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Współpraca międzynarodowa Gminy Wodynie
    14 września 2015 r. Rada Gminy Wodynie podjęła uchwałę
w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej 
Gminy Wodynie z Radą Miejską Kamionka Buska na Ukrainie. 
   Kamionka Bużańska (dawniej Kamionka Strumiłowa), to 
miasto na zachodniej Ukrainie, stolica rejonu w obwodzie 
lwowskim, odległe o 42 km na północny wschód od Lwowa,
518 km na zachód od Kijowa. W tym przepięknym, położonym 
nad Bugiem mieście, znajduje się wiele miejsc, związanych
z Polską, jak polska para�a, cmentarz i wiele miejsc pamięci.

Niech moc wigilijnego wieczoru 
ubogaci w wiarę, nadzieję i miłość!

Niech przychodzące na świat Boże Dziecię, 
symbol nadziei i nowego życia, wszystkich nas umacnia

a w Nowym Roku obdaruje sukcesami
osobistymi i zawodowymi.

Wójt Gminy
Wojciech Klepacki

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk

wraz z Radnymi Gminy

   17 września 2015 r. delegacja samorządu Kamionka Buska
z Merem Olegiem Jarosławowskim na czele przybyła do Gminy 
Wodynie celem ustalenia szczegółów współpracy. Wodyńscy 
samorządowcy wybierają się na rewizytę już w styczniu 2016 r. 
Czasu nie ma wiele, ponieważ wkrótce mają zostać 
uruchomione nabory wniosków w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska-Białoruś-Ukraina 
2014-2020.
   Warto podkreślić, że władze gminy planują kontynuować 
dotychczasową współpracę z  innymi samorządami 
zagranicznymi, mając nadzieję na realizację wspólnych 
projektów edukacyjnych oraz promujących turystykę wiejską.

   Zawiązanie partnerstwa z Radą Miejską Kamionka Buska ma się 
przyczynić się do integracji i budowania wzajemnych przyjaźni 
między społecznościami zamieszkującymi samorządy oraz zainicjuje 
aktywne i wszechstronne współdziałanie w zakresie realizacji 
wspólnych projektów. Z analiz pracowników Urzędu Gminy wynika, 
że będzie można aplikować o środki na realizację różnorodnych 
inicjatyw, a w szczególności w zakresie: promocji kultury lokalnej
i zachowania dziedzictwa historycznego, poprawy dostępności 
regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz 
sieci i systemów komunikacyjnych; wspólnych wyzwań w obszarze 
bezpieczeństwa i ochrony, itd.Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie dyskusji nt. możliwości realizacji

projektów partnerskich w dniu 17.09.2015

Pierwsze spotkanie w Urzędzie Miasta w Kamionce Buskiej 
(sierpień 2015)
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JAKI  BYŁ  ROK  2015?
Wojciech Klepacki - Wójt Gminy Wodynie
    Mijający 2015 rok zarówno na świecie jak i w kraju przyniósł 
wiele wydarzeń o różnej doniosłości, jak np. wybory prezydenckie
i parlamentarne w Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku których 
nastąpiła zmiana ekipy rządzącej, awans polskiej reprezentacji
w piłce nożnej do �nałów Mistrzostw Europy w 2016 roku, zamachy 
terrorystyczne w Tunezji, Kenii, Francji, trzęsienie Ziemi w Nepalu, 
napływ fali uchodźców do Europy. W kontekście takich wydarzeń 
należy uznać, iż rok 2015 był niewątpliwie okresem trudnym dla 
wielu mieszkańców globu. 

   Dla mnie najistotniejsze jest jednak postrzeganie ostatnich
365 dni z punktu widzenia wydarzeń w Gminie Wodynie oraz
w moim życiu prywatnym.
   Po objęciu Urzędu Wójta Gminy w grudniu 2014 roku stanąłem 
przed ogromnym wyzwaniem skonfrontowania prezentowanej 
przeze mnie wizji funkcjonowania naszej Gminy z zastaną 
rzeczywistością. Zdając sobie sprawę, że podejmowane przeze 
mnie decyzje nie wszystkich będą cieszyć, postanowiłem jednak 
konsekwentnie realizować przedstawione w kampanii wyborczej 
postulaty.
    W kwestii organizacji pracy w Urzędzie Gminny od pierwszych 
dni zacząłem podkreślać pracownikom, iż pełnimy rolę służebną
w stosunku do mieszkańców i to właśnie mieszkańcy winni być 
stawiani na pierwszym miejscu każdego dnia, kiedy przychodzimy 
do pracy i wykonujemy swoje obowiązki.
    Zlikwidowałem stanowisko informatyka, który zatrudniony był 
na cały etat. Zmniejszyłem wymiar czasu pracy na stanowisku 
Sekretarza Gminy (do 1/2 etatu) oraz Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego (do 1/2 etatu). Jednocześnie przywróciłem stanowisko 
Zastępcy Wójta (w wymiarze 1/2 etatu), powierzając je Panu 
Hubertowi Pasiakowi, któremu postawiłem przede wszystkim cele 
związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Z perspektywy 
czasu uważam, że wprowadzone przeze mnie zmiany w większym 
stopniu uwzględniają potrzeby Urzędu Gminy Wodynie
i przyczyniają się do usprawnienia jego funkcjonowania.
    W 2015 roku powołane zostały: Wodyńskie Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości oraz Wodyńskie Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych. Między innymi dzięki tej inicjatywie, 
5 grup nieformalnych z terenu gminy Wodynie zawiązanych w celu 
wzięcia udziału w konkursie „inicjatywy oddolne” w ramach 
Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze 
Lokalnie” uzyskało do�nansowanie na łączną kwotę 22.000 
złotych.
    W mijającym roku m.in. zrealizowano przebudowę wielu dróg 
gminnych, przeprowadzono dobudowę oświetlenia ulicznego
w szeregu miejscowości, rozbudowano sieć kanalizacyjną
i zrekonstruowano studnię w Seroczynie, wykonano remont dachu 
na budynku Zespołu Szkół w Wodyniach. Gmina zakupiła kosiarkę 
samojezdną celem lepszego dbania o tereny zielone. Wykonano 
ogrodzenie boiska sportowego w Oleśnicy, gdzie miejscowy 
Kolektyw zadebiutował w rozgrywkach A-klasy siedleckiej. 
„Odżył” stadion w Seroczynie, na którym swoje mecze rozgrywał 
zespół LUKS Ruda Wolińska w ramach rozgrywek B-klasy 
siedleckiej. 
    Jednym z bardziej znaczących wydarzeń 2015 roku było założenie 
przez Gminę Wodynie i Powiat Siedlecki Spółdzielni Socjalnej 
Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach, która rozpoczęła 
działalność w drugiej połowie listopada i w której znalazło 
zatrudnienie 5 bezrobotnych osób z terenu naszej Gminy. To 
inicjatywa, z którą wiążę spore nadzieje, a efekty pracy Spółdzielni 
są już widoczne w naszym najbliższym otoczeniu.
   Jak zatem widać z tego krótkiego przeglądu wydarzeń – rok 2015 
był rokiem zmian w Gminie Wodynie, przy czym ich efekty - jak 
częstokroć słyszę - spotykają się z aprobatą ze strony mieszkańców, 
co też z satysfakcją przyjmuję.

   Jednocześnie trudna i wymagająca praca na stanowisku Wójta
w istotny sposób wpłynęła na moje życie prywatne. Częste 
podróże służbowe, wyjazdy do poszczególnych miejscowości 
gminnych, zajmowanie się sprawami mieszkańców sprawiły,
iż mam dużo mniej czasu dla własnej rodziny.
    W 2015 roku miało jednak miejsce wyjątkowe dla mnie osobiste 
wydarzenie - na świat przyszło moje drugie dziecko – córeczka 
Ola, co niewątpliwie sprawi, iż ostatni rok będzie kojarzony
w mojej pamięci bardzo pozytywnie.

   Reasumując – rok 2015 ob�tujący w liczne 
przedsięwzięcia i trudne decyzje stanie się dla 
mnie niewątpliwie bodźcem do dalszego 
działania na rzecz naszej „małej ojczyzny”, co 
mam nadzieję  przyczy ni  się  do w ielu 
pomyślnych dla Gminy Wodynie wydarzeń
w 2016 roku, czego sobie i wszystkim Mie-
szkańcom  życzę.

Barbara Brodzik - 
Skarbnik Gminy
Wodynie
    Rok 2015 był rokiem pracowitym, ale
i efektywnym. Założenia przyjęte w Uchwale 
budżetowej na 2015 rok zostały zrealizowane. 
Wykonano w 100% inwestycje ujęte w planie 
wydatków majątkowych, a w wyniku oszczę-
dnego i  racjonalnego gospodarowania 
�nansami, jak również niższych kosztów 
realizacji inwestycji uzyskanych w wyniku 
przeprowadzonych przetargów, wykonano 
szereg nowych przedsięwzięć, takich jak: 
- projekt i rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z prze-
pompownią ścieków w Seroczynie,

-  przebudowę drogi wojewódzkiej w miejscowości Oleśnica,
- przebudowę świetlic wiejskich w miejscowościach Czajków
i Kołodziąż,
- zagospodarowanie terenu działki „glinki”  w Seroczynie,
- rekultywację gminnego składowiska odpadów w miejscowości 
Oleśnica.
   Po stronie dochodowej realizacja budżetu również przebiegała 
bez większych zakłóceń. Wpływ do�nansowania środków unijnych 
od zrealizowanych inwestycji pozwolił na spłatę pożyczek 
zaciągniętych na wyprzedzające �nansowanie w kwocie 1 591 tys. 
zł. Przewidywane zadłużenie Gminy na koniec 2015 roku 
planowane było w wysokości 5 520 tys. zł i zakłada się jego 
zmniejszenie o około 250 tys. zł. Zadłużenie Gminy na koniec roku 
2015 przewiduje się na poziomie około 32% zrealizowanych 
dochodów.

- modernizację studni Nr 5 na stacji uzdatniania wody
w Seroczynie,
-dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach : Wodynie, 
Oleśnica, Ruda Wolińska, Czajków, Seroczyn, Żebraczka, 
Kołodziąż (razem 22 lampy),
- ogrodzenie wokół boiska sportowego w Oleśnicy,
- modernizację studni Nr 2 na hydroforni w Wodyniach,
- dokonano zakupów inwestycyjnych, tj.: kosiarki samojezdnej, 
sprzętu ratowniczego dla OSP w Wodyniach, zestawu 
komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej, 
mebli do Domu Kultury w Rudniku Małym, 
- udzielono wsparcia �nansowego poprzez dotację na budowę 
dachu na garażu OSP w Rudniku Małym oraz zakup samochodu 
dla komisariatu Policji w Skórcu.
Warto podkreślić, że wykonano również szereg projektów 
niezbędnych do ubiegania się o pozyskanie środków 
zewnętrznych, w tym środków unijnych z perspektywy na lata 
2014-2020. 
Między innymi wykonano projekty na:
- przebudowę dróg gminnych: Toki – Kamieniec, część drogi 
Ruda Wolińska - Czajków, Wola Wodyńska – Oleśnica oraz drogi 
gminnej w miejscowości Borki, 

Adam Dadacz - Radny
Rady Gminy Wodynie,
Sołtys wsi Soćki
   Na wstępie chciałbym podziękować wyborcom. Bez nich ten 
wywiad by się prawdopodobnie nie ukazał. Zaufali mi po raz trzeci 
i chciałem już w tym miejscu wyrazić wdzięczność mieszkańcom 
Woli Wodyńskiej i Soćk.
Myślę, że ten rok upłynął dosyć spokojnie i fajnie - bym powiedział. 
Prace, które były zaplanowane za poprzedniej rady zostały 
zrealizowane w 100 procentach. Zostały również wprowadzone 
nowe zadania przez obecnego pana Wójta, które zostały wykonane. 
Ponadto, tak jak planowaliśmy, zadłużenie gminy powinno się 
zmniejszyć na koniec roku, co tez jest dobrym prognostykiem na 
przyszłość. 

   A jak minął rok 2015 w moim okręgu? Cieszę się, że udało mi się 
zrealizować moje obietnice wyborcze. Wyborcy dziękowali mi za 
drogi w Woli Wodyńskiej. Ich nawierzchnia miała być poprawiana 
od kilku dobrych lat. Zawsze jednak była argumentacja, że te dwa 
odcinki drogi zostaną zmodernizowane po wykonaniu kanalizacji. 
Tak też się stało. Po zakończeniu prac związanych z kanalizacją, 
dwa odcinki dróg, tj. jeden na Turcu w stronę na Rosy, a drugi za 
dawną mleczarnią w kierunku Oleśnicy zostały w połowie roku 
wykonane i to w naprawdę dobry sposób. Na terenie mojego 
działania jest jeszcze wodociąg w miejscowości Soćki i kolonii
w Woli Wodyńskiej. Po tej inwestycji będzie trzeba naprawić stan 
dróg, ale to na wiosnę, kiedy będzie mogła wjechać równiarka. Jest 
obietnica pana Wójta, że te drogi naprawi. A propos planów… 
Mieszkańcy Soćk dopominają się o odwodnienie drogi biegnącej 
przez ich miejscowość od bardzo dawna. Myślę, że po wykonaniu 
wodociągu uda się te prace wykonać. Ponadto, gdzie i kiedy tylko 
mogę, proszę o modernizację drogi powiatowej biegnącej przez 
Wolę Wodyńską, tj. położenie dywanika asfaltowego oraz 
wykonanie chodników przy tej drodze. Podczas spotkania
z ówczesnym posłem Borkowskim i obecnym Starostą, gdy 
przedstawiałem te postulaty, była obietnica wykonania w/w prac. 
Trzymam za słowo!
    Rok 2015 był dla gminy Wodynie dobrym rokiem. Nowy pan wójt 
„się spręża” i stara się pracować jak najlepiej. Myślę, że jak na 
początek sprawowania funkcji, to bardzo dobrze pracuje. Reaguje 
na każdy sygnał, na każdy telefon, jakieś przeszkody w terenie czy 
niedociągnięcia pracowników, które zawsze mogą się zdarzyć. 
Myślę, że to wielki plus. Zapewne jest to kosztem jego zdrowia
i rodziny, ale zaangażowania i pracowitości nikt mu nie odmówi. 
Nie jest tajemnicą, że startowałem z komitetu PIS-u, od pana 
Sekulskiego, poprzedniego wójta, ale widać, że się nowy wójt stara, 
to trudno mu przeszkadzać. Wiadomo, swoje uwagi mam i często je 
wyrażam. Nie popełnia błędów, kto nic nie robi. Jednak uważam, że 
aktywność nowego wójta należy wspierać.
   Na zakończenie chciałem przekazać świąteczne życzenia 
wszystkim mieszkańcom gminy Wodynie. Zdrowia oraz zgodnych, 
miłych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Szczęść Boże!
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Hubert Pasiak -
Zastępca Wójta Gminy

   To był dla mnie rok wielu niespodzianek. Największą było oczywiście podjęcie pracy 
w Wodyniach. Nikt nie chce wierzyć, gdy mówię, że jeszcze w ubiegłym roku nie 
znaliśmy się z Wójtem Klepackim. Poza tym kojarzony byłem z partią polityczną 
poprzedniego wójta. Propozycję przyjąłem, ale pamiętam, że pomyślałem wówczas: 
„skoro tak rozpoczyna się ten rok, to co mi przyniosą kolejne miesiące?”. Dzięki pracy 
w Urzędzie Gminy Wodynie mogę powiedzieć, że 2015 rok był czasem niespodzianek, 
zazwyczaj pozytywnych. Podjąłem się tutaj wielu nowych zadań, nauczyłem się 
rzeczy, o których istnieniu nie miałem pojęcia. 

