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Zapraszamy na 
WEEKEND majowy!
Drodzy Państwo, przed nami 

długi majowy weekend. Wielu 
z nas już liczy dni urlopu i 
planuje wyjazdy.  My jednak 

zapraszamy do Gminy Halinów, ponieważ 
przygotowaliśmy wiele atrakcji i zapewnia-
my, że czas spędzony z nami będzie dla 
Państwa udany. 

Zaczynamy w sobotę 27 kwietnia  
w Okuniewie. Już po raz trzeci będziemy 
ścigać się na 10 km w Biegu Rycerza Okunia.  
Tego dnia na rynku stanie też kilkadziesiąt 
straganów jarmarcznych ze swojskimi 
wyrobami, nalewkami, sójką mazowiecką, 
ceramiką itp. Podczas Jarmarku nie zabraknie 
atrakcji na scenie. Występy umilą czas  
i pozwolą wtopić się w ludowy klimat.

1 maja w rocznicę beatyfikacji papieża Jana 
Pawła II odbędzie się w kościele św. Anny w 
Długiej Kościelnej o godz.18.00 uroczysta 
msza święta, a po niej zapraszamy wszystkich 
na organowy koncert papieski.

Wreszcie, 2 maja odchodzimy Święto 
Miasta i Gminy Halinów. W tym roku przy-
pada  12-ta rocznica nadania praw miejskich. 
Nowością w porównaniu do roku poprzed-
niego będzie Wyścig Kolarski Masters Cup 
o Puchar Burmistrza Halinowa Adama Cisz-
kowskiego. Rozpocznie się o g.11. Start i 
meta będą znajdowały się u zbiegu ulic 3 
Maja 8 i Okuniewskiej. W rocznicę nada-
nia praw miejskich co roku odbywa się także 
uroczysta msza św. Rozpocznie się o godz.12 
w kościele NMP Łaski Bożej w Halinowie. 

Piknik zaś startuje o godz.16. W tym roku mamy dwie gwiazdy: zespół Weekend 
z hitem „Ona tańczy dla mnie” i zespół Volver. Ponadto rozstrzygniemy konkurs 
„Halinowski HIT – Konkurs PIT”, który trwa od 1 marca b.r. i cieszy się sporym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców. (Kupon jest do pobrania ze s. 5). Podczas 
święta 2 maja poznamy najlepsze hasło promujące Gminę Halinów, a jego autor 
odjedzie czarnym skuterem firmy Peugeot. Ci wszyscy, którzy wymyślą hasło, 
zamieszkują Gminę Halinów i przedstawią pierwszą stronę ze swojego tegoroc-
znego PIT-u mogą jeszcze do 30 kwietnia wziąć udział w konkursie. Serdecznie 
zapraszamy!

Dariusz KowalczyK

DyreKtor GminneGo centrum Kultury

Jarmark Okuniewski i III Bieg Rycerza Okunia, 
27 kwietnia 2013 (sobota)
RYNEK W OKUNIEWIE
W programie:
godz.9.30 – 11.00 Biegi dla dzieci i młodzieży (ulicami wokół Rynku)
godz.11.30 Start Biegu Głównego na dystansie 10 km
godz.13.00 Rozdanie nagród i Otwarcie Jarmarku 
godz.13.30 Kaskaderzy konni – pokaz na terenie obok kościoła
godz.14.00 występy młodzieży z GCK Okuniew
godz.14.30 pokazy walk Dragonów
godz.15.00 „Muzyczny Jarmark” – występ zespołu ARS MUSICA
godz.16.00 Kapela Ptasińskich
godz.17.30 Zakończenie Jarmarku
Ponadto:
– 30 stanowisk jarmarcznych min. ze swojskimi wyrobami, sójką mazowiecką, 
nalewkami itp.
– obóz Dragonów Imci Zygmunta Fredry Kasztelana Sanockiego (wybijanie 
monety 1 Okunia)
– grochówka dla uczestników biegu

Święto Miasta i Gminy Halinów 2 Maja 2013 
(teren przy GCK Halinów, ul. 3 Maja 8)
W programie:
godz. 12.00 Msza św. w kościele NMP Łaski Bożej w Halinowie
godz.16.00 Otwarcie pikniku
godz.16.10 zespół WARMSIDE
godz.17.00 „SZCZEŚLIWA 60-tka” – program kabaretowo-muzyczny w stylu 
staro-warszawskim
godz.18.30 zespół WEEKEND
godz.19.30 wręczenie honorowych wyróżnień
godz.19.45 rozstrzygnięcie konkursu „Halinowski HIT-Konkurs PIT”
godz.20.30 zespół VOLVER
godz.22.00 pokaz sztucznych ogni
godz.22.10 dyskoteka DJ
godz.24.00 zakończenie imprezy

