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

NABIERAMY WIATRU W ŻAGLE

Nadchodzą Święta Wielkiej Nocy! Kończy
się I kwartał nowego roku. Początek roku nie
jest dobrym czasem na inwestycje. Nie służą im
warunki pogodowe. Wydawać by się mogło, że
niewiele udało się w tym czasie zrobić, aby Mieszkańcom Naszej Gminy żyło się lepiej. Nic bardziej
mylnego! Początek 2016 roku był dla zespołu Referatu Inwestycyjno–Gospodarczego najbardziej
pracowitym okresem od dłuższego czasu. Zespół
tegoż referatu przygotował i złożył aż 13 wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych
przez Gminę Wodynie ze źródeł zewnętrznych
na łączną kwotę przekraczającą 2,5 miliona złotych. Wśród nich są wnioski na budowę lub modernizację dróg lokalnych, demontaż i utylizację
pokryć dachowych z materiałów zawierających
azbest, budowę wiat ekologicznych, rekultywację
gminnego składowiska odpadów i inne. Przygotowywane są dokumentacje do kolejnych projektów.
Ponadto uczestniczymy w licznych partnerstwach,
które są tak bardzo premiowane w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, by
wspomnieć tylko projekt dotyczący odnawialnych
źródeł energii dla mieszkańców. W ten sposób
Urząd Gminy Wodynie odpowiada na pojawiające się możliwości pozyskania środków ze źródeł
zewnętrznych na najważniejsze inwestycje. Nie
zapomina również o problemach społecznych,
edukacji, kulturze czy sporcie. Aplikuje o środki
na realizację projektów społecznych oraz wspiera
organizacje pozarządowe. Być może nie wszystkie wnioski uzyskają dofinansowanie. Nie zawsze
możemy być aktywni, gdyż blokują nas kwestie finansowe, tj. konieczność zabezpieczania środków
na wkład własny. Z całą pewnością można jednak
stwierdzić, że wraz z „rozkręcaniem się” nowej
perspektywy finansowania unijnego, rośnie aktywność Urzędu w pozyskiwaniu środków. Należy
tutaj zauważyć zaangażowanie Wójtów, Referatu
Inwestycyjno–Gospodarczego, ale również ciężką pracę całego Urzędu. Nasza społeczność musi
zrobić wszystko, aby wykorzystać nadarzającą się
okazję! Zaczyna wiać dobry wiatr…

Sylwia Kiełczykowska, Kierownik Referatu Inwestycyjno-Gospodarczego
oraz Katarzyna Gil, podisnpektor ds. inwestycji i funduszy unijnych

Radosnego Alleluja
Zbliżające się Święta Wielkiej Nocy każą nam odważnie stanąć
po stronie cywilizacji życia i miłości,
po stronie prawdy, godności i praw człowieka,
po stronie tych wartości, które zajaśniały
nowym blaskiem w poranek wielkanocny.
W imieniu swoim oraz społeczności Gminy Wodynie
życzenia zdrowia, pokoju w sercu
oraz właśnie odwagi w zmienianiu siebie i otoczenia
składają
Wójt Gminy Wodynie

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Klepacki
wraz z Pracownikami Urzędu

Mirosław Michalczyk
wraz z Radnymi

„Miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33)
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KOMUNIKATY
Zespół Referatu Inwestycyjno – Gospodarczego w I kwartale 2016 r. złożył następujące
wnioski o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę Wodynie ze źródeł zewnętrznych.
Wnioski o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii” ramach
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata
2014-2020:
1. Przebudowa drogi nr ew. 476 w miejscowości Borki – zadanie polega na wykonaniu, na szerokości 5m, nawierzchni z mieszanki mineralno
– asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego
(tłucznia), długość odcinka objętego przebudową
960m (planowany termin realizacji rok 2017) –
wnioskowana kwota pomocy – 290 515,00 zł
2. Przebudowa części drogi gminnej nr
361213W Ruda Wolińska – Czajków – zadanie polega na wykonaniu, na szerokości 5 m,
wyrównania istniejącej konstrukcji nawierzchni
z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz wykonaniu nakładki z mieszanki mineralno – asfaltowej
o grubości 4 cm, wykonaniu poboczy na szerokości 0,5m, długość odcinka objętego przebudową
2600m (planowany termin realizacji rok 2017) –

PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE
wnioskowana kwota pomocy – 489 671,00 zł
3. Przebudowa drogi gminnej nr 361210W
nr ew. dz. 359 Wola Wodyńska – Oleśnica – zadanie polega na wykonaniu, na szerokości 5m,
nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej
na podbudowie z kruszywa łamanego (tłucznia),
długość odcinka objętego przebudową 1755m –
wnioskowana kwota pomocy – 530 228,00 zł
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361217W
Toki - Kamieniec – zadanie polega na wykonaniu,
na szerokości 5m, nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej na istniejącej podbudowie betonowej, długość odcinka objętego przebudową 2392 m
– wnioskowana kwota pomocy – 588 537,00 zł
5. Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Seroczyn – zadanie polega na wykonaniu, na szerokości 5m, nowej nawierzchni z kostki betonowej,
chodnika na odcinku od drogi wojewódzkiej do
przedszkola oraz zatok postojowych, długość odcinka objętego przebudową 421,4 m (planowany
termin realizacji rok 2017) – wnioskowana kwota
pomocy – 252 591,00 zł
Powyższe wnioski zostaną ocenione w trybie
konkursowym zgodnie kryteriami określonymi
w § 11 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 05 września 2015 r.
Wnioski o dofinansowanie ze środków
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych, w zakresie Budowy i modernizacji dróg
dojazdowych do gruntów rolnych:
1. Rozbudowa ulicy Ogrodowej w miejsco-

Zmiany w Podatkach

Nabieramy wiatru w żagle
wości Wodynie - zadanie polega na wykonaniu,
na szerokości 4m, nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej na podbudowie z kruszywa
łamanego (tłucznia), długość odcinka objętego
przebudową 525m – wnioskowana kwota dotacji
– 111 975,32 zł
2. Modernizacja drogi gminnej nr ew. dz. 58
w miejscowości Ruda Szostkowska - zadanie polega na wykonaniu, na szerokości 5 m, nawierzchni
z mieszanki mineralno – asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego (tłucznia), długość odcinka objętego przebudową 279 m – wnioskowana
kwota dotacji – 39 952,99 zł
Wnioski o dofinansowanie zadań przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie:
1. Demontaż i utylizacja pokryć dachowych
z materiałów zawierających azbest na terenie gminy Wodynie – zdjęcie pokryć dachowych, odbiór
i utylizacja wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Wodynie
w łącznej ilości 81,793 Mg – wnioskowana kwota
dotacji – 25 137,09 zł
2. Budowa kącików ekologicznych w m. Wodynie, Seroczyn, Ruda Wolińska – montaż wiat
z wyposażeniem edukacyjnym, gier edukacyjnych o tematyce ekologicznej, lapidarium wraz
z zegarem słonecznym – łączna kwota dotacji –

Zmiany w podatkach
Z dniem 1 stycznia 2016r. wchodzą w życie
zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, w ustawie z dnia 15
listopada 1984r. o podatku rolnym oraz w ustawie
z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym,
wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r.
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015r. poz.
1045).

O opinie poprosiliśmy Panią Magdalenę Szostek
- podinspektor d.s. wymiaru zobowiązań pieniężnych i księgowości podatkowej
Ze strony mieszkańców napływają pytania
dotyczące wyższych podatków od nieruchomości. Władze gminy z kolei twierdzą, że pozostawiły stawki na tym samym poziomie. Ktoś
kłamie?
Nikt nie kłamie. Prawdą jest, iż część mieszkańców naszej Gminy otrzymała decyzje podatkowe na rok 2016 z większym wymiarem podatku od nieruchomości. Rada Gminy pozostawiła
stawki w podatku od nieruchomości na rok 2016
na poziomie roku 2015.
Skąd wziął się więc wyższy podatek do zapłaty?
W 2014 r. na terenie 15 miejscowości Gminy
Wodynie została przeprowadzona modernizacja
ewidencji gruntów i budynków. Starostwo Powiatowe w Siedlcach zleciło uprawnionym geodetom
pomiar gruntów i budynków. Geodeci przekazali dane do Starostwa Powiatowego w Siedlcach
- Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, który po wprowadzeniu ich do ewidencji
przesłał zawiadomienia o zmianach do Urzędu
Gminy w Wodyniach. W styczniu 2016 r. Urząd
Gminy otrzymał dokumenty z zatwierdzonej modernizacji, które są sukcesywnie wprowadzane do
ewidencji podatkowej. Skutkiem tej modernizacji

jest m.in. przeklasyfikowanie gruntów ornych czy
użytków rolnych zabudowanych na tereny mieszkaniowe (B), które podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości płaconym z 1 m 2,
a wcześniej były opodatkowane podatkiem rolnym, naliczanym z hektarów przeliczeniowych.
Wzrost wysokości podatku wynika więc ze zmiany klasyfikacji gruntów w ewidencji gruntów i budynków. Wójt Gminy Wodynie nie ma możliwości
zmian tej ewidencji, a jako organ podatkowy zobowiązany jest do jej wprowadzenia i uwzględnienia w postępowaniu podatkowym. Dane zawarte w ewidencji gruntów mają walor dokumentu
urzędowego, o którym mowa w art. 194 Ordynacji podatkowej, w związku z tym nie można
ich pominąć. Nie jest to więc zmiana wysokości
podatku od nieruchomości z uwagi na zmianę
stawki, a zmiana z uwagi na zmianę klasy gruntu.
Po zmianie klasy gruntu – z użytków rolnych na
tereny mieszkaniowe, podatek od gruntów „tereny
mieszkaniowe” zostaje przeliczony według stawki
podatku od nieruchomości ustalonej dla gruntów
„pozostałych”.
Dziękuję za rozmowę!
HP

ZASŁUŻONY ODPOCZYNEK

Najważniejsze zmiany wprowadzone ww. ustawą
to:
• Nie będą wydawane i doręczane podatnikom
decyzje dotyczące podatku od nieruchomości,
podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób
fizycznych jeżeli wysokość zobowiązania na dany
rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na
dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych
kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki
poleconej za potwierdzeniem odbioru (obecnie to
kwota 6,10 zł). W tym przypadku zobowiązanie
podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie
należny.
• Zmiana rat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Gdy kwota
podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100,00 zł, podatek ten
powinien zostać uregulowany przez podatnika
jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Wobec powyższego gdy łączna kwota podatku nie
przekroczy 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Dla
osób fizycznych to 15 marzec 2016r. Jeżeli podatek przekroczy wyżej wskazaną kwotę to płatny
jest jak dotychczas w czterech terminach: do 15
marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku
podatkowego.
Od 1 stycznia 2016 roku ulegną zmianie także
przeliczniki niektórych użytków rolnych, co może
skutkować zmianą powierzchni przeliczeniowej
gospodarstw rolnych oraz wysokości podatku.
Ustawodawca zmienił przeliczniki dla następujących użytków:
• grunty pod rowami (oznaczone geodezyjnie
W) – przelicznik 0,2 od 1 ha fizycznego gruntu
(do końca 2015 r. rowy nie posiadają przelicznika, w związku z czym, podatnicy posiadający
status rolnika nie płacili za przedmiotowe grunty
podatku);
Z końcem marca 2016 roku kończą pracę
w Urzędzie Gminy Pani Krystyna Kania - inspektor ds. organizacyjnych i kadrowych, pracująca
w Urzędzie od 15 lipca 1975 roku oraz Pani Krystyna Stosio - inspektor ds. zaopatrzenia ludności
w wodę oraz zamówień publicznych, pracowniczka Urzędu od 17 października 1979 roku.
Paniom Krystynie Stosio i Krystynie Kania
– wieloletnim i zasłużonym pracownicom Urzędu
Gminy Wodynie, które w związku z przejściem na
emeryturę kończą pracę w naszym Urzędzie, składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania
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55 015,01 zł
3. Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w m. Oleśnica, gm. Wodynie – zgromadzone na
składowisku odpady zostaną odpowiednio uformowane, zagęszczone i przysypane warstwą wyrównawczą gruntu – wnioskowana kwota dotacji –
117 515,00 zł.
Wniosek o przyznanie dotacji przez Wojewodę Mazowieckiego na prace remontowe, konserwację zieleni oraz utrzymanie porządku na
grobach i cmentarzach wojennych oraz wniosek
o dofinansowanie Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa na wykonanie prac remontowych
na cmentarzach:
1. Remont kwatery wojennej na cmentarzu
parafialnym w Seroczynie – zakres prac przewiduje m. in. wykonanie nowej okładziny pomnika,
wykonanie nowych: tablicy, figury orła, krzyży
betonowych oraz zamontowanie trwałych zniczy metalowych. – wnioskowana kwota dotacji
przez Radę OPWiM 10 000,00 zł, przez Wojewodę
11 000,00 zł – łącznie 21 000,00 zł.
Łączna kwota wnioskowanych środków:
2 522 137, 41zł

