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pismo bezpłatne

GMINY HALINÓW

• PIT: Jak przekazać
podatek gminie str. 8
• Co w Gminnej
Spółce Wodnej str. 9
• Rozkład zajęć w Gminnym
Centrum Kultury str. 10

Radni jednogłośnie Poparli projekt budżetu przedstawiony
przez burmistrza Adama Ciszkowskiego.
Od lewej siedzą: Bogdan Janczarek, Marcin Pietrusiński, marcin
pawłowski, andrzej milczarek, halina kuć i anna ludwiniak. ponadto
za budżetem głosowali: katarzyna goździewska, leszek gelo, jan
papis, tomasz dubiński, edyta woźniakowska i marcin Sukiennik.

Przełomowy

Fot. Franciszek zwierzyński

budżet

Tylu inwestycji, które na
2013 rok zostały zaplanowane
w Gminie Halinów nie było
jeszcze nigdy. Okoliczne
gminy mogą nam tylko
pozazdrościć.

R

ekordowa jest kwota na inwestycje, wynosi 11 749 940, 11 zł.
Dla porównania w poprzednim roku na inwestycje było wydane
8 497 613, 30 zł, a więc w tym roku jest to o ponad 3 mln zł więcej.
Gdy porównany lata ubiegłe, różnica rzuca się jeszcze bardziej.
Na inwestycje w 2011 rok wydano 6 335 755, 19 zł, a 2010 rok zakończył się kwotą
6 304 116 zł.
Ciąg dalszy na str. 3

W numerze ciĄg dalszy informacji o budowie kanalizacji w pozostałej części naszej gminy.
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Fot. Urząd Miejski w halinowie

GMINY HALINÓW

W nowym
2013 roku

pragniemy wszystkim mieszkańcom
Gminy Halinów życzyć wielu dobrych
dni, sukcesów w pracy i życiu
prywatnym. Oby spełniły się Państwa
marzenia, oby każdy dzień przynosił
radość, a smutek nigdy nie gościł
w Państwa domach.

Fot. sxc.hu

Adam Ciszkowski
Burmistrz Halinowa
Marcin Pietrusiński
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Halinowie

redakcja@gckgminahalinow.pl
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pismo urzędu miejskiego w halinowie
Wydawca: Gminne Centrum Kultury
ul. Rynek 46/2, 05-079 Okuniew
e-mail: redakcja@gckgminahalinow.pl
REDAKTOR NACZELNY: Dariusz Kowalczyk
ZESPÓŁ: pracownicy GCK
SKŁAD i ŁAMANIE: GCK
NAKŁAD: 6 tys. ezgemplarzy
pismo bezpłatne
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i nie
gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie prawo do
dokonywania skrótów i korekty językowej. Za informacje

Nowe place zabaw
W ramach rządowego programu „Radosna szkoła”
Gmina Halinów uzyskała w 2012 r. dofinansowanie
na wykonanie dokumentacji projektowej oraz
realizację placów zabaw przy pięciu szkołach.
Łączna kwota całego przedsięwzięcia wyniosła
744 450 zł.

372,225 zł

Na utworzenie placów zabaw:
• Zespół Szkół w Halinowie Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Halinowie
dofinansowania
– kwota dofinansowania 105.000 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podna projekty i budowę
stawowa im. Jana Brzechwy w Okuniewie –
kwota dofinansowania 105.000 zł
pięciu placów
Na modernizację placów zabaw:
• Szkoła Podstawowa im. VII Obwodu
zabaw w gminie.
AK „Obroża” w Brzezinach – kwota dofinansowania 59 151 zł
• Szkoła Podstawowa w Chobocie –
kwota dofinansowania 63 850 zł
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cisiu – kwota dofinansowania 63 850 zł.
W grudniu 2012 roku dokonano ostatnich odbiorów prac związanych
z budową placów zabaw. Każda ze szkół, znajdujących się na terenie gminy
wzbogaciła się o kolorowy oraz bezpieczny plac zabaw. Ponadto na każdym
zamontowano kosze na śmieci, tablice z regulaminami korzystania, wykonano
bezpieczną nawierzchnię oraz ukształtowano tereny zieleni poprzez założenie
trawników.
A w 2013 roku...
Gmina Halinów otrzymała akceptację wniosków o przyznanie pomocy na place
zabaw dla dzieci w miejscowościach Michałów oraz Wielgolas Duchnowski w
zakresie Małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Całkowity koszt obu projektów to 60 094.14 zł. Kwota dofinansowania wynosi 34 199.9 zł. W ramach projektów zostaną zakupione i zamontowane zabawki
taki jak huśtawki, piaskownica, karuzela, zjeżdżalnia oraz kosze na śmieci i ławki.
Zakończenie realizacji zadań przewidziane jest na II kwartał 2013 roku.

zawarte w reklamach redakcja nie odpowiada.

