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 „PRZEGLĄD WODYŃSKI” JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

 Tegoroczna jesień pod względem inwestycyjnym, w Gminie Wodynie, prze-
biegała bardzo intensywnie. Jedną z większych inwestycji, jakie w tym czasie były  
realizowane przez wodyński samorząd, była przebudowa i rozbudowa drogi gminnej  
Nr 361211W Oleśnica – Kamieniec. 
 Przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg powstał odcinek, 
o długości 2,259 km i nawierzchni jezdni mineralno-asfaltowej wraz z podbudową, 
poboczami oraz rowami odparowalno-chłonnymi. Inwestycja została wykonana 
przez firmę MIKST Sp. z o.o. z Węgrowa. Koszt całej inwestycji wyniósł 1.577.252,96 
zł. Dofinansowanie stanowiło 70% wartości prac. Droga została oddana do użytku  
z końcem października. 

Czytaj str. 2

ŚWIĄTECZNY WYWIAD Z WÓJTEM 
GMINY WODYNIE WOJCIECHEM 
KLEPACKIM

IKONA MATKI BOSKIEJ  
Z DZIECIĄTKIEM POWRÓCIŁA  
DO SEROCZYNA

Budowa dróg, modernizacja strażnic, budowa oświetlenia ulicznego. Rok 2021 był  
bogaty w inwestycje…

Patriotycznie, uroczyście, kulturowo i muzycznie. Tak Gmina Wodynie świętowała  
103. rocznicę odzyskanie niepodległości przez Polskę.

25 stycznia 2021 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzi-
bą w Seroczynie, a to oznacza, że żłobek ma już roczek. 

PRZEGLĄD TEGOROCZNYCH 
INWESTYCJI GMINNYCH

NIECH ŻYJE NIEPODLEGŁA

TU ZACZYNA SIĘ PRZYGODA.  
ROCZEK „NENUFARKA”

„Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem.
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze…”.

Życzymy, aby Wigilia i czas Świąt Bożego Narodzenia 
przyniosły nam wszystkim ciepło domowego ogniska,
spokój w sercach oraz nadzieję na jeszcze lepsze jutro.

Niech będzie to czas dobroci, wybaczania i miłosierdzia,
a ostatnie dni mijającego roku przynoszą tylko pozytywne wspomnienia

oraz ambitne plany na nadchodzący Nowy Rok 2022.

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Wodynie, przyjaciołom, sympatykom
oraz osobom odwiedzającym naszą Gminę życzymy 

najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku 2022!

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk

wraz z Radnymi

Wójt Gminy Wodynie
Wojciech Klepacki

wraz z Pracownikami Urzędu

Madonna z Dzieciątkiem przez wieki czuwa nad terenami tworzącymi dzisiejszą Gminę Wodynie. 
Według przekazów przybyła do niej dokładnie w 1607 roku, prawdopodobnie jako trofeum wojen-
ne. Obraz określany jest mianem najcenniejszego zabytku sztuki sakralnej wschodniego Mazowsza.  
Ze względu na jego wiek, renowacja obrazu była niezbędna, aby uchronić go przed zniszczeniem. Po kil-
ku miesiącach pobytu w pracowni konserwatorskiej w Warszawie, 25 listopada cudowny obraz powraca 
na „swoje” miejsce.
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NOWA DROGA W GMINIE WODYNIE



2

PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

CUDOWNA IKONA MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM 
POWRÓCIŁA DO SEROCZYNA

ŚWIĄTECZNY WYWIAD Z WÓJTEM GMINY WODYNIE  
WOJCIECHEM  KLEPACKIM

 Redakcja: Ku końcowi zmierza kolejny rok kalendarzowy. 
Bez wątpienia dla każdego samorządu jest to czas podsumowań, 
tego co się udało, ale także tego co mogłoby pójść lepiej. Panie 
Wójcie, jaki 2021 rok był dla Gminy Wodynie? Były jakieś sukce-
sy, porażki?
W.K.: Myślę, że o sukcesach jest mówić łatwiej niż o porażkach. 
Sukcesy można od razu zobaczyć poprzez zrealizowane inwestycje 
gminne. Dla mnie każda zrealizowana inwestycja jest sukcesem, 
a w roku 2021 zrealizowaliśmy ich bardzo dużo, były to także 
bardzo kosztowne inwestycje. W pierwszej połowie roku zakoń-
czyliśmy modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Wodyniach. 
Dzięki tej inwestycji dla prawie tysiąca mieszkańców gminy ja-
kość dostarczanej im wody uległa znacznej poprawie. Wartość tej 
inwestycji to prawie 3 mln. zł. W październiku uczestniczyliśmy  
w uroczystości przekazania fabrycznie nowego samochodu stra-
żackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodyniach, który zo-
stał zakupiony przez nasz samorząd za kwotę 1,1 mln. zł. Każdego 
roku inwestujemy znaczne nakłady finansowe w modernizację 
strażnic, sprzęt strażacki. Są to bardzo ważne inwestycje w nasze 
bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, to też nasze drogi. W tym roku 
oddaliśmy do użytku nową drogę, która „połączyła” dwa sołectwa, 
Oleśnicę i Kamieniec. Inwestycja została zrealizowana przy wy-
sokim udziale Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt prac 
przekroczył 1,5 mln zł. W roku 2021 wydano rekordową kwotę 
na modernizację oświetlenia ulicznego. Wzdłuż dróg gminnych 
i powiatowy zmodernizowano 217 opraw, zaś w pasie dróg wo-
jewódzkich 203. Dobudowano 66 nowych słupów i dowieszono  
169 opraw. Wartość inwestycji w tym zakresie wyniosła ponad  
800 tys. zł. Rok 2021 to także wiele mniejszych inwestycji, to tak-
że realizacja zadań wybranych do realizacji bezpośrednio przez 
mieszkańców poszczególnych sołectw z funduszu sołeckiego, wy-
odrębnionych środków w gminnym budżecie. Wartość zrealizo-
wanych inwestycji w 2021 roku to 8 mln. zł.  
 Redakcja: Ostatnie tygodnie przyniosły wiele pozytywnych 
rozstrzygnięć dotyczących pozyskanych środków zewnętrznych. 
Rekordowym jest dofinansowanie w wysokości 9,5 mln zł z pierw-
szej edycji Rządowego Programu „Polski Ład”. Na co Gmina pla-
nuje wydatkować te środki?
W.K.: Wspomniane 9,5 mln Gmina pozyskała na realizację zada-
nia pod nazwą „Poprawa dostępności do infrastruktury sporto-
wej dla mieszkańców Gminy Wodynie”, na które składa się kilka 
przedsięwzięć inwestycyjnych. Podstawowym elementem projek-
tu będzie budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy Szkole 
Podstawowej w  Rudzie Wolińskiej, w skład którego wejdą dwa 
boiska, jedno piłkarskie do gry w piłkę nożną typu orlik oraz dru-
gie, mniejsze do innych gier drużynowych. W ramach inwestycji 
powstaną również szatnie. Co ważne, boiska będą ogólnodostęp-
ne dla mieszkańców. Z tych środków będą również realizowane 
inwestycje drogowe, które niejako będą stanowić drogi dojazdowe  
do planowanego kompleksu. Największą inwestycją będzie od-
cinek od Woli Wodyńskiej do Rudy Wolińskiej. Będziemy też 

 Można by stwierdzić, iż Madonna z Dzieciątkiem 
czuwa na wiernymi niemalże od początku istnienia 
Parafii w Seroczynie, gdyż według przekazów przy-
była do niej dokładnie w 1607 roku, prawdopodobnie 
jako trofeum wojenne. Obraz określany jest mianem 
najcenniejszego zabytku sztuki sakralnej wschodnie-
go Mazowsza. Ze względu na jego wiek, renowacja 
obrazu była niezbędna, aby uchronić go przed znisz-
czeniem. Po kilku miesiącach pobytu w pracowni kon-
serwatorskiej w Warszawie, 25 listopada cudowny 
obraz powraca na „swoje” miejsce.  
 Madonna z Dzieciątkiem cieszy się szczególnym 
kultem od XVII wieku. Słynęła z wielu cudów, których 
świadectwa wierni umieszczali w specjalnej księdze 
cudów, która niestety nie przetrwała do dnia dzisiej-
szego. O cudownym kulcie Ikony świadczą również 
liczne wota wdzięczności gromadzone niegdyś wo-
kół głównego ołtarza. Z opisów historycznych wiemy,  
że przy ramach Ikony umiejscowione były zwiercia-
dła, obok których stały świece. Ikona zaś, zasłonię-
ta była złotymi firankami, które odsłaniano podczas  
nabożeństw. 
 Jeszcze przed renowacją było wiadome, iż jest 
ona jednym z najcenniejszych dzieł sztuki sakralnej 
wschodniego Mazowsza. Ikona jest utrzymana w typie 
eleusa tj.  ukazującym Marię, która trzyma w ramio-
nach młodzieńczego Chrystusa i pochyla głowę, aby 
przytulić swój policzek do policzka syna.
 Patrząc na Ikonę jeszcze w maju tego roku wi-
dzieliśmy zaledwie znikomą część dzieła, gdyż więk-
szość obrazu zasłonięta była metalową posrebrzaną 
sukienką, dlatego zniszczenia obrazu nie były widocz-
ne gołym okiem. Poprzednio obraz konserwowany 
był około pięćdziesięciu lat temu. Aby dzieło uchronić 
przed zniszczeniem konieczne było poddanie obrazu 
profesjonalnej, ale także kosztownej konserwacji. 
 Parafia N.N.M.P. w Seroczynie z pomocą  
Gminy Wodynie złożyła dwa wnioski o dofinansowanie prac kon-
serwatorskich obrazu. Pierwszy do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków na kwotę 45.000,00 zł. Z tych 
środków wnioskowano o konserwację samej Ikony Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem. Kolejny wniosek został złożony do Lokalnej Gru-
py Działania Ziemi Siedleckiej w ramach działania pt. wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie 
zachowania dziedzictwa lokalnego. W ramach wniosku zapla-
nowano konserwację medalionów przedstawiających Tajemnice 
Różańca Świętego otaczających samą Ikonę Matki Boskiej. Kwota 
wnioskowanego dofinansowania to 50.000,00 zł. Obydwa wnioski 
otrzymały pozytywną decyzję o dofinansowaniu w kwotach wnio-
skowanych. 