• użytki rolne zabudowane (oznaczone geodezyjnie Br-R, Br-Ł, Br-Ps) – przelicznik 1,0 od
1 ha fizycznego gruntu bez względu na użytek
rolny (do końca 2015 r. użytki rolne zabudowane
przeliczane są wg użytku rolnego, np. RIIIa x 1,5);
• grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (oznaczone geodezyjnie jako Lzr)
– przelicznik 0,2 od 1 ha fizycznego gruntu (do
końca 2015 r. grunty zadrzewione i zakrzewione
na użytkach rolnych przeliczane są wg użytku rolnego, np. RIIIa x 1,5), bez względu na wchodzące
w życie zmiany przedmiotowe grunty nadal pozostają zwolnione z opodatkowania.
Ważne!
Jeżeli podatnik posiada grunty, których
przeliczniki ulegają zmianie od 2016 roku, zmieni
się także powierzchnia przeliczeniowa jego gospodarstwa. W myśl ustawy o podatku rolnym, rolnikiem jest osoba posiadająca łącznie 1 ha fizyczny,
bądź 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych. Zmiana przeliczników gruntów może zatem skutkować
uzyskaniem lub utratą statusu rolnika.
Przykład:
Podatnik posiada grunty: Br-RIIIa 0,75 ha
(użytki rolne zabudowane) oraz W (rowy) 0,2 ha,
czyli łącznie 0,95 ha fizycznych, co stanowi 1,125
ha przeliczeniowych:
(Br-RIIIa 0,75 x przelicznik 1,50) + (W –
brak przelicznika) = 1,125 ha przeliczeniowych.
W przedstawionej sytuacji w 2015 r. podatnik posiada status rolnika, ponieważ jest właścicielem gruntów o pow. przeliczeniowej wyższej
niż 1 ha. Może korzystać ze stawki podatku przewidzianej dla rolnika, oraz ze zwolnienia z opodatkowania budynków gospodarczych.
Ten sam podatnik od 1 stycznia 2016 r.
będzie nadal posiadał 0,95 ha gruntów rolnych,
jednak ich powierzchnia przeliczeniowa wyniesie
0,79 ha przeliczeniowych:
(Br-RIIIa 0,75 x przelicznik 1,0) + (W 0,2 x
przelicznik 0,2) = 0,79 ha przeliczeniowych.
Podatnik utraci status rolnika, zatem w 2016
roku należy zastosować stawkę podatkową dla
gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego.
W tym przypadku nie będzie także podstaw do
zwolnienia podatnika z podatku od budynków
gospodarczych wykorzystywanych wyłącznie na
cele rolnicze, gdyż w efekcie zmiany przelicznika,
nie będą one położone na gruncie gospodarstwa
rolnego.
za Ich wielki wkład pracy dla dobra naszej lokalnej
wspólnoty samorządowej.
Jednocześnie życzę Szanownym Paniom wielu
radości w nowym etapie życia, odpoczynku, spełnienia marzeń i zrealizowania zamierzonych na
ten czas celów! Wszystkiego dobrego!

Wojciech Klepacki
Wójt Gminy
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Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice
oraz opiekunowie dzieci do 18 r.ż.. Program 500+
zakłada, że rząd wypłaci 500 złotych na drugie
i każde kolejne dziecko do 18 roku życia. Przy
jedynym i pierwszym dziecku będzie próg dochodowy - 800 złotych na osobę w rodzinie i 1200
złotych przy dziecku niepełnosprawnym - DOCHODY ZA 2014 rok oraz dokumenty takie same
jak do ZASIŁKU RODZINNEGO.
W Gminie Wodynie świadczenie wychowawcze będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach w dziale
świadczeń rodzinnych pokój nr 3 (piętro I). Wnioski i załączniki będzie można pobrać od 29 marca
2016 r., a wypełnione wnioski wraz z dokumentami będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016 r.
Wniosek o to świadczenie będzie trzeba
składać co roku w miejscu zamieszkania.
Kiedy można składać wnioski?
Wnioski będzie można składać od momentu
startu programu, przez trzy miesiące, co pozwoli uniknąć kolejek. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania programu, rodzice dostaną wyrównanie od
1 kwietnia 2016 roku.
Świadczenie będzie przyznawane na rok
i co do zasady okres rozliczeniowy będzie trwał od
1 października do 30 września następnego roku.
Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane już
od 1 sierpnia danego roku. Dłuższy będzie jedynie pierwszy okres - rozpocznie się 1 kwietnia br.
i trwać będzie do 30 września 2017 r. Dzięki temu
rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków
w tym roku, kiedy program wejdzie w życie.
Ważne: W przypadku złożenia wniosku
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia
do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku
ustala się począwszy od dnia wejścia w życie usta-

Program Rodzina 500 plus już od 1 kwietnia 2016 r.
wy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji
wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim
wyrównaniem. Natomiast rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w ww. terminie
(tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia
wychowawczego) następuje w terminie do trzech
miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Celem świadczenia wychowawczego jest
częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim
i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje: - matce, - ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka.
Ważne: rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do
świadczenia wychowawczego na pierwszy okres
(trwający od 1 kwietnia 2016 do 30 września
2017 r.) jest rok 2014. W kolejnym okresie
(2017/2018), który rozpocznie się 1 października
2017 r. , rokiem „bazowym”, z którego dochód
rodziny będzie brany pod uwagę będzie rok 2016.
Jak długo można pobierać świadczenie?
Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci, ale tylko jedno ma poniżej 18 lat, świadczenie zależne
będzie od dochodu, czyli rodzina taka będzie
traktowana jak rodzina z jednym dzieckiem.
Jednak dziecko do 25. roku życia, które pozostaje
na utrzymaniu rodziców, będzie uwzględniane
przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie.
Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może
nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód rodziny nie przekroczy obowiązującego kryterium.
Przy obliczaniu dochodu rodziny brane pod uwagę będą te dzieci, które ukończyły 25. rok życia, ale

Zmiany w Urzędzie Stanu Cywilnego
Zmieniły się przepisy związane z rejestracją zdarzeń i odpisami aktów USC. Będzie też
łatwiej przy zawarciu związku małżeńskiego. Od
1 marca 2015 r. obowiązują nowe ustawy: Prawo
o aktach stanu cywilnego, ustawa o dowodach
osobistych oraz ustawa o ewidencji ludności.
Zmiany w Urzędzie Stanu Cywilnego
• Wszystkie akty papierowe zostaną zastąpione
aktami elektronicznymi. Akty urodzenia, małżeństwa i zgonu są rejestrowane w internetowej aplikacji ŹRÓDŁO, dzięki temu dostęp do tych akt
jest możliwy w każdym urzędzie w Polsce i każdy
będzie mógł uzyskać odpis aktu stanu cywilnego
w dowolnym urzędzie USC.
• Zmianie uległa również ilość wydawanych
odpisów po dokonaniu rejestracji zdarzenia,
wydawany jest tylko jeden odpis. W przypadku
potrzeby uzyskania większej liczny dokumentów
należy złożyć wniosek.
• Wraz z rejestracją nowo narodzonego dziecka, w urzędzie dokonywać się będzie jego zameldowanie. Ponadto System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.
• W przypadku osób zawierających związek
małżeński należy się zwrócić do wybranego przez
siebie USC. Zaświadczenie do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi można otrzymać
w każdym wybranym urzędzie.
• Nowością jest możliwość zawarcia związku
małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy
jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych
przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Ślub poza lokalem kosztuje dodatkowo 1.000 zł.
• W sprawach administracyjnej zmiany imion
i nazwisk zniesiono właściwość miejscową, podanie w tych sprawach można składać do wybranego
kierownika USC.
• Nowością jest możliwość nadawania dzieciom imiona obcego pochodzenia. Musimy jednak pamiętać, że imię nie może być zdrobniałe,
uwłaczające ani ośmieszające.
• Nie ulegną zmianie opłaty skarbowe: 22 zł odpis skrócony aktu stanu cywilnego, 33 zł odpis
zupełny aktu stanu cywilnego, ślub 84 zł.
Zmiany w dowodach osobistych
• Nowy dowód osobisty jest pozbawiony kilku
informacji: brak wzrostu, koloru oczu, a także
graficznego odwzorowania podpisu oraz adresu
zameldowania.
• Wniosek o nowy dowód można złożyć
w dowolnej gminie na terenie Polski lub drogą
elektroniczną. Wniosek wypełniany w urzędzie
może być wypełniony przez urzędnika, ale musi

być podpisany własnoręcznie przez wnioskodawcę. Wniosek elektroniczny musi zostać podpisany podpisem elektronicznym weryfikowalnym za
pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem
zaufanym ePUAP.
• Obowiązek przedłożenia dodatkowego dokumentu przez wnioskodawcę (np.: aktu stanu cywilnego) tylko w przypadku niezgodności danych
wskazanych na wniosku z danymi w rejestrach.
• Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć osobiście, a w przypadku
osoby nieposiadającej zdolności do czynności
prawnej albo posiadającej ograniczoną zdolność
do czynności prawnych - wniosek odpowiednio
składa jeden z rodziców, opiekun prawny, albo
kurator.
• Odbiór dowodu osobistego należy dokonać
w urzędzie, w którym został złożony wniosek.
• Osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku będą mogły jak dotychczas składać wnioski
w miejscu zamieszkania, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu. Odbiór dowodu osobistego w tym przypadku będzie mógł być dokonany
przez pełnomocnika legitymującego się szczególnym pełnomocnictwem do dokonania jego odbioru.
Zmiany w ewidencji ludności
• Zameldować się na pobyt stały można z jednoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego
miejsca pobytu. W przypadku zameldowania jest
nadal wymagane osobiste stawienie się w urzędzie. Zameldowania dokonujemy na podstawie
formularza składanego w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość, w której ma
nastąpić zameldowanie. Nadal również do zameldowana jest wymagane potwierdzenie faktu pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny
podmiot dysponujący tytułem prawnym do niego.
Przy dokonywaniu tych czynności jest niezbędny
do wglądu dowód osobisty lub paszport, a także
oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym
ma nastąpić zameldowanie (np. umowa cywilno prawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny).
• Zmieniły się zasady wydawania zaświadczeń
przy zameldowaniu i wymeldowaniu.
• Z urzędu będą wydawane nieodpłatnie jedynie zaświadczenia w przypadku zameldowania na
pobyt stały (takie zaświadczenie będzie ważne do
chwili zmiany miejsca zameldowania). W każdym
innym przypadku (zameldowanie na pobyt czasowy, wymeldowania bez zameldowania stałego)
zaświadczenie będzie wydawane jedynie na indywidualny wniosek. Za takie zaświadczenie będzie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
o opłacie skarbowej, pobierana opłata w wysokości 17 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach informuje że
od 1 kwietnia 2016 roku będzie przyjmował wnioski na świadczenie
wychowawcze – Program 500+, a w dniach od 4 kwietnia do 8 kwietnia 2016 roku będzie można składać wnioski w godz. od 7:45 do 18:00

legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności i przysługuje im w związku
z tym świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.
Kontrola wydatkowania przyznanych
środków.
Co do zasady rząd nie planuje, by kontrolować,
na co wydawane będą pieniądze z programu
„Rodzina 500+”, jednak przewidziano mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczeń.
Analogicznie jak w przypadku świadczeń rodzinnych, w razie sygnałów o wydawaniu środków
niezgodnie z przeznaczeniem, u rodziny będzie
mógł zostać przeprowadzony wywiad środowi-

skowy. Jeśli urzędnicy pomocy społecznej uznają,
że jest taka konieczność, będzie można zamienić gotówkę na pomoc rzeczową (jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług
(np. opłaty za przedszkole czy kolonie).
Program „Rodzina 500+” a inne świadczenia dla rodzin.
Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane
do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń
z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych,
dodatków mieszkaniowych.

DYŻYR W PUNKCIE PRZYJĘCIA
INTERESANTÓW W WODYNIACH

Komendant Komisariatu Policji w Skórcu asp. szt. Mirosław Michalczyk informuje, iż Punkt przyjęcia interesantów w Wodyniach od 1 kwietnia 2016 r. pełni dyżury w następujących dniach:
Poniedziałki: godz. 9.00-11.00 – pracownik dochodzeniowo-śledczy
Środy: godz. 9.00-11.00 – dzielnicowy
Piątki: godz. 9.00-11.00 - dzielnicowy

HARMONOGRAM FUNKCJONOWANIA
PUNKTU POMOCY PRAWNEJ W WODYNIACH
Z początkiem 2016 r. uruchomiony został
system darmowej pomocy prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych na terenie całego kraju powstały punkty
porad prawnych, w których profesjonaliści świadczą pomoc prawną. Jeden z takich punktów funkcjonuje w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana
wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej
4 godziny dziennie.
Harmonogram funkcjonowania punktu pomocy prawnej w Wodyniach
/Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach/:
Poniedziałek: od 8.00 do 12.00 (radca prawny)
Wtorek: od 8.00 do 12.00 (adwokat)
Środa: od 12.00 do 16.00 (radca prawny)
Czwartek: od 12.00 do 16.00 (adwokat)
Piątek: od 14.00 do 18.00 (radca prawny)
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

Jednym z najważniejszych zadań własnych gminy jest edukacja szkolna. Na terenie Gminy Wodynie działają trzy placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej z oddziałem przedszkolnym oraz Zespoły Szkół w Wodyniach i Seroczynie, w skład których wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum.
W szkołach uczy się łącznie 490 uczniów, opieką przedszkolną objętych jest 63 dzieci. Na finansowanie zadań oświatowych przeznaczamy ponad 6 milionów złotych, z czego ponad 30 procent, to środki z budżetu Gminy. Przedstawiamy Państwu raport,
dotyczący oświaty na terenie gminy Wodynie. Składa się on z wypowiedzi dyrektorów naszych placówek oświatowych oraz pani Skarbnik Gminy.
Życzymy miłej lektury!

