinach

Fundacja Studencka 
„Młodzi-Młodym” 0000 270 261 SP Brzeziny-

-Halinów

Szkoła 
Podstawowa 
w Chobocie

Fundacja Studencka 
„Młodzi-Młodym” 0000 270 261 SP Chobot

Zespół Szkół
w Halinowie

Fundacja Studencka 
„Młodzi-Młodym” 0000 270 261

Zespół Szkół
w Halinowie 
1889

Nazwa opp KRS Cel szczegółowy

Związek 
Ochotniczych 
Straży Pożarnych

0000 116 212

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

Związek 
Ochotniczych
Straży Pożarnych

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

Związek 
Ochotniczych 
Straży Pożarnych

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

Stowarzyszenie 
Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„Kubuś”

0000 173 131 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Kubuś”

Stowarzyszenie 
Rozwijamy Talenty 0000 294 659 Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty

Chorągiew Stołeczna 
Związku Harcerstwa 
Polskiego

0000 268 913

Hufiec ZHP Sulejówek, 
54 DH “Przyjaciele Dziczy”

Hufiec ZHP Sulejówek, 
55 GZ “Nibylandia”

Hufiec ZHP Sulejówek, 
56 DHSW “Leśni Ludzie”

Hufiec ZHP Sulejówek, Okuniew

Hufiec ZHP Sulejówek, Michałów, 
63 DH „Ogień”

roku status organizacji pożytku publicznego ma również 
Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty.

Która organizację wybrać?
Zastanówmy się, działalność, której organizacji jest nam 

najbliższa. Każda z nich przeznaczy środki na cel publiczny. 
Najważniejsze jest, żeby wskazać organizację i zdecydować 
za nim zrobi to za nas rząd. W poprzednim roku tylko  
9 % społeczeństwa wskazało, komu chce przekazać swój 1 % 
podatku. Halinów przekazując podatek za 2012 rok ma szansę 
być na 100%! 

Nie zapominajmy także o tym, by gminę Halinów wskazać, 
jako swoje miejsce zamieszkania.

Katarzyna targońsKa
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Podatki w Gminie 
Halinów na 2013 r. 

Podatek od nieruchomości
Gmina Halinów ma nowe stawki podatku od 

nieruchomości. Uchwalono je na rok 2013 przyjmując w 
przypadku stawek związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej wzrost o średnio 2,7 % w stosunku do stawek 
roku 2012,  w przypadku pozostałych stawek wzrost 4%. 

Stawki podatku od nieruchomości  
w 2013 będą kształtowały się 
następująco:

1) od gruntów:

a)
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków – od 1 m2 powierzchni

0,74zł

b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elek-
trownie wodne – od 1 ha powierzchni 4,10zł

c)
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej stat-
utowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni

0,36zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,66zł

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prow-
adzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej

18,50zł

c)
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 
m2powierzchni użytkowej

8,10zł

d)

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumi-
eniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej

4,20zł

e) pozostałych - w tym wyodrębniono:

od garaży wolnostojących od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,41zł

od domków letniskowych od 1m2 powierzchni użytkowej 6,97zł

pozostałe - w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej stat-
utowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni użytkowej

4,68zł

3) Podatek od budowli związanych z działalnością 
gospodarczą- 2% wartości.

Prezentując stawki podatkowe warto również wspomnieć 
o obowiązku jaki ciąży na Gminie Halinów, a bywa nieco 
problematyczny dla mieszkańców. Chodzi możliwość 
naliczenia podatków wstecz. Przypominamy, że wszelkie 