realizowali inwestycje drogowe w miejscowości Szostek (Kolo-
nia). Bardzo ważną dla mieszkańców inwestycją będzie na pewno 
przebudowa drogi gminnej przy cmentarzu w Rudzie Wolińskiej, 
połączona z budową parkingu wraz z stylowym oświetleniem.  
Wartość całego projektu to 10 mln zł, w tym 0,5 mln będzie stano-
wił, zgodnie z zasadami naboru, wkład własny. Inwestycja powin-
na zostać ukończona w październiku przyszłego roku. 
 Redakcja: Jakie inwestycje jeszcze będą realizowane  
w Gminie w 2022 roku? 
W.K.: Na kolejny rok mamy zaplanowanych do realizacji wie-
le odcinków dróg. Oprócz wspomnianych wcześniej, nowa na-
wierzchnia drogi zostanie wykonana w miejscowości Szostek. 
Obecną betonówkę na odcinku ok. 1 km zastąpimy asfaltem.  
Ułożenie nowej nawierzchni podniesie komfort korzystania  
z drogi oraz zapobiegnie degradacji istniejącej nawierzchni.  
W miejscowości Seroczyn cztery odcinki dróg wewnętrznych 
(ul. Krótką, ul. Szkolną, ul. Ogrodową i ul. Kwiatową) zosta-
ną utwardzone kostką brukową. Obecnie są to drogi gruntowo- 
żwirowe. Zaplanowane zadania są możliwe do realizacji ze wzglę-
du na dofinansowanie w kwocie 1 mln zł, które zostało pozyskane 
przez Gminę jeszcze w 2021 roku. Program był skierowany do 
miejscowości, w których funkcjonowały PGRy, dlatego wybór 
wymienionych odcinków dróg nie był przypadkowy. Zarówno  
w Szostku jak i Seroczynie Państwowe Gospodarstwa Rolne nie-
gdyś funkcjonowały. Kolejną ważną inwestycję drogową zrealizu-
jemy w Woli Wodyńskiej, w centrum miejscowości zostanie prze-
budowane skrzyżowanie. W ramach zadania powstaną tam cztery 
bezpieczne przejścia dla pieszych z oświetleniem oraz chodni-
ki. W przyszłym roku dokończymy również termomodernizację 
szkoły w Wodyniach. Zostanie wykonane docieplenie oraz nowa 
elewacja. 
 Redakcja: Panie Wójcie, jak Pan planuje spędzić tegorocz-
ne Święta Bożego Narodzenia. Czego życzyć Panu w związku  
ze zbliżającym się świątecznym czasem?
W.K.: Święta to czas, kiedy moi najbliżsi mogą mnie mieć na wy- 
łączność. Planuję spędzić je w domu, w gronie rodziny, najbliż-
szych. Co do życzeń to nie mam żadnych wygórowanych potrzeb. 
W obecnej sytuacji największym prezentem będzie dla mnie i dla 
moich najbliższych dobre zdrowie, a nie rzeczy materialne.
 Redakcja: Kończąc naszą rozmowę, co chciałby Pan życzyć 
mieszkańcom Gminy Wodynie w związku ze zbliżającym się No-
wym Rokiem?
W.K.: Niech ten świąteczny czas będzie pełen radości. Życzę 
wszystkim ponadto wypoczynku w rodzinnym gronie oraz opty-
mizmu, energii i nadziei na lepszą przyszłość. Niech te pozytywne 
emocje towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok 2022, dodają 
odwagi do realizacji marzeń i pomysłów, co zaowocuje poczuciem 
prywatnego i zawodowego spełniania.  

 Dzięki pozyskanym środkom w lipcu tego roku zabytkowa 
Ikona Madonny z Dzieciątkiem, mogła zostać przekazana do kon-
serwacji. Wójt gminy Wodynie Wojciech Klepacki wraz z Probosz-
czem Parafii w Seroczynie ks. Bogdanem Potapczukiem kilkukrot-
nie dokonywali kontroli w pracowni konserwatorskiej. 
 Odrestaurowany obraz powrócił do seroczyńskiego kościoła 
25 listopada, i już pierwszego dnia zgromadził wiernych podczas 
nabożeństwa różańcowego. 
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się  
ze szczegółami prac konserwatorskich, które zostały opisane  
w specjalnie przygotowanej broszurze, która dystrybuowana  
będzie przez Parafię w Seroczynie.

Dziękujemy za rozmowę!
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UROCZYSTOŚĆ PRZEKAZANIA I POŚWIĘCENIA CIĘŻKIEGO  
SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP WODYNIE 

PRZEGLĄD INWESTYCJI GMINNYCH

 Gminne boisko sportowe w Oleśnicy zyskało nowoczesne 
oświetlenie ledowe, które umożliwia korzystanie z obiektu rów-
nież wieczorową porą. Do tej pory nie było to możliwe zwłasz-
cza w okresie jesienno – zimowym, kiedy dni o tej porze roku  
są znacznie krótsze. 
 W ramach inwestycji, Gmina zleciła wykonanie firmie  
Zakład Usługowo-Produkcyjny ELEKTROBUD Dariusz i Robert 
Frąckiewicz Sp. j. z siedzibą w Węgrowie postawienie sześciu słu-
pów oświetleniowych z oprawami ledowymi, typowymi dla tego 
typu obiektów sportowych. Na obiekcie zamontowano również 

 W sobotę, 16 października, w Wodyniach odbyła się uro-
czystość przekazania i poświęcenia, zakupionego przez Gminę 
Wodynie, fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego Scania P450 linii XT dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wodyniach.
 Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Para-
fialnym w Wodyniach, sprawowaną przez ks. Sławomira Suleja  
w intencji wszystkich strażaków. Tuż po niej, w uroczystym po-
chodzie, uczestnicy wydarzenia udali się pod siedzibę Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Wodyniach, gdzie odbyła się uroczysta 
zbiórka, podczas której dokonano poświęcenia i przekazania stra-
żackiego auta. 
 Zbiórkę rozpoczęto złożeniem meldunku przez Komen-
danta Gminnego Pawła Kulickiego członkowi Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego Krzysz-
tofowi Kryszczukowi. Po uroczystym podniesieniu biało-czer-
wonej flagi oraz odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę 
Dętą z Łukowa, nastąpiło przywitanie zaproszonych gości. Udział 
w zbiórce wzięli poseł na Sejm RP Krzysztof Tchórzewski, członek 
zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, 
kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  

 Świetlica w Kamieńcu jest kolejnym budynkiem użyteczno-
ści publicznej w Gminie, który doczekał się odnowionej elewacji. 
Siedzibę w nim ma Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu, stąd 
kolory czerwony i szary, wybrane przez mieszkańców dodające ty-
powego dla tego rodzaju obiektów charakteru. Dzięki tej realizacji 
świetlica całkowicie zmieniła swój wygląd oraz, co najważniejsze, 
poprawiła parametry termoizolacyjne obiektu.
 Całkowity koszt realizacji wyniósł 29.946,81 zł z czego 
20.175,96 zł to środki funduszu sołeckiego. Wykonawcą prac była 
lokalna firma Kambud Kamiński Tobiasz z Wodyń.

 Z końcem lipca tego roku Gmina oddała do użytku kolej-
ną drogę. Nowa nawierzchnia pojawiła się na ulicy Północnej  
w Wodyniach, która została przebudowana na odcinku o długości 
650 m. W ramach przebudowy została wykonana nawierzchnia  
z kostki brukowej betonowej.
 Całkowity koszt inwestycji to 452.305,71 zł. Inwestycję za-
siliło dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych w kwocie 50.000,00 zł. 

INWESTYCJE

KOLEJNY KROK KU LEPSZEJ INFRASTRUKTURZE  
SPORTOWEJ W GMINIE 

CZERWIEŃ I SZAROŚĆ NA ODNOWIONEJ 
ELEWACJI ŚWIETLICY W KAMIEŃCU

w Siedlcach Anna Kaszuba, Starosta Siedlecki Karol 
Tchórzewski, radny Powiatu Siedleckiego Marian 
Sekulski, komendant Miejski PSP w Siedlcach st. 
bryg. Andrzej Celiński, komendant Miejskiej Poli-
cji w Siedlcach mł. insp. Andrzej Dziewulski, wójt 
Gminy Wiśniew i członek Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowiec-
kiego Krzysztof Kryszczuk, wójt Gminy Wodynie 
Wojciech Klepacki, przewodniczący Rady Gminy 
Wodynie Mirosław Michalczyk. 
 Następnie ks. Sławomir Sulej dokonał po-
święcenia pojazdu. Chwilę później nastąpiło ofi-
cjalne przekazanie samochodu, którego dokonali 
poseł Krzysztof Tchórzewski, członek zarządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełow-
ska, komendant Miejski PSP w Siedlcach st. bryg.  
Andrzej Celiński oraz wójt Gminy Wodynie Woj-
ciech Klepacki. Klucze do wozu odebrał Prezes OSP 
w Wodyniach Kamil Parobczy, który przekazał je 
kierowcy, aby ten uruchomił sygnały dźwiękowe  
i świetlne. 
 Podczas uroczystości wójt Gminy Wodynie 
Wojciech Klepacki poinformował, że całkowity 
koszt zakupu samochodu wyniósł 1 104 540,00 zł. 
Zakup ułatwiła pozyskana przez Gminę Wodynie 

na indywidualny wniosek, preferencyj-
na pożyczka z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w wysokości 600 
tys. zł, umarzalna w 30 % po jej częścio-
wej spłacie oraz dofinansowanie Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego  
w kwocie 100 tys. zł. Pozostałą kwotę sta-
nowiły środki własne. Zakup wyposaże-
nia do samochodu był możliwy dzięki 
m.in. wsparciu lokalnych firm, instytucji 
i osób fizycznych, które przekazały da-
rowizny na rzecz wodyńskiej jednostki. 
 Uroczystość była więc także 
okazją do podziękowania wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do zakupu 
auta. Pamiątkowe statuetki zostały wrę-
czone przez włodarza Gminy Wojciecha 
Klepackiego oraz Prezesa OSP Wodynie 
Kamila Parobczego. Spotkanie zakoń-
czyło się strażackim poczęstunkiem.

stojaki na rowery. Inwestycja o wartości 200.949,00 zł została do-
finansowana kwotą 100.000,00 zł przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wspar-
cia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”. Dokładnie dwa 
lata temu ze środków w ramach tego samego programu, Gmina 
wykonała na boisku automatyczne nawadnianie, a na początku 
tego roku zamontowana została profesjonalna tablica wyników. 
 Pomysł na projekt był inicjatywą społeczną, a w jego realiza-
cję zaangażowany był lokalny Klub Sportowy Kolektyw Oleśnica, 
który użytkuje boisko.

ULICA PÓŁNOCNA  
W WODYNIACH  

Z NOWĄ  
NAWIERZCHNIĄ
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MODERNIZACJA STACJI 
UZDATNIANIA WODY  

W WODYNIACH

ZAKUP BECZKI  
ASENIZACYJNEJ  

DO OCZYSZCZALNI  
ŚCIEKÓW

WYMIANA OKIEN I 
DRZWI WEJŚCIOWYCH  

W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
W BRODKACH

WYKONANIE NOWEJ  
POSADZKI W STRAŻNICY 

W RUDNIKU MAŁYM

INWESTYCJE

W ramach inwestycji wybudowano nowy budy-
nek technologiczny stacji, zbiornik na wodę su-
rową, uzdatnioną i wody popłuczne oraz plac 
technologiczny. Istniejące szachty studni zostały 
wyremontowane. Stacja zaopatruje w wodę miesz-
kańców miejscowości: Wodynie, Wola Serocka, 
Łomnica, Jedlina i Brodki. Wartość inwestycji: 
2.949.600,00 zł. Dofinansowanie: preferencyj-
na pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
w wysokości 1.600.000,00 zł, umarzalna w 50% po 
jej częściowej spłacie.

Beczkę asenizacyjną zakupiono na potrzeby oczysz-
czalni ścieków na terenie Gminy Wodynie. Wartość 
zakupu 42.373,66 zł. Całość sfinansowana 
ze środków własnych.

W ramach inwestycji w świetlicy wiejskiej w Brod-
kach zamontowano nowe okna i drzwi wejściowe. 
Wartość inwestycji: 19.998,80 zł. Inwestycja 
została dofinansowana kwotą 9.998,80 zł ze środ-
ków budżetu Województwa Mazowieckiego w ra-
mach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw 2021”.

W ramach inwestycji wykonano posadzkę w straż-
nicy w Rudniku Małym. Wartość inwestycji: 
20.000,00 zł. Całość stanowiło dofinansowanie 
Samorządu Województwa Mazowieckiego.  