OŚWIATA

Na finansowanie zadań oświatowych gmina w 2015 roku przeznaczyła 6 091 506 złotych,
tj. 36% dochodów ogółem. Na kwotę tą składa
się subwencja oświatowa w kwocie 3 894 864 zł
oraz dotacja na dofinansowanie zadań własnych
w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie
160 398,00 złotych, które pokryły poniesione wydatki w 69%, pozostałe środki około 2 000 000
złotych pochodzą przede wszystkim ze środków
własnych Gminy.
Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić
pełne bezpieczeństwo oraz coraz lepsze warunki
nauki.
Aby zapewnić edukację przedszkolną dla
wszystkich chętnych w 2015 roku otworzony został dodatkowy oddział w przedszkolu w Seroczynie.
W miarę posiadanych środków wykonywane są zadnia inwestycyjne. W minionym roku
przebudowano więźbę dachową oraz wymieniono
pokrycie dachu budynku Zespołu Szkół w Wodyniach, zmodernizowano pracownię komputerową
w Rudzie Wolińskiej oraz doposażono placówki
oświatowe w nowy sprzęt komputerowy.
W bieżącym roku również planowane są inwestycje, miedzy innymi modernizacja „starej”
części budynku Zespołu Szkół w Seroczynie, wymiana schodów wewnętrznych w budynku Szkoły
Podstawowej w Rudzie Wolińskiej.
Przy zaangażowaniu pracowników urzędu
oraz dyrektorów szkół pozyskiwane są środki

BARBARA BRODZIK – Skarbnik Gminy
zewnętrzne, które przeznaczone są głównie na
doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, ale
również rozszerzony katalog usług edukacyjnych.
Dla przykładu w minionym 2015 roku realizowane były programy z zakresu ekologii, finansowane
z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
środków własnych Gminy:
- Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej
w ramach programu „Spotkanie z przyrodą” propagowała postawy proekologiczne wśród dzieci
i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy,
- Zespół Szkół w Wodyniach realizując program
„Odpadów segregowanie to nasze działanie” starał
się rozszerzyć wiedzę wśród uczniów o sposobach
ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia segregacji odpadów i stosowania
tej umiejętności w życiu codziennym,
- Zespół Szkół w Seroczynie zaangażował się
w przekazanie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za otaczające środowisko, uwrażliwienie
na piękno przyrody oraz uzmysłowienie odbiorcom, iż sami mogą przyczynić się do zmniejszenia dewastacji środowiska, w ramach programu
„Z przyrodą za pan brat”.
Wszystkie placówki oświatowe przystąpiły do programu „Książki naszych marzeń”, dzię-

ki któremu zwiększyły się zasoby biblioteczne
w szkołach, którego celem jest promocja czytelnictwa wśród uczniów. Program finansowany był

ze środków budżetu państwa i własnych gminy.
Pomimo dużych nakładów na edukację publiczną potrzeb jest jeszcze wiele.

WIESŁAWA ROLEWICZ – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej jest
szkołą sześcioklasową z oddziałem przedszkolnym. Obecnie w szkole uczy się 58 dzieci razem
z oddziałem rocznego przygotowania przedszkolnego, a nad ich edukacją czuwa 12 nauczycieli,
z czego tylko 4 zatrudnionych jest na pełny etat.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że subwencja oświatowa, którą otrzymuje Gmina na naszą szkołę
z budżetu państwa jest niewystarczająca, ale na
szczęście nie wszystko „mierzy się miarą pieniądza”. Inwestycja w młode pokolenie to inwestycja
na przyszłość, z długim terminem zwrotu.
Szkoła dzięki staraniom organu prowadzącego, pracowników oraz rodziców jest placówką
zadbaną, dobrze wyposażoną w niezbędny sprzęt
oraz pomoce dydaktyczne.
Na zewnątrz szkoła i otoczenie wokół niej
prezentują się całkiem dobrze. Z opinii wielu przejezdnych osób, z którymi spotykam się w różnych
sytuacjach słyszę zazwyczaj słowa pochwały oraz
stwierdzenia, że „widoczna jest dobra kondycja
szkoły/kondycja szkoły jest niezła”. Faktycznie
w ostatnich latach zostało zupełnie zmodernizowane ogrodzenie placu szkolnego, wyłożono
błotnisty teren przed budynkiem szkolnym kostką
brukową, wycięto stare drzewa i krzewy a na to
miejsce posadzono nowe rośliny.
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Wszelkie większe inwestycje zostały wykonane ze środków organu prowadzącego, dzięki
akceptacji Wójta i Radnych Gminy Wodynie.
Pracownicy szkoły również nie pozostają
obojętni na potrzeby szkoły i starają się niemalże
w każdym roku pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z zewnętrznych instytucji.
W 2009r. zaczęliśmy od napisania projektu
na realizację działań w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Realizacja usług dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin trwała do 31 sierpnia 2010 r.
i opiewała na łączną kwotę 64615,00 zł. Również
w 2009r. został pozytywnie rozpatrzony przez
MEN wniosek na zakup pomocy dydaktycznych
do miejsc zabaw w ramach Rządowego programu
„Radosna szkoła”. Uzyskane wsparcie finansowe w
kwocie 5973,00 zł pozwoliło nam po raz pierwszy,
doposażyć szkołę w niezbędne pomoce.
Od kilku lat w trosce o wyrównywanie szans
edukacyjnych, zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych oraz lepsze warunki nauki dla
naszych uczniów szkoła przystępuje do różnych
projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Realizowaliśmy dwie edycje projektu „Szkoła Równych Szans. Programy rozwojowe szkół.
– „Edycja III i IV” oraz „Wsparcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I-III szkół podstawowych – Czas na rozwój”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota pozyskanych funduszy z trzech projektów to 332748,00 zł.
Dzięki realizacji projektów szkoła rozszerzyła ofertę zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mieli
możliwość uczestniczenia w trzy-czterodniowych
wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, wycieczkach jednodniowych oraz około 40 systematycznych wyjazdach na basen połączonych
z nauką pływania.
Za pozyskane z funduszu unijnego środki
szkoła została doposażona w sprzęt, atrakcyjne
pomoce dydaktyczne, pomoce do zajęć specjalistycznych, które uatrakcyjniają realizowane zajęcia obowiązkowe i dodatkowe.
W 2015r. realizowaliśmy własny program
ekologiczny „Spotkania z przyrodą”. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 15370,36 zł.
Otrzymane środki finansowe w znacznej
części zostały przeznaczone na doposażenie pra-

cowni przyrodniczej. Zakupiliśmy między innymi: tablicę interaktywną, laptop, aparat fotograficzny oraz pomoce dydaktyczne do realizacji
zaplanowanych działań, które w znacznym stopniu uatrakcyjniają prowadzone zajęcia i warsztaty.
W ostatnim okresie zostały złożone dwa kolejne
wniosku, które oczekują na akceptację Komisji
Konkursowych.
Dzięki zaangażowaniu rodziców i pracowników szkoły w różne inicjatywy na terenie szkoły,
pozyskujemy dodatkowe środki finansowe, które
wydatkujemy na bieżące potrzeby szkoły. Między
innymi dzięki tym funduszom odremontowaliśmy wszystkie klasopracownie oraz wyposażyliśmy je w nowe meble. W wakacje ze środków
Gminy zmodernizowaliśmy pracownię komputerową, dzięki czemu uczniowie mogą pracować na
nowoczesnym oprogramowaniu.
Myślę, że dalsza współpraca z organem prowadzącym i radnymi będzie przebiegała również
pomyślnie i w najbliższym czasie wspólnie uda
nam się przeprowadzić remont wewnętrznej klatki schodowej oraz modernizację boiska do piłki
nożnej.
Cóż mogę jeszcze dodać, chyba tylko to, że
szkoda, że na naszym terenie jest tak mało dzieci
w wieku szkolnym.
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EWA CIZIO – Dyrektor Zespołu Szkół w Wodyniach

Zespół Szkół w Wodyniach składa się
z Przedszkola Samorządowego, Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II. Łącznie posiadamy:
15 sal lekcyjnych, świetlicę szkolną wraz ze stołówką i zapleczem kuchennym, bibliotekę, 2 sale
gimnastyczne, 3 szatnie dla uczniów. Organem
prowadzącym naszą placówkę jest Gmina Wodynie, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach.

Uczniowie Zespołu Szkół w Wodyniach
pochodzą głównie z obwodu własnego. Obecnie
do szkoły i przedszkola uczęszcza 260 uczniów,
w tym 10 dzieci z innych obwodów.
Przedszkole Samorządowe posiada 2 oddziały, w których przebywa 42 dzieci, Szkoła Podstawowa 8 oddziałów z 124 uczniami, natomiast
w 5 oddziałach Gimnazjum obowiązek szkolny
realizuje 94 osoby.
Warto też wspomnieć, że w naszej szkole
funkcjonuje dożywianie dzieci. W bieżącym roku
szkolnym obiady je 225 uczniów, czyli 87% ogółu.
W szkole podstawowej nie korzysta z obiadów
jedynie 6 dzieci. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej refunduje obiady dla 81 dzieci z rodzin
posiadających niskie dochody.
Wszyscy nauczyciele, którzy są zatrudnieni w Zespole Szkół w Wodyniach, posiadają
wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Nauczyciele ciągle podnoszą swoje
kwalifikacje poprzez studia podyplomowe, kursy
kwalifikacyjne i doskonalące. Wielu z nich posiada autentyczną pasję i zamiłowanie do przekazywania wiedzy, co przekłada się na efekty pracy
szkoły i panującą w niej atmosferę.
W ciągu ostatnich lat realizowane były
w szkole projekty unijne min. „Przedszkole marzeń”, „Szkoła Równych Szans” III edycja, Indywidualizacja nauczania oraz inne działania mające na celu pozyskanie funduszy z zewnątrz np.
Program ekologiczny „Odpadów segregowanie
to nasze działanie”. Program ten realizowany był
przez naszą szkołę we współpracy z Gminą Wodynie oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Nasi uczniowie tworzą zróżnicowana grupę
wiekową – od 3 do 16 lat. W związku z tym szkoła
stwarza im m.in. możliwość nauki dwóch języków obcych: języka angielskiego (w szkole podstawowej i gimnazjum) oraz języka niemieckiego

(w gimnazjum). Poza tym oferuje udział w pracach organizacji szkolnych: Samorząd Uczniowski, Wolontariat, harcerstwo oraz zajęciach
pozalekcyjnych realizowanych w formie: kół zainteresowań (językowe, ekologiczne, plastyczne,
polonistyczno- dziennikarskie, matematyczne,
chemiczne, teatralne, muzyczne, komputerowe,
historyczno – europejskie), zajęć wyrównawczych, zajęć sportowych, zajęć o charakterze profilaktycznym i socjoterapeutycznym.
Uczniowie Zespołu Szkół w Wodyniach
chętnie biorą udział w różnego typu konkursach
i często odnoszą znaczące sukcesy. Najważniejsze z nich to: konkurs recytatorski (I miejsce
w etapie powiatowym, II miejsce w etapie regionalnym - Julia Śledź kl. II b, II miejsce w etapie
powiatowym – Julia Wróbel kl. VI), Olimpus –
ogólnopolski konkurs wiedzy o Janie Pawle II
(9 laureatów kl. III a, III b), Pangea – ogólnopolski
konkurs matematyczny (Mateusz Krzyziński III a,
Natalia Urbanek III a), Rachmistrz, Ogólnopolski
konkurs matematyczny „Galileo” (wyróżnienia),
Ogólnopolski konkurs matematyczny „Kangur”
(wyróżnienia), konkurs plastyczny „Z wizytą
u państwa Reymontów” – etap powiatowy (Amelia Kublik kl. II b), powiatowy konkurs plastyczny
„Nasze drzewa” – organizowany przez Nadleśnictwo w Siedlcach (wyróżnienie Joanna Włodarek
kl. I Gimnazjum). Sukcesy sportowe: III miejsce
w biegach przełajowych LZS, III miejsce w Powiatowym Turnieju BRD (Marcin Stosio, Karol
Pietrasik, Mateusz Pietrasik), II miejsce w grupie
eliminacyjnej w powiatowym turnieju piłki nożnej „Piłkarska Kadra Czeka”, II miejsce w grupie
eliminacyjnej turnieju piłki nożnej halowej dziewcząt w powiatowej gimnazjadzie LZS.
Budynek, w którym mieści się Szkoła Podstawowa, ma już ponad 90 lat, dlatego wymaga
ciągłych zmian konserwacyjnych i modernizacyjnych. Nowsza jest część Gimnazjum oraz Przed-

szkola Samorządowego (oddane do użytku w 2001
roku). W ostatnim czasie zostały wykonane prace
remontowe w Szkole Podstawowej polegające na
wymianie dachu na starej części budynku (2015
r.), przebudowa pokoju nauczycielskiego (2014 r.),
remont łazienek w Szkole Podstawowej (2013 r.),
doposażono w meble (szuflady dla każdego dziecka) klasy pierwsze Szkoły Podstawowej (2014 r.)
oraz wykonano drobne prace malarskie w 5 salach lekcyjnych i w korytarzach szkoły. Prace te
w większości finansowane były przez Gminę Wodynie, jedynie prace malarskie odbywają się często
przy wsparciu rodziców naszych uczniów. Potrzeb
jest wiele, mamy nadzieję, że finanse i wola Wójta
i Rady Gminy pozwolą na przeprowadzenie koniecznych inwestycji w niedługim czasie.
Zaletą naszej szkoły jest niewątpliwie hala
sportowa, w której odbywają się zajęcia sportowe. Ponadto popołudniami korzysta z niej często starsza młodzież pozaszkolna oraz odbywają
się treningi sportowe dla chłopców w wieku 8-12
lat z terenu naszej gminy, które prowadzi Kamil
Stanisławowski, prezes Stowarzyszenia Kolektyw
Oleśnica. Brak jedynie boiska przy szkole, które
pozwalałoby na jeszcze większą aktywność fizyczną tak ważną w rozwoju młodzieży.
W naszej szkole dzieci się uczą, bawią, rozwijają, ale też mają możliwość spotkania ciekawych ludzi. W ostatnim czasie gościliśmy Piotra
Gruszkę, znanego siatkarza reprezentacji Polski.
Wizyta tego sportowca to nagroda za wygraną
w ogólnopolskim konkursie „Żyj z pompą”, który przeprowadziły nauczycielki naszej szkoły:
Agnieszka Piwowarczyk i Anna Szostek z całą
społecznością szkolną oraz przedstawicielami
środowiska Gminy Wodynie. Sukces cieszy, ale
też motywuje do dalszej pracy. Mam nadzieję, że
o kolejnych dobrych zdarzeniach będzie okazja
napisać w kolejnym numerze biuletynu.