BM
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Przełomowy

budżet

Ciąg dalszy ze str. 1

Sesja budżetowa odbyła się 28 grudnia.
Czego mogą się spodziewać mieszkańcy?
Wymieniamy najważniejsze inwestycje
w gminie, które bezpośrednio wpłyną na
poprawę warunków ich życia:
• rozpoczęcie budowy gimnazjum przy
Zespole Szkół w Halinowie
• budowa ulicy Jana Pawła II w Halinowie
(etap I)
• budowa sali gimnastycznej przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu (etap I)
• budowa kanalizacji w Hipolitowie
i Józefinie, dofinansowana w 75 proc. ze
środków unijnych

Prawie
11 mln
750 tys.

to rekordowa kwota
na inwestycje
w gminie Halinów.

• budowa drogi gminnej Długa KościelnaKazimierów-Mrowiska dofinansowana z Narodowego Programu Budowy Dróg
• budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Michałowie
• budowa chodnika przy drodze powiatowej w Cisiu (od szkoły w kierunku drogi
krajowej nr 2)
• dokończenie modernizacji ulicy Stołecznej
w Józefinie
• rozpoczęcie budowy Stacji Uzdatniania
Wody w Wielgolesie Duchnowskim
Projekt budżetu przedstawiony przez
burmistrza uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji
budżetowej Rady Miejskiej w Halinowie i
został przyjęty przez Radnych jednogłośnie.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że pomimo
wielu ambitnych inwestycji realne zadłużenie
gminy Halinów pozostaje na bezpiecznym poziomie ok. 37 proc. (maksymalne
zadłużenie może wynosić 60 proc.) i daje
gwarancję zabezpieczenia wkładu własnego
na kolejne lata na ewentualne inwestycje dofinansowane ze środków unijnych.
DK

Ile za śmieci

w Halinowie?

Halinów przyjął metodę
pobierania opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi od
gospodarstwa.

N

iniejsza koncepcja jest ukłonem
w stronę charakterystycznej
zabudowy w Gminie Halinów.
Dzięki tej metodzie gospodarstwa wielodzietne będą mogły pozbywać
się śmieci taniej niż dotychczas. Za śmieci
niesegregowane w Halinowie gospodarstwo zapłaci 60 zł, a za śmieci zbierane w
sposób selektywny tylko 30 zł miesięcznie
– przy czym należy pamiętać, że właśnie
na ten rodzaj odbioru śmieci szczególny
nacisk kładzie polski ustawodawca. Świeżo
uchwalone prawo lokalne nabierze mocy
obowiązującej 1 lipca 2013 r.
Więcej w następnym numerze.
Red.
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Mierzyć siły
na zamiary
GMINY HALINÓW

Redakcja: Jakie są najważniejsze potrzeby w zakresie odprowadzania ścieków?
Adam Ciszkowski: Pierwszą najważniejszą
sprawą jest rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej, gdyż należy
przystosować naszą oczyszczalnię do przyjmowania większej ilości ścieków. Oczyszczalnia jest przeciążona i potrzebuje rozbudowy,
szczególnie jeśli planujemy rozbudowę sieci
i przyłączanie kolejnych miejscowości do
kanalizacji. Bez spełnienia tego warunku
nie ma możliwości rozbudowy kanalizacji
w naszej gminie.
Redakcja: Czy zostały podjęte już jakieś
działania, aby przystosować oczyszczalnię
do odbioru ścieków z pozostałych miejscowości Gminy Halinów ?
Adam Ciszkowski: Tak. Obecnie wykonujemy projekt „Rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej”.
Projekt powinien być ukończony w ciągu
kilku miesięcy. W roku 2013 planujemy uzyskać pozwolenie budowlane na
rozbudowę oczyszczalni w trzech etapach.
Chcielibyśmy, aby oczyszczalnia była przystosowana do przyjmowania i oczyszczania
większej ilości ścieków z kanalizacji oraz
ścieków dowożonych, a także żeby mogła
przyjmować osad nadmierny z przydomowych oczyszczalni ścieków. Po opracowaniu projektu oraz kosztorysu inwestorskiego wspólnie z Radą podejmiemy kolejne decyzje, co do terminów rozbudowy oraz
sposobu finansowania inwestycji.
Redakcja: Panie Burmistrzu co udało się
jeszcze wykonać odkąd Pan objął Urząd?
Adam Ciszkowski: W ramach projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską
wybudowaliśmy sieć kanalizacji wraz z prze-

Nasza Gmina
skanalizowana jest
obecnie w około
30 procentach.

pompowniami ścieków w miejscowości Długa Kościelna o łącznej długości 2,4 km.
Wspólnie z mieszkańcami wykonaliśmy
0,7 km sieci. Wykonaliśmy również projekt
monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w
Hipolitowie i rozbudowy pompowni w
Hipolitowie. Ta inwestycja ma za zadanie
poprawić i usprawnić pracę kanalizacji
podciśnieniowej. Niestety w związku z tym,
że monitoring nie został wykonany podczas budowy tejże kanalizacji w latach 2004
-2010 obecnie Gminę inwestycja będzie
kosztować kilkakrotnie więcej, niż można
byłoby wydatkować wcześniej.