REMONT STRAŻNICY 
W WOLI WODYŃSKIEJ

Inwestycja obejmowała remont 
pomieszczeń sanitarnych i so-
cjalno-magazynowych strażnicy 
w Woli Wodyńskiej. W ramach 
prac wykonano nową instalację 
elektryczną, w pomieszczeniach 
ułożono nowe płytki i odmalo-
wano ściany. Zakupiono urzą-
dzenia sanitarne oraz wymie-
niono drzwi zewnętrzne. Do 
obiektu doprowadzono sieć ka-
nalizacyjną. Wartość inwesty-
cji: 67.666,00 zł. Dofinanso-
wanie: program „Mazowieckie 
Strażnice OSP-2021” w wyso-
kości 19.000,00 zł oraz wsparcie 
PSE S.A. w wysokości 20.000,00 
zł. Pozostała kwota to środki wła-
sne przy udziale środków fun-
duszu sołeckiego sołectwa Wola 
Wodyńska. 

WYMIANA DRZWI GARAŻOWYCH 
W STRAŻNICY W ŁOMNICY

W ramach zadania re-
alizowanego ze środ-
ków funduszu sołec-
kiego w strażnicy OSP 
w Łomnicy zostały wy-
mienione drzwi garażo-
we. Wartość zrealizo-
wanego zadania to 
4.000,00 zł.

ZAKUP SPRZĘTU STRAŻACKIEGO 
DLA OSP W SEROCZYNIE

W ramach inwestycji zaku- 
piono komplet  odzieży 
ochrony indywidualnej oraz 
specjalistyczny sprzęt (agre-
gat oddymiający, aparaty 
powietrzne, sygnalizatory 
bezruchu) na wyposażenie 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Seroczynie. Wartość 
zakupu: 39.475,00 zł. 
Zakup został dofinansowa-
ny kwotą 19.737,00 zł przez 
Samorząd Województwa 
Mazowieckiego ze środków 
programu „OSP-2021”. 

NOWA ELEWACJA  
STRAŻNICY OSP  
W ŻEBRACZCE 

ZAKUP ALTANY  
OGRODOWEJ  

I URZĄDZEŃ REKREACYJNYCH 
W MIEJSCOWOŚCI  
WOLA SEROCKA

BUDOWA LINII  
OŚWIETLENIOWEJ  
NA UL. KOŚCIELNEJ  

W WODYNIACH

ZAKUP URZĄDZEŃ  
ZABAWOWYCH  

NA PLACE ZABAW  
W CZAJKOWIE  
I MŁYNKACH

WODYNIE, SEROCZYN,  
OLEŚNICA, RUDA WOLIŃSKA, 

KOŁODZIĄŻ (NOWINY),  
ŻEBRACZKA, RUDNIK DUŻY, 
SOĆKI, ŁOMNICA, BRODKI,  

BORKI, RUDA SZOSTKOWSKA  
I TOKI Z NOWYM  

OŚWIETLENIEM ULICZNYM

ZAKUP TABLICY  
WYNIKÓW NA BOISKO 

SPORTOWE W OLEŚNICY

ZAKUP ALTANY  
OGRODOWEJ  

W MIEJSCOWOŚCI 
KACZORY

Inwestycja obejmowała wykonanie nowej elewacji 
na strażnicy, zamontowanie parapetów zewnętrz-
nych, a także demontaż i montaż orynnowania bu-
dynku. Zamontowane zostały również nowe drzwi 
garażowe. Wartość inwestycji: 61.307,44 zł. 
Inwestycja została zrealizowana ze środków wła-
snych przy udziale środków funduszu sołeckiego 
sołectwa Żebraczka.

W ramach inwestycji na działce nr 64 w miejsco-
wości Wola Serocka zakupiono altanę ogrodową 
i urządzenia rekreacyjne. Wartość inwestycji: 
26.455,57 zł. Inwestycja została dofinansowana 
kwotą 10.000,00 zł ze środków budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego In-
strumentu Aktywizacji Sołectw 2021”.

Zadanie obejmowało ulicę Kościelną w Wodyniach, 
gdzie stanęło 26 nowych słupów oświetleniowych. 
W ramach inwestycji postawiono również 5 słu-
pów stylowych, które oświetlają teren bezpośrednio 
przed cmentarzem parafialnym w Wodyniach i sty-
lem wpisują się w charakter tego miejsca. Wartość 
inwestycji: 157.504,83 zł. Środki na realizację 
inwestycji w całości pochodziły z budżetu Gminy.

W ramach realizacji tego zadania, na każdy z wy-
mienionych placów zabaw zakupione zostały zjeż-
dżalnie, huśtawki wahadłowe podwójne, huśtawki 
wagowe i bujaki sprężynowe. Ponadto, na placu za-
baw w Młynkach ustawiono urządzenie siłowni ze-
wnętrznej. Wartość inwestycji: 27.662,68 zł. 
Zadania zostały zrealizowane w ramach funduszu 
sołeckiego, w sołectwie Czajków w kwocie 12 971,92 
zł, a w sołectwie Młynki w kwocie 14 690,76 zł.

W roku 2021 wydano rekordową kwotę na moder-
nizację oświetlenia ulicznego. Wzdłuż dróg gmin-
nych i powiatowy zmodernizowano 217 opraw zaś 
w pasie dróg wojewódzkich 203. Dobudowano 66 
nowych słupów i dowieszono 169 opraw. Wartość 
inwestycji: 802.983,08 zł.

W ramach inwestycji zakupiono profesjonalną ta-
blicę wyników na gminne boisko sportowe w Ole-
śnicy. Wartość zakupu: 10.947,00 zł. Tablicę 
zakupiono ze środków Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Wodyniach  
w ramach zadania pn. „Zwiększenie dostępności do 
miejsc użyteczności publicznej, a także ich adaptacji 
na potrzeby wykluczonych grup społecznych”. 

W ramach inwestycji na działce nr ew. 47 w miejsco-
wości Kaczory zakupiono altanę ogrodową. War-
tość inwestycji: 16.513,12 zł. Inwestycja zo-
stała dofinansowana kwotą 8.256,56 zł ze środków 
budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
2021”.

Powiat Siedlecki wykonał na terenie Gminy  
Wodynie odcinek drogi powiatowej o długości  
1350 m od m. Wola Wodyńska w kierunku  
Helenowa. Oprócz remontu nawierzchni drogi zo-
stały wykonane pobocza. Koszt prowadzonych prac 
przekroczył 430 tys. zł. Gmina Wodynie dofinan-
sowała realizację tej inwestycji w wysokości 20% 
jej wartości. Wartość dofinansowania Gminy 
Wodynie: 87.273,00 zł.

 

 

 

NOWA NAWIERZCHNIA  
DROGI POWIATOWEJ  

NR 3648W NA ODCINKU  
OD MIEJSCOWOŚCI  

HELENÓW W KIERUNKU 
WOLI WODYŃSKIEJ
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NOWY OBOWIĄZEK WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ECOGLOBE SP. Z O.O.  
ODBIERZE NASZE ODPADY  

W 2022 ROKU  

FAKTY SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

 Od 1 lipca każdy mieszkaniec lub zarządca budynku  
ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków (CEEB) prowadzonej przez Główny Urząd 
Nadzoru Budowlanego. 
 Deklaracja ta jest rodzajem ankiety, w której podaje się dane 
tj. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku 
lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; adres 
nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła 
lub źródło spalania paliw; informacje o liczbie i rodzaju eksplo-
atowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spa-
lania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich 
paliwach; a także opcjonalnie numer telefonu i adres e-mail.
 Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wia-
rygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źró-
deł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie 
tych informacji w jedna bazę pozwoli podejmować skuteczne 
działania mające na celu poprawę jakości powietrza.
 Termin na złożenie deklaracji zależy od tego czy budynek, 
którego deklaracja dotyczy jest istniejący czy nowo powstały.  
Dla istniejących budynków termin na złożenie deklaracji wynosi 

 Od 1 stycznia usługę w zakresie odbierania i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych  
na terenie gminy Wodynie świadczyć będzie firma ECOGLOBE 
Sp. z o.o. z Międzyrzeca Podlaskiego, wyłoniona na podstawie 
przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Gminę w paź-
dzierniku tego roku.  
 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów, pomimo 
zmiany wykonawcy, będzie świadczona na dotychczasowych 
zasadach. Nie ulegnie zmianie częstotliwość odbioru odpadów 
poszczególnych frakcji, a mieszkańcy w dalszym ciągu będą za-
opatrywani w kolorowe worki. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych w Oleśnicy będzie otwarty jak dotąd, w każdą 
pierwszą sobotę miesiąca. Na rok 2022 zaplanowano dwie objaz-
dowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 
 Gmina na chwilę obecną nie planuje podwyżki obowiązują-
cych w 2021 roku stawek za odbiór odpadów, których wysokość 
w głównej mierze jest uzależniona od ilości wytworzonych od-
padów, których na dzień dzisiejszy nie da się przewidzieć. Zatem 
w nowym roku za odbiór odpadów zbieranych i odbieranych  
w sposób selektywny zapłacimy 19 zł miesięcznie od każdego 
mieszkańca, a jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obo-
wiązku segregacji 38 zł miesięcznie od mieszkańca. W dalszym 
ciągu również za kompostowanie odpadów bio będzie przysłu-
giwała ulga w wysokości 1 zł  od każdej osoby ujętej w deklaracji. 
 Od przyszłego roku odpady będą odbierane jednego dnia  
z terenu całej Gminy, a nie jak dotąd w podziale na rejony. Ta zmia- 
na nie powinna być jednak odczuwana przez mieszkańców. 
Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszka-
łych na terenie gminy Wodynie zamieszczamy poniżej. Ponieważ 
wizualnie wygląda inaczej niż do tej pory, prosimy o dokładne za-
poznanie się z nim i zwrócenie szczególnej uwagi na kolory, które 
oznaczają jedynie datę odbioru, a nie rodzaj odpadu.  
 Zachęcamy również o uważne zapoznanie się z ulotką przed-
stawiającą zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
Istotne różnice pomiędzy dotychczasowymi ustaleniami, a tymi 
które zaczną obowiązywać, dotyczą m.in. tekstyliów, plastikowych 
wiaderek i donic, które po nowym roku będzie można oddać 
jedynie na PSZOK w Oleśnicy, a nie jak dotąd wystawić w worku 
przed swoją posesją. Od nowego roku do żółtego worka będziemy 
zobligowaniu wrzucać styropian opakowaniowy, dotąd wrzucany 
w czarny worek. Ważna zmiana dotyczy również szyb okiennych  
i zbrojonych, które od teraz będą przyjmowane na PSZOK.
 W przypadku każdej zmiany początki bywają trudne,  
będziemy się starać ułatwić nowej firmie zapoznanie się z tere-
nem, a Państwa prosimy o wyrozumiałość, ale również o zgła-
szanie do Urzędu Gminy wszelkich nieodebranych w terminie 
odpadów. Numer telefonu, pod który należy kierować zgłoszenia 
to: 25 631 26 58 w. 46.

12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 r., dla budynków nowo powsta-
łych 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.
 Deklarację można złożyć elektronicznie, czyli przez Internet 
na stronie zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej w Urzędzie 
Gminy w Wodyniach, w pokoju nr 7 (II piętro). 
 Uwaga!! Obowiązek złożenia deklaracji jest  

nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie  
w terminie grozi kara grzywny!

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2022 
STYCZEŃ

LIPIEC

LUTY

SIERPIEŃ

MARZEC

WRZESIEŃ

KWIECIEŃ

PAŹDZIERNIK

MAJ

LISTOPAD

CZERWIEC

GRUDZIEŃ

Komunalne odpady zmieszane, pozostałości  
z sortowania, papier, szkło, tworzywa sztuczne, 

metale, opakowania wielomateriałowe.
Odpady ulegające biodegradacji, odpady 

zielone oraz popiół. 