należności naliczane są zgodnie z obowiązującym prawem 
a częste przypadki naliczenia podatku od nieruchomości na 
trzy lata wstecz wynikają z modernizacji (aktualizacji zakwa- 
lifikowania) gruntów i budynków na terenie Gminy Halinów. 
Modernizację tą wykonało Starostwo Powiatowe w Mińsku 
Mazowieckim w 2009 r. Na podstawie wspomnianej moder-
nizacji Urząd Miejski w Halinowie zobowiązany jest naliczać 
podatki. Jeżeli w modernizacji gruntów i budynków z 2009 
r. nastąpiła różnica w zakwalifikowaniu w stosunku do lat 
poprzednich tzn. np. zakwalifikowano większą powierzchnię 
budynków mieszkalnych lub gospodarczych lub większą 
powierzchnię gruntów o charakterze budowlanym lub gospo- 
darczym to na tej podstawie Gmina Halinów naliczając 
podatek ma obowiązek uwzględnić tą różnicę poczynając 
od wykonania modernizacji przez Starostwo tj. od 2009 r. 
Więc, jeżeli różnica została ujawniona w 2012 r., zwiększony 
podatek należy naliczyć również za rok 2010 i 2011. 
Wprowadzenie modernizacji gruntów w system podatkowy 
Gminy Halinów trwa cały czas i do końca 2012 r. objęte 
nim będzie 80% obszaru gminy. Jeśli pojawiają się przypad-
ki błędów w zakwalifikowaniu danego gruntu bądź budynku 
należy odwołać się w tej sprawie do Starostwa Powiatowego 
w Mińsku Mazowieckim ponieważ ono jest odpowiedzialne 
za modernizację. 

Podatek rolny i podatek leśny. 
Rada Miejska w Halinowie obniżyła cenę skupu żyta 

przyjmowaną do celu wymiaru podatku rolnego w 2013 
roku z kwoty 75,86 zł do kwoty 56 zł. 

Cena skupu drewna stanowiąca podstawę naliczenia 
podatku leśnego została przyjęta na poziomie danych z GUS 
tj. 186, 42 zł za 1 m³.

Stawki podatku rolnego i leśnego 
w 2013 roku będą kształtowały się 
następująco:

Rodzaj składnika stawka 
w 2012 roku

stawki  
na 2013 rok

Podatek rolny (gosp.) – powyżej 1ha 120,55 140

Podatek rolny  (poniżej 1 ha) 241,10 280

Podatek leśny (ogółem) (w ha) 41,0696 41,0124

W następnym numerze przedstawimy zestawienie kwot 
podatku od środków transportowych. 
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Lesan zwycięża 
drużyna lesan halinóW Po zajęciu 
PierWszeGo miejsca W GruPie rozGry-
Wek zasadniczych Weszła do druGiej 
Fazy rozGryWek. 

24 lutego odbył się pierwszy mecz w fazie 
finałowej z SPS Volley Ostrołęka, który 
zakończył się zwycięstwem drużyny z 

Halinowa 3:0. – Był to jeden z faworytów do awansu, który 
w swoim składzie ma zawodników grających w poprzednich 
sezonach nawet w drugiej lidze seniorów – powiedział trener 
drużyny Krzysztof Januszewski. 

Kolejnym etapem rozgrywek jest wyjazdowy mecz z drużyną 
Olimpijczyk 2008 Mszczonów, który odbędzie się w piątek 
1 marca o godz.19.00, a już 3 marca (niedziela) halinowska 
drużyna zagra u siebie z NOSiR-em Nowy Dwór Mazowiecki 
o godz.19.00 w hali sportowej Zespołu Szkół w Halinowie. 

Po pracowitym tygodniu drużyna będzie miała ponad 2 
tygodnie na przygotowanie się do kolejnego meczu, który zagra 
23 marca (sobota) o godz.19.00 również w hali sportowej ZS w 
Halinowie z drużyną Virtus Wiskitki. Zapraszamy kibiców!

– Tworząc zespół od podstaw z zgłaszając go do rozgrywek 
mieliśmy świadomość, że mazowiecka IV liga należy do najmoc-
niejszych w Polsce. Wiedzieliśmy, że przyjdzie nam się zmierzyć 
z zespołami które prezentują wysoki poziom i trenują ze sobą od 
dawna, a mimo wszystko to my jesteśmy uważani za faworyta 
do awansu do III ligi. To co udało się nam do tej pory osiągnąć 
jest efektem współpracy całego zespołu, zarówno na boisku jak i 
poza nim. Nie można przecenić wysiłku i determinacji żadnego 
z zawodników – podsumował trener drużyny Krzysztof 
Januszewski.

– Dziękujemy burmistrzowi Halinowa Adamowi Cisz-
kowskiemu oraz sponsorowi Leszkowi Klonowskiemu prezesowi 
firmy LESAN za zaufanie i wiarę w nasze możliwości, dyrek-
tor Zespołu Szkół w Halinowie Ewie Dziumak za entuzjazm i 
udostępnienie pięknego obiektu oraz Włodzimierzowi Groncze-
wskiemu za stworzenie fundamentów drużyny, która przyciąga 
bez wątpienia najliczniejszych i najgłośniejszych kibiców w całej 
lidze – dodał trener.

dk  

„Niezniszczalni” 
upamiętnieni
22 stycznia B.r. odByły się uroczystości 
uPamiętniające 150-tą rocznicę WyBuchu 
PoWstania stycznioWeGo. ich orGaniza-
torem Było Gminne centrum kultury. 

