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Gmina Wodynie – nasza wspólna budowa
 "PRZEGLĄD WODYŃSKI" WYDANY JEST ZE ŚRODKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

  Przekazujemy w Państwa ręce drugi numer „Przeglądu Wodyńskiego”. 
Koncentrujemy się w nim na opisie tego, co wydarzyło się na terenie Gminy 
Wodynie w okresie wiosenno-letnim AD 2015. Oczekując na �nansowanie 
zewnętrze, samorząd stara się być aktywny i robi co może, aby 
Mieszkańcom żyło się w gminie po prostu lepiej. Zrealizowano wiele 
większych i mniejszych inwestycji. Dużo też działo się w szkołach i gminnej 
kulturze. Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zadbały, aby 
włączyć mieszkańców Naszej Gminy w swoje inicjatywy i stworzyć im wiele 
możliwości udziału w przeróżnych wydarzeniach. Gmina Wodynie coraz 
bardziej przypomina wielki plac budowy. Co ważniejsze, wygląda na to,
że ta budowa, to sprawa wszystkich!

Zespół Redakcyjny

   „Gmina w budowie”? Coś w tym haśle jest! Nie ma w nim 
mowy o odcinaniu się od dorobku poprzednich władz
i liderów, ciężkiej pracy całych pokoleń na rzecz dobra Gminy 
Wodynie. Hasło ma raczej pokazać miejsce, w którym 
jesteśmy. Otóż stoimy w przededniu uruchomienia ostatniej, 
dużej transzy unijnej gotówki dla polskich samorządów. Aby 
maksymalnie wykorzystać tę dziejową szansę, potrzebne są 
przede wszystkim dwie rzeczy: aktywność i zgoda. 
Zaangażowanie władz, ale też samych mieszkańców, 
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, radnych
i sołtysów, a nawet grup nieformalnych i tzw. „zwykłych 
mieszkańców” jest w nowej perspektywie niezbędna, aby 
skutecznie pozyskiwać środki na teren gminy. Wszyscy, 
którzy choć w niewielkim stopniu interesują się funduszami 
unijnymi wiedzą, że samodzielnie, to znaczy poza 
partnerstwami, grupami producentów czy lokalnymi 
grupami działania będzie niezwykle trudno zdobyć 
do�nansowanie. Ostatnie miesiące pokazały, że energia do 
pracy i gotowość współpracy w wodyńskim społeczeństwie 
jest duża, co może tylko dobrze wróżyć na przyszłość. Druga 
rzecz, to zgoda! Możemy się różnić między sobą, mieć różne 
poglądy polityczne i opinie w wielu sprawach, ale w kwestiach 
priorytetowych dla rozwoju Gminy bez zgody nie osiągniemy 
wiele.  Ileż jest dookoła przykładów pokazując ych 
prawdziwość tezy: „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Tutaj 
również sytuacja napawa optymizmem. Gdy opadł na dobre 
kurz emocji związany z wyborami samorządowymi, pokazała 
się ogólna gotowość do zgody i współpracy na rzecz Naszej 
Gminy. 
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DOBRY MOMENT DO ZMIANY
Wywiad z Przewodniczącym Rady Gminy Wodynie - Mirosławem Michalczykiem
Był Pan radnym Gminy Wodynie w latach 
2002-2006, zaś od 2010 r. piastuje Pan 
funkcję Przewodniczącego Rady Gminy. 
Jak wygląda porównanie posiedzeń 
Komisji Stałych i Rady Gminy sprzed lat
i obecnych? Czy merytorycznie radni są 
lepiej przygotowani do pełnienia swych 
funkcji? Jak współpracuje się z nową 
Radą?
   Na wstępie chciałbym bardzo podziękować swoim 
wyborcom z okręgu,  w któr ym startowałem, tj . 
mieszkańcom miejscowości: Ruda Wolińska, Młynki, Budy 
i Helenów, jak też wszystkim mieszkańcom naszej Gminy, 
którzy wzięli udział w wyborach samorządowych
i przyczynili się do wyboru nowego Wójta Gminy. 
   Odpowiadając na pytanie, myślę, że w samorządach dużo 
się zmieniło. Wcześniej radni byli przyzwyczajeni do tzw. 
„głosowania” uchwał przygotowanych przez Wójta, jednak 
obserwując nawet ostatnią kadencję (nie tylko w Naszej 
Gminie) widać wyraźnie, że radni są bardziej zaangażowani 
w pełnienie swoich funkcji. 
   Z nową Radą współpracuje się coraz lepiej. Na początku 
nie było tak łatwo, ale patrząc przez okres 9 miesięcy 
uważam, że współpraca z radnymi układa się na przy-
zwoitym poziomie. Nie powiem, że nie ma zgrzytów... Jeśli 
chodzi o planowane inwestycje, każdy radny - jak to się 
brzydko mówi - „ciągnie do siebie” i chce realizować 
inwestycje w swoim okręgu wyborczym. Dyskusja jest 
jednak częścią demokracji i zazwyczaj udaje nam się dojść 
do dobrego kompromisu. 

Jak układa się współpraca z Wójtem? 
Wiemy, że poparł Pan obecnego Wójta 
w trakcie kampanii wyborczej przed 
jesiennymi wyborami samorządowymi. 
Czy oznacza to, że Wójt może zawsze 
liczyć na Pana wsparcie? 
  Współpraca z obecnym Wójtem układa mi się wręcz wzorowo. 
Jako Przewodnicząc y Rady Gminy jestem o wszystkim 
informowany. Razem wiele razy wyjeżdżaliśmy w teren, co pozwala 
na utrzymywanie kontaktu z mieszkańcami Gminy. 
   Przechodząc do poparcia Wójta w wyborach… Owszem, 
startowałem z jego komitetu i nie ukrywam, że zależało mi na jego 
wygranej. Gminie potrzebna była zmiana! Od dawna pod-
kreślałem, że należało iść w kierunku inwestycji drogowych oraz 
innych inwestycji, których potrzebę zgłaszali mieszkańcy. 
Poprzedni Wójt chciał ukierunkować naszą Gminę na turystykę, co 
miało przynosić gminie dochody. Nie umniejszając inwestycjom w 
turystykę, które oczywiście są potrzebne w tak pięknych gminach, 
jak nasza, uważam, że priorytetowe kierunki rozwoju powinny być 
inne.
  Współpraca z Wójtem została podjęta już podczas jesiennych 
wyborów i trwa do dziś. Wójt może zawsze liczyć na moje wsparcie. 
Myślę, że nasza, dobra współpraca jest widoczna przez mieszka-
ńców naszej Gminy. Staramy się szukać rozwiązań i współpracy,
a nie kon�iktów. Pomimo młodego wieku Wójt świetnie sobie radzi 
z nawiązywaniem kontaktów z Radą Gminy, sołtysami
i mieszkańcami. 
   Tworzyliśmy z Wójtem program wyborczy i przedstawialiśmy 
mieszkańcom Naszej Gminy podczas kampanii wyborczej. Myślę, 
że ten program jest obecnie realizowany i - jak widać po kilku 
miesiącach - jest się czym pochwalić. Rozmawiając wielokrotnie
z mieszkańcami, sołtysami, pracownikami urzędu słyszę,
że zmiany są widoczne i idzie to wszystko w dobrym kierunku. 

Minęło już ponad 9 miesięcy od zaprzysiężenia 
nowych władz gminy. Chyba już można prosić
o pierwsze podsumowania… 
   Chcę podkreślić, że jestem bardzo zadowolony z wyboru nowego 
Wójta. Uważam, że był to dobry moment do zmiany. Po objęciu 
władzy przez nowego Wójta, zostały wprowadzone zmiany, które 
polegały na zmniejszeniu kosztów funkcjonowania urzędu.
Po okresie 9 miesięcy, jako przewodniczący Rady Gminy, powiem 
szczerze, że jestem nawet dość zaskoczony realizacją zadań na 
naszym terenie, że tak szybko Wójt sobie radzi z problemami. W tak 
krótkim okresie wykonał dużo potrzebnych inwestycji.
Są to nie tylko drogi asfaltowe i betonowe (te widać najbardziej ), 
ale również zainstalowanie 22 lamp oświetlenia ulicznego (co
w przeszłości było przeszkodą), rekonstrukcja studni w Seroczynie, 
remonty bieżące w szkołach, itd. 

Co Pan Przewodniczący sądzi o nowej 
inicjatywie wójta – Spółdzielni Socjalnej 
Serwis Komunalny?

Dla mnie bardzo ważne jest mocne postawienie nowego Wójta na 
pozyskiwanie środków unijnych. Za poprzedniego Wójta 
zdobytych do�nansowań było niewiele, zaś w większości brane 
były kredyty. Był to najprostszy sposób, ale niestety zadłużający 
gminę. Wójt Klepacki powołał zastępcę – którym jest Hubert 
Pasiak, specjalista w zakresie unijnych do�nansowań. Powinien 
przyczynić się do skutecznego pozyskiwania środków unijnych 
na realizację zadań w naszej gminie.

   Wspólny pomysł Wójta i jego Zastępcy uważam za rewelacyjny! 
Tego typu spółdzielnie osób prawnych w Polsce istnieją i mają się 
bardzo dobrze. Cieszę się, że na terenie powiatu siedleckiego 
jesteśmy pierwsi. Myślę, że na tym terenie usługi związane
z gospodarką komunalną, takie jak: wykaszanie rowów, 
wycinanie krzewów w pasach drogowych, usługi pielęgnacji 
zieleni czy drobne roboty budowlane się sprawdzą, ponieważ są 
bardzo potrzebne, zarówno w naszej gminie, jak i okolicznych. 
Co bardzo ważne, mówimy również o zatrudnieniu pięciu osób 
bezrobotnych na starcie, a w przyszłości, w miarę rozwoju 
spółdzielni, następnych. Zapewne większość będą to mieszkańcy 
Naszej Gminy. Jestem przekonany, że już wkrótce nasi 
mieszkańcy szybko się przekonają, że Spółdzielnia Socjalna 
SERWIS KOMUNALNY, to tzw. „strzał w dziesiątkę”. 

Wkrótce rozpocznie się debata radnych
nad przyszłorocznym budżetem. 
Powszechnie wiadomo, że gmina jest
w słabej kondycji �nansowej i musi 
korzystać z kredytów. Jakie jest Pana 
prywatne zdanie na temat zadłużania 
gminy? Czy optuje Pan za powiększaniem 
dziury budżetowej (i czekaniem na lepsze 
czasy), czy raczej za szukaniem 
oszczędności?
   Nasza gmina jest bardzo zadłużona, wszyscy o tym wiemy. Już w 
trakcie kampanii zwracaliśmy na to uwagę, że z długiem 7,200 
mln będzie bardzo trudno konstruować kolejne budżety. 
Obiecywaliśmy, że zrobimy wszystko, aby de�cyt nie rósł, a wręcz 
wprost przeciwnie, aby go w części zmniejszyć. To jest jeden
z naszych celów, aby de�cyt był niższy o kilkaset tysięcy złotych, 
może milion, niż przy obejmowaniu władzy przez obecnego 
Wójta. 

"Widać wyraźnie, że radni są bardziej zaangażowani
w pełnienie swoich funkcji"

   W tak trudnych okolicznościach prace nad 
przyszłorocznym budżetem będą zapewne 
pełne emocji, ale jestem przekonany, że 
dojdziemy do porozumienia. Sytuacja 
�nansowa Gminy jest trudna i wymaga od 
nas wszystkich rozwagi. Nie będziemy 
jednak biernie czekać do 2028 roku, aż spła-
cimy zobowiązania. Będziemy realizować 
inwestycje ze środków własnych, na ile to 
będzie możliwe. Należy pamiętać, że lada 
chwila zostaną uruchomione unijne dotacje i 
będzie potrzebny wkład własny. Mam jednak 
nadzieję, że to właśnie do�nansowania 
unijne sprawią, że wyjdziemy obronną ręką
z tej trudnej sytuacji �nansowej Gminy.

Dużo się ostatnio mówi o 
funduszu sołeckim? Czy jest 
Pan za jego wprowa-
dzeniem na teren naszej 
Gminy?
   O tym, czy w gminie zostanie wy-
odrębniony fundusz sołecki, decyduje Rada 
Gminy. Musi to zrobić do 31 marca każdego 
roku, a podjęta w tym terminie uchwała 
dotyczy kolejnego roku kalendarzowego 
Podczas tegorocznej dyskusji z radnymi 
zastanawialiśmy się, czy nie wyodrębnić 

środków na realizację funduszu sołeckiego w 2016 r. Większość 
uznała wówczas, że fundusz sołecki jest potrzebny, jednak daliśmy 
sobie więcej czasu. Należy pamiętać, że nie tylko Wójt rozpoczął 
swoje urzędowanie, ale również mamy wielu nowych sołtysów. 
Mam jednak nadzieję, że Rada Gminy przyjmie w najbliższym 
czasie uchwałę o wprowadzeniu funduszu sołeckiego. Podkreślam, 
że będzie to możliwe dopiero od roku 2017. Są różne opinie na ten 
temat. Fundusz sołecki na pewno nie rozwiąże wszystkich 
problemów naszych sołectw! Natomiast będzie dla nich szansą do 
zabrania się za mniejsze bądź większe sprawy. Wcześniej wspólnie 
będą dyskutować i decydować, na co chcą fundusz przeznaczyć.
To będzie na początku bardzo trudne, ponieważ trzeba pamiętać 
również o kwestii rozliczeń. Fundusz ten jest wyodrębniany
w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią, a za jego 
wykonanie, podobnie jak całego budżetu Gminy, odpowiada Wójt. 
Jednak w moim przekonaniu sołtysi i mieszkańcy - z pomocą 
pracowników urzędu - sobie z tym poradzą.

"Mam nadzieję,
że to właśnie do�nansowania unijne sprawią, że 

wyjdziemy obronną ręką z tej trudnej sytuacji 
�nansowej Gminy"

Czy chciałby Pan powiedzieć coś 
Czytelnikom na zakończenie?
   Oczekiwania mieszkańców Naszej Gminy są bardzo duże, ale 
myślę, że w tej kadencji uda się sporo zrealizować. Na pewno nie 
wszystkie, ale proszę Mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość. 
Są okoliczności, których przeskoczyć się nie da, np. duże 
zadłużenie gminy. Jednak wiem, co mówiłem w czasie kampanii i ze 
swej strony obiecuję raz jeszcze, że wspólnie z Radą i Wójtem zrobię 
wszystko, by sprostać oczekiwaniom Mieszkańców. 

Dziękuję za rozmowę!

lat 53, żonaty, trojka dzieci oraz jedna wnuczka. 
Obecnie pracuje zawodowo w Komisariacie 
Policji w Skórcu na stanowisku Komendanta, 
gdzie zarządza 18 policjantami i wspólnie z nimi 
obsługuje 4 gminy (Skórzec, Wiśniew, Dominice 
i Wodynie).