Komunalne odpady 
zmieszane

oraz odpady ulegające  
biodegradacji, 

odpady zielone.

Objazdowa zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych,  

zużytego sprzętu elektry- 
cznego i elektronicznego 

oraz zużute opony.

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych 

Pierwsza sobota miesiąca 
godz. 8.00-15.00

Oleśnica.
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KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH MIJAJĄCEGO ROKU

          OBCHODY 82. ROCZNICY BITWY POD WOLĄ WODYŃSKĄ 

KULTURA

                        „Pochylmy dzisiaj nasze czoła 
przed bohaterami… Pochylmy czoła przed 
tymi, którzy zginęli. Oddajmy im należną cześć  
i szacunek. To miejsce jest przecież histo-
rią żywej pamięci, pamięci tak nam bliskiej.  
Życzyłbym sobie, aby nasza pamięć przeja-
wiała się dbałością o to miejsce i inne miej-
sca pamięci w naszej Gminie. Odwiedzajmy 
naszych bohaterów, dbajmy o ich mogiły, nie 
tylko od święta. Oni swoim życiem i ofiarną 
śmiercią po prostu na to zasłużyli.” – powie-
dział Wójt Gminy Wojciech Klepacki wita-
jąc uczestników wrześniowych uroczystości  
w Woli Wodyńskiej. 
 Tradycyjnie, w drugą niedzielę wrze-
śnia, obchodziliśmy kolejną rocznicę Bitwy 
pod Wolą Wodyńską. To nasza piękna trady-
cja, która jest również zaszczytnym obowiąz-
kiem: coroczna chwila zadumy nad mogiła-
mi poległych w bitwie pod Wolą Wodyńską, 
która rozegrała się we wrześniu 1939 roku. 
Na Cmentarzu Wojennym spoczywa 240 żoł-
nierzy, którzy oddali swoje życie „broniąc tej 
ziemi do krwi ostatniej kropli z żył”.
 W tegorocznych obchodach wzię-
ła udział Delegacja Oficerów Pierwszej 
Warszawskiej Dywizji Pancernej, na czele z majorem Markiem  
Szymańskim, wraz z wojskową asystą honorową i Orkiestrą Woj-
skową w Siedlcach. Obecne były również Poczty Sztandarowe: 
XXVII Oddziału Polskich Spadochroniarzy, Światowego Związ-
ku Żołnierzy AK Koło Wodynie, Gminnego Zarządu OSP, OSP 
Seroczyn, Szkoły Podstawowej w Seroczynie i Zespołu Szkół  
w Wodyniach. 
 Uroczystości rozpoczęła młodzież z Zespołu Szkół w Wo-
dyniach prezentując program słowno-muzyczny. Po uroczystej 

NARODOWE CZYTANIE W GMINIE WODYNIE
 Narodowe Czytanie zainicjowane przez Prezydenta RP  
Andrzeja Dudę odbywa się w Polsce od 2012 roku. W naszej Gmi-
nie wydarzenie odbyło się w sobotę, 4 września, w siedzibie Klubu 
Seniora w Seroczynie. Jego organizatorami byli Gminna Biblioteka 
Publiczna w Wodyniach, Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach 
oraz Klub Seniora w Seroczynie. 
 To już drugi raz, kiedy wspólnie nasi seniorzy, sympatycy oraz 
zaproszeni goście spotkali się, aby wspólnie promować czytelnictwo. 
Lekturą jubileuszowej dziesiątej edycji była „Moralność pani Dul-
skiej” Gabrieli Zapolskiej. Odczytane zostały wybrane fragmenty 
utworu. W rolę postaci utworu wcielili się seniorzy oraz sympatycy 
wodyńskiej biblioteki. Żywa, ekspresyjna interpretacja utworu zro-
biła na słuchaczach ogromne wrażenie, a lekturze często towarzy-
szył uśmiech na twarzach.
 Uczestnicy spotkania za aktywny udział otrzymali od organi-
zatorów w podziękowaniu pamiątkowe egzemplarze ,,Moralności 
pani Dulskiej” sygnowane stemplem z okazji X edycji Narodowego 
Czytania. 

polowej Mszy Świętej odprawionej przez ks. Krzysztofa Buczyńskiego, 
odczytaniu Apelu Pamięci, salwie honorowej i złożeniu wiązanek, 
uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pawilon Turystyczny, 
gdzie w miejscu pamięci również zostały złożone symboliczne wiązan-
ki i nastąpiło zakończenie oficjalnej części obchodów.
 Na wszystkich czekał tam również „żołnierski poczęstunek” 
przygotowany dzięki wsparciu i pomocy Masarni Karol Królak  
z Seroczyna, Delikatesów Centrum z Wodyń, Zakładu Opiekuńczo-
-Leczniczego CENTRUM w Oleśnicy i Klubu SENIOR+. Pyszną gro-

chówką i bigosem częstowali druhowie z OSP Wola Wodyńska. 
Można było również spotkać się z żołnierzami Wojsk Obrony  
Terytorialnej, poznać wystawę „Rok 1920 w regionie siedleckim”,  
a razem z pp. Anetą Karczmarską i Ryszardem Borucem zanucić 
pieśni i piosenki z przygotowanego na tę okazję „Śpiewnika 
Żołnierskiego”.
 Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organi-
zację uroczystości i tym, którzy wzięli w niej udział!

25 stycznia

Uroczyste otwarcie  
nowego budynku Żłobka  

i Przedszkola 
w Seroczynie

28 lutego

Obchody Narodowego  
Dnia Żołnierzy  

Wyklętych

19 kwietnia

Złote gody – jubileusz  
50-lecia małżeństw 

4 maja

Wspomnienie Świętego  
Floriana Patrona  

Strażaków

3 maja

230 Rocznica 
Uchwalenia Konstytucji 

3 Maja

1 czerwca

Gminny 
Dzień Dziecka

2 czerwca

Otwarcie i poświęcenie  
zmodernizowanej Stacji  

Uzdatniania Wody  
w Wodyniach

22 czerwca

Uroczystość otwarcia 
i poświęcenia nowej sali 

katechetycznej przy Kościele 
w Wodyniach

18 lipca 25 lipca 1 sierpnia 8 sierpnia 4 września

Festyn Rodzinny „Radośnie 
– Bezpiecznie – Rodzin-

nie” w ramach Dni Gminy 
Wodynie

Turniej o Puchar Wójta 
Gminy Wodynie w Oleśnicy

7 listopada

Koncert 
Reprezentacyjnego Zespołu 

Artystycznego Wojska 
Polskiego

11 listopada

Główne uroczystości 
103. rocznicy Odzyska-

nia Niepodległości 
przez Polskę

14 listopada

Konkurs pieśni  
patriotycznej „Nutki  

Wolności”

19 listopada

Obchody Dnia  
Pracownika  
Socjalnego

25 listopada

Gminny Dzień Seniora

Polowa Msza Święta  
w Intencji Żołnierzy Pole-
głych w Obronie Ojczyzny 
na Cmentarzu Parafialnym 

w Wodyniach
Narodowe  
Czytanie

12 września 18 września

Obchody 82. Rocznicy Bitwy 
pod Wolą Wodyńską

XII Zjazd Oddziału Gmin-
nego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP  
w Wodyniach

14 października

Gminny  
Dzień Edukacji  

Narodowej

18 października

Uroczystość przekazania 
i poświęcenia fabrycznie 

nowego ciężkiego samocho-
du ratowniczo-gaśniczego 
Scania P450 linii XT dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wodyniach

Gminne Zawody  
Sportowo - Pożarnicze
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 Na podsumowanie części artystycznej została przygotowana 
scenka kabaretowa z udziałem uczestników Klubu Seniora, przy-
gotowanych przez Pana Łukasza Wawryniuka z Lokalnej Grupy 
Działania Ziemi Siedleckiej. Spotkanie zakończył poczęstunek 
oraz zabawa taneczna.

tymi słowami Agniesz-
ki Osieckiej, Magdalena 
Składanowska Kierownik 
Klubu „Senior +” w Sero-
czynie, przywitała uczest-
ników uroczystości. 
 Następnie głos zabrał 
Wójt Gminy Wodynie 
Wojciech Klepacki, który 
witając głównych bohate-
rów wieczoru, wszystkich 
przybyłych seniorów, zło-
żył im życzenia z okazji 
obchodzonego święta. 
„Dziękuję za Waszą do-
tychczasową aktywność  
w życiu naszej społeczno-
ści, na dalsze lata życzę, 
aby każdy dzień przynosił 
Państwu powody do rado-
ści i uśmiechu” – powie-
dział.
 Część artystyczna roz-
poczęła się od prezenta-
cji tańca dzieci ze Studia 
Ru c hu  Kord a s z e ws c y  
w Garwolinie. Kolejną 
barwną postacią wieczoru 
był Szymon Świerzewski, 
zwycięzca Międzynarodo-

wego Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu. Podczas 
imprezy nie zabrakło występów zespołów lokalnych, na scenie 
pojawiły się Panie Młynarzanki oraz Wolenianki. 

NIECH ŻYJE NIEPODLEGŁA!

25 LISTOPADA SENIORZY UCZCILI SWOJE ŚWIĘTO
 Tegoroczny Gminny Dzień Seniora odbył się w czwartek,  
25 listopada w siedzibie Klubu „Senior +” w Seroczynie. W wy-
darzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Wodynie Wojciech Klepacki, 
Przewodniczący Rady Gminy Wodynie Mirosław Michalczyk, 
Zastępca Wójta i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Wodyniach Marlena Paczek, Sekretarz Gminy i Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Renata Bareja, Skarbnik Gminy Barbara 
Brodzik, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Ko-
zioł, Dzielnicowy Gminy Wodynie Tomasz Kiełczykowski, sołtys 
sołectwa Seroczyn Michał Kozioł oraz przedstawiciele instytu-
cji, organizacji i stowarzyszeń, które działają na rzecz seniorów  
w naszej Gminie, a także sami seniorzy.