 

Na terenie Gminy Halinów szczególnie 
zaznaczył się w historii miejscowości Cho-
bot powstaniec Ludwik Walesiak. Pomimo 

tortur jakich doznał od rosyjskich oprawców, nie wydał infor-
macji, które zostały mu powierzone w ramach powstańczej 
poczty. Dla-tego właśnie w Chobocie rozpoczęły się tegoroczne 
obchody. Pod pomnikiem 
nie mogło zabraknąć Marii 
Kettle – prawnuczki bo- 
hatera oraz przedstawicieli 
halinowskiego samorządu 
na czele z burmistrzem 
Adamem Ciszkowskim.  

Główna część uroczystości 
odbyła się w kościele św. 
Anny w Długiej Kościelnej. 
Uroczystą mszę św. w 
intencji Ojczyzny odprawił 
ksiądz Michał Domagała. 
Do świątyni przybyła 
licznie młodzież z miejs-
cowych szkół: Zespołu 
Szkół w Halinowie, Szkoły 
Podstawowej w Brzezi-
nach, Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Okunie-
wie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu oraz ze Szkoły 
Podstawowej w Chobocie. Uroczystość uświetnił także poczet 
sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej z Długiej Kościelnej 
na czele z prezes Haliną Smoderek. Po mszy prelekcję 
historyczną na temat Powstania Styczniowego wygłosił ksiądz 
Marek Jeznach z parafii Maryi Matki Łaski Bożej w Halino- 
wie. Następną częścią programu był występ uczennic ze szkoły 
w Chobocie, uczestniczek konkursu krasomówczego Julii 
Kłusek i Klaudii Roś. Przemówienie wygłosił też Burmistrz 
Halinowa, który powstańców nazwał „prawdziwymi nieznisz-
czalnymi”. Wskazał, że to właśnie dzięki nim Polska mogła 
stać się niepodległa w 1918 r. Zachęcił do pamiętania i do 
pielęgnowania pomników związanych z tym właśnie zrywem 
narodowym. Wspomniał raz jeszcze o Ludwiku Walesiaku, 
lokalnym Bohaterze, przytoczył również postać księdza Brzóz-
ki powieszonego przez Rosjan w Sokołowie Podlaskim. Na 
zakończenie uroczystości odbył się koncert organowy, w 
którym wystąpił Wojciech Karaś oraz sopranistka Marzena 
Szuba. Po koncercie burmistrz Adam Ciszkowski i sekretarz 
Robert Grubek wręczyli kwiaty księdzu proboszczowi Janowi 
Rucińskiemu z okazji jego urodzin. Obchody zakończyły 
się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem, 
który  poświęcony jest Powstańcom Styczniowym w Długiej 
Kościelnej.   ŁuKasz BogucKi

na zdjęciu Burmistrz 
adam ciszkoWski i PraW-
nuczka Bohatera ludWi-
ka Walesiaka z choBotu 
– maria kettle.

Kawiarenka już działa
28 stycznia została otwarta Kawiarenka Internetowa pro-

wadzona przez Gminne Centrum Kultury.  Mieści się ona 
w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie (wejście od ul. 
Bema) w lokalu po dawnym GCI. Czynna od poniedziałku 
do piątku w godz. 10-17.

Mieszkańcy mogą tu za darmo skorzystać z Inter-
netu, wydrukować list motywacyjny i CV. Wykonujemy 
też odpłatnie wydruki w formacie A4 i A3. Tu też można 
zamieścić ogłoszenie czy dać reklamę do pisma „Informacje 
Gminy Halinów”. Jak przystało na kawiarenkę jest też 
automat na kawę. Serdecznie zapraszamy!  

daRiusz kowalCzyk, dyRektoR GCk
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Podsumowanie roku 2012 
w „Szansie dla Przedszkolaka”
Projekt „szansa dla Przedszkolaka” realizoWany jest Przez Gminę halinóW od 
liPca 2011 roku. dzięki otrzymanemu WsPółFinansoWaniu Przez unię euroPejską 
W ramach euroPejskieGo Funduszu sPołeczneGo, realizoWane są działania 
Projektu zmierzające do uPoWszechnienia edukacji Przedszkolnej, zWiększenia 
liczBy miejsc W PlacóWkach Przedszkolnych i Podniesienia jakości edukacji 
Wczesnoszkolnej.  