   Właściwie każdy dzień w Urzędzie 
przynosił coś nowego. Nie sądziłem na 
p r z y k ł a d ,  ż e  u r z ę d n i c y  m u s z ą 
zajmować się aż tak wielką ilością spraw 
błahych, raczej niepotrzebnych. Nie 
jest  to  o czy w iś cie  w ina samych 
urzędników, oni muszą wykonywać 
obowiązki, które nakładają ustawy. 
Oceniam to w ten sposób, że niestety, 
nasze prawo coraz bardziej oddalone 
jest od codziennych, ludzkich spraw 
i traci kontakt ze zdrowym rozsądkiem. 
Dr ugie,  negaty w ne zasko cz enie 
dotyczyło możliwości aplikowania
o środki unijne. Przychodząc do 
Urzędu byłem przekonany, że będę 
miał mnóstwo pracy przy pisaniu 
projektów i że pierwsze duże środki 
tra�ą do gminy już w tym roku. Nic 
bardziej mylnego! 

   Unijne programy mają dwa lata „poślizgu”. Pierwsze konkursy miały pojawić się w 
2014 r., jest koniec roku 2015, a dopiero wszystko rusza. Co gorsze, środków 
zaplanowano mniej, niż się wszyscy spodziewali. Na przykład w trwającym właśnie 
konkursie na budowę i modernizację dróg lokalnych przewidziano zaledwie 160 
milionów na całe Mazowsze. To oznacza, że gdyby dzielić po równo, do każdej gminy 
tra�ć może ok. pół miliona złotych. W dokumentach unijnych jest zaś mowa
o maksymalnym wsparciu 3 mln zł na gminę. Tego typu negatywnych rzeczy było 
jednak zdecydowanie mniej, niż dobrych. W Wodyniach poznałem wielu ciekawych 
mądrych ludzi. W pierwszej kolejności ukłonię się swojemu szefowi, którego 
oceniam, jako niesamowicie energicznego i ambitnego człowieka. Świetnie 
współpracuje mi się też z innymi pracownikami urzędu, zdecydowaną większością 
radnych i sołtysów, z działaczami społecznymi, prezesem spółdzielni socjalnej, itd. 
Jestem pod wrażeniem nie tylko ludzi, ale też piękna tutejszej przyrody i rzeźby 
terenu oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego. Jestem bardzo przywiązany do 
swojego Krzeska i gminy Zbuczyn, ale mogę szczerze powiedzieć, że gmina Wodynie 
staje się moją drugą, małą ojczyzną. Żałuję tylko, że z domu do pracy mam aż 55 
kilometrów i nieciekawą drogę… 
   Jaki był mijający rok prywatnie? Dobry i spokojny! W 2016 r. będzie zapewne 
trudniej, ponieważ rozpocznę planowaną od dwóch lat rozbudowę domu. 

Michał Gajowniczek - Prezes 
Spółdzielni Socjalnej Serwis
Komunalny z siedzibą
w Wodyniach

   Rok 2015 był szalony. Pierwsza połowa roku, to niepewność jutra, związana
z możliwością utraty zatrudnienia w siedleckim PKS-ie. Później propozycja 
uczestniczenia w tworzeniu spółdzielni socjalnej. Znam od podszewki sprawy 
naszego samorządu, przez trzy kadencje byłem radnym gminnym i sołtysem wsi 
Rudnik Duży, więc kiedy dowiedziałem się o planach wójtów o powołaniu 
spółdzielni, wiedziałem, że to 
tzw. „strzał w dziesiątkę”. Co 
innego jednak oceniać i kibi-
cować, co innego zaś być za to 
odpowiedzialnym. Kiedy dowie-
działem się, że mogę zostać 
prezesem spółdzielni, po ludzku 
zacząłem się obawiać, że nie 
podołam. W końcu to zupełna 
nowość, takiej spółdzielni nie 
było dotąd ani w gminie, ani 
całym powiecie siedleckim. 
Z a ł o ż y c i e l a m i  s p ó ł d z i e l n i 
socjalnej są: Gmina Wodynie oraz 
Powiat Siedlecki. To oznacza, że 
przed Zebraniem Założycielskim 
Rada Gminy oraz Rada Powiatu 
mu si a ł y  p o dj ą ć  u c hw a ł y  w 
sprawie wyrażenia woli powo-
łania Spółdzielni Socjalnej Serwis 
Komunalny z siedzibą w Wo-
dyniach. Spraw formalnych, 
j e s z c z e  p r z e d  z a ł o ż e n i e m 
spółdzielni, było bardzo dużo, 
więc kiedy 10 września br. odbyło 
się pierwsze Zebranie Założycielskie Spółdzielni Socjalnej „Serwis Komunalny”
z siedzibą w Wodyniach, pomyślałem, że odtąd powinno być „z górki”. Nic bardziej 
mylnego. Mieliśmy ogromne problemy z rejestracją spółdzielni w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. Mimo, iż mieliśmy pomoc aż 4 radców prawnych, specjalistów 
ds. spółdzielczości, KRS kilka razy wzywał do uzupełnień i zwracał wniosek. 

Zapewne, gdyby nie goniący nas czas, poszlibyśmy do sądu i pisali skargi na opieszałość sędziów. Straciliśmy
2 miesiące i 15 tysięcy złotych, które mogliśmy otrzymać z Unii Europejskiej na tzw. wsparcie pomostowe. 
Najważniejsze, że w piątek 13 listopada mieliśmy szczęście i zostaliśmy zarejestrowani. Oznaczało to, że mogliśmy 
jeszcze skorzystać z dotacji inwestycyjnej w wysokości 100 tys. zł w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii 
Społecznej w subregionie siedleckim”, który trwał do końca listopada. Dzięki dotacji zakupiliśmy 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. W ramach projektu otrzymaliśmy również wsparcie w postaci 
szkoleń, doradztwa oraz bezpłatnych usług prawnych, księgowych i marketingowych. W listopadzie byliśmy również 
w Wielkopolsce na wizycie studyjnej w spółdzielni podobnej do naszej. Po trzech latach zatrudnia kilkadziesiąt osób i 
ma budżet ponad dwa miliony złotych. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że nasze starania mają sens. 
Przepracowaliśmy już w terenie kilka tygodni i nie wygląda to źle. Mimo, iż jeszcze się uczymy, już widać pierwsze 
efekty naszych działań. Pasy dróg powiatowych na terenie gminy wyglądają zupełnie inaczej, niż jeszcze miesiąc 
temu. W przyszłym roku chcemy zakupić samochód dostawczy, tworzyć kolejne miejsca pracy dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i zacząć wygrywać z konkurencją na otwartym rynku. Jestem przekonany, że przy 
wspólnym zaangażowaniu członków spółdzielni, tj. naszej gminy i powiatu oraz ciężkiej, codziennej pracy 
zatrudnionych przez spółdzielnię osób, odniesiemy sukces. 

Zbigniew Jaszczak - Prezes OSP Rudnik Mały
To był genialny i bardzo pracowity rok z ogromnymi sukcesami naszej jednostki:

1. 10.03.2015 r. rozpoczęliśmy budowę garażu strażackiego dwuboksowego w czynie społecznym,
2. Zakupiliśmy system radiowego wywoływania selektywnego (DSP-50 +terminal DTG-53 razem z systemem 
powiadamiania telefonicznego).
3. Nasi strażacy uczestniczyli w szkoleniu podstawowym.
4. Pod względem bojowym wypadliśmy bardzo dobrze zajmując czołowe miejsca w zawodach gminnych:
I miejsce drużyna żeńska – co dało przepustkę na zawody powiatowe, gdzie powtórzyły swój sukces również na I 
miejscu, III miejsce drużyna męska.
5. Nasza jednostka wzięła udział w konkursie „Najlepszy Strażak Ochotnik” i „Najlepsza Jednostka”, gdzie w 
głosowaniu SMS-owym na najlepszego strażaka z regionu siedlecko-ostrołęckiego zajęliśmy V Miejsce, a na 
najlepszą jednostkę VII miejsce. Otrzymaliśmy dwa wyróżnienia: za najaktywniejszą jednostkę w powiecie 
siedleckim od gen. Wiesława Leśniakiewicza z PSP w Warszawie nagrodę pieniężną 7 000 zł i od Dariusza Stopy – 
Starosty Powiatu Siedleckiego nagrodę pieniężną wysokości  2 000 zł.

Składamy również podziękowania sponsorom:
- prezesowi Banku Spółdzielczego w Siedlcach;
- prezesowi Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w 
Warszawie;
- prezesowi Zarządu Oddziału Głównego Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Warszawie panu Antoniemu 
Tarczyńskiemu;
- panu Adamowi Okuń i �rmie Staszko za pomoc w 
wykonaniu pokrycia dachowego;
- panu Mariuszowi Wojewódzkiemu  z miejscowości 
Łomnica za wykonanie prac ziemnych;
-  p a n u  P i o t r o w i  To m a s z e w s k i e m u  z  Mi ń s k a 
Mazowieckiego za wykonanie instalacji elektrycznej.
Ogromne podziękowania również dla:
- pani Janiny Ewy Orzełowskiej – Wicemarszałek 
Województwa Mazowieckiego;
- pana Krzysztofa Borkowskiego;
- pana Huberta Pasiaka -  zastępcy Wójta Gminy 
Wodynie.

Kamil Stanisławowski - Prezes Stowarzyszenia 
Kolektyw Oleśnica

   Stowarzyszenie Kolektyw Oleśnica kilka dni temu o�cjalnie zakończyło rundę jesienną oraz cały owocny rok 
sportowy. Rok 2015 zostanie na długo zapisany w kartach historii klubu, ponieważ udało się wywalczyć upragniony 
awans do A klasy Siedleckiej. Dla drużyny, która istnieje od 2011 r. jest to duży sukces. Letni okres roztrenowania był 
okresem intensywnych treningów, jak również oczekiwań i ciekawości, jak będzie się wiodło w nowej wyższej klasie 
rozgrywkowej. Odpowiedz na to pytanie przyszła bardzo szybko, bo już w sierpniu rozpoczęliśmy swoje zmagania
w A – klasie.  Pierwszą rundę mamy już za sobą i śmiało możemy powiedzieć, że był to udany debiut, jak na 
beniaminka. Kolektyw uplasował się na 7 pozycji w tabeli z niewielką stratą do drużyn z czołówki.  Cel został 
zrealizowany, na wiosnę dalsza część zmagań. Podczas tego pracowitego roku zawodnicy zostawili na treningach, jak 
i meczach dużo zdrowia i serca, co zaowocowało! Mam nadzieję, że zapał nie opadnie i w przyszłości będziemy 
walczyli  o coraz wyższe cele. 
   Rok 2015 był również owocny pod względem organizacji imprez sportowych w ramach współpracy z Gminą 
Wodynie. Były to m.in.: Puchar Wójta Gminy Wodynie, Letni Turniej Piłki Nożnej Dzieci, Niepodległościowy 
Turniej Piłki Nożnej Halowej. Mamy nadzieje, że udało nam się zintegrować oraz zachęcić do uprawiania sportu 
młodzież i dzieci z terenu naszej Gminy, co było głównym celem. 
Ogromnym sukcesem okazało się założenie sekcji piłki 
nożnej chłopców w dwóch rocznikach: U – 11 oraz U – 
14. Chłopcy z wielkim zapałem trenują na zajęciach, 
frekwencja jest znakomita. Juniorzy mają już za sobą 
pierwszą rywalizację w lidze Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej w Siedlcach. Z meczu na mecz prezentują się 
coraz lepiej! Jestem pewien, że w przyszłości będą 
dużym wzmocnieniem  dla seniorów. 
   W dniu 24 listopada odbyło się o�cjalne zakończenie 
sezonu grup młodzieżowych w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Wodyniach. Pragnę w tym miejscu 
podziękować za wsparcie w podejmowanych działa-
niach tym, którzy przyczyniają się do funkcjonowania 
klubu. Są to: Urząd Gminy Wodynie, Centrum 
Medyczno – Diagnostyczne, Sklep Spożywczo – 
Przemysłowy RARYTAS, Firma Transportowa DAR - 
POL, Firma usługowa STA – LID oraz wszystkim 
pozostałym przedsiębiorcom. Mamy nadzieje, że nasze 
Stowarzyszenie będzie się dalej rozwijało i przyszły rok 
będzie równie dobry jak 2015.
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Jak się Pani odnalazła w pracy w urzędzie 
po powrocie z urlopu macierzyńskiego?
   Większych problemów z powrotem do pracy nie miałam. 
Opieka nad dziećmi zorganizowana, zajęcia dodatkowe moich 
dzieci co do minuty zaplanowane. Jednym słowem wszystko 
musi grać! A w pracy…? W pracy same zmiany, nowe 
stanowisko, nowe zadania i obowiązki. To był w zasadzie 
najbardziej pracowity okres w moim życiu, ale uważam, że 
warto wyjść ze swojej sfery komfortu. Wtedy najpełniej się 
rozwijamy. Oczywiście za taką decyzją idzie obawa i 
wątpliwości, a co będzie jeśli sobie nie poradzę, jeśli okaże się 
że jestem beznadziejna? Z drugiej strony, jeśli zmiany się 
przestraszymy, to długo możemy żałować, że się na nią nie 
zdecydowaliśmy.

Wywiad z Sekretarz Gminy Wodynie - Renatą Bareja

Przeciwnicy obecnej władzy zwracają 
uwagę na koligacje rodzinne z Wójtem 
Klepackim. Nie obawiała się Pani 
pomówień?
   Spodziewałam się tego pytania (śmiech). Oczywiście, 
liczyłam się z tym, że nie wszystkim spodoba się ta zmiana. Co 
niektórzy z pewnością wierzą, że zostałam zatrudniona „po 
znajomości”. Ale pragnę przypomnieć, że ja w tym urzędzie 
pracuję już ponad 11 lat, długo przedtem, jak Wojciech 
Klepacki został Wójtem. Z Wójtem pozostaję w stosunku 
powinowactwa drugiego stopnia, co pozwoliło mi przystąpić 
do konkursu.  Przy konkursach o  pracę  zawsz e są 
niezadowoleni. Gdyby nawet wygrał ktoś spoza Gminy, też 
doszukiwalibyśmy się jakiś relacji.  Taka jest nasza 
mentalność…

WYWIAD

Czym w pierwszej kolejności zajęła się Pani 
na nowym stanowisku?
   Sekretarz zarządza zasobem ludzkim. To jest bardzo ważne, 
bo to od pracowników, którzy są zatrudnieni w samorządzie 
zależy, jak ta obsługa będzie wyglądała. Wymagania 
mieszkańców z roku na rok wzrastają. To cieszy, że chcą, żeby 
było lepiej, żeby ta jakość usług była świadczona coraz lepiej. 
My musimy za tym nadążać. 