JAN POLAK – Dyrektor Zespołu Szkół w Seroczynie
Szkoła w Seroczynie to dla mnie miejsce
szczególne, nie tylko miejsce pracy. Kiedyś byłem jej uczniem, potem po kilkunastu latach rozpocząłem tu pracę, a od kolejnych kilkunastu lat
pełnię funkcje kierownicze. Od 11 już lat mam zaszczyt kierować pracą i działaniem Zespołu Szkół
w Seroczynie. Pomaga mi w tym mój zastępca
i całe grono współpracowników. W sumie, w tych
pełnych tradycji seroczyńskich murach spędziłem
już 35 lat swojego życia. Na pewno nie jest to bez
znaczenia i dla mnie, i – mam nadzieję – również
dla zarządzanej przeze mnie szkoły.
Ogólnie mogę stwierdzić, że nasza szkoła
jest dobrą, przyjazną, otwartą szkołą. W każdym
miejscu bardzo ważnym czynnikiem jest atmosfera, klimat, wzajemny szacunek i zrozumienie.
Organizacja zespołu szkół w niewielkim środowisku, a seroczyńskie środowisko jest właśnie takie,
sprawia, że dziecko spędza w tym samym otoczeniu ponad 10 lat. To na pewno pomaga procesom
i dydaktycznym, i wychowawczym. Uczniowie,
ich rodzice, nauczyciele i wychowawcy mają dużo
czasu, aby wzajemnie się poznać i zaprzyjaźnić.
Nasza społeczność szkolna nie jest ogromna i to
też pomaga budować bezpośrednie, dobre relacje.
Drugim wielkim pozytywem jest zaangażo-

wanie rodziców w życie naszej szkoły. Oczywiście,
że zawsze można ponarzekać na niezbyt zadawalającą frekwencję na zebraniach, ale ogólnie rodzice, bardzo chętnie uczestniczą w wielu wspólnie
podejmowanych i realizowanych zadaniach. Są
one planowane i realizowane systemowo i staramy
się w tym obszarze wspólnie doskonalić, czego dobrym przykładem jest udział w projekcie „Szkoła
Współpracy”. Razem z rodzicami organizujemy
wiele imprez środowiskowych z naszą wizytówką – Festynem 3 Maja – na czele. Zresztą Festyn
jest doskonałym przykładem szerszej współpracy,
w którą angażują się także władze samorządowe.
To także dobra ilustracja promocji postaw patriotycznych, tradycji i ceremoniału szkoły, które i dla
mnie, i dla współpracowników są bardzo ważnymi
obszarami działalności naszej szkoły.
Kiedy przypomnę sobie szkołę, do której sam
chodziłem i popatrzę na jej obecny stan tzn. bazę
i wyposażenie to widzę olbrzymie efekty wysiłku
i pracy wielu pokoleń. Dobudowane nowe skrzydło, sala gimnastyczna, ilość pomocy, środków
audiowizualnych i informatycznych. To naprawdę
ogromny postęp. Niewątpliwie w jego osiągnięciu pomogła możliwość pozyskiwania środków ze
źródeł zewnętrznych, w ramach zrealizowanych

projektów. Cieszę się, że nauczyciele angażują się
także w te działania, bo korzyści płyną dla wszystkich. Te korzyści to nie tylko zakupiony dla szkoły
sprzęt, ale również szeroka oferta zajęć, czy wyjazdów edukacyjnych. Poza tym z unowocześnionej
bazy szkoły może też korzystać całe środowisko.
Na marginesie: wkrótce rozpoczniemy realizację
kolejnych edycji projektów.
Na pewno nigdy nie jest tak dobrze, żeby
nie mogło być lepiej. Poza tym są też rozmaite
przeszkody. Denerwujące jest ekspresowe tempo
zmian w prawie oświatowym i pewien brak stabilizacji całego systemu. Biurokracja zabiera nam
wszystkim wiele czasu i energii, którą zdecydowanie lepiej by było poświęcić uczniom. No, ale na to
wpływu nie mamy.
Działania dyrektora są ściśle związane z działaniami Wójta i Rady Gminy. Cieszy fakt, ze pomimo pojawiających się czasem różnic zdań, zawsze
wspólnie udaje nam się wypracować rozwiązania korzystne dla środowiska. W ubiegłym roku
zgodnie z oczekiwaniem i potrzebami środowiska
poszerzyliśmy ofertę przedszkola. Zaowocowało to przyjęciem wszystkich dzieci zgłoszonych
przez rodziców. W najbliższym czasie planowany
jest również gruntowny remont korytarzy w starej

części budynku. Potrzeby są rzecz jasna ogromne,
szczególnie w budynku przedszkola, ale staram się
kierować w tym zakresie realizmem i zrozumieniem finansowych możliwości.
Postrzegany obraz szkoły to nie tylko efekt
pracy dyrektora. To działania, praca i poświęcenie wielu osób z całego środowiska: nauczycieli,
uczniów, rodziców, parafii, samorządu gminnego.
Mam nadzieję, że ten obraz jest pozytywny.

SEROCZYN „Z przyrodą za pan brat”. O projekcie dokładniej.
Pod wymienionym w tytule hasłem uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Seroczynie realizowali Program edukacji ekologicznej, który miał
zwrócić uwagę odbiorców na problem dewastacji i konieczność ochrony środowiska najbliższej
okolicy. Program był sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 13908,27 zł
i Gminę Wodynie w kwocie 2000 zł. Większość
działań była prowadzona na terenie naszej Gminy.
Według założeń Programu zostały zrealizowane
różnorodne przedsięwzięcia promujące ekologię
i pogłębiające wiedzę ekologiczną. Podzieleni
na grupy projektowe uczniowie pod opieką nauczycieli wykonali działania, których efektem są
foldery, prezentacje, plakaty, gazetki oraz ulotki
informacyjne. Inauguracji programu dokonano
podczas akcji „Dzień Ziemi”. Odbyły się akcje:
„Sprzątanie Świata” i „Dzień bez zakupów”, w których udział wzięli wszyscy uczniowie. Pozostałe
działania realizowały już poszczególne grupy projektowe.

Grupa p. Teresy Waszczak analizowała biologiczny stan jakości wody rzeki Świder. Uczniowie otrzymali informacje dotyczące fauny i flory
rzeki a na podstawie występujących organizmów
(bioindykatorów) ocenili stan czystości wody. Dokonując ewidencji form ochrony przyrody Gminy
Wodynie uczniowie poznali atrakcje przyrodnicze
środowiska lokalnego oraz ocenili stan przyrody
najbliższej okolicy. Kolejne działanie - realizacja
projektu edukacyjnego pt.: Czy wiesz czym oddychasz? przyczyniło się do uzyskania świadomości
nt. szkodliwości spalania odpadów w kotłowniach
przydomowych. Ulotki informacyjne, które trafiły
do środowiska lokalnego przyczyniły się do podniesienia świadomości ekologicznej a tym samym
poprawy stanu środowiska.
Kolejna grupa pod opieką p. Marzeny Szymańskiej analizowała budowę doliny rzecznej,
formy działalności i funkcje rzeki. Podczas wyjazdu edukacyjnego do Tatrzańskiego Parku Narodowego uczniowie poznali specyfikę środowiska
prawnie chronionego. Gazetka ścienna przybliży-

ła wszystkim postać św. Franciszka jako patrona
ekologów zaś plakaty promujące Dzień bez zakupów były formą protestu przeciw nadmiernemu
konsumpcjonizmowi. Uczniowie zrozumieli, że
bezmyślne kupowanie rzeczy niepotrzebnych, to
zwiększenie ich produkcji, które wiąże się z negatywnymi zmianami w środowisku.
Grupa p. Jana Polaka zajęła się z kolei tematem odnawialnych źródeł energii. Uczniowie
poznali alternatywne źródła energii z uwzględnieniem niekonwencjonalnych metod wytwarzania
energii na terenie Gminy Wodynie. Podczas wyjazdu i wyjścia edukacyjnego uczniowie poznali
zasadę działania stacji uzdatniania wody i stacji
oczyszczania ścieków. Warsztaty wyjazdowe do
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej
przy Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii
Nauk w Powsinie poszerzyły wiedzę na temat różnorodności świata roślin i bioindykatorów. Podczas warsztatów uczniowie samodzielnie wykonali
preparaty mikroskopowe, dokonali ich obserwacji
i analizy.

Ostatnia grupa pod opieką p. Moniki Świętochowskiej dokonała analizy chemicznej próbek
wody i gleby z różnych źródeł i miejsc najbliższej
okolicy.
Przygotowane podczas realizacji projektu
prezentacje multimedialne, plakaty, gazetki, ulotki
informacyjne oraz dokumentacja fotograficzna
posłużą do dalszej pracy z młodzieżą i współpracy
ze środowiskiem lokalnym. Będą też wykorzystywane jako materiał edukacyjny do przeprowadzania zajęć o tematyce ekologicznej (podobnie
zakupione plansze edukacyjne, zestawy do analizy
biochemicznej czy gry i wydawnictwa o tematyce
ekologicznej).
Zakupione w ramach Projektu wyposażenie
Pracowni Ekologicznej pozwoli na uatrakcyjnienie form zajęć i monitorowanie stanu środowiska
najbliższej okolicy.
Marzena Szymańska
ZS w Seroczynie
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Babciu, Dziadku coś Ci dam…

W styczniowych kartkach z kalendarza widnieją dwie szczególne daty. Informują nas one
o Dniu Babci i Dniu Dziadka. Te dwa dni dają
niepowtarzalną szansą, aby uświadomić dzieciom
jak wiele Seniorzy znaczą w ich i naszym życiu.
Jak wiele miłości i cierpliwości potrafią ofiarować,
i jakimi nieocenionymi przyjaciółmi potrafią być.
W tym dniu wszystkie wnuczęta śpieszą do swoich Dziadków z życzeniami, laurkami, podziękowaniami i całusami.
W bieżącym roku szkolnym, w naszej szkole,
za obchody Dnia Babci i Dziadka odpowiedzialni
byli uczniowie klas IV-VI, którzy pod kierunkiem
wychowawczyń p. Anny Osiak i p. Jolanty Kamieńskiej przygotowali montaż słowno – muzyczny. Wyrazili w ten sposób słowami swoją miłość
i podziękowanie za wszystko co otrzymują od
Dziadków.
Takie uroczystości jednoczą pokolenia,
przysparzają wielu pozytywnych wzruszeń, skłaniają do wspomnień. Przy takich okazjach Dziadkowie chętniej opowiadają o swoim dzieciństwie
i o naszych rodzicach. Być może stają się nam bliżsi. Jak można było usłyszeć
„Choć dziadek i babcia lat wiele przeżyli,
choć mamę i tatę nam dali. W dzieciństwie z beztroską, z rozwianą czupryną motyli na łące szukali.”, a więc byli podobni do wnucząt. Dziadkowie
są również wielką skarbnicą wiedzy o minionych
czasach i o naszych rodzicach.
Młodzi artyści z przejęciem i z wielką tremą
w głosie wypowiadali słowa życzeń. Zaś w oczach

oglądającej ich w skupieniu widowni można było
dostrzec łezkę wzruszenia i dumy. Miłym akcentem wieńczącym wystąpienie wnucząt było wręczenie Dziadkom upominków (kwiatów) wykonanych przez uczniów, pod kierunkiem p. Agnieszki
Olszewskiej, na zajęciach koła plastycznego.
Dziadkowie, którzy tak licznie przybyli na
naszą uroczystość nie szczędzili braw ani pochwał
pod adresem wnucząt. Wrażeniami z występów
dzielili się podczas słodkiego poczęstunku, przy
kawie, herbacie i cieście. Na zakończenie uroczystości ci, którym siły fizyczne na to pozwoliły, mogli zatańczyć ze swoimi wnukami.
Korzystając z okazji, naszym Kochanym
Babciom i Drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy
samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze
byli dumni ze swych wnuków i często otrzymywali od nich dowody wdzięczności, nie tylko w styczniu, ale każdego dnia. I jak deklamowała jedna
z uczennic:
„W poniedziałki pomyślności,
a we wtorki moc radości,
w środy, w czwartki precz zmartwienia,
niech i w piątek strapień nie ma.
Na sobotę i niedzielę odpoczynku wiele.
To nie koniec życzeń jeszcze.
Emerytury życzymy Wam większej.
Niech Wam życie płynie miło,
Żeby wam też trosk ubyło”.