Patriotycznie, uroczyście, kulturowo i muzycznie. Tak Gmina 
Wodynie świętowała 103. rocznicę odzyskanie niepodległości 
przez Polskę. 
 11 listopada jest szczególnym dniem dla naszej narodowej 
wspólnoty. Jest dniem zadumy i szacunku dla przeszłości, w któ-
rej tak wielu naszych przodków poświęciło tak wiele dla wolnej  
Ojczyzny. Jest też dniem troski o jej przyszłość i o wychowanie 
przyszłych pokoleń w poczuciu odpowiedzialności za wspólne 
dobro, jakim jest wolna i niepodległa Polska. Tegoroczne obchody 
tego wyjątkowego dla wszystkich Polaków święta, obchodzone były  
w Gminie Wodynie przez trzy dni. 
 W niedzielę, 7 listopada, o godz. 17.00, w Sali sportowej  
Zespołu Szkół w Wodyniach, odbył się koncert Reprezentacyj-
nego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który oficjalnie 
rozpoczął uroczyste obchody 103. rocz-
nicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę w Gminie Wodynie. Zespół jest 
artystyczną wizytówką polskiej armii, ma  
na swoim koncie tysiące koncertów  
w Polsce i na całym świecie. Podczas 
koncertu na scenie pojawiło się blisko 
stu artystów: muzyków, chórzystów, so-
listów i tancerzy, którzy stworzyli wspa-
niałe widowisko. Koncert był ogromnym 
wyzwaniem pod względem organizacyj-
nym: trzy samochody ciężarowe sprzętu 
i garderoby, trzy autokary, które przy-
wiozły artystów i obsługę, pięknie oświe-
tlona i udekorowana scena i widownia 
przygotowane zostały z zachowaniem 
wymogów sanitarnych. Wszystko po 
to, aby zarówno artyści, jak i słuchacze 
wydarzenia mogli czuć się bezpiecznie  
i w podniosłej atmosferze wysłuchać pa-
triotycznych pieśni. 
 Główna część gminnych obchodów 
Święta Niepodległości odbyły się trady-
cyjnie, 11 listopada, w Seroczynie. 
 „Mamy wolną Polskę! Cieszmy się 
tą wolnością, bo jest ona niewątpliwym powodem do radości!  
Pamiętajmy jednak, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Widać 
to chociażby przez pryzmat zagrożenia jakie występuje dzisiaj 
na naszej granicy z Białorusią. Jesteśmy wdzięczni funkcjona-
riuszom straży granicznej, policji i żołnierzom za to, że strzegą 
naszych granic i dzisiaj o nich również pamiętamy...” - powiedział 
Wójt Wojciech Klepacki rozpoczynając uroczystości, w których 
udział wzięli min. Przewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego 
Marek Gorzała, Radny Powiatu Marian Sekulski, radni gminy 
Wodynie z Przewodniczącym Mirosławem Michalczykiem, dy-
rektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, a także Poczty 
Sztandarowe szkół i jednostek OSP.
 O godz. 11.00 Mszę Świętą w Intencji Ojczyzny odprawił 
ks. prob. Bogdan Potapczuk. Po montażu słowno-muzycznym 
przygotowanym i zaprezentowanym przez uczniów Szkoły Podst. 
im. ks. W. Lewandowskiego w Seroczynie, uczestnicy obcho-
dów w uroczystym pochodzie udali się na cmentarz parafialny.  
Tam złożone zostały wiązanki na mogile żołnierzy poległych  
w Bitwie o Seroczyn.
 Z kolei 14 listopada, w Zespole Szkół w Seroczynie, odbył 
się VI Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Nutki Wol-
ności”, który zakończył tegoroczne, gminne obchody Święta Nie-
podległości. W Przeglądzie wzięło udział 47 wykonawców, którzy 
zaprezentowali 21 utworów. 
 „Nutki Wolności” były ostatnim punktem gminnych obcho-
dów Święta Niepodległości. 
 Cieszymy się, że wspólnie i uroczyście przeżyliśmy  
to bardzo ważne dla naszej narodowej wspólnoty święto!

 „Myślałam, że zawsze będziemy młodzi, że świat poczeka. 
Nic nie poczekało. Nie odkładajcie na później piosenek, egzami-
nów, a przede wszystkim nie odkładajcie na później miłości...” 
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nie Opiekunki bawiły się w barwnych przebraniach, Dzień Kobiet, gdzie 
chłopcy wręczyli dziewczynkom symboliczne kwiatki, Pierwszy dzień wio-
sny, Dzień Matki, magiczny Dzień Dziecka, Dzień Uśmiechu, Dzień Posta-
ci z bajek i wiele innych atrakcyjnych wydarzeń, które uczą dzieci wspól-
nego świętowania. Rolą żłobka jest również podtrzymywanie tradycji oraz 
kreowanie wspólnej tożsamości oraz kształtowanie uczuć patriotycznych 
w dzieciach.
 Codzienność w żłobku jest równie atrakcyjna i barwna. Każde 
dziecko ma możliwość świętowania swoich urodzin w gronie koleżanek 
i kolegów ze żłobka. Wyjścia na spacer do pobliskiego parku, zabawy na 
powietrzu, wspólne czytanie książek, zabawy zespołowe, zajęcia, które 
zaciekawiają dzieci, to niektóre z atutów żłobka. 
 Dzięki pozyskanemu przez Gminę dofinansowaniu ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pt. „Pierwszy 
żłobek w Gminie Wodynie”, kwota 934.956,00 zł zasiliła budżet Gminy 
Wodynie na lata 2020-2022. To wsparcie finansowe umożliwi do końca 
2022 roku praktycznie całkowite pokrycie kosztów utrzymania gminnego 
żłobka. Uzyskane dofinansowanie pozwoliło na zakup choćby projektora 
i tablicy multimedialnej. Projekt zakłada również niepobieranie opłat od 

uczestników, co oznacza, że za uczestnic-
two dzieci rodziców, którzy zakwalifiko-
wali się do realizowanego przez Gminę 
projektu, Żłobek nie pobiera opłat za po-
byt i wyżywienie.
 Dziękujemy rodzicom, którzy oka-
zali nam zaufanie oddając swoje dzieci 
pod opiekę żłobka. Z naszej strony za-
pewniamy, że bazując na doświadcze-
niach pracy codziennej będziemy ciągle 
się doskonalić, by stworzyć jak najlepsze 
warunki rozwoju dla wszystkich naszych 
pociech. Kto by pomyślał, że „Nenufa-
rek” funkcjonuje już od prawie roku.  
25 stycznia będzie obchodził swój pierw-
szy „roczek”. 

TRWA TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU  
SZKÓŁ W WODYNIACH

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. NOWY SPRZĘT I NARZĘDZIA 
DLA WODYŃSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

TU ZACZYNA SIĘ PRZYGODA. ROCZEK „NENUFARKA”

OŚWIATA

 Odkrywanie nauki w innym wymiarze, stawianie na prak-
tykę, a nie na teorię, przechodzi powoli do porządku dziennego 
w oświacie. Coraz ciekawsze rządowe programy umożliwiają sa-
morządom inwestowanie w nowoczesne technologie w swoich 
placówkach szkolnych. Jednym z nich jest program Laboratoria 
Przyszłości, do którego niedawno przystąpiła Gmina Wodynie. 
Szkoły Podstawowe w Wodyniach, Seroczynie i Rudzie Wolińskiej 
otrzymały wsparcie finansowe w ramach tego programu, w łącz-
nej wysokości 150 000,00 zł. Środki są już na rachunku bankowym 
Gminy. 
 Projekt ma za zadanie umożliwić zdobywanie nowych kom-
petencji w obszarze nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz 
matematyki.  Jest to inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki 

 Prace remontowe na terenie Zespołu Szkół w Wodyniach 
trwają od połowy wakacji. Do końca października zostały zakoń-
czone roboty obejmujące instalację paneli fotowoltaicznych na 
dachu szkoły, montaż centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła 
na hali sportowej, wymieniona została także instalacja central-
nego ogrzewania i oświetlenie wewnętrze. Z początkiem grud-
nia zakończone zostały prace w obrębie modernizacji kotłowni 
i docieplenia stropów. Niestety, tej inwestycji nie ominęły skut-
ki gospodarcze pandemii COVID-19. Ograniczona dostępność 
materiałów budowlanych wpłynęła na ko-
nieczność przedłużenia terminu realizacji 
projektu. Z tego powodu prace termomo-
dernizacyjne w zakresie ścian zewnętrz-
nych zostały przesunięte na 2022 rok.
- Chociaż na efekt końcowy tej inwestycji 
będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać, 
to budynek po kompleksowej termomo-
dernizacji otrzyma nie tylko lepsze para-
metry cieplne, ale też nowoczesny wygląd 
– informuje wójt gminy Wodynie Wojciech 
Klepacki. 

 25 stycznia 2021 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Gminnego 
Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie. Dla władz Gminy  
to ogromny sukces. Nowoczesny obiekt, o wysokim standardzie 
wyposażenia oraz z profesjonalną opieką, był odpowiedzią na po-
trzebę młodych rodziców, mieszkańców gminy chcących powrócić 
na rynek pracy. 
 Przypomnijmy, że inwestycja została zrealizowana dzięki  
pozyskanym przez samorząd Gminy funduszom w wysokości  
627 tys. zł, w ramach resortowego programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech „Maluch +” Edycja 2020 
oraz środkom budżetu Gminy Wodynie. Całkowity koszt zadania 
wyniósł ponad 1,5 mln zł. 
 „Nenufarek” to nie tylko piękne kolorowe wnętrza, ale i pro-
fesjonalna  kadra, która dba o prawidłowy rozwój dzieci. Każde-
go dnia, podejmowane są wszechstronne działania wychowawcze 
i dydaktyczne, aby pobudzić kreatywność dzieci i zachęcać je do 
zdobywania wiedzy poprzez eksperymentowanie i doświadczanie. 
Na zajęcia przygotowywane są ciekawe pomoce dydaktyczne, które 
pobudzają zmysły dzieci, stymulują rozwój tak, by start  w edukacji 
przedszkolnej był łatwiejszy.
 Życie żłobka od początku funkcjono-
wania jest różnorodne i bardzo bogate w wy-
darzenia. Przy ogromnym zaangażowaniu 
Opiekunek, udziale Rodziców oraz nawiąza-
niu współpracy z instytucjami zewnętrznymi 
udało się zorganizować wiele wydarzeń. Bal 
karnawałowy, podczas którego dzieci oraz pa-

skierowana do uczniów szkół podstawowych, aby już od najmłod-
szych lat mogli zdobywać umiejętności w oparciu o nowe techno-
logie, przez co rozwijali swoje zdolności i umiejętności ucząc się  
na nowoczesnym sprzęcie w nowych pracowniach. Wsparcie po-
zwoli m.in. na zakup drukarek 3D, mikrokontrolerów, sprzętów 
do nagrań, wyrzynarek stołowych, laminarek, Gogle VR czy robo-
tów edukacyjnych. 
 Rozwijanie kompetencji przyszłości, współpraca interdy-
scyplinarna, umiejętność pracy grupowej w oparciu o nowe tech-
nologie i oprogramowanie, kreatywność, rozwój manualny oraz 
dobra zabawa to cele postawione przez szkoły przy realizacji tego 
nowatorskiego programu.

 Gmina Wodynie, pozyskała na realizację tej inwestycji do-
finansowanie w kwocie 1.304.101,10 zł ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Ponadto inwestycja 
została dofinansowana środkami w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w kwocie 642.670,00 zł oraz środkami wła-
snymi wodyńskiego samorządu. Wartość całej inwestycji przekro-
czy dwa mln zł.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W SEROCZYNIE 
UCZY SIĘ LICZYĆ PO JAPOŃSKU

„ŚNIADANIE DAJE MOC” ZESPÓŁ SZKÓŁ 
W WODYNIACH

LEKCJE Z TEMIDĄ 
W SZKOLE  
PODSTAWOWEJ 
W RUDZIE  
WOLIŃSKIEJ

GMINNE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 

DZIEŃ JABŁKA W SZKOLE  
PODSTAWOWEJ W RUDZIE WOLIŃSKIEJ

 14 października każdego roku przypada święto wszystkich 
nauczycieli i pracowników szkół. Z tej okazji w środę 13 paździer-
nika w sali bankietowej „Zygmuntówka” w Grali-Dąbrowiźnie 
odbyły się Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej.
 Organizatorem tegorocznych uroczystości była Szkoła Pod-
stawowa w Rudzie Wolińskiej. Uroczyste spotkanie rozpoczęło 
się od powitania przez p. Wiesławę Rolewicz – Dyrektora Szkoły 
w Rudzie Wolińskiej, zaproszonych gości w osobach wójta gminy 
Wojciecha Klepackiego, przewodniczącego Rady Gminy Mirosła-
wa Michalczyka, zastępcy wójta Marleny Paczek, sekretarza gmi-
ny Renaty Bareja, skarbnika gminy Barbary Brodzik, dyrektorów 
szkół wraz z pracownikami i osobami emerytowanymi, a także 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W dalszej 
części wójt Wojciech Klepacki wręczył nagrody dyrektorom szkół 
oraz przekazał podziękowania za owocną współpracę z organem 
prowadzącym. Spotkanie stanowiło również sposobność do pod-
sumowania pracy całej gminnej oświaty. W swoim przemówieniu 

   W ciągu roku świętujemy różne 
dni. Ale mało kto wie, chociaż święto 
zaczyna być znane w szerszych krę-
gach, że 28 września obchodzimy 
Światowy Dzień Jabłka. Głównym 
celem święta jest zachęcenie do spo-
żywania owocu mającego mnóstwo 
wartości odżywczych i będącego 
stałym elementem naszego jadłospi-
su. Potrawy z jabłkiem są napraw-
dę pyszne. Kto z nas nie zna smaku 
szarlotki?
    Chcąc podkreślić rangę jabłka 
w naszym szkolnym otoczeniu Sa-
morząd Uczniowski włączył się 

w akcję „Światowy Dzień Jabłka”. 
Uczniowie przyszli do szkoły ubra-
ni w ”kolory jabłek.”  Dominował 
oczywiście kolor dojrzałego jabłka – 
czerwień. Część uczniów przyniosła 
ze sobą jabłko, jako jeden z posiłków.
   Jabłko jest jednym najpopularniej-
szych owoców na świecie, a w Polsce 
jabłek uprawia się wyjątkowo dużo. 
Jabłko bywa motywem w malarstwie 
i literaturze. Jest symbolem zdrowia, 
miłości, urodzaju i długowieczności.