Mirosław MichalczykMirosław MichalczykMirosław Michalczyk

"Nasi mieszkańcy szybko się 
przekonają, że Spółdzielnia 

Socjalna SERWIS 
KOMUNALNY,

to tzw. "strzał w dziesiątkę"
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Choroba alkoholowa, 
jej objawy i fazy.
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  Uzależnienie to zaburzenie �zyczne, psychiczne i społeczne spowodowane piciem 
alkoholu. To taka sytuacja, gdzie człowiek ponosi szkody, dostrzega je, ale nie jest w stanie 
przestać pić. Towarzyszy temu wewnętrzny przymus picia alkoholu. Uzależnienie jest 
chorobą chroniczną prowadzi do ograniczenia i pogorszenia jakości życia. Każdy człowiek 
pijąc alkohol ma szanse uzależnić się. Nikt nie stwierdził jeszcze kiedy zostaje przekro-
czona granica uzależnienia. Uzależnienie rozpatrujemy po występujących objawach
u pijącego. Uzależnienie rozciąga się w czasie  i przechodzi przez pewne fazy . 

Fazy uzależnienia od alkoholu wg Jellinka

  W tej fazie dochodzi do uzależnienia psychicznego. Picie 
towarzyskie przeradza  się w picie w celu uzyskania ulgi, rozłado-
wania napięcia emocjonalnego, poprawy samopoczucia. Pijący 
zaczyna szukać towarzystwa i sytuacji, w których może napić się 
alkoholu. Jeszcze się nie upija i ma zachowaną kontrolę nad piciem. 
Stopniowo zwiększa się jego tolerancja na alkohol tzn. może wypić 
dużo więcej alkoholu niż inni i się nie upić, potocznie mówi się że 
ma mocną głowę. Objawy : picie sprawia przyjemność, wzrasta 
tolerancja i ochota na picie alkoholu.

Faza picia towarzyskiego

Faza ostrzegawcza

  W tej fazie osoba pijąca zaczyna coraz częściej szukać okazji do 
picia alkoholu. Na przyjęciach sama inicjuje kolejki, narzuca 
tempo picia, aby dostosować ilość wypijanego alkoholu do swych 
zwiększonych zapotrzebowań. Po wypiciu polepsza się jej 
samopoczucie. Alkohol przynosi ulgę, rozpręża. Każdorazowo 
rozpoczęte picie kończy się utratą kontroli. Alkoholik nie potra� 
odmówić picia. Często aby nie pokazać tego w swoim otoczeniu, 
pije w sposób ukryty (np. dopija przed imprezą). Wybiera także 
takie towarzystwo, gdzie jest alkohol. Zdarzają się luki 
pamięciowe. Nie pamięta co się z nim działo (co mówił, co robił) 
nawet po niewielkiej ilości alkoholu. Otoczenie pijącego na tym 
etapie zauważa już, że coś dzieje się niedobrego. Osoba 
uzależniona jednak zawzięcie twierdzi, że alkoholikiem nie jest.
W tym przypadku mówimy o tzw. mechanizmie iluzji i zaprze-
czania. Mechanizm ten obejmuje zachowania stosowane przez 
alkoholika jak: proste zaprzeczanie - gdy osoba uzależniona 
twierdzi, że nie jest uzależnioną, minimalizowanie problemu, 
obwinianie - obarczanie odpowiedzialnością za swoje uzależnienie 
inne osoby, racjonalizowanie - poszukiwanie uzasadnienia dla 
picia alkoholu, koloryzowanie wspomnień, odwrócenie uwagi od 
teraźniejszej trudnej sytuacji, alkoholik żyje " dniem wczo-
rajszym", marzeniowe planowanie - składanie obietnic, snucie 
planów bez pokrycia. Wszystkie te działania kosztują alkoholika 
wiele wysiłku i w konsekwencji prowadzą go do poczucia pustki
i bezradności. Objawy: szukanie okazji do picia, inicjowanie 
wypijania kolejek, po wypiciu następuje lepsze samopoczucie, 
"dusza towarzystwa", alkohol przynosi ulgę, uwalnia od napięć, 
rozpoczęte picie kończy się "urwanym �lmem", próby picia 
ukrytego, w samotności, na kaca.

Krystyna Chojecka  

   Faza ta charakteryzuje się tym, że zaraz po spożyciu nawet 
niewielkiej ilości alkoholu zjawia się przeważnie pragnienie 
dalszego picia, które odczuwane jest jako przymus �zyczny. 
Rozwija się w pełni utrata kontroli nad rozpoczętym piciem. Jeden 
kieliszek pociąga za sobą drugi. Utrata kontroli nad piciem 
alkoholu zaczyna zdarzać się coraz częściej. Występują tzw. ciągi 
alkoholowe tzn. tydzień picia, kilka dni przerwy itd. wydłuża się 
czas picia, a skraca czas nie picia.  Alkoholik zaczyna wynajdywać 
usprawiedliwienia dla siebie, a następnie dla swego otoczenia – 
dlaczego się upił. W tym okresie sposób picia staje się coraz 
bardziej widoczny. Osoba pijąca zaczyna tracić szacunek do 
samego siebie - co z kolei wymaga wyrównania emocji i upicia się. 
Pojawiają się nietypowe wcześniej zachowania, jak np.: 
niezadowolenie, agresja, przemoc itp. zaczyna winą obarczać swe 
otoczenie i najbliższych. Czasami wskutek nacisku społeczeństwa
i rodziny osoba uzależniona podejmuje abstynencję (tydzień, 
miesiąc, nawet 6 i 9 miesięcy). Jednak okresowo powraca do picia. 
Zaczyna bardziej izolować się od świata zewnętrznego. Próbuje 
pokonać alkohol, udowadniając w różny sposób, że panuje nad 
sytuacją. Stopniowo wydłużają się ciągi picia (do kilku tygodni, 
miesięcy). Jest to stopniowe przechodzenie do kolejnej fazy 
uzależnienia. Objawy: wyrzuty sumienia "kac moralny", 
"klinowanie", zaniedbywanie rodziny, kon�ikty małżeńskie, 
nieobecności w pracy, usprawiedliwianie picia licznymi okazjami, 
wzrost agresywności, kon�ikt z prawem, nieregularne odżywianie 
się, zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego, zaburzenia popędu

Faza krytyczna (ostra)

seksualnego, picie ciągami na przemian z okresami całkowitej 
abstynencji dla poprawy zdrowia, udowodnienia ,,silnej woli”, 
składanie przysiąg abstynencji, poczucie pustki i bezradności.  

Faza chroniczna

   Picie zaczyna być ciągłe. Czasami alkoholik upija się kilka razy 
w ciągu dnia pojawia się picie poranne. Brak jest wstydu 
alkoholika, upija się w pracy, na ulicy. Stan taki trwa całymi 
tygodniami, miesiącami, aż do objawów zatrucia. Pojawiają się 
objawy zespołu abstynencyjnego (bóle głowy, osłabienie, 
drżenie, nudności, wymioty, zaburzenia nastroju, zaburzenia 
snu, jadłowstręt, biegunki, kołatanie serca, poty, lęki). 

   Czasami przeradzają się one w objawy psychoz alkoholowych. 
Przykre objawy abstynencyjne ustępują po wypiciu alkoholu.
W ten sposób wytwarza się błędne koło picia. Pojawia się bardzo 
wyraźne obniżenie tolerancji na alkohol. Czasami wystarczają 
dwa piwa do upicia się. Długotrwałe opilstwo wywołuje 
degradację moralną, osłabienie procesów myślenia, zaburzenia 
popędu płciowego, zmiany charakterologiczne (obniżenie tzw. 
uczuciowości wyższej).  Zaczyna sięgać  po alkohole 
niespożywcze, znaczna część alkoholików pije na tym etapie
z każdym i w każdym miejscu. Często bywa w izbie wytrzeźwień, 
szpitalu psychiatrycznym. 
   Objawy: okresy długotrwałego opilstwa, picie poranne- "kac 
gigant", upijanie się w samotności, spadek tolerancji na alkohol, 
sięganie po alkohole niekonsumpcyjne", rozpad więzi rodzinnej, 
wynoszenie rzeczy, kradzieże – w celu zdobycia alkoholu, 
degradacja zawodowa i społeczna, otępienie alkoholowe - 
"wtórny analfabetyzm", alkohol staje się jedynym celem w życiu, 
psychozy alkoholowe - "delirium", padaczka alkoholowa, 
choroby somatyczne - polineuropatia, marskość wątroby, 
skrajne wyczerpanie organizmu. Jellinek zaznaczył, że alkoholik 
nie musi przejść przez cztery etapy przedstawionej drogi zanim 
zacznie się leczyć. Dla tych, którzy doszli do tego momentu 
uzależnienia są tylko dwa wyjścia: śmierć – pijąc lub trzeźwe 
życie - nie pijąc.

UWAGA:
Na zmianę nigdy nie jest za późno!

Można żyć bez alkoholu. Jak?
Na to pytanie odpowiedzą specjaliści,
którzy czekają na osoby uzależnione

i ich rodziny.

przygotowała: Chojecka Krystyna,
specjalista pomocy o�arom przemocy

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich"Po-Mocni"

Szukasz pomocy i wsparcia
w rozwiązaniu swoich problemów życiowych?

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO WSPARCIA SPECJALISTÓW!!!

NIE ZWLEKAJ! UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE W SIEDLCACH!
Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomania i hazardem „Szansa”

Adres: Dylewicza 23, 08-110 Siedlce, Telefon kontaktowy: 513 092 222
E-mail: szansa.siedlce@gmail.com

 http://szansa.siedlce.pl

DrodzyMieszkańcy
Gminy Wodynie!

   Gmina Wodynie nie jest zieloną wyspą na mapie gmin,
w których występują liczne problemy społeczne. 
Podobnie, jak w innych wspólnotach samorządowych, tak 
i u nas coraz więcej jest osób dotkniętych przeróżnymi 
uzależnieniami: od alkoholu, hazardu, gier kompute-
rowych, itd. Zaczynają pojawiać się narkotyki i dopalacze. 
Najwięcej szkód czyni oczywiście alkohol. Wszystkie 
negatywne tendencje, jakie obserwowane są w sta-
tystykach dotyczących całej Polski, widoczne są również w 
Naszej Gminie. Zwiększa się zdecydowanie ilość kobiet 
nadużywających alkoholu. Coraz więcej młodzieży sięga 
po alkohol, zwłaszcza nisko-procentowy, a tym samym 
znajduje się w szczególnej grupie ryzyka uzależnienia.
  Z uzależnieniami wiążą się z kolei inne problemy, takie 
jak: przemoc, brak pracy. Mówi się, że choroba 
alkoholowa, to nie tylko choroba ciała, ale również duszy. 
Uzależnienie jednej osoby, to dramat całej rodziny. 
Alkoholizm niesie ze sobą złe funkcjonowanie na 
poziomie rodziny i na poziomie społecznym. Wszyscy 
obserwujemy, co się dzieje, niestety coraz rzadziej 
reagujemy! To wymaga zmiany i proszę wszystkich 
Mieszkańców Gminy Wodynie o aktywność w tej sprawie.
   Nadużywanie alkoholu staje się problemem coraz 
większym i wymaga to od nas wszystkich szczególnej 
uwagi i współpracy! Każdy z nas ma prawo i moralny 
obowiązek zwracać uwagę nie tylko swoim bliskim, 
nadużywającym alkoholu, ale również osobom pijącym w 
miejscach publicznych (szczególnie nieletnim) oraz 
sprzedawcom łamiącym prawo. W Naszej Gminie nie 
może być obojętności na te sprawy! 
   Jako Wójt Gminy będę robił wszystko, aby opisane wyżej 
negatywne trendy zahamować! Chcę blisko współ-
pracować ze wszystkimi instytucjami, organizacjami po-
zarządowymi i osobami, którym zależy na rozwiązywaniu 
problemów społecznych, spowodowanych nałogami. 
Oprócz wspomagania funkcjonowania Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Komisji 
Pro�laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
będę osobiście wychodził do Mieszkańców z kolejnymi 
inicjatywami, mającymi na celu przeciwdziałanie 
wszelkim uzależnieniom. Pierwszą moją inicjatywą jest 
stworzenie osobom dotkniętym nałogami (uzależnionym 
i współuzależnionym) możliwości korzystania z dyżurów 
specjalistów. Pierwszy dyżur odbył się 15 kwietnia 2015 r. 
w Urzędzie Gminy, kolejne organizowane są w miarę 
potrzeb. Dyżury prowadzone są przez Stowarzyszenie na 
rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią 
i hazardem „Szansa” w ramach działalności statutowej 
stowarzyszenia, wobec czego Gmina Wodynie nie ponosi 
żadnych kosztów. Tym bardziej zachęcam do skorzystania 
z pomocy fachowców!

Z poważaniem
Wójt Gminy Wodynie
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Przedstawiamy Państwu wybrany opis najważniejszych
inwestycji, zrealizowanych na terenie Naszej Gminy od czasu
wydania poprzedniego "Przeglądu Wodyńskiego"
DOBUDOWA OŚWIETLENIA 
DROGOWEGO 
   Jedną z pierwszych decyzji Nowego Wójta Gminy Wodynie 
było postanowienie o sukcesywnym uzupełnianiu oświetlenia 
ulicznego w naszej Gminie celem zwiększenia bezpieczeństwa
i wygody Mieszkańców.
   W ramach dotychczas zleconych prac Wykonawca 
dobudował 22 lampy, z czego najwięcej w miejscowości 
Seroczyn – 6 sztuk (3 przy ul. Ogrodowej, 2 przy ul. Szkolnej, 
1 przy ul. Leśnej). Ponadto dobudowano lampy w Wodyniach 
(5 sztuk przy ul. Ogrodowej), Oleśnicy (5 sztuk), Żebraczce
(2 sztuki), Rudzie Wolińskiej (2 sztuki), Kołodziążu (1 sztuka), 
Czajkowie (1 sztuka).
   Dobudowa objęła wykonanie lamp i przewodów do opraw 
oświetleniowych na istniejącej podbudowie słupowej
z wyjątkiem Wodyń, gdzie zrealizowano budowę oświetlenia 
kablowego poprzez kabel ziemny oraz opraw oświetleniowych 
na nowo wybudowanych słupach.

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
NA TERENIE NASZEJ GMINY
   Trwa budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami 
dla wsi Soćki, Toki, Kaczory, oraz części wsi Wola Wodyńska, 
Wola Serocka, Kołodziąż, Oleśnica i Kamieniec.
   Realizacja inwestycji poprawi istniejący stan sanitarno – 
higieniczny, umożliwi racjonalną gospodarkę w zakresie 
hodowli zwierząt gospodarskich oraz zabezpieczy wodę na 
potrzeby przeciwpożarowe.
Łączna długość realizowanej sieci ɸ z 90 ÷ 160 mm PVC L= 
10 186 m, zaś liczba przyłączy z rur ɸ z 40 ÷ 63 mm będzie 
możliwa do określenia po podpisaniu umów przez wszystkich 
właścicieli działek z zaprojektowanymi przyłączami. 
Aktualnie zrealizowana rozbudowa sieci umożliwia wyko-
nanie 102 przyłączy wodociągowych.
   Według stanu na chwilę obecną wybudowano sieć oraz
3 przyłącza w kolonii Wola Wodyńska, 37 we wsi Soćki (zostały 
2 do wykonania), 3 w Woli Serockiej (zostało 1 do wykonania) 
oraz 1 w Kołodziążu (zostało 7  do wykonania).
   Łącznie w miejscowościach Soćki, Wola Wodyńska, Wola 
Serocka i Kołodziąż podpisano 54 umowy na wykonanie 
przyłączy wodociągowych. W ostatnim tygodniu sierpnia 
próbnie zapełniono sieć wodą.
   W drugim etapie będą wykonywane przyłącza w pozostałych 
miejscowościach.
   Termin realizacji całej inwestycji zaplanowano na 20 listo-
pada 2015 roku.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 
361210W W MIEJSCOWOŚCI WOLA 
WODYŃSKA
   Zrealizowana została przebudowa drogi gminnej nr 
361210W nr ew. działki 276 w miejscowości Wola Wodyńska. 
Inwestycja objęła przebudowę istniejącej nawierzchni 
żwirowej oraz brukowej na bitumiczną od granicy istniejącej 
nawierzchni bitumicznej do skrzyżowania z drogą gminną
nr ew. dz. 359. Długość przebudowanego odcinka wyniosła
240 m, a łączna powierzchnia, na której były realizowane 
roboty, wyniosła 1.200 m�.

