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Województwa Mazowieckiego, a Ochotniczą Strażą

Pożarną w Dziecinowie podpisana została umowa

nr.00249 na operację z zakresu „małych projektów” w

ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii

rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007-2013.  Przekładając to na język

polski, podpisaliśmy umowę na remont kuchni i łazienek

w naszej remizie.    

Na podstawie złożonego w roku 2010 wniosku

została  nam przyznana pomoc finansowa w wysokości

18 095,00 zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowanych

remontu. Zgodnie z umową pozostałe 30% (7859 zł) to

wkład własny organizacji, czyli OSP.  

Remont obejmował będzie wymianę stolarki okiennej

i drzwiowej, przeróbkę instalacji hydraulicznej i

elektrycznej, położenie glazury i terakoty, wymianę

sedesów, umywalek  i  oświetlenia. Wyrównane i

odmalowane zostaną ściany i sufity. Zakupimy regał

kuchenny, kuchnię gazowo- elektryczną, lodówko -

zamrażarkę, zmywarkę, stół kuchenny i krzesła.         

Jest tylko jeden mały problem. Otóż, najpierw trzeba to

wszystko zakupić i wykonać, a dopiero po tym Urząd

Marszałkowski może zwrócić nam pieniądze. Sami nie

damy sobie rady, bo taki remont przerasta możliwości

finansowe OSP.

Dlatego zwracamy się do wszystkich mieszkańców

Dziecinowa, do wszystkich którym na sercu leży dobro

naszej miejscowości o  POMOC !!!

Każdy z nas będzie mógł wspomóc remont poprzez

nabycie tzw. „cegiełek” o wartości odpowiednio 10, 20,

30, 50 i 100 zł. ”Cegiełki” wyemitowane zostaną przez

OSP Dziecinów, a ich rozprowadzeniem wśród

mieszkańców  zajmą się strażacy.    

Każdy kto taką „cegiełkę” nabędzie zostanie wpisany

na listę osób wspierających – imię, nazwisko i wartość

„cegiełki”. Lista ta zostanie opublikowana w „Głosie

Dziecinowa”, jak również na stronie internetowej. Dzięki

temu każdy z nas będzie mógł sprawdzić czy wszystko

jest w porządku. Po co to wszystko?  Otóż po

przeniesieniu komputerów na górę, cały parter

(kuchnia, dwie łazienki i sala komputerowa) będzie

można  wynajmować na różne imprezy okolicznościowe

np: chrzciny, komunie, itp. Po co błąkać się po świecie,

takie kameralne imprezy możemy robić u siebie z

pożytkiem dla nas i naszej miejscowości.

Zarząd OSP Dziecinów

Remont kuchni i łazienek

NASZE SPRAWY

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

organizuje kurs dla stosujących środki ochrony roślin w

dniach 14 i 15 marca 2012 r. o godzinie 9.00 w świetlicy

OSP Dziecinów. Na zakończenie kursu drugiego dnia

odbędzie się egzamin testowy a uczestnicy otrzymają

świadectwo ukończenia, które będzie ważne przez okres

5 lat. 

Kurs jest odpłatny i wynosi 86 PLN od osoby. 

Osoby kupujące i stosujące środki ochrony roślin są

zobowiązane do ukończenia kursu, zdania egzaminu na

zakończenie kursu i posiadać atestowany opryskiwacz

według ustawy o ochronie roślin.

Zapisy przyjmuje Sołtys lub telefonicznie pod numerem

502-399-561.

Zdzisław Zych

Kurs dla rolników
SZKOLENIA
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Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli rozliczających się

z Urzędami Skarbowymi na formularzach PIT-36,PIT-37,PIT-38 i

PIT-39 z wielką i serdeczną PROŚBĄ,  o przekazanie 1% podatku

należnego na rzecz OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w

DZIECINOWIE.  

Nie pozwólmy, aby nasz 1%podatku, który każdy z nas w pocie

czoła z takim  mozołem wypracował, za pośrednictwem „naszego”

rządu trafił w łapy  biednych zachodnich bankierów, pod

pretekstem ratowania strefy euro. Trzeba pomagać sobie

nawzajem. Dzisiaj Ty możesz wspomóc strażaków z Dziecinowa,

jutro my możemy pomóc Tobie.                            

Z góry dziękujemy za zrozumienie i życzliwość.

Wzór najbardziej popularnej deklaracji podatkowej PIT-37 w części dotyczącej „Wniosku o przekazanie 1%

podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”, oraz „Informacji uzupełniającej”.Rubryki te w

poszczególnych PIT-ach mieszczą się w pozycjach: PIT 36- poz. 301- 305, PIT 37- poz. 122-126, PIT 38- poz. 57-

61, PIT 39- poz. 50-54

PROŚBA OSP DZIECINÓW                                                                                                                                  
O PRZEKAZANIE 1 % PODATKU

CO TAM W STRAŻY SIĘ WYDAŻY.. .