Imprezę poprowadzi dziennikarz radiowy Witold Odrobina.
W ramach obchodów Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty organizuje turnieje 

piłkarskie na halinowskim orliku.
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Umowa na kanalizację
19 marca w sieDZibie 
spółki „Eko-inwEstycja” 
w sulEjówku podpisana 
Została umowa Z firmą 
prZEdsiębiorstwo 
oGólno-buDowlane 
buDosan KaZimierZ 
cZubasZeK Z sieDlec 
na budowę kanaliZacji 
w oKuniewie. Halinów 
rEprEZEntował bur-
mistrZ aDam cisZKow-
ski, prZEwodnicZący 
rady miEjskiEj marcin 
piEtrusiński oraZ radni 
okuniEwa bogdan jan-
cZarEk i andrZEj  milcZarEk. 

Oferta firmy BUDOSAN opiewa na 7 503 000 
zł brutto. Planowany termin rozpoczęcia prac 
to kwiecień bieżącego roku, a zakończenia 
wrzesień 2014 r.

Inwestycja o nazwie „Budowa kanalizacji sanitar-
nej 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” jest współfinansowana 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Oper-
acyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I, Gospodar-

inwEstycja poprawi warunki miEsZkańców okuniEwa.
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ka Wodno-Ściekowa. Zamawiającym jest spółka „Eko-In-
westy-cja”, którą do realizacji powyższej inwestycji powołały 
Halinów i Sulejówek.

Zadanie obejmuje budowę 8648 mb kana-lizacji grawita-
cyjnej wraz z odgałęzieniami w kierunku prywatnych 
posesji (559 szt.), 6 szt. pompowni ścieków, budowę ok.  
2288 mb kanalizacji tłocznej wraz z wykona- 
niem przejścia pod dnem rzeki Długiej. Udało się też 
wynegocjować, aby po  zakończonych robotach ziemnych 
wykonawca odtworzył drogi asfaltowe na całej szerokości.

DK

…i w Hipolitowie i Józefinie

w Okuniewie

27 marca Została podpisana umowa na 
budowę siEci kanaliZacyjnEj Hipoli-
towiE i jóZEfiniE. prZEdmiot umowy 
obEjmujE wykonaniE ZbiorcZycH siEci 
kanaliZacji sanitarnEj w systEmiE 
odciśniEniowym w miEjscowościacH 
Hipolitów i jóZEfin. wartość umowy 
to prawiE 3 mln Zł, Z cZEgo 75% po-
cHoDZi Z Dofinansowania prow.

Wykonawcami będą dwie firmy: Robert Ulan-
icki Łazy 28A 07-130 Łochów za kwotę 
1.372.305,74 zł oraz INSTALBUD Sp. z o.o. 
ul. Boya-Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów za 

kwotę 1.520.773,88 zł.
W ramach inwestycji skanalizowane zostaną między inny-

mi ulice:

• Ul. Bez Nazwy (odchodząca od ul. Stołecznej) w Józefinie, 
równoległa do ul. Kalinowej 
• Ul. Bez Nazwy (odchodząca od ul. Stołecznej) w Józefinie, 
równoległa do ul. Bażantów
• Ul. Nowa w Józefinie
• Ul. Wspólna w Józefinie
• Ul. Stołeczna na odcinku od ul. Jasnej do ul. Królewskiej 
w Józefinie
• Ul. Klonowa w Hipolitowie
• Ul. Wrzosowa w Hipolitowie
• Ul. Polanki w Hipolitowie
• Ul. Bez Nazwy w Hipolitowie równoległa do ul. Łąkowej
• Ul. Hipolitowska na odc. od ul. Jasnej do ul. Wspólnej

W ramach inwestycji wybudowane zostanie: 
• 3970,5 mb sieci głównych w systemie podciśnieniowym, 
• 670 mb kanalizacji grawitacyjnej,  
• 461 mb przyłączy podciśnieniowych
• 70 szt. studni zaworowych  
 aK
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To gimnazjum 
jest potrzebne
roZmowa Z prZEwodnicZącą komisji 
do spraw młodZiEży, oświaty, 
kultury i sportu rady miEjskiEj 
w HalinowiE anną ludwiniak.