Lubi Pani swoją pracę?

Jak ocenia Pani pracę urzędu?
   Ludzie się niekiedy dziwią, i mówią mi „Pani Renato, jak się 
cieszę, że tra�łem na Panią, tak bardzo mi Pani pomogła”.
   Takie osoby, do których strach podejść zdarzają się coraz rzadziej. 
Nie powiem, że ich zupełnie nie ma, bo gdzieś tam czasami jeszcze 
są. Zresztą, znam to z autopsji, bo sama, lata temu, z tego typu Panią 
zza biurka miałam do czynienia. Te doświadczenia pomogły mi, bo 
dzięki temu wiedziałam jak czuje się źle potraktowany Klient. Tak 
jak wówczas uważałam, że na to nie zasługuję, tak teraz uważam, że 
nasi Klienci również na to nie zasługują. Mamy młodą, 
profesjonalną kadrę. 

Czego życzy Pani sobie i mieszkańcom naszej 
gminy pod choinkę?
   Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Mieszkańcom 
Gminy Wodynie składam płynące z głębi serca życzenia zdrowia, 
szczęścia, pomyślności oraz wielu łask Bożych. Niech te piękne 
Święta upłyną w atmosferze rodzinnego ciepła, dadzą Wam siłę 
pokonania wszelkich trudności, i ustrzegą od trosk codziennego 
życia w nadchodzącym 2016 roku.
   A sobie życzę pod choinkę bezproblemowych początków
i szczęśliwych zakończeń wszelkich inicjatyw, których będę się 
podejmować. 

Renata Bareja, lat 34, mężatka, 3 dzieci 

(Patryk 12 lat, Karolina 8 lat i Aleksander 6 miesięcy). Absolwentka 
Wydziału Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów
i Zarządzania w Siedlcach- kierunek doradztwo podatkowe
i administracja �nansowa, Wydziału Zarządzania i Marketingu  
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku - kierunek 
rachunkowość i �nanse przedsiębiorstw oraz studiów podyplomowych 
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Collegium Mazovia Innowacyjna 
Szkoła Wyższa w Siedlcach - kierunek administracja publiczna. 
   Pracę w strukturach samorządu gminnego rozpoczęła w roku 2004, od 
najniższego szczebla urzędniczej kariery, czyli stanowiska referenta. Jak 
sama przyznaje, zdobywając kolejne doświadczenia poprzez 
bezpośredni kontakt z ludźmi, który niezwykle sobie ceni, 
przygotowywała się merytorycznie do pracy. Od 2006 roku pracuje na 
stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, zaś od listopada 2015 
r. na stanowisku Sekretarza Gminy. Praca daje jej mnóstwo satysfakcji i 
radości. 
   Zainteresowania ma bardzo różne. Nie ma jednej pasji, która ją 
fascynuje i której poświęca cały swój czas wolny. Stara się być 
wszechstronna, bo to czynni człowieka mądrzejszym niż oddawanie się 
tylko jednej rzeczy.

   Podoba mi się ta praca. Mam fantastycznych współpra-
cowników. Dla mnie jest to bardzo ważne. Jednym
z priorytetów, przez które oceniam pracę jest to, czy zespół jest 
zgrany. Tu to mam. Wtedy miło przychodzi się do pracy. 

    Działania są w tej chwili ukierunkowane na to, żeby dążyć do 
celu przyjaznego Urzędu. W związku z tym zmiany
w organizacji pracy, zmiany w  strukturze. Musi być to bardzo 
czytelna struktura, bardzo funkcjonalna, odpowiadająca 
aktualnym wymogom.

   Uwielbiam również kontakt z ludźmi, a ta praca mi go zapewnia. 
Tak jak możliwość pomagania ludziom. Według mnie urzędnik jest 
właśnie po to, żeby Im pomagać. W sumie to jest nasz (urzędników) 
obowiązek. Dla mnie to jest bardzo ważne.

 Jestem zdania, że jeśli pracownicy podejmują się zrobienia czegoś, 
to starają się wykonać to jak najlepiej. Oczywiście drobnych błędów 
nie unikniemy, to normalna rzecz. 

CZYM ZAJMUJE SIĘ SEKRETARZ GMINY?
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Organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne referaty.

Nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał organów gminy oraz zarządzeń i decyzji.

Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej przez pracowników Urzędu Gminy.

Nadzór nad publikacją prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji
o charakterze publicznym na terenie Gminy.

Wydawanie wszelkich wymaganych prawem poświadczeń urzędowych.

Opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych pracowników. 

Nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli na terenie Gminy.

Prowadzenie postępowań o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego oraz dokumentacji
dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego z zakresu zadań nadzorowanych przez Sekretarza, a uwzględnionych w Programie
współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego.

Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem otwartych konkursów ofert oraz rozpatrywania
ofert organizacji składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności 
ożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych.

„Przegląd Wodyński. Pismo Samorządowe
Gminy Wodynie”
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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

Charakterystyka rodziny z problemem alkoholowym.
   Rodzina z problemem alkoholowym uważana jest za rodzinę  
dysfunkcyjną, ponieważ nie spełnia swych funkcji. Rodzina zamknięta 
jest na kontakty z otoczeniem, relacje między członkami opierają się na 
zasadach manipulacji i kłamstwa, a role i normy są pomieszane.
W rodzinie z problemem alkoholowym  nie jest możliwy stały
 i indywidualny rozwój . 
   Za rodzinę z problemem alkoholowym uważa się rodzinę, w której 
choćby jedna osoba pije w sposób przynoszący szkodę. Człowiek pijący 
w sposób uzależniony lub nadmierny dostarcza wszystkim innym 
problemów życiowych, �nansowych i emocjonalnych, co sprawia, że 
cała rodzina boryka się z szeroko rozumianym problemem 
alkoholowym. Zamiast poczucia bezpieczeństwa, zaufania i miłości 
rodzina przeżywa lęk i zagrożenie, gniew i wstyd, poczucie krzywdy oraz 
winy. Zamiast otwartości i prawdy pojawia się coraz więcej kłamstw, 
manipulacji i udawania. Charakterystyczne jest niszczenie życia 
uczuciowego. Brakuje oparcia i wzajemnej pomocy. Rodzina izoluje się 
od świata zewnętrznego. Nadmierne picie ogranicza perspektywy dla 
całej rodziny. Członkowie rodziny próbują przystosować się do 
zagrażających sytuacji, pozwala ona na przetrwanie w trudnych i 
bolesnych okolicznościach, staje się jednak pułapką, w której zostają 
zamknięte pragnienia normalnego i bezpiecznego życia. 

Małżonkowie i dzieci osoby uzależnionej albo rozpaczliwie 
próbują powstrzymać jej picie, albo rezygnują z nadziei na lepsze 
życie.
   Najczęściej przyjmowany model rodziny alkoholowej 
przedstawia ją jako pewien system. U jego podstaw leży założenie, 
że zmiana zachodząca w którymkolwiek z elementów systemu (w 
tym przypadku chodzi o członka rodziny) ma wpływ na wszystkie 
pozostałe elementy. Zachowanie alkoholika zakłóca ustalony w 
rodzinie porządek. Kolejni członkowie rodziny zostają wytrąceni z 
równowagi. Reagowanie w sposób, który dotychczas się sprawdzał 
nie przynosi oczekiwanych rezultatów, zaczyna się więc 
gorączkowe poszukiwanie nowych pozycji i ról, które pozwoliłyby 
na przywrócenie równowagi. Większości rodzin udaje się osiągnąć 
niepewną, patologiczną, nową równowagę uzależnioną od 
zachowań alkoholowych. Mogą wytworzyć się bardzo różnorodne 
rodzaje przystosowań. Alkoholik może być izolowany lub życie 
może kręcić się wokół alkoholu, tak by być w stałej gotowości do 
reakcji na kolejne kryzysy. Sposoby przystosowania się rodziny do 
sytuacji mogą być zmienne w zależności od tego, czy alkoholik 
aktualnie jest w ciągu, czy też ma okres „suchy”.

FAZY PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO ŻYCIA W RODZINIE
Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

Każda z tych faz może trwać wiele lat.
Czasem przystosowanie do życia w rodzinie alkoholowej 

zatrzymuje się w fazie czwartej i tak już zostaje. 
Alkoholik orbituje na obrzeżach rodziny,

gdy inni jej członkowie łatają dziury w budżecie,
porządku życiowym, uczuciach itd. 

I można powiedzieć, że "jakoś sobie radzą", 
chociaż trudno tę sytuację uznać
za zdrową i satysfakcjonującą.

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,
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Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich"Po-Mocni"

Źródło : 
W. Sztander – Rodzina z problemem alkoholowym
J.Bradshaw- Zrozumieć rodzinę

    Pojawiają się incydenty nadmiernego picia i chociaż są 
sporadyczne, tworzą napięcia w układzie małżeńskim. 
Rodzina (najczęściej żona) podejmuje próby interwencji, ale 
wobec oporu osoby pijącej nie odgrywają one większej roli. 
Rozwija się system wymówek, usprawiedliwień oraz obietnic, 
które są coraz częściej niedotrzymywane. Dominującą 
postawą wszystkich domowników jest zaprzeczanie obecności 
problemu alkoholowego, przy równoczesnym gorączkowym 
poszukiwaniu "powodów picia" w sytuacji domowej, 
zawodowej lub historii życia osoby pijącej. 

Faza 1
    Pojawiają się incydenty nadmiernego picia i chociaż są 
sporadyczne, tworzą napięcia w układzie małżeńskim. 
Rodzina (najczęściej żona) podejmuje próby interwencji, ale 
wobec oporu osoby pijącej nie odgrywają one większej roli. 
Rozwija się system wymówek, usprawiedliwień oraz 
obietnic, które są coraz częściej niedotrzymywane. 
Dominującą postawą wszystkich domowników jest 
zaprzeczanie obecności problemu alkoholowego, przy 
równoczesnym gorączkowym poszukiwaniu "powodów 
picia" w sytuacji domowej, zawodowej lub historii życia 
osoby pijącej. 

Faza 2
       Wraz z nasilaniem się incydentów alkoholowych rośnie 
izolacja rodziny. Coraz więcej myśli, energii i aktywności jej 
członków koncentruje się wokół picia. Wzrasta napięcie i 
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Podejmowane są próby utrzymania struktury życia 
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      Rodzina zaczyna rezygnować z próby sprawowania 
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Jej członkowie zajmują się przede wszystkim doraźnym zmniejszaniem 
kosztów picia. Rozwijają się rozliczne symptomy zaburzeń dziecięcych 
(zaburzenia snu, łaknienia, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia 
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Źródło: http://www.babyboom.pl/ciaza/emocje_mamy/jestem_dzieckiem_alkoholika.html



Anna szostek

   Turniej piłki nożnej w kategorii dziewcząt wygrały 
gimnazjalistki z klasy IIIb, drugie miejsce zajęły 
dziewczęta z klasy I, zaś trzecie z IIa. W kategorii 
chłopców pierwsze miejsce wywalczyli chłopcy
z klasy IIIb, drugie miejsce uczniowie z klasy IIa
i trzecie z IIb. Zwycięzcy nagrodzeni zostali pucha-
rami i medalami, a pozostali uczestnicy medalami.
  W „przeciąganiu liny” największymi i niepo-
konanymi siłaczami okazali się uczniowie klasy IIIa, 
którzy wygrali tę rywalizację bezkonkurencyjnie. 
   Rozgrywki sportowe dostarczyły wszystkim 
uczniom wielu emocji zarówno tym grającym, jak
i kibicom.
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SZKOLNE
Z inicjatywy uczniów…..

   27 listopada 2015 roku w Publicznym Gimnazjum 
im. Jana Pawła II odbył się Szkolny Turniej Piłki 
Halowej - dziewcząt i chłopców oraz  konkurencja  
rekreacyjno-sportowa „przeciąganie liny”. 
   Inicjatorkami tego pomysłu były Kamila Skóra
i Izabela Lewandowska, uczestniczki projektu 
"LAMA - Lokalna Akademia Młodzieżowego 
Animatora", realizowanego przez Stowarzyszenie 
Inkubator Kreatywności Społecznej ze środków 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Kartka ze szkolnego
Kalendarza

   27 października 2015 r. Uczniowie klas pierwszych szkoły 
podstawowej w Wodyniach złożyli uroczyste ślubowanie i zostali 
pasowani na uczniów. Uroczystość rozpoczęła się dostojnym 
polonezem, pięknie odtańczonym przez pierwszoklasistów. W za-
prezentowanej części  artystycznej dzieci  wykazały się 
praktycznymi wiadomościami i umiejętnościami, niezbędnymi 
zarówno w procesie uczenia się, jak i w życiu codziennym.  
   Aby „nauka szła jak z płatka”, a pobyt w szkole był pożyteczny
i bezpieczny – ksiądz proboszcz H. Skolimowski zaprosił do 
wspólnej modlitwy, poświęcił dzieciom tornistry i złożył życzenia.  
Aktu ślubowania i pasowania na ucznia dokonała Dyrektor Szkoły, 
pani Ewa Cizio. 

J.Kublik

   Gościem specjalnym naszej uroczystości był wójt  gminy wodynie 
Wojciech Klepacki. Występy dzieci wszystkim się podobały, pan 
wójt pochwalił je, złożył życzenia, a rodzicom pogratulował 
w s p a n i a ł y c h  d z i e c i .  Z a  s w o j ą  w z o r o w ą  p o s t a w ę                                                                                         
wszyscy pierwszoklasiści otrzymali upominki -  globusy od pana 
wójta, a gry planszowe od rodziców. 
   Uroczystość zakończyła się wspólnym, małosłodkim (zgodnie
Z przepisami) poczęstunkiem. 

Pan samochodzik
i nie tylko…

   24 listopada w Zespole Szkół w Wodyniach miało miejsce 
spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim – pisarzem, 
satyr ykiem, dziennikarzem, autorem scenariuszy 
�lmowych, miłośnikiem brytyjskiego zespołu Procol 
Harum.

Kim jest Arkadiusz Niemirski? 
   Arkadiusz Niemirski pochodzi z Warszawy. Z wykształ-
cenia jest zootechnikiem. W latach osiemdziesiątych XX 
wieku pisał skecze satyryczne i występował na estradzie. 
Współpracował z Programem III Polskiego Radia oraz 
Kabaretem „Długi”. Pracował jako dziennikarz, pisząc 
artykuły do czasopism „Tylko Rock” i „Teraz Rock”. 
   Swoją karierę literacką rozpoczął od kontynuacji przygód 
pana samochodzika, wykreowanego przez Zbigniewa 
Nienackiego. W 2000 zadebiutował powieścią „Pan 
samochodzik i skarby wikingów”. Do 2006 wzbogacił tę 
kultową serię o szesnaście tomów. W lipcu 2003 roku 
ukazała się jego pierwsza „oryginalna” powieść detekty-
wistyczna dla młodzieży - „Pojedynek detektywów”, a na 
jesieni tego samego roku zbiór opowiadań kryminalnych 
„Zbrodnia prawie doskonała”. „Prowokator” (2014) to jego 
ostatnia powieść. 