Ale się działo!

30 stycznia 2016r. był wyjątkowy w naszej
szkole, nie tylko dlatego, że był to ostatni dzień
nauki przed feriami. Tego dnia, odbyła się wspólna zabawa choinkowa. O godzinie 13.00 udekorowana sala gimnastyczna wypełniła się fanami
tańca i dobrej zabawy. Za stronę muzyczną odpowiedzialny był nasz DJ. O godzinie 14.30 cała
brać szkolna udała się na poczęstunek. Kiedy już
zapasy kalorii zostały uzupełnione nadszedł czas
na konkursy z nagrodami. Przez cały czas trwania zabawy w szkolnej świetlicy pani Aneta Plak,
przyozdabiała twarze chętnym uczniom, wyczarowując na nich piękne księżniczki, dobre wróżki
i kolorowe motyle. Szczególnie zachwycone były
dziewczynki z młodszych klas.
Podczas imprezy szkolnej można było
podziwiać wspaniałe układy choreograficzne
i kunszt taneczny naszych uczniów. W tym roku
wybieraliśmy króla i królową balu, którymi zostali: w klasach młodszych – Marcel Syrowiec,
a w klasach starszych – Paulina Kruk i Mateusz
Komar. Po skocznych pląsach wszyscy udali się
na górny korytarz, gdzie na prawdziwej, drew-

nianej scenie, odbyły się przedstawienia. W tym
roku prezentowała się młodsza brać naszej szkoły.
Jako pierwszy, pod opieką pani Agnieszki Olszewskiej, występował oddział przedszkolny z układem
słowno-muzycznym pt. ,,Czyścioszek”. Potem
pod czujnym okiem pani Eweliny Soćko klasa I
wystąpiła z przedstawieniem pt. ,,Jak bezpiecznie spędzać ferie”. Na koniec swoje umiejętności
aktorskie zaprezentowała klasa II i III pod opieką pani Anny Pietrasik. Uczniowie przenieśli nas
w zaczarowaną Krainę Muminków. Punktem kulminacyjnym uroczystości było przybycie Świętego
Mikołaja z workiem pełnym prezentów. Wszyscy
z niecierpliwością czekali na swoją paczkę.
Bogaty i ciekawy program choinki szkolnej
sprawił, że wydarzenie to z pewnością na długo
zapadnie wszystkim uczestnikom głęboko w pamięci. W doskonałym nastroju ale i z żalem, że
dobra zabawa już się skończyła wszyscy wróciliśmy do swoich domów.
opr. Anna Pietrasik
SP w Rudzie Wolińskiej

Zelektryzowani w naszej szkole

opr. Anna Osiak
SP w Rudzie Wolińskiej

„My ekologiczni” c.d.
Nasza szkoła kontynuuje realizację programu ekologicznego, „Spotkania z przyrodą” w ramach którego, klasa VI pod kierunkiem p. Anny
Kazimierczak przygotowała przyrodnicze prezentacje multimedialne. Chłopcy z klasy VI omówili
budowę i znaczenie lasów w przyrodzie, ukazując
jak ważne jest dbanie o faunę i florę naszych lasów.
Natomiast dziewczynki poszerzyły naszą wiedzę
na temat znaczenia pszczół i owadów pszczołowatych oraz zgłębiły tajniki znaczenia miodu. Zapre-

zentowały także jego zastosowanie w kosmetyce,
w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.
Wystąpienie uatrakcyjnił krótki film nt. znaczenia
pszczół w przyrodzie.
Wszyscy uczniowie słuchali starszych koleżanek i kolegów z należytą uwagą i zainteresowaniem.
opr. Anna Kazimierczak
SP w Rudzie Wolińskiej

W ramach rozwijania zainteresowań
uczniów ścisłymi przedmiotami gościliśmy
w murach naszej szkoły grupę „Zelektryzowanych”. Aktorzy pokazali wszystkim obserwatorom niecodzienną lekcję przyrody z pokazem
najważniejszych narządów naszego organizmu
i ich funkcji dla życia człowieka. W czasie pokazu
nie obyło się też bez „rakietowych” doświadczeń
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chemicznych. Odważni wybrańcy mogli nawet
rozpalić i zatrzymać ogień na swojej dłoni. I co
niesłychane, wcale ich nie parzyło. Na zakończenie występów uczniowie mogli z bliska przyjrzeć
się rekwizytom używanym podczas pokazu.
opr. Marianna Żbik
SP w Rudzie Wolińskiej

Nr 4 (kwiecień 2016)

Występy uczniów Szkoły Podstawowej z Wodyń w Tęczowym Wzgórzu

Okres Świąt Bożego Narodzenia to piękny
czas, z którym wiąże się wiele zwyczajów. Jednym
z nich są jasełka, które przenoszą nas w czasy narodzin Chrystusa. 27 I 2016r. uczniowie klasy II
b pod kierunkiem wychowawczyni p.Agnieszki
Piwowarczyk zaprezentowali „Jasełka” dla pensjonariuszy Tęczowego Wzgórza w Woli Wodyńskiej. Przedstawienie to wywołało wiele emocji.
Zgodnie z tradycją byli Maria i Józef, był żłóbek,
pasterze, trzej królowie i anioł, który zstąpił tego
dnia na ziemię. W naszej interpretacji pojawiły
się też diabły, chcące zdobyć jak najwięcej dusz.
Dzięki Bogu zostały przegonione precz. Zebrani w sposób jasny usłyszeli, że światu, dzieciom
i wszystkim nam potrzeba Jezusa Chrystusa, gdyż
zbawić może tylko On!
Tylko On rozdaje radość i pokój!

Po występach klasy II b zabrali głos uczniowie klasy I b, którzy pod kierunkiem p.Małgorzaty
Bulik zaprezentowali część artystyczną z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Dzieci wyrecytowały wierszyki i zaśpiewały kilka piosenek oraz wręczyły
własnoręcznie wykonane kwiatki.
Występy naszych dzieci zostały ciepło przyjęte przez zebranych i nagrodzone gromkimi
brawami. Dziękujemy p.Agnieszce Jankowskiej
za umożliwienie występu i serdeczne przyjęcie,
a panu Romanowi Czarczyńskiemu za gratisowy transport. Podziękowania składamy rodzicom
p.Sylwii Kublik i p.Małgorzacie Pielasa za pomoc
w czasie występów.
Opracowanie: Agnieszka Piwowarczyk

Dzień Babci i Dziadka
w Zespole Szkół w Wodyniach

Dzień Babci i Dzień Dziadka to szczególne
święta w roku. Uroczystość z tej okazji jest tradycją, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez
naszej szkoły. Dnia 22 stycznia do szkoły przybyło
prawie 100 szczególnych i wyczekiwanych przez
wnuczęta gości: mianowicie Babcie i Dziadkowie
naszych uczniów. Zasiedli w bajecznie udekorowanej sali, aby wysłuchać i obejrzeć repertuar poświęcony temu świętu.
Pani wicedyrektor Janina Kublik przywitała
wszystkich i złożyła serdeczne życzenia. W trakcie
uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać
wnuczęta w różnych formach artystycznych. Występy rozpoczęły najmłodsze przedszkolaki, które
zaprezentowały taniec krakowiak. Zerówkowicze
zatańczyli „Zimową poleczkę”, zaś w repertuarze
klasy I b znalazły się wiersze i piosenki. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni
goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem.
Podczas akademii zadebiutował Zespół Ludowy, który tworzą uczniowie klasy I a, II a i II b.
Artyści zaśpiewali piosenki: „W moim ogródeczku”, „Lipka”, „Pognała wołki” oraz zatańczyli Kujawiaka. Podczas występu niejednej babci zakręciła
się łezka w oku.
Akademię zakończyła klasa III i najstarsi
uczniowie, którzy mieli także swoje 5 minut dla
babci i dziadka. Znane utwory wykonali: Patrycja
Radosz z klasy VI i Bartek Skóra z gimnazjum.

Po programie artystycznym nastąpiło wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków.
Na zakończenie odbył się konkurs taneczny dla
dziadków i wnuków. Wzięło w nim udział 10 par.
I miejsce zajęli Patryk Śledź i Aleksander Cizio
z klasy II b wraz ze swoimi babciami.
Występy wszystkich uczestników wywołały u gości radość i wzruszenie, a gromkie brawa
mówiły same za siebie. Wszyscy goście z dumą
patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele
wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek oraz trud włożony w ich wychowanie. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz
łzy wzruszenia. Rodzice przygotowali dziadkom
słodki poczęstunek. Spotkanie upłynęło w miłej
i serdecznej atmosferze.
Dziękujemy wszystkim Babciom i Dziadkom za bezgraniczną miłość, dobroć i ciepło
i życzymy Im dużo zdrowia oraz długich lat życia.
Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie
w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków.
Uroczystość przygotowały panie: Sylwia Kublik, Agata Ostolska, Małgorzata Bulik, Bożena
Rucikowska, Iwona Pawlak, Elżbieta Pietryka
i Agnieszka Piwowarczyk.
Opracowanie: Agnieszka Piwowarczyk

Takiego wydarzenia nie było jeszcze w historii naszej szkoły!!!
W poniedziałek, 15 lutego w Zespole Szkół
w Wodyniach gościliśmy wielokrotnego reprezentanta Polski, Wicemistrza Świata(2006) i Mistrza
Europy(2009), MVP Mistrzostw Europy, kapitana
reprezentacji Polski w siatkówce - Piotra Gruszkę – najbardziej zaangażowanego ambasadora
ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej
poświęconej podniesieniu świadomości na temat
najnowszych osiągnięć w leczeniu mózgowego
porażenia dziecięcego MPD.
Trening z Piotrem Gruszką był nagrodą dla
naszych uczniów za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie ”Żyj z pompą”. Przypomnijmy,
że nasza szkoła włączyła się w akcję w listopadzie.
Nakręciliśmy filmik, na którym pompowali wszyscy od przedszkolaka do gimnazjalisty, dyrekcja,
pracownicy obsługi i administracji oraz nauczyciele.
W uroczystości finałowej 15 II 2016r. udział
wzięła cała społeczność szkolna, p.Dyrektor Ewa
Cizio, p. Wicedyrektor Janina Kublik, nauczyciele i wszyscy pracownicy oraz nominowani przez
nas do udziału w konkursie: Wójt Gminy Wodynie p.Wojciech Klepacki wraz z pracownikami
Urzędu Gminy w Wodyniach, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodyniach na czele
z naczelnikiem p.Pawłem Kulickim oraz trener Stowarzyszenia Kolektyw Oleśnica p.Kamil Stanisławowski. Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas

Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół: p. Wiesława
Rolewicz ze Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej, p.Jan Polak i p.Janusz Eleryk z Zespołu Szkół
w Seroczynie wraz z reprezentacjami uczniów.
Spotkanie rozpoczęło się owacjami na stojąco dla honorowego gościa p.Piotra Gruszki. Po-

witanie oraz część oficjalną poprowadziła p.Wicedyrektor Janina Kublik, następnie swoje 5 minut
miały inicjatorki akcji w naszej szkole p.Agnieszka
Piwowarczyk i p.Anna Szostek.
Na zakończenie Panie Dyrektor wręczyły
podziękowania nominowanym za zaangażowanie

się w akcję oraz koordynatorowi całej kampanii
p. Paulinie Wójcickiej i ambasadorowi p.Piotrowi Gruszce, który swoim wystąpieniem uświetnił
część oficjalną. Niezwykle interesująco opowiadał
o pasji, poświęceniu i konsekwencji w dążeniu do
celu, a także o swoim sportowym życiu. Zachęcał
wszystkich do rozwijania zainteresowań i aktywności fizycznej, a także do bezinteresownej pomocy innym. Uczniowie mieli możliwość zadawania
pytań, na które nasz gość bardzo chętnie odpowiadał. Nie obyło się bez autografów i pamiątkowych
zdjęć.
Zwieńczeniem całej uroczystości był długo oczekiwany przez uczniów trening siatkówki
przeprowadzony po mistrzowsku!!!
Trening dostarczył uczniom wielu wrażeń
i emocji. Mogli poczuć się jak reprezentanci kadry siatkarskiej. Szczególnego zaszczytu dostąpiła
uczennica klasy IIIa gimnazjum Natalia Urbanek,
której partnerował podczas ćwiczeń sam Piotr
Gruszka.
Po treningu uczniowie wręczyli Mistrzowi
statuetkę OSKARA za rolę SUPER TRENERA.
Pan Piotr Gruszka okazał się niezwykle ciepłym
i życzliwym człowiekiem. Spotkanie to zostanie na
długo w naszej pamięci.
Opracowanie:
Agnieszka Piwowarczyk i Anna Szostek
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„I Trzej Królowie od Wschodu
przybyli…” Orszak w Seroczynie

