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W niedzielę, 14 listopada, z

mieszkańcami naszej

miejscowości spotkał się Wójt

Gminy Stanisław Wirtek oraz

Przewodniczący Rady Gminy Pan

Jerzy Janasz. Spotkanie miało na

celu prezentację planów Wójta,

starającego się o ponowny wybór,

na kolejne cztery lata w

kontekście naszej miejscowości.

Miłym zaskoczeniem była

frekwencja na spotkaniu

przedwyborczym, na którym

pojawiło się około pięćdziesięciu

osób. Porównując to z liczbą osób,

jakie uczestniczyły w spotkaniach z

innymi kandydatami można śmiało

przyznać, że Dziecinów wybrał wójta

już na tydzień przed wyborami.

Podczas prezentacji swojej

kandydatury Wójt Wirtek

zapowiedział, że jeśli zostanie

wybrany na następną kadencję to

głównym zadaniem jakie planuje w

Dziecinowie będzie wykonanie

elewacji budynków remizy

strażackiej i świetlicy. Dodatkowo

zapowiedział zakup samochodu

strażackiego dla Ochotniczej Staży

Pożarnej w Dziecinowie,

zainstalowanie oświetlenia

ulicznego przy drodze

prowadzącej nad Wisłę oraz na

łuku drogi wojewódzkiej nr 801

koło Państwa Duluków. Ważną

deklaracją była również zapowiedź

utworzenia w Szkole Podstawowej w

Warszawicach oraz w Siedzowie

oddziałów przedszkolnych dla dzieci

z terenu naszej gminy.

Wybory minęły, wybraliśmy nowe

władze, teraz czas na realizację

przedwyborczych obietnic. Panie

Wójcie, trzymamy za słowo!!!

Łukasz Gawin

Przedwyborcze ostatki

NASZE SPRAWY

Wybory na Wójta Gminy Sobienie Jeziory

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Wynik głosowania na Wójta Gminy Sobienie-Jeziory - cała gmina:

Wynik głosowania na Wójta Gminy Sobienie-Jeziory - Okręg Wyborczy nr 4 w Warszawicach:

Podobno zdobyć tytuł mistrza świata jest dużo łatwiej, niż go obronić, tym bardziej więc gratulujemy Panu
Stanisławowi Wirtkowi drugiej już reelekcji na stanowisko Wójta Gminy Sobienie Jeziory. Chwała dla zwyciężcy, ale
i szacunek dla pokonanych, bo w te wybory wszyscy kandydaci włożyli dużo własnego czasu, a niekiedy i zdrowia.
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Podziękowanie Wójta Gminy Sobienie Jeziory Stanisława Wirtka

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Sobienie-Jeziory, którzy wzięli udział w wyborach
samorządowych 21 listopada br., a w szczególności tym, którzy okazali mi zaufanie i po raz trzeci powierzyli mi
funkcję Wójta Gminy.

Państwa obecność przy urnach wyborczych była nie tylko wypełnieniem obowiązku obywatelskiego, ale przede
wszystkim wyrazem zainteresowania, zaangażowania i troski o losy naszej „małej Ojczyzny”.
Udzielone poparcie traktuję jako ogromne wyzwanie do dalszej aktywnej i uczciwej pracy na rzecz rozwoju Gminy
i podnoszenia poziomu życia jej mieszkańców. Swoimi działaniami będę starał się łączyć członków naszej lokalnej
społeczności, niezależnie od tego czy wzięli udział wyborach i niezależnie od tego, na kogo oddali swój głos.

Dziękuję również za obdarzenie zaufaniem popieranych przeze mnie kandydatów na radnych startujących z listy
Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Gmina. Chcę również pogratulować wyników wyborów moim konkurentom
oraz wszystkim kandydatom do Rady Gminy i Rady Powiatu.

Podziękowania kieruję również do członków mojego komitetu wyborczego KWW Nasza Gmina za zaufanie i
wsparcie okazane mi podczas kampanii wyborczej.

Z wyrazami szacunku,
Wójt Gminy

(-) Stanisław Wirtek

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania
Liczba głosów oddanych na

kandydata % głosów

1 Król Lidia 53 Sobienie-Jeziory 147 5.01%

2 Rosłonek Tomasz 34 Łukówiec 979 33.34%

3 Szewczuk Paweł 38 Sobienie-Jeziory 93 3.17%

4 Wirtek Stanisław Zygmunt 54 Śniadków Górny A 1717 58.48%

L.p. Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów % głosów

1 Król Lidia 53 Sobienie-Jeziory 41 4,78%

2 Rosłonek Tomasz 34 Łukówiec 375 43,76%

3 Szewczuk Paweł 38 Sobienie-Jeziory 13 1,52%

4 Wirtek Stanisław Zygmunt 54 Śniadków Górny A 428 49,94%

Uprzejmie informujemy, że
od dnia 15 listopada 2010r.
obowiązują nowe godziny
pracy Urzędu Gminy:
poniedziałek - 9.00-17.00,
wtorek - piątek -  7.00-15.00.