Młodzi, niepokorni, inteligentni
I dociekliwi – oto bohaterowi książek
Niemirskiego
   B ohater ami  jego 
utworów są zazwyczaj 
młodzi, niepokorni lu-
dzie, którzy uczestniczą 
w rozwiązywaniu za-
gadek histor ycznych
i kryminalnych. Mimo 
p r z e ż y w a n y c h  t r u -
dności i nierzadko nie-

120 minut z „panem od samochodzika”
   W prawie dwugodzinnej prezentacji  pisarz przybliżył 
uczniom klas IV – VI szkoły podstawowej i młodzieży 
gimnazjalnej historię swojego życia i działalności 
artystycznej. Opowiedział o zbieraniu materiałów do 
książek i licznych pobytach w różnych bibliotekach, gdzie 
miał okazję dotknąć nawet rękopisu Mickiewicza czy 
Norwida, a także wielu podróżach powodowanych 
nieprzemijającą fascynacją zespołem Procol Harum. 

   Nietuzinkowa osobowość, barwny i obrazowy język 
wypowiedzi, niesamowite poczucie humoru i dystans 
do własnej osoby oto recepta na udane spotkanie
z młodzieżą. Myślę, że do  takich zaliczyć można wizytę 
Arkadiusza Niemirskiego w naszej szkole.

Urszula Skiermunt

„Elementarz Jacek ma…”, 
czyli ślubowanie

pierwszoklasistów

   Wtorek, 20 października 2015 r. Był bardzo ważnym 
dniem: pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali 
pasowani na uczniów szkoły podstawowej im. Ks.
W. Lewandowskiego w Seroczynie. Dla naszej szkolnej 
społeczności jest to zawsze bardzo ważne wydarzenie
i odbywa się zawsze ok. 16 października, czyli rocznicy 
nadania patrona naszej szkole.
   Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.15 w sali sportowej, 
gdzie zebrali się wszyscy uczniowie, nauczyciele, a przede 
wszystkim 19 „pierwszaków” wraz z przejętymi rodzicami 
i wychowawcą: p. Jolantą Flis. Był z nami również Wójt 
Gminy Wodynie pan Wojciech Klepacki.
   Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia pana Dyrektora 
Jana Polaka, wprowadzenia sztandaru i odśpiewania 
hymnu szkoły. Potem przyszedł czas na pierwszy szkolny 
występ „pierwszaków”. Mali artyści z wielkim przejęciem
i zaangażowaniem recytowali wiersze, i śpiewali piosenki,
a rodzice z wypiekami na twarzy zaciskali kciuki. Robili to 
skutecznie, bo wszystko udało się w stu procentach!

„JESZCZE JEDEN
LISTOPAD DO OKNA

ZAPUKAŁ…”
   11 listopada 1918 roku, to jedna spośród szczególnych 
dat w historii naszej Ojczyzny. Tego dnia, po długim 
okresie zaborów i niewoli, Polska powróciła na mapy 
Europy i świata. Przelana krew, poświęcenie i o�ara 
kilku pokoleń Polaków przyniosła wreszcie długo 
oczekiwany skutek, jakim była odzyskana wolność. 
   Pamiątka tej daty jest zawsze okazją wspomnienia, ale 
również zadumy nad naszym dzisiejszym przeżywa-
niem wolności. Taką okazją były również Gminne 
Obchody Święta Niepodległości, które odbyły się 11 
listopada 2015 roku w Seroczynie.

    W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz naszej Gminy na czele z Wójtem
p. Wojciechem Klepackim, Przewodniczący Rady p. Mirosław Michalczyk i Radni Gminy, 
Poczty Sztandarowe, dyrektorzy szkół i nauczyciele wraz z uczniami, delegacje Gminnego 
Ośrodka Kultury i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej oraz mieszkańcy. Obchody 
rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. Bogdan Potapczuk – 
Proboszcz seroczyńskiej para�i.
   Po Mszy Św. i okolicznościowym wystąpieniu Wójta Gminy p. Wojciecha Klepackiego 
uczniowie Zespołu Szkół w Seroczynie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pt. 
„Jeszcze jeden listopad do okna zapukał…” przygotowany pod kierunkiem pp. Elżbiety 
Ożarek, Marzeny Szymańskiej i Krzysztofa Izdebskiego. Mury świątyni wypełniły słowo
i muzyka budząc wiele re�eksji, wzruszeń i dobrych emocji. Młodzi artyści zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami, a także usłyszeli miłe słowa podziękowania. To z pewnością ważne, bo 
razem ze swoimi opiekunami włożyli wiele pracy i serca w przy-gotowania do występu.
   Uroczystości zakończył przemarsz Pocztów Sztandarowych, delegacji i uczestników pod 
Pomnik Ojczyzny oraz złożenie symbolicznych wiązanek.  „Jeszcze jeden listopad” stał się 
wspomnieniem… Ufamy, że wspomnieniem bardzo pozytywnym dla wszystkich 
uczestniczących w uroczystości. Relację z jej przebiegu możemy obejrzeć na stronie szkoły
 i Telewizji Powiatowej.

bezpiecznych sytuacji udaje im się wyjść obronną ręką
z opresji.

   Wreszcie przyszedł najważniejszy moment: ślubowanie 
i pasowanie. Przewodnicząca Samorządu SP Anna Eleryk 
odczytała tekst Ślubowania, a Pan Dyrektor, przy pomocy 
wielkiego ołówka, dokonał aktu pasowania i od tego 
momentu, zgodnie z tradycją, pierwszoklasiści stali się 
prawdziwymi uczniami!
   Następnie głos zabrał Wojciech Klepacki, Wójt Gminy 
Wodynie, który serdecznie gratulował rodzicom i ich 
pociechom życząc im wielu sukcesów na „szkolnej” drodze. 
Na koniec Pan Wójt wręczył „nowym uczniom” prezenty: 
zoologiczne globusy.
   Prezenty, w postaci kolorowych poduszek na szkolne 
krzesła, przygotowali również starsi uczniowie z pomocą 
rodziców. Była to kontynuacja akcji „Miękkie siedzonko”  
rozpoczętej w ramach projektu „Szkoła Współpracy”.

   Na zakończenie uczniowie pierwszej klasy, wraz z ro-
dzicami i gośćmi udali się do swojej klasy na poczęstunek. 
Relację z uroczystości można obejrzeć na stronie szkoły
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z klasy IIIb, drugie miejsce uczniowie z klasy IIa
i trzecie z IIb. Zwycięzcy nagrodzeni zostali pucha-
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dniem: pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali 
pasowani na uczniów szkoły podstawowej im. Ks.
W. Lewandowskiego w Seroczynie. Dla naszej szkolnej 
społeczności jest to zawsze bardzo ważne wydarzenie
i odbywa się zawsze ok. 16 października, czyli rocznicy 
nadania patrona naszej szkole.
   Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.15 w sali sportowej, 
gdzie zebrali się wszyscy uczniowie, nauczyciele, a przede 
wszystkim 19 „pierwszaków” wraz z przejętymi rodzicami 
i wychowawcą: p. Jolantą Flis. Był z nami również Wójt 
Gminy Wodynie pan Wojciech Klepacki.
   Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia pana Dyrektora 
Jana Polaka, wprowadzenia sztandaru i odśpiewania 
hymnu szkoły. Potem przyszedł czas na pierwszy szkolny 
występ „pierwszaków”. Mali artyści z wielkim przejęciem
i zaangażowaniem recytowali wiersze, i śpiewali piosenki,
a rodzice z wypiekami na twarzy zaciskali kciuki. Robili to 
skutecznie, bo wszystko udało się w stu procentach!

„JESZCZE JEDEN
LISTOPAD DO OKNA

ZAPUKAŁ…”
   11 listopada 1918 roku, to jedna spośród szczególnych 
dat w historii naszej Ojczyzny. Tego dnia, po długim 
okresie zaborów i niewoli, Polska powróciła na mapy 
Europy i świata. Przelana krew, poświęcenie i o�ara 
kilku pokoleń Polaków przyniosła wreszcie długo 
oczekiwany skutek, jakim była odzyskana wolność. 
   Pamiątka tej daty jest zawsze okazją wspomnienia, ale 
również zadumy nad naszym dzisiejszym przeżywa-
niem wolności. Taką okazją były również Gminne 
Obchody Święta Niepodległości, które odbyły się 11 
listopada 2015 roku w Seroczynie.

    W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz naszej Gminy na czele z Wójtem
p. Wojciechem Klepackim, Przewodniczący Rady p. Mirosław Michalczyk i Radni Gminy, 
Poczty Sztandarowe, dyrektorzy szkół i nauczyciele wraz z uczniami, delegacje Gminnego 
Ośrodka Kultury i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej oraz mieszkańcy. Obchody 
rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. Bogdan Potapczuk – 
Proboszcz seroczyńskiej para�i.
   Po Mszy Św. i okolicznościowym wystąpieniu Wójta Gminy p. Wojciecha Klepackiego 
uczniowie Zespołu Szkół w Seroczynie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pt. 
„Jeszcze jeden listopad do okna zapukał…” przygotowany pod kierunkiem pp. Elżbiety 
Ożarek, Marzeny Szymańskiej i Krzysztofa Izdebskiego. Mury świątyni wypełniły słowo
i muzyka budząc wiele re�eksji, wzruszeń i dobrych emocji. Młodzi artyści zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami, a także usłyszeli miłe słowa podziękowania. To z pewnością ważne, bo 
razem ze swoimi opiekunami włożyli wiele pracy i serca w przy-gotowania do występu.
   Uroczystości zakończył przemarsz Pocztów Sztandarowych, delegacji i uczestników pod 
Pomnik Ojczyzny oraz złożenie symbolicznych wiązanek.  „Jeszcze jeden listopad” stał się 
wspomnieniem… Ufamy, że wspomnieniem bardzo pozytywnym dla wszystkich 
uczestniczących w uroczystości. Relację z jej przebiegu możemy obejrzeć na stronie szkoły
 i Telewizji Powiatowej.

bezpiecznych sytuacji udaje im się wyjść obronną ręką
z opresji.

   Wreszcie przyszedł najważniejszy moment: ślubowanie 
i pasowanie. Przewodnicząca Samorządu SP Anna Eleryk 
odczytała tekst Ślubowania, a Pan Dyrektor, przy pomocy 
wielkiego ołówka, dokonał aktu pasowania i od tego 
momentu, zgodnie z tradycją, pierwszoklasiści stali się 
prawdziwymi uczniami!
   Następnie głos zabrał Wojciech Klepacki, Wójt Gminy 
Wodynie, który serdecznie gratulował rodzicom i ich 
pociechom życząc im wielu sukcesów na „szkolnej” drodze. 
Na koniec Pan Wójt wręczył „nowym uczniom” prezenty: 
zoologiczne globusy.
   Prezenty, w postaci kolorowych poduszek na szkolne 
krzesła, przygotowali również starsi uczniowie z pomocą 
rodziców. Była to kontynuacja akcji „Miękkie siedzonko”  
rozpoczętej w ramach projektu „Szkoła Współpracy”.

   Na zakończenie uczniowie pierwszej klasy, wraz z ro-
dzicami i gośćmi udali się do swojej klasy na poczęstunek. 
Relację z uroczystości można obejrzeć na stronie szkoły
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Aktywnie i kreatywnie - 
Wieczór gier planszowych 

w Zespole Szkół w Seroczynie

13 listopada 2015 roku w Publicznym 
Gimnazjum w Seroczynie odbyło się spo-
tkanie miłośników dobrej zabawy zorga-
nizowane przez Samorząd Uczniowski 
naszego gimnazjum. Tuż po godzinie 15
w szkolnej świetlicy pojawili się nie tylko 
uczniowie, również absolwenci, którzy od 
kilku miesięcy są uczniami nowych szkół. 
Obecni byli też nauczyciele – dyr. Jan Polak, 
Elżbieta Ożarek, Ewa Wideńska oraz Bogdan 
Kania. Na początku ustalone zostały zasady 
s p o t k a n i a ,  k t ó r e  o b e j m o w a ł y  m . i n . 
zachowanie ciszy i porządku – tak w trakcie, 
jak i po spotkaniu, słuchanie opiekunów, 
kulturalne zachowanie i wyrażanie się czy 
nieprzerywanie osobie mówiącej. Omówi-
liśmy też porządek „Wieczoru…” oraz 
przygotowaliśmy listę dostępnych gier.

Po części wstępnej nastąpiła część integra-
cyjna. Zabawy integrujące uczestników  
spotkania poprowadziła opiekunka SU 
gimnazjum – p. Marzena Szymańska, która
z dużym udziałem przedstawicieli samo-
rządu przygotowała całe spotkanie.  
   Około godz. 16.00 rozpoczęła się część 
główna spotkania: uczniowie wybrali gry, 
które ich interesowały i podzielili się na 
zespoły. Największą popularnością cieszył 
się Monopol, Twister oraz Szachy i… słodki 
poczęstunek.
   Spotkanie zakończyło się ok. godz. 19. 
Uczniowie wychodzili ze szkoły w wyśmieni-
tym nastroju a o sukcesie świadczyły pytania 
– kiedy znowu się spotkamy na podobnym 
wieczorku. 

JESIEŃ Z EKOLOGIĄ W SZKOŁACH 

W GMINIE WODYNIE

Marzena Szymańska

„Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT” 

Od września 2015 roku Zespół Szkół w Seroczynie realizuje projekt 
do�nansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu powstał Program 
e k o l o g i c z ny,  k t ó r e g o  m i s j ą  j e s t  u ś w i a d o m i e n i e  u c z n i o m
i odbiorcom lokalnym, jak ważna jest ochrona środowiska i działania 
proekologiczne – nie tylko w miejscach „turystycznych”, ale też w naj-
bliższym otoczeniu. Podstawowym celem Programu jest kształtowanie 
poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko, uwrażliwianie 
młodych ludzi na piękno przyrody oraz uzmysłowienie odbiorcom, iż 
sami mogą przyczynić się do zmniejszenia dewastacji środowiska. 
   W ramach eko-działań uczniowie wzięli udział w Sprzątaniu Świata, 
odwiedzili oczyszczalnię ścieków, uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym 
do Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie. Program nastawiony jest 
głównie na znajomość potrzeb środowiska lokalnego. Stąd pomysł na 
ewidencję form ochrony przyrody najbliższej okolicy, na poznanie 
walorów przyrodniczych, kulturowych i społecznych rzeki Świder, 
poznanie fauny i �ory, analizę �zykochemiczną stanu pobliskich wód, 
gleb i powietrza oraz porównanie wyników ze stanem środowiska 
chronionego (Tatrzański Park Narodowy).
   W planach mamy jeszcze warsztaty nt. alternatywnych źródeł energii z uwzględnieniem niekonwencjonalnych 
metod wytwarzania energii  na terenie gminy oraz konkursy. Marzena Szymańska

W PODRÓŻ Z EKOLOGIĄ…

W dniu 17 września 2015 roku uczniowie z naszej szkoły
w ramach realizowanego programu ekologicznego „Spotkania
z przyrodą” zwiedziły gminną oczyszczalnię ścieków
w Wodyniach. Stacja oczyszczalni jest w pełni zautomatyzowana 
i bezobsługowa. Pracą całego obiektu sterują komputery 
znajdujące się w tzw. sterowni. W czasie wycieczki dzieci pod 
bacznym okiem pana Łukasza – pracownika nadzorującego pracę 
maszyn, zostały oprowadzone po całym obiekcie. Dowiedziały się 
o sposobach oczyszczania wody. Poznały poszczególne etapy 
oczyszczania od momentu wpłynięcia ścieków do chwili 
wypuszczenia czystej wody. Po zakończeniu zwiedzania 
uczniowie zadawali pytania dotyczące oczyszczalni, na które 
otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. Było to niezwykłe przeżycie 
dla wszystkich.

