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• Michałów przeciwko 
wysypisku  str. 5

• Oddaj 1 procent  str. 7
• Nowe zasady rekrutacji 

do przedszkoli  str. 7

Rozliczając PIT
wpisz Gminę Halinów
jako miejsce 
zamieszkania

Gmina
HaLinÓW

gimnazjum 
w Halinowie

Nowe

Gmina Halinów przystępuje 
do największeGo zadania

 inwestycyjneGo w bieżącej 
kadencji – budowy Gimnazjum 

w Halinowie. znamy już 
wykonawcę i kwotę, za ile 

obiekt powstanie.

na zdjęciu od lewej: ewa dziumak 
– dyrektor zs w Halinowie, 

anna ludwiniak – przewodnicząca 
komisji oświaty i adam ciszkowski

– burmistrz, przy omawianiu
 planu budowy Gimnazjum.

Ciąg dalszy na str. 3

Eko-Sam Bis zamiast Błysku
Niemiecka firma Toensmeier Błysk nie wykazała się w Halinowie 

niemiecką solidnością. 10 marca potwierdziła, że nie odbierze śmieci 
od naszych mieszkańców. W związku z tym Gmina Halinów zamierza 
nałożyć kary finansowe na firmę Błysk za odstąpienie od umowy. Nie 
ma jednak powodów do obaw, ponieważ dzięki BŁYSK-awicznej reakcji 
władz Halinowa została zachowana ciągłość odbioru odpadów przy 
niewielkiej korekcie harmonogramu. Od 11 marca odpady komunalne 
od mieszkańców gminy oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) w Długiej Kościelnej do czasu rozstrzygnięcia 
nowego przetargu na odbiór odpadów będzie odbierała firma  
Eko-Sam Bis, która przez wiele lat obsługiwała teren Gminy Halinów. 
Co jeszcze ważniejsze, pragniemy uspokoić – w 2014 roku na pewno 
NIE ULEGNĄ ZMIANIE ceny za odbiór odpadów.    

W środku naszego pisma załączamy nowy harmonogram odbioru 
śmieci.
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Miejscowe plany 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
miejscowości Krzewina, 
Kazimierów i Budziska
W okresie od 17 lutego do 10 marca 

2014 r. mieszkańcy mogli zapoznać się  
z projektami miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego dla miejscowości 
Kazimierów i Krzewina, które były wy- 
łożone do publicznego wglądu wraz z prog-
nozami oddziaływania na środowisko. W 
dniu 24 lutego odbyła się dyskusja public-
zna nad obydwoma projektami, a uwagi  
można składać do dnia 25 marca. Ponad-
to, 21 lutego upłynął termin do składania 
uwag do wyłożonego, w okresie od 15 styc-
znia do 6 lutego, projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla miejscowości Budziska. Obecnie uwagi 
złożone przez mieszkańców są rozpatry-
wane przez Burmistrza Halinowa. Z projek-
tami planów, w okresie ich wyłożenia, 
można zapoznać się w pokoju nr 14 Referat 
Geodezji i Planowania Przestrzennego w 
Urzędzie Miejskim w Halinowie. Ponad-
to projekty miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego wraz z progno-

zami oddziaływania na środowisko, w okresie ich wyłożenia do publicznego 
wglądu, są również dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
www.halinow.pl.

Wymiana dachu w GCK Michałów
10 lutego została podpisana umowa z marszałkiem województwa na wymianę 

pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz wymianą rynien i rur 
deszczowych na budynku świetlicyw Michałowie, stanowiącej jedną z placówek 
Gminnego Centrum Kultury. Gmina Halinów pozyskała na to środki z działania 
„Odnowa i rozwój wsi” z Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Koszt całkowity przedsięwzięcia to 
ponad 80 tys. zł, w tym dofinansowanie 35,7 tys. zł. Zakończenie realizacji 
zadania przewidziane jest na III kwartał b.r.

Sala w Cisiu coraz 
bliżej
Trwa budowa sali gimnas-

tycznej przy Zespole Szkolno- 
-Przedszkolnym w Cisiu. Wartość 
projektu wynosi 1 234 219,32 zł, 
w tym dotacja ze środków 
unijnych pozyskana przez Gminę 
Halinów pokryje około połowę 
kosztów budowy.

Wniosek na SUW w Wielgolesie Duchnowskim 
i ul. Pułaskiego
20 stycznia do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek o dofi-

nansowanie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla projektu pt. „Popra-
wa infrastruktury technicznej poprzez przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdat-
niania Wody w Wielgolesie Duchnowskim oraz rozbudowę sieci kanal-
izacyjnej w ul. Pułaskiego w Gminie Halinów.” Gimna Halinów ubie-
ga się o uzyskanie bezzwrotnej dotacji w ramach działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu  
to 3 205 061,06 zł, natomiast maksymalna wnioskowana kwota pomocy to  
1 570 203, 00 zł. Obecnie wniosek jest na etapie weryfikacji.

Będą utrudnienia na ul. Jana Pawła II
Od lutego do połowy września trwać będą utrudnienia w ruchu na ul. Jana 

Pawła II w Halinowie. Spowodowane będą rozpoczętą przebudową ulicy na 
odcinku od ul. Bema do ul. Okuniewskiej. A co po miesiącach utrudnień? 
Powstanie nowa nawierzchnia jezdni, chodnik, zjazdy indywidualne i miejs-
ca postojowe oraz zostanie przebudowana sieć elektroenergetyczna i teletech-
nicznej z napowietrznej na kablową łącznie z przyłączami oraz powstaną nowe 
słupy oświetleniowe. Wszystko po to, aby wreszcie ulica ta nabrała reprezen-
tacyjnego wyglądu. Koszt inwestycji to prawie 2 mln zł.

Kanalizacja w Okuniewie
Trwa budowa sieci kanalizacyjnej w ramach projektu „Eko-Inwestycja”  

w Okuniewie. W ostatnim okresie zrealizowano sieć w ulicach: Konopnickiej, 
Lipowej, części Słonecznej i Parkowej, zaś prace trwają na ul. Pułtuskiej.

Newsy inwestycyjne

Bilety MOBILIS 
do nabycia 
w Kawiarence GCK

Od 1 marca b.r. ulegają zmianie zasa-
dy sprzedaży biletów miesięcznych na 
terenie Gminy Halinów. 