Redakcja: Czy budowa nowego Gimnazjum w Hal-
inowie jest uzasadniona?
Anna Ludwiniak: Budowa nowej placówki była potrzeb-
na już 10 lat temu. Powstały plany, ale nie zostały zreali-
zowane. Halinów w tym czasie rozbudował się i zaludnił. 
Uczniowie, obecnie, mają zapewnione świetne zaplecze 
sportowe, ale od lat pracują na dwie zmiany. W nowym 
roku szkolnym klasa I może obejmować 9 oddziałów, a 
miejsca na nie już nie ma. Złośliwi  mówią, że można 
pracować na trzy zmiany, ale Ci są nieliczni. Myślę, że 
nikt, kto był choć raz w Zespole Szkół w Halinowie, nie 
zakwestionuje ogromnej potrzeby budowy gimnazjum.

Redakcja: Co zakłada projekt? Ilu uczniów pomieści 
nowy obiekt?
Anna Ludwiniak: Projekt gimnazjum, który będziecie 
Państwo mogli obejrzeć podczas Święta Miasta, przewid-
ziany jest dla 300 uczniów. Plan budynku obejmuje 17 
klas lekcyjnych, w tym sale komputerowe, techniczne i 
językowe. Ponadto zaplanowano stołówkę, bibliotekę, 
zaplecze administracyjne oraz aulę na 230 osób na potrze-
by np. uroczystości szkolnych, apeli, zajęć i przedstawień 
teatralnych w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej.

Redakcja: Czy jest zgoda radnych na tę inwestycję?
Anna Ludwiniak: Rada Miejska podjęła uchwałę o reali-
zacji tej inwestycji. Nie ukrywam, że niektórzy radni byli 
przeciwni. Na szczęście zadecydowała większość i uważam, 
że była to mądra decyzja. Przypomnę, że podobna sytuacja 
dotyczyła rozbudowy przedszkola, a obecnie każdy podpisu-
je się pod tą decyzją.

Redakcja: Jaka jest wartość inwestycji i kiedy się roz-
pocznie?
Anna Ludwiniak: Wartość inwestycji zaplanowana  
w budżecie na dzień dzisiejszy, a także w Wieloletniej Prog-
nozie Finansowej to 7 milionów złotych. Koszty jej realizacji 
rozłożone zostały na 3 lata. Realny koszt budowy poznamy 
po otwarciu ofert przetargowych w III kwartale 2013 roku. 
Mam nadzieję, że w wyniku obecnej sytuacji na rynku 
budowlanym, koszty budowy zamkną się w przewidywanym 
planie finansowym. Budowa gimnazjum rozpocznie się już 
w tym roku. 2013 jest więc szczęśliwym rokiem, niosącym 
nadzieję uczniom, nauczycielom i rodzicom.  

Redakcja: Jak Pani ocenia, jakie efekty przyniesie zreali-
zowanie tej inwestycji?
Anna Ludwiniak: Budowa  nowego budynku zdecydowa-
nie poprawi warunki nauki wszystkich uczniów, szczególnie 
dzieci młodszych, które pracują w systemie dwuzmianow-
ym, w tym 6 – latki do godziny  18.00!  Nastąpi oddziele-
nie gimnazjalistów od dzieci młodszych, co zapewni poczu- 
cie bezpieczeństwa najmłodszym i rozwiąże wiele problemów 
wychowawczych. W ciągu ostatnich dwóch lat w każdej 
szkole w Gminie Halinów nastąpiły pozytywne zmiany 
(m.in nowe boiska, kolorowe place zabaw, projekt utworze-
nia Gimnazjum w Brzezinach z oddziałami dwujęzycznymi, 
projekt budowy sali gimnastycznej w Cisiu). Przyszedł czas na 
podjęcie najtrudniejszej, ale najważniejszej sprawy – budowy 
gimnazjum w Halinowie. Halinowska szkoła jest nowo- 
czesna i kreatywna. Podczas kontroli – ewaluacji procesów 
edukacyjnych – uzyskała ocenę B, czyli poziom wysoki 
(80%)w pięciostopniowej skali. Powstanie nowej placów-
ki stworzy warunki do wprowadzenia kolejnych innowacji 
np. utworzenia oddziału sportowego, językowego itp., 
przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjnej, z której 
skorzystają najważniejsi mieszkańcy gminy - nasze dzieci. 