Święto Objawienia Pańskiego, zwyczajowo
zwane również Uroczystością Trzech Króli, jest
jednym z najważniejszych świąt chrześcijaństwa.
Od kilku lat pojawił się zwyczaj organizowania
Orszaków, które są doskonałą okazją przede
wszystkim do wspólnego świadectwa wiary, ale
także do radosnego kolędowania i zabawy. W tym
roku, po raz pierwszy, taki Orszak odbył się również w Seroczynie. Pomysłodawcą zorganizowania Orszaku był nasz Ks. Proboszcz Bogdan Potapczuk. Całością przygotowań zajęli się rodzice,
uczniowie i nauczyciele. Chociaż pogoda w dniu
6 stycznia była prawdziwie zimowa o godz. 10.30,
w pobliżu szkoły zebrała się duża grupa uczestników. Spora ich część była przebrana w kolorowe
stroje. Przy padającym śniegu i w rytmie kolęd
Orszak wyruszył w kierunku naszego parafialne-

go kościoła. Po tradycyjnym pokłonie wszystkich
uczestników Orszaku odbyło się „Kolędowe czuwanie” przygotowane przez p. Janusza Eleryka,
a wykonane przez uczniów wszystkich klas naszej
szkoły. Śpiew kolęd poprowadziły Kinga Kania
i Natalia Kluczek, na flecie poprzecznym grała
Beata Parobczyk, na instrumentach perkusyjnych
nasz absolwent Marcin Rycio, a na gitarze p. Janusz. Nastrojowe brzmienie kolęd, dźwięki fletu
i gitary oraz pełne refleksji teksty recytowanych
wierszy były dla wszystkich okazją do zadumy
przy betlejemskiej stajence. Uroczystość zakończyła Msza Św. odprawiona przez Ks. Proboszcza. W opinii większości uczestników Orszak był
udany. Szczególnie, że był organizowany pierwszy
raz... [JE]

Kochanej Babci,
kochanemu Dziadkowi

21 stycznia dzieci z Samorządowego Przedszkola w Seroczynie, wraz z Paniami przedszkolankami i rodzicami, przygotowały uroczyste spotkanie dla swoich ukochanych babć i dziadków.
Nikomu chyba nie trzeba udowadniać, że to niezwykle ważne osoby dla każdego, a dla dziecka
– swojego ukochanego wnuczka, lub wnuczki –
ważne szczególnie. Miejscem spotkania, ze względu na warunki i przestrzeń, była szkolna świetlica.
Przybyło ok. 80 „seniorów”. Cudzysłów oznacza
w tym wypadku, że nie każda babcia i nie każdy
dziadek to już staruszkowie. Cieszy nas bardzo, że
gości było tak wielu, a wśród nich także prababcie i pradziadkowie... Pan Dyr. J. Polak serdecznie powitał wszystkich przybyłych i w kilku ciepłych zdaniach wyraził wielkie uznanie babciom
i dziadkom, podkreślając ich nieocenioną pomoc

w kształtowaniu postaw naszych przedszkolaczków. To jest fakt, a nad faktami dyskusji toczyć nie
wypada. To przecież babcia i dziadek bardzo często sprawują opiekę nad dziećmi, gdy rodzice cały
prawie dzień spędzają w pracy. To babcia i dziadek
rozpieszczają wnuczka, czy wnuczkę, ale też są dla
nich źródełkiem ciepła, troski i serdeczności...
Dzieci zaprezentowały swoim Babciom
i Dziadkom część artystyczną przywołując uśmiechy na twarze i łezki wzruszenia w kącikach oczu...
Występ był piękny: kolorowy, wesoły i radosny,
przepełniony dziecięcą, czystą wdzięcznością. Nagrodzony też został zasłużonymi, głośnymi brawami. Po występie odbyło się również spotkanie
przy herbacie, kawie i ciasteczku, oczywiście z minimalną zawartością cukru [JE]

W trakcie tych tanecznych szaleństw znalazł się
oczywiście również czas na odpoczynek w klasach
i pyszny poczęstunek.
O godzinie 13.00 zaplanowano rozpoczęcie
występów. Pan Dyr. Jan Polak powitał wszystkich
gości: dzieci, Rodziców jak również Wójta naszej
Gminy: Pana Wojciecha Klepackiego wraz z małżonką, który podziękował za zaproszenie oraz życzył wszystkim uczniom i ich rodzicom sukcesów
w drugim półroczu.
Potem rozpoczęły się występy. Jako pierwsi
tradycyjnie wystąpili uczniowie klasy pierwszej,
którzy pod kierunkiem Pani Jolanty Flis przygotowali inscenizację „Jak karnawał, to karnawał”. Klasa II, przygotowana przez Panią Jadwigę Duczek,
zaprezentowała „Krainę cudowności”, a klasa III
„Międzynarodowy Dzień Teatru” - przedstawienie przygotowane pod kierunkiem Pani Bożeny
Kluski. Na koniec wystąpiły „Orły Beatki”, czyli

klasa IV wraz ze swoją wychowawczynią Panią
Beatą Redą, którzy zaprezentowali taniec popularnie zwany „Belgijką”.
Oprawę muzyczną wszystkich występów zapewnił jak zwykle p. Krzysztof Izdebski. Kolorowe
stroje, bajkowe postacie, humor, taniec i śpiew – to
wszystko sprawiło, że widzowie głośnymi oklaskami wyrażali swoje uznanie.
Występ klasy czwartej zakończył część artystyczną. Natomiast ok. godz. 15-ej rozpoczęła się
dyskoteka dla starszych uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.
Dzień szkolnej choinki i dosyć liczną obecność rodziców wychowawcy wykorzystali do
przeprowadzenia klasowych zebrań rodzicielskich. Zakończyło się już przecież pierwsze półrocze roku szkolnego 2015/2016. Jak ten czas leci...
[JE]

Choinkowe występy
i karnawałowe szaleństwa

30 stycznia odbyła się kolejna karnawałowa
zabawa w naszym Zespole: po przedszkolakach
przyszedł czas na uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum. Choinkowe spotkanie rozpoczęliśmy już o godz. 10.00 od zabawy tanecznej dla
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dzieci klas młodszych, które razem ze swoimi wychowawcami oraz licznie przybyłymi rodzicami
i rodzeństwem „szalały” na sali gimnastycznej.
Dekoracja Sali, przygotowana przez Samorządy była kosmiczna - dosłownie i w przenośni.

ALKOHOLIZM

Nr 4 (kwiecień 2016)

Chorobę alkoholową należy postrzegać jako
zjawisko złożone, którego rozwój leży w czynnikach wewnętrznych samej jednostki, jak i w zewnętrznych uwarunkowaniach środowiska, w jakim żyje ta jednostka.
Alkoholizm - uzależnienie od alkoholu
jest chorobą wieloczynnikową, bio-psycho-społeczną, uszkadzającą funkcjonowanie człowieka
w sferze somatycznej, psychologicznej, społecznej
i duchowej.
Uzależnienie zaczyna się i rozwija najczęściej
bez wiedzy chorego. Nie leczona choroba alkoholowa może doprowadzić do przedwczesnej śmierci. W jej przebiegu są takie momenty, które można
nazwać kluczowymi – objawami osiowymi, co
oznacza, że prawie u każdego alkoholika występują objawy choroby alkoholowej. Międzynarodowa
Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych
ICD 10 podaje – kryteria uzależnienia.
Zgodnie z przyjętymi kryteriami uzależnienie od alkoholu należy rozpoznać, gdy w ciągu
ostatniego roku występują przynajmniej trzy z następujących objawów:
1. Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia
(„głód alkoholowy”).
2. Upośledzenie zdolności kontrolowania zachowań związanych z piciem (osoba pijąca nie
potrafi wybierać, pić czy nie pić, a kiedy zaczyna
pić nie jest w stanie zakończyć, klinowanie).
3. Fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego w sytuacji ograniczenia lub przerywania picia
(drżenie, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunka, bezsenność, niepokój, w krańcowej
postaci majaczenie drżenie) lub używanie alkoholu w celu uwolnienia się od objawów abstynencyjnych.
4. Zmieniona ( początkowo zwiększenie,
a w ostatniej fazie rozwoju choroby- zmniejszenie tolerancji na alkohol, tzn. zachodzi potrzeba
spożywania zwiększonych dawek dla osiągnięcia
oczekiwanego efektu.)
5. Koncentracja życia wokół picia kosztem zainteresowań, obowiązków, rodziny.
6. Uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych
dowodów występowania szkodliwych następstw
picia.
Wystąpienie co najmniej trzech z powyższych objawów w ciągu minionego roku pozwala
zdiagnozować występowanie zespołu zależności
od alkoholu.
Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną. Nie
jest możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie
zahamowanie narastania jej objawów i szkód
zdrowotnych z nią związanych.
Leczenie uzależnienia od alkoholu
Osoby uzależnione nie chcą się leczyć. Jeśli
decydują się na leczenie to najczęściej pod presją
nacisków zdrowotnych, społecznych, prawnych.
Przychodzą do terapii z nadzieją, że nauczą się
kontrolowanego picia, takiego picia, które nie
będzie pociągało za sobą dramatycznych, konsekwencji.
Etapy leczenia : przerwanie ciągu picia i odtrucie organizmu, wyrównanie stanu fizycznego
i psychicznego, utrzymanie abstynencji, uczenie
się życia w trzeźwości, usuwanie zaburzeń i rozwiązywanie problemów osobistych, rozwój osobisty.
Sposoby leczenia
a/ Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) ambulatoryjnie lub
w szpitalu, w sytuacjach ciężkiego zespołu abs-

tynencyjnego, szczególnie w stanach silnego wycieńczenia organizmu lub przy zaburzeniach psychiatrycznych: halucynozach, delirium tremens
oraz napadach drgawkowych. Pobyt w oddziale
leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
nie leczy uzależnienia tylko negatywne konsekwencje zdrowotne związane z intensywnym nadużywaniem alkoholu.
b/ Kuracje farmakologiczne (anticol, esperal)
disulfiram wchodzi w reakcję z alkoholem powodując czasami poważne zaburzenia funkcjonowaniu organizmu (spłycenie oddechu, poczucie
duszenia się, zaczerwienienie skóry, czasami utratę przytomności, bywają zgony). Nie leczy uzależnienia. Osoba uzależniona powstrzymuje się od
picia bojąc się o swoje zdrowie i życie. Efektem
jest czasowa abstynencja. Często głód alkoholowy
jest silniejszy niż strach przed powikłaniami, czy
nawet śmiercią i disulfiram jest często zapijany.
c/ Terapia uzależnienia od alkoholu realizowana
w stacjonarnych (całodobowych) lub otwartych
(ambulatoryjnych) placówkach leczenia odwykowego, czyli oddziałach dziennych i poradniach
odwykowych. Placówki te działają w oparciu
o programy terapii uzależnień. Czas terapii wynosi od 6-8 tygodni.

Etapy pracy terapeutycznej: rozpoznanie
uzależnienia i uznanie tożsamości alkoholika,
praca nad destrukcją wywołaną piciem alkoholu,
praca nad uznaniem bezsilności wobec alkoholu, nad utrzymaniem wczesnej abstynencji (radzenie sobie z głodem alkoholowym, proszenie
o pomoc, odmawianie). Po odbytej terapii odwykowej należy kontynuować leczenie przez udział
w tzw. warsztatach zapobiegania nawrotom picia.
Na warsztatach uczestnicy ćwiczą jak sobie radzić
w sytuacji nawrotu choroby tzn. rozpoznają u siebie sytuacje ryzykowne i sygnały ostrzegawcze.
Ćwiczenie umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia (praca nad złością, poczuciem winy,
niską samooceną) daje szansę życia w trzeźwości.
d/ Nieprofesjonalne nurty pomagania:
- Anonimowi Alkoholicy pracują na programie 12
kroków i 12 tradycji na którym opiera się koncepcja trzeźwienia, Trzeźwienie w oparciu o dzielenie
się doświadczeniami (jako główny czynnik leczący), wzajemne osobiste wsparcie. Najważniejszą
formą życia AA są mityngi są to regularne spotkania alkoholików. Mówienie o swoich bieżących
problemach i słuchanie jest sposobem na utrzymanie abstynencji. Obowiązują zasady anonimowości i samodyscypliny. Grupy AA są niezależne

i samofinansujące się.
- stowarzyszenia abstynenckie działają w środowisku lokalnym, świadczą pomoc i wsparcie
na rzecz osób żyjących w abstynencji, pomagają
w spędzaniu wolnego czasu w sposób pożyteczny
- bez alkoholu, (organizują wyjazdy trzeźwościowe, pikniki, pielgrzymki, zabawy). Stowarzyszenia
podejmują różnorodne działania na rzecz osób
i rodzin pragnących promować trzeźwy styl życia ( pozyskują fundusze na działalność statutową i mają możliwość szerszego oddziaływania).
Dużym walorem stowarzyszeń trzeźwościowych
jest ich towarzysko – rodzinny charakter, wspólne
świętowanie uroczystości i wyjazdy z udziałem
całych rodzin sprawiają, że trzeźwienie jest osadzone bliżej życia codziennego.
Badania trzeźwiejących alkoholików (po odbytym podstawowym programie terapii uzależnienia) wskazują, iż szansą sukcesu w utrzymaniu
trzeźwości jest kontynuowanie procesu leczenia
w cyklu do 2 lat, uczęszczanie na mitingi AA, angażowanie się w działalność społeczną (np. pomoc
innym, udział w spotkaniach abstynenckich).
Zdarzają się jednak przypadki osób uzależnionych, którzy zachowują abstynencję bez jakichkolwiek prób leczenia, są to jednak absolutnie wyjątkowe sytuacje i nie warto liczyć na to, że
człowiek z rozpoznanym problemem alkoholowym pomoże sobie sam, jest to ryzykowne- może
umrzeć zanim spróbuje się zatrzymać w piciu.
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przy każdej gminie funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, która ma obowiązek prowadzić
działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
Jednym z zadań GKRPA jest - udzielanie
rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie. Zadanie powyższe jest realizowane
poprzez kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na przymusowe leczenie. Osoby które
w związku z piciem alkoholu powodują rozkład
życia rodzinnego, demoralizację małoletnich,
uchylanie się od pracy, systematycznie zakłócają
spokój lub porządek publiczny mogą być skierowane na przymusowe leczenie. Wniosek o leczenie może złożyć dowolna osoba (sąsiad, członek
rodziny lub instytucja) do GKRPA lub do prokuratora.

przygotowała: Chojecka Krystyna
specjalista pomocy ofiarom przemocy
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Po-Mocni”

Szukasz pomocy i wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów życiowych?