   Jedzmy więc jabłka,  
a będziemy żyli dłużej!  

 Anna Osiak

 Dnia 4 listopada br. uczniowie klas VI-VIII wzięli udział 
w projekcje edukacyjnym „Lekcje z Temidą”, który organizuje 
Fundacja Altum. Program finansowany jest ze środków Fundu-
szu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Spra-
wiedliwości. Temida według starożytnych Greków uchodziła  
za uosobienie sprawiedliwości, więc lekcje z Temidą to spotkanie 
z prawem prowadzone przez absolwentkę studiów prawniczych  
p. Edytę Szekalis. Głównym celem projektu jest podnoszenie po-
ziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i mło-
dzieży. Dzisiejsze spotkanie dostarczyło naszym wychowankom 
wiele przydatnych informacji z zakresu prawa, uczniowie mogli 
też zadawać pytania, aby rozwiać swoje wątpliwości. Rozmawiali   
o odpowiedzialności za treści publikowane w Internecie. 

 Dzieci z oddziału ,,0’’ w Zespole Szkół w Se-
roczynie od września rozpoczęły naukę obliczeń na 
sorobanie. Naszym celem było rozwijanie zaintere-
sowań i uzdolnień matematycznych uczniów.
Udało nam się  skorzystać z akcji pomocyjnej ,,So-
roban wsparciem w nauczaniu matematyki’’ zorga-
nizowanej przez Akademię Sorobanu w Siedlcach 
prowadzoną przez Pana Karola Sieńkowskiego 
i otrzymaliśmy bezpłatne zestawy do nauki. 
 Soroban to japońskie liczydło i tradycyjna 
japońska metoda edukacji matematycznej. Trudno 
uwierzyć, ale technika liczenia na sorobanie pozwala 
na wszechstronny rozwój zdolności intelektualnych 
- potwierdzają to badania.  Niesamowicie rozwija 
prawą półkulę mózgu, pamięć, myślenie analitycz-
ne, inteligencję przestrzenną, koncentację, a na-
wet pomaga w szybkim czytaniu i nauce języków  
obcych. Ważne również są działania wychowawcze, 
aby sprawnie liczyć na sorobanie dzieci muszą być 
skupione i wyciszone, w związku z tym trenują rów-
nież swoją wytrwałość w dążeniu do celu i nawzajem 
się motywują. Kształtują swój charakter nabywając 
kompetencje potrzebne w dorosłym życiu.

Mariola Olejnik

 8 listopada obchodzony jest Dzień Zdrowego Śnia-
dania – powinniśmy świętować go codziennie!
 Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Pomijanie go to 
jeden z częstszych błędów żywieniowych. Cieszy nas fakt, że wzra-
sta świadomość ludzi na temat zdrowego odżywiania. Niemniej 
jednak jest to nadal ogromne pole do działania. I jak mówi przy-
słowie „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”, uczymy od naj-
młodszych lat zdrowych nawyków. Najmłodsi uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Władysława Łokietka w Wodyniach już po raz 
kolejny dołączyli do akcji „Śniadanie daje moc”. Każde dziecko 

Wójt Gminy podkreślił szczególną rolę, jaką szkolnictwo odgrywa 
w rozwoju młodych pokoleń naszych mieszkańców. Podziękował 
równocześnie za zaangażowanie i pasję nauczycieli w przekazy-
waniu wiedzy i wychowywaniu uczniów. Wójt zwrócił jednocze-

śnie uwagę na szereg tegorocznych inwestycji w infrastrukturę 
i wyposażenie, które wraz z wcześniejszymi, również pozwalają 
systematycznie podnosić jakość gminnej edukacji.

tego dnia przyniosło z domu zdrowe produkty i samodzielnie 
przygotowało kanapki. Było wesoło, smacznie i sympatycznie. 
Dzieci potrafiły dzielić się produktami, działać wspólnie i zgod-
nie. Nie bały się próbować nowych smaków. Takie śniadanie było 
dla nich prawdziwą frajdą. Była to również świetna lekcja samo-
dzielności i jednocześnie zabawa, dzięki której nauczyli się jak 
ważne jest codzienne, zdrowe śniadanie. Wierzymy, że udział  
w akcji przyczyni się do zmiany nawyków żywieniowych i większej 
dbałości o spożywanie śniadania – w domu i szkole.

Agnieszka Piwowarczyk

 Ponadto obejrzeli krótki film, który zachęcił ich do reflek-
sji nad zachowaniem względem innych. W formie quizu mogli 
również sprawdzić swoją wiedzę otrzymaną podczas zajęć. Mamy 
nadzieję, że pani Edyta zaraziła i zainteresowała naszych uczniów 
szeroko rozumianym „prawem”. Być może ktoś z nich „połknął 
bakcyla” i  w  niedalekiej przyszłości podejmie studia prawnicze, 
a później zostanie świetnym prawnikiem/adwokatem…

Anna Osiak

EKOKULTURALNE  
PRZEDSZKOLE W WODYNIACH

 Samorządowe Przedszkole  
w Wodyniach przystąpiło do pro-
jektu ekologicznego „Ekokultural-
ne Przedszkole” (Pora na działanie, 
podejmij wyzwanie!), organizo-
wanego przez miesięcznik „Bliżej 
Przedszkola”. Celem projektu jest 
podejmowanie różnorodnych akcji 
na rzecz naszej planety, aby już od 
najmłodszych lat zaszczepić w dzie-
ciach chęć do działania i pokazać,  
że każdy ma wpływ na kondycję 
Ziemi i jest za nią odpowiedzialny.  
W każdym miesiącu – począwszy 
od września do maja – propono-
wane jest jedno zadanie  -wyzwa-
nie do zrealizowania z grupami 
przedszkolaków. Nasze dwie grupy  
i kl. 0 zrealizowały już 3 zadania.  
We wrześniu dzieci stworzyły  
„ Kącik przyrody”. W paździer-
niku  - „Kącik makulatury”.  
W listopadzie - „ Hotel dla owa-
dów”.  

Agata Ostolska
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SPORT  
„PONURA JESIEŃ  
W KOLEKTYWIE” 

 Liczyliśmy na więcej. Gdy w meczu inaugurującym sezon 
2021/2022 odnieśliśmy zwycięstwo nad MKS Małkinia, wydawało 
się, że może to być dobra runda w naszym wykonaniu. Dobre 
okazały się tylko złego początki. Dziesięć punktów i 15 lokata  
w tabeli nie zadowala nikogo. Co prawda przed sezonem oczy-
wistością było, że czeka nas kolejny trudny sezon w lidze okręgo-
wej. Młodziutki, mało doświadczony skład nie pozwalał myśleć  
o spokojnej jesieni. Apetyt był jednak na co najmniej 20 punk-
tów. Udało się zdobyć połowę i ten wynik uznajemy za porażkę.  
Cóż, trzeba iść dalej i obrać kierunek na przyszłość. Teraz czeka 
nas grudniowa przerwa, a już w styczniu wrócimy do treningów, 
by w marcu rozpocząć kolejną batalie o utrzymanie w elicie okrę-
gu siedleckiego. Jest nad czym pracować, zdajemy sobie z tego 
sprawę i w pełni bierzemy odpowiedzialność za jesienne rezultaty, 
które są zdecydowanie poniżej oczekiwań zarówno naszych jak  
i kibiców.

Adam Pawlak

CERTYFIKAT  
W KATEGORII  
SPOŁECZNIE  
ODPOWIEDZIALNY  
SAMORZĄD DLA  
GMINY WODYNIE 

PLENER MALARSKI W KLIMACIE  
„NOCY I DNI” W WODYNIACH

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

KONKURS Z NAGRODĄ!

PIKNIK RODZINNY W KOŁODZIĄŻU
 26 września w Kołodziążu można było bawić się na Pikni-
ku Rodzinnym. Panie z Klubu Współczesnych Kobiet wspólnie  
z Fundacją Le Natiga przygotowały ogrom atrakcji. Po powitaniu 
gości przez przewodniczącą Katarzynę Bogusz, na scenie zabrała 
głos Joanna Zawadzka, przedstawicielka Fundacji, która przybli-
żyła uczestnikom pikniku akcję na rzecz Siedleckiego Hospicjum 
dla dzieci. Głos zabrał również wójt gminy Wojciech Klepacki.  
Po rozpoczęciu i powitaniu gości na scenie wystąpiła Grupa Śpie-
wacza z Białk. Podczas charytatywnej zabawy Kobiety bawiły się  
i pomagały wesprzeć akcję #małysprzętWIELKAPOMOC, by móc 
zakupić mobilne USG dla podopiecznych Siedleckiego hospicjum 
domowego dla dzieci. Na scenie odbył się ognisty 3 godzinny ma-
raton zumby, na którym rozgrzewali energetyczni instruktorzy. 
Były ogniste rytmy, fontanna radości i ogromna dawka endorfin. 
Pogoda dopisała, słoneczko grzało, temperatura w sercach wrza-
ła, było mega gorąco. Kołodziąż przyjął gości bardzo uroczyście, 
odlotowe babeczki z Klubu przygotowały pyszny, darmowy po-
częstunek dla wszystkich przybyłych ludzi o dobrych sercach. 
Kobiety królowały i stoły zastawiały, były pierogi, zupa grzybowa, 
bigos, swojskie wędliny, słodkości oraz ognisko. W przygotowa-
nie poczęstunku zaangażował się Klub Seniora z Seroczyna oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich z Oleśnicy ,,Niezapominajka”. Ognisko 
przygotowali Ochotnicy Straży Pożarnej w Kołodziążu. Nie za-
brakło również atrakcji dla dzieci bo ,,kiedy śmieje się dziecko – 
śmieje się cały świat”. Animacje dla najmłodszych, pokazy tanecz-
ne, gry, zabawy, malowanie buziek,  pokazy strażackie zapewnili: 
Bąbelkowe Animacje, Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach, 
Joanna Śledź oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Seroczynie, zaś 
kobietki z Klubu kręciły watę cukrową, przygotowywały popcorn 
i dużo słodkości. Było głośno i radośnie. W zamian za cegiełkę do 
puszki można było skorzystać z przejażdżki motocyklem. W po-
moc dla dzieci zaangażował się Klub Motocyklowy CWS ze Stocz-
ka Łukowskiego. Wśród osób, które wsparły akcję cegiełką zostały 
rozlosowane nagrody rzeczowe, które ofiarowali sponsorzy: JK- 
Servis Jarosław i Agnieszka Kachniarz, Eugeniusz Staniszewski 
oraz Kwiaciarnia Latowicz. Zorganizowany był również punkt 
szczepień. Piknik w Kołodziążu został zorganizowany w ramach 
akcji #szczepimysię z KGW. 