Redakcja: Jeśli wspomniał Pan o Hipolitowie proszę powiedzieć, co z kanalizacją
w Hipolitowie wybudowaną w latach
2009 – 2010, która była wadliwa ? Czy
coś udało się zrobić?
Adam Ciszkowski: Tak. Po trudnych negocjacjach oraz naszej nieustępliwości w ramach
udzielonej gwarancji wyegzekwowaliśmy
od Wykonawcy naprawę kanalizacji
w Hipolitowie. Roboty naprawcze były realizowane głównie w okresie
letnim 2012 roku. Kanalizacja została
naprawiona. Obecnie użytkownik nie
zgłasza uwag do naprawy, z tego można
wywnioskować, że naprawa została
przeprowadzona skutecznie
i starannie.
Redakcja: W najbliższym czasie tj. w
perspektywie na lata
2013 – 2014 planowana jest jeszcze
budowa kanalizacji?
Jeśli tak to dla jakich miejscowości ?
Adam Ciszkowski:
Dopóki nie rozbudujemy
oczyszczalni,
nie możemy intensywnie rozbudowywać
sieci kanalizacyjnej. Sytuacja ta powoduje, że nasze
plany budowy nie są duże,
ale niewielkimi krokami

Fot. DK

W poprzednim numerze „Informacji Gminy
Halinów” pisaliśmy o budowie kanalizacji
w Okuniewie. W tym numerze publikujemy
dalszą część wywiadu z burmistrzem Adamem
Ciszkowskim na temat budowy kanalizacji
w pozostałych miejscowościach Gminy Halinów.
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oczyszczalnia ścieków w długiej kościelnej.

staramy się je realizować. W latach 2013 –
2014 planujemy dokończyć budowę kanalizacji w Józefinie i w Hipolitowie. Na ten cel
udało się pozyskać środki unijne z PROW
w wysokości 2,5 mln zł.
Ponadto spółka „Eko-Inwestycja” kontynuuje budowę kanalizacji w Okuniewie. Do
końca 2014 roku inwestycja ta ma zostać
ukończona w zakresie objętym projektem
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.
Po wybudowaniu tej kanalizacji ścieki z
Okuniewa będą odpro-wadzane do Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków w Sulejówku.
Redakcja: Jak wygląda sprawa budowy kanalizacji w miejscowościach
położonych blisko Oczyszczalni ścieków
w Długiej Kościelnej?
Adam Ciszkowski: Po konsultacji z komisją
budżetową oraz przewodniczącym Rady
Marcinem Pietrusińskim uznaliśmy, że w
latach 2013-2014 należy zaktualizować projekt
kanalizacji dla Długiej Szlacheckiej, Budzisk
i Grabiny wykonany w poprzedniej kadencji,
ponieważ nie nadaje się on do realizacji. Ponadto, chcemy wykonać projekt kanalizacji dla
Kazimierowa, aby następnie starać się o środki
unijne na realizację tych projektów.

Dopóki

nie rozbudujemy
oczyszczalni,
nie możemy
intensywnie
rozbudowywać
sieci
kanalizacyjnej.

Konik i inne. Kiedy mieszkańcy tych
miejscowości będą mieli kanalizację?
Adam Ciszkowski: Nasza Gmina skanalizowana jest obecnie w około 30 procentach. Aby wykonać pozostałe 70 proc.
potrzebne jest szacunkowo ok. 70-80 mln
zł, a budżet inwestycyjny gminy Halinów to
od 7 do 12 mln zł w skali roku, w zależności
od przyjętego stopnia zadłużenia. Pamiętajmy, że w tym budżecie jest nie tylko
kanalizacja, ale także inne inwestycje, np.
budowa dróg czy gimnazjum… Nie ma
więc realnych możliwości, aby zrealizować
wszystkie potrzeby w ciągu kilku lat.
Rozbudowę kanalizacji trzeba realizować
stopniowo, etapami, biorąc pod uwagę
możliwości naszej oczyszczalni oraz starać
się o środki zewnętrzne, co będziemy oczywiście czynić.
Redakcja: Dziękujemy.
Adam Ciszkowski: Dziękuję.
REKLAMA

Redakcja: Gmina Halinów to także
Wielgolas, Cisie, Krzewina, Michałów,
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Wigilia
GMINY HALINÓW

Wigilia dla mieszkańców gminy

Oczekiwanie na święta Bożego
Narodzenia to dla wielu z nas
najmilszy i najbardziej upragniony czas
w całym roku. Nic dziwnego, to właśnie
wtedy chcemy spotykać się ze sobą,
połamać się opłatkiem, okazywać sobie serdeczność i składać najlepsze
życzenia. Przedstawiamy Państwu relacje
z niektórych spotkań, które dbyły się
w grudniu w Gminie Halinów.

