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Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA

serdecznie zaprasza wszystkich mieszańców

Dziecinowa i okolic na spotkanie z Wójtem Gminy

Sobienie Jeziory Panem Stanisławem Wirtkiem oraz

Przewodniczącym Rady Gminy Panem Jerzym

Janaszem w niedzielę, 14 listopada 2010 r. o

godzinie 17.00 w sali komputerowej świetlicy w

Dziecinowie. KWW Nasza Gmina

Cztery lata, jakie upłynęły od

poprzednich wyborów to

doskonała okazja na dokonanie

małego podsumowania lat 2006-

2010.

Rozstrząsanie jadnak, kto przez te

cztery lata coś dla Dziecinowa zrobił

czy załatwił, nie ma najmniejszego

sensu i do niczego dobrego nie

doprowadzi.

Spójrzmy więc na Dziecinów z góry,

z perspektywy obcego przybysza,

który po czterech latach znowu

odwiedził naszą miejscowość i

zadaje sobie pytanie, czy coś się w

Dziecinowie zmieniło.

Chyba każdy zauważył, że

wyasfaltowane zostały dwie

najważniejsze drogi w miejscowości,

dłuższa za 400 000 PLN i krótsza za

180 000 PLN. W miarę możliwości

równano również i utwardzano drogi

gruntowe wysypując je żwirem.

Gruntownie odnowiona została

świetlica na górze (okna, drzwi,

grzejniki, wykładzina, malowanie,

nowe biurka). W tej chwili jest to

najładniejsza świetlica na terenie

gminy Sobienie Jeziory. Druga

świetlica na dole, która nosi nazwę

sali komputerowej, cztery lata temu

była obskurnym pustostanem. Po

przeprowadzonym remoncie (okna,

drzwi, drzwi wejściowe, wykładzina,

malowanie, grzejniki) i

zainstalowaniu sprzętu

komputerowego, świetlica stała się

niedoścignionym marzeniem

mieszkańców innych miejscowości.

W łazience wymieniono umywalkę,

baterie i sedes. Przed remizą

położona została kostka. Ochotnicza

Straż Pożarna wzbogaciła się o

samochód stażacki, do obsługi

którego zatrudniony jest kierowca.

Dostaliśmy 16 kompletnych

mundurów galowych, a są już

przeznaczone pieniądze na zakup

kolejnych ośmiu mundurów, tym

razem bojowych.

Budżet klubu sportowego Wisła

Dziecinów na przestrzeni minionych

czterech lat wzrósł prawie o połowę.

Ogrodzony został budynek szatni a

plac przed budynkiem wyłożony

kostką. dokończenie str. 3

Minęły cztery lata...
NASZE SPRAWY

Wybory Samorządowe 2010
CO PRZYNIESIE JUTRO?

F
o
t.
M
ir
e
k
K
a
b
a
la

WYBORY DO RADY GMINY SOBIENIE JEZIORY
Okręg Wyborczy nr 10 (Dziecinów, Warszówka):

W naszym okręgu są dwa mandaty do zdobycia, a kandydatów na radnych jest czterech. Na
karcie do głosowania do Rady Gminy zakreślamy dwóch kandydatów z Dziecinowa:

LISTA NR 23 (KWW Nasza Gmina Zasługuje Na Więcej):
Renata Burkowska - DZIECINÓW
Jerzy Baracz - Warszówka

LISTA NR 26 (KWW Nasza Gmina):
Mirosław Zdzisław Kabala - DZIECINÓW
Emilia Bieńkowska - Warszówka

Sprawą drugorzędną jest to, czy ktoś kogoś lubi czy nie, pierwszorzędną jest interes
Dziecinowa, który wymaga abyśmy w Radzie Gminy mieli dwóch randych, tak jak to miało
miejsce w kadencji 2006 -2010.

Kandydaci na Wójta Gminy Sobienie Jeziory (kolejność alfabetyczna):

- Król Lidia, zamieszkała w Sobieniach Jeziorach, KWW Nowoczesność Z Tradycją-
Sadownictwo, Biznes I Rekreacja
- Rosłonek Tomasz, zamieszkały w Łukówcu, KWW Nasza Gmina Zasługuje Na Więcej
- Szewczuk Paweł, zamieszkały w Sobieniach Jeziorach, KWW Młodzi Dla Gminy
- Wirtek Stanisław Zygmunt, zamieszkały w Śnadkowie, KWW Nasza Gmina

WYBORY DO RADY POWIATY OTWOCKIEGO

Kandydaci do Rady Powiatu Otwockiego z Dziecinowa (kolejność alfabetyczna):
- Kurowska Anna, KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Otwockiego
- Rolka Teresa, KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Otwockiego
- Zych Zdzisław Grzegorz, KWW Polskie Stronnictwo Ludowe

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!!!
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Zaproszenie na spotkanie
PRZEDWYBORCZA KIEŁBASA
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Trzeciego listopada kandydat na

wójta, Pan Tomasz Rosłonek, spotkał

się z mieszkańcami Dziecinowa.