Redakcja: Dziękujemy za rozmowę.

od lEwEj dyrEktor Zs w HalinowiE Ewa dZiumak, 
prZEwodnicZąca komisji oświaty anna ludwiniak 
i burmistrZ Halinowa adam cisZkowski dEbatują 
nad koncEpcją budowy nowEgo gimnaZjum.
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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 
k o n k u r s i e . 
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

TRWA KONKURS 
PIT – KUPONY 
MOŻNA SKŁADAĆ 
DO 30 KWIETNIA

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

SZYBKI PIT w Urzędzie Miejskim 
w Halinowie 

Już od 14 marca w każdy czwartek do końca kwietnia  umożliwiamy Państwu 
złożenie zeznania podatkowego za 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Halinowie (GCK – Kawiarenka wejście od ul. Bema). Pracownicy Urzędu 

Skarbowego w Mińsku Mazowiecki będą pełnić dyżur w godz. 10.30–12.30 
podczas którego będą Państwo mogli: złożyć zeznanie podatkowe oraz uzyskać 

informacje w zakresie rozliczeń podatkowych PIT 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

www.e-deklaracje.gov.pl
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R E K L A M A
redakcja@gckgminahalinow.plw informacjach 

gminy halinów

603-100-262
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zakŁad komunalny w halinowie, 
ul. jÓzefa piŁsudskiego 77, 05–074 halinÓw, 

na podstawie uchwały nr XXXiii.297.2013 z dnia 27 lutego 2013 roku rady miejskiej 
w Halinowie w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków, ogłasza taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
 i zbiorowe odprowadzanie ścieków. ceny obowiązują od 01.04.2013r. do 31.03.2014r.

1. wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
Lp. Wyszczególnienie Cena/ 

/stawka opłaty Jednostka 
miary

taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat netto

0 1 2 3 5

1

ZWB – Właściciele i zarządcy oraz osoby posiadające inny tytuł prawny do budynków 
mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki 
świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym wyżej nie wymienione

– cena za m³ dostarczonej wody
– stawka opłaty abonamentowej za wodę 

(odczyt, rozliczenie i gotowość)
– stawka opłaty abonamentowej za wodę 

(rozliczenie i gotowość)
– stawka opłaty przyłączeniowej

 2,95 zł

4,66 zł

3,34 zł
204,75 zł

zł/m3

zł/m-c

zł/m-c
zł/przyłącze

2

ZWG – Gmina rozliczana za ilość wody dostarczonej do zdrojów publicznych, do zraszania 
ulic i publicznych terenów zielonych, do zasilania fontann, oraz za ilość wody pobranej przez 
jednostki straży pożarnej

– cena za m³ dostarczonej wody
– stawka opłaty abonamentowej za wodę

(odczyt, rozliczenie i gotowość)
– stawka opłaty abonamentowej za wodę 

(rozliczenie i gotowość)
– stawka opłaty przyłączeniowej

2,95 zł

4,66 zł

3,34 zł.
204,75 zł

zł/m3

zł/m-c

zł/m-c
zł/przyłącze

3 ZWL – Użytkownicy lokali użytkowych usługowych i handlowych

– cena za m³ dostarczonej wody
– stawka opłaty abonamentowej za wodę

(odczyt, rozliczenie i gotowość)
– stawka opłaty abonamentowej za wodę

(rozliczenie i gotowość)
– stawka opłaty przyłączeniowej

2,95 zł

9,33 zł

6,69 zł
204,75 zł

zł/m3

zł/m-c

zł/m-c
zł/przyłącze

4
ZWS – Zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

– cena za m³ dostarczonej wody
– stawka opłaty abonamentowej za wodę

(odczyt, rozliczenie i gotowość)
– stawka opłaty abonamentowej za wodę

(rozliczenie i gotowość)
– stawka opłaty przyłączeniowej

2,98 zł

9,33 zł

6,69 zł
204,75 zł

zł/m3

zł/m-c

zł/m-c
zł/przyłącze

5
ZWP – Zakłady przemysłowe, produkcyjne i pozostałe usługi

– cena za m³ dostarczonej wody
– stawka opłaty abonamentowej za wodę

(odczyt, rozliczenie i gotowość)
– stawka opłaty abonamentowej za wodę

(rozliczenie i gotowość)
– stawka opłaty przyłączeniowej

3,00 zł

9,33 zł

6,69 zł
204,75 zł

zł/m3

zł/m–c

zł/m–c
zł/przyłącze

2.  wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:
Lp. Wyszczególnienie Cena/