22

grudnia w Zespole Szkół
w Halinowie na wspólnej
wigilii, jak co roku, spotkali się mieszkańcy Gminy
Halinów. Świąteczne życzenia złożył wszystkim
burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski, któremu towarzyszył przewodniczący Rady Miejskiej
w Halinowie Marcin Pietrusiński. Wspólną
modlitwę poprowadził ksiądz proboszcz parafii
Matki Łaski Bożej w Halinowie Robert Rafał
Szewczyk. Przybył również ksiądz proboszcz
parafii św. Anny z Długiej Kościelnej Jan
Ruciński, radny Jan Papis, a także radny powiatowy Ireneusz Piasecki.
Tego dnia nie mogło zabraknąć dzielenia się
opłatkiem i wzajemnych serdeczności. Stoły zaś
uginały się od pierogów, barszczu czerwonego i świątecznej kapusty. Ciasta upiekły panie z
halinowskiego Parafialnego Zespołu Caritas pod
wodzą Lidii Stubińskiej. Kolędowanie poprowadzili Aneta i Mirosław Borczyńscy wraz z grupą
młodzieży, która na co dzień uczęszcza na zajęcia
teatralno-muzyczne w Gminnym Centrum Kultury w Halinowie. Bardzo miłym akcentem było
wspólne zaśpiewanie kolędy przez przedstawicieli halinowskiego samorządu. Podziękowania
należą się też wszystkim strażakom z gminy
Halinów, którzy zorganizowali przyjazd i zapewnili powrót mieszkańcom.
Red.

Ponadto w gminie odbyły się:
• 15 grudnia Kiermasz świąteczny w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu oraz spotkanie
wigilijne OSP Okuniew

Fot. DK, sxc.hu

• 19 grudnia wigilia w Zakładzie Komunalnym
i wigilia w Banku Spółdzielczym w Halinowie

6

• 21 grudnia – wigilia w Szkole Podstawowej
w Chobocie, jasełka w Zespole Szkół w Halinowie, spotkanie wigilijne Stowarzyszenia „Kubuś”
oraz wigilia OSP Długa Kościelna
• 23 grudnia Msza Święta w intencji Władz
Samorządowych i mieszkańców parafii w Kościele w Wielgolesie Brzezińskim
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nas łączy
Wigilia Seniorów

W

weekend 15 i 16 grudnia odbyły się spotkania opłatkowe dwóch
kół seniorów z Gminy
Halinów, które na co dzień spotykają się w
Gminnym Centrum Kultury w Halinowie. W
sumie wzięło w nich udział ponad 120 osób.
Na obydwa spotkania przybył burmistrz
Halinowa Adam Ciszkowski. Obecny był też
ksiądz proboszcz parafii Matki Łaski Bożej w
Halinowie Robert Rafał Szewczyk i ksiądz
rezydent Zbigniew Szymański oraz dyrektor GCK Dariusz Kowalczyk. Burmistrz
Adam Ciszkowski złożył wszystkim seniorom
życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności.
Ksiądz proboszcz poświęcił opłatek, którym
zebrani się podzielili. Atmosfera była uroczysta, podniosła, a wszystkim udzielał się duch
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
DK

Wigilia podopiecznych Fundacji LEKO

13

grudnia na jasełkach spotkali się opiekunowie
i rodzice podopiecznych Warsztatów Terapii
Zajęciowej działających przy Fundacji LEKO
w Okuniewie. Przybył też burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski, radny powiatowy Ireneusz Piasecki, radny Okuniewa
Andrzej Milczarek, sołtys Okuniewa Krzysztof Mościcki i
dyrektor Gminnego Centrum Kultury Dariusz Kowalczyk.
Wszystkich serdecznie powitali Państwo Grażyna i Leszek
Lewandowscy, którzy prowadzą fundację. Tegoroczne jasełka
odbyły się pod hasłem „Wigilia w polskiej rodzicie”. Występ
przygotowała Helena Wąsowska. Na warsztaty uczęszcza 31
osób z różnym stopniem upośledzenia.
Red.