   Droga objęta inwestycją służy obsłudze komunikacyjnej 
miejscowości Wola Wodyńska i stanowi połączenie komunikacyjne 
pomiędzy Wolą Wodyńską a Oleśnicą.
   Teren przedmiotowego zadania stanowił pas drogowy z jezdnią
o nawierzchni żwirowej oraz brukowej, szerokości jezdni 5,0 m,
w złym stanie technicznym, która została wzmocniona poprzez 
wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego oraz nowej warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego.
   Na wykonane roboty wykonawca udzielił gwarancji na okres
37 miesięcy.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 
361221W W MIEJSCOWOŚCI WOLA 
WODYŃSKA – ROSY.
   Została zrealizowana przebudowa drogi gminnej nr 361221W nr 
ew. działki 596 w miejscowości Wola Wodyńska – Rosy. Inwestycja 
objęła przebudowę istniejącej nawierzchni żwirowej na bitumiczną 
od granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W Wodynie 
Olszyc Włościański przez miejscowość Wola Wodyńska do granicy 
zabudowań. Długość przebudowanego odcinka wyniosła 230 m,
a łączna powierzchnia, na której były realizowane roboty, wyniosła 
1.150m�.

   Droga objęta inwestycją służy obsłudze komunikacyjnej 
miejscowości Wola Wodyńska. Droga wraz z odcinkiem położonym 
w Gminie Stoczek Łukowski stanowi połączenie komunikacyjne 
pomiędzy Wolą Wodyńską a miejscowością Rosy.
   Teren przedmiotowego zadania stanowił pas drogowy z jezdnią
o nawierzchni żwirowej, nieutwardzonej, szerokości jezdni 5,0 m,
w złym stanie technicznym, która została wzmocniona poprzez 
wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego oraz nowej warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego.
   Na wykonane roboty wykonawca udzielił gwarancji na okres 37 
miesięcy.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 
361201W NA ODCINKU RUDA    
WOLIŃSKA – MŁYNKI
   Została zrealizowana przebudowa drogi gminnej nr 361201W
nr ew. działki 337, 638 na odcinku Ruda Wolińska – Młynki. 
Inwestycja objęła przebudowę nawierzchni z betonu cementowego 
od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 803 Siedlce – 
Stoczek Łukowski przez miejscowość Ruda Wolińska do granicy 
Gminy Wodynie. Długość przebudowanego odcinka wyniosła
700 m, a łączna powierzchnia, na której były realizowane roboty 
wyniosła 3.500 m�.
   Droga objęta inwestycją służy obsłudze komunikacyjnej 
miejscowości Ruda Wolińska oraz stanowi dojazd do pól 
uprawnych i terenów leśnych wzdłuż drogi. 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 361215W W MIEJSCOWOŚCI 
BUDY.
   Wykonana została przebudowa drogi gminnej nr 361215W nr ew. 
działki 558 w miejscowości Budy. Inwestycja objęła przebudowę 
nawierzchni z żużla od granicy pasa drogowego drogi 
wojewódzkiej nr 803 Siedlce – Stoczek Łukowski przez 
miejscowość Budy do skrzyżowania z drogą gminną o nr ew. dz. 
554. Długość przebudowanego odcinka wyniosła 1,15 km, a łączna 
powierzchnia, na której były realizowane roboty wyniosła 5.750m�.
   Droga objęta inwestycją służy obsłudze komunikacyjnej 
miejscowości Budy oraz stanowi dojazd do pól uprawnych, łąk
i terenów leśnych wzdłuż drogi.

   Przedsięwzięcie objęło wykonanie drogowych robót budo-
wlanych dla przebudowy istniejącej jezdni o szerokości 5m poprzez 
uzupełnienie istniejącej podbudowy w złym stanie technicznym 
warstwą tłucznia kamiennego oraz wykonaniem warstwy z betonu 
asfaltowego grubości 4cm.
    Na wykonane roboty wykonawca udzielił gwarancji na okres
25 miesięcy.

REMONT DACHU NA BUDYNKU 
ZESPOŁU SZKÓŁ W WODYNIACH

   Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2015/2016 na zlecenie 
Gminy Wodynie zostały zrealizowane prace w zakresie zadania: 
Nadbudowa konstrukcji dachu wraz ze zmianą pokrycia 
dachowego na budynku Zespołu Szkół w miejscowości Wodynie. 
Dzieci i młodzież szkolna po wakacjach wrócą do odmienionej 
Szkoły!   

rozbiórkę dachu wraz z kominami do poziomu ostatniego 
stropu (rozbiórka rur spustowych, rynien, pokrycia 
dachowego wraz z obróbkami, rozbiórka kominów, 
elementów więźby dachowej),
sprawdzenie i udrożnienie przewodów kominowych
i wentylacyjnych,
wywiezienie gruzu powstałego z rozbiórki,
wymurowanie kominów z cegieł klinkierowych,
przebudowę więźby dachowej (zmiana kąta nachylenia 
dachu) poprzez wykonanie nabitek na krokwiach oraz ich 
wzmocnienie, wymieniono krokwie celem ominięcia 
kominów,
wykonanie pokrycia z blachodachówki powlekanej
w kolorze czerwonym nawiązującym do istniejącej połaci 
dachowej wraz z zaporami śniegowymi,

Wykonane roboty objęły:

Droga wraz z odcinkiem położonym w Gminie Skórzec stanowi 
połączenie komunikacyjne pomiędzy Rudą Wolińską, a miejsco-
wością Trzciniec, Olszyc.
   Przedsięwzięcie objęło wykonanie drogowych robót 
budowlanych dla przebudowy istniejącej jezdni o szerokości
5 m poprzez uzupełnienie istniejącej podbudowy w złym stanie 
technicznym warstwą tłucznia kamiennego oraz wykonaniem 
warstwy z betonu asfaltowego grubości 4 cm.
   Na wykonane roboty wykonawca udzielił gwarancji na okres
37 miesięcy.



Ponadto podejmować będzie działania społeczne oraz 
oświatowo-kulturalne na rzecz środowiska lokalnego, jak 
również działania społecznie użyteczne w sferze publicznej, 
określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie.
   Spółdzielnia, jak wskazuje jej nazwa, zajmować się będzie 
przede wszystkim realizacją usług komunalnych, tj. w szcze-
gólności: utrzymaniem porządku w pasach dróg gminnych
i powiatowych, odkrzaczaniem, wykaszaniem, sprzątaniem 
chodników, zimowym i pozimowym utrzymaniem porządku
i czystości na drogach (w tym usuwaniem błota, śniegu, lodu oraz 
innych zanieczyszczeń), innymi zadaniami, wynikającymi
z akcji „zima”, utrzymaniem czystości i porządku na przy-
stankach komunikacyjnych, wykonywaniem innych czynności, 
zmierzających do zapewnienia i poprawy estetyki wizerunku 
członków założycieli, pielęgnacją zieleni, realizacją drobnych 
zadań inwestycyjnych w zakresie zieleni i małej architektury, 
opieki nad miejscami pamięci narodowej, a także świadczeniem 
usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

   Realizacja w/w usług odbywać się będzie przede wszystkim na 
terenie gmin powiatu siedleckiego, w szczególności: Wodynie, 
Skórzec, Domanice, Kotuń.
   Warto podkreślić, że bezpośrednią „inspiracją” do powołania 
spółdzielni była możliwość pozyskania wsparcia w ramach 
projektu unijnego, pt. „Ośrodek Wspierania Ekonomii 
społecznej w subregionie siedleckim”. 
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PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
W CZAJKOWIE I MŁYNKACH
   Zostały zrealizowane inwestycje polegające na przebudowie dróg 
gminnych w miejscowościach: Młynki oraz Czajków.
   Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młynki obejmowała 
odcinek 325 m tj. 240 m na odcinku od skrzyżowania z drogą 
gminną 361212W Ruda Wolińska – Wola Wodyńska do ostatnich 
zabudowań przy drodze o nr ew. dz. 631, oraz ze względu na spadek 
terenu została wykonana przebudowa o długości 85m na drodze
o nr ew. dz. 632.
   Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czajków obejmowała 
odcinek 215 m tj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną 
361213W Ruda Wolińska – Czajków do ostatnich zabudowań przy 
drodze o nr ew. dz. 582.

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI I
REKONSTRUKCJA STUDNI
W SEROCZYNIE
   Zostały zakończone prace w ramach rozbudowy sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przepompownią ścieków
w Seroczynie oraz rekonstrukcji studni nr 2 zlokalizowanej na 
terenie Stacji Uzdatniania Wody w Seroczynie.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno –
tłocznej z przepompownią ścieków w Seroczynie.

   Nowo wybudowane kanały grawitacyjne i tłoczne wraz
z przepompownią ścieków odbierać będą ścieki socjalno – 
bytowe z budynków mieszkalnych budownictwa wielo-
rodzinnego (bloki – osiedle mieszkaniowe) i jednorodzinnego 
oraz z budynków użyteczności publicznej w Seroczynie – ulica 
Osiedlowa (334 mieszkańców), ul. Wernera (39 mieszkańców).
   Ścieki z budynków będą odprowadzane istniejącymi i nowo 
wybudowanymi odcinkami sieci grawitacyjnej i kierowane do 
nowej przepompowni ścieków, która przetłoczy je do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej.

   Wodociąg Seroczyn zasilany jest obecnie z dwóch studni 
głębinowych. Stu-dnie te zasilają w wodę 1.652 mieszkańców
w miejscowościach Borki, Kochany, Kołodziąż, Rudnik Duży, 
Rudnik Mały, Seroczyn, Żebraczka poprzez 29,42 km sieci 
wodociągowej oraz 348 przyłączy. W roku 2014 średnia 
produkcja wody na dobę wyniosła 110,3 m³, czyli 40.240 m³
w roku. W wyniku awarii, która miała miejsce w listopadzie
2014 r., wodociąg był za-silany tylko z jednej studni, co stanowiło 
zagrożenie dla płynnych dostaw wody. W związku z powyższym
w trybie pilnym podpisana została umowa na rekonstrukcję 
studni, celem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody dla 
mieszkańców  ww. miejscowości.

OGRODZENIE BOISKA 
SPORTOWEGO W OLEŚNICY

   W maju br. zostały zakończone prace mające na celu wykonanie 
ogrodzenia boiska sportowego w Oleśnicy, przy ogromnym 
wsparciu mieszkańców wsi Oleśnica, którzy nieodpłatnie 
wsparli tą inicjatywę, poświęcając swój czas i energię.
   Członkowie Stowarzyszenia „Kolektyw Oleśnica” wielokrotnie 
zgłaszali obecnym i poprzednim władzom naszej gminy, iż 
powierzchnia boiska sportowego w Oleśnicy jest stale niszczona.  

Rekonstrukcja studni nr 2 zlokalizowanej
na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Seroczynie.

   Było tak pomimo, iż utrzymanie powierzchni boiska w odpo-
wiednim stanie kosztowało członków ww. stowarzyszenia 
mnóstwo czasu i pracy /m.in. nawadnianie, wyrównywanie, 
wałowanie/, które to czynności były wykonywane przez nich 
społecznie /nieodpłatnie/.
   Wychodząc z założenia, że ogrodzenie boiska w Oleśnicy jest nie 
tylko kwestią szacunku dla członków stowarzyszenia oraz ich 
pracy, ale również wynika z obowiązku dbania o mienie gminne, 
uznano,  iż  konie czne prace zostaną przeprowadzone 
niezwłocznie. Ogrodzenie boiska sportowego w Oleśnicy zostało 
wykonane w pierwszej połowie maja 2015 r. Ogrodzenie zostało 
wykonane z siatki oraz podmurówki betonowej prefabrykowanej, 
a jego łączna długość wyniosła ok. 500 metrów.
   Duża część prac została zrealizowana przez samych mie-
szkańców wsi Oleśnica społecznie /nieodpłatnie/. Wszystkim, 
którzy przyczynili się do powstania ogrodzenia należą się 
serdeczne podziękowania!
   Miejmy nadzieję, że służyć będzie ono przez wiele lat, a boisko 
sportowe w Oleśnicy będzie wykorzystywane do celu, dla którego 
powstało, już bez problemów, jakie przysparzały dzikie zwierzęta.

   Roboty zostały przeprowadzone w ramach projektu współ-
�nansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.

Wykonane prace objęły:
1. zasilenie w energię elektryczną,
2. instalację 14 słupów oświetleniowych,
3. wyłożenie alejek parkowych kostką brukową
4. montaż ławek oraz koszy na śmieci.

REWITALIZACJA PARKU 
PODWORSKIEGO W WOLI 
WODYŃSKIEJ
   W wyniku zakończonych prac w parku podworskim w Woli 
Wodyńskiej przybrał on zupełnie nowe oblicze. Mieszkańcy 
zyskali odpowiednie miejsce do miłego spędzania czasu wolnego
i wypoczynku.

GOSPODARCZEFAKTY

    10 września br. odbyło się Zebranie Założycielskie 
Spółdzielni Socjalnej „Serwis Komunalny” z siedzibą
w Wodyniach. W ten sposób powstała pierwsza na terenie 
powiatu siedleckiego spółdzielnia socjalna osób prawnych! 

   Pomysłodawcami założenia spółdzielni, realizującej usługi 
komunalne oraz opiekuńcze byli: Wójt Gminy Wodynie, Wojciech 
Klepacki oraz jego Zastępca, Hubert Pasiak, który . Wiązało się to 
przede wszystkim z rosnącymi wymaganiami mieszkańców Gminy 
Wodynie, koniecznością utrzymania porządku na drogach
i terenach do nich przynależnych. Istotne znaczenie miało również 
to, że samorząd może w ten sposób wspierać własnych mie-
szkańców zagrożonych wykluczeniem, dając im możliwość 
zatrudnienia w spółdzielni socjalnej, której celem jest umo-
żliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji zawodowej. 
   Aby móc założyć spółdzielnię, Wójt Klepacki musiał przekonać 
inną osobę prawną. W pierwszej kolejności udał się do Starosty 
Powiatu Siedleckiego, którego pomysł również bardzo 
zainteresował, zważywszy na cele oraz perspektywę pozytywnych 
skutków społecznych dla mieszkańców powiatu. 
   Założycielami spółdzielni socjalnej są: Gmina Wodynie oraz 
Powiat Siedlecki. To oznacza, że przed Zebraniem Założycielskim 
Rada Gminy oraz Rada Powiatu musiały podjąć uchwały w sprawie 
wyrażenia woli powołania Spółdzielni Socjalnej Serwis 
Komunalny z siedzibą w Wodyniach.
   Spółdzielnia socjalna będzie przedsiębiorstwem społecznym
o rynkowej orientacji. Oznacza to, że będzie funkcjonować, jako 
podmiot rynkowy (z założenia będzie nie tylko realizować zadania 
publiczne, powierzone jej przez Gminę Wodynie i Powiat 
Siedlecki, ale również będzie świadczyć usługi innym podmiotom, 
publicznym i prywatnym, na zasadach rynkowych). Spółdzielnia 
będzie płatnikiem VAT i będzie prowadzić pełną księgowość.
Z drugiej strony będzie to podmiot realizujący specy�czne 
potrzeby osób o niskiej zatrudnialności i niskich kwali�kacjach, 
tworzącym formy ich tymczasowego i stałego zatrudnienia.
 