Dla osób posiadających już bilet 
miesięczny, który był używany przez 
ostatni miesiąc sprzedaż biletów odby-
wa się u kierowcy w czasie wykonywania 
kursu lub podczas postoju na pętli PKP 
Halinów.

Dla osób które posiadają bilet, ale nie 
korzystały z niego w ciągu ostatniego 
miesiąca, lub chcą go nabyć po raz pierwszy 
istnieje możliwość jego zakupu w Kawi-
arence Internetowej GCK w budynku 
Urzędu Miejskiego w Halinowie (wejście 
od ul. Bema) w godzinach od 10.00 do 
17.00 od poniedziałku do piątku.

red.
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Wartość inwestycji 
szacowana jest na 

6 mln 
880 tys. zł
To najdroższa inwestycja 
w historii gminy.

Do przetargu stanęło 14 firm, a najniższą ofertę na kwotę  
6 880 mln zł złożyła firma Cetus Sp. z o.o. 08-200 Łosice, 
ul. Myśliwska 3. 16 stycznia b.r. nastąpiło wprowadzenie na 
budowę. Pod koniec tego roku możemy spodziewać się stanu 

surowego zamkniętego, a zakończenie inwestycji jest planowane jest w połowie 2015 r. 
Rozłożenie inwestycji na półtora roku jest konieczne ze względu na jej wielkość. 

Budynek nowego Gimnazjum będzie miał powierzchnię 3 095,78 mkw. Będzie 
trzykondygnacyjny z 9 salami do zajęć, 6 salami językowymi, 2 komputerowymi,  
2 do zajęć indywidualnych, szatnią, biblioteką, salą administracyjną, pokojem nauc-
zycielskim, stołówką z zapleczem cateringowym, 2 klatkami schodowymi i windą. 
„Sercem” Gimnazjum zaś ma być aula na 230 osób o powierzchni 201 mkw. 

O potrzebę budowy Gimnazjum zapytaliśmy wicedyrektor Zespołu Szkół  
w Halinowie Danutę Standziak. – Nasza szkoła jest przepełniona, a warunki lokalowe 
wymuszają dwuzmianowy tryb pracy, a to jest ogromnym utrudnieniem zwłaszcza dla 
małych dzieci. Marzymy o tym, aby każdy uczeń zaczynał naukę o godz.8, a nie o godz. 
13. Po powstaniu nowego Gimnazjum tak będzie i bardzo się z tego cieszymy – mówi. 
Obecnie do Zespołu Szkół uczęszcza ponad 1100 uczniów, w tym około 320 uczniów 
Gimnazjum – po dwie klasy pierwsze, drugie i trzecie.

Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski podkreśla, że o inwestycję bardzo zabiega-
li radni z Halinowa . Trzeba jednak dodać, że potrzebę budowy Gimnazjum widziała 
większość Rady. 

red.

Gimnazjum 
w Halinowie
Ciąg dalszy ze str. 1

Szanowni Państwo,
Budżet gminy to nasze wspólne pieniądze. Finan-

sujemy z nich budowę dróg, sieci kanalizacyjnych i 
wodociągowych, obiektów sportowych i szkolnych. Z 
budżetem gminy jest tak, jak z każdym budżetem rodzi-
nnym. Gdy potrzeby są większe, niż posiadane środki, 
możemy albo zmniejszyć wydatki, albo spróbować 
zwiększyć dochody. Jednym z ważniejszych źródeł 
dochodów gminy są wpływy z tytułu podatku od osób 
fizycznych, czyli z tzw. PIT-u. Z każdych 100 zł podat-
ku pobieranego od mieszkańca, gmina dostaje 37 zł. 
Możemy sprawić, by dochody naszej gminy z PIT-u 
były większe. Nie chodzi tu wcale o to, byśmy płacili 
większe podatki. Rzecz w tym, by te 37 zł z każdych  
100 zł zapłaconego podatku trafiało do naszej gminy,  
a nie do innej. 

Bliskość Warszawy sprawia, że w naszej gminie osied-
la się coraz więcej ludzi z całej Polski. Zbudowaliście tu 
Państwo swoje domy, Wasze dzieci chodzą do gminnych 
przedszkoli lub szkół, zależy Państwu na szybkim rozwo-

ju gminnej infrastruktury – ale jeżeli nadal rozliczacie się Państwo  
z urzędem skarbowym właściwym dla poprzedniego miejsca zamiesz-
kania, to Państwa podatki nie zasilają budżetu naszej gminy. Możecie 
to jednak zmienić w prosty sposób - wypełniając PIT wpisać Gminę 
Halinów jako miejsce zamieszkania.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Rozliczając PIT wpisz Gminę Halinów jako miejsce 
zamieszkania
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Bezpieczny powiat, 
bezpieczna gmina
w bieżącej kadencji rady powiatu mińskieGo do 
najważniejszycH zadań należy szeroko pojęte 
bezpieczeństwo obywateli. postaramy się 
przybliżyć czytelnikom iGH jakie inwestycje 
i inicjatywy z tej dziedziny są już widoczne 
na terenie Gminy Halinów.

O kilka słów w tej kwestii 
pOprOsiliśmy też starOstę 
mińskiegO antOniegO jana 
tarczyńskiegO.

Panie Starosto, wiemy jak ważne jest dla 
Pana bezpieczeństwo mieszkańców. Jak  
Pan i władze powiatu Mińskiego  wspierają 
inicjatywy z tej dziedziny?
Każda inicjatywa związana z podniesie- 
niem poziomu bezpieczeństwa znajdu-
je u władz naszego Powiatu, u mnie 
osobiście, pełne poparcie. Od wielu lat 
współorganizujemy,  z Komendą Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej i Związkiem 
Ochotniczych Straży Pożarnych Eliminacje 
Powiatowe Ogólno-polskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (na 
poziomie gminnym również takie eliminacje 
są przeprowa-dzane – gmina Halinów jest 
tu przodującą w naszym powiecie – dziękuję 
organizatorom). Od wielu lat organizuje-
my, wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem 
Ruchu Drogowego, Powiatowy Turniej 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w którym 
udział biorą uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów z Powiatu  Mińskiego. Powiatowe 
placówki oświatowe organizują wiele imprez 
mających na celu propagowanie bezpiecznych 
zachowań np. ZSZ nr 2 w Mińsku Mazo-
wieckim 
Władze Powiatu Mińskiego w każdym roku 
dofinansowują zakup sprzętu (samochody), 
wyposażenie i remonty w Komendzie Powia-
towej PSP  i Komendzie Powiatowej Policji.  
W każdym roku przeznaczamy środki finan-
sowe na poprawę stanu dróg powiatowych, 
o czym Panowie wcześniej mówili, a także 
środki na poprawę bazy i wyposażenia w 
szpitalu powiatowym, co również ma wpływ 
na poprawę poziomu szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa

Wiemy także jak bliskie pana sercu jest 
bezpieczeństwo przeciwpożarowe – jest 
pan przecież prezesem Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP Rzecz-
pospolitej Polskiej. Dzięki między inny-
mi Pana inicjatywie nasza gmina, a 
konkretnie Ochotnicza Straż Pożarna  w 
Okuniewie pozyskała nowy samochód 
bojowy.
Problematyką bezpieczeństwa zajmuję się 
od wielu lat. W powiecie od momentu reak-
tywowania powiatów w 1999 r. (byłem 
przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa 

Najbardziej widocznym elementem poprawy bezpieczeństwa są chodni-
ki dla pieszych. – Chodnik z Długiej Kościelnej przez Długą Szlachecką 
do ul. Kruczej na Budziskach, chodnik przy ul. Stołecznej od Długiej 
Kościelnej do ul. Jasnej w Józefinie i ostatni czyli chodnik od szkoły w 

Cisiu do stacji i dalej do drogi krajowej nr 2 – wymienia jednym tchem radny powi-
atowy, sekretarz gminy Halinów Robert Grubek. – Kolega zapomniał o dokończeniu 
chodnika w Okuniewie – wtóruje mu wiceprzewodniczący rady powiatu Ireneusz 
Piasecki i wymienia dalej. – Ul. Stołeczna w Józefinie, nakładka asfaltowa od szkoły w 
Halinowie do ul. Stołecznej, wyniesione przejścia dla pieszych w Halinowie przy szkole 
i progi zwalniające na drodze powiatowej w Cisiu – mówi dalej Piasecki.

Gdy dodamy do tego coraz częściej pojawiające się oznakowane przejścia dla 
pieszych (Długa Szlachecka i Długa Kościelna) oraz planowane w tym roku 
budowa wyniesionego skrzyżowania w Długiej Szlacheckiej na drodze powia-
towej to daje już pewien obraz zaangażowania i współpracy powiatu mińskiego i 
gminy Halinów w poprawę  bezpieczeństwa na ich terenie.

Bezpieczeństwo oprócz dróg i chodników to także to co znajduje się trochę 
na uboczu pasa drogowego – rowy odwadniające. Powiat miński we współpracy 
z gminą Halinów rozpoczął wiele prac mający na celu poprawienie stanu tych 
elementów. – Sukcesywnie wycinamy rosnące w rowach samosiejki oraz pogłębiamy i 
odbudowujemy zasypane rowy – mówi radny Piasecki. – Skala problemu jest ogrom-
na, przez lata pomimo ciążącego na nich obowiązków niektórzy właściciele posesji 
przy których przebiegały rowy nie dbali o nie i tym samym doprowadzili je do pełnej 
dewastacji – kontynuuje dalej Piasecki. – Ruszyliśmy temat trudny, mamy nadzieję, 
że sukcesywnie uda nam się poprawić infrastrukturę techniczną przy drogach powia-
towych, pierwsze efekty już są – mówi dalej radny Grubek.

W kolejnym numerze IGH napiszemy o instytucjach z terenu naszego powiatu 
zajmujących się bezpieczeństwem takich jak Policja, Straż Pożarna, Inspektoracie 
Ochrony Środowiska czy  Inspektoracie Nadzoru Budowlanego  GA

od lewej: starosta miński 
antoni jan tarczyński oraz 
radni powiatowi – robert Grubek 
i ireneusz piasecki.
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Rady Powiatu Mińskiego w latach 1999-
2005). Od 1986 roku czynnie uczestniczę 
w pracach Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP. Pełniąc różne funkcje w 
Związku służę swoją wiedzą i doświadczeniem 
druhnom i druhom, członkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom i oczekiwaniom władz gminy 
Halinów, dostrzegając zaangażowanie i 
wieloletnią bezinteresowną służbę ochotników 
z OSP Okuniew w ubiegłym roku Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP, 
któremu przewodniczę, przyznało OSP 
Okuniew kwotę 150 tys. zł dofinansowania 
do zakupu średniego samochodu gaśniczego. 
Pozostałe środki przeznaczyła gmina Halinów, 
Komendant Woj. PSP, Urząd Marszałkowski 
i OSP Okuniew.  Samochód był pięknym 
prezentem w roku Jubileuszu 95-lecia OSP 
Okuniew. Jubileusz ten  połączony był  z 
obchodami Powiatowego Dnia Strażaka. 
W całym przedsięwzięciu czynnie uczestni-
czyli m. innymi Burmistrz Halinowa druh 
Adam Ciszkowski oraz radni Rady Powiatu 
Mińskiego: druhowie Ireneusz Piasecki i Robert  
Grubek, którym bardzo serdecznie dziękuję 
za zaangażowanie i aktywne działania na 
rzecz pozyskania  środków na zakup samo-
chodu. Druhnom i druhom z OSP Okuniew 
życzę, aby ten samochód jak najlepiej  służył  
w pełnieniu ich społecznej służby.

 Panie Starosto dziękuję za rozmowę  
i zapraszam w imieniu mieszkańców do 
Halinowa.
Gmina Halinów zawsze była i jest bliska 
memu sercu. Mam nadzieję na kolejne spot-
kania, wszak okazji ku temu będzie wiele. 
Wszystkim  mieszkańcom gminy Halinów 
życzę wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności.

4 luteGo portal tvnwarszawa.pl opublikował 
artykuł pod tytułem „zamiast na radiowe śmieci 
wylądują w zielonce” i urucHomił lawinę obaw, 
czy realność wysypiska śmieci w sąsiedztwie 
micHałowa jest taka bliska.