Katarzyna Bogusz

 Podczas Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, który odbył się niedawno  
na terenie naszej gminy powstały piękne obrazy, przedstawiające miejsca i obiekty zwią-
zane z filmem „Noce i Dnie”, który nagrywany był właśnie w Gminie Wodynie. Zamiesz-
czona obok fotografia obrazu przedstawia jeden z namalowanych przez artystów obiek-
tów, który zlokalizowany jest w naszej Gminie i związany z kultowym filmem reżyserii 
Jerzego Antczaka. Na trzy pierwsze osoby, które odgadną w jakiej miejscowości obiekt się 
znajduje, czekają upominki – maskotki i kubki z herbem i nazwą Gminy. Po ich odbiór, 
po potwierdzeniu wygranej, zapraszamy do Urzędu Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43, 
08-117 Wodynie). 

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres e-mail: gmina@wodynie.eu 

 Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej  
w Krzesku realizowało projekt  „NOCE I DNIE - międzypokole-
niowe odkrywanie sąsiedztwa kultur”, który miał na celu przeła-
mywanie barier w dostępie do kultury oraz integrację międzypo-
koleniową, poprzez realizację działań związanych z filmem „Noce 
i dnie”. Projekt miał  nie tylko propagować wśród mieszkańców 
Mazowsza wartości filmu „Noce i dnie”, ale też ułatwić różnym 
grupom wiekowym oraz osobom o różnych zainteresowaniach 
(film, malarstwo, kulinaria) identyfikację śladów obecności 
przedstawicieli innych kultur na Wschodnim Mazowszu i szuka-
nie ich dorobku w Polskiej Duszy. 
 Projekt zrealizowany został w partnerstwie z Fundacją Ma-
zowiecka Micha Szlachecka oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Wodyniach przy honorowym patronacie wójta gminy Wodynie 
Wojciecha Klepackiego.
Jednym z działań projektu było zorganizowanie pleneru malar-
skiego. W plenerze wzięło udział dwunastu artystów oraz dzieci 
uczęszczające na zajęcia plastyczne w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Wodyniach. 
 Każdy uczestnik pleneru otrzymał materiały plastyczne  
potrzebne do realizacji pracy artystycznej. 
 Warsztaty malarskie prowadził komisarz pleneru, którym 
był artysta malarz -  Mirosław Greluk. Efektem pracy podczas 
pleneru były wspaniałe obrazy wykonane zarówno przez artystów 
jak i dzieci. Prace zostały zaprezentowane podczas eventu malar-
skiego. Podczas spotkania, oprócz prezentacji prac wykonanych 
w czasie pleneru, odbyła się dyskusja na temat wpływu sąsiedztwa 
kultur w sztuce, w szczególności w malarstwie.
W ramach zadania powstał film, będący relacją z pleneru. Film 
można obejrzeć na kanale SOKIAL na serwisie YouTube, profilu 
SOKIAL na FB.

 Gmina Wodynie została uhonorowana certyfikatem „Znak 
Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021” w prestiżowym 
konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej. Nagrodą tą wyróżnionych zostało zaledwie piętnaście 
samorządów z całej Polski. Gmina Wodynie zajęła szóste miejsce 
w skali kraju. 
 „Gmina Wodynie od wielu lat wspiera działalność ekonomii 
społecznej. Z powodzeniem działa u nas Spółdzielnia Socjalna 
Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach. Ponadto na co dzień 
ściśle współpracujemy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej. W bieżącym roku po raz pierwszy ogłosiliśmy zamówienie 
publiczne z zastosowaniem klauzul społecznych. Nasze działania 
zostały docenione przez kapitułę konkursu. Otrzymany certyfikat 
pozwala nam posługiwać się prestiżowym „Znakiem Jakości Eko-
nomii Społecznej i Solidarnej 2021” – poinformował wójt gminy 
Wodynie Wojciech Klepacki. 
 Konkurs organizowany był w ramach projektu „System 
certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecz-
nej i jednostek samorządu terytorialnego” współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.9 Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
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DORADZTWO, SZKOLENIA I STAŻE.  
NOWY PROJEKT W OŚRODKU  
POMOCY SPOŁECZNEJ

DO CZEGO  
PROWADZI  
UZALEŻNIENIE? 
FALA PRZEMOCY 
DOMOWEJ

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE TAKŻE 
TRAFI DO ZUS

UROCZYŚCIE W DZIEŃ  
PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE POLITYKA SPOŁECZNA

 Od 2022 roku zmieniają się zasady realizacji Programu  
„Rodzina 500+”. Program będzie stopniowo przejmowany przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podobnie jak to miało miejsce 
z programem „Dobry Start”. 
 Podstawową kwestią jest zmiana organu realizującego Pro-
gram. Zadanie to już za kilka dni przejmie Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych i to on będzie przyznawał i wypłacał świadczenia. 
Od 1 stycznia wnioski o przyznanie świadczenia „500 +” dla no-
wonarodzonych dzieci należy kierować już wyłącznie do ZUS-u,  
a będzie to możliwe jedynie elektronicznie. Natomiast od 1 lutego 
wraz z rozpoczęciem naboru wniosków na nowy okres świad-
czeniowy 2022/2023, wszyscy wnioskodawcy będą już kierować  
do ZUS-u wnioski o kontynuację wypłaty świadczeń. ZUS bę-
dzie wypłacał wszystkie przyznane przez siebie świadczenia,  
co oznacza, że rodzice nowonarodzonych dzieci będą otrzymywać je  
z ZUS-u już od stycznia, natomiast pozostali od czerwca przyszłe-
go roku. Gmina natomiast będzie kontynuowała wypłaty przyzna-
nych przez siebie świadczeń do 31 maja 2022 roku. 
 Zmianie ulega także forma wnioskowania, która będzie od-
tąd wyłącznie elektroniczna. Nie będzie już możliwości złożenia 
tradycyjnego wniosku w formie papierowej. Celem zmian jest 
zautomatyzowanie procesu przyznawania świadczeń. 
 Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali 
wnioski o świadczenie elektronicznie czyli poprzez bankowość 
elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system 
Emp@tia, zmiany te nie powinny być odczuwalne, ponieważ z ich 
perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim 

 „Budzik aktywności” to nowy projekt realizowany przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach we współ-
pracy z Instytutem Badawczo-Szkoleniowym Sp. z o.o., Fundacją 
Verita oraz Centrum Edukacyjnym Żelazna. Środki na realizację 
projektu pochodzą z funduszy europejskich. 
 Głównym celem projektu jest ułatwienie osobom długotrwa-
łe bezrobotnym powrotu na rynek pracy. W pierwszej kolejności 
projekt skierowany został do kobiet, które po urodzeniu dziecka z 
różnych względów nie podjęły zatrudnienia. Statystyki wskazują, 
że wiele młodych mam nie powraca do pracy, aż do ukończenia 
przez dziecko trzeciego roku życia. Po tak długim czasie powrót 
do pracy jest bardzo trudny, z jednej strony ze względu na obawę 
przed pozostawieniem dziecka w domu z innym członkiem ro-
dziny, opiekunką bądź w żłobku, a z drugiej ze względu na stres 
związany z wdrożeniem się do pracy po kilkuletniej przerwie. 
W naszej gminie jest wiele mam, które chciałyby, lecz z różnych 
względów obawiają się powrotu do zatrudnie-
nia. Z pewnością jedną z barier, która towa-
rzyszy młodym mamom jest brak możliwości  
zapewnienia opieki swoim dzieciom. Częściowo 
tę przeszkodę zlikwidował żłobek, który od roku 
funkcjonuje na naszym terenie. Poprzez realiza-
cję projektu chcemy umożliwić naszym miesz-
kankom przełamanie kolejnych ograniczeń, 
chociażby tych związanych z ich kwalifikacjami. 
Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na realizację 
projektu „Budzik aktywności” – informuje Kie-
rownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wodyniach Marlena Paczek. 

 W piątkowe popołudnie, 19 listopada, tuż przed przypadają-
cym na dzień 21 listopada Dniem Pracownika Socjalnego, odbyła 
się w Krzeskim Domu Kultury w Gminie Zbuczyn uroczysta kon-
ferencja pn. „Rola samorządów gmin w nowoczesnym przeciw-
działaniu uzależnieniom oraz przeciwdziałaniu przemocy” połą-
czona z obchodami tego święta. Organizatorem konferencji było 
Forum Pomocy Społecznej Subregionu Siedleckiego, które zrze-
sza ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatów siedleckiego 
i łosickiego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach 
jest członkiem Forum i był współorganizatorem tego wydarzenia. 
W uroczystości oprócz pracowników ośrodków pomocy społecz-
nej udział wzięli włodarze gmin, dzielnicowi oraz przedstawiciele 
instytucji współpracujących z ops-ami. W uroczystości udział 
wziął wójt gminy Wodynie Wojciech Klepacki. 
 Uroczystość oficjalnie rozpoczęła się przywitaniem zapro-
szonych gości przez reprezentantów Forum: Panią Marlenę Pa-
czek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wo-
dyniach, Panią Joannę Karpiarz Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zbuczynie oraz Panią Anettę Roszkowską 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśnie-
wie.
 Podczas konferencji jej uczestnicy mieli okazję wysłuchać 
wykładu dr Marka Mudanta, certyfikowanego specjalisty z zakre-
su przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas uroczystości 
głos zabrali także przedstawiciele instytucji, z którymi na co dzień 