Wigilia w Urzędzie Miejskim

S

woją wigilię mięli też pracownicy Urzędu
Miejskiego w Halinowie, kierownicy i dyrektorzy
jednostek organizacyjnych Urzędu, radni i sołtysi.
W tygodniu poprzedzającym święta usłyszeli
życzenia od burmistrza i przewodniczącego rady.
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Żeby płacić podatek w Gminie
nie musisz być zameldowany …
Wszystkie gminy, w tym również Halinów,
walczą o to, żeby mieszkańcy przekazywali
swoje podatki tam gdzie mieszkają.

D

laczego? Bo to znaczący dochód
dla budżetu gminy.
Tak np. z rozliczeń rocznych
w PIT, trafia w około 37 proc.
do budżetu gminy, która zostanie wskazana
jako miejsce zamieszkania. Czyli od każdych
100 zł podatku płaconych do Urzędu Skarbowego do Gminy wpłynie 37 zł. Na co
przeznaczane są te pieniądza? Na takie zadania, na które gmina nie dostaje żadnych
innych środków lub dostaje ich za mało, np.
drogi, place zabaw, kanalizacja, wodociągi,
dofinansowanie działalności szkół i prowadzenie działalności przedszkoli.
Jak mam przekazać podatek
Gminie Halinów?
Jeśli rozliczasz się z podatku dochodowego
na formularzu PIT 37 to wpisz:
• w części A – Urząd Skarbowy Mińsk
Mazowiecki ul. Szczecińska 2 w części B
– adres zamieszkania na terenie Gminy
Halinów. Jeśli z podatku dochodowego
rozlicza pracodawca zgłoś mu swoje miejsce
zamieszkania.

Około
37 proc.

z rozliczeń
rocznych w PIT
trafia do budżetu
gminy, która
zostanie
wskazana
jako miejsce
zamieszkania.

larzu NIP-2. Ponadto pamiętaj o tym, aby
w dacie płatności pierwszej zaliczki na CIT
czyli do 20 lutego złożyć formularz CIT
ST w którym wskażesz ilu pracowników
twojej firmy pracuje w tymże oddziale. Jest
to istotne, ponieważ na podstawie danych
wskazanych w formularzu CIT ST gmina
dostanie należną jej część z podatku CIT.
Każdorazowe zmiany w zatrudnieniu w
oddziale należy aktualizować na bieżąco w
terminie wpłaty zaliczek na formularzu CIT
ST a informację roczną należy złożyć na
tym samym formularzu wraz z zeznaniem
rocznym CIT-8 do 31 marca.
WAŻNE: Prowadzenie
przedszkoli publicznych jest
w 100 % finansowane
z podatków mieszkańców.
Gminy przy rekrutacji nie
mogą żądać załączenia
rozliczenia podatkowego,
natomiast mogą poprosić
o zaświadczenie z Urzędu
Skarbowego o tym, jakie
miejsce zamieszkania podał
podatnik w swoim rozliczeniu.
Gmina Halinów też planuje
takie zmiany w regulaminach
przyjęć do przedszkoli.
Chcesz, żeby Twoje dziecko dostało się
do przedszkola na terenie Gminy Halinów
– płać podatki w Halinowie !

Osoby prowadzące
działalność gospodarczą
Od 1 stycznia 2012 r. funkcjonuje
system Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej. W CEDIGU
osoby prowadzące działalność gospodarczą
muszą również nanieść zmianę w systemie.
Najlepiej zmieniać dane logując się systemie lub poprzez osobiste złożenie wniosku do
urzędu gminy.
SPÓŁKI POSIADAJĄCE
OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ

Jeśli prowadzisz na terenie gminy
Halinów spółkę prawa handlowego, to
część (6,71 %) zapłaconego podatku
CIT trafi do budżetu naszej gminy.
Jeżeli na terenie naszej gminy posiadasz
oddział swojej firmy i zatrudniasz w nim
pracowników pamiętaj o tym, aby zgłosić
miejsce prowadzenia działalności na formu-
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Gminna Spółka Wodna Halinów
Szanowni Państwo,

racyjnych w Okuniewie, Budziskach, Długiej Kościelnej,
Kazimierowie, Halinowie, Nowym Koniku i Hipolitowie, przeprowadzona wspólnie z mieszkańcami Krzewiny gruntowna konserwacja głównego zbieracza, interwencyjna pomoc dla rolników w Wielgolesie Duchnowskim i Długiej Szlacheckiej w wyniku której usprawniono
gospodarkę wodną na obszarze blisko 30 ha. oraz szereg
mniejszych prac interwencyjnych, przywracających
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracji. Wszystkie te działania możliwe były dzięki wpłacanym przez
Państwa składkom oraz współpracy Zarządu z Burmistrzem
Halinowa, Panem Adamem Ciszkowskim przy pozyskaniu dwóch zewnętrznych dotacji (Wojewoda Mazowiecki
i WFOŚiGW) na łączną kwotę ponad 30.000 zł. Szanowni Państwo, przed nami z pewnością jeszcze wiele pracy
i wysiłku w tym także finałowego, w dążeniu do uregulowania gospodarki wodnej w naszej gminie. Jednak jak
pokazał mijający rok, współpracując możemy zrealizować to
zadanie, sprawiając, że podtopienia na terenie naszej gminie
staną się kwestią marginalną, czego Państwu i sobie życzymy
w rozpoczynającym się 2013 r.

