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Pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziecinowie

Ogniska czar
Stało się już tradycją, że co roku w pierwszych
dniach maja wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne z
terenu naszej gminy spotykają się przy wspólnym
ognisku w Zambrzykowie.
Zwyczaj wspólnej biesiady zaproponowany kilka lat
Dyżurny akordeonista OSP - Tomek Walkiewicz

NA NAS NIE MAM MOCNYCH

Ludzie wnioski piszą...
Jeden z integracyjnych stołów biesiadnych

temu przez Zarząd Gminny OSP, z okazji
przypadającego 4 maja Dnia Strażaka, przyjął się
bardzo dobrze wśród strażaków ochotników, czego
dowodem była obecność oddziałów OSP działających
ZE S K R ZY N K I P OC ZTOW EJ z 2004 r.

List do Mamy
Kochana Mamusiu!
W Unii jest fajnie, niczego tu nie brakuje. Cukier jest po
7zł za kg, benzyna po 5,50 zł za litr, masło po 6,10 zł za
kostkę, chleb po 4,20 zł za bochenek, a paczka
papierosów po 12 zł .
Jeśli chodzi o nasz dom, to latem przyjechał pan Helmut
z Berlina. Najpierw postawił piwo, a potem pokazał akt
własności z 1937 r. i powiedział, że teraz to jego ziemia
i wszystko, co na niej. Może to i lepiej, i tak nie byłem w
stanie płacić podatku katastralnego (Mamusia wie, 2%
od wartości nieruchomości rocznie). Za to w przytułku
mamy kolorową telewizję i fajne filmy .
Pracy na razie nie ma, ale mówią, że będzie. Jak dożyję,
to za 6 lat będę mógł pracować w Niemczech albo
Austrii.
W mieście budują nowy urząd. Unia dała trochę grosza.
Firma budowlana Heńka Kowalskiego startowała w
przetargu, ale rozstrzygano go w Brukseli i wygrali
Szwedzi. Co prawda inżynierów sprowadzili od siebie,
ale Heniek - inżynier i tak się cieszy, bo uznali jego
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Kamil Banasiewicz, Damian Ciara.

na terenie naszej gminy.
Zarząd OSP
kwalifikacje i pozwolili nosić cegły. Niech sobie chłop
zarobi, bo jego firma już nie wytrzymuje tego
zwiększonego VAT-u w budownictwie . Chciał wysłać
syna na studia do Francji, ale nie miał na to pieniędzy.
Córka jednego z ministrów miała więcej szczęścia i
dostała unijne stypendium. Chłopak Henia jest całkiem
zdolny, więc zdawał na naszą politechnikę. Byłby się
dostał, gdyby nie konkurencja młodzieży z innych krajów
unijnych. W końcu tam uczelnie też są przepełnione. Na
razie jest na darmowym stażu w hipermarkecie
Ostatnio w mieście pojawiło się mnóstwo byłych
rolników. Mówią coś o nierównej konkurencji, niskich
dopłatach i limitach produkcyjnych. Nie wiem o co im
chodzi, przecież mieli najwięcej zyskać na integracji .
Do domu naprzeciwko wprowadziło się młode
małżeństwo - Tomek i Jacek. To bardzo wrażliwi ludzie,
nawet starają się o adopcję. Pani kurator jest bardzo
tolerancyjna i świeżo po aborcji, więc mają duże szanse.
Niech Mamusia na razie siedzi na tej Białorusi, bo tu
szaleje eutanazja, zwłaszcza, że ubezpieczalnia już o
Mamusię pytała.
To tyle, bo idę po zasiłek. Będę go pobierał jeszcze dwa
miesiące.
Całuję mocno, Zdzisiek
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W dniach 21.03. – 11.04.2011r. Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Natura i Kultura” z siedzibą w
Wiązownie przeprowadziło kolejny już nabór wniosków
w ramach działania 413 „Wdrażanie
Lokalnych
Strategii Rozwoju” PROW na lata 2007-2013. Złożone
zostały dwa wnioski dotyczące remontu i adaptacji
części podpiwniczonej remizy, w której powstałaby
minisiłownia i świetlica wiejska (tzw. Klub Mieszkańca).
Przedmiotowe wnioski zostały w dn. 28.04.2011r.
rozpatrzone przez Radę Stowarzyszenia i uznane za
zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Na liście
ocenionych operacji zajęły odpowiednio 4 i 8 lokatę.
W prawdzie jest to dopiero początek bardzo trudnej i
długiej drogi po pieniążki, gdyż cała procedura liczy
sobie 3 etapy i trwa kilkanaście miesięcy, niemniej
jednak napisanie i złożenie dwóch dobrych wniosków
sprawia że OSP Dziecinów jest niekwestionowanym
liderem wśród tego typu stowarzyszeń w całym powiecie
otwockim.
Przypominamy że w Urzędzie Marszałkowskim
czekają na rozpatrzenie dwa nasze poprzednie wnioski
z roku 2010. Pierwszy z nich dotyczący remontu kuchni
i łazienek i aktualnie jest w trakcie trzeciego, ostatniego
etapu uzupełnień i jeśli wszystko pójdzie dobrze to w
wakacje projekt powinien zostać zrealizowany .W
tegorocznym naborze swój pierwszy wniosek złożyła
również Gminna Biblioteka Publiczna w Sobieniach
Jeziorach na liści rankingowej zajmując wysokie 14
miejsce. Wniosek dotyczy remontu i doposażenia naszej
filii w bibliotecznej w Dziecinowie.
Podobnie jak w naborze wniosków w roku 2010
tak i teraz dwa pierwsze miejsca zajęły wnioski
przygotowane przez Panią Dyrektor
Szkoły