P otwierdzam, planujemy tam utworzyć składowisko i zakład utyl-
izacji odpadów. Prace są już bardzo zaawansowane. Chcemy, żeby 
inwestycja ruszyła po zamknięcia Radiowa – przyznał w rozmow-
ie z portalem Jarosław Dąbrowski, wiceprezydent Warszawy 

– czytamy w artykule.  Ponadto wiceprezydent przyznał, że inwesty- 
cja ma być realizowana etapami, a zakład będzie składał się ze składowiska 
odpadów, sortowni, kompostowni odpadów zielonych, stanowiska z odpa-
dami wielkogabarytowymi oraz stanowiska odzysku odpadów budowlanych 
i remontowych. Dodał, że właścicielem terenu jest Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania i spółka dysponuje m.in. prawomocną decyzją środowiskową 
dla inwestycji, która daje zielone światło dla rozpoczęcia budowy. Tyle jedna 
strona – czyli Warszawa.

Co na to Michałów i władze Halinowa? Temat wysypiska pojawia się na 
prawie każdej sesji Rady Miejskiej, a Burmistrz Adam Ciszkowski podkreśla, że 
podejmuje wszystkie możliwe prawne próby zablokowania tej inwestycji, która 
przecież może mieć katastrofalne skutki dla Michałowa i całej gminy. Wszel- 
kie dyskusje władz i radnych Halinowa przebiegają w atmosferze niepokoju 
o to, co będzie z Michałowem i jego mieszkańcami. Nikt nie wierzy eksper-
tyzom o „nieszkodliwości zakładu”, albo o tym, że „to nie utrudni życia”. 
Nikt nie wierzy, że zastosowanie najwyższych technologii nie wpłynie np. na 
skażenie okolicznego terenu czy spadek wartości działek. Dodatkowo podkreśla 
się bezczelność władz Warszawy, która próbuje łagodzić nastroje mieszkańców 
okolic Radiowa, a więc swoich wyborców z Bemowa oraz Bielan i woli wyrzucić 
„smrodliwy problem” poza granice administracyjne Warszawy – mówiąc „niech 
się oni martwią”.

– Sprawa jest bardzo trudna – mówi krótko burmistrz Ciszkowski.  
– Nie chcę wracać do błędów, które zostały popełnione w przeszłości ze stro-
ny władz Halinowa, które może dałyby nam lepszą pozycję w całej sprawie. Na  
obecnym etapie możemy tylko odwoływać się od wydanej decyzji środowiskowej 
i to zrobiliśmy – dodaje burmistrz. Ponadto, zmobilizowani mieszkańcy, 
których na bieżąco informuje o sytuacji sołtys Jan Stankiewicz, są gotowi 
bronić swojej „małej ojczyzny” do samego końca – używając, jak to przeszłość 
pokazała – niekonwencjonalnych metod jak choćby blokowania drogi wojew-
ódzkiej 637.  

Czy jest szansa na skuteczne odwołanie decyzji środowiskowej i odwróce-
nie wizji wysypiska? Tego nie wiemy. Sprawa toczy się przed Samorządowym 
Kolegium Odwoławczym w Warszawie. Decyzje zapadną w najbliższych 
miesiącach.

red.

REKLAMA

walczy 
z wysypiskiem

Michałów 
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30 stycznia w osp okuniew odbyła 
się prezentacja noweGo wozu bo-
joweGo mercedesa ateGo. 

Na prezentację przybyli wicemarsza-
łek woj. mazowieckiego Janina 
Ewa Orzełowska, komendant 
wojewódzki Państwowej Straży 

Pożarnej w Warszawie nadbryg. Gustaw Mikołajczyk 
oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Mińsku Maz. st.bryg. Jarosław Ufnal. Przybyłych gości 
powitali burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski oraz 
prezes OSP Okuniew Andrzej Milczarek.

Nowy wóz bojowy dla OSP Okuniew został zakupi-
ony pod koniec 2013 roku dzięki połączeniu kilku źródeł 
finansowania, w tym wsparciu przez Gminę Halinów  

Prezentacja nowego wozu 
OSP Okuniew

od lewej: prezes osp okuniew andrzej milczarek, 
burmistrz Halinowa adam ciszkowski, wicemarszałek 

województwa janina ewa orzełowska i komendant 
psp w warszawie nadbryG. Gustaw mikołajczyk.

Fo
t.
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w kwocie 150 tys. zł. Jest to najnowszy wóz bojowy tego typu w posia-
daniu ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu mińskiego. W 
imieniu strażaków i samorządu Halinowa burmistrz wraz z Prezesem 
OSP Okuniew Andrzejem Milczarkiem wręczyli przybyłym gościom 
okolicznościowego statuetki. red.
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Nazwa szkoły Partner przekazujący 
środki - opp Numer KRS

Cel szczegółowy 
1% (nr identyfika-
cyjny 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

Stowarzysznie 
Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„Kubuś”

0000 173 131 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Kubuś”

Stowarzyszenie Rozwi-
jamy 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”

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.

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 2012 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 2013 roku status orga-
nizacji pożytku publicznego ma również Stowarzyszenie Rozwi-
jamy Talenty.

Szanowni Państwo,

w terminie 17 marca do 11 kwietnia 
2014 roku będzie prowadzona rekrutacja
do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach, 
punktów przedszkolnych z terenu gminy 
Halinów.  
Po raz pierwszy nabór zostanie przeprowa-
dzony w systemie elektronicznym 
www.gminahalinow.przedszkola.vnabor.pl 
Wychowanie przedszkolne jest realizowane:
• w zerówkach -  dla dzieci 5 i 6-letnich 

(z II połowy 2008 r.) we wszystkich szkołach,
• w przedszkolach – 3-4-latków (w Okuniewie, 
Cisiu, Brzezinach) i 3-5-latków (w Halinowie),
• w punktach przedszkolnych - w Chobocie 
dla 3-4-latków.

W naborze biorą udział dzieci, które po raz 
pierwszy ubiegają się o miejsce w danej 
placówce realizującej wychowanie przed- 
szkolne. Rekrutacja obowiązuje również 
wszystkie dzieci, które zobowiązane są 
odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 
w zerówkach. 

W systemie należy zarejestrować dziecko, 
wydrukować kartą zgłoszenia, dołączyć 
dokumenty, które potwierdzają spełnianie 
danego kryterium i zanieść do przedszkola 
pierwszego wyboru. 

Rodzice dzieci, które obecnie chodzą do 
przedszkola składają jedynie deklarację 
o kontynuowaniu wychowania przedszkolne-
go. Więcej na stronie www.halinow.pl.