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO WSPARCIA SPECJALISTÓW!!!
NIE ZWLEKAJ! UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE W WODYNIACH LUB 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
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FAKTY SPOŁECZNE

PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

Wodyńska Halowa
Liga Piłkarskich Piątek
W dniach od 16 stycznia do 5 lutego na terenie Gminy Wodynie odbyła się coroczna piąta
liga piłkarskich piątek. W imprezie wzięło udział
około 90 zawodników, którzy dzielnie do samego końca walczyli o jak najlepszy rezultat. W ich
zmaganiach wytrwale wspierała ich liczna grupa
widzów, która zbierała się każdego dnia zmagań
ligowych. Poziom tegorocznych rozgrywek był
bardzo wyrównany, do ostatniej kolejki ważyły się
losy pierwszej najlepszej trójki turnieju. Zawodnicy prezentowali wysoki poziom sportowy a co najważniejsze wszystko odbywało się według zasad
fair play. Najlepszym bramkarzem turnieju został
zawodnik zwycięzców ligi – Dominik Szostek, natomiast tytuł najlepszego zawodnika przyznano
Marcinowi Rosa z drużyny „Piotrki”. Wszystkie
drużyny otrzymały puchary oraz nagrody rzeczowe. Za trzy pierwsze miejsca zawodnicy otrzymali sprzęt sportowy w postaci koszulek, spodenek
oraz getr piłkarskich. Na uroczystym zakończeniu ligi nagrody wręczali: Wójt Gminy Wodynie
Wojciech Klepacki, Pani Dyrektor GOK Dorota
Todorska, Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Wo-

Półtora roku sekcji piłki nożnej
juniorów Kolektywu

dyniach Janina Kublik. Organizatorami tegorocznej ligi byli: Stowarzyszenie Kolektyw Oleśnica,
Urząd Gminy Wodynie, Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach. Dziękujemy za użyczenie hali
sportowej Zespołowi Szkół w Wodyniach. Dużego
wsparcia udzielili również Pan Dariusz Wiciński
właściciel firmy „Drevs” oraz Pan Dariusz Stosio właściciel przedsiębiorstwa „Anda”. Turniej
honorowym patronatem objął Wójt Gminy Wodynie Wojciech Klepacki. Serdecznie dziękujemy
wszystkim za wsparcie.
Ostateczna tabela przedstawia się następująco :
1. This is Sparta
2. Piotrki
3. LUKS Ruda Wolińska
4. Fenomen
5. Przyjaciele Chmielu
6. FC Brodki
7. Massacra Seroczyn
8. Kolektyw Oleśnica
Kamil Stanisławowski

Sokolik 2016
Juniorzy Kolektywu z kategorii wiekowej
U – 11 wzięli udział w turnieju piłki nożnej halowej „Sokolik 2016”, który odbył się 11 stycznia w Siedlcach. Chłopcy swoje zmagania toczyli
w dwóch grupach. Zaprezentowali się z bardzo
dobrej strony zajmując V miejsce w turnieju
w którym brało udział 21 drużyn.
Grupy IV: Kolektyw Oleśnica I, Dziewiątka II Siedlce, Masovia pomarańczowi,
Wyniki:
Kolektyw I – Masovia 1:0
Dziewiątka II – Masovia 1:0
Kolektyw I – Dziewiątka II 0 : 0
		
( w karnych 5:4) awans do półfinałów.
Grupa półfinałowa: Kolektyw Oleśnica I, Akademia piłkarska Sokołów Podlaski, SEMP Pogoń
Siedlce,
Wyniki:
Kolektyw I – Akademia 0: 0
SEMP – Akademia 1:0
SEMP – Kolektyw 1:0

Grupa V: Kolektyw Oleśnica II, Dziewiątka Siedlce, Masovia Czerwoni
Wyniki:
Kolektyw II – Masovia 0:0
Dziewiątka – Kolektyw 6 :0
Dziewiątka – Masovia 4 : 0
Kamil Stanisławowski

Ocalmy od zapomnienia - przywróćmy
im godność - przywróćmy im honor.
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej
podjęło inicjatywę upamiętnienia ofiar działalności okupantów na terenie Gminy Wodynie.
Przywrócenie pamięci tych, którzy zginęli, bo byli
wierni złożonej przysiędze. Nie poddali się okupantowi niemieckiemu. Nie poddali się okupantowi sowieckiemu. Za swoją niezłomną postawę zapłacili najwyższą cenę. Cenę życia i pamięci. Aby
nadać znaczenia i wagi ich bohaterskiej postawie
Sejm RP ustanowił dzień 1 marca Narodowym
Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Żołnierzy zapomnianych przez Ojczyznę: tą dużą i te
małe skąd pochodzili, gdzie prowadzili nierówną
i samotną walkę w obronie wolności i prawa do
samostanowienia Naszej Ojczyzny.
Działania Towarzystwa zostały w dniu 30 XI
2015r poparte Uchwałą Nr XII/85/15 Rady Gminy Wodynie, która udostępniła teren pod budowę pomnika na skraju podworskiego parku. Do
naszej inicjatywy przyłączył się Instytut Pamięci
Narodowej, który zaakceptował projekt pomnika
i tablicę na nim umieszczoną, a Rada Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa zadeklarowała, poza
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werbalnym udziałem, wsparcie finansowe umożliwiające realizacje zamierzonego celu. Również
Konserwator Zabytków, któremu podlega miejsce posadowienia pomnika poparł naszą inicjatywę, wydając pozytywną decyzję dla jego budowy
w miejscu przez nas wybranym .
W poczuciu słuszności naszych działań
i wobec wsparcia ich zarówno przez Władze Lokalne, jak i Hierarchów Kościoła, a także Instytucje Państwowe zwracamy się do wszystkich,
którym jest bliska pamięć o naszych braciach
z propozycją przyłączenia się do tej inicjatywy poprzez propagowanie jej, udział w organizowanych
uroczystościach upamiętniających Żołnierzy Wyklętych czy wsparcie finansowe budowy pomnika i jego otoczenia. Sądzimy bowiem, że jest on
moralnym zobowiązaniem pokoleń, które przeżyły okrutny czas zagłady i nauką dla pokoleń,
które mogły już żyć i będą żyły nadal w poczuciu
wolności. Pomnik zaś niech będzie tego wyrazem
i świadectwem. Dlatego wdzięczni będziemy i serdecznie dziękujemy za włączenie się do realizacji
tego projektu chociażby przez udział finansowy.

Sekcja piłki nożnej juniorów Kolektyw Oleśnica powstała w listopadzie 2014 roku. Pierwsze
treningi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem
młodych chłopców z terenu naszej gminy. Dzieci wraz z rodzicami bardzo licznie przybyły na
pierwsze zajęcia organizacyjne. Przez kilka pierwszych miesięcy odbywały się wyłącznie treningi,
mecze sparingowe, w których głównie chodziło
o dobrą zabawę jak również sprawdzian nabytych
umiejętności. Następnym etapem było zgłoszenie
dwóch drużyn w kategoriach: U – 11 i U – 14 do
rozgrywek Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
Pierwsze spotkania w lidze kończyły się różnymi
rezultatami, pierwsze kroki zawsze bywają trudne.
Najważniejsze dla mnie było to, że chłopcy się nie
zniechęcali , z każdym meczem było widać coraz
większe zaangażowanie i przede wszystkim czerpanie ogromnej radości z tego co robią. Już w tak
młodym wieku widać kształtowanie poprzez sport
pierwszych pożądanych cech kształtujących młodego człowieka takich jak : wytrwałość, współpraca w grupie, koleżeństwo, gra fair – play, umiejętność pogodzenia się z porażką. Dzięki współpracy
z rodzicami udało się zakupić chłopcom nowe
profesjonalne stroje piłkarskie, które także sprawiły wszystkim wiele radości. W najbliższy czasie
planujemy zakupić dresy sportowe, które na pewno przydadzą się zarówno na treningi jak i mecze
ligowe. Treningi odbywają się 2 razy w tygodniu
w miesiącach letnich na boisku sportowym w Oleśnicy, natomiast w miesiącach zimowych w hali
sportowej w Wodyniach.

dzieci ćwiczących. Stopniowo uczymy się wszystkich podstawowych elementów technicznych
z zakresu piłki nożnej oraz właściwych wzorców
koordynacyjnych. Etap szkolenia dzieci składa
się z wielu etapów, których nie można pominąć.
W tym wieku rozwojowym najważniejsza jest radość dziecka z tego co robi. Dużym błędem jest
zbyt szybkie nastawienie na wynik sportowy co
często wręcz zniechęca młodego piłkarza do dalszego rozwoju. Powyższe treści skrupulatnie realizujemy w naszej szkółce. Dzieci na zajęciach
wciąż przybywa, bardzo cieszy, że udaje się je
w jakiś sposób odciągnąć od współczesnej technologii komputerowej. Mamy w swoich szeregach
już także jedną dziewczynkę.
W nadchodzącym sezonie, który rozpocznie
się w kwietniu drużyny będą rywalizować w ligach
Orlików i Trampkarzy.

Głównym celem ogólnym szkółki jest to , aby każde dziecko biorące udział w naszych zajęciach:
• aktywnie i radośnie spędzało czas,
• uczyło się nowych zdolności ruchowych
• osiągało zrównoważony rozwój fizyczny
• kształtowało swoją wewnętrzną motywację
• rozwijało swój charakter
• umiejętnie współpracowało z kolegami w grupie
• poznawało zasady zdrowego trybu życia
• przestrzegało zasad Fair Play
Celem treningów jest wszechstronny rozwój fizyczny, czyli ogólny rozwój fizyczny dziecka. Dzieci potrzebują fundamentów, na których
mogą wybudować swoją przyszłość. Dlatego też
podczas zajęć największy nacisk kładę na różnorodność zabaw i gier ruchowych, które pozwolą
w sposób wielokierunkowy oddziaływać i pobudzać zdolności psychomotoryczne dziecka. Tematy zajęć dobierane są odpowiednio do wieku

Skład Orlików U - 11: Patryk Dawidek, Kuba
Bieniek, Igor Pawlak, Grzegorz Płatkowski, Zawolski Adrian, Mularczyk Mikołaj, Rutka Igor,
Rutka Wiktor, Dawid Polak, Adrian Brodzik, Cezary Krzyziński, Kuba Kania, Antek Maciejewski,
Piotr Muracki, Krystian Tkaczyk, Paweł Eleryk,
Krystian Kania, Mikołaj Borkowski, Olek Cizio,
Skład Trampkarzy U - 14: Grzegorz Kublik, Bartek Adamiak, Maciej Bieniej, Mateusz Piwowarczyk, Adrian Redosz, Patryk Golec, Hubert Żydak, Bartek Żydak, Karol Skóra, Patryk Włodarek,
Patryk Szostek, Adam Wideński, Bartek Wysocki,
Adrian Zieliński, Filip Wozniak, Kuba Mielcarz,
Patryk Osiak.
W tym miejscu chciałbym podziękować
Wszystkim, którzy przyczyniają się do działalności szkółki, przede wszystkim Rodzicom,
Urzędowi Gminy Wodynie oraz Zespołowi Szkół
w Wodyniach. Mam nadzieję, że nasza szkółka
nadal będzie się rozwijać

Liga Orlików:
1. Kolektyw Oleśnica
2. Jutrzenka Cegłów
3. Naprzód Skórzec
4. SEMP Pogoń Siedlce
Liga Trampkarzy:
1. Kolektyw Oleśnica
2. Naprzód Skórzec
3. Płomień Dębe Wielkie
4. Hutnik Huta Czechy
5. Wilga Miastków
6. Zryw Sobolew

Komuniakt KSM Ruda Wolińska
Z racji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Niech Zmartwychwstały Pan Jezus napełni Wasze
serca miłością i pokojem. Niech przemieni każdy smutek w radość, każdy płacz i zmartwienie
w szczęście i nadzieję.
Na początek chcielibyśmy poinformować,
iż od końca stycznia mamy w Oddziale nowe
Kierownictwo, w skład którego wchodzą: Izabela
Krzyzińska – prezes Oddziału, Karol Urbanek –
zastępca prezesa, Mateusz Krzyziński – skarbnik,
Dominika Stosio – sekretarz i Ewelina Plak – zastępca sekretarza. Pragniemy prosić Was o modlitwę za nowy zespół, by rozwijał się i sprostał
swoim zadaniom.
W okresie Wielkiego Postu odwiedzamy
pensjonariuszy Tęczowego Wzgórza, gdzie wspólnie modlimy się śpiewając Gorzkie Żale oraz pieśni wielkopostne.