Podstawowej w Warszawicach Annę Moczulską.
Stwarza to niepowtarzalną szansę dla naszej
młodzieży, na pozalekcyjne rozwijanie swoich pasji i
zainteresowań.

Mamy tylko nadzieję że cała ta unijno-bizantyjska
nadbudowa w postaci
tysiąca
bzdurnych,
biurokratycznych przepisów nie zniszczy naszych
oddolnych inicjatyw i pozwoli na zrealizowanie naszych
ambitnych planów.
Zarząd OSP

TE GO MA ILA LIN IA OTW OC KA N IE W YDRUKOWAŁA

WIEŚCI Z GMINY

Jaka prawda o Smoleńsku?

OS P D ZIE C IN ÓW 2011

tym co ukształtowało nasze dzieje, zwłaszcza najnowsze.
Zadeptać pamięć Smoleńska. Zniszczyć wrak. Usunąć krzyż z
sprzed pałacu Prezydenckiego. Niszczenie pamięci to
najbardziej swoista cecha rosyjsko- sowieckiego
stosunku do polskości. Stwierdza pan że tragedia
smoleńska trwale nas podzieliła „ a przecież powinna połączyć
w bólu i żałobie”. Ano powinna, ale nie połączy, bo połączyć
można się tylko w prawdzie.
Prawdy trzeba poszukiwać, trzeba wymieniać poglądy,
dyskutować. Ale jak tu wymieniać poglądy, gdy największe
media w naszej ojczyźnie w większości nie są polskie i nie
polskie reprezentują interesy. Niewątpliwie „Linia Otwocka” jest
medium polskim, ale czy na pewno na łamach gazety istnieje
wymiana poglądów. WĄTPIĘ. Ja też na wzór p. Żórawskiego
mógłbym zamieszczać w Linii Otwockiej takie cotygodniowe
felietony, a nie mogę. Dlaczego ? Zapewniam że potrafię pisać
barwnie i ciekawie, a co najważniejsze reprezentuję czysto
polską myśl narodową nie skrzywioną ani na wschód ani na
zachód, ani na południe. Zatrudnienie mnie jako stałego
felietonisty na pewno przyczyniłoby się do ożywienia pisma i (
w co nie wątpię ) zwiększenia jego nakładu. W szeroko
pojętym interesie „demokracji” proszę o wydrukowanie tego
maila w Linii Otwockiej. Nie piszę tego aby zyskać
popularność, dane niech pozostaną do wiadomości redakcji,
piszę to aby p. Żórawski i jemu podobni zdali sobie wreszcie
sprawę że próżna ich robota, bo jak mówi poeta:
„Wszystko przeminie, I okupacja przeminie
Tylko się nie dać, Zęby zacisnąć
I przetrwać. Polska jest
Polska jest w nas
Zmienią się koleje losu
I wtedy polskość wybuchnie
Z nas wszystkich
Strumieniem siły I sprawiedliwej wolności”
Mirosław Kabala