Katarzyna Targońska
kierownik Referatu Edukacji i Polityki Społecznej

Nowe zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych
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Miniony rok w sprawozdaniu SRT
28 stycznia stowarzyszenie rozwijamy talenty podsumowało miniony rok 
swojej działalności i przedstawiło perspektywy rozwoju na przyszłość prow-
adzonej przez siebie szkółki i klubu piłkarskieGo srt młode orły Halinów. 

Spotkanie odbyło się w hali 
sportowej w Zespole Szkół w 
Halinowie.O głównych wydarze-
niach mijającego roku omówił 

prezes zarządu Piotr Wieczorek. Sprawo-
zdanie miało formę prezentacji multime- 
dialnej. Omówione zostały wykresy i sprawy 
związane z finansowaniem stowarzysze-
nia oraz osiągnięcia szkółki piłkarskiej. 
Liczne zdjęcia z turniejów, meczów czy 
obozów szkoleniowych świadczą o tym, 
że stowarzyszenie stale się rozwija, a 
wyniki młodych piłkarzy są coraz lepsze. 
SRT utrzymuje się głównie z dotacji z Urzędu Miejskiego  
w Halinowie oraz z wpłat zawodników i fundatorów klubu. 
Omówiono także zmiany na stanowiskach trenerskich już od 
lutego b.r., a po wyczerpaniu tematu rozpoczęła się najlepsza 
chwila dla młodych zawodników. Burmistrz Halinowa Adam 
Ciszkowski i przewodniczący Rady Miejskiej w Halino- 
wie Marcin Pietrusiński wręczyli 15 wyróżnień dla młodych 
zawodników, którzy w 2013 r. przyczynili się do wielu 

sukcesów sportowych Stowarzyszenia.  
Pozostaje nam życzyć dalszych 
wspaniałych osiągnięć sportowych 
i kibicować! Aby rok 2014 był jesz- 
cze lepszy niż poprzedni, zwłaszcza że 
na jesieni planowane jest zgłoszenie 
kolejnych roczników 2003 i 2004- 
-2005 do rozgrywek w lidze MZPN.

WyRóżNIENIA OtRZyMALI:
• rocznik 1999-2000: Maciej An- 
tosz, Bartek Gryz, Bartek Woś 
• rocznik 2001-2002: Damian 

Jackiewicz, Pietrzak Piotr, Wódkowski Patryk
• rocznik 2003: Bartek Bogusz, Michał Szymański, Michał 
Jęczmieniowski
• rocznik 2004, 2005: Bartek Matusik, Łukasz Zięcina, 
Bartek Zbroiński
• rocznik 2006, 2007: Filip Kucharski, Wojtek Ostrowski, 
Adam Rudowicz
Gratulujemy! ZarZąd SrT
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X Walne Zgromadzenie delegatów 
Gminnej Spółki Wodnej Halinów
w imieniu zarządu spółki 
miło nam poinFormować, że 
w dniu 21 stycznia odbyło 
się X walne zGromadzenie 
deleGatów Gminnej spółki 
wodnej Halinów. 

W zgromadzeniu wzięli 
udział delegaci z poszcze- 
gólnych sołectw, człon-
kowie Zarządu Spółki 

Wodnej, sołtysi oraz zaproszeni goście w 
tym Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski, 
przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Miń- 
sku Mazowieckim Sławomir Zduńczyk, Wice-
przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego 
Ireneusz Piasecki, radny Rady Miejskiej w Ha- 
linowie oraz przewodniczący komisji rewizyj-nej 
Spółki Wodnej Andrzej Milczarek. Obradom 
przewodniczył sołtys Michałowa i przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej Jan Stankiewicz. 

W wyniku głosowań delegaci przyjęli wszyst-
kie przedłożone przez Zarząd uchwały, w tym 
m.in. jednogłośnie, sprawozdanie z pracy 
Zarządu w 2013 r. udzielając mu tym samym 
absolutorium. Delegaci zdecydowali również 
o utrzymaniu wysokości składki od osób fizy-
cznych na rok 2014 – 30 zł oraz obniżeniu 
składki dla podmiotów prowadzących 
działalności gospodarczą do wysokości 50 zł.

Należy podkreślić, że w ocenie zgromadzonych rok 2013 był dobrym ro- 
kiem dla Spółki a ponad 7,5 km przekonserwowanych rowów, blisko 1,5 km 
udrożnionych zbieraczy oraz budżet na poziomie ponad 90 tys. zł mogą stanowić 
powód do zadowolenia. 

Jako Zarząd przypominamy o zapisach art. 170 oraz 171 Ustawy prawo wodne 
nakładających na właścicieli nieruchomości obowiązek dbania o urządzenia meliora-
cyjne. Zachęcamy również wszystkich mieszkańców do interesowania się sprawami 
melioracji oraz odwiedzania zakładki „Spółka wodna” na stronie www.halinow.pl, 
gdzie jest możliwość zapoznania się min. ze sprawozdaniem z pracy Zarządu Spółki 
i uchwałami Walnego Zgromadzenia (zakładka Dokumenty GSWH). 

Inf. ZarZąd SpółkI
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Informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące robót realizowanych przez Gminn Spółkę 
Wodną można znaleźc na www.halinow.pl, zakładka „Spółka Wodna – Menu – Dokumenty 
Spółki”. W tym miejscu publikujemy zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie uchwały wraz 
z rocznymi sprawozdaniami.
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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

Psycholog 
to osoba, której możesz zaufać
każdy w swoim życiu ma cHwile słabości, zwątpienia 
i kryzysu. niekiedy można się z tym uporać samemu, a innym 
razem potrzeba czyjejś rady, wskazówki czy pomocy.

Specjaliści radzą
PrzyCHODnIa MeDyCzna 
PraKtyKa GrUPOWa LeKarzy 
rODzInnyCH
ul. piłsudskieGo 33, 
05-074 Halinów; 
zapisy tel. 22 78 36  023.

MGr DOrOta FryC 
– PSyCHOLOG
przyjmuję 
w czwartki i piątki  
w Godz. 15.00 – 18.00

Nie zawsze może pomóc nawet najlepszy przyja-
ciel czy rodzina, bo, mimo najszczerszych chęci, 
nie ma odpowiedniej, specjalistycznej wiedzy  
i potrzebnego doświadczenia.