 

CZYM JEST
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA?

   Spółdzielnia socjalna, to podmiot polskiego prawa, 
łączący cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji 
pozarządowej (przedsiębiorstwo społeczne). Jest 
podmiotem ekonomii społecznej, któr y daje 
możliwość rozpoczęcia i kontynuowania pracy oraz 
innych form aktywności zawodowej osobom, którym 
trudno samodzielnie funkcjonować na rynku pracy. 
Ponadto prowadzi działania mające na celu 
odbudowanie i  podtrzymanie umie-jętności 
uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i 
pełnienia ról  społecznych w miejscu prac y, 
zamieszkania lub pobytu.
   Pomimo tego, że spółdzielnia socjalna, jako 
instytucja prawna  pojawiła się wraz z ustawą z dnia 27 
kwietnia 2006, to dopiero na mocy ustawy z dnia
z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spół-
dzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw, jest możliwość zakładania spółdzielni 
socjalnych przez jednostki samorządu terytorialnego, 
organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby 
prawne. 

W ramach projektu członkowie założyciele mają wsparcie
w postaci: dotacji inwestycyjnej w wysokości 100 tys. zł, wsparcia 
pomostowego (1500 zł na jednego pracownika, łącznie ok. 15 tys. 
zł.) oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze, w tym bezpłatne usługi 
prawne, księgowe i marke-tingowe. 
   W ramach projektu w drugiej połowie września zostanie 
zakupiony sprzęt niezbędny do realizacji usług, w tym: rębak 
skorpion 160 d, ciągnik rolniczy Massey Ferguson model 3085, 
kosiarka Bijakowa boczna BBK 160, podkrzesywarka STIHL HT 
101. Sprzęt będzie przechowywany w użyczonym przez Gminę 
Wodynie budynku przy ul. Siedleckiej 43.
   Przykłady funkcjonowania innych spółdzielni socjalnych osób 
prawnych napawają optymizmem. Przy założeniu wspólnego 
zaangażowania Gminy Wodynie i Powiatu Siedleckiego jest 
ogromna szansa na sukces komercyjny i ob�te owoce społeczne. 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
„SERWIS KOMUNALNY”



   Oprócz wielu konkursów matematycznych Zespół Szkół
w Wodyniach  organizuje konkursy związane z patronem Szkoły – 
Janem Pawłem II. 
Po raz drugi nasi reprezentanci wzięli udział w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie o Janie Pawle II, organizowanej przez  Olimpus.  

   14 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół w Wodyniach zorganizowano 
Święto Rodziny. W imprezie udział wzięli Pan Wójt Wojciech 
Klepacki, Pan Wicestarosta Siedlecki Michał Okniński, zastępca 
Wójta Gminy Wodynie Pan Hubert Pasiak, radni gminy Wodynie, 
Pani Dyrektor ze Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej, 
zaproszeni goście, rodzice, uczniowie, dyrekcja, wychowawcy, 
pracownicy szkoły oraz chętni mieszkańcy gminy Wodynie. 
Występom i zabawom towarzyszyła rodzinna i wesoła atmosfera. 
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Wychowawczyni klasy I b Agnieszka Piwowarczyk

   Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, 
aktorskie, muzyczne i taneczne. Rodzice uczniów klasy I b pod 
opieką wychowawczyni  podjęli się niezwykle ciekawego 
wyzwania - wystąpienia w przedstawieniu pt. „Kaczka 
Dziwaczka”. Nie musieli tego robić, ale chcieli. Zgłosili się, żeby 
ich pociechy zobaczyły, że mama i tata też potra�ą się cieszyć, 
śmiać, bawić. W życiu trzeba próbować czegoś nowego, bo nigdy 
nie wiemy, kiedy może zdarzyć się coś, co zmieni nasze podejście 
lub myślenie. W każdym momencie życia możemy odkryć
w sobie ukryty talent, potencjał czy znaleźć radość w tworzeniu. 
Kostiumy i gra aktorska wzbudziły wśród zgromadzonej 
publiczności  duży podziw. Zabawa była niezapomniana, a miny 
dzieciaków bezcenne. Najlepszym podsumowaniem tego dzieła 
było pytanie jednego z mieszkańców Wodyń „A skąd przyjechał 
ten teatrzyk?”. Rodzice włożyli całe swoje serce w to przedsta-
wienie. Efekt był naprawdę zdumiewający. Za odwagę, wysiłek
i dystans do siebie Rodzice otrzymali od widowni ogromne 
brawa i moc uśmiechów. GRATULACJE!!!

SZKOLNE

WODYNIE - SUKCESY
UCZNIÓW W KONKURSACH

    Wszyscy laureaci otrzymali 
dyplomy, a na koniec roku 
piękne nagrody książkowe. 

Laureatom gratulujemy, 
jesteśmy z nich dumni.

Oprac. Stanisława Urbanek 

RUDA WOLIŃSKA - 
RODZINNY

PIKNIK INTEGRACYJNY
   Maj i czerwiec to miesiące, które swoją aurą przypominały
o zbliżających się wakacjach i zasłużonym odpoczynku. Jednak był 
to również czas intensywnego wysiłku intelektualnego, a także 
�zycznego. Miesiące te ob�towały bowiem w imprezy plenerowe, 
które mają ogromne znaczenie w integracji lokalnego środowiska. 
To czas nieocenionej współpracy nauczycieli, uczniów, rodziców
i władz samorządowych oraz wszystkich mieszkańców, którzy 
aktywnie włączają się do podjętych przedsięwzięć, umilając je 
swoją obecnością.

   W ramach realizacji dwóch projektów II edycji 
Konkursu na inicjatywy oddolne programu „FIO – 
Mazowsze Lokalnie”: „Przygoda z teatrem” i „Od 6-
latka do 60-latka” we współpracy z Lokalną Grupą 
Działania Ziemi Siedleckiej,  która użyczyła 
osobowości prawnej, podjęto nowatorskie działania 
wsparte �nansowo środkami z uzyskanej dotacji. 
Piknik Rodzinny, który odbył się 21 czerwca stał się 
doskonałą okazją, aby je zaprezentować szerszemu 
gronu odbiorców. Licznie wzięli w nim udział 
uczniowie wraz z rodzinami, zaproszeni goście oraz 
okoliczni mieszkańcy.
   Tuż po części o�cjalnej, a jeszcze przed własnym 
występem, nasi mali aktorzy mieli okazję obejrzeć 
profesjonalistów, którzy zaczarowali nas nie tylko 
kostiumami, ale i dekoracją, którą perfekcyjnie 
dopełniało oświetlenie. Tak poznaliśmy przygody 
Wilka Gwizdały w aranżacji i wykonaniu Studia 
Artystycznego Czarodziej z Warszawy. Czy się 
podobało? Wystarczyło spojrzeć na zasłuchane
i zapatrzone twarze dzieci i dorosłych.
   Choć pogoda płatała nam tego dnia �gle
i przysporzyła sporo zamieszania nikogo to nie 
zniechęciło. Na tegorocznej scenie zadebiutowali nie 
tylko najmłodsi aktorzy w przepięknych strojach
z równie pięknymi recytacjami i wokalami, ale i ci, 
którzy szkolne akademie już tylko wspominają
z rozrzewnieniem. 
   Wielkie uznanie należy się dorosłym aktorom – 
rodzicom i dziadkom, którzy przełamując tremę
i wykazując się nie tylko odwagą, lecz i talentem 
zaprezentowali nowoczesną wersję Kaczki Dziwaczki 
i Na straganie – sam Brzechwa byłby pod wrażeniem!
   Wszyscy aktorzy doskonale prezentowali się na tle 
wspaniałej scenogra�i, w którą wiele wysiłku włożyli 
nasi uzdolnieni nauczyciele. Wyglądali profesjonalnie 
i uroczo, dzięki pracy własnych rąk, a Maluchy
z oddziału przedszkolnego dzięki mozolnej
i niezwykle kreatywnej pracy pani Moniki Będko-
wskiej. 
   Nie brakowało pełnych humoru występów podczas 
konkursu Eko Moda. Wszystkie stroje przygotowane 
zostały zgodnie z najnowszymi światowymi trendami, 
wykonane z materiałów, które możemy nazwać 
„ekologicznymi”. Większość to odpady lub rzeczy, 
które były o krok od wylądowania w kuble na śmieci. 

Młodzi projektanci dali im kolejną szansę stania się użytecznymi, coś 
co możemy nazwać „drugim życiem”. Stworzyli kreacje, które są nie 
tylko praktyczne i oryginalne, ale również mało kosztowne. Każde 
wyjście po wybiegu w niezwykłym stroju publiczność nagradzała 
gromkimi brawami, dodając otuchy początkującym modelom
i modelkom.

Na tej, ulubionej przez wszystkich, imprezie ogromnym zaintere-
sowaniem cieszyły się animacje i malowanie twarzy, ale dosłownie 
każdy znalazł coś dla siebie, począwszy od pompowanych zjeżdżalni 
dla najmłodszych, 

humorystyczne i te całkiem poważne inscenizacje, popisy zręczności
i sprawności �zycznej czy sportowe konkurencje indywidualne
i rodzinne. Profesjonalną oprawę muzyczną całej imprezy zapewnił 
zespół Odrobiński Band a dopełniały ją wokalne występy naszych 
rozśpiewanych uczniów i miłych gości z GOK-u pod opieką pani 
Doroty Todorskiej.
   Wiele emocji przyniosła również loteria fantowa, a zwłaszcza 
losowanie kilkunastu atrakcyjnych nagród. W trakcie pikniku za 
symboliczną opłatą, można było posmakować przekąski z grilla, 
pyszne domowe ciasta oraz zapiekanki. Aby spalić zbędne kalorie 
ochotnicy brali udział w rozgrywkach sportowych lub próbowali 
wcisnąć się do wozu strażackiego, aby ruszyć w pełną emocji podróż po 
okolicy.
   Wszystkich organizatorów cieszy fakt, iż z roku na rok coraz śmielej i 
efektywniej w poszczególne zadania włączają się rodziny naszych 
wychowanków, absolwenci szkół oraz licznie przybywająca 
publiczność.
   Ta impreza, trwale wpisana w kalendarz pracy naszej szkoły, choć 
wymaga wiele trudu i dni przygotowań, jest niezwykle ważna, gdyż 
stanowi doskonałą okazję do spotkań w szerszym gronie, wspólnego 
spędzania wolnego czasu. To postawy dorosłych kształtują zachowanie 
i osobowość dzieci, przykład musi iść z góry. Takie działania uczą 
szacunku i doceniania wzajemnych starań, włożonej pracy – zarówno 
swojej jak i innych. 

Za zakończenie warto zacytować Konfucjusza:
Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż – zapamiętam.

Pozwól wziąć udział, a… wzbudzisz we mnie pragnienie.
Wspólnymi wysiłkami możemy wzbudzić w dzieciach pragnienie do 
aktywnego wypoczynku, zdrowych nawyków i chęci integracji 
społecznej. Bo przecież przyjemniej jest żyć w zgodzie i atmosferze 
wzajemnej pomocy, współpracy i dobrej zabawy, nawet kiedy wymaga 
ona wysiłku i zaangażowania – a może zwłaszcza wtedy!

oprac. p. Elwira Jankowska, SP w Rudzie Wolińskiej
 

RUDA WOLIŃSKA - 
PROGRAM TRZYMAJ FORMĘ –

 DZIEŃ ZDROWIA
   W roku szkolnym 2014/2015 szkoła realizowała program 
„Trzymaj Formę”. Celem programu było uświadomienie 
zagrożeń dla młodego organizmu wynikających z niewła-
ściwego odżywiania, propagowanie zdrowego stylu życia
i aktywności �zycznej.
   Odbyły się zajęcia o tematyce pro�laktycznej, na których 
uczniowie mogli wyliczyć swoje BMI, sprawdzić ilość 
spożywanych kalorii , odczytać znaczenie etykiet swoich 
ulubionych produktów oraz zabawić się w dietetyków i ułożyć 
tygodniowy jadłospis z uwzględnieniem zapotrzebowania na 
kalorie, a także samodzielnie wykonać zdrowe potrawy.
Również rodziców nie minęła akcja „Trzymaj Formę” i na 
zebraniu zostali zapoznani ze skutkami nieprawidłowego 
odżywiania.
   Przez cały rok szkolny Samorząd Uczniowski angażował się
w projekt „Trzymaj Formę” poprzez organizację „Dni Zdrowia” 
– w wyznaczony dzień SU kontrolował i skrupulatnie notował 
czy wszyscy przynieśli do szkoły na drugie śniadanie 
owoc/warzywo lub „zdrową kanapkę”. Tego dnia łasuchy nie 
miały lekko… panował zakaz podjadania słodyczy, ale każdy dał 
radę i wprowadzał więcej takich „dni bez słodyczy” do swojego 
życia.
Ponadto uczniowie wzięli udział w licznych konkursach
o tematyce zdrowotnej – opracowywali krzyżówki, odpowiadali 
na pytania quizu, tworzyli własne prezentacje multimedialne. 
Wysiłek i zaangażowanie opłaciły się, wiele dzieci zdobyło 
dyplomy, nagrody i różne upominki.

Do tej grupy należą: 
Mateusz Krzyziński – 8 miejsce
Milena Majek    – 10 
Marcin Stosio   – 12
Wiktoria Aryż   – 14
Patrycja Guzek – 14
Wioletta Śledź  – 14
Artur Soćko      – 15

Julia Śledź - uczennica klasy II b
SP w Wodyniach zajęła II miejsce

w Rejonowym Konkursie Recytatorskim
im. Kornela Makuszyńskiego.

  Olimpiada odbyła się
30 marca 2015 roku. 
W całej Polsce na etapie 
gimnazjalnym test 
rozwiązywało 3673 
uczniów. Z województwa 
mazowieckiego wzięło 
udział 1863,  z naszej 
szkoły 19 gimnazjalistów.
    Laureatami tej 
olimpiady zostają 
uczniowie, którzy zajęli 
do 15 miejsca wśród 
wszystkich piszących.
W ubiegłym roku 
mieliśmy jednego 
laureata - Milenę Majek  
w roku bieżącym, aż 7 
uczniów otrzymało
tytuł laureata.

WODYNIE - 
PIKNIK RODZINNY 2015



Trzymaj formę cały rok! 