Z końcem 2012 r. minął pierwszy, pełny rok pracy
nowego Zarządu (kadencja 2011-2016) Gminnej Spółki
Wodnej Halinów. Korzystając z tej okazji, chcielibyśmy
podzielić się z Państwem informacjami na temat naszej
działalności. Na wstępie pragniemy podziękować
wszystkim mieszkańcom i instytucjom, które wsparły
działalność naszej Spółki w minionym roku. Dziękujemy
władzom Gminy Halinów, które umożliwiły nam przeniesienie siedziby Spółki do budynku Urzędu Gminy,
sołtysom za czas i trud włożony w zbieranie składki
na rzecz Spółki oraz podejmowaną współpracę przy
konserwacji i naprawie urządzeń melioracji oraz
Zarządowi Banku Spółdzielczego w Halinowie, który
zgodził się na niepobieranie lub znaczne obniżenie
opłat z tytułu prowadzonych na rzecz Spółki operacji
finansowych. Szczególne podziękowania kierujemy do
grona ponad 2500 mieszkańców naszej gminy, którzy
w poczuciu obowiązku i odpowiedzialności za dobro
wspólne, jakim są urządzenia melioracyjne, wpłacili
składkę na rzecz naszej Spółki. To dzięki Państwu
możemy działać. Z satysfakcją należy stwierdzić, że
wspólny wysiłek przynosi pozytywne rezultaty. Są nimi
pierwsze, udrożnione odcinki głównych rowów melio-

Z poważaniem,
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Halinów
/-/

Fot. urząd miejski w halinowie

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej
Halinów przypomina, że
obowiązkiem
właścicieli
nieruchomości
położonych na
terenie Gminy Halinów
jest wpłata 30 zł składki
rocznej (150 zł przedsiębiorcy
prowadzący działalność na
nieruchomościach położonych
na terenie gminy) na rzecz
konserwacji urządzeń
melioracyjnych.
Wpłaty należy dokonać do
30 maja br. bezpośrednio na
konto nr 87 8019 0000 2001
0200 6857 0001
prowadzone przez Bank
Spółdzielczy w Halinowie
lub u Sołtysów.
Więcej informacji na
www.halinow.pl
zakładka Spółka Wodna.
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Zajęcia w Gminnym
Centrum Kultury
u
k
o
r
3
1
0
2
w
Halinów, ul. 3 Maja 8

Nauka gry na instrumentach dętych –
prowadzenie Bogdan Rąbalski
• niedziela, od g.17.00 - zajęcia odbywają się w budynku
OSP Okuniew

Zajęcia plastyczne – prowadzenie Kasia Woś,
Monika Roszkowska-Krośnicka
• wtorek, czwartek, g.17.00-18.00 (grupa młodsza,
dzieci w wieku 4-9 lat)
• wtorek, czwartek, g.18.00-19.00(grupa starsza, 9 lat
i powyżej)
• środa g.10.00-12.30 (3-latka i mniej)

Ponadto:
• w soboty od godz.12 spotkania mają harcerze z 63
dh „Ogień” z Okuniewa – prowadzenie Paulina
Kuczyńska

Zajęcia teatralno-muzyczne – prowadzenie Aneta Borczyńska
• środa, g.17.15-18.00 (grupa 6-7-latków)
• środa, g.18.00-19.00 i piątek, g.18.00-19.15 (grupa starsza)

Długa Szlachecka, ul. Popiełuszki 53
Świetlica dla dzieci w wieku 3-4 latka
Prowadzenie zajęć:
Magdalena Kuśmider
• poniedziałek g.12.00-16.00
• wtorek g.8.00-12.00
• piątek, g.8.00-11.00
Małgorzata Izdebska:
• środa, g.12.00-16.00
• czwartek, g.8.00-12.00

Siłownia, ping-pong i bilard czynne od
poniedziałku do piątku w g.15.30-19.30.
Koła seniorów – środa, czwartek g.11.00-13.00
INNE:
• Od stycznia do czerwca będziemy kontynuować cykl
koncertów edukacyjnych, które prowadzą muzycy Filharmonii Narodowej. Odbywają się one w Zespole Szkół
w Halinowie. Najbliższy koncert już 22 stycznia pod
tytułem „Co słychać w muzyce XX wieku? Mikrokosmos”. Bliższych informacji udziela szkoła.
• w ośrodku odbywają się spotkania grupy AA
– poniedziałek g.17.30-19.30.
• jedno z pomieszczeń jest udostępniane Stowarzyszeniu
„Elfik” z Halinowa.
• nasz ośrodek wynajmuje Szkoła Języków Obcych „Speak
Now” z Halinowa. Bliższe informacje pod numerem tel.
660 948 488.