 W czasie pandemii obserwujemy nasilający się problem 
przemocy domowej w rodzinach. Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, działający w Gminie Wo-
dynie, musi stawiać czoła temu problemowi. W Polsce od kilku lat 
funkcjonuje procedura Niebieskiej Karty, podstawowej formy in-
terwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą, któ-
ra prowadzona jest właśnie przez takie zespoły. W ich skład wcho-
dzą „lokalni” specjaliści z wielu dziedzin: pomocy społecznej, 
oświaty i Policji. Procedura Niebieskiej 
Karty wszczynana jest zazwy-
czaj przez funkcjonariuszy 
Policji, podczas inter-
wencji w środowisku, 
bądź przez pracow-
ników Gminnego 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej, do 
któr ych zgła-
szają się osoby 
dotknięte prze-
mocą lub człon-
kowie rodziny. 
Głównym celem 
działań zespołu jest 
wsparcie w przezwy-
ciężeniu skutków prze-
mocy i ponownym nawią-
zaniu poprawnych relacji.
 Aby działania zmierzające  
do przeciwdziałania przemocy były skuteczne, oprócz pomocy 
kierowanej do osób doświadczających przemocy, podejmowane 
są działania adresowane do osób, które tę przemoc stosują. Ofia-
ry przemocy, które zostały zgłoszone do zespołu, mogą liczyć  
na specjalistyczne i interdyscyplinarne wsparcie. Na naszym te-
renie od około dwóch lat funkcjonuje Punkt konsultacyjny, który 
pomaga osobom w kryzysie, nie tylko tym uzależnionym, ale tak-
że domownikom i osobom, na które problem przemocy oddzia-
ływuje. Nieodpłatną pomoc dla osób doświadczonych przemocą 
oraz sprawców oferuje również Starostwo Powiatowe w Siedlcach. 
O pomoc wnioskować mogą także mieszkańcy gminy Wodynie. 
Każda osoba, która chce coś zmienić w swoim życiu, zostanie 
przez członków zespołu i pracowników punktów pomocowych 
odpowiednio pokierowana. 
Pomoc ofiarom przemocy ma zmierzać do odbudowania po-
czucia bezpieczeństwa wszystkich osób w rodzinie. Zespół ma  
za zadanie wspierać osoby w dążeniu do poprawy własnej sytuacji, 
jednak każda osoba decyzję o swoim życiu musi podjąć świado-
mie i samodzielnie. 
 Zespół w realizacji swoich działań prowadzi współpracę 
z Policją, kuratorami sądowymi, szkołami, ośrodkiem pomocy 
społecznej, służbą zdrowia oraz Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Każda z tych instytucji może skutecz-
nie interweniować w rodzinie, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Pomoc 
rodzinie z problemem przemocy wymaga systematycznych dzia-
łań, a zwłaszcza wypracowania wspólnych rozwiązań przez całe 
społeczeństwo. 
 Z obserwacji członków zespołu wynika, że główną przyczy-
ną przemocy jest uzależnienie od alkoholu lub innych substancji 
psychoaktywnych. W takich przypadkach Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych może wykorzystać swoje 
narzędzia i jeżeli zajdzie taka potrzeba, za pośrednictwem Sądu 
Rejonowego w Siedlcach, zobowiązać osobę do poddania się le-
czeniu odwykowemu. 
 Problem alkoholowy członka rodziny do Komisji może 
zgłosić każdy. Najlepiej jest, i tak bywa najczęściej, gdy osobą 
zgłaszającą jest członek najbliższej rodziny lub domownik, który 
zna sytuację osoby uzależnionej i wie jak wygląda rzeczywistość. 
Na podstawie wniosku Komisja podejmuje działania mające  
na celu dogłębne zbadanie sprawy i ocenę, czy nadużywanie przez 
daną osobę alkoholu powoduje dla niej oraz jej najbliższego oto-
czenia, negatywne skutki. Z osobą, co do której istnieje podejrze-
nie, że jest uzależniona od alkoholu, prowadzona jest rozmowa 
motywująca, która ma przekonać osobę do podjęcia dobrowol-
nego leczenia. 
 Pamiętajmy, że uzależnienie to choroba, przez którą cier-
pią całe rodziny, dlatego tak ważne jest podjęcie terapii przez 
współuzależnionych, ponieważ edukacja na temat prawidłowego 
postępowania wobec osoby uzależnionej znacznie zwiększa praw-
dopodobieństwo wyjścia z nałogu. 

ośrodki pomocy społecznej współpracują: Pani Elżbieta Roszczak 
Prezes Fundacji Pozytyw oraz Pani Kamila Śmieciuch Prezes Sto-
warzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku.  
 Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pra-
cowników służb społecznych. Praca osób pomagających i wspie-
rających jest bardzo trudna. Wymaga wiedzy i wrażliwości, profe-
sjonalizmu i zaangażowania, spojrzenia ogólnego i równocześnie 
dostrzegania pojedynczego człowieka, zmagania się z różnymi 
przeciwnościami losu i barierami. Obecny rok w dobie pandemii 
COVID-19 jest rokiem szczególnym, rokiem wzmożonych dzia-
łań w obszarze pomocy społecznej. Pracownicy socjalni, asystenci 
rodziny, każdy pełniący służbę społeczną, to pracownicy, któ-
rzy od kilku miesięcy mimo wielu zagrożeń, przeciwności, stoją  
na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem. 
 Konferencja była więc dobrą okazją do podziękowań za pra-
cę oraz uczczenia tego wyjątkowego dla wszystkich pracowników 
pomocy społecznej dnia. Do jubilatów popłynęło wiele życzeń od 
włodarzy samorządów, instytucji i organizacji biorących udział  
w spotkaniu. 
 W podziękowaniu za obecność, dobą współpracę, wsparcie 
i zaangażowanie w działalność ośrodków pomocy społecznej, 
wójtowie i burmistrzowie zostali nagrodzeni pamiątkowymi sta-
tuetkami oraz słodkimi upominkami.
 Spotkanie zakończyło się wspólnym uroczystym obiadem  
i zabawą taneczną. 

samym trybie jak w latach ubiegłych, zmieni się jedynie organ,  
z którego będą otrzymywać przelewy. 
 Natomiast osoby, które dotychczas składały wniosek papie-
rowo będą musiały uruchomić bankowość elektroniczną w swoim 
banku lub utworzyć profil zaufany, dzięki któremu zyskają możli-
wość wnioskowania o świadczenia on-line.  Rodzice i opiekuno-
wie, którzy w tym roku składali już wnioski o świadczenie Dobry 
Start z ZUS, wykorzystają wcześniej utworzone przez siebie profi-
le do ubiegania się również o świadczenie wychowawcze. 

 Nabór do projektu ogłosiliśmy w sierpniu br. Do projektu 
zakwalifikowało się osiem pań. Beneficjentki projektu mają szansę 
podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności 
pożądanych na rynku pracy. 
 Nasze uczestniczki wzięły już udział w zajęciach z doradcą 
zawodowym, z psychologiem oraz coachem. Szkolenia zawodowe 
będą realizowane do końca grudnia br. Uczestniczki same wybio-
rą, jakie szkolenia zawodowe ukończą. Każda z pań może uczest-
niczyć maksymalnie w dwóch szkoleniach. Do wyboru mają m.in. 
stylizację paznokci, stylistę fryzur, wizażystę - stylistę, opiekuna 
osób starszych oraz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – 
informuje Pani Edyta Kublik, koordynatorka projektu na terenie 
gminy.
 Za wszystkie uczestniczki trzymamy kciuki i życzymy powo-
dzenia! Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie pań i uczestnic-
two w projekcie!
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ZAPLANUJ DŁUŻSZĄ WIZYTĘ W URZĘDZIE. NOWE 
DOWODY OSOBISTE JUŻ OBOWIĄZUJĄ

 Od poniedziałku 8 listopada dowody osobiste 
zawierają drugą cechą biometryczną - odciski pal-
ców. W związku z wdrożeniem nowych dowodów 
nie ma już możliwości zawnioskowania online  
o nowy dokument tożsamości. Można to załatwić 
tylko podczas osobistej wizyty w urzędzie. 
 Proces składania wniosku oraz wydawania nowego 
dowodu osobistego będzie się różnił od tego, jak wyglądało 
to do tej pory. Główna różnica to konieczność pobrania  
odcisków palców i odwzorowania podpisu osoby ubiegają-
cej się o wydanie dowodu osobistego. Przy wydaniu doku-
mentu urzędnicy będą weryfikować odciski palców posia-
dacza dowodu z odciskami zamieszczonymi w dowodzie. 
Konieczne będą zatem dwie wizyty w Urzędzie. Pierwsza, 
podczas której dopełnimy formalności zawnioskowania  
o nowy dowód osobisty, i druga po jego odbiór. Wniosek  
o wydanie dowodu online będzie możliwy wyłącznie  
w odniesieniu do dziecka, które nie ukończyło dwunastego 
roku życia, ponieważ od tych dzieci nie pobiera się odci-
sków palców. 
 Odciski nie będą pobierane również od osób, od któ-
rych pobranie jest fizycznie niemożliwe. Jeżeli przeszkoda 
pobrania będzie wyłącznie chwilowo niemożliwa np. z po-
wodów medycznych, wtedy wydawany będzie dowód oso-
bisty bez odcisków palców – ważny tylko przez dwanaście 
miesięcy. Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe 
funkcje dowodu osobistego - potwierdza tożsamość osoby 
i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic nie-
których państw. 

 Okres ważności nowych dowodów osobistych wynosi  
5 lat dla dzieci do 12 roku życia oraz 10 lat dla pozostałych osób.  
Z dowodów, które posiadamy możemy korzystać do czasu,  
aż minie ich ważność.
 W związku z dodatkowymi obowiązkami, związa-
nymi z ubieganiem się o wydanie nowego dokumentu 
tożsamości, czas wnioskowania wydłużył się. War-
to więc nie zwlekać z wnioskiem o wydanie dowodu  
do ostatniej chwili i zaplanować swoją wizytę w Urzę-
dzie odpowiednio wcześniej.  

 Punkt przyjęć interesantów Komisariatu Policji w Skórcu dla 
mieszkańców gminy Wodynie mieści się w budynku Urzędu Gminy 
Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie, sala konferencyjna  
na I piętrze). Dyżur w nim w każdy wtorek tygodnia, za wyjątkiem 
dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9.00-11.00, pełni dzielnico-
wy Gminy Wodynie st. sierż. Tomasz Kiełczykowski.  

Z Dzielnicowym można kontaktować się także pod nr telefonu: 
696 497 229 oraz adresem e:mail:  

dzielnicowy.wodynie@ra.policja.gov.pl. 
W sprawach pilnych zachęcamy do kontaktu z Policją  

pod nr alarmowym 112. 

PUNKT PRZYJĘĆ  
INTERESANTÓW  

KOMISARIATU POLICJI  
W SKÓRCU W GMINIE 

WODYNIE W 2022 ROKU

OGŁOSZENIA I CIEKAWOSTKI

 Klub Seniora działa w gminie Wodynie od trzech lat. Dla jego 
dwudziestu uczestników minione trzy lata to zdobywanie nowych 
umiejętności, rozwijanie zainteresowań, odkrywanie nowych pasji, 
poznawanie ludzi, zwiedzanie i poznawanie piękna naszego kraju, 
przełamywanie barier i ograniczeń, a przede wszystkim uświado-
mienie sobie, że samotność nie istnieje.
 Głównym celem funkcjonowania Klubu „Senior +” jest akty-
wizacja społeczna, integracja oraz organizacja zajęć umożliwiają-
cych uczestnikom aktywne spędzanie czasu wolnego, w tym zakty-
wizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe  
i na rzecz środowiska lokalnego. 

Zachęcamy wszystkich do obserwowania profilu Gminy Wodynie na serwisie społecznościowym 
Instagram oraz subskrypcji kanału na YouTube. Znajdziecie tam zdjęcia i filmy związane  

z naszą Gminą. Polecamy!

 Co nowego przyniesie zakwalifikowanym klubowiczom rok 
2022? Będą to m.in. zajęcia taneczno – ruchowe oraz warsztaty 
wokalne. Ponadto, uczestnicy będą korzystać również z zajęć o cha-
rakterze terapii zajęciowej, warsztatów kulinarnych i wycieczek.
 Do uczestnictwa w Klubie zapraszamy osoby, które są miesz-
kańcami Gminy Wodynie, mają ukończony 60 r.ż. i pozostają nie-
aktywne zawodowo. Aby zostać zakwalifikowanym do Klubu nale-
ży złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach 
(ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie) deklarację uczestnictwa oraz 
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w za-
jęciach ruchowych, sportowo – rekreacyjnych i aktywizujących.
 Wszystkich chętnych Seniorów zapraszamy do wzięcia udzia-
łu w rekrutacji. O kolejności zakwalifikowania będzie decydowała 
kolejność zgłoszeń. Nabór zakończy się w dniu 31 grudnia 2021 
roku.

REKRUTACJA DO KLUBU SENIORA  
NA 2022 ROK 
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