KLIMATY
Nr 2/2015 (wrzesień 2015)

Następnie uczennice z kl. VI zapre-
zentowały swoją książeczkę – 
opowieść z życia pszczoły, w której  
przedstawiły ważną rolę tych owa-
dów w naszym świecie. Zgodnie
z powiedzeniem, że „sport to zdro-
wie” nie można było Dnia Zdrowia 
zakończyć inaczej niż wspólnym 
aerobikiem na boisku szkolnym.

   10 czerwca 2015r. odbyło się podsumowanie projektu. Pierwsza 
prezentacja okazała się przestrogą dla młodych i tych trochę starszych 
przed zgubnym działaniem używek. Druga prezentacja przypomniała 
nam o zasadach zdrowego odżywiania oraz ujawniła jakie chwyty 
marketingowe stosują �rmy, aby sprzedać – nie zawsze zdrowy produkt- 
jako ten pełnowartościowy dla naszego organizmu. 

oprac. p. Anna Kazimierczak
SP w Rudzie Wolińskiej

RUDA WOLIŃSKA - 
WIOSKA INDIAŃSKA

   Miło, sympatycznie i wesoło. Tymi słowami można określić atmosferę 
panującą w Wiosce Indiańskiej w Grali, gdzie dzieci z naszej szkoły bawiły 
się z okazji Dnia Dziecka. Nie da się ukryć, że zabawa zajmuje znaczną 
część życia każdego przedszkolaka i tego trochę większego, ,,dużego” 
malucha – myślę tu o uczniach klasy IV, V i VI. I bardzo dobrze! Śpiew, ma-
lowanie twarzy, gra na instrumentach, strzelanie z łuku i strzelby a także 
tańce z prawdziwymi Indianami bardzo się podobały nie tylko uczniom, 
ale i nauczycielom. Po kilku godzinach wspaniałej zabawy usłyszeliśmy 
dziwne odgłosy z naszych brzuszków. Najwyższy czas było coś tam 
,,wrzucić”. Oto zadbały oczywiście panie, które przygotowały przepyszne 
kiełbaski i pieczone ziemniaczki. Pychota! Czas spędzony wśród przyjaciół 
upłynął pod hasłem dobrej zabawy.
   Wolontariusze i ludzie dobrej woli, to duet, bez którego żadna z tych akcji 
nie miałaby miejsca. Pierwsi niezbędni są, by zaplanować i zrealizować cel, 
drudzy, by ten cel mógł być zrealizowany.

oprac. p. Anna Pietrasik, SP w  Rudzie Wolińskiej

7

SEROCZYN - TURYSTYCZNIE NA WIOSNĘ

Wiosenna aura i zbliżające się wakacje zawsze wyzwalają turystyczną energię 
Wszak podróże ponoć kształcą… Uczniowie Zespołu Szkół w Seroczynie taki 
„turystyczny zapał” też mają i chętnie – na miarę możliwości – go wykorzystują
i realizują.

28 maja klasy I i III szkoły podstawowej wzięły udział w wyjeździe do Warszawy. 
Uczestnicy obejrzeli nowa adaptację „Czerwonego Kapturka” w Teatrze Guliwer, 
odwiedzili Ogród Zoologiczny i spacerowali urokliwymi uliczkami Starego Miasta. 

W dniach od 10 do 13 czerwca odbyła się wycieczka uczniów klas IV-VI szkoły 
podstawowej. Była ona planowana i przygotowywana właściwie od początku roku 
szkolnego. 42 uczniów pod opieką wychowawców klas oraz p. dyr. Polaka wyruszyło 
min. na podbój tatrzańskich szlaków: zobaczyli Dolinę Kościeliską, Jaskinię Mroźną
i Morskie Oko. Zwiedzili także Zakopane oraz szaleli w Parku Wodnym. Oprócz 
najwyższych polskich gór w programie znalazł się również historyczny Kraków
i "miniaturowy" Inwałd.

Wcześniej przygotowana została oprawa 
liturgiczna: czytania, śpiewy i modlitwa 
wiernych. Dzieci Komunijne były ubrane
w swoje uroczyste stroje. Po Mszy Św. ucze-
stnicy poznali historię Sanktuarium i prze-
szli leśne ścieżki Drogi Krzyżowej. Drugim 
punktem wyjazdu był Park Rozrywki
i Edukacji - "Farma Iluzji". Blisko trzy 
godziny tr wała wędrówka jej "czaro-
dziejskimi" ścieżkami zakończona ogni-
skiem z kiełbaskami. 

Oprócz tych „dalekich podróży” odbyło 
się wiele klasowych spotkań przy ognisku
i rajdów rowerowych po okolicy. Wszystkie 
wyjazdy są powiązane z realizacją określo-
nych zagadnień podstawy programowej.

[JE]

SEROCZYN - 
WIOSENNE SUKCESY

Już po raz 32 odbył się Konkurs Recytatorski im. Kornela 
Makuszyńskiego. W tym roku jego organizatorem był Miejski 
Ośrodek Kultury w Siedlcach. Nasi szkolni recytatorzy od lat 
odnoszą w tym konkursie liczne sukcesy. Nie inaczej było 
również w tym roku.

W eliminacjach gminnych Kinga Kania  i Arkadiusz Kania  
zajęli II miejsce w kategorii klas I-III, a Anna Eleryk zajęła I 
miejsce w kategorii klas IV-VI. Wyróżnienia w swoich 
kategoriach zdobyli Paweł Eleryk i Alicja Miszta . Wymienieni 
uczniowie reprezentowali naszą szkołę  w eliminacjach 
powiatowych.

W Gminnym Konkursie Ortogra�cznym „Dyktando”, który 
odbył się w Zespole Szkół w Wodyniach Konrad Maciejewski (kl. 
VI) zajął drugie miejsce w kategorii szkół podstawowych, a 
Małgorzata Urbanek (kl.III) była piąta wśród gimnazjalistów.

Nie zabrakło również sukcesów sportowych naszych uczniów. 
Oprócz wspomnianych już zwycięstw w Biegach Majowych nasza 
reprezentacja zajęła II miejsce w Para�adzie Dekanatu 
Domanickiego, która odbyła się 23 czerwca w Żeliszewie. Z kolei 
podczas Powiatowych Zawodów Lekkoatletycznych, 8 czerwca na 
Stadionie Pogoni w Siedlcach, Aleksandra Świątek zwyciężyła w 
konkurencji skoku wzwyż.

Wielu naszych uczniów brało udział  w konkursach 
plastycznych. Wyróżnienie w Konkursie „Z wizytą u Państwa 
Reymontów” 2015 zdobyła uczennica kl. III Kinga Ośko. 

[JE]

12 i 13 maja, w Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" w 
Chlewiskach, spotkali się recytatorzy z powiatu siedleckiego 
Jury wysłuchało blisko 70 recytacji, a nasi reprezentanci 
odnieśli wielki sukces: Kinga Kania zajęła III miejsce w 
kategorii klas I-III, a Ania Eleryk I miejsce w kategorii IV-VI. 
Ponadto Arkadiusz Kania otrzymał wyróżnienie.

W Finale Konkursu, który odbył się 9 czerwca w Sali 
Widowiskowej MOK w Siedlcach Anna Eleryk zajęła III 
miejsce!

22 czerwca uczniowie klasy II wraz z rodzicami
i  rodzeństwem wzięli  udział  w wyjeździe 
pielgrzymkowo-rekreacyjnym. Pierwszym punk-
tem wyjazdu było nawiedzenie Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej w Górkach k. Garwolina oraz 
udział we Mszy Świętej odprawionej przez Pro-
boszcza miejscowej Para�i Ojca Czesława Knebla ze 
Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. 

MAJOWE ŚWIĘTO
W SEROCZYNIE

W centrum uwagi pozostały jak 
zwykle cztery biegi majowe pod 
hasłem „Zwycięzcą jest każdy, kto 
ukończy bieg”. Ta myśl od początku 
podkreśla ideę organizatorów: nie 
walcz z innymi, lecz z samym sobą, 
ze swoją słabością, niechęcią, 
lenistwem. W czterech biegach 
wzięło udział 186 uczestników. 
Zwycięzcami i zdobywcami 
Pucharów zostali: Jakub Juszczuk, 
Igor Juszczuk, Bartosz Wysocki
i Łukasz Staniak. Na podium,
w poszczególnych kategoriach 
znaleźli się również: Paweł Eleryk, 
Jakub Bieniek, Wiktoria Wojda, 
Małgorzata Kublik, Wiktoria 
Bieniek, Damian Stosio, Grzegorz 
Kublik, Natalia Rogala, Malwina 
Rosa, Rafał Prochenka, Kamil 
Karasiński, Marlena Michalczyk, 
Andżelika Listopad, Magdalena 
Wysocka, Mariusz Paudyna, Tomasz 
Skóra, Andżelina Rogala, Wioletta 
Kluska, Daria Staniewicz, Grzegorz 
Kosut,  Adrian Pilich, Patryk 
Kluska, Klaudia Troć, Alicja 
Parobczy i Agnieszka Michalczyk. 
Drużynowo zwyciężyły Szkoła 
Podstawowa i Gimnazjum
z Seroczyna.

Zwycięzców oklaskiwał również Poseł na Sejm RP 
Krzysztof Borkowski.

Tegoroczny Festyn był szczególnie udany. Duża
w tym zasługa pięknej pogody, ale przede wszystkim 
wielu Przyjaciół Szkoły, którzy swoją życzliwością
i o�arnością wspomagają organizatorów. Dzięki temu, 
oraz dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli, 
pracowników, rodziców i uczniów udaje się zorga-
nizować atrakcyjną imprezę mimo niezbyt impo-
nującego budżetu. Imprezę, która jest jedną
z najstarszych w regionie.

Wszystkim, którzy okazali swoją pomoc, życzliwość 
i wsparcie serdecznie dziękujemy!

Uroczystości rozpoczęły się o godz.11.00 Uroczystą 
Mszą Świętą w Intencji Ojczyzny, odprawioną w miejsco-
wym Kościele pw. Nawiedzenia N.M.P przez Ks. 
Proboszcza Bogdana Potapczuka. Następnie uczestnicy 
przenieśli się na boisko przy Zespole Szkół, gdzie 
Dyrektor Jan Polak powitał wszystkich zebranych, głos 
zabrał Wójt Gminy Wodynie p. Wojciech Klepacki,
a uczniowie seroczyńskiej szkoły, w krótkim słowno-
muzycznym montażu, przybliżyli wydarzenia sprzed 224 
lat.

I zaczęło się prawdziwie majowe, rodzinne święto-
wanie! Atrakcji było wiele: na scenie koncertowały 
zespoły Rostkowski Country Band i CRASH, Maria 
Osińska, występowali uczniowie i przedszkolaki, za-
tańczyła grupa taneczna „Musicalowej Akademii Talen-
tów”, a swoje umiejętności zaprezentował KAWASHI 
TEAM. Przybyli również nasi przyjaciele z Klubu 
Motocyklowego ARMATY ze Stoczka Łukowskiego. 
Instruktorzy GOK w Wodyniach kolorowali dziecięce 
twarze, a na dmuchanych zjeżdżalniach odbywało się 
szaleństwo zabawy! Rada Rodziców przygotowała 
kulinarne smakołyki, a nad sprawnym przebiegiem 
imprezy czuwał prowadzący: wicedyrektor Janusz Eleryk.

Dekoracji najlepszych dokonali Wicestarosta 
Siedlecki p. Michał Okniński, Wójt Gminy 
Wodynie p. Wojciech Klepacki, Przewodniczący 
Rady Gminy Wodynie p. Mirosław Michalczyk i 
Dyrektor Zespołu Szkół w Seroczynie p. Jan 
Polak. 
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WODYNIE
   Projekt "Ścieżkami do przeszłości" dotyczy przywrócenia 
społeczności miejsca historycznego, sięgającego XIV w., 
związanego z budową pierwszego kościoła przez dziedzica 
tutejszych dóbr Stefana Wodyńskiego, który uposażył go w do-
bra ziemskie, co pozwoliło na formalne zatwierdzenie i erekcję 
kościoła pw. Bożego Ciała. Stało się to 5 lipca 1445 roku
i przyczyniło się do uzyskania praw miejskich dla Wodyń. 
Spalony przez Szwedów w 1657 r. wzniesiony od nowa przez 
proboszcza ks. Krzysztofa Choińskiego przetrwał 115 lat. 
Kiedy zaczął chylić się ku upadkowi pani na włościach Aniela
z Rzewuskich Załuska wybudowała nowy kościół, na nowym 
miejscu, konsekrowany w 1777 r. Służy on para�i Wodynie do 
dzisiaj, a w miejscu starego kościoła powstała kaplica 
Załuskich i Newelskich.
   Na dzień dzisiejszy z pomocą 12 wolontariuszy, sprzętu 
niezbędnego do wykonania prac (ciągnika z wysięgnikiem, 
piły motorowej, kosy spalinowej, kosy ręcznej) udało się 
oczyścić teren wokół kapliczki z zarośli i krzewów, usunąć 
suche gałęzie z drzew, przygotować teren do dalszych działań, 
które ze względu na sierpniowe upały oczekują na dalsze prace.
Podjęte działania będą wymagały kontynuacji, bowiem 
otrzymane środki �nansowe pozwolą na zagospodarowanie 
terenu wokół kapliczki. Jednak sama kapliczka potrzebuje 
większej kwoty pieniędzy na remont budynku, jak też 
wyposażenia wnętrza kapliczki, działań pod czujnym okiem 
konserwatora zabytków. O dodatkowe środki będziemy się 
ubiegać z FIO Mazowsze Lokalnie w następnej edycji 2016 r.

"ŚCIEŻKAMI DO PRZESZŁOŚCI" 

Dorota Pankowska
Członek grupy nieformalnej

RUDA WOLIŃSKA

   Innowacyjność naszego projektu polega na współpracy 
różnych środowisk i wspólnej realizacji celów nastawionych na 
integrację społeczności lokalnej. Działania skupione są wokół 
twórczości artystycznej i mają na celu udowodnienie,
że wspólnie możemy być jeszcze bardziej twórczy, aktywni
i świetnie zorganizowani. Chcieliśmy i nadal chcemy, aby nasi 
uczniowie, absolwenci oraz rodzice i dziadkowie naszych 
podopiecznych byli nie tylko biernymi odbiorcami, ale 
aktywnie włączali się w proces twórczy. Liczyliśmy, że może się 
to okazać ważnym i pouczającym doświadczeniem dla 
wszystkich stron – i tak też się stało. 

PROJEKT „PRZYGODA Z TEATREM”
Jeden z projektów, jaki realizujemy przy Szkole 

Podstawowej w Rudzie Wolińskiej we współpracy
z Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej, która 

użyczyła osobowości prawnej, oraz przy wsparciu 
nauczycieli, uczniów, ich rodziców a nawet dziadków 

oraz innych zaprzyjaźnionych osób nosi tytuł: 
„Przygoda z teatrem”. 