Ponadto:
• od poniedziałku do środy odbywają się zajęcia Klubu
Przedszkolaka
• udostępniamy pomieszczenie na zajęcia prowadzone
przez Stowarzyszenie „Kubuś” (środa, piątek, sobota)
• udostępniamy pomieszczenie na prowadzenie spotkań
z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi
Stowarzyszeniu „Nacoa Polska” (poniedziałek, wtorek).
Szczegółowe informacje pod numerem 0-517-944-664.
Michałów 74
Siłownia, ping pong – czynne w poniedziałki,
środy, piątki w godz.18.00-20.00.
Zajęcia fitness – prowadzenie Kamila Smoderek
• poniedziałek, g.19.30-20.30
• środa, g.20.00-21.00

Okuniew, ul. Rynek 46/2
Zajęcia plastyczne – prowadzenie Elżbieta Pankiewicz
• wtorek, g.14-16 – grupa przedszkolna
• środa g.14-16 – szkoła podstawowa (II i III klasa)
• piątek, g.14-16 – dzieci przedszkolne i zerówka
• piątek g.16-18 – młodzież gimnazjalna

Budynek można wynajmować na chrzciny, imprezy
okolicznościowe, komunie itp. Imprezy do 80 osób. Sala
wraz z zapleczem kuchennym. Tel. 535 888 710

Zajęcia gitarowe – prowadzenie Dariusz Kowalczyk
• wtorek, czwartek, g.14.30-15.30 (grupa I)
• wtorek, g.15.30-16.30 i piątek, g.14.00-15.00 (grupa II)
• piątek g.15.00-15.45 grupa początkująca (klasa I-III)

Kawiarenka internetowa
28 stycznia wznowi działalność kawiarenka internetowa oraz punkt ksero w lokalu po dawnym Gminnym Centrum Informacji (budynek Urzędu Miejskiego
w Halinowie, wejście od ul. Bema). Czynna dla
mieszkańców w godz. 10–17. Organizatorem od tego
roku jest Gminne Centrum Kultury.

Zajęcia teatralne – prowadzenie Sylwia Tomkiewicz
• Piątek, g.16.00-16.45 – grupa młodsza (zerówka i I
klasa)
• Piątek, g.17.00-19.00 – grupa starsza
Program akcji

Zima w mieście zostanie zamieszczony na stronach internetowych
www.halinow.pl i www.gckgminahalinow.pl
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Pytania do

burmistrza

Śladem zeszłego numeru, również
w obecnym publikujemy odpowiedzi na pytania do burmistrza
Halinowa Adama Ciszkowskiego.
Jednocześnie zachęcamy
Państwa do zadawania pytań za
pośrednictwem zakładki „Pytania
do burmistrza” na stronie internetowej www.halinow.pl

podatkowej a następnie wydaje decyzje zmieniające
wysokość podatku od dnia dokonanych przez Starostę
zmian modernizacyjnych (czyli od 2009 lub 2010
roku). Zobowiązanie podatkowe przedawnia się po 5
latach i zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej
przez ten czas organ podatkowy może zweryfikować
wysokość ustalonego podatku. Praca nad ujawnieniem zmian jakie dokonała modernizacja w ewidencji
podatkowej trwa nieprzerwanie od 2010 roku , do
końca 2012 roku objęła około 80 % danych. Warto też
przypomnieć, że jeśli pojawiają się przypadki błędów w
zakwalifiko-waniu danego gruntu bądź budynku należy
zwracać się w tej sprawie do Starostwa Powiatowego w
Mińsku Mazowieckim, ponieważ ono jest odpowiedzialne za modernizację.  
Panie Burmistrzu, czy jest szansa na doprowadzenie SKM-ki do Halinowa? Jaki ma Pan pomysł na
poprawę komunikacji Halinowa z Warszawą?

Norbert
Odpowiedź: Panie Norbercie, problem lepszej
komunikacji naszej gminy z Warszawą zostanie poruszony na jednej z najbliższych połączonych
komisji Rady Miejskiej. Zostaną na nią zaproszeni przedstawiciele warszawskiego ZTM i wspólnie
omówimy wszystkie możliwe warianty, a następnie
podejmiemy wiążące decyzje, o których poinformuję
w kolejnych numerach „Informacji”. Obecnie nie ma
realnej możliwości doprowadzenia Szybkiej
Kolei Miejskiej do Halinowa, ponieważ
musiałby ona dojeżdżać, aż do Mińska
Mazowieckiego, a koszty takiej
operacji (ok. 10 mln zł w skali
roku) przewyższałyby możliwości
finansowe
zainteresowanych
gmin (Halinowa, Dębego Wielkiego i Mińska Maz.) Istnieją
jednak tańsze rozwiązania – np.
wprowadzenie małych autobusów,
zabierających mieszkańców z terenu
Gminy Halinów i dowożących do
stacji SKM w Sulejówku-Miłośnie,
tak aby pasażer mógł na jednym bilecie
wsiąść do autobusu, następnie do SKM-ki,
a potem np. do metra. Dodatkowo taki wariant
byłby korzystny dla mieszkańców gminy z terenów
położonych w dużej odległości od stacji kolejowej.