Ochotnicza Straż Pożarna  w Dziecinowie ma
bardzo długą i bogatą historię. Różnie bywało -
raz dobrze, raz źle, ale zawsze całym sercem
staraliśmy się służyć naszej lokalnej
społeczności. Lata świetności to lata powojenne,
gdzie mieliśmy własną orkiestrę i czynem
społecznym pobudowaliśmy remizę. Gdy
wspaniałe pokolenie ludzi urodzonych przed wojną
zaczęło odchodzić do Pana, coś zaczęło się psuć i
zanikać. Brak  pracy organicznej, takiej od
podstaw,  zanik więzi wspólnotowych,
niejednokrotnie prywata i dbanie tylko o własny
interes, o mało nie doprowadziły do rozwiązania
OSP. Praktycznie przetrwaliśmy tylko, dzięki
tradycji wystawiania Straży przed Grobem Pana
Jezusa w naszym  parafialnym kościele. I Pan Bóg
za wierność Mu okazaną pozwolił nam przetrwać!

W  2006 roku zebrało się kilku ludzi,
dołączyła do tego młodzież i tak nasza Straż
powoli powstaje zmartwych. Potrzeby są
wielkie, zdajemy sobie sprawę że, pewnych
granic (zwłaszcza finansowych) tak od razu
przeskoczyć nie możemy, ale staramy się robić
wszystko, aby było lepiej.

W 2007 roku nasza OSP wspólnie z
Publiczną Szkołą Podstawową w
Warszawicach realizowała projekt:
„Rzeczpospolita Internetowa”, w którym 15
młodych ludzi miało możliwość uczestniczyć w
warsztatach informacyjnych i fotograficznych –
dotacja 15 000 zł.

Rok 2008 – projekt „Wioska Internetowa -
centrum kształcenia na odległość”, powstanie
i wyposażenie kawiarenki internetowej (5
komputerów stacjonarnych, 2 laptopy,
wideoprojektor, urządzenie  wielofunkcyjne,
umeblowanie) – środki EFS.

Rok 2010 - jako jedna z 26 organizacji
pozarządowych z całej Polski uczestniczyliśmy
w projekcie „Równać Szanse” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności. Przez 18
miesięcy młodzież z gminy Sobienie-Jeziory
mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania
uczestnicząc w warsztatach: informatycznych,
reżyserskich, plastycznych, filmowych i
dziennikarskich – dotacja 36 700 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Rok 2011 – realizacja zadania publicznego
„Upowszechnienie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego wśród
mieszkańców gminy Sobienie-Jeziory” –

dotacja 7 400 zł.
W latach 2010 – 2011 napisaliśmy i

złożyliśmy za pośrednictwem LGD „Natura i
Kultura” w Wiązownie do Urzędu
Marszałkowskiego 5 wniosków w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013. 
1.  „Remont kuchni i łazienek” – wniosek w
trakcie realizacji – koszt 28 000 zł. 
2. „ Utworzenie Izby Tradycji” – wniosek w
trakcie realizacji – koszt – 20 000 zł. 
3.   Założenie Klubu Mieszkańca – wniosek na
etapie uzupełnień - koszt 30 000 zł.
W ramach projektu odbywać się będą
coroczne turnieje bilardowe i szachowe o
puchar Wójta Sobieni–Jezior
4.   Utworzenie mini siłowni – wniosek na
etapie uzupełnień – koszt 40 000 zł. Siłownia
będzie dostępna dla wszystkich, niezależnie
od miejsca zamieszkania.
5.   Założenie i prowadzenie zespołu
ludowego, zakup instrumentów i nagłośnienia
– wniosek na etapie uzupełnień, koszt
32 000zł. Jak dobrze pójdzie nabór do zespołu
ogłosimy już w kwietniu 2012 r! 

Rok 2011 – złożyliśmy również 2 wnioski do
Urzędu Marszałkowskiego w ramach
ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki.

1. Podniesienie kwalifikacji członków OSP
z terenu gminy Sobienie Jeziory, poprzez
umożliwienie zdobycia prawa jazdy kategorii B
i C – wniosek na etapie leżakowania w U.M. -
koszt 50 000 zł.

2.Umożliwienie nabycia umiejętności
przez członków OSP z terenu gminy Sobienie
Jeziory z zakresu udzielania pierwszej pomocy
i ratownictwa drogowego – wniosek na etapie
leżakowania - koszt, 50 000zł.   

Dużo jeszcze pracy przed nami, a bez pomocy
ludzi życzliwych - ludzi którzy rozumieją potrzebę
oddolnego organizowania się społeczeństwa,
potrzebę pracy od podstaw z naszą młodzieżą –
nie damy rady. Dlatego jeszcze raz prosimy o
wsparcie w postaci 1%. To nas podatników NIC nie
kosztuje, a nam stwarza możliwości dalszej pracy -
Bogu na chwałę i ludziom na pożytek.  
DZIĘKUJEMY!!!

www.dziecinow.pl

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek!

CO TAM W STRAŻY SIĘ WYDAŻY.. .

.Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2012

WIEŚCI Z GMINY.. .