Dlatego dobrze jest porozmawiać z kimś, kto życzliwie 
wysłucha, zrozumie i doradzi. Z psychologiem. Obowiązuje go, 
tak jak lekarza, tajemnica zawodowa, z której może zostać zwol-
niony tylko przez sąd. Dlatego każdy ma absolutną gwarancję 
poufności, a jednocześnie świadomość, że oto jest ktoś, kto ma 
umiejętności oraz narzędzia potrzebne do skutecznej pomocy.

To naprawdę nie jest żaden wstyd. Niestety u nas wciąż 
pokutuje przekonanie, że psycholog to „ten od wariatów”. 
Nieprawda. Każdy może się nagle znaleźć w takich sytuacjach,  
które go po prostu przerosną (choroba, śmierć bliskiej osoby, 
wypadek, rozwód etc.). Przecież nikogo się nie wini za to, że 
idzie do lekarza, bo ma problemy ze zdrowiem fizycznym. 
Natomiast brak powszechnego zrozumienia dla profe-sjonal-
nego leczenia depresji lub uzależnienia powoduje zamknięcie 
się na powrót do normalnego i szczęśliwego życia.  

 mgr doroTa fryc , pSycholog
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BUrmistrz  HalinOwa
woj. mazowieckie

O g ł a s z a
trzecie przetargi  Ustne  nieOgraniczOne

 na sprzedaż nieruchomości 
 stanowiących własność Gminy Halinów

I. Obręb DŁUGA SZLACHECKA:
a) niezabudowana działka nr 427/5 o pow. 0,0952 ha, nr KW 
SI1M/00093637/7 
przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
- teren zabudowy mieszkaniowej,
uzbrojenie: w ulicy Adama Mickiewicza zlokalizowane są sieć 
gazowa, wodociągowa i elektryczna, w drodze dojazdowej do 
nieruchomości znajdują się sieć gazowa i telekomunikacyjna, 
cena wywoławcza   -   117 000,00 zł. + 23% VAT,
wadium                     -     11 700,00 zł. 
wysokość postąpienia nie mniej niż – 1 170,00 zł.

b) niezabudowana działka nr 427/6 
o pow. 0,0944 ha, nr KW SI1M/00093637/7, 
przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: 
- teren zabudowy mieszkaniowej
uzbrojenie: w ulicy Adama Mickiewicza 
zlokalizowane są sieć gazowa, wodociągowa
i elektryczna, 
cena wywoławcza   -   127 000,00 zł. + 23% VAT,
wadium                     -     12 700,00 zł. 
wysokość postąpienia nie mniej niż – 1 270,00 zł.

Długa Szlachecka

Okuniew

Hipolitów

II. Obręb OKUNIEW:
niezabudowana działka nr 2220 o pow. 0,0814 ha, 
nr KW SI1M/00105526/4 
przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
- teren zabudowy mieszkaniowej,
uzbrojenie: w ulicy Łąkowej zlokalizowana jest sieć gazowa, w 
ulicy Postępu znajduje się sieć elektryczna, w ulicy Słonecznej 
znajduje się sieć wodociągowa, 
cena wywoławcza   -   91 000,00 zł. + 23% VAT,
wadium                   -     9 100,00 zł. 
wysokość postąpienia nie mniej niż – 910,00 zł.

III.Obręb HIPOLITÓW:
niezabudowana działka nr 83/3 o pow. 0,1160 ha, 
nr KW SI1M/00076254/3 
- teren zabudowy mieszkaniowej,
Uzbrojenie: w ulicy Hipolitowskiej zlokalizowane są sieć elektrycz-
na, kanalizacja, sieć gazowa, sieć telefoniczna oraz oświetlenie 
uliczne, przez skraj działki od strony ulicy  Hipolitowskiej przebie-
ga wodociąg,
cena wywoławcza   -   212 000,00 zł. + 23% VAT,
wadium                   -     21 200,00 zł. 
wysokość postąpienia nie mniej niż – 2 120,00 zł.
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IV.Obręb CHOBOT:
zabudowana działka nr 204 o pow. 0,4561 ha, KW 
SI1M/00104473/0,
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: 
- teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, ulica zbiorcza,  tere-
ny lasów, działka położona jest na terenie Warszawskiego Obsza-
ru Krajobrazu Chronionego.
opis budynku mieszkalnego: - budynek parterowy, nie podpiwni-
czony, w technologii tradycyjnej (ściany zewnętrzne drewniane 
obmurowane cegłą ceramiczną na  betonowym fundamencie, dach 
dwuspadowy pokryty płytkami eternitowymi, stolarka okienna drew-
niana, stolarka drzwiowa   drewniana), prawdopodobnie  z 1950 r., 
pow. zabudowy 67,00 m2, pow. użytkowa 50,71 m2 
uzbrojenie: w ulicy zlokalizowane są sieć elektryczna i wodocią-
gowa, 
cena wywoławcza   -   231 000,00 zł. ( sprzedaż zwolniona z 
podatku VAT)
wadium                   -     23  100,00 zł. 
wysokość postąpienia nie mniej niż – 2 310,00 zł.

Chobot

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Przetargi odbędą się w dniu 4 kwietnia 2014 roku o godzinie 
10:00 w sali numer 24 Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w 
formie pieniężnej. 
Wadium  należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Hali-
nowie 07 8019 0000 2001 0200 9959 0004, najpóźniej do dnia 
1 kwietnia 2014 roku, przy czym liczy się termin faktycznego 
wpływu wadium na wymienione konto. Na dowodzie wpłaty 
należy umieścić informację o położeniu oraz numerze działki, do 
licytacji której uczestnik zamierza przystąpić. Wpłacone wadium 
uprawnia do uczestnictwa wyłącznie w przetargu, którego do-
tyczy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można 
uzyskać w Referacie Geodezji  i Planowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Halinowie pok. nr 14, 
pod numerem telefonu (22) 783-60-20 wew. 181 
lub drogą elektroniczną halinow@halinow.pl.  Ogłoszenie o prze-
targach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Halinowie, opublikowane na stronach internetowych:  
www.halinow.pl oraz www.bip.halinow.pl.