/stawka opłaty Jednostka
 miary

taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat netto

0 1 2 3 5

1 OŚB – Właściciele i zarządcy oraz osoby posiadające inny tytuł prawny do budynków 
mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki 
świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym wyżej nie wymienione 

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

(odczyt, rozliczenie i gotowość)
– stawka opłaty abonamentowej za ścieki

(rozliczenie i gotowość) 
– stawka opłaty przyłączeniowa 
– stawka opłaty przekroczeniowej za ścieki

4,60 zł

7,70 zł

6,61 zł
204,75 zł
––––––––––

zł/m3

zł/m–c

zł/m–c
zł/przyłącze
–––––––––––

3 OŚL – Użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych 

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

(odczyt, rozliczenie i gotowość)
– stawka opłaty abonamentowej za ścieki 

(rozliczenie i gotowość)
– stawka opłaty przyłączeniowej
– stawka opłaty przekroczeniowej za ścieki

4,60 zł

11,54 zł

9,91 zł
204,75 zł
––––––

zł/m3

zł/m–c

zł/m–c
zł/przyłącze
––––––

5
OŚP – Zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, oraz Zakłady przemysłowe, 
produkcyjne, i pozostałe usługi 

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

(odczyt, rozliczenie i gotowość)
– stawka opłaty abonamentowej za ścieki

(rozliczenie i gotowość)
– stawka opłaty przyłączeniowej
– stawka opłaty przekroczeniowej za ścieki

7,88 zł

23,10 zł

19,83 zł
204,75 zł
wg zał. nr 3
do uchwały

zł/m3

zł/m–c

zł/m–c
zł/przyłącze
––––––



9

INFORMACJE
GMINY HALINÓW

Lesan Halinów awansował
drużyna lEsan Halinów awansowała do iii ligi sEniorów maZowiEcko-war-
sZawskiEgo ZwiąZku piłki siatkowEj. Zwycięstwo 3:0 Z drużyną uks olimpijcZyk 
2008 msZcZonów postawiło kropkę nad i, mimo, żE do roZEgrania nasZEj drużyniE 
poZostawał do roZEgrania jEsZcZE jEdEn mEcZ – Z nowym dworEm maZowiEckim.

fo
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o Mecz 6 kwietnia w hali 
Zespołu Szkół w 
Halinowie rozpoczął 
się troszkę nerwowo, 

ale halinowska drużyna stanęła na 
wysokości zadania i pokonała rywa-
la. Było to zwycięstwo, które dawało 
pierwsze miejsce w grupie i awans. 
Jak zawsze drużyna mogła liczyć na 
potężny doping swoich kibiców. 
Po ostatnim zdobytym punkcie 
rozpoczęło się istne szaleństwo. 
Wystrzeliły korki szampanów, a z 
rąk burmistrza Halinowa Adama 
Ciszkowskiego drużyna otrzymała 
pamiątkowy puchar. 

Lesana czeka teraz walka w III 
lidze. Sezon rozpocznie się zapewne 
w październiku b.r. DK  

Segregacja odpadów – nowy sposób 
na ekologiczne życie
PAPIER I ODPADY WIELOMATERIAŁOWE
Należy wrzucać: gazety, czasopisma, papier szkolny  
i biurowy, ścinki drukarskie, karton i tekturę, worki 
papierowe, opakowania wielomateriałowe typu tetra pak 
(tj. kartony po mleku i sokach)

Nie należy wrzucać: foliowych, lakierowanych kata-
logów i prospektów, artykułów higienicznych, kalki 
technicznej, opakowań z zawartością np. z żywnością, 
wapnem lub cementem,  papieru mokrego, zabrudzone-
go tłuszczami np. z masła lub margaryny.

TWORZYWA SZTUCZNE
Należy wrzucać: puste butelki po napojach, kosme-
tykach, środkach czystości, plastikowe opakowania po 
żywności, folie, reklamówki, zakrętki, 

Nie należy wrzucać: mokrych folii, opakowań i bu- 
telek po olejach technicznych, smarach, ojemników po 
farbach i lakierach, opakowań po środkach owadobój-
czych i chwastobójczych, styropianu. 

SZKŁO
Należy wrzucać:  butelki i słoiki szklane po napojach  
i żywności, szklane opakowania po kosmetykach, szklane 
opakowania farmaceutyczne i chemiczne.

Nie należy wrzucać: ceramiki (naczynia, doniczki), szkła 
budowlanego (szyby, szkło zbrojone), szyb samochodowych, 
zużytych żarówek, lamp jarzeniowych.