Następnie autokarem przejechaliśmy do pasieki 
pszczelej w Żebraczce. Tutaj poznaliśmy krótką historią 
pszczelarstwa, mieliśmy okazję na żywo obserwować 
pracę pszczół w przygotowanym do pokazu ulu za 
szkłem. Najbardziej zainteresował nas skansen 
pszczelarski z różnego rodzaju ulami używanymi do 
produkcji miodu na przestrzeni wielu lat. Podczas 
zwiedzania skansenu uczniów oprowadzał właściciel 
pasieki pan Zbigniew Kluska. Bartnik opowiadał
o znaczeniu pszczół i pszczołowatych dla środowiska. 
Bez udziału pszczół wiele gatunków roślin nie mogłoby 
się rozwijać lub ich uprawy dawałyby niewielkie plony. 
W czasie pobytu w pasiece mogliśmy degustować kilka 
rodzajów miodu. Posili liśmy się kiełbaskami
z grilla. Pragnienie zaś gasiliśmy zdrowymi napojami 
przy-gotowanymi przez gospodarzy. Na pamiątkę 
pobytu każdy z nas otrzymał woskowe �gurki. Był to 
mile i ciekawie spędzony wrześniowy dzień.

W DALSZĄ DROGĘ Z EKOLOGIĄ…

W piątek 18 września uczniowie pod opieką pani dyrektor Wiesławy 
Rolewicz, p. Emilii Stosio i p. Agnieszki Olszewskiej wyjechali do Białowieży. 
Pogoda nam sprzyjała, świeciło ciepłe  słonko.

Wycieczka odbyła się w ramach realizowanego przez naszą szkolę 
programu ekologicznego „ Sp otkania  z  przy ro dą”.  Wyjaz d był 
współ�nansowany z WFOŚiGW w Warszawie.

Na miejscu spotkaliśmy się z przewodnikiem i udaliśmy do Rezerwatu 
Pokazowego Żubrów. Poznaliśmy środowisko i tryb życia przebywających tam 
zwierząt. W Rezerwacie prezentowana jest grupa żubrów składająca się
z jednego dorosłego samca, kilku żubrzyc oraz ich potomstwa. Eksponowane 
są tam także żyjące w puszczy jelenie, sarny, dziki, łosie, wilki, żbiki i rysie oraz 
koniki polskie typu tarpan. Uzupełnieniem ekspozycji są żubronie – 
mieszańce żubra z bydłem domowym. Mieliśmy okazję obejrzeć z bliska 
jelenia, usłyszeć jego głos, również wilk zaszczycił nas swoją uwagą. Na 
pozostałych zwierzętach nie zrobiliśmy większego wrażenia, ponieważ leżały 
ospałe i wygrzewały się na słonku. Następnie udaliśmy się na 3 kilometrowy 
spacer po Białowieskim Parku Narodowym. Obserwowaliśmy przyrodę, jej 
piękno, rozpoznawaliśmy gatunki drzew i krzewów. Widzieliśmy stare|
i ogromne lipy, dęby, graby, klony, jawory, świerki. Podczas tej wędrówki udało 
nam się spotkać zabłąkanego i ogromnie zdziwionego tak liczną grupą małych 
turystów zaskrońca.

Po tej męczącej wędrówce autokarem pojechaliśmy do Muzeum 
Białowieskiego Parku Narodowego, w którym przewodnicy zaprezentowali 
nam tamtejsze zbiory przyrodnicze z dziedziny zoologii, botaniki, 
historycznego użytkowania Puszczy. Szczególnie silnie akcentowali procesy 
ekologiczne charakterystyczne dla Białowieskiego Parku Narodowego. Na 
ekspozycji stałej podziwialiśmy najbardziej charakterystyczne dla Puszczy 
zbiorowiska leśne.

Pani przewodniczka, w terenie, przygotowała warsztaty zabawowe dla 
naszych uczniów, inicjujące polowanie wilków bądź rysi na sarny. Dzieci miały 
odegrać odpowiednio omówione scenki. Bawiły się przy tym świetnie.
W nagrodę otrzymały przygotowane przez panią maski.

Na koniec udaliśmy się na plac zabaw z przeszkodami oraz eksponatami 
dwóch żubrów, również służących dzieciom do ich szaleństw. Wszyscy dali 
upust swojej niespożytej energii.

Pełni wrażeń, nowych doświadczeń i przeżyć wróciliśmy szczęśliwie do 
domu.

Oprac. p. Marianna Żbik

Oprac. p. Agnieszka Olszewska

SPOTKANIE Z CIEKAWYMI LUDŹMI

W poniedziałek 19 października 2015r. naszą szkołę odwiedzili 
niecodzienni goście: strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Siedlcach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodyniach oraz pan 
Jacek Kozioł, leśniczy z Nadleśnictwa Siedlce. Spotkanie zostało 
zorganizowane w ramach realizowanego przez szkołę programu 
ekologicznego „Spotkania z przyrodą”, na który otrzymaliśmy dotację
z WFOŚiGW w Warszawie.

Strażacy bardzo ciekawie opowiadali o zawodzie strażaka oraz 
zagrożeniach jakie wynikają z zabawy zapałkami i urządzeniami 
elektrycznymi. Uczniowie uzyskali informację w jakich okolicznościach 
należy wezwać straż pożarną, a przy tej okazji utrwalili sobie numer 
telefonu do Straży Pożarnej – 998 oraz numer alarmowy – 112.

Dowiedzieliśmy się jaką rolę odgrywają poszczególne elementy ubrania 
strażaka, zabezpieczające go przed ogniem i innymi zagrożeniami 
związanymi z akcją ratowniczą. Przez chwilę niektórzy uczniowie mogli 
wejść w rolę „strażaków” przymierzając hełmy strażackie, mundury 
bojowe czy też butlę z tlenem.

Następnie przenieśliśmy się przed szkołę, gdzie mogliśmy 
obejrzeć wyposażenie wozu ratowniczo-gaśniczego. Strażacy 
szczegółowo i z ogromną cierpliwością omówili wszystkie 
tajemnicze przedmioty znajdujące się na jego wyposażeniu. 
Przedstawili też sposoby i techniki podawania wody podczas 
pożaru, umożliwiając uczniom praktyczne ćwiczenia.

Drugą część spotkania poprowadził pan leśniczy. Pan Jacek 
opowiedział nam o specy �ce pracy leśniczego, o lesie i jego 
mieszkańcach. Przypomniał uczniom jak należy zachowywać się 
w lesie i dlaczego o lasy należy szczególnie się troszczyć i je 
szanować.

Uczniowie wraz z leśnikiem udali się na spacer do najbliższego 
lasu na tzw. zajęcia w terenie. Pan leśniczy w bardzo ciekawy
i profesjonalny sposób opowiadał o roślinności występującej
w naszej okolicy. Mali przyrodnicy z zapartym tchem słuchali 
opowieści przyrodniczych i byli pod wrażeniem ogromnej wiedzy 
pana leśniczego.

Była to bardzo pouczająca lekcja przyrody. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni strażakom oraz panu leśniczemu za poświęcony nam 
czas oraz przekazanie cennych wiadomości.

Oprac. p. Ewelina Soćko



PROGRAM EKOLOGICZNY
„SPOTKANIA Z PRZYRODĄ”

EKOLOGIA PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

8

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

    W lipcu 2015 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie 
wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania 
planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wodynie. 
   Plany takie sporządza się w celu wsparcia realizacji pakietu 
klimatyczno-energetycznego 2020 oraz jakości powietrza. 
Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do 
osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-
energetycznym do roku 2020, tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,
- zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł 
odnawialnych,
- redukcji zużycia energii �nalnej, co ma zostać zrealizowane 
co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności 
energetycznej,
- poprawy jakości powietrza na obszarach, na których 
odnotowano przekroczenia jakości poziomów  dopuszcza-
lnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy 
(naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań 
krótkoterminowych (PDK).

   Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwala gminie 
pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020. Z zapisów Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynika, że gminy które 
opracowały PGN, czyli gminy posiadające dokumenty strategiczne
w zakresie ograniczenia niskiej emisji mogą się ubiegać o udział
w programach, których celem jest pozyskanie do�nansowania na 
działania takie jak:

termomodernizacje budynków
wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii
działania z zakresu modernizacji transportu publicznego 
(zmniejszające emisję)

   W październiku zakończone zostały prace związane z opra-
cowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wodynie. 
Podjęcie uchwały jest w porządku obrad XIV Sesji Rady Gminy
w dniu 29.12.2015r. 
   Z uwagi na specy�kę naszej gminy działania zaplanowane
w ramach wdrażania planu mają na celu zmniejszenie emisji CO2 tj. 
dwutlenku węgla, którego głównym źródłem są prywatne instalacje 
c. o. i c.w.u. oraz skokowy wzrost prywatnego transportu lokalnego
w stosunku do 1990 r.

W RAMACH REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PLANU GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ, CZYLI REDUKCJI EMISJI CO� O 20 %, 

ZAPLANOWANE ZOSTAŁY PONIŻSZE ZADANIA:

1. Zwiększenie produkcji energii  OZE poprzez zamontowanie 
szeregu instalacji takich jak: fotowoltaika, kolektory 
słoneczne do c.w.u., wytwarzania biopaliw.

2. Tremomodernizację zasobów spółdzielni mieszkaniowej
w Seroczynie, budynków użyteczności publicznej, 
prywatnych zasobów mieszkaniowych

3. Poprawa efektywności i racjonalizacji wykorzystania paliw 
transportowych poprzez: Skrócenie przebiegu dróg 
gminnych i przebudowy ich nawierzchni, wybudowanie 
ścieżek rowerowych, zakup rowerów i częściowe zastąpienie 
samochodowego przewozu uczniów w lecie transportem 
rowerowym.

4. Organizacja imprez  w celu promowania zrównoważonego 
rozwoju i budowania świadomości wśród mieszkańców.

5. Zapewnienie aby 12% - 31 % drewna opałowego miało 
charakter biomasy pochodzącej z gospodarki zorga-
nizowanej

6. Zwiększenie udziału biopaliw transportowych do 5 %.

    PLAN ZAKŁADA POZYSKANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH: KRAJOWYCH, JAK  I UNIJNYCH W RAMACH WDRAŻANIA CELÓW STRATEGICZNYCH I OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE DO 2025 ROKU.
   Opracowanie Planu zostało do�nansowane w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 17 804,00 zł.

   Stan zanieczyszczenia powietrza ma znaczący wpływ na 
zdrowie i środowisko, w którym żyjemy. Urząd Gminy
w Wodyniach aktywnie prowadzi działania mające na celu 
poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie 
kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej. W 2016 r. 
zaponuje mieszkańcom pomoc w zdobyciu do�nansowania 
przeznaczonego na budowę indywidualnych instalacji, 
wykorzystujących odnawialne źródła energii:
- panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej;
- solary – kolektory słoneczne do przygotowania ciepłej wody;
-  pompy ciepła – systemy grzewcze budynku mieszkalnego.
   Wniosek o przyznanie pomocy �nansowej na realizację 
inwestycji składać będzie gmina. Pomoc �nansowa przyzna-
wana będzie gminom, jednak może być ona przyznawana na 
s�nansowanie urządzeń i instalacji do wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych na nieruchomości należących do osób 
�zycznych (obejmuje tylko budynki mieszalne). W przypadku 
pozytywnej opinii możliwe będzie uzyskanie do�nansowania 
w zależności od programu np: przy PROW 2014-2020 – ok 
63,63% kosztów kwali�kowanych inwestycji, przy RPO WM 
2014-2020 – ok. 80% kosztów kwali�kowanych. Pozostałe 
koszty przedsięwzięcia będzie stanowić wkład własny 
Mieszkańca. Podkreślić również należy, że w w/w programach 
obowiązujący podatek VAT nie jest kosztem kwali�kowanym.
   W przypadku ogłoszenia naboru wniosków Urząd Gminy 
w Wodyniach podejmie się dołożenia wszelkich starań w celu 
skutecznego złożenia 
wniosku i pozy-skania 
środków na do�nanso-
wanie zadań polega-
jących na budowie urzą-
dzeń OZE. Sprawą bez-
pośrednio zajmuje się 
Zastępca Wójta Gminy, 
Pan Hubert Pasiak, który 
udziela zainteresowa-
nym szczegółowych info-
rmacji.

UWAGA!
BĘDĄ DOFINANSOWANIA

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

NOWY SPRZĘT RATOWNICZY

   Zakup sprzętu był niezwykle ważny ze względu na istotne 
zalesienie gminy Wodynie, pozwoli on wykorzystać istniejące 
cieki wodne w sytuacji wystąpienia pożaru  w szczególności 
obszarów leśnych. 
   Sprzęt został uroczyście przekazany strażakom przez Gminę 
Wodynie reprezentowaną przez Wójta Wojciecha Klepackiego 
na posiedzeniu Zarządu OSP Wodynie w dniu 18.11.2015r. 

    W listopadzie 2015 roku jednostka OSP w Wodyniach 
została doposażona w nowy sprzęt ratowniczy: motopompę
o wydajności 1750l/min �rmy TOHATSU, zbiornik do retencji 
wody o pojemności (bagatela!) 13 000 litrów oraz smok ze 
strumienicą do poboru wody jak i przelewania wody między 
zbiornikami. Wartość zakupionego sprzętu to 32 783,00 zł. 
Zakup został do�nansowany w formie dotacji ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-darki 
Wodnej w Warszawie w kwocie 16 391,50 zł. 