Pytania do 
Panie Burmistrzu wiem, że kursuje jakaś 

linia autobusowa po Halinowie, ale nic nie 
wiem więcej. Przystanki stoją, ale nie wiem, 
co ile kursują te autobusy. Czy dojadę nimi 
do Mińska? Bo teraz tam pracuję.

Jolanta, Hipolitów

ODPOWIEDź: Pani Jolanto bardzo mi miło, że 
zauważyła Pani kursujące linie autobusowe Mobil-
is po naszej gminie. Aktualnie kursują 4 linie, a ich 
głównych zadaniem jest dowóz dzieci i młodzieży do 
gminnych szkół, a ponadto służą mieszkańcom jako 
środki transportu do stacji Warszawa-Wesoła, skąd 
odjeżdżają pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej w I stre-
fie biletowej. W kierunku zaś Mińska Mazowiec- 
kiego można dojechać do stacji kolejowej w Halino- 
wie (przesiadka do Kolei Mazowieckich) bądź do przys-
tanku na drodze krajowej nr 2, skąd odjeżdżają inne autobusy linii 
Mobilis. Informacje dotyczącego szczegółowego rozkładu jazdy 
wszystkich linii Mobilis dostępne są na stronie www.halinow.pl 

burmistrza

w zakładce Komunikacja oraz na stronie przewoźnika.

Panie Burmistrzu, kiedy zostanie przyjęty nowy plan 
zagospodarowania dla Halinowa?

Barbara, Halinów

ODPOWIEDź: Pani Barbaro procedura prac nad nowym 
planem zagospodarowania przestrzennego dla Halinowa jest już na 
ukończeniu. Jesteśmy już po uzgodnieniach, wyłożeniu, dyskusji 
publicznej oraz zebraliśmy wszystkie uwagi mieszkańców. Obecnie 
zakończyliśmy już analizowanie tych uwag. Ze względu na to, że było 
ich bardzo dużo, a przyjęcie ich w znaczący sposób wpływa na kształt 
planu, konieczne będzie jego ponowne wyłożenie. Mam nadzieję, 
że do końca czerwca b.r. nowy plan dla Halinowa będzie ostatecz-
nie przyjęty przez Radę Miejską. Jednocześnie pragnę podkreślić, że 
zależy mi, aby uwagi kierowane przez mieszkańców były w miarę 
możliwości prawnych uwzględniane pozytywnie, bo plan powi-
nien w jak największym stopniu służyć mieszkańcom. Dlatego lepiej 
poczekać miesiąc dłużej i przyjąć plan w wersji optymalnej, niż 
przyjmować go pochopnie.

REKLAMA
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zakład komunalny w Halinowie
ul. józefa piłsudskiego 77, 05-074 Halinów,

 na podstawie Uchwały nr XlVi.410.2014  z dnia 03.03.2014 r. rady miejskiej w Halinowie w sprawie: zatwierdze-
nia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków, ogłasza taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

ceny obowiązują od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.

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 (wodomierz/licznik)
- stawka opłaty abonamentowej za wodę (ryczałt)
- stawka opłaty przyłączeniowej

 3,21 zł
4,70 zł
3,44 zł
205,41 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 (wodomierz/licznik)
- stawka opłaty abonamentowej za wodę (ryczałt)
- stawka opłaty przyłączeniowej

3,21 zł
4,70zł
3,44 zł.
205,41 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 (wodomierz/licznik)
- stawka opłaty abonamentowej za wodę (ryczałt)
- stawka opłaty przyłączeniowej

3,21 zł
9,40 zł
6,88 zł
205,41 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 (wodomierz/licznik)
- stawka opłaty abonamentowej za wodę (ryczałt)
- stawka opłaty przyłączeniowej

3,24 zł
9,40zł
6,88 zł
205,41 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 (wodomierz/licznik)
- stawka opłaty abonamentowej za wodę (ryczałt)
- stawka opłaty przyłączeniowej

3,27 zł
9,40 zł
6,88 zł
205,41 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 
(urządzenie pomiarowe/licznik)
- stawka opłaty abonamentowej za ścieki (ryczałt) 
- stawka opłaty abonamentowej za ścieki – dodatkowy 
wodomierz
- stawka opłaty przyłączeniowa 
- stawka opłaty przekroczeniowej za ścieki

5,04 zł
8,45 zł

7,31 zł
2,10 zł

205,41 zł
----------

zł/m3
zł/m-c

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 (urządzenie pomiar-
owe/licznik)
- stawka opłaty abonamentowej za ścieki (ryczałt)
- stawka opłaty abonamentowej za ścieki – dodatkowy 
wodomierz
- stawka opłaty przyłączeniowej
- stawka opłaty przekroczeniowej za ścieki

5,04 zł
12,67 zł

10,96 zł.
  
3,15 zł
205,41 zł.
------

zł/m3
zł/m-c

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 
(urządzenie pomiarowe/licznik)
- stawka opłaty abonamentowej za ścieki (ryczałt)
- stawka opłaty abonamentowej za ścieki – dodatkowy
 wodomierz
- stawka opłaty przyłączeniowej
- stawka opłaty przekroczeniowej za ścieki

8,49 zł
25,35 zł

21,93 zł
6,30 zł

205,41 zł
wg zał. nr 4

zł/m3
zł/m-c

zł/m-c
zł/m-c

zł/przyłącze
    ------
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S P O R T   S P O R T              S P O R T    S P O R T 

JUdO, nauka pływania, MMA… i nie tylko
uczniowski klub sportowy „Halinów team” istnieje już druGi rok i prowadzi 
zajęcia judo w zespole szkół w Halinowie przy ul. okuniewskiej 115. 

Obecnie prowadzone są 
zajęcia popołudniowe 
w dwóch grupach 
zaawansowania w po- 

niedziałki, środy i piątki, a ponadto 
dla młodzieży są prowadzone zajęcia 
z mieszanych sztuk walki – MMA, 
które odbywają się one we wtorki i 
czwartki. „Halinów Team” w poro-
zumieniu ze szkołą, prowadzi także 
bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe 
z elementami judo dla wszystkich 
dzieci w ramach lekcji w klasach „0” .  
Wspólnym wysiłkiem klubu, szkoły 
oraz Gminy Halinów udało się 
nam przystosować stare pomieszc-
zenia magazynowe na pomieszcze-
nia do ćwiczeń, szatnie i łazienki. 
Dzięki tej współpracy klub ma stałe 
miejsce do prowadzenia zajęć poza-
lekcyjnych, a szkoła ma dodatkową 
salkę gimnastyczną wyposażoną w profesjonalną matę i sprzęt 
sportowy. Klub bierze czynny udział w rożnego rodzaju akcjach 
organizowanych przez Gminę, czy szkołę, takich jak „Zima w 
mieście”, czy „WOŚP”, gdzie przekazaliśmy na licytację między 
innymi, piłki z podpisami piłkarzy „Legii Warszawa”, które 
zostały wylicytowane za kilkaset złotych każda. 