METAL
Należy wrzucać:  puszki po napojach i konserwach, metale 
kolorowe, kapsle i inne elementy metalowe, 

Nie należy wrzucać: metali łączonych z innymi materiałami 
np. gumą, opakowania po aerozolach, baterii i akumula-
torów, puszek po farbach i lakierach. 

ODPADY ZMIESZANE  
I RESZTKI PO SEGREGACJI

stoją, od lEwEj: prZEmEk cabaj, sEbastian kobZa, wojciEcH brZoZo-
wski, krZysZtof janusZEwski, maciEj ZwiErZ, piotr rutkowski, micHał 
guła, marcin alEksiEjcZuk. kucają, od lEwEj: robErt bątruk, sEbastian 
wojtasiak, adrian iZdEbski, karol cZErEmcHa.
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Pytania do 
śladEm ZEsZłEgo numEru, równiEż 
w obEcnym publikujEmy odpo-
wiEdZi na pytania do burmistrZa 
Halinowa aDama cisZKowsKieGo. 
jEdnocZEśniE ZacHęcamy 
państwa do Zadawania pytań Za 
pośrEdnictwEm Zakładki „pytania 
do burmistrZa” na stroniE intErnE-
towEj www.Halinow.pl

burmistrza

Witam Panie Burmistrzu, jestem mieszkańcem 
Okuniewa problem jaki mianowicie dotyczy mnie  
i mieszkańców którzy tak jak ja mieszkają nad rzeką 
Długą polega na tym, że podczas roztopów zalewa 
nasze posesje. Czy zamierza Pan z tym coś zrobić?

 Andrzej, Okuniew

ODPOWIEDź: Temat ten nie został przez Gminę 
Halinów pozostawiony samemu sobie, wręcz przeci-
wnie. Rzeka „Długa” jest w zarządzie Wojew-
ódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych oddział Otwock z siedzibą w 
Sobiekursku, dlatego gmina Halinów 
nie może bez zgody tej instytucji 
wykonywać żadnych prac dotyczących 
rzeki. Dzięki naszym wysiłkom po 
raz pierwszy od wielu lat w 2011 r. 
została przeprowadzona konserwacja 
rzeki na odcinku od Długiej Kościelnej 
do Okuniewa włącznie. W 2012 r. dzięki 
współpracy Urzędu Miejskiego w Halinowiei Spółki 
Wodnej po raz kolejny wykonano konserwację rzeki 
„Długiej” na tym samym odcinku oraz rzeki „Zązy” 
od Michałowa do Okuniewa. Na moje polecenie co 
roku prowadzone są przeglądy stanu rzek na terenie 
gminy, w których biorą udział pracownicy Urzędu. 
Opisane wyżej działania zmierzają do poprawy stanu 
rzek co ogranicza lokalne podtopienia. Należy w tym 
miejscu podkreślić, że Gmina Halinów jako jedna z 
nielicznych gmin po stronie wschodniej województ-
wa mazowieckiego została objęta tak szerokim zakre-
sem prac konserwacyjnych. W kolejnych latach nie 
zamierzamy pozostawić tego tematu bez zaintereso-
wania ze strony władz gminy. Planujemy kolejne 
wystąpienia do zarządcy rzeki w celu poprawy jej 
funkcjonowania.

Witam Panie Burmistrzu, chciałbym uzyskać 
informację na temat terminu uruchomienia przys-
tanku ZTM w Brzezinach koło szkoły. Jak do tej 

pory zajezdnia służy kierowcom ciężarówek do 
postojów.   

 Marcin, Brzeziny

ODPOWIEDź: Witam Pana, jesteśmy właśnie po 
rozmowach w których uczestniczyliśmy wspólnie  
z Panią Wójt Gminy Wiązowna Anną Bętkowską z 
przedstawicielami ZTM-u. Podczas negocjacji usta-
lone zostały warunki przedłużenia linii autobuso-
wej 730 do pętli w Brzezinach. Ponieważ koszt tego 
przedsięwzięcia w skali roku wyniósłby prawie dwieście 
tysięcy złotych a takich pieniędzy nie ma zarezer-
wowanych ani w budżecie Halinowa ani w budżecie 
Wiązowny, wybraliśmy wariant oszczędnościowy. 
Polega on na uruchomieniu kilku kursów porannych 
i popołudniowych – około sześciu dziennie w dni 
powszednie. Takie rozwiązanie będzie możliwe do 
sfinansowania. Termin uruchomienia nowego odcin-
ka linii 730 przewidywany jest najpóźniej na początek 
września 2013 r.