Radni na ostatniej Sesji Rady
Gminy podjęli aż 11 uchwał, które
w istotny sposób mają regulować
pracę wójta i podległych mu
jednostek administracyjnych.
Najważniejszą z nich była
uchwała w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2011.
Przewidywane dochody naszej
Gminy to 15 278 000 zł,
przewidywalne wydatki mają się
zamknąć w kwocie 18 074 000zł.
Deficyt w wysokości 2 795 000 zł
sfinansowany zostanie przychodami
pochodzącymi
z
nadwyżki

Fot. £ukasz Gawin

Rzecz dotyczy pierwszej rocznicy zamachu w Smoleńsku i
felietonu p. Michała Żórawskiego, który ukazał się w 16
numerze Linii Otwockiej. Analizując kolejne felietony p.
Żurawskiego o Smoleńsku doszedłem do wniosku że, z całą
świadomością reprezentuje on interesy rosyjskie w Polsce.
Rosja zawsze miała i nadal posiada uczone zastępy
polskich polityków, dziennikarzy, historyków, którzy
wypełnią najpodlejsze zlecenie, będą od rana do wieczora
gloryfikować najhaniebniejsze zaprzaństwo. Pan konsul
Żurawski niezależnie, czy robi to świadomie czy nie, doskonale
się w taki scenariusz wpisuje. Kłamstwo i służalczość wobec
obcych wypływa na wierzch, a prawda jest taka że samoloty z
prezydentami na pokładzie same nie spadają. Tak prymitywnie
prowadzonego śledztwa i zacierania śladów świat jeszcze nie
widział. Oddajcie nam wrak samolotu wraz z kokpitem który
rozpłynął się we mgle, oddajcie nam czarne skrzynki, oddajcie
laptopy i telefony, powołajcie międzynarodową komisję do
zbadania przyczyn katastrofy- tak na cały świat powinien wołać
każdy polski konsul. Pytam się więc trzeci już raz, kogo Pan
tak naprawdę reprezentuje. Na jakiej podstawie opiera Pan
tezę „że stosunki polsko-rosyjskie na poziomie państwowym
nie tylko nie doznały uszczerbku (…) ale zostały znacznie
wzmocnione”. Czy puste gesty i uśmiechy prezydentów to dla
Pana wzmocnienie obustronnych stosunków? Doprawdy
żenujące są takie sugestie. Proponuję jeszcze więcej
spolegliwości i wasalstwa, a stosunki polsko-rosyjskie będą tak
mocne jak w latach 1945-1956. Kolejny cytat : ” Prezydent
Miedwiediew zachował się elegancko i zgodził się aby zamiast
pod kamieniem obaj prezydenci złożyli wieńce pod brzozą „.
Prawda jaki elegancki, zgodził się a mógł się nie zgodzić. Nasz
prezydent i tak by nie śmiał się odezwać, bo Moskwa
dysponuje teczkami byłej (czy na pewno byłej? ) agentury
sowieckiej w Polsce. Jedno zmarszczeni brwi Putina i tego
wasalnego rządu już nie ma. Żadna strata, bo chyba nigdy nie
było tak, żeby cały rząd kłamał od rana do wieczora,
zaczynając od premiera. Niszczona jest polskość i pamięć o

IV sesja Rady Gminy Sobienie-Jeziory

budżetowej z ubiegłych lat.
Największa pozycja po stronie
rozchodów to dział 801 oświata i
wychowanie (szkoły), w którym
zaplanowano wydatki na sumę 6
235 000 zł. Sytuacja w szkolnictwie
ulega ciągłemu pogorszeniu, bo
szkoły trzeba utrzymać a subwencja
oświatowa z budżetu państwa z roku
na rok jest coraz mniejsza.
Przewidywana wysokość dotacji w
roku 2011 to zaledwie 4 374 000zł.
Piszę „przewidywana” bo wirtualna
księgowość „naszego”
ministra