OGŁOSZENIE

Wójt Stanisław Wirtek i Przewodniczący
Rady Gminy Jerzy Janasz

Frekwencja niespotykana w całej
gminie
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NASZE SPRAWY

Miło nam
poinformować, że
wniosek złożony
przez Ochotniczą
Straż Pożarną w
Dziecinowie pn.

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w
Dziecinowie mieszczącej się w
budynku OSP – utworzenie izby
tradycji” został wysoko oceniony
przez Radę Programową
Stowrzyszenia LGD i zajął 4
pozycję. Oznacza to, że jeśli Urząd
Wojewódzki przychyli się do decyzji
Stowarzyszenia to otrzymamy
pieniąsze na realizację naszego
projektu. Powiadomienie o wynikach
konkursu, oraz ranking organizacji
wnioskujących o pomoc publikujemy
jako wkładkę do Głosu Dziecinowa.

OSP

Sobienie Biskupie, tak samo jak Dziecinów, będą
miały dwóch radnych. Sobienie Biskupie znajdują się
w okręgu wyborczym dwu-mandatowym, który dzielą
razem z Warszawicami oraz Radwankowm
Szklacheckim. W poprzedniej kadencji Rady Gminy
Sobienie Biskupie i Warszawice miały po jednym
przedstawicielu. W tym roku, z powodu niskiej frekwencji

mieszkańców Warszawic, dwa mandaty trafiły do Sobień
Biskupich. Wybranni zostali: dotychczasowy Radny Pan
Jerzy Choim oraz Pan Andrzej Jadczak.

Na tym przykładzie bardzo dobrze widać, jak ważna
jest frekwencja w wyborach samorządowych.
Pamiętajmy o tym za cztery lata; szczególnie, że w tym
roku mieszkańcy Warszówki zmobilizowali się i
naprawdę niewiele im zabrakło, bo tylko 29 głosów (za
co należy się duże uznanie), żeby, naszym kosztem,
mieć swojego przedstawiciela w Radzie Gminy.

Gal Anonim                           

Ku przestrodze
ZZA MIEDZY



Jak każdy wie, dzięki internetowi

możemy załatwiać wiele codziennych

spraw m.in. zakupy przez internet,

płacenie rachunków itp. Sieć jest

także miejscem przekazu bezliku

informacji.

Większość ludzi posiadających internet

zna takie portale informacyjne jak Onet

czy Wirtualna Polska. W nich możemy

dowiedzieć się, o informacjach z kraju i

ze świata. Ale czy tam piszą coś o

Dziecinowie? Każdy z pewnością chce

wiedzieć, co się dzieje w naszej

miejscowości. Umożliwia nam to portal

naszej miejscowości –

www.dziecinow.pl. Możemy tam znaleźć

dużo informacji o naszej wsi, fotografie,

czy nawet wirtualne wersje Głosu

Dziecinowa. Zatem zachęcamy do

odwiedzin naszej strony internetowej.

Kolejną sprawą są informacje sportowe,

czyli nic innego jak Wisła Dziecinów,

która także posiada własną stronę

internetową. Można tam przeczytać o

zmaganiach naszych piłkarzy na

ligowym froncie, zobaczyć zdjęcia z

meczów, zerknąć, na jakim miejscu w

tabeli jest drużyna a także zobaczyć, z

kim „wiślacy” będą rozgrywać kolejne

spotkanie. Jeżeli chcesz poczytać o

naszym klubie, odwiedź stronę

www.wisladziecinow.futbolowo.pl.

Zachęcam także do wystukania adresu

portalu dziennikarskiego, realizowanego

przez program „Bądź aktywny”. Można

tam przeczytać o ciekawych rzeczach z

naszego regionu (Dziecinów,

Warszawice, Warszówka itp.). Adres

strony nosi nazwę www.waszemedia.pl.

Na końcu chciałbym zaprosić do

dyskusji na forum Dziecinowa, gdzie

można porozmawiać z innymi ludźmi z

Dziecinowa. Forum mieści się pod

adresem www.dziecinow.fora.pl. Zatem

zapraszam na powyższe strony

internetowe, na których możemy

dowiedzieć się bardzo wiele o naszym

regionie. Zachęcam do regularnych

odwiedzin.

Piotrek Grzegrzółka

Zapoznając się z wynikami wyborów samorządowych

poczułem wielkie zadowolenie, a także wielką dumę ze

społeczeństwa, które potrafi docenić pracę jaką wykonał

dla nas Pan Stanisław Wirtek. Wygrana w pierwszej turze

daje ogromny mandat zaufania na kolejne cztery lata jego

pracy dla dobra naszej Gminy.

Wierzę, że Gmina Sobienie

Jeziory będzie rozwijała się

jeszcze szybciej i będzie

piękniała przez cały okres

zaczynającej się kadencji

Wójta i nowej Rady Gminy.

Takiej kampanii wyborczej

nigdy jeszcze nie było na

terenie Gminy Sobienie

Jeziory. Świat wielkiej polityki

zajrzał do naszego “zaścianka”. Podczas tej kampanii

dochodziło do niszczenia plakatów, zastraszania, a także

pomówień i nagrywania wypowiedzi kandydatów przez jeden

ze sztabów, czyli to wszystko co widzimy na co dzień w

telewizji.