   W dotychczasowych 
pracach uczestniczyli: 
proboszcz tutejszej 
para�i-Henryk 
Skolimowski, mieszkańcy 
Wodyń (Katarzyna 
Markiewicz, Zbigniew 
Redosz, Marian Pliszka,
Henryk Wysocki,
Adam Kłos, Kamil Kłos, 
Henryk Redosz, Jerzy 
Majek oraz niżej 
podpisana), a także
osoby z innych 
miejscowości (Paweł 
Szostek - Wola 
Wodyńska, Przemysław 
Bogusz -Łomnica, 
Szostek Marek-Seroczyn),

Integracja pokoleń na scenie
   Na profesjonalnie urządzonej scenie, co możliwe było również 
dzięki do�nansowaniu, aktorzy w wieku od 5 do 60 lat, wystawili 
nowoczesną wersję Kaczki Dziwaczki i Na straganie. Oczywiście 
nastąpiło to po wielu wyczerpujących, ale pełnych humoru i nieco-
dziennych pomysłów próbach i spotkaniach. A wyglądało to mniej 
więcej tak: 

   Pomysłowość, żywiołowość i talent organizatorski wszystkich 
uczestników projektu sprawiły, że jedni z zapałem wchodzili na scenę 
zachwycając widownię, inni z energią tę scenę dla nich przygo-
towywali. Podziękowania należą się również wszystkim nauczy-
cielom, którzy włączyli się w wykonanie dekoracji. Nie można nie 
wspomnieć o pięknych kostiumach wykonanych przez uczestników 
według własnych projektów i własnymi rękoma lub dzięki profe-
sjonalnemu wsparciu pani Moniki Będkowskiej, za sprawą której 
cały oddział przedszkolny wyglądał jak stadko wesołych kaczuszek.

   Żywimy głęboką nadzieję, że wszyscy uczestnicy poczuli,
że otrzymali wynagrodzenie w najszlachetniejszej postaci… własnej 
satysfakcji oraz potwierdzenia swojej wartości i niezaprzeczalnego 
talentu. Czego dowodem mogą być te zdjęcia:

   Kolejnym zadaniem, którego celem stało się zaprezentowania 
szerszej publiczności, w tym dorosłym i najmłodszym dzieciom, 
magii teatru było zaproszenie zespołu artystycznego na Piknik 
Rodzinny. Profesjonaliści, zaczarowali nas nie tylko kostiumami, ale 
i dekoracją, którą perfekcyjnie dopełniało oświetlenie. Tak pozna-
liśmy przygody Wilka Gwizdały w aranżacji i wykonaniu Studia 
Artystycznego Czarodziej z Warszawy. Czy się podobało? 
Wystarczyło spojrzeć  na  zasłuchane i zapatrzone twarze dzieci
i dorosłych.

Bliskie spotkania z muzyką 
   Zanim my zabawiliśmy się w teatr, uznaliśmy, że najpierw musimy 
zaprzyjaźnić się z szeroko rozumianą sztuką. Jednym z pierwszych 
działań, jakie w tym kierunku podjęliśmy był udział w wyjątkowych 
Spotkaniach z muzyką organizowanych przez tutejszy GOK. 
Przebiegło ono w towarzystwie wybitnych artystów Filharmonii 
Narodowej, którzy na kameralnej scenie zaprezentowali cieszącą się 
światową sławą operę Bedricha Smetany Sprzedana narzeczona. 
   Oczarowało nas nie tylko pełna humoru aranżacja, ale przede 
wszystkim brzmienie basów i sopranów wokalistów przy 
akompaniamencie fortepianu. „Muzyka łagodzi obyczaje” – teraz już 
jesteśmy tego pewni! Tak wspaniałe spotkania ze sztuką działają na 
nas relaksująco a jednocześnie ożywczo, zachęcają do podejmowania 
wysiłku twórczego, który odbiorcom może przynieść wiele 
przyjemnych doznań. 
   Pozazdrościliśmy. I to jeszcze bardziej zmotywowało nas do 
realizacji ambitnych planów, aby słowem, dźwiękiem i gestem 
przybliżyć widzom utwory znane od pokoleń przez naszych 
dziadków i rodziców. 

Warsztaty teatralne 
   Mniej więcej w tym samym czasie, chcąc usprawnić swój aktorski 
warsztat i lepiej przygotować do zbliżającego się wielkimi krokami 
występu na piknikowej scenie, grupa chętnych dzieci i młodzieży 
wzięła udział w integrujących warsztatach teatralnych.
   Dwa spotkania przebiegły w niezwykle przyjaznej atmosferze, 
pierwszą grupą byli uczniowie z kl. IV-VI, którzy w cudownej 
czerwcowej aurze próbowali swych sił w dramie i improwizacji pod 
specjalistycznym okiem pani Doroty Todorskiej – trenera dramy. 
Spotkanie miało na celu integrowanie uczestników, rozwijanie ich 
kreatywności, umiejętności współpracy i organizacji. 

Szczególną pomysłowością i inwencją grupy wykazały się podczas 
odgrywania scenek rodzajowych. Wszyscy uczestnicy byli 
zachwyceni zajęciami i z niecierpliwością czekali na kolejne 
twórcze spotkania. Nastąpiło ono w połowie czerwca w jeszcze 
liczniejszym i bardziej zmotywowanym do twórczej działalności 
gronie. Podczas tych warsztatów każdy odkrył coś nowego dla 
siebie i w sobie. Wszyscy, zarówno maluchy jak i starszaki, byli 
zgodni co do jednego: teatralna ekspresja zbliża ludzi i otwiera na 
świat. 
   Dziękujemy pani Dorocie za tę wspaniałą lekcję i liczymy na 
kolejne spotkania. 

   Ostatnie zadanie, jakie będziemy realizować na przełomie 
września i października, to już sama przyjemność. Wizyta
w siedleckim Centrum Kultury i Sztuki to kolejna dobra okazja do 
kontaktu z profesjonalnymi aktorami, do zarażenia się teatralnym 
bakcylem. To również próba podziękowania wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób zaangażowali się w realizację projektu 
„Przygoda z teatrem” a także zacieśniania więzi, które zaistniały 
podczas wspólnych spotkań. Będziemy wspólnie celebrować 
niesamowite chwile podczas rodzinnej niedzieli w teatrze.
   Nie sposób wymienić wszystkich, którym należą się gorące 
podziękowania i zarazem gratulacje. Niech przyjmą je Ci, którzy 
przełamując tremę dali popis aktorskich umiejętności i/lub 
wspierali swoje pociechy na scenie. Pomysłodawcy, którzy 
projektowali, wycinali i szyli kostiumy dla siebie jak i młodszych
i tych nieco starszych aktorów. Osoby dbające o dekoracje, 
rekwizyty i nagłośnienie, oprawę muzyczną i taneczną oraz te, 
które w domowym zaciszu cierpliwie realizowały wszystkie nasze 
pomysły. Nieocenieni byli też tacy, którzy dobry słowem
i kreatywnym myśleniem motywowali nas do dalszej pracy. 
Składamy podziękowania również dla członków Lokalnej Grupy, 
którzy niestrudzenie służą pomocą w zmaganiach z for-
malnościami i dokumentacją projektu

którym dziękuję za zaangażowanie i pracę dla dobra wspól-
nego! Wielu zainteresowanych, jeszcze niezdecydowanych 
zachęcam do udziału w naszych działaniach!

   Większość zadań zrealizowaliśmy już w czerwcu, pozwoliły nam na 
to środki pozyskane dzięki uczestnictwu w II edycji Konkursu na 
inicjatywy oddolne programu „FIO – Mazowsze Lokalnie”: 
Priorytetowym zadaniem było wspólne przygotowanie sztuki 
teatralnej, scenogra�i i kostiumów a �nalnie wystawienie spektaklu 
w czasie Pikniku Rodzinnego 21 czerwca, gdyż wówczas jako Grupa 
Artystyczna mogliśmy zaprezentować się jak najszerszej 
publiczności. I choć czasu mieliśmy niewiele, chęci i zapału 
wystarczyło, aby przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem! Czekając 
na ujawnienie się talentów aktorskich, wrażliwości na sztukę, odwagi 
i gotowości do przeżywania emocji i eksponowania ich głosem, 
mimiką oraz mową ciała nie spodziewaliśmy się tak żywego 
zaangażowania ze strony społeczności lokalnej.

Przed Nami perspektywa dalszej współpracy,
aby tak owocnej i efektownej jak dotychczas.

Do zobaczenia! 
Koordynator projektu „Przygoda z teatrem” 

Elwira Jankowska

PROJEKT
„OD 6-LATKA DO 60- LATKA”

   W trakcie trwania projektu planujemy zrealizować następujące 
działania:

1. Sport to zdrowie: nordic walking, konkursy sportowe 
rodzinne. 

2. Pyszności z naszych ogródków, pól, łąk i lasów – degustacja
i konkurs na najbardziej oryginalną potrawę; konkurs dla 
tatusiów i dziadków, na własnoręczne wykonanie 
oryginalnej ozdoby do ogródka, czy na podwórko. 
Rozstrzygnięcie konkursu podczas pikniku rodzinnego. 

3. Muzyka łączy pokolenia – zaproszenie koła gospodyń 
wiejskich, nauka dzieci szkolnych kilku ludowych piosenek, 
w zamian dzieci nauczą starsze osoby piosenek nowo-
czesnych. Wspólny występ dzieci i pań z koła podczas 
pikniku rodzinnego. 

4. Babcie – dzieciom i dzieci – babciom. Babcie uszyją do 
oddziału przedszkolnego poduszki i oryginalne maskotki, 
natomiast dzieci wprowadzą swoich dziadków w świat 
komputera i Internetu.

5. Wycieczka do kina, Muzeum regionalnego – dla zaanga-
żowanych uczestników projektu. 

6. Biblioteka szkolna nie tylko dla dzieci – zakup książek dla 
dorosłych, wprowadzenie dodatkowych dyżurów podczas, 
których mieszkańcy będą mogli korzystać z biblioteki. 

   Przedstawione powyżej działania są nietypowe i oryginalne, 
ponieważ łączą ze sobą różne pokolenia, a przede wszystkim 
poprawiają komunikację między nimi. Pomagają odnaleźć się 
starszym osobom w dzisiejszym świecie, a młodym zrozumieć, 
uszanować starszych.

Członek grupy nieformalnej
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OLEŚNICA
   Projekt dotyczy małego, a zarazem "dużego ", jak na naszą 
miejscowość  placu zabaw dla dzieci. Dużego, bo jedynego. Od 
kiedy kilkanaście lat temu zlikwidowano podstawówkę, nie mamy 
tu zbyt dużo atrakcji dla dzieciaków. Za środki pozyskane
z programu FIO Mazowsze lokalnie udało nam się zakupić 
huśtawkę z dwoma siedziskami, trampolinę, huśtawkę równo-
ważnię oraz zakupić drewno na piaskownicę i domek dla dzieci, 
który wykonaliśmy sami. Dodatkowo nasz placyk wyposażony 
będzie także w stoliki i ławeczki z których korzystać będą 
opiekunowie maluchów. 
   Możemy śmiało stwierdzić, iż nasz cel został osiągnięty w stu 
procentach. Już sama wysoka ocena naszego projektu przez 
komisję konkursową, co w efekcie przyniosło maksymalną dotację, 
bardzo nas ucieszyła.  Reszta została w naszych rękach, a tych do 
pracy nie brakowało. Przez kilkanaście dni wieczorami 
pracowaliśmy nad budową domku dla dzieci, który wyposażony 
jest w dwie huśtawki dla najmniejszych maluchów, zjeżdżalnię dla 
nieco większych oraz ścianę wspinaczkową dla tych naj-
odważniejszych :). Na razie zintegrowała nas wspólna praca, 
jednak gdy plac będzie już oddany do użytku mamy nadzieję, iż 
stanie się on miejscem do spotkań nie tylko naszych pociech, ale
i rodziców czy dziadków, a to przecież główna idea naszego 
pomysłu.

Członek Grupy Nieformalnej

   Zamierzamy rozbudowywać nasz placyk w przyszłości! Może
w przyszłym roku ponownie uda się pozyskać środki z zewnątrz?
A może jakaś zbiórka wśród mieszkańców…? Nie od razu Kraków 
zbudowano! Na pewno na tym nie poprzestaniemy. 
Podziękowania składamy głównie na ręce ludzi, którzy przyczynili 
się do jego powstania, zdecydowanie na pierwszy plan wysuwa tu 
się osoba sołtysa wsi- Pani Anety Pawlak. To ona poświęciła 
najwięcej czasu, załatwiając formalności związane z tą inicjatywą,
a tych było na prawdę dużo. Bardzo duże podziękowania należą się 
również autorom wykonania wspomnianego wcześniej domku,
tj. Pawlak Arkadiusz i Piotr Duber. Cieszy również współpraca
z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, która 
udostępniła  teren pod plac zabaw, a jej druhowie licznie pomagali 
przy jego budowie. No i oczywiście pracownikom UG w Wodynich, 
którzy w razie pytań służyli nam pomocą…

Kolejne trzy wywrotki, tym razem z czarną ziemią, potrzebne do zasiania trawy i zasadzenia krzewów ufundował nam Wójt Gminy 
Wodynie, Pan Wojciech Klepacki. 
   Wielkie podziękowania należą się przede wszystkim mieszkańcom naszej wsi, którzy zaangażowali się w prace przy uprzątnięciu 
terenu. Plac zabaw nie powstałby bez naszych strażaków, którym należą się ogromne wyrazy wdzięczności. Chcemy też bardzo 
podziękować Panu Wójtowi za ufundowanie ziemi, a także regenerację starych bramek na boisku przy remizie w Brodkach i zakup siatek 
do bramek! Pracownikom gospodarczym Gminy Wodynie za prace przy naprawie bramek, a także zastępcy Wójta Panu Hubertowi 
Pasiakowi za pomoc przy projekcie, mobilizację do napisania projektu i wszelką inną pomoc. 

Anita Mularczyk
Sołtys wsi Brodki

BRODKI

Aż 5 grup nieformalnych, funkcjonujących na terenie gminy Wodynie uzyskało do�nansowanie
w ramach konkursu na inicjatywy oddolne w ramach programu „FIO-Mazowsze Lokalnie”! Na teren 

gminy tra�ło 22 tysiące zł., z których powstaną elementy placów zabaw w Oleśnicy i Brodkach, 
wyremontowany zostanie grób słynnego minerologa Carossiego w Wodyniach oraz przeprowadzone 

będą międzypokoleniowe zajęcia edukacyjne w szkole w Rudzie Wolińskiej (dwa projekty). 

   To już druga edycja Konkursu FIO Mazowsze Lokalnie 
dedykowana młodym organizacjom pozarządowym i grupom 
nieformalnym z Mazowsza, w którym można uzyskać 
mikrodotację w wysokości do 5 tysięcy złotych. Sceptycy 
zapytają: „Co to za pieniądze?” Jednak założenie jest takie, aby 
niewielkimi środkami pobudzić aktywność i kreatywność 
mieszkańców. Już pierwsza edycja konkursu pokazała, że owe
5 tysięcy, to co prawda kropla w morzu potrzeb, ale grupy 
nieformalne wiedzą doskonale, jak może ona ożywić 
społeczności. W ramach tegorocznego Konkursu programu 
„FIO-Mazowsze Lokalnie” rozdysponowano ok. 580.000 zł, 
prz eznacz onych na real izację  inic jatyw o ddolnych. 
Do�nansowanie uzyskało ostatecznie 134 projekty z terenu 
Mazowsza, w tym aż 5 z terenu gminy Wodynie. Głównym celem 
wszystkich projektów jest inicjowanie współpracy mieszkańców 
województwa mazowieckiego na rzecz dobra wspólnego. 