Panie Burmistrzu dlaczego w naszej gminie podatki są naliczane na 3 lata wstecz? Czy jest to zgodne z
Konstytucją? Przecież prawo nie może działać wstecz!
Czy zamiast sięgać do kieszeni biednych podatników
może poszukalibyście środków z Unii Europejskiej?

Mariola
Odpowiedź: Pani Mariolu, podatki
w naszej gminie oczywiście są naliczane
zgodnie z obowiązującym prawem.
Zmiana decyzji podatkowej za ostanie trzy lata wynika z przeprowadzonej przez Starostę Mińskiego
modernizacji (aktualizacji) ewidencji
gruntów oraz utworzeniem kartoteki budynków. Prace te miały miejsce
w 2009 i 2010 roku. O zmianach jakie
spowodowała, mieszkańcy nie byli przez
Starostwo informowani indywidualnie, zostały one
opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego i stały się wiążące.
Dane z ewidencji gruntów i budynków są wiążące
dla organu podatkowego – czyli Gminy Halinów
i muszą być uwzględnione przy naliczaniu podatku. W efekcie modernizacji skorygowano powierzchnie nieruchomości, zniesiono klasyfikację rolną wielu
gruntów oraz ujawniono budynki znajdujące się na
terenie gminy.
Wszystkie te zmiany mają wpływ na wysokość
zobowiązania podatkowego. Zgodnie z przepisami
podatkowymi, podatnik w ciągu 14 dni powinien poinformować organ podatkowy o zaistnieniu zmiany mającej wpływ na wysokość podatku,
poprzez złożenie stosownej informacji. Zdając
sobie sprawę z tego, że większość mieszkańców
nie miała świadomości zmian spowodowanych
modernizacją sukcesywnie kieruje się do podatników wezwania do złożenia stosownej informacji

Gmina
HALINÓW
Jesteśmy na
FACEBOOKU
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8 grudnia
w restauracji Willa
Zagórze odznaczenia odebrały pary
z Gminy Halinów,
które przeżyły
ze sobą 50 i 60 lat.
Obchodziliśmy więc
złote i diamentowe
gody.

DIAMENTOWE GODY
świętowali:
1. Zofia i Kazimierz Doleżał z Okuniewa
2. Halina i Ryszard Sowińscy z Okuniewa
ZŁOTE GODY świętowali:
1. Bronisława i Bogusław Błaszczak
z Michałowa
2. Stanisława i Janusz Chmielewscy
z Halinowa
3. Bogumiła i Kazimierz Karłowscy
z Halinowa

Fot. J. Z. Piątkowski

Diamentowi i złoci
4. Alicja i Henryk Karwowscy
z Kazimierowa
5. Wiesława i Stanisław Krupa z Krzewiny
6. Halina i Tadeusz Kulmińscy z Zagórza
7. Marianna i Piotr Kwaśny ze Starego
Konika
8. Janina i Stanisław Siporscy z Halinowa
9. Janina i Stanisław Szulim z Michałowa
10. Wanda i Jan Szuba z Halinowa
11. Elżbieta i Stefan Śmiech z Brzezin
12. Janina i Witold Wieczorek z Długiej
Szlacheckiej
Pięćdziesiąt lat
w małżeństwie
przeżyli także:
1. Alina i Wacław Brojek z Halinowa
2. Janina i Zygmunt Kulmińscy
z Zagórza
3. Stefania i Władysław Mogoch z Długiej
Szlacheckiej
4. Stefania i Piotr Słupiankowie z Wielgolasu Duchnowskiego

REKLAMA

Z okazji tak pięknego jubileuszu burmistrz
Halinowa Adam Ciszkowski w asyście radnej
Anny Ludwiniak i sekretarza Roberta Grubka w imieniu Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego udekorował jubilatów.
Uroczystość uświetnił koncert Mieczysława
Borkowskiego „Podlaskiego Janko Muzykanta”. Okolicznościowe przemówienie
wygłosiła kierownik USC Iwona Jagiełło.
Pięknie podany, smaczny obiad w eleganckich wnętrzach sprawił , że Jubilaci poczuli się
wyjątkowo.
MB
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