Witam, w zeszłym roku przedszkole w Halinowie 
zostało rozbudowane, co miałam nadzieję, wpłynie 
na lepszy „dostęp” dzieci do tego przedszkola. Niestety 
tak nie jest. Do grupy 3-latków przyjęto 25 dzieci, a 
42 odrzucono ze względu na brak miejsc. A co mają 
zrobić rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte? Nie 
każdego stać na prywatne przedszkole lub nianię. Nie 
każdy ma dziadków „w pogotowiu”. Jak na gminne 

przedszkole, liczba przyjętych dzieci jest 
bardzo mała.

 Agnieszka, Halinów

ODPOWIEDź: Pomimo tego, 
że przedszkole w Halinowie 
zyskało dodatkowych 75 miejsc 
nadal nie jesteśmy w stan-
ie zaspokoić potrzeb wszyst-
kich mieszkańców. Zgodnie 

z rozporządzeniem zobowiązani 
jesteśmy w pierwszej kolejności 

zapewnić miejsca dzieciom odby-
wającym roczne przygotowanie 

przedszkolne, następnie osobom samot-
nie wychowującym dzieci, z rodzin wielo-

dzietnych i dzieciom, w których rodzinach 
występuje niepełnosprawność. Ponadto w pierwszej 

kolejności przyjmowane są dzieci, które kontynuują 
naukę w przedszkolu. W ubiegłym roku był bard-
zo liczny rocznik trzylatków, w tym roku to już czte-
rolatkowie i dzieci kontynuujące naukę. Na złożone 
254 wnioski przyjęto 150 dzieci. Zostały utworzone 3 

oddziały pięciolatków, dwa czterolatków i jeden trzy 
i czterolatków, ale w  tej ostatniej grupie dzieci z 
rocznika 2010 jest zaledwie siedmioro. Przyjęte 
maluchy to dzieci najstarsze i spełniające kryte-
ria rozporządzenia. Do oddziałów przedsz-
kolnych w szkole, tzw. zerówek rodzice zapisa-

li 150 dzieci, to jest o jedną grupę więcej niż 
w ubiegłym roku. Ze względu na to, że szkoła 

w Halinowie jest przepełniona, nie ma możliwości 
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przyjęcia kolejnych grup. Przepełnienie bierze się też 
stąd, że Ministerstwo Edukacji Narodowej rokroc-
znie odracza obowiązek szkolny sześciolatków i dzie-
ci dwukrotnie chodzą do zerówki, ponieważ rodzic tak 
może zdecydować.
Jeśli uda się odciążyć szkołę w Halinowie i pięciolatki 
przejdą wyłącznie do zerówek (tak jak w Okuniewie  
i Cisiu) sytuacja powinna się poprawić. 

Jednakże sprawa nieprzyjęcia dziecka do przedszkola nie 
jest do końca przesądzona, po złożonych odwołaniach 
przez rodziców tworzona jest lista rezerwowa i sukcesy-
wnie, gdy zwalniają się miejsca, dzieci są przyjmowane. 
Ponadto proszę pamiętać, że tegorocznym kryterium 
podpisania umowy z przedszkolem jest zapłacenie podat-
ku na terenie naszej gminy. Dzieci rodziców, które nie 
będą się mogły tym okazać, nie będą mogły być przyjęte.

Śmieci nie takie straszne
ucHwała która rEgulujE problEm 
„śmiEciowy” w gminiE Halinów prZE-
widujE opłatę w wysokości 30 Zł 
miEsięcZniE Za śmiEci sEgrEgowanE 
oD GospoDarstwa. 

Obowiązek odbioru śmieci został nałożony 
w drodze ustawy przez polski parlament na 
samorządy gminne w całym kraju. Od 1 lipca 
2013 r., gmina nie ma możliwości jego nie-

naliczenia. Każdy podatek jak mówi Konstytucja RP jest 
nakładany tylko w drodze ustawy i tak też jest w tym przy-
padku. Rada Miejska w Halinowie na wniosek Burmistrza po 
przeanalizowaniu średnich cen za odbiór odpadów uchwaliła 
opłaty, które nie są wygórowane i stanowią realny uśredniony 
koszt odbioru śmieci od gospodarstwa domowego. 