Działania jakie zrealizowano do tej pory to:
• 3 edycje „Akademii Rodzica”, z których skorzystało  

34 rodziców przedszkolaków;
• 3 edycje „Warsztatów Umiejętności Wychowawczych”  

z których skorzystało 35 osób;
• „Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom w wieku przed-

szkolnym”, w którym wzięło udział 18 nauczycieli i asys-
tentów nauczycielskich;

• 2 edycje „Przełamywania stereotypów ról kobiet  
i mężczyzn”, w którym wzięło udział 15 rodziców przedszko-
laków i 30 nauczycieli;

• Zorganizowano festyn rodzinny, którego celem 
była promocja projektu i edukacji przedszkolnej. Pod-
czas imprezy nastąpiło oficjalne otwarcie nowego przed-
szkola w Halinowie przez władze gminy oraz dyrekcję 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie. Z licznych 
konkursów z nagrodami, dmuchanych zamków, trampolin, 
ścianki wspinaczkowej, basenów z piłeczkami, tańców przy 
muzyce z bajkowymi postaciami czy cateringu,  skorzystało 
blisko 800 gości;

• Przedszkolaki, ze wszystkich placówek biorących udział 
w projekcie, wzięły udział w przedstawieniach teatralnych, 
których łączna liczba odpowiada 21 przedstawieniom;

• Zostały zakupione zabawki i pomoce dydaktyczne do 
wszystkich punktów przedszkolnych;

• Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego  
w Halinowie, do którego uczęszcza 75 dzieci. Dzięki 
wsparciu z projektu „Szansa dla Przedszkolaka” całe przed- 
szkole zostało kompleksowo wyposażone w meble, zabawki  
i pomoce dydaktyczne;

• Na bieżąco przyjmowane są zgłoszenia dzieci do dwóch 
klubów przedszkolaka, działających w Okuniewie i w Długiej 
Szlacheckiej. Do klubów uczęszcza 20 dzieci. 

• W przedszkolach odbywają się nieodpłatne zajęcia dodat-
kowe tj.: muzyczno-ruchowe, język angielski i logopedia,  
z których korzysta 386 dzieci;

• Rodzice przedszkolaków z chęcią korzystają z konsul-
tacji psychologicznych, których do tej pory odbyło się 111 
godzin;

• Nauczyciele przedszkolni skorzystali ze 105 godzin porad 
metodycznych;

Przedszkole dla dzieci ruszyło We Wrześniu 
2012 r.
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• W ramach projektu zatrudnionych jest 
4 nauczycieli przedszkolnych i 5 pomocy 
nauczycieli.

Jakie działania podejmowane będą  
w roku 2013?

Rodziców dzieci w wieku przedszkol-
nym serdecznie zapraszamy do udziału w 
kolejnych edycjach „Akademii Rodzica” 
oraz „Warsztatów Umiejętności Wychow-
awczych”. Podczas niniejszych warsztatów 
uczestnicy otrzymuję zestaw materiałów 
dydaktycznych i poczęstunek. Informacje na 
temat powyższych szkoleń są zamieszczane 
na stronie internetowej www.halinow.pl 

• W marcu odbędzie się rekrutacja dzie-
ci do przedszkola w Halinowie (rekrutację 
prowadzić będzie Zespół Szkół w Halino-
wie) oraz do dwóch Klubów Przedszkola-
ka tj. w Okuniewie i w Długiej Szlacheckiej 
(rekrutację prowadzić będzie Urząd Miejski 
w Halinowie);

• W roku 2013 zorganizowany zosta-
nie drugi festyn rodzinny, który hucznymi 
występami artystycznymi, głośną muzyką i 
wesołą zabawą promować będzie realizację 
projektu oraz edukację przedszkolną;

• Wystawione zostaną kolejne przedstawie-
nia teatralne dla dzieci z każdego przedszko-
la objętego wsparciem projektu;

• Zakupione zostaną nowe zabawki, 
książeczki, pomoce dydaktyczne, materiały 
piśmiennicze i biurowe do placówek przed-
szkolnych;

• Na bieżąco prowadzone będą zajęcia 
dodatkowe tj. muzyczno-ruchowe, język 
angielski, logopedia;

• Nauczyciele będą mogli korzystać  
z doradztwa metodycznego;

• Rodzice przedszkolaków mogą korzystać 
z konsultacji psychologicznych;

Wszystkie zajęcia organizowane w ramach 
projektu „Szansa dla Przedszkolaka” są 
bezpłatne!