Judo jest sportem dla każdego, gdzie ogromną wagę 
przykłada się do rozwoju ogólnego dziecka, a przede wszyst-
kim jest sportem o jednym z najmniejszych wskaźników 
urazowości i kontuzji. Wszystkich chętnych zapraszamy na 
treningi judo i funny judo, proszę przyprowadzić swoje dzie-
ci i spróbować. To nic nie kosztuje. Macie Państwo szansę, by 
Wasze dzieci zupełnie bezpłatnie uczestniczyły w treningach, 
gdyż pierw-szych kilka zajęć jest bezpłatnych. 

Nie jesteśmy tylko judokami, chcemy by każdy, kto zechce 
mógł się także nauczyć pływać. W związku z tym, na base-
nie w Aninie (ul. V Poprzeczna22) w Warszawie prowadzimy 
naukę i doskonalenie pływania. Zajęcia odbywają się w niew-
ielkich 6-8 osobowych grupach, co daje doskonałe wyni-
ki w postępie nauki pływania. Praktycznie każdy z uczest-
ników, nawet dzieci 4-5 letnie po jednym roku (2 semes-
try) znają podstawowe zasady pływania oraz jak bezpiecznie 
zachowywać się w wodzie. 

Większość naszych zawodników z sekcji judo i pływackiej 
pojechało także na obóz sportowo-rekreacyjny w lipcu zeszłego 
roku. A na obozie, poza codziennym pływaniem w basenie lub 
jeziorze, było wiele atrakcji, jak: treningi judo i gimnastyka, 
olimpiada obozowa, kino obozowe, dyskoteki oraz wycieczka 
do przepięknej jaskini „RAJ”. Większość uczestników nie była 
wstanie „przejeść” pysznych posiłków, a na podwieczorek było 
zawsze coś słodkiego. No, w końcu to wakacje ;-) 

W tym roku, na przełomie lipca i sierpnia, także organizujemy 
obóz sportowo-rekreacyjny. Tym razem jedziemy na Kaszuby.

Cieszy nas fakt, że praca trenerów i wysiłek zawodników 
zaczyna przynosić wymierne efekty, w postaci coraz większej 

liczby uczestników na treningach i większej 
ilości zdobywanych medali na zawodach 
sportowych. Niebywałym sukcesem było 
osiągnięcie przez UKS „Halinów Team”  
3 miejsca na zawodach w listopadzie  
2013 r., gdzie startowały ponad 24 kluby 
sportowe z terenu woj. mazowieckiego i 
brało udział ponad 200 zawodników w tej 
kategorii.

Uczniowski Klub Sportowy „Halinów 
Team” nie jest firmą komercyjną lecz  
stowarzyszeniem, które jest zarejestrowane 
w rejestrze Powiatu Mińskiego i nasz statut 
nie przewiduje działalności gospodarczej, 
co znaczy, że wszystkie środki finansowe 
ze składek, opłat za zajęcia, czy dotacji 
musimy przeznaczyć działalność klubu. 
Klub założyło kilku „zapaleńców”, gdzie 
cały Zarząd pracuje społecznie i wiele zajęć 
prowadzonych jest przez wolontariuszy. 
Naszym celem jest propagowanie sportu  

i zdrowego trybu życia, a nie „zarabianie na sporcie”.  
Mam nadzieję, że ten artykuł zachęci wszystkich do uprawia-

nia sportu, no i oczywiście do udziału w naszych zajęciach, gdzie 
na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. 

Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.
halinowteam.pl

WojcIech BogdanIuk

preZeS ZarZądu ukS „halInóW Team”

wydawca: 
Gminne centrum kultury

ul. rynek 46/2, 05-079 okuniew
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pismO UrzędU miejskiegO w HalinOwie

Renacie Gałeckiej 
głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci męża 

składa 
burmistrz Halinowa
 adam ciszkowski
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Zapraszamy – z nami zapomnisz o bólu!

N OWO C Z E S N A R E H A B I L I TA C J A W H A L I N OW I E

Halinów, ul. Spółdzielcza 25, tel. (22) 760 54 44 www.rehabilitacjahalinow.pl

– MEDYCYNA BLISKA CZŁOWIEKOWI NIE CHOROBIE…
OSTEOPATIA

Nowość w Centrum Rehabilitacji „Pod Dębami” – zabiegi OSTEOPATII
OSTEOPATIA to potężna dziedzina medycyny skoncentrowana na likwidacji bólu poprzez diagnozę 
i leczenie pierwotnych przyczyn schorzeń, uwzględniająca zależność pomiędzy ciałem, psychiką 
i umysłem, dążąca do przywrócenia równowagi organizmu, nie tylko do zlikwidowania objawów 
chorobowych.

W CENTRUM LECZYMY:  bóle kręgosłupa, głowy i migreny, naciągnięcia i skręcenia, 
bóle mięśni i stawów, rwę kulszową, urazy sportowe i komunikacyjne, zastoje limfatyczne, 
dolegliwości i choroby trzewne, astmę, zapalenie zatok, częste przeziębienia, bóle gardła 

i obniżenie odporności, depresje, ADHD, fi bromialgia, specyfi czne dolegliwości u dzieci – kolki, 
wymioty, trudności z karmieniem, zaburzony odruch ssania, opóźniony rozwój, powtarza-
jące się zapalenie ucha, ciąża – bóle pleców, bóle pachwiny, obrzęk nóg, przygotowanie do porodu, 
powrót do aktywności fi zycznej po porodzie naturalnym i cesarskim cięciu. 

W Centrum Rehabilitacji „Pod Dębami” przyjmuje 
Osteopata – specjalista brytyjskiej European School of Osteopathy
wtorki, środy i piątki w godz. 16.00 – 21.00, zapisy w recepcji i telefonicznie.
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