Nasza propozycja skierowana jest na pierwszym miej-
scu ku oczekiwaniom rodzin wielodzietnych, które mają 
najcięższą sytuację materialną i mimo 
wielości osób zamieszkałych w 
jednym gospodarstwie nie 
poniosą dużego uszczerb-
ku w domowym budżecie. 
Jeżeli wiele osób zamieszkuje 
jedną nieruchomość, produkuje 
dużą ilość śmieci i często nie jest w 
stanie sprostać wyzwaniom pozby-
cia się odpadów – to rozwiązanie 
jest dla nich najkorzystniejsze. 

Nie pozostajemy jednak obojętni 
wobec problemu osób samot-
nych i starszych, którzy według 
średnich obliczeń zapłacą więcej niż  
dotychczas. Po wstępnym ustale-
niu z Radą Miejską w Halinowie, 
będziemy chcieli wprowadzić ulgi 
od tej opłaty, a ich wysokość będzie 
zależała od wyników przetar-
gu, wtedy poznamy kwoty 
oszczędności z niego wyni-
kające.

Uchwała zawierająca metodę 
naliczania opłat „od gospo-
darstwa” jest głęboko przemyślna, 

albowiem nie stoi na przeszkodzie wykazywania ilości osób 
zamieszkujących daną nieruchomość, nie jest więc zaporą dla 
meldowania się w Gminie Halinów co jest niezwykle ważne. 
W Halinowie mamy bardzo duże skupisko mieszkańców 
odprowadzających podatki poza gminą i to jest bolączka 
wszystkich podwarszawskich miejscowości. Uregulowanie tej 
sprawy dałoby bardzo duże wpływy do budżetu i pozwoliło 
na rozwój infrastruktury gminnej, dlatego też niedawno 
podjęta uchwała wychodzi takim osobom naprzeciw. 

Nowe prawo lokalne w Gminie Halinów jest zgodne 
z zamysłem ustawodawcy, który kładzie duży nacisk na 
rozwiązanie polegające na segregowaniu odpadów. Dlatego 
taka różnica, śmieci segregowane 30 zł a niesegregowane 60 zł. 
Taki stan rzeczy jednoznacznie pokazuje „segregujesz płacisz 
mniej” co sprawia, że nasze środowisko pozostaje czystsze, 
pomaga w odbiorze odpadów a co za tym idzie jest to działanie 
poprawiające stan naszej planety i naszego zdrowia. 

Każde rozwiązanie wynika z analizy, ale w realiach niespraw-
dzonej ustawy i obawy zmian dokonywanych przez pols-

ki parlament godnym odnotowania jest fakt niespre-
cyzowania kosztów całej operacji. Miano-
wicie jeśli koszt całego przedsięwzięcia nie 
zostanie pokryty z opłat jakie podatnik 
wniesie do budżetu gminy to niezbędne 

będą dopłaty właśnie z tego budżetu, de facto 
co jest wielką bolączką chyba wszystkich gmin w 

kraju podatnik zapłaci jeszcze raz. Życzę Państwu i 
sobie aby tak nie stało się w przypadku Halinowa.

Dobrą stroną zaś na koniec mej wypowiedzi 
jest sprawa związana z PSZOK-iem tzn. punktem 
odbioru odpadów do którego będzie można przez 
cały rok oddać śmieci mieszane i  segregowane za 
darmo, a także śmieci potocznie mówiąc „zielone” 
(odpady organiczne) takie jak liście, trawa..., także 
popiół, opony, śmieci niebezpieczne typu baterie, 
akumulatory. Punkt ten zlokalizowany będzie przy 
oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej.

Wszystko to sprowadza się do jednego. Miesz-
kaniec będzie mógł oddać każdą ilości śmieci w 
niezmienionej cenie 30 zł i nie będzie już powodu 
pozbywania się ich w inny sposób np. palenie  
w piecu, czy wywożenie do lasu.

aDam ciszKowsKi

Burmistrz Halinowa
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Wszystko w jednym przystępnym PAKIECIE!
��  ćwiczenia grupowe „w zdrowym ciele zdrowy duch” – 1 x tyg.
��  nordic walking – 1 x tyg.
�� zabiegi przeciwbólowe i masaże – 1 x tyg.

BĄDŹ AKTYWNY
Wiosną weź zdrowie w swoje ręce ! 

Szczegóły pod tel. 22 / 760 54 44    lub recepcja@rehabilitacjahalinow.pl

Zapraszamy na wyjątkowe 
– zdrowe spędzanie wolnego czasu 

w godzinach 12.00 – 16.00

OD KWIETNIA ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA 
SPECJALNIE DLA CIEBIE

TANIE PAKIETY MIESIĘCZNE!!!  Możesz zyskać nawet do 150 zł!
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