Razem z Panem Rosłonkiem przybyło

do Dziecinowa pół jego komitetu

wyborczego. Złośliwi twierdzą, że

prawdopodobnie dlatego, aby wywołać

wrażenie sztucznego tłoku. Jako

gospodarze świetlicy (OSP) przyjeliśmy

całe to towarzystwo “po królewsku”, w

myśl staropolskiej zasady “czym chata

bogata”.

Po prezentacji kandydata na wójta i

kandydatów na radnych wywiązała się

dyskusja, nie zawsze merytoryczna, ale

w jakimś sensie ciekawa. Na

zakończenie spotkania głos zabrał

kandydat na radnego z okręgu nr 7

(Sobienie Kiełczewskie I, Sobienie

Kiełczewskie II, Zuzanów, Sewerynów)

Pan Bogdan Grylak. W swoim ataku na

wszystko i wszystkich Pan Grylak

zarzucił nam, jako radnym, iż cytuję: “na

sesjach siedzą i nic nie robią”

Panie Grylak! Mądrzyj się Pan w

Sobieniach Kiełczewskich a Dziecinów

zostaw Pan w spokoju. Trzeba nie mieć

odrobiny kultury osobistej, aby będąc

gościem obrażać gospodarza. Całe

szczęście, żeś trafił Pan na

niespotykanie spokojnych ludzi, którzy w

prawdzie nie mają firmy wartej

sześćdziesiąt mln złotych, ale mają coś,

czego Pan za żadne pieniądze nie kupi -

kulturę osobistą i dobre wychowanie.

Zastanawia tylko jedno; czy nadmiar

buty i arogancji, który z Pana wypływa

cechuje również pozostałych członków

Sobieńskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regionalnego, czy też jest Pan w nim

tylko odosobnionym przypadkiem? Po

tym spotkaniu wątpliwości nasuwają się

same.

A jeśli chodzi o nic nie robienie, to

zapraszam do do przeczytania artykułu

zamieszczonego na stonie pierwszej i

trzeciej.

M.K.

A miało być tak miło...
PRZEDWYBORCZA KIEŁBASA

W połowie września została

zawarta umowa pomiędzy gminą

Sobienie Jeziory a wykonawcą na

realizację zadania “Budowa

przydomowych oczyszczalni

ścieków”. 29 września

przystąpiono do realizacji

pierwszych ze stu sześciesięciu

pięciu oczyszczalni.

Dziecinów był jedną z pierwszych

miejscowości, gdzie rozpoczęto

projekt. Całość ma zostać

zakończona do 30 czerwca 2011 r.

Koszt budowy każdej oczyszczalni to

około 13 000 PLN, z czego

mieszkańcy będą pokrywali

jedynie ok. 15%, reszta

pochodzić będzie z

Europejskiego Funduszu

Rolnego. Całe dofinansowanie

z zewnątrz, jakie udało się

zdobyć gminie na ten projekt

to prawie 2 mln PLN.

Jak w związku z tym mają się

zarzuty niektórych środowisk

identyfikujących się z gminą Sobienie

Jeziory, że gmina nie sięga po środki

zewnętrzne?

Odpowiedzmy sobie na to pytanie

sami. Ł.G.
Kolektory słoneczne są kolejną

inicjatywą naszej gminy mającą

poprawić standard życia jej

mieszkańców.

Kolektory słoneczne to urządzenia do

zamiany energii promieniowania

słonecznego na ciepło. Dzięki tym

urządzeniom możemy, w naszych

domach, mieć zawsze zapewnioną

ciepłą wodę za darmo.

Wójt Stanisław Wirtek poinformował

nas, że tym rozwiązaniem jest

zaintresowanych około pięćset

gospodarstw na trenie całej gminy.

Oczywiście nie poradzilibyśmy sobie

sami z takim obciążeniem budżetu.

Dlatego wspólnie z gminą Wilga

przystąpiliśmy do projektu “Energia

słoneczna przyszłością Mazowsza”,

dzięki czemu będziemy mieli

możliwość pozyskania dofinansowania

z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego w kwocie 5 mln. PLN.

Na dzień dzisiejszy

szacowany koszt

zainstalowania kolektorów, jaki bedzie

musiało pokryć każde gospodarstwo

chcące przystąpić do projektu to ok.

15%, czyli w granicach 2- 3 tysięcy

złotych. Dodam tylko, że koszt

montażu takich samych urządzeń w

gminie Karczew (dane z Całowania) to

4,5- 6 tysięcy złotych. Oferta naszej

gminy wydaje się więc być bardzo

atrakcyjną w porównaniu z innymi. Nie

czekajmy, można się jeszcze zapisać.

Ł.G.