Każdy z komitetów pracował na rzecz swoich kandydatów,

może poza sztabem jednego kandydata. Jego dwóch

najbliższych współpracowników chyba najmocniej przyczyniło

się do wyniku tych wyborów. Podczas spotkań z mieszkańcami

poszczególnych miejscowości, swą postawą i wypowiedziami,

obaj Panowie skutecznie zniechęcali wyborców do oddawania

głosów na osobę swego kandydata. Dlatego, jako osoba

popierająca Pana Stanisława Wirtka, chciałem podziękować

tym Panom za pracę jaką wykonali dla poparcia obecnego

Wójta. Panowie, jeszcze raz gorące podziękowania za

ogromny wysiłek na rzecz mego kandydata. Tak dobry wynik

Pana Wirtka jest w dużej mierze waszą zasługą. 

Zostając w głębokim poważaniu

Waldemar Świderski
Zambrzyków

Podziękowanie za wybory
NASTROJE W TERENIE

  - Wyniki uzyskane przez kandydatów startujących w wyborach z terenu naszej gminy:

Po raz drugi już mieszkaniec naszej miejscowości, Pan Grzegorz Zych, wybrany został do Rady Powiatu Otwockiego.

Kandydując z terenu gmin Sobienie Jeziory, Osieck i Kołbiel otrzymał bardzo duże poparcie, bo na 7 357 oddanych

głosów, na Pana Zycha głosowały 1 082 osoby, z czego około dwustu głosów to głosy naszych mieszkańców.

Cztery lata temu “Głos Dziecinowa” pisał: “Zdajemy sobie sprawę, że na konkretne środki finansowe się to nie przełoży,
na pewno jednak nasza miejscowość może jedynie na tym zyskać. Zapraszamy naszego Radnego powiatowego do
współpracy z naszą gazetką, bo jako Jego wyborcy chcielibyśmy na bierząco być informowani, co dzieje się w powiecie
i jakie decyzje są tam podejmowane.”

Prawda jest taka, że oni miejscowość nie zyskała, ani współpracy nie było. Miejmy tylko nadzieję, że w tej

kadencji dużo lepiej będzie to wyglądało, bo zarówno Wisła Dziecinów, jak i OSP bardzo liczą na współpracę z

naszym Radnym w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
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CO TAM W STRAŻY SIĘ WYDARZY

Uroczysta msza

Okręg Wyborczy nr 10 (Dziecinów, Warszówka):

- KWW Nasza Gmina

- KWW Nasza Gmina Zasługuje na Więcej

Szanowni Wyborcy!

Dzięki Waszym głosom Dziecinów po raz drugi z rzędu będzie miał dwóch przedstawicieli w Radzie Gminy Sobienie Jeziory.

Oznacza to, że jako mieszkańcy zrobiliśmy wszystko, co zrobić należało.

Teraz piłeczka jest po stronie naszych radnych i tylko od nich zależy, czy zaufanie, którym zostali przez nas obdażeni zostanie

należycie przez nich wykorzystane.
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Szanowni Mieszkańcy!
Wszystkim, którzy nam zaufali i oddali na nas swoje głosy z całego serca dziękujemy, a ze swej

strony chcemy Was zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby zaufania tego nie stracić.

Renata Burkowska

Mirosław Kabala

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Wybory do Rady Gminy Sobienie Jeziory

DZIENNIKARSKO

Wasze źródła informacji
Jak co roku, 11 listopada, w

kościele pw. Wszystkich Świętych
w Sobieniach Jeziorach odbyła
się uroczysta msza święta za
ojczyznę. 

W nabożeństwie udział wzięli
strażacy ze wszystkich aktywnych
OSP na terenie gminy. Nie mogło
zabraknąć oczywiście naszych
przedstawicieli, którzy w składzie
Damian Ciara,  Tomasz Szymański,
Paweł Kabala i Tomasz Walkiewicz
reprezentowali straż z Dziecinowa.
Jest to kolejny dowód, że OSP
Dziecinów to organizacja istniejąca
nie tylko na papierze, ale przede
wszystkim czynnie uczestnicząca w
życiu naszej lokalnej społeczności.
Tak trzymać!

Łukasz Gawin

Strażacy z OSP Dziecinów w towarzystwie
Prezesa Gminnej OSP Stanisława Wirtka

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów % głosów

1 Kabala Mirosław Zdzisław 42 Dziecinów 231 55.66%

2 Bieńkowska Emilia 29 Warszówka 66 15.90%

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów % głosów

1 Burkowska Renata 33 Dziecinów 186 44.82%

2 Baracz Jerzy 59 Warszówka 158 38.07%

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów % głosów

1 Zych Zdzisław Grzegorz 62 Dziecinów 1082 14.71%

2 Sabała Jerzy Józef 59 Sobienie-Jeziory 862 11.72%

3 Russek Stanisław 67 Sobienie-Jeziory 289 3.93%

4 Rolka Teresa 59 Dziecinów 56 0.76%

5 Kurowska Anna 40 Dziecinów Skreślona po wydrukowaniu kart

Wybory do Rady Powiatu Otwockiego

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010