finansów o dwóch imionach musi
doprowadzić do zapaści polskich
finansów publicznych. Jak łatwo
obliczyć „polityka miłości” (tylko na
przykładzie oświaty) będzie nas
mieszkańców gminy SobienieJeziory kosztowała prawie 2 000 000
zł które to z własnej (gminnej)
kieszeni dołożymy do utrzymania
szkół. Ale to nie wszystko – kolejne
300 000 zł dołożymy do działu 852
czyli pomoc społeczna. Nie dość, że
większość zasiłków jest na poziomie
wegetatywnym to jeszcze gmina
musi do nich dopłacić ze swoich
własnych środków. Można było
zadłużyć szpitale, dlaczego nie
można
by
było
zadłużyć
samorządów. Dziękować Bogu,
gmina Sobienie-Jeziory wielkiego
zadłużenia na razie nie ma , ale i tak
z tego co ma w roku 2011 musimy
zapłacić 60 000 zł samej lichwy, czyli
odsetek od zaciągniętych kredytów
,a dochodzi do tego 315 000 zł
spłaty samego kredytu. Ok.1 000
000 zł. wydamy na budowę nowych
dróg. Dla porównania ostatnia droga
w Dziecinowie kosztowała ok.200
000 zł. Najwięcej bo prawie 3 500
000 zł wydamy na kanalizację ulicy
Piwonińskiej w Sobieniach i budowę
przydomowych
oczyszczalni
ścieków. 200 000 zł kosztuje nas
utrzymanie bibliotek, 370 000 zł
wydajemy na 6 działających na
terenie gminy jednostek OSP . W
budżecie przewiduje się także

wydanie 200 000 zł na budowę w
Sobieniach boiska wielofunkcyjnego
o syntetycznym – poliuretanowej
nawierzchni, a 100 000 zł
przeznaczone
zostało
na
działalność naszych dwóch klubów
sportowych. Oświetlenie ulic, placów
i dróg to kwota 330 000 zł.
Utrzymanie gminnej administracji
kosztuje nas 1340 000 zł, wydatki
związane z funkcjonowaniem Rady
Gminy to ok. 60 000 zł, a prowizje
dla 26 sołtysów wyniosą ok. 40 000
zł. Ochotnicza Straż w Dziecinowie
na realizowany od czerwca 2010
roku program ’’Równać Szanse
’’otrzyma
dotację celową w
wysokości 7 400 zł. Na walkę z
alkoholizmem
i
narkomanią
przeznaczone zostało 100 000 zł.
Dla
zobrazowania
wielkości
wydatków dodam tylko, że wpływy
do budżetu Gminy z naliczonego
nam podatku rolnego i leśnego to
ok. 450 000 zł. Przestawiony przez
Wójta budżet mimo kilku uwag
komisji budżetowej przyjęty został
jednogłośne. Jednogłośnie również
ustalono wynagrodzenie Wójta,
który pozostało bez zmian i na dzień
dzisiejszy wynosi 9 465 zł brutto.
Rada Gminy w formie uchwały
powołała także Radę Społeczną
SPZOZ Sobienie Jeziory. Jest to
organ doradczy i opiniotwórczy.
Biorąc
pod
uwagę
ostatnie
zawirowania wokół ośrodka zdrowia,
pracy Radzie Społecznej na pewno
nie zabraknie.
M.K.

RÓWNAĆ S ZA NS E

KONKURS!!!
Ochotnicza Straż Pożarna w
Dziecinowie, biorąca udział w
programie „Równać Szanse”,
ogłasza konkurs na prezentację
multimedialną o gminie Sobienie
Jeziory.
Temat prezentacji może być
dowolny, z zakresu Gminy SobienieJeziory (historia, architektura,

ciekawi ludzie, przyroda, życie
codzienne). Osoby zainteresowane
powinny wysłać prace (lub link do
niej) od 01.05.2011r. do końca roku
szkolnego (22 czerwca 2011
włącznie)
na
adres
waszemedia@o2.pl.
W
mailu
zgłoszeniowym powinny znajdować
się dane: imię i nazwisko twórcy,

jego adres, telefon i mail kontaktowy
oraz zgoda na przetwarzanie
danych osobowych.
W finale, który
odbędzie się 10
lipca 2011 r,.
przyznane
zostaną cenne
n a g r o d y
rzeczowe.
Więcej informacji - Waszemedia.pl