   W Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej od czerwca 2015r. 
realizowany jest program ekologiczny „Spotkania z przyrodą”.
Na realizację tego zadania otrzymaliśmy do�nansowanie z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
   Program „Spotkania z przyrodą” powstał w odpowiedzi na 
problemy naszego środowiska, braku gruntownej wiedzy i niskiej 
świadomości na temat zagrożeń powodowanych często bezmyślną 
działalnością człowieka. Potrzebne więc są działania, które 
wskazywałyby alternatywne postrzeganie środowiska naturalnego – 
nie jako „moje, więc mogę zrobić z nim co chcę”, ale jako dobro 
naturalne, o które należy zadbać dla siebie i przyszłych pokoleń, dla 
zdrowego ekosystemu. Zaśmiecone, wyniszczone lasy, zanie-
czyszczone wody powierzchniowe, niewłaściwa działalność rolnicza 
prowadzą do degradacji tych środowisk. Konieczne jest zatem 
oczyszczanie najbliższego otoczenia i prowadzenie akcji 
uświadamiającej o szkodliwości tworzenia dzikich wysypisk śmieci, 
niekontrolowanego wyrębu lasów, skażenia wód oraz niewłaściwego 
gospodarowania energią i wodą.
   Projekt skierowany jest przede wszystkim do naszych uczniów, 
bowiem o środowisko naturalne musimy uczyć się troszczyć już od 
najmłodszych lat. Wiemy doskonale, że dzieci mogą być pełno-
wartościowymi partnerami dorosłych w walce o czyste środowisko. 
Są one bowiem bacznymi i wrażliwymi obserwatorami tego 
wszystkiego, co wokół nich się dzieje. Potra�ą dbać o przyrodę, 
zapobiegać jej dewastacji, uczyć innych zgodnego współżycia
z naturą. W związku z tym poprzez realizację zaplanowanych działań 
chcemy wyposażyć dzieci, młodzież i osoby dorosłe w niezbędną 
wiedzę oraz ukształtować prawidłowe nawyki. Liczymy na to, że 
podjęte i zrealizowane działania uwrażliwią i pobudzą do 
aktywności proekologicznej mieszkańców naszej gminy.
   Otrzymane środki �nansowe w znacznej części zostały 
przeznaczone na doposażenie pracowni przyrodniczej. Placówka 
zakupiła między innymi: tablicę interaktywną, laptop, aparat 
fotogra�czny oraz pomoce dydaktyczne do realizacji zaplanowanych 
działań, które w znacznym stopniu uatrakcyjniają prowadzone 
zajęcia i warsztaty. Ponadto nauczyciele przeprowadzili około 40 
godzin zajęć edukacyjnych w formie warsztatów, zajęć terenowych, 
zajęć badawczych i doświadczalnych o tematyce ekologicznej; zostały 
zorganizowane i  przeprowadzone konkursy plastyczne, 
fotogra�czne; powstały albumy, książeczki kucharskie z przepisami 
z zastosowaniem miodu, gazetki ścienne, ulotki, prezentacje 
multimedialne… Zorganizowano również warsztaty ekologiczne dla 
rodziców.
   Program ekologiczny „Spotkania z przyrodą” do�nansowano 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 15.370,36 zł.

Wiesława Rolewicz

Odpadów segregowanie, to nasze
działanie – realizacja programu

ekologicznego w Zespole Szkół w Wodyniach

    W Zespole Szkół w Wodyniach od 1 kwietnia do 30 grudnia 2015 r.  
jest realizowany program edukacyjny po hasłem „Odpadów segrego-
wanie to nasze działanie”, do�nansowany z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
w formie dotacji w kwocie 18 000 00 zł,  którą otrzymała Gmina 
Wodynie. Wszystkie przewidziane w programie działania mają na 
celu podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, a szczególnie 
zwrócenie uwagi na  potrzebę segregowania odpadów. W ramach 
programu podjęliśmy szereg działań, w które włączyli się uczniowie, 
rodzice i nauczyciele. Wśród licznych przedsięwzięć należy 
wymienić: konkurs plastyczny związany z segregacją odpadów, 
koncert piosenek ekologicznych oraz spotkania z ludźmi 
zajmującymi się na co dzień zagadnieniami ekologicznymi. Dzieci ze 
szkoły podstawowej wzięły udział w warsztatach poświęconych 
segregacji odpadów, zaś gimnazjaliści uczestniczyli w prelekcji na 
temat „Wpływ ekologii na środowisko”, przeprowadzonej przez 
Huberta Piwowarczyka, studenta inżynierii środowiska Politechniki 
Warszawskiej.

    Uczniowie przeprowadzili akcje zbiórki: nakrętek, zużytych 
baterii i telefonów komórkowych, makulatury oraz elektrośmieci 
na terenie Wodyń, a także mieli możliwość wyjazdu do 
oczyszczalni ścieków w Jedlinie. Włączyli się również w akcję 
„Sprzątania świata”. Dzieci z klas I - III szkoły podstawowej 
prowadziły dzienniczki ekologiczne oraz zorganizowały pokaz 
mody ekologicznej, natomiast gimnazjaliści przygotowali gazetkę 
szkolną, poświęconą tematyce ekologicznej oraz nietypową 
choinkę, przystrojoną ozdobami wykonanymi z naturalnych 
materiałów, które utraciły już swoje pierwotne wartości użytkowe. 
Obecnie jesteśmy w trakcie podsumowania działań projektowych
i wykonywania folderu poświęconego segregacji odpadów.
    Należy podkreślić, iż podjęte przez naszą szkołę działania 
przyczyniły się do upowszechnienia wiedzy na temat zasadności 
segregacji odpadów oraz zwiększyły świadomość ekologiczną nie 
tylko uczniów i nauczycieli szkoły, ale również mieszkańców gminy 
Wodynie.
Natomiast otrzymane środki �nansowe pozwoliły doposażyć 
pracownię biologiczną w sprzęt multimedialny i pomoce 
dydaktyczne, które na pewno wzbogaca proces lekcyjny
i jednocześnie uatrakcyjnią jego przebieg.

Mateusz Krzyziński - 
Publiczne Gimnazjum 
w Wodyniach

EKO-MŁODZI
Jeśli myślisz rok naprzód - sadź ryż.

Jeśli myślisz dziesięć lat naprzód - sadź drzewa.
Lecz jeśli myślisz sto lat naprzód - ucz ludzi.

   Ekologia, to od kilku lat bardzo popularny temat. Często 
poruszany w mediach,  różnych kampaniach reklamowych
i akcjach społecznych. Nastolatkowie oczywiście zauważają 
zainteresowanie tą sprawą, ale często twierdzą, że to dotyczy 
dorosłych, a nie ich samych…
   Na lekcjach biologii poznajemy de�nicję mówiącą, iż ekologia jest 
nauką zajmującą się badaniem i opisywaniem zależności między 
organizmami oraz między nimi a otoczeniem. 
   W potocznym rozumieniu znaczenie tego terminu zostało 
uproszczone i utożsamiane raczej z ochroną środowiska, czyli 
zależnością między ludźmi a Ziemią.
   Zapewne na pytanie: Czy lubimy przyrodę, piękne widoki, szum 
drzew i śpiew ptaków większość z nas, nastolatków odpowie-
działaby bez wahania: jak najbardziej. Jednak zbyt rzadko widać to 
na co dzień. Dlaczego?
   Młody wiek często nie idzie w parze z myśleniem o kon-
sekwencjach swoich decyzji i czynów. Nie inaczej w kwestii 
odpowiedzialności za środowisko - sądzimy, że to, co robimy i tak 
nic nie zmieni.  Słyszymy, iż jest źle i mówimy sobie: ciągle będzie 
tak samo, niezależnie od tego, do którego kosza wrzucę ten 
papierek i niezależnie od tego, czy zakręcę ten kran. Jakaś 
<<durna>> ekologia mnie nie dotyczy  – tak w skrócie można 
przedstawić nasz sposób myślenia. 
   Kolejnym powodem wydaje się być także lenistwo. Wiemy, co 
powinniśmy robić, ale brak chęci okazuje się silniejszy. Obiecujemy 
sobie, że będziemy starać się zrobić w tej kwestii, ale nasz zapał 
prędko mija.
Pomimo ciągłej edukacji, nadal brniemy w obłudę, pytając o sens 
kolejnych pogadanek o ekologii, gdyż wydaje się nam to nas nie 
dotyczyć. Tymczasem jest zupełnie inaczej, troska o środowisko 
stanowi naturalny obowiązek każdego człowieka, niezależnie od 
tego, czy mamy szesnaście czy sześćdziesiąt lat. 
   Być może łatwiej byłoby być eko, gdybyśmy widzieli od razu 
skutki pracy, której się podejmujemy. Działania zmierzające w kie-
runku ochrony środowiska nie przynoszą raczej takich nama-
calnych efektów. Zbieramy makulaturę, ale nie jesteśmy w stanie 
powiedzieć, że dzięki temu jakieś konkretne drzewo zostało 
uratowane przed ścięciem, segregujemy śmieci, ale nie wiemy, co 
dalej z nimi się dzieje.  Cała trudność polega więc na myśleniu 
perspektywicznym, przyszłościowym. Musimy dostrzec i zro-
zumieć, iż to od małego kroku tak wiele może zależeć. 
   Choć mówimy „nasza planeta”, tak naprawdę ona do nas nie 
należy. Warto więc pamiętać, że jesteśmy tu tylko gośćmi… 

Urszula Skiermunt
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, STOWARZYSZENIA, FUNDACJE,… CORAZ CZĘŚCIEJ O NICH SŁYSZYMY, WCIĄŻ 
NIEWIELE WIEMY. MIMO, IŻ PROWADZĄ SZKOŁY, REALIZUJĄ SZKOLENIA ZAWODOWE, ORGANIZUJĄ WOLNY CZAS. 
W NASZEJ GMINIE DZIAŁA WIELE TAKICH ORGANIZACJI I SĄ CORAZ AKTYWNIEJSZE. JAK DZIAŁAJĄ? SKĄD BIORĄ 

ŚRODKI? JAK ZOSTAĆ ICH WOLONTARIUSZEM? WYJAŚNIA ZASTĘPCA WÓJTA GMINY, HUBERT PASIAK.

   Termin „organizacja pozarządowa” utrwalił się w 
naszej rzeczywistości. Istnieje wiele innych 
określeń, jak: organizacje społeczne, organizacje 
obywatelskie, organizacje trzeciego sektora, 
organizacje non-pro�t, organizacje niezależne, 
itd. Każdy z terminów podkreśla znaczenie innych 
cech charakteryzujących te organizacje, jednakże 
zazwyczaj traktowane są zamiennie. Na całym 
świecie za organizacje społeczne uznaje się 
organizacje, która posiadają osobowość prawną, 
samorządność, niezależność od państwa oraz 
angażują w swoje działania wolontariuszy.
W Polsce de�nicję organizacji pozarządowej 
ok reśl i ła  Ustawa o działa lności  p ożytku 
publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z prawem 
jest to organizacja, która nie jest jednostką sektora 
�nansów publicznych oraz nie działa dla zysku. 
Wobec ogółu organizacji pozarządowych często 
używa się określenia „trzeci sektor”, dla odróżni-
enia od sektora „pierwszego” (administracja 
publiczna) i „drugiego” (sfera biznesu). 

Co to są organizacje
pozarządowe?

Po co komu organizacje pozarządowe?
   Organizacjom pozarządowym przypisuje się wiele funkcji. 
Wśród nich najczęściej wymieniane są: wzbogacanie życia 
człowieka, rozwijanie idei demokracji, wspomaganie rozwoju, 
przygotowanie do pełnienia ról zawodowych i społecznych, 
dowartościowanie pracy społecznie użytecznej, kontrolowanie 
administracji  publicznej,  przeciwdziałanie skrajnemu 
indywidualizmowi i wiele innych. Przedstawiciele samych 
organizacji często mówią, że wypełniają miejsce między 
zbiurokratyzowanym państwem a bezdusznym rynkiem. 

Skąd organizacje czerpią pieniądze
na swoje działania?
   Najbardziej znaczącym „sponsorem” działań organizacji 
pozarządowych jest państwo. Są to przede wszystkim pieniądze 
przekazywane przez administrację rządową, ale również 
samorządową (od środków samorządów województw, przez 
powiatowe, po gminne, które są coraz częściej przekazywane 
organizacjom). Organizacje pozarządowe prowadzą też czasem 
działalność gospodarczą lub działalność odpłatną pożytku 
publicznego. Innymi źródłami zasilania inicjatyw pozarządowych 
są: składki członkowskie, darowizny (pieniężne i dary rzeczowe), 
sponsoring, zbiórki publiczne czy coraz popularniejsze odpisy 1% 
podatku dochodowego od osób �zycznych. Najpopularniejszym 
źródłem �nansowania działań organizacji z terenu gminy 
Wodynie są dotacje krajowe oraz z budżetu gminy. 

Hubert Pasiak, Zastępca Wójta Gminy jest jednocześnie
Prezesem Loklanej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej

ZASADY
WSPÓŁPRACY

Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na następu-
jących zasadach:

1)Pomocniczości - Gmina zleca realizację zadań publicznych 
organizacjom wtedy, gdy są one do tego przygotowane. Ani 
Gm i n a  an i  or g an i z a c j e  n i e  p ow i n ny  i ng erow a ć
w rozwiązywanie problemów społeczności, jeśli ich 
członkowie sami mogą sobie z nimi poradzić.

2)Suwerenności stron - Gmina i organizacje zachowują 
niezależność we wzajemnych relacjach, które powinien 
cechować szacunek obu stron wobec siebie.

3)Partnerstwa - Gmina i organizacje próbują wspólnie 
określać cele współpracy i dążyć do ich osiągnięcia na 
zasadach dobrowolności, współodpowiedzialności i 
równości.

4)Zasada efektywności – Gmina i organizacje wspólnie dbają o 
to, żeby poniesione nakłady na realizowane zadania 
przynosiły jak najlepsze rezultaty.

5)Zasada uczciwej konkurencji – Gmina traktuje wszystkie 
organizacje równorzędnie przy realizacji zadań publicznych.

6)Zasada jawności – Gmina i organizacje udostępniają sobie 
wzajemnie pełną i prawdziwą informację na temat obszarów 
swojego działania, które są istotne z punktu widzenia wspólnej 
realizacji zadań publicznych na rzecz Gminy i jej mie-
szkańców.

PRIORYTETOWE
ZADANIA PUBLICZNE
Priorytetowe zadania publiczne na 2016 rok: 

1) współdziałanie i upowszechnianie kultury �zycznej poprzez: 
a) organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, 

rozgrywek ligowych, turniejów oraz innych imprez
o podobnym charakterze z elementami promocji zdrowego 
trybu życia, 

b) wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach
i zawodach sportowych o zasięgu gminnym i ponad-
gminnym,

c) prowadzenie edukacji sportowej dla dzieci i młodzieży;

1) ratownictwo i ochrona ludności poprzez podnoszenie 
sprawności strażaków poprzez organizację zawodów 
gminnych i powiatowych; 

2) edukacja i wychowanie:
a) wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży 

poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową 
i prozdrowotną,

b) rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do seniorów, 
wykorzystanie potencjału wzajemnego uczenia się, rozwój 
innowacyjnych form edukacji, w tym nieformalnej 
i  pozaformalnej,  promowanie tzw. wolontariatu 
kompetencji,

c) propagowanie idei dbałości o zdrowie,
d) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu 

Gminy,
e) wszechstronne wspieranie najmniejszej jednostki 

społecznej jaką jest rodzina,
4) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) podtrzymywanie i promocja polskiej tradycji narodowej,  
kształtowanie postaw patriotycznych, popularyzacja 
wiedzy historycznej,

b) pogłębianie świadomości narodowej, obywatelskiej, 
kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży,

5) pomoc społeczna,
6) zrównoważony rozwój, ochrona środowiska.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW 
PRZEZNACZONYCH NA 

REALIZACJĘ PROGRAMU:
Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację 

programu wynosi 32000 zł. 

ROZMOWA Z WOJCIECHEM KLEPACKIM, 
WÓJTEM GMINY WODYNIE

WSPÓŁPRACA POPŁACA!