   Nasza grupa nieformalna, składająca się z trzech osób, dostała 
do�nansowanie z FIO Mazowsze Lokalnie w kwocie 5000 zł
z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w naszej miejscowości. 
Plac zabaw budujemy przy remizie strażackiej. Na początku 
realizacji projektu, tj. 21.08.2015r. zorganizowaliśmy spotkanie
z mieszkańcami wsi, aby omówić etapy wykonania poszczególnych 
prac. Już następnego dnia zaczęliśmy realizować 1.etap. Tego dnia 
w pracach porządkowych brało udział około 20 osób, licząc
z dziećmi, które również bardzo chętnie przyłączyły się do pomocy 
dorosłym. Zadaniem mężczyzn było wyrwanie krzaków
z korzeniami, a później ułożenie ich w jedno miejsce. Natomiast 
kobiety z pomocą dzieci zbierały śmieci z terenu, na którym ma 
powstać plac zabaw. Wszystkie te czynności przy wzajemnej 
mobilizacji wykonaliśmy w zaledwie jeden dzień (od godz. 9:00 do 
godz. 17:00). Podczas prac padło również wiele pomysłów, jak 
jeszcze udoskonalić nasz projekt. Wkładem własnym, oprócz 
budowy piaskownicy, będzie także wykonanie altanki, przy której 
zostanie postawione 2 ławki i stół. Na budowę altanki wycięliśmy 
dwie duże sosny, które następnie zostały przerobione na materiał 
do budowy altanki. Uprzątnięty teren został wyrównany trzema 
wywrotkami ziemi podkładowej, które zostały ufundowane przez 
OSP Brodki. 

   Kolejnymi etapami projektu 
będzie zakup zabawek tj. huśtawek, 
zjeżdżalni, równoważni i bujaka na 
plac zabaw. Mieszkańców wsi 
Brodki zaangażujemy jeszcze przy 
budowie altanki, siania trawy i sa-
dzenia tuj. Wokół altanki planu-
jemy wyłożyć kamienie, które 
odgrodzą drogę od placu zabaw. 
Następnym etapem będzie zakup i 
zamontowanie grilla. Nasz projekt 
jest, jak widać, nie tylko dla dzieci, 
a l e  rów ni e ż  i  d l a  d orosłych. 
Uwieńczeniem naszych prac będzie 
zrobienie dużego przyjęcia dla 
wszystkich mieszkańców Brodk
i osób, które zaangażowały się we 
wszelką pomoc.

KILKA SŁÓW O PROGRAMIE
Wojciech Klepacki, Wójt Gminy Wodynie:
- Od lat powtarzałem, że mieszkańcy gminy Wodynie, to 
kreatywni i aktywni ludzie. Jednym z głównych haseł mojej 
kampanii wyborczej było prawdziwe otwarcie na aktywność 
mieszkańców naszej gminy! To z myślą o wykorzystaniu ich 
potencjału powołałem Wodyńskie Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych! Cieszę się, że tak szybko są 
pierwsze rezultaty naszej wspólnej pracy! Mam nadzieję, że na 
początku 2016 r. Rada Gminy Wodynie przyjmie uchwałę
o wprowadzeniu w naszej gminie funduszu sołeckiego. To 
jeszcze bardziej pozwoli na rozwinięcie skrzydeł lokalnym 
liderom i całym społecznościom! 

GRUPY NIEFORMALNE Z GMINY WODYNIE
BIORĄ SPRAWY W SWOJE RĘCE

Hubert Pasiak, Zastępca Wójta Gminy Wodynie:
- Będąc członkiem komisji konkursowej, widziałem ogromny 
potencjał wszystkich grup, które prezentowały się w Siedlcach,
a było ich ok. 60. Od lat działam na rzecz wzmocnienia organizacji 
pozarządowych i całych społeczności w subregionie siedleckim
i obserwuję wzrost liczby osób, którzy mają dość otaczającej ich 
bierności, egoizmu i malkontenctwa. Przyszedł czas dla 
aktywnych, co pokazuje m.in. Program FIO Mazowsze Lokalnie! 
To wspólny sukces wszystkich mieszkańców gminy Wodynie, że aż 
5 grup nieformalnych uzyskało do�nansowanie. Te dodatkowe 
zajęcia, place zabaw, troska o pamięć historyczną, to szansa na 
pobudzenie całych społeczności! Projekty wodyńskich grup 
nieformalnych były niesamowicie ciekawe! Podczas prac komisji w 
Siedlcach odczuwałem dumę, że pracuję wśród takich ludzi, ale też 
żal, że - chcąc zachować bezstronność - muszę wycofać się z oceny 
ich projektów…

Daniel Prędkopowicz, koordynator programu: 
- W programie FIO-Mazowsze Lokalnie staramy się odpowiedzieć 
na zmiany w sektorze pozarządowym, gdzie coraz większą rolę 
odgr ywają nieformalne inicjatywy oddolne, a młodym 
organizac jom cor az  tr u dni ej  kon kurować z  b ardzi e j 
doświadczonymi organizacjami. Decydując się na wsparcie 
(nie)zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej 
społeczności oraz młode organizacje, które nie mają jeszcze 
doświadczenia, zmieniliśmy procedury Konkursowe. Gratulacje 
dla zwycięzców i gorące podziękowania dla wszystkich 
zaangażowanych! 
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Święto Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kołodziążu

   Niewiele brakowało, aby ta uroczystość się nie odbyła. Dzień 
wcześniej nad naszą wsią przeszła potężna wichura, która połamała 
drzewa i słupy od elektryczności. Zerwała ona linię energetyczną 
zasilającą tę część wsi, gdzie znajduje się remiza straży. Droga
w kierunku Garwolina była nieprzejezdna. Zostaliśmy pozbawieni 
zasilania elektrycznego. Trzeba było starać się o agregaty 
prądotwórcze.
   Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele para�alnym w 
Seroczynie, którą odprawił i kazanie wygłosił proboszcz para�i 
Bogdan Potapczuk. Na uroczystość zaproszone były wszystkie 
jednostki straży z terenu naszej gminy. Wśród zaproszonych gości 
byli obecni: Poseł ziemi siedleckiej Pan Krzysztof Borkowski, 
Marszałek Wojewódzkiego Mazowieckiego Pani Ewa Orzełowska, 
Wicestarosta Siedlecki Pan Michał Okliński, Zastępca Komen-
danta Powiatowego PSP Pan Waldemar Rostek, Komendant 
Gminny OSP Pan Paweł Kulicki oraz Prezes Zarządu Gminnego 
OSP Pan Tadeusz Kluczek, Pan Wójt Wojciech Klepacki, Zastępca 
Wójta Pan Hubert Pasiak, Przewodniczący Rady Gminy Pan 
Mirosław Michalczyk, Prezes Towarzystwa Ziemi Wodyńskej Pan 
Zbigniew Redosz, długoletni Prezes Zarządu Gminnego OSP
w Wodyniach Pan Henryk Wysocki. Uroczystość naszą nagrywała 
Telewizja Powiatowa.
   Po odprawionej Mszy Świętej wszyscy udali się na plac przed 
remizą strażacką, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po 
powitaniu gości przez Prezesa naszej straży Pana Marka Woźnego 
nastąpiło odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej, poświęconej pamięci 
wszystkich strażaków i założycieli, którą następnie poświęcił 
ksiądz proboszcz. W czasie uroczystości Pani Marszałek wręczyła 
przyznany naszej jednostce straży Medal Pro Mazowia. Jest to 
pierwszy taki medal, który znajduje się na terenie naszej gminy. 
Wręczone zostały też przez Panią Marszałek Dyplomy Uznania dla 
kilku druhów przyznane przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Pana Adama Struzika. Odbyło się też odznaczenie 
czynnych strażaków odznaką Strażak Wzorowy oraz odznakami za 
wysługę lat.
 Po zakończonej części głównej odbyło się spotkanie przy 
skromnym poczęstunku przygotowanym przez nasze Panie - żony 
strażaków. 

   Wybudowanie garażu na dwa średnie samochody pożarnicze 
jest kluczową inwestycją dla jednostki. Przedsięwzięcie ma 
ogromny wpływ na poprawę jej gotowości bojowej, bowiem
w chwili obecnej samochody pożarnicze (MERCEDES i ŻUK) 
stoją „pod gołym niebem” na posesji sąsiada. Jednostka liczy 30 
członków, w tym drużynę męską i żeńską, przygotowanych do 
służby w OSP. Strażacy przygotowali się solidnie do realizacji 
projektu. Plany na budowę garażu zostały wykonane i opłacone 
ze środków własnych, pochodzących ze składek członkowskich 
oraz zbiórki złomu. Mieszkańcy sami zakupili materiały 
budowlane, takie jak: suporex oraz stal zbrojeniową. 

ROZBUDOWA SIEDZIBY
OSP W RUDNIKU MAŁYM 

    W ostatnich latach druhowie z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rudniku Małym stanęli przed zadaniem 

rozbudowy i modernizacji swojej siedziby.

   Dla jednostki OSP w Rudniku Małym byłoby zaszczytem i dużą 
pomocą, gdyby choć kilka �rm budowlanych wsparło 
przedsięwzięcie.

Kontakt do OSP w RUDNIKU MAŁYM: 
osprudnikmaly@wodynie.pl

   Do dnia dzisiejszego jednostka OSP wykonała we własnym 
zakresie duży postęp pracy przy garażu. Jest obecnie już na etapie 
pokrycia dachu i prac wewnątrz. Całość prac jest wykonywana we 
własnym zakresie. OSP w Rudniku Małym zwracała się do �rm
z prośbą o pomoc w budowie garażu, poprzez przekazanie 
materiałów budowlanych, ale niestety bez powodzenia. 
Społeczność w Rudniku jest bardzo zaangażowana i zdeter-
minowana, aby pomóc jednostce we właściwym garażowaniu 
samochodów pożarniczych, czego dowodem była zbiórka 
pieniędzy. Również lokalna władza jest przychylna, jednak nie 
jest w stanie s�nansować inwestycji, bowiem z trudem zaspokaja 
podstawowe potrzeby jednostek OSP z terenu gminy w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

   19 lipca 2015 roku w naszej jednostce OSP w Kołodziążu był 
bardzo ważnym dniem  dla wszystkich strażaków i mieszkańców 
wsi. W tym dniu jednostka naszej straży obchodziła wspaniałą 
uroczystość 80 - lecia powstania.

SPOŁECZNA GRUPA
OPIEKUNÓW MIEJSC PAMIĘCI 

   W sobotę, 13 czerwca br. o godz. 9.00 odbyło się pierwsze spo-
tkanie społecznej grupy opiekunów miejsc pamięci narodowej
w Gminie Wodynie. Inicjatywa powołania grupy pojawiła się 
podczas spotkania dot. troski o pamięć historyczną i miejsca 
pamięci, które zostało zorganizowane przez Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej w maju br. Celem grupy jest przede 
wszystkim troska o utrzymanie miejsc pamięci narodowej na 
terenie gminy oraz upowszechnianie historii tych miejsc.  
   Program spotkania obejmował m.in.: spotkanie dotyczące 
koncepcji zagospodarowania tzw. "Glinek" w Seroczynie
w Zespole Szkół w Seroczynie, objazd grupy po gminie Wodynie 
celem zinwentaryzowania miejsc pamięci oraz przydzielenie im 
społecznych opiekunów. Spotkanie zakończyło się radosnym 
grillowaniem oraz dyskusją nt. planu pracy grupy na kolejne lata.
   Tymczasowym koordynatorem działań grupy zostało 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej. Na swojej stronie 
internetowej  organizacja postanowiłahttp://www.tpzw.eu
w obrazowy i syntetyczny sposób przybliżyć młodzieży szkolnej
i społeczeństwu drogę ruchu oporu ku upragnionej niepo-
dległości, ukazać miejsca tych tragicznych wydarzeń, a także 
sposób ich utrwalenia dla potomnych.
   W imieniu Towarzystwa zapraszamy szkoły, OSP, inne 
organizacje i wszystkich mieszkańców do współpracy, przez 
przystąpienie do społecznej grupy opiekunów miejsc pamięci 
narodowej w Gminie Wodynie!

PORZĄDKOWALI
CMENTARZ CHOLERYCZNY

W WODYNIACH

   Rozprzestrzeniająca się w XVIII i XIX wieku
w Europie epidemia cholery dotknęła również 
społeczność Wodyń. Walka z epidemią nakładała 
obowiązek wydzielenia odrębnego miejsca 
pochówku dla zmarłych na cholerę. Widoczna
z asfaltowej drogi Wodynie-Kamieniec, za wo-
dyńskim cmentarzem para�alnym, kępa starych 
drzew przypomina nam miejsce, gdzie ponad 200 
lat temu chowano naszych bliskich zmarłych na tę 
straszną chorobę.

LAPIDARIUM
W SEROCZYNIE

   Cmentarz żydowski w Seroczynie uległ dewastacji podczas wojny 
a także w późniejszym okresie. Z kilkuset nagrobków na cmentarzu 
przetrwało ich jedynie siedem. W 2012 roku, dzięki społecznej 
pracy kilku mieszkańców teren nekropolii został  przywrócony  do 
należytego stanu.  Swoją pomoc okazała także Fundacja Rodziny 
Nissenbaumów oraz prywatny donator ze USA. W tym też czasie 
udało się odzyskać około 30 mecew, bądź ich fragmentów. Na kilku 
z nich zachowały się kolorowe inskrypcje a także malowane 
motywy roślinne, które jak przypuszczają badacze, pochodzą
z tradycji malowania bożnic. Najstarsza dotychczas odzyskana
i odczytana  macewa pochodzi z 1851 roku i  upamiętnia Iszaja 
syna Icchaka. 
    Więcej informacji można uzyskać na stronie Wirtualny Sztetl- 
www.sztetl.org.pl oraz  www.kirkuty.xip.pl

Damian Lewandowski

NA CMENTARZU ŻYDOWSKIM W SEROCZYNIE POWSTAŁO 
LAPIDARIUM ZŁOŻONE Z 22 MACEW. 