Serdecznie zapraszamy do korzystania  
z proponowanej oferty edukacyjnej!

Martyna KozieŁ

kooRdynatoR PRojektu

BIURO PROJEKTU: 
Urząd Miejski w Halinowie, 
ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów
1 piętro, pokój nr 18
tel. (0-22) 78-36-020 wew. 124, kom. 
514-253-766
fax: (0-22) 78-36-107
www.halinow.pl; 
mail: martyna.koziel@halinow.pl

Wyliczanka  
– wymarzone miejsce 
dla malucha

Wielkimi krokami zbliża się czas, kiedy wielu rodziców zdecyduje 
do jakiego przedszkola wysłać swoją pociechę. Nikogo nie trze-
ba przekonywać, że przedszkole wywiera nieoceniony wpływ 
na rozwój dziecka. Jednak wybór odpowiedniej placówki to dla 

wielu duży dylemat. Każdy rodzic szuka dla swojej pociechy przedszkola, które 
najlepiej odpowiada potrzebom dziecka i spełnia oczekiwania rodziców. 

W odpowiedzi na potrzeby małych i dużych powstało przedszkole Wyli-
czanka, które jest wymarzonym miejscem dla dzieci. Przedszkole znajduje się 
w miejscowości Stary Konik przy wyjeździe na drogę krajową nr 2 (ul. Warsza-
wa w Hipolitowie). Tuż obok znajduje się przystanek linii 704. Czym Wyliczan-
ka wyróżnia się na tle innych przedszkoli i dlaczego właśnie tam warto zapisać  
dziecko? Na te pytania odpowie właścicielka placówki, pani Karina Myśliwska: 
– Doskonale pamiętam własne bolączki związane z wyborem przedszkola dla córki. 
Dlatego właśnie, postawiłam sobie za cel stworzyć miejsce wymarzone dla dzieci 
i spełniające oczekiwania rodziców. Miejsce, w którym panuje miła i domowa 
atmosfera, a nasi podopieczni  poprzez zabawy i  pobudzanie naturalnej 
dziecięcej ciekawości przyswoją wiedzę, która przyda im się w dalszym 
życiu. Ponadto naszymi atutami są: wspaniała kadra posiadająca 
stosowne kwalifikacje, najlepsi specjaliści na stałe współpracujący 
z przedszkolem, ciekawe i niebanalne zajęcia dodatkowe w cenie 
czesnego, pyszne posiłki dostosowane do wymogów żywieniowych 
dzieci, godziny pracy dostosowane do potrzeb rodziców, wyso-
ki poziom bezpieczeństwa, duży plac zabaw i wiele 
innych. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na 
dzień otwarty, który odbędzie się w sobotę 13 kwiet-
nia w godzinach 12.00 – 15.00. Do zobaczenia 
w Wyliczance.

Więcej informacji  na temat przedszkola można znaleźć 
na stronie internetowej: www.wyliczanka.waw.pl.

Artykuł sponsorowany
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INFORMACJE
GMINY HALINÓW

�� masaże klasyczne, lecznicze i relaksacyjne
�� masaż Shantala ( dla dzieci )
�� ćwiczenia grupowe:
 - zdrowy kręgosłup
 - yoga
 - pilates
 - ćwiczenia dla seniorów
 - ćwiczenia dla dzieci

��  � zykoterapia
�� terapia manualna
�� konsultacje lekarskie 
 i � zjoterapeutyczne
�� rehabilitacja dzieci i niemowląt 
 metodą NDT Bobath i Vojty
�� dyskopatie
�� urazy sportowe
�� najnowsze metody leczenia
�� ćwiczenia indywidualne 

REHABILITACJA
PEŁEN ZAKRES USŁUG

Halinów, ul. Spółdzielcza 25,   tel.: 22 / 760 54 44          www.rehabilitacjahalinow.pl
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R E K L A M A
redakcja@gckgminahalinow.plw inforMacJach 

Gminy Halinów

603-100-262