   Świadomi i aktywni obywatele powinni uczestniczyć w zarządza-
niu gminą, współdecydować, coraz częściej brać sprawy w swoje 
ręce. Tak jest w państwach Europy Zachodniej i tak zapewne będzie 
w Polsce. Tendencje te pojawiają się również w naszej Gminie!
To zasługa przede wszystkim organizacji pozarządowych.
Na pewno nie będę przeszkadzał w tych procesach, a myślę, że 
wręcz przeciwnie. W najbliższym czasie będę zachęcał radnych 
gminnych do przyjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia fundu-
szu sołeckiego.

Co Pan sądzi o organizacjach
pozarządowych?

   To prawda, jestem współzałożycielem Stowarzyszenia 
Kolektyw Oleśnica. Oprócz tego angażowałem się w działalność 
innych organizacji, OSP w Oleśnicy… 

Można powiedzieć, że Pan też 
„pochodzi” z organizacji
pozarządowych…

Teraz też Pan się angażuje
w działalność organizacji?
   Liczne obowiązki, związane z funkcją Wójta gminy nie 
pozwalają na takie zaangażowanie jak bym chciał. Staram się 
jednak pomagać wszystkim organizacjom, które zgłaszają się 
z prośbą o jakiekolwiek wsparcie. Ponadto zatrudniłem 
Zastępcę, który jest specjalistą w zakresie organizacji poza-
rządowych i obserwuję, że wszystko idzie w dobrym kierunku. 

O czym konkretnie
Pan myśli?
   Przede wszystkim Rada Gminy przyjęła Roczny 
program współpracy Gminy Wodynie z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
To obowiązek ustawowy, który wcześniej nie był 
w naszej gminie przestrzegany. Ustawa wyraźnie 
mówi, że gminy muszą przyjmować roczne 
programy, my zaś od lat mieliśmy tylko program 
wieloletni. Chcę podkreślić, że tworzenie Pro-
gramu oddałem Zespołowi ds. opracowania 
projektu Rocznego programu, w którym byli
i urzędnicy i osoby z sektora społecznego. 
Opracowany przez nich projekt był przedmiotem 
szerokich konsultacji. 

   Odbyło się m.in. spotkanie konsultacyjne, w którym uczestniczył 
ksiądz Wojciech Hackiewicz, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
i Diecezjalny Koordynator Światowych Dni Młodzieży, który 
zachęcał do współtworzenia szerokiej oferty Diecezji Siedleckiej 
dla młodzieży z innych krajów, która będzie przebywać na terenie 
Gminy Wodynie, ale również dla młodzieży z terenu Gminy. Finał 
tych działań jest taki, że mamy w końcu dobry Program 
współpracy, który daje samorządowi wodyńskiemu podstawy 
prawne do ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Jak Pan ocenia działania wodyńskich
organizacji?
   Przede wszystkim są bardzo aktywne. W Krajowym Rejestrze 
Sądowym zarejestrowanych mamy 19 organizacji, głownie 
stowarzyszeń. Są też stowarzyszenia zwykłe, grupy nieformalne. 
Podmioty te każdego tygodnia, a może nawet każdego dnia 
organizują działania, które angażują nasze, wiejskie społeczności. 
Robią bardzo wiele, zazwyczaj bez do�nansowań. Mam na myśli 
liczne festyny, imprezy patriotyczne, rajdy rowerowe, turnieje 
sportowe, imprezy kulturalne i inne inicjatywy, realizowane na 
terenie naszej gminy. Czasem się denerwuję, że nie potra�ą się ze 
sobą porozumieć, aby nie organizować konkurencyjnych 
wydarzeń. Marzą mi się np. jedne, wspólne dla całej gminy, 
obchody Święta Niepodległości w naszej Gminie. Urząd stara się 
wspierać wszelkie pożyteczne inicjatywy.

Dziękuję za rozmowę 
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FAKTY SPOŁECZNE PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

   Okres lata i wczesnej jesieni ob�towały w różne prace na terenie 
gminy Wodynie, w ramach których zakończono m.in. prace 
rewitalizacji terenu przy kaplicy Załuskich i Newelskich. Ścieżka 
do przeszłości prowadzi do miejsc pochówku Jana Filipa 
Carossiego oraz Kazimierza Roszkowskiego, rotmistrza 
grodzieńskiego oraz osób, które były nieznane mieszkańcom 
Wodyń i okolicznych miejscowości, a obecnie świadczą o historii 
naszej miejscowości. Tablice zamieszczone przy kaplicy informują 
w skrócie o tym miejscu, a ławka zaprasza zmęczonych spacerkiem . 
Można odpocząć, zadumać się, zapalić świeczkę nad prochami 
naszych przodków tam spoczywających.

   Na tym etapie zakończono prace, jednak największe zadanie 
spoczywa w rękach konserwatora zabytków, by przywrócić do 
świetności wnętrze kaplicy. Idąc tym tropem trzeba nadmienić,
że na cmentarzu para�alnym - za przyzwoleniem proboszcza
H. Skolimowskiego - zostało wyznaczone miejsce pod kamienie 
nagrobne żołnierzy, którzy zginęli podczas I wojny światowej oraz 
cywilów. Ciekawostką było wydarzenie podczas rozbiórki 
drewnianego domu w miejscowości Żebraczka. Znaleziono dwa 
kamienie z wyrytymi nazwiskami poległych w czasie walk, które 
zostały przewiezione na nasz cmentarz. W Dzień Zaduszny został 
poświęcony uporządkowany cmentarz choleryczny. Wszystkie 
działania były zasługą T.P.Z.W, grupy nieformalnej, obecnego 
wójta gminy W. Klepackiego, OSP Wodynie oraz mieszkańców 
naszej gminy.

Dorota Pankowska

SPOŁECZNA GRUPA
OPIEKUNÓW MIEJSC PAMIĘCI 

   8 listopada 2015r. w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Wodyniach  
odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana przez ks. proboszcza 
Henryka Skolimowskiego i ks. dr. hab. Grzegorza Jaśkiewicza
w intencji  „Małej oraz Dużej Ojczyzny”. Druh Paweł Kulicki 
wprowadził poczty sztandarowe: Ochotniczej Straży Pożarnej  oraz 
Publicznego Gimnazjum w Wodyniach, po czym rozpoczęły się 
obchody 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Wygłoszona podczas Mszy homilia, jak i przedstawiona część 
artystyczna, nawiązywały do trudnych lat niewoli w historii Polski. 
Przybliżone zostało pojęcie słowa „wolność” i jego znaczenie 
zarówno  dla pojedynczego człowieka, jak i całego narodu.

   Zaprezentowane pieśni, wiersze i cytaty o wolności, obecność �agi 
narodowej i sztandarów oraz odczytany przy akompaniamencie 
werblisty Marcina Rycia apel poległych nadały obchodom  szcze-
gólnego charakteru. Stworzona atmosfera dostarczyła odbiorcom 
estetycznych przeżyć i wzruszeń.
   W części artystycznej wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół
w Wodyniach w asyście nauczycieli. Przedstawiciele Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży w Rudzie Wolińskiej z Marcinem 
Polakiem i Tomaszem Osińskim na czele. Zaszczycił nas swoją 
obecnością pan Adam Borowski- historyk, który udostępnił 
wystawę o żołnierzach wyklętych, ostatnich walczących o wolność 
Ojczyzny.
   Inicjatorami i głównymi organizatorami obchodów byli prezesi 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej: Marian Pliszka, 
Zbigniew Redosz oraz członkowie Dorota Pankowska, Katarzyna 
Markiewicz, Jadwiga Majek, Krystyna Piwowarczyk, Ewa Osiak, 
Anna Peciak, Henryk Wysocki, Zenon Kublik oraz inni, których nie  
byliśmy w stanie wymienić z nazwiska. Na uroczystości obecne były 
władze Gminy Wodynie z wójtem Wojciechem Klepackim wraz
z małżonką, przewodniczący Rady Gminy Mirosław Michalczyk, 
radny Marian Pietrasik oraz dyrektorzy szkół: Ewa Cizio, Janina 
Kublik, Wiesława Rolewicz i Jan Polak oraz wierni uczestniczący 
we mszy świętej. Po części artystycznej zebrani w blasku pochodni
i odgłosie werbli udali się do miejsc pamięci by złożyć kwiaty
i zapalić znicze oddając hołd poległym. 

„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami”

   Zaraz po kolędowaniu rozpoczniemy czas karnawału i zgodnie
z coroczną tradycją, 31 stycznia, organizujemy Ostatkowe 
Wieczory Kabaretowe w Rudzie Wolińskiej o godzinie 15.00
i w Trzcińcu o godzinie 17.00. 
   Na koniec chcielibyśmy pochwalić się, że w Święto Chrystusa 
Króla Wszechświata, 4 członków naszego Oddziału złożyło 
uroczyste przyrzeczenie w Katedrze siedleckiej, przez co stali się 
pełnoprawnymi członkami Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży.
   Życząc jeszcze raz Wesołych Świąt, zapraszamy do jak 
najliczniejszego udziału w naszych akcjach. 

Dominika Stosio, 
Sekretarz Oddziału KSM w Rudzie Wolińskiej

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

   W turnieju wzięło udział 12 drużyn z terenu Gminy Wodynie: 
Szalona Ruda, Massacra Seroczyn, Speed Toki, Impet Kamieniec I, 
Impet Kamieniec II, Kolektyw Oleśnica, Inter From Borek 
Wodynie, is is Sparta, LUKS Ruda Wolińska, Gang Albani, Beast 
FC, Piwek Team Borki. Turniej był rozgrywany systemem 
grupowym każdy z każdym. Poszczególne mecze trwały 10 min.
Do �nału awansowały 3 najlepsze drużyny: is is Sparta, 
Kolektyw Oleśnica, Luks Ruda Wolińska. 

   Stowarzyszenie Kolektyw Oleśnica w ramach współpracy 
Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi zorganizowało 
halowy turniej piłki nożnej, który odbył się 22 listopada na hali 
sportowej w Wodyniach. 

KOŃCOWA
KLASYFIKACJA 
PRZEDSTAWIAŁA SIĘ

NASTĘPUJĄCO: 

1. is is Sparta
2. Kolektyw Oleśnica
3. LUKS Ruda Wolińska
4. Inter From Borek Wodynie
5. Speed Toki
    Massacra Seroczyn
6. Szalona Ruda
7. Gang Albani
8. Impet Kamieniec

Kamil Stanisławowski

   Turniej poświęcony był obchodom 97. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Głównym celem imprezy było  
zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców gminy Wodynie 
poprzez sport i rekreację oraz przeciw-działanie patologiom 
społecznym oraz rozpowszechnianie kultury �zycznej i sportu. 

   Turniej odbył się w przyjaznej, sportowej atmosferze. Mecze przy-
nosiły wiele emocji, ale co najważniejsze odbywały się z duchem fair 
play. Pierwszym trzem zespołom zostały wręczone puchary
i medale. Pozostałe drużyny otrzymały piłki. Nagrody wręczali
Pan Wójt – Wojciech Klepacki oraz Przewodniczący Rady Gminy – 
Mirosław Michalczyk. Nad prze-pisami gry czuwali arbitrzy z Wy-
działu Sędziowskiego w Siedlcach – Damian Śliwiński i Tomasz 
Jestrzębski. Pomoc Medyczną za-pewniła �rma Centrum. Koordy-
natorem projektu był Kamil Stanisławowski, oprawę muzyczną 
zapewnił Radosław Kublik, przy obsłudze technicznej pomagał 
Paweł Rucikowski.

   Właśnie rozpoczęliśmy czas radosnego oczekiwania na 
ponowne przyjście Jezusa, dlatego na początek chcielibyśmy 
życzyć Państwu, żeby nadchodzące Święta były niezwykłe
i niezapomniane, spędzone we wspaniałej rodzinnej atmosferze, 
wypełnionej melodią staropolskich kolęd. Niech nie zabraknie 
Wam pociechy z nowonarodzonego Dzieciątka Jezus, które
z pewnością wniesie w nastrój Świąt jeszcze więcej radości
i miłości.
   Chcielibyśmy zaznaczyć, że również w tym czasie KSM nie 
próżnuje, ale przygotowuje się do kolędowania i jasełek. Już 
dzisiaj informujemy, iż odwiedzimy mieszkańców Rudy 
Wolińskiej, Czajkowa, Młynek, Rudy Szostkowskiej i Trzcińca
z wizytą kolędniczą, w czasie między Świętami a Uroczystością 
Trzech Króli. 

Jeśli obowiązki zawodowe i rodzinne pozwolą Państwu na 
uczestniczenie w programie Dni w Diecezji – zapraszamy do 
towarzyszenia młodzieży. Chęć przyjęcia pielgrzymów można 
zgłaszać u księży proboszczów lub rejonowych koordynatorów 
ŚDM. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach internetowych:
www.2016jerycho.pl , www.krakow2016.com

Marcin Polak
Diecezjalne Centrum ŚDM w Siedlcach

  Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkanie 
młodych katolików, które odbywa się co 2-3 lata. Papież 
Franciszek ogłosił, że kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą 
się od 20 do 31 lipca 2016 roku w Krakowie. 
   Podzielone są na dwie części: Dni w Diecezji (od 20 do 25 lipca)
i Wydarzenia Centralne (od 25 do 31 lipca). Przyjedzie do nas od 
2 do 3 milionów młodych z całego świata. Papież Franciszek 
będzie nam towarzyszył od czwartku do niedzieli. 

  Podczas Światowych Dni Młodzieży w Diecezji będziemy gościć 
5000 młodych z USA, Rosji, Białorusi, Słowacji, Puerto Rico, 
Wenezueli, Portugalii, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Włoch, 
Libanu, Ekwadoru oraz dzięki Państwa hojności w czasie akcji 
„Poświęć Kilometr” młodzież z krajów misyjnych: Czadu
i Boliwii. 
  W tym miejscu, w imieniu młodzieży, bardzo dziękujemy za ten 
dar serca. 
  Dni w Diecezji to także szansa na ciekawe doświadczenie dla 
wszystkich diecezjan, nie tylko dla młodzieży. Młodzież, która 
odwiedzi naszą diecezję pragnie zamieszkać w naszych domach, 
aby lepiej poznać kulturę, tradycje i duchowość naszego kraju. 
Pragną także spędzić czas z polską rodziną, która we 
współczesnym świecie, jawi się jako ostoja wartości chrze-
ścijańskich.
  Przyjmując pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży mamy 
okazję spełnić bardzo konkretny uczynek w Roku Miłosierdzia – 
przyjąć podróżnych pod swój dach, przez co możemy dać 
świadectwo wobec swoich najbliższych bezinteresownej postawy, 
jak również dać swojej rodzinie niepowtarzalną okazję 
współtworzenia Światowych Dni Młodzieży.