   Zbliżająca się 100-letnia Rocznica Odzyskania Niepodległości skłania do 
re�eksji nad stanem posadowionych na terenie naszej Gminy Wodynie Miejsc 
Pamięci Narodowej.
   Wiele z tych miejsc swoją genealogią sięga niebytności Polski na mapie Europy. 
Wiele z nich pochodzi z najbardziej tragicznego w dziejach ludzkości okresu 
Wojny Obronnej 1939-1944. Wszystkie te Miejsca Pamięci Narodowej cechuje 
jeden wspólny mianownik: były one przejawem dążności naszych ziomków-
rodaków i organizatorów życia naszej Małej Ojczyzny – Ziemi Wodyńskiej do 
wyswobodzenia się spod jarzma tych, którzy odbierali nam naszą tożsamość.
   Zbliżająca się Jubileuszowa Rocznica winna skłaniać nasze środowisko – 
zakłady pracy i organizacje społeczne do przeprowadzenia społecznego 
zaangażowania i odnowienia tego, co uczynili i czym żyli nasi poprzednicy.
   Na terenie gminy posadowionych jest ponad trzydzieści takich Miejsc Pamięci 
Narodowej, z których kilka posiada niepisany status ,,priorytetowych”.
   Przeprowadzona w dniu 13 czerwca bieżącego roku (sobota) wizja lokalna
w niektórych miejscach uwidoczniła pilną potrzebę odnowienia bądź też 
zabezpieczenia ,,ku potomnym” tego dorobku. Niektóre z tych miejsc wymagają 
tylko bieżącej konserwacji. Niektóre z nich są miejscem organizowania od wielu 
pokoleń uroczystości patriotyczno – religijnych, np. Cmentarzysko Wojenne
w Woli Wodyńskiej czy też Pomnik – Kopiec w Wodyniach. Inne, np. Kościół 
Para�alny w Wodyniach z 1777 roku, kaplica św. Michała, Cmentarz 
Choleryczny czy też kwatery wojskowe w Wodyniach i w Seroczynie zostały 
odnowione. Zainicjowana koncepcja powoływania społecznych straży nad tymi 
obiektami – dotychczas zaniedbanymi jest uzasadniona i wymaga 
szczegółowego rozpracowania. Docelowym okresem kompleksowego 
programu w tym temacie mógłby być miesiąc kwiecień 2016 roku, uznawany w 
przeszłości za miesiąc Pamięci Narodowej.
   W zbliżającej się kampanii wyborczej Ochotniczych Straży Pożarnych na 
przełomie 2015/2016 roku mogłaby ta tematyka zostać rozpracowana, bowiem 
są to jedyne organizacje działające w terenie, które wspólnie ze szkołami i 
radami sołeckimi z pewnością mogłyby zagadnieniu temu podołać.
   Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej już w 2005 roku opracowało 
odpowiednie foldery (zamieszczone na swojej stronie internetowej) dotyczące 
Miejsc Pamięci Narodowej oraz Miejsc Kultu Religijnego. Kilkakrotnie 
organizowane były śladami tych Miejsc – rajdy rowerowe młodzieży szkolnej, 
które cieszyły się wielką popularnością. To niezwykle ważny etap
w wychowywaniu młodego pokolenia, prowadzony z udziałem organizacji 
kombatanckich.
   Kombatanci odchodzą na wieczną 
wartę..., ktoś winien ich zastąpić. Zgodnie z 
dewizą zawartą na cokole odsłoniętego w 
Woli Wodyńskiej w dniu 02 czerwca 2002 
roku Pomniku Powstańców Styczniowych: 
,,Naród, który szanuje historię, trwać 
będzie”.
   Zdaniem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Wodyńskiej i moim własnym należy podjąć 
skuteczne działania, aby ,,ocalić od 
zapomnienia” niezwykle bogatą przeszłość 
naszego terenu.

MOIM ZDANIEM….
Program rewitalizacji i ochrony

Miejsc Pamięci Narodowej

   W latach 1986-87 miejscowy proboszcz para�i, 
Tadeusz Wasiluk częściowo uporządkował 
cmentarz, stawiając krzyż metalowy i tablicę 
informacyjną. Proboszcz Stanisław Staręga usypał 
kopi e c  i  o g ro dzi ł  cmentarz  k ami eni ami 
pochodzącymi z rozebranego parkanu cmentarza 
para�alnego. Dziś teren jest porośnięty starymi 
drzewami i krzewami. O tym, że miejsce to jest 
cmentarzem, świadczy krzyż oraz tablica
z napisem: „Para�a rzymsko-katolicka. Miejsce 
grzebania zmarłych na choroby zakaźne w XIX 
wieku”. Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Wodyńskiej, przy życzliwej akceptacji obecnego 
pro-boszcza Henryka Skolimowskiego i czynnym 
udziale para�an wykonano w dniach 29-30 maja 
2015 roku porządkowanie tego cmentarza.
   Na zakończenie wykonywanych prac uczestnicy 
porządkowania ,,Cmentarza Cholerycznego” 
odpoczywali przy ognisku, piekli zafundowaną 
przez proboszcza kiełbasę i prowadzili gospo-
darskie dysputy, także o kolejnych zaniedbanych 
miejscach na terenie ,,Naszej Małej Ojczyzny”. 
Spotkanie kończyło się w klimacie twórczego 
zaangażowania na rzecz dobra wspólnego. 

/źródło: http://www.tpzw.eu/

Henryk Wysocki –
rocznik 1940, wieloletni działacz społeczny

w Wodyniach (od 1967 roku).
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„KSM na jesień”

   Po przerwie wakacyjnej KSM w Rudzie Wolińskiej 
wraca do działań! 
   W tym roku odpoczywaliśmy podczas 5-dniowych 
rekolekcji w Wambierzycach w Kotlinie Kłodzkiej. 
Teraz wypoczęci i zregenerowani przygotowujemy 
montaż słowno-muzyczny i konkursy na Dzień 
Papieski. W tym roku odbędzie się on pod hasłem „Jan 
Paweł II – patron rodziny”, dnia 11 października
o godzinie 15:00 w Szkole Podstawowej w Rudzie 
Wolińskiej. 
Kolejną akcją będzie Święto Niepodległości. Trady-
cyjnie 11 listopada, po Eucharystii zaprezentujemy 
krótki apel pt.: „Naprzód, do boju żołnierze Polski 
Podziemnej!”. Następnie od godz. 14.00 przy pomniku 
partyzantów w Szostku odbędzie się Bieg Niepo-
dległościowy oraz ognisko. 
   Już dziś zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza naszych 
Para�an do udziału w tych uroczystościach. Bez Was 
one się nie odbędą, a warto wspominać, bo „naród, 
który traci pamięć - ginie”.
Pragniemy także poinformować, że w okresie 
Wszystkich Świętych będziemy rozprowadzać znicze, 
a w niedzielę poprzedzającą 11 listopada – �agi 
narodowe. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
wspierali nas w latach ubiegłych i cieszymy się, gdy 
widzimy, że coraz więcej osób zawiesza �agę przed 
domem podczas świąt narodowych. Nie zapominajmy
o tym akcie naszego patriotyzmu. 
   Kończąc, zawołajmy naszym wezwaniem: 

„PRZEZ CNOTĘ, NAUKĘ I PRACĘ SŁUŻYĆ 
BOGU I OJCZYŹNIE, GOTÓW?”

Sekretarz Oddziału KSM w Rudzie Wolińskiej, 
Dominika Stosio

   Stowarzyszenie "Kolektyw Oleśnica" w ramach współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zorganizowało Turniej
o Puchar Wójta Gminy Wodynie Wojciecha Klepackiego. Turniej odbył się 9 sierpnia 2015 roku na boisku sportowym
w Oleśnicy. W turnieju wzięło udział 6 zespołów z terenu gminy.

Klasy�kacja końcowa
przedstawia się następująco:

1

2

3

4

5

6

LUKS Ruda Wolińska

Oleśnica

ADHD Wodynie

Impet Kamieniec

Żebraczka

Speed Toki

   Pomimo ciężkich tego dnia warunków atmosferycznych wszyscy 
zawodnicy dzielnie walczyli do ostatniego gwizdka sędziego. Upał 
dawał o sobie znać również kibicom, ale nie zniechęciło ich to do 
tak licznego przybycia, aby dopingować swoje zespoły. Do �nałów 
awansowały drużyny z Oleśnicy, Rudy, Wodyń i Kamieńca.
W meczu o trzecie miejsce Wodynie pokonały Kamieniec 5:0.
W wielkim �nale spotkały się zespoły z Oleśnicy i Rudy. Mecz do 
samego końca był bardzo zacięty i ostatecznie zakończył się 
wynikiem 1:1. W karnych lepsi okazali się zawodnicy z Rudy 
Wolińskiej, wygrywając 3:2.

   Na zakończenie turnieju odbyła się ceremonia wręczenia nagród. 
Wszystkie drużyny otrzymały puchary, piłki, dyplomy a �naliści 
medale. Nagrody wręczali Wójt Gminy Wodynie Wojciech 
Klepacki oraz Przewodniczący Rady Mirosław Michalczyk. 
W rozpoczęciu turnieju uczestniczył  poseł  Krzysztof 
Borkowski. Oprawę muzyczną turnieju zapewnił członek 
Stowarzyszenia Kolektyw Oleśnica Marcin Klepacki . 
Koordynatorem projektu był Kamil Stanisławowski.

DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU 
RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP SEROCZYN

I OSP ŻEBRACZKA

   Jednym z pierwszych działań nowego Wójta Gminy Wodynie było osobiste 
udzielenie pomocy w przygotowaniu przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Seroczynie i Żebraczce wniosków o do�nansowanie z Funduszu Składkowego 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR).
   Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, co pozwoliło doposażyć OSP Seroczyn
i OSP Żebraczka w sprzęt na łączną kwotę ponad 20.000 złotych!
   Serdeczne podziękowania należy złożyć druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych
w Seroczynie i Żebraczce za zaangażowanie i życzyć, aby pozyskane wyposażenie 
pozwalało sprawnie realizować zadania OSP.
   Zakupiony przez poszczególne jednostki sprzęt i źródła �nansowania przedstawiają 
się następująco:
OSP SEROCZYN:
   Zakupiono: ubranie specjalne – 2 szt., buty gumowe – 2 szt., hełm strażacki
z uchwytem – 2 szt., rękawice specjalne – 2 pary., kominiarka strażacka – 6 szt, latarka
z nakładką – 2 szt., latarki do hełmów – 6 szt., prądownica – 1 szt., drabina – 1 szt., 
szperacz – 2 szt., wąż w52 – 2 szt., wąż w 75 – 2 szt., radiotelefon.

(Do�nansowanie z FSUSR 8.000 zł, do�nansowanie MSW 3.500 zł, środki własne 
OSP 1.000 zł)
OSP ŻEBRACZKA:

   Zakupiono: wąż tłoczny W52 – 8 szt., wąż tłoczny W75 – 4 szt., buty specjalne – 3 pary, rękawice – 9 par., agregat prądotwórczy, smok 
ssawny, prądownica turbo, mostek najazdowy – 2 kpl., lampy ksenonowe migające na samochód strażacki, komi-niarka – 9 szt.

(Do�nansowanie z FSUSR 9.000 zł, środki własne OSP 1.500 zł)

    Stowarzyszenie Kolektyw Oleśnica w ramach współpracy Gminy 
Wodynie z organizacjami pozarządowymi zorganizowało turniej piłki 
nożnej dzieci, który odbył się 26 lipca 2015 roku na boisku sportowym 
w Oleśnicy. W turnieju wzięło udział 11 zespołów chłopców, którzy 
rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych U – 14 oraz U – 11. 

Klasy�kacja końcowa
przedstawia się następująco:

U – 11 U – 14
1. Dziewiątka II Siedlce

2. Dziewiątka I Siedlce

3. Naprzód Skórzec

4. Kolektyw Oleśnica II

1. Wektra Zbuczyn I

2. Hutnik Huta Czechy

3. Wektra Zbuczyn I

4. Kolektyw Oleśnica II

5. Kolektyw Oleśnica I 5. Kolektyw Oleśnica  I

6. UKS Szóstka Mińsk mazowiecki

   Zawodnicy przestrzegali zasad Fair play w stosunku do 
przeciwnika, mecze mimo wielkich emocji odbywały się
w kulturalnej atmosferze. Młodzi piłkarze tego dnia byli
w wyśmienitej formie, gole jakie strzelali często tra�ały w same 
okienka bramek. Szczególnie zaciętym meczem było 
spotkanie o trzecie miejsce w grupie U -14. Przy wyniku 3:0 dla 
Kolektywu drużyna Wektry Zbuczyn zdołała odrobić straty 
doprowadzając do remisu a co za tym idzie rzutów karnych, 
które lepiej strzelali tego dnia chłopcy ze Zbuczyna. Drużyna 
Kolektywu, mimo tak „krótkiego stażu” prezentowała się 
bardzo dobrze, chłopcy dzielnie walczyli do ostatniego 
gwizdka sędziego oraz nie załamywali się z gorszego wyniku. 

   Wszystkie zespoły zaprezentowały się z bardzo dobrej strony, mimo 
tak młodego wieku chłopcy pokazali już duże umiejętności 
piłkarskie. Spotkania były wyrównane i przy-nosiły dużo emocji, 
zarówno dla zawodników, jak i do-pingujących ich rodziców. 

   W imprezie sportowej wzięło udział 120 młodych chłopców, 
k tó r y m  tu r n i e j  s p r aw i ł  o g r o m n a  f r aj d ę .  Sw o i c h 
podopiecznych dzielnie dopingowali rodzice. Wszystkie 
drużyny otrzymały puchary dyplomy,  sprzęt sportowy oraz 
medale. Nagrody w turnieju wręczał Wójt Gminy Wodynie 
Wojciech Klepacki. Turniej rozgrywany był przy rytmach 
najlepszej muzyki, o co postarał się Marcin Klepacki. Obsługę 
techniczną turnieju sprawowały Kamila Włodarek oraz Anita 
Stanisławowska a co  serdecznie dziękujemy. Nad przepisami 
oraz zasadami Fair play czuwał Jakub Biarda – wydział 
Sędziowski w Siedlcach. Koordynatorem projektu był Kamil 
Stanisławowski.

Kamil Stanisławowski



KULTURA PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

ZAPISY DO SEKCJI

– zachęcamy do kontynuacji zajęć osoby, które dotychczas uczestniczyły
w spotkaniach oraz zapraszamy wszystkie te, które dopiero zamierzają 
rozpocząć naukę. 
Szczegóły organizacyjne w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach.
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NAUKA GRY NA GITARZE, PIANINIE, 
AKORDEONIE

– bezkontaktowe, widowiskowe formy ruchowe powstałe na bazie tradycyjnych 
sztuk walki, akrobatyki, a także innych technicznych dyscyplin sportu tj. 
gimnastyki sportowej, gimnastyki artystycznej, tańca, breakdance-u, itp.
W przypadku KAWASHI są to Martial Arts Tricking (Tricki Sztuk Walki) oraz 
bezkontaktowe i efektowne konkurencje sztuk walki (tj. formy przy muzyce) 
które nazywane są także Extremalnymi Sztukami Walki (XMA). 

KAWASHI

„Przegląd Wodyński. Pismo Samorządowe Gminy Wodynie”
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 "PRZEGLĄD WODYŃSKI" WYDANY JEST ZE ŚRODKÓW
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Pierwsze zajęcia z KAWASHI
już 8 września godz. 17.00 

w Seroczynie! 

   Od września rusza nowy cykl spotkań z muzyką, zorganizowany przy współpracy Filharmonii Narodowej. Spotkania 
będą się odbywać raz w miesiącu w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach. Na scenie będzie można zobaczyć
i usłyszeć wybitnych instrumentalistów, wokalistów operowych oraz laureatów prestiżowych konkursów w różnych 
dziedzinach sztuki.
   Artyści zaprezentują muzykę twórców polskich, europejskich i z innych kontynentów. Prelegenci przekażą wiadomości
z zakresu form muzycznych, historii muzyki, biogra�i kompozytorów, a także o budowie i tajnikach gry na różnych 
instrumentach.

NOWY SEZON SPOTKAŃ Z MUZYKĄ Z UDZIAŁEM
ARTYSTÓW FILHARMONII NARODOWEJ 

Tel. 25 631 20 11, e-mail: gok@wodynie.eu
www.gok-wodynie.pl

Sprawdź naszą ofertę! www.gok-wodynie.pl facebook

KOLOROWANKA

mailto:zastepca@wodynie.eu,
mailto:zastepca@wodynie.eu,