W STRONĘ SŁOŃCA

Energia słoneczna przyszłością Mazowsza

dokończenie ze str. 1
Czy jest w okolicy druga taka

“mleczarnia” jak ta w Dziecinowie? Do

koszenia boiska zakupiona została

kosiarka. Za remizą powstał plac zabaw

(szkoda tylko, że mieszkańcy o niego nie

dbają). W tym roku zbudowane zostało

boisko do piłki plażowej.

Mieszkańcy założyli i powołali do życia

Stowarzyszenie Rozwoju Dziecinowa,

drugą taką organizację na terenie gminy.

Mamy własną gazetę sołecką “Głos

Dziecinowa” oraz własną stronę

internetową “www.dziecinów.pl”

(aktualnie w przebudowie).

Braliśmy aktywny udział w pozyskiwaniu

środków zewnętrznych. Dostaliśmy

dotację w kwocie 15 000 PLN w ramach

programu “Rzeczpospolita

Internetowa”, w którym mogło brać

udział piętnastu młodych ludzi. W

ramach programu “Wioska

Internetowa - Centrum kształcenia na

odległość” nasza sala komputerowa

wyposażona została w pięć komuterów,

dwa laptopy, urządzenie wielofunkcyjne,

faks, wideoprojektor, monitor, meble i

inny sprzęt biurowy, łącznie za ponad 40

000 PLN. Dotację taką dostały tylko dwie

straże z powiatu otwockiego.

OSP Dziecinów jako jedyna organizacja

pozarządowa w województwie

mazowieckim uczestniczy w programie

“Równać Szanse”. Jest to program

Polsko- Amerykańskiej Fundacji

Wolności administowany przez Polską

Fundację Dzieci i Młodzieży. Przyznana

kwota dotacji to 36 700 PLN. W

projekcie aktualnie uczestniczy

trzydziestu uczniów z Dziecinowa,

Warszówki, Warszawic i Sobień

Biskupich.

Napisaliśmy i złożyliśmy dwa wnioski na

tzw. “małe projekty” z programu

LEADER: KSWisła Dziecinów na zakup

stroi sportowych (koszulki, dresy), piłek i

różnego typu wyposażenia na kwotę 24

000 PLN i OSP Dziecinów na remont

części kuchennej i sanitarnej remizy na

kwotę 25 000 PLN. W chwili obecnej

czekamy tylko na decyzję marszałka

województwa mazowieckiego. 28

października w ramach tego samego

programu złożyliśmy następny wniosek

na kwotę 20 000 PLN. Wniosek dotyczy

remontu garażu z tyłu remizy, w którym

powstałaby Izba Tradycji.

Tak wiele, albo tylko tyle dokonało się w

Dziecnowie w ciągu minionych czterech

lat. Jak to ocenić? Zasada jest prosta-

kto siedzi w domu i nigdy społecznie nie

przepracował nawet godziny, temu

choćby i pałac wybudowano- szczęśliwy

nie będzie. Na całej polskiej ziemi, nie

tylko w Dziecinowie, rozprzestrzenił się

jakiś nowy gatunek trutni, kilkadziesiąt

lat temu niezbyt liczny i nikomu nie

znany. Nowy truteń na wybory nie

pójdzie, truteń na zebranie sołeckie nie

przyjdzie, truteń łopaty lub pędzla

społecznie do ręki nie weźmie. Truteń

nigdy nie ma czasu. Gdy cała Polska

stała na wałach, truteń oglądał telewizję i

wzruszał się ciężkim losem powodzian.

Trutniowi się wszystko należy, truteń ma

zawsze doskonałe pomysły i ciągle jest

zdziwiony, dlaczego nikt ich nie realizuje.

Reasumując - zważyszy, że w życiu wsi

aktywnie uczestniczy ledwie kilkunastu

mieszkańców, to ilość trutni w

Dziecinowie jest zatrważająco duża.

I to by było na tyle. M.K.

NASZE SPRAWY

Minęły cztery lata...

Z ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Europa coraz bliżej!
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Dyskusjom nie było końca...
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Podczas XXXIII Sesji Rady Gminy w

Sobieniach Jeziorach honorowym

zawodnikiem drużyny Wisła

Dziecinów został Wójt gminy

Stanisław Wirtek.

Wręczenia koszulki oraz szalika naszej

drużyny Wójtowi oraz

Przewodniczącemu Rady Gminy

Jerzemu Janaszowi dokonał prezes

klubu Wiesław Sadowski. Ten miły gest

był zwięczeniem bardzo dobrej

wieloletniej współpracy na linii gmina

Sobienie Jeziory - LZS Wisła Dziecinów.

Miejmy nadzieję, że nasza drużyna

będzie jedną z pereł w koronie całej

gminy i przyczyni się do, tak często

poruszanej w kampani wyborczej,

promocji naszek małej ojczyzny.

Trzymamy kciuki! Ł.G.

NA SPORTOWO

Wisła dziękuje