   Duża część z nas jest każdego roku pielgrzymami na Jasną Górę. 
Doświadczamy wiele życzliwości i dobroci od osób, które na trasie 
pielgrzymki pozdrawiają nas, częstują jedzeniem oraz przyjmują 
do swego domu. Światowe Dni Młodzieży mogą stać się dla nas 
okazją odwdzięczenia się za okazane serce.
W dekanacie domanickim przyjmiemy 50 osób. 
Warunki przyjmowania młodzieży w rodzinach:
- Rodzina przyjmuje minimum 2 osoby w dniach 20-25.07.2016r.
- Rodzina zapewnia młodzieży kolację w dniu przyjazdu (Środa),
5 śniadań (czwartek – poniedziałek) oraz obiad w niedzielę 
24.07.2016r. 
   W ciągu dnia młodzież bierze udział w specjalnie przygo-
towanym programie, dlatego rodzina która gości pielgrzymów nie 
musi martwić się o zagospodarowanie im czasu. 

24 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy Wodynie odbyło się spotkanie 
poświęcone Światowym Dniom Młodzieży w gminie Wodynie.

Obradom przewodniczył ks. kan. Wojciech Hackiewicz, Diecezjalny 
Duszpasterz Młodzieży i Diecezjalny Koordynator ŚDM.

W spotkaniu udział wzięło 19 osób. Gminny samorząd wesprze 
organizacyjnie i �nansowo to wydarzenie. 
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ARTYŚCI FILHARMONII ZNÓW NA DESKACH
SCENY GOK W WODYNIACH
   Od września rozpoczął się nowy sezon spotkań z muzyką w 
towarzystwie artystów Filharmonii Narodowej, zdobywców wielu 
p r e s t i ż o w y c h  n a g r ó d  w  k o n k u r s a c h  s c e n  p o l s k i c h
i zagranicznych. W tym sezonie w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Wodyniach odbyły się już trzy bogate artystycznie spotkania, w 
których uczestniczyli głównie uczniowie szkół z terenu naszej 
gminy. Każde spotkanie z Filharmonią pełne jest estetycznych 
przeżyć. 

KULTURA

   Grupa 10 seniorów z gminy Wodynie uczestniczyła w cyklu 
szkoleń razem z seniorami z Radomia, Radzymina, Celestynowa, 
Kowali i Zbuczyna, wymieniając się wiedza i doświadczeniem, jak 
działać dla dobra wspólnego i czerpać z tego radość i satysfakcję. 
Seniorzy, to ludzie z dużym bagażem doświadczeń, swoją wiedzą 
mogą się podzielić z młodszymi i wiele ich nauczyć. Projekt pt.: 
„Aktywni seniorzy”, realizowany przez Mazowiecką Federację na 
rzecz Ekonomii Społecznej był inspiracją do kolejnych inicjatyw 
wśród seniorów w gminie Wodynie.
   Wczesnym popołudniem 21.10.2015 r. w GOK-u z okazji Dnia 
Seniora odbyło się spotkanie zaprzyjaźnionych seniorów z gminy 
Zbuczyn, Krzeska oraz Wodyń. Zaproszeni goście bawili nas 
swoimi zabawnymi piosenkami i skeczami, a my nie pozostaliśmy 
im dłużni, śpiewając o emerytach. Radości, uśmiechu i dobrej 
zabawy nie brakowało, a to dowodzi, że seniorzy nie powinni 
rezygnować z aktywności towarzyskiej. Budowanie relacji przez 
spotykanie się z ludźmi pobudza nasze życie. 

Informacje na temat inicjatywy powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku będzie można znaleźć na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej (www.tpzw.eu)

Zapał do działania czerpiemy często od ludzi 
aktywnych, ciekawych życia, znajomych. 
Sposobów na efektywne spędzanie czasu na 
emeryturze jest bardzo wiele. O aktywność 
seniorów dbają przede wszystkim różne 
fundacje i organizacje. Dzięki temu seniorzy 
mogą zapisać się na lekcje tańca i ćwiczenia 
ruchowe, warsztaty z rękodzieła, kursy 
językowe i komputerowe - nieodpłatnie lub za 
kilka złotych. Idąc za przykładem seniorów ze 
Zbuczyna zamierzamy utworzyć u Wody-
niach Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pier-
wsze kroki zostały poczynione! W sobotę 
05.12.2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie 
organizacyjne, a już 16.12 kolejne. Chcemy, 
żeby niemożliwe stało się możliwe. W sty-
czniu 2016 r. złożymy wniosek o do�-
nansowanie działań uniwersytetu na kwotę
5 tys. zł do Wójta Gminy Wodynie, na wiosnę 
kolejny w ramach programu FIO Mazowsze 
Lokalnie. 

DARMOWA POMOC PRAWNA W WODYNIACH
   Od początku roku 2016 uruchomiony zostanie system darmowej pomocy prawnej. Dzięki współpracy rządu, 
samorządów i organizacji pozarządowych na terenie całego kraju powstanie ponad 1500 punktów, w których 
profesjonaliści będą świadczyć pomoc prawną. Jeden z takich punktów będzie funkcjonował w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wodyniach. 

Nieodpłatna pomoc prawna
   Ogólnopolski system zagwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje 
zbyt często występującą w naszym kraju barierę �nansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

USTAWA ZAKŁADA, ŻE DARMOWĄ
POMOC PRAWNĄ  (NA ETAPIE  

PRZEDSĄDOWYM) OTRZYMAJĄ:

młodzież do 26. roku życia,
osoby posiadające ważną Kartę Dużej 
Rodziny,
seniorzy po ukończeniu 65 lat,
osoby �zyczne, którym w okresie roku 
poprzedzającego zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej,
kombatanci,
weterani,
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą 
naturalną, klęską żywiołową lub awarią 
techniczną.

   Nieodpłatna pomoc prawna będzie 
stanowiła zadanie z zakresu administracji 
rządowej, co zapewni jednolite standardy jej 
udzielania, a także umożliwi sprawowanie 
nadzoru nad jej wykonywaniem oraz zapewni 
stałe źródło �nansowania. Zadanie to będzie 
�nansowane z budżetu państwa.
   Ustawa pozwala na wykorzystanie doświad-
czenia i dorobku organizacji pozarządowych, 
zachowując wszystkie dotychczasowe formy 
świadczonej przez nie pomocy oraz przewi-
dując możliwość powierzenia im prowa-
dzenia 50% punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej. 
   Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać 
będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast 
w punktach prowadzonych przez organizacje 
pozarządowe porad będą mogli udzielać 
także doradcy podatkowi oraz absolwenci 
wyższych studiów prawniczych (posiadający 
co najmniej trzyletnie doświadczenie), 

Więcej informacji nt. nieodpłatnej pomocy prawnej
w Wodyniach na stronie www.wodynie.eu

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w przeciętnym wymiarze 
5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

EDUKACJA PRAWNA
Ustawa przewiduje także działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Zadanie to 
będzie realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi i będzie stanowić bazę do przyszłych działań na 
rzecz pogłębiania świadomości prawnej społeczeństwa. Zgodnie z ustawą organy administracji publicznej 
realizując pozostające w ich właściwości zadania z zakresu edukacji prawnej społeczeństwa będą zobligowane 
do podejmowania działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia 
odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Prowadzone prelekcje dotyczące wystawia-
nych scen muzycznych, wprowadzają widza
w tematykę prezentowanych utworów, ich 
historię i motywy.  
   Spotkania odbywają się raz w miesiącu. 
Udział w spotkaniach jest bezpłatny. 

Punkt porad prawnych w Wodyniach jest kolejną,
 wspólną inicjatywą Wójta Gminy Wodynie oraz Starosty Siedleckiego.

POWSTAJE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W WODYNIACH
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KULTURA PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

Przygotujmy się razem do Świąt...

CIASTO:
• Mąka pszenna 3 szklanki
• Margaryna 1/3 paczki 8 dag
• Cukier 15 dag 3/4szklanki
• Mleko 1 szklanka 
• Drożdże 3 dag 1 łyżka
• Jaja 6 sztuk (2 całe i 4 żółtka)
• Rodzynki  5 dag
• Sól pół łyżeczki 
• Olejek waniliowy lub arakowy
   1/3 łyżeczki

PRZEPISY

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

MASA  MAKOWA:
• Mak niebieski 2 szklanki
• Cukier 3/4 szklanki
• Jaja 2 sztuki białka
• Bułka tarta 2 łyżki
• Skórka pomarańczowa smażona
    w cukrze 5 łyżek
• Migdały lub olejek migdałowy 10 dag
   lub 1 gram

GLAZURA CUKROWA:
• Cukier puder pół szklanki
• Jaja 2 sztuki same białka
• Olejek rumowy 1 gram 1/3 łyżeczki

STRUCLA DROŻDŻOWA Z MAKIEM
(porcja na 3 strucle po 50-55 dag)

PRZYGOTOWANIE CIASTA:
   Zrobić rozczyn z mleka, 2 łyżki mąki, 2 łyżki cukru oraz drożdży 
roztartych z łyżeczką cukru, pozostawić do wyrośnięcia. Białka 
oddzielić od żółtek i ubić na sztywną pianę. Żółtka utrzeć z resztą 
cukru przeznaczonego do ciasta, dodać sól oraz olejek zapachowy. Do 
przesianej mąki dodać wyrośnięty rozczyn, pozostałe składniki
i dobrze wyrobić. Tłuszcz lekko podgrzać, dodać do ciasta i dalej 
wyrabiać, aż do wchłonięcia tłuszczu. Przykryć ściereczką i odstawić 
do wyrośnięcia. 
PRZYGOTOWAĆ  MASĘ  MAKOWĄ:
   Sparzony w mleku co najmniej na 3 godz. wcześniej mak, 
pozostawiony do nasiąknięcia, odcedzić na sicie i zemleć dwa razy. 
Dodać cukier, ubite białka, bułkę tartą pokrojoną usmażoną w cukrze 
skórkę pomarańczową lub cytrynową oraz sparzone, obrane ze skórki i 
pokrojone migdały. Masę dokładnie wymieszać. 
Wyrośnięte ciasto podzielić na trzy części, rozwałkować w prostokąt. 
Nałożyć po 1/3 masy makowej, rozsmarować nożem równo na całym 
kawałku ciasta, i zawinąć ciasto w rulon. Uformowaną struclę zawinąć 
luźno w papier  (pergamin). Należy nakłuć ciasto wykałaczką. Wstawić 
do gorącego piekarnika i piec w temperaturze 80 stopni na kolor złoty 
przez 40 min. Upieczone strucle odwinąć z papieru.
PRZYGOTOWAĆ  GLAZURĘ:
   Białka utrzeć z cukrem pudrem, dodać olejek rumowy dokładnie 
wymieszać. Przestudzone strucle polukrować i postawić je na kilka-
naście minut do obsuszenia.

Smacznego Życzy Pani Henryka Kublik
mieszkanka Gminy Wodynie.

   Zajęcia aerobowe dla młodzieży do 18 roku 
życia. W proponowanych ćwiczeniach instru-
ktorka wykorzystuje elementy tańca i ćwiczenia 
wzmacniające poszczególne partie mięśni. 
Zachęcamy do aktywności wszystkich, którym 
zależy nie tylko na sylwetce ale na wspólnych 
atrakcjach!  

   Zajęcia odbywają się
raz w tygodniu. 

Szczegóły i zapisy w GOK w Wodyniach
oraz pod nr tel. 25 631 20 11

KAWASHI
   Sportowe karate z elementami akrobatyki, to 
kolejny tra�ony pomysł na spędzenie wolnego 
czasu i rozwijanie swoich umiejętności. Elementy 
popularnych, wschodnich sztuk walki i akro-
batyki tworzą świetną, widowiskowa formę 
ruchu. Pod okiem doświadczonego trenera 
Akademii Kawashi, Marcina Popka, dzieci 
rozwijają swoją sprawność, uczą się zdrowej 
rywalizacji, poznają nowe formy aktywności �zy-
cznej i tym samym przygotowują się do repre-
zentowania w przyszłości naszej gminy podczas 
ogólnopolskich i zagranicznych zawodów, co jest 
jednym z głównych celów działalności grupy. 

   Zajęcia prowadzone są w ZS w Seroczynie, 
dzięki życzliwości Dyrekcji oraz Rady Rodziców. 

Odbywają się:
 w każdy wtorek godz. 17.00 (grupa młodsza), 

godz. 18.00-20.00 (grupa starsza). 
   Zapisy wciąż  trwają w GOK Wodynie. Więcej 

informacji o sportowym karate
i działalności Akademii Kawashi można 

zaczerpnąć na stronie
www.kawashi.pl . Zachęcamy do lektury!

Terminy i tematyka najbliższych wydarzeń w GOK
17 stycznia - Koncert kolęd zespołu pieśni i tańca DĄBRÓWKA z Mińska Mazowieckiego
24 stycznia - Koncert kolęd zespołu wokalnego RADOŚĆ z Radomyśli
29 stycznia - Teatr muzyczny Giovanni Paisiello – la Serva Padrona
31 stycznia - Spotkanie Choinkowe dla dzieci z Klubem Czerwonego Noska
1.02-14.02 - Ferie Zimowe z GOK
19 lutego - Muzyczne kontrasty.  Z cyklu Spotkania z Muzyką
8 marca - DZIEŃ KOBIET
11 marca - Najpiękniejsze z kłamstw – Między literaturą a muzyką francuską

Andrzejki w Zygmuntówce
   W poniedziałek 30 listopada 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach zorganizował 
wyjazd Andrzejkowy grupy dzieci do Wioski Indiańskiej w miejscowości Grala. Wieczór 
przeniósł uczestników spotkania
w świat magii i czarów. Nieodłącznym 
elementem Andrzejek jest wróżenie
 z wosku, czego nie zabrakło także i na 
naszym spotkaniu. Ponadto atrakcją 
wieczoru był iluzjonista, który zabrał 
wszystkie dzieci w niezwykły świat 
czarodziejskich sztuczek. W czasie 
Andrzejkowych wróżb nie mogło też 
zabraknąć wróżenia z butów. Zabawa 
Andrz e jkowa prz e pl atana  była 
wróżbami, tańcem oraz słodkim 
poczęstunkiem dla wszystkich.

WARSZTATY MALARSKIE
W REYMONTÓWCE 2015

Korzystając z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach we współpracy z 
„Reymontówką” oraz szkołami z terenu gminy Wodynie, zorganizował dla dzieci i młodzieży 
warsztaty malarskie.
Warsztaty malarskie w GOKu 
  Przeżyjmy to jeszcze raz, a mianowicie dzieci miały okazję podszkolić się z techniki 
malowania farbami akrylowymi na płótnie. Tematyka warsztatów dotyczyła zbliżającej się 
zimy. 

   Od 2 do 14 listopada w DPT w Reymontówce odbył 
się Międzynarodowy Plener Malarski "Sztuka bez 
granic- Mazowsze a malowane". Udział w nim wzięli 
znakomici polscy i zagraniczni artyści: Walter 
Maringel z Austri, Anna Atoyan, Iryna Gresik, 
Vladimir Kolesnikow, Orest Tsyupko z Ukrainy, 
Miroslav Bucher ze Słowacji, Kazimierz Furga, 
Mikołaj Malesza, Marek Hołda, Krystyna Olchawa, 
Michał Godlewski, Janusz Lewandowski, Maria 
Dziopak, Iza Staręga z Polski, Enes Levic ze Szwecji, 
Gerlind Hente z Niemiec. 