73 lata temu w nocy z 24 na 25 marca 1943
roku odbył się pierwszy zrzut lotniczy z Londynu
na pole zrzutowe „Smok” w Helenowie. Tej nocy
skoczyło 3 Cichociemnych: porucznik Eugeniusz
Chyliński ps. „Frez”, porucznik Zbigniew Twardy ps. „Trzask” i podchorąży kapral Aleksander
Olędzki ps. „Rab”. Zrzucono także skrzynie z bronią i zaopatrzeniem dla Komendy Siedleckiego
Obwodu Armii Krajowej. Wydarzenie to upamiętnia pomnik, znajdujący się przy drodze z Helenowa do Woli Wodyńskiej.
Nie zapominajmy o udziale naszych przodków w walkach narodowowyzwoleńczych na
przestrzeni wieków, dlatego wspomnijmy o nich
w codziennej modlitwie. To im zawdzięczamy
wolną Polskę.

„SŁUŻYĆ BOGU I OJCZYŹNIE GOTÓW!”
KSM Ruda Wolińska

Nr 4 (kwiecień 2016)

Wszystko w dobrym kierunku.
Tak jak ubiegły rok tak i ten strażacy
z Rudnika Małego zaczęli bardzo pracowicie
Na początku stycznia dokończyli tynkowanie garaży i montaż drzwi, w lutym zaś zamontowali schody do antresoli - wszystkie te czynności, jak i większość wcześniejszych prac druhowie
z Rudnika Małego wykonali własnoręcznie.
W marcu poprzedniego roku wspólnymi
siłami ochotnicy z Rudnika Małego zaczęli budowę nowych garaży, dziś budynek zwraca uwagę
wszystkich przejeżdżających przez miejscowość,
a jednostka stała się wzorem i przykładem zaangażowania i determinacji nie tylko w naszej gminie.
Na początku marca bieżącego roku do jednostki trafił przekazany z JRG w Sierpcu średni
samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midliner.
Wóz, na którym, niegdyś bazowały jednostki Państwowej Straży Pożarnej w całej Polsce posiada napęd 4x4 a także wyposażony jest w autopompę, 60
metrową linię szybkiego natarcia, armatkę wodną
a także dwa zbiorniki, pierwszy mieszczący dwa
tysiące litrów na wodę oraz drugi dwustu litrowy
na płyn pianotwórczy.

To już drugi średni samochód, którym będzie dysponowała jednostka, ponieważ już od
trzech lat w Rudniku Małym służy także Mercedes
Daimler-Benz 1017 AF. Samochód ten, który mieści niestety tylko trzyosobową obsadę oprócz wyjazdów bojowych ma także za zadanie odśnieżanie
dróg leżących w gminie Wodynie.

Prace nie idą na marne,
bo garaże na pewno nie będą stały puste
Przez tydzień do OSP w Rudniku Małym należały aż trzy pojazdy, oprócz średnich; niemieckiego Mercedesa oraz francuskiego Renaulta do
jednostki należał też samochód z polskiej fabryki
- FSC Żuk. Niestety strażnica posiada garaże tylko
na dwa samochody, więc po przybyciu do jednostki Renaulta miejsca musiał mu ustąpić wysłużony
już Żuk.
12 marca oficjalnie Żuk został przekazany
do OSP Łomnica.

Orszak Trzech Króli
Są nowe garaże, jest nowy samochód,
potrzebni nowi członkowie!
Nad tym zarząd z Rudnika także pomyślał - w lutym ogłoszono nabór do Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej. Efekt - 6 nowych członków
MDP.
Od dawna wiadomo, że jednostka z Rudnika Małego stawia na młodzież, co widać także
po styczniowych wynikach wyborów do zarządu
gdzie oprócz starszych, bardziej doświadczonych
w tym roku zagościły także młode, świeże twarze,
które w przyszłości będą musiały przejąć stery.

Koncert kolęd i spotkanie karnawałowe
w Wodyniach

Dnia 24.01 2016r. w kościele parafialnym
w Wodyniach odbył się koncert kolęd. Lokalny zespól ludowy „Wolenianki” oraz zaproszony zespół
ludowy „Wiśniewiacy” z Wiśniewa przy akompaniamencie akordeonu dali koncert kolęd znanych
i śpiewanych przy okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz takich, które obecni na koncercie mogli wysłuchać po raz pierwszy.
Zarówno wykonawcy, jak i miejsce koncertu
sprawiło, że wszyscy obecni wyszli radośni i zado-

woleni. Po koncercie wymienione zespoły, seniorzy skupieni wokół Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oraz gospodarze spotkania udali się do Gminnego
Ośrodka Kultury w Wodyniach na przygotowany poczęstunek oraz zabawę karnawałową, przy
współudziale zespołów ludowych. Uczestnicy
obiecali sobie, że spotykać się będą cyklicznie.

W tradycji polskiej (ale nie tylko), Objawienie Pańskie nazywane jest potocznie świętem
Trzech Króli i należy do pierwszych świąt, które
ustanowił Kościół. W Kościele katolickim ma rangę uroczystości liturgicznej. Treścią święta są trzy
wydarzenia, w których Bóg w szczególny sposób
objawił się światu w Chrystusie: pokłon Mędrców
ze Wschodu, którzy oddali oni nowo narodzonemu Chrystusowi w Betlejem, Chrzest Chrystusa
w Jordanie oraz cud w Kanie Galilejskiej. Święto
Trzech Króli zamyka cykl Bożego Narodzenia.
Żeby przypomnieć zapomnianą nieco w Polsce
tradycję, co roku w całym kraju jest organizowany
Orszak Trzech Króli.
Do tradycji tej po raz trzeci dołączyli goście
i mieszkańcy parafii Wodynie. Barwny Orszak
wyruszył sprzed pałacu Heroda urządzonego przy
budynku Zespołu Szkół w Wodyniach i skierował
się w stronę parafialnego kościoła. Za złotą gwiazdą niesioną przez jednego z uczestników w asyście strażaków podążali, aniołowie, pastuszkowie,
Trzej Królowie w bryczkach powożonych przez
miejscowych gospodarzy oraz pozostali liczni uczestnicy uroczystości. Podczas przemarszu
wszyscy wspólnie śpiewali kolędy. Orszak dotarł
do Kościoła, w którym czekała święta Rodzina.
W dalszej części uroczystości kolędnicy zaprezentowali montaż słowno- muzyczny, który swoją
treścią nawiązywał do wydarzeń sprzed dwóch
tysięcy lat. Mszę świętą odprawił proboszcz parafii
ksiądz Henryk Skolimowski. W swojej homilii
wyjaśnił zebranym znaczenie i symbolikę święta
Trzech Króli.
Barwne kostiumy nawiązujące do ówczesnej
epoki, korony na głowach wszystkich uczestników, śpiewane kolędy i wspólna modlitwa nadały
uroczystości szczególnego charakteru, dostarczyły

przeżyć duchowych i estetycznych. Zarówno orszak jak i cała uroczystość miały wymiar ewangelizacyjny i misyjny. Hasło przewodnie orszaku
nawiązywało do Roku Miłosierdzia i brzmiało:
NADE WSZYSTKO MIŁOSIERDZIE. POKÓJ.
MIŁOŚĆ. PRZEBACZENIE.
Głównym organizatorem orszaku było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej. W role
główne wcielili się: Stanisław Będkowski – św. Józef, Izabela Krzyzińska – św. Maria, Adam Dadacz,
Jan Szostek, Andrzej Malka – królowie. Ponadto
wystąpili: młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży w Rudzie Wolińskiej, uczniowie Szkoły
Podstawowej w Wodyniach, zespół ludowy „Wolenianki”. Stroje uszyła p. Maryla Urbanek. Koni
i bryczek użyczyli panowie: Roman Miziarski,
Adam Bogusz, Jan Czarczyński, Mariusz Żaczek.
Nad bezpieczeństwem Orszaku czuwali policjanci. Po Mszy Świętej w GOK-u w Wodyniach,
siedzibie Towarzystwa uczestnicy Orszaku spotkali się przy ciepłej szarlotce, kawie i herbacie
omawiając i przeżywając minioną uroczystość.
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej dziękuje wszystkim uczestnikom i zaprasza na kolejny
Orszak, jeszcze piękniejszy w przyszłym roku.

11

KULTURA
01-14.02. 2016
ferie zimowe

Rozrywka

Pierwsze zajęcia wokalno - taneczne z Musicalową Akademią Talentów odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach w drugim
tygodniu ferii.
Dzieci i młodzież z naszego terenu wspólnie
pracowały nad tworzeniem teledysku, który będzie promował naszą gminę.
Teledysk ukaże się już niebawem na stronie
Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach zachęcamy do odwiedzania naszej strony.

08.03.2016
Dzień Kobiet w GOK Wodynie
8 marca 2016 r. o godz. 16.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach już po raz
kolejny odbyło się uroczyste spotkanie z okazji
Dnia Kobiet.
Na przybyłych gości czekały życzenia i kwiaty od
pana wójta Wojciecha Klepackiego. Do życzeń
przyłączył się także zastępca wójta pan Hubert
Pasiak oraz wszyscy panowie, którzy przybyli na
tę uroczystość.
W tym szczególnym dniu Gminny Ośrodek Kultury przygotował mnóstwo atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pampuchy ze Skibniewa,
smażone pod okiem Małgorzaty Wojewódzkiej,
która zdradziła wszystkim sekret tego przysmaku.

Na warsztatach filcowania Ewa Wasążnik zaproponowała paniom lampiony z filcu. Dodatkową
atrakcją była możliwość skorzystania z porad kosmetycznych Avon.
Atrakcją wieczoru było także otwarcie wystawy
fotograficznej Wschodnich Projektów Fotograficznych przygotowaną przez Stowarzyszenia Descartes.
Finałem spotkania był koncert piosenki ludowej
w wykonaniu Iwony i Justyny Kobylińskich - wokalistek Orkiestry Dni Naszych w towarzystwie
Ireneusza Kozłowskiego.
Cieszymy się że było nas tak dużo. Dzięki Wam
miłe Panie ten wieczór był przepiękny.

1. Górski lub wodny?
2. Kolorowe jajka w wielkanocnym koszyku?
3. Kiedyś mieszkały tam księżniczki?
4. Łyżka, nóż i …………?
5. Znosi jaja?
6. Na skrzydłach unosi się wysoko?
7. W zimę często na nich jeździmy?
8. Lego?
9. Gdy ją obieramy łzy ocieramy?
Hasło: ………………………….………….……….

Dowcip radnego
- Co Pan dostał na Święta?
- Urodziło mi się dziecko.
- To musi być Pan szczęśliwy…
- A dlaczego?
- Bo żona złożyła się na prezent z sąsiadem
A.D.

Pokoloruj obrazek.

Pampuchy ze Skibniewa

11.03.2016 - Filharmonia Narodowa
kolejne spotkanie z muzyką
W piątek w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach ujrzeliśmy artystyczny pejzaż Francji nakreślony słowami poetów i prozaików z różnych epok
oraz kompozycje na flet i fortepian. Wsłuchując
się w nie można odnaleźć ich specyficzne cechy,

a także usłyszeć jakie wartości wnieśli francuscy
mistrzowie pióra i twórcy muzyki do europejskiego dorobku. Nasi słuchacze zostali wprowadzeni
w świat francuskiej kultury poprzez bajki, baśnie,
popularne historie i intrygujące opowieści

Składniki:
– ok 1 kg. mąki pszennej
– ok 1/2 szklanki mleka
– ok 1/2 szklanki ciepłej wody
– 10 dkg świeżych drożdży (w temperaturze pokojowej)
– 2 łyżki cukru
– 1/2 szklanki oliwy lub oleju
– 2 całe jaja (od szczęśliwych kurek)
– 2 żółtka
– 1 cukier wanilinowy
– olej roślinny do smażenia
– cukier puder do posypania
Do dużej miski przesiać mąkę. Ciepłą wodę i mleko wlać do rondla lub miski, wsypać cukier, dodać drożdże i dokładnie wymieszać, pozostawić,
aż podrośnie. Zrobić wgłębienie w mące, wsypać
cukier wanilinowy wlać oliwę lub olej, a następnie dodając stopniowo zaczyn z drożdżami, mieszać składniki drewnianą łyżką lub ręką. Ciasto
wyrobić , aż będzie gładkie (około 4 – 5 minut
mieszania). Zostawić do wyrośnięcia w ciepłym
miejscu, na około 1 godzinę. W tym czasie można
przygotować smażone jabłka na nadzienie. Jabłka obrać i pokroić na ćwiartki, usuwając gniazda
nasienne. Każdą ćwiartkę pokroić w poprzek na
około 0,5 cm kawałki. Włożyć na patelnię, smażyć
bez tłuszczu na średnim ogniu, podlewając odrobiną wody i mieszając od czasu do czasu, aż jabłka będą miękkie, dodać cukier. Stolnicę oprószyć
cienką warstwą mąki, wyjąć podrośnięte ciasto na
stolnicę, rozwałkować na grubość ok 0,5 cm, kroić
w romby. Pozostawić do podrośnięcia na około
5 minut. Po tym czasie można już zacząć smażyć
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racuchy (zaczynając od tych, które uformowane
były wcześniej i zdążyły już nieco podrosnąć). Na
głębokiej patelni z cienką powłoką, lub w woku
(grube, żeliwne patelnie nie nadają się do głębokiego smażenia), wlać olej na wysokość około 3 –
4 cm. Gdy będzie gorący, wkładać do niego porcje
ciasta, uważając aby temperatura oleju nagle się
nie obniżyła. Ogień ma być średni, racuchy mają
cały czas skwierczeć, ale nie rumienić się bardzo
szybko. Każdego racucha smażyć po około 1 – 2
minut z każdej strony na złoty kolor. Podczas smażenia racuchy będą rosły. Smażyć kolejne partie
racuchów, wlewając i rozgrzewając dodatkowy olej
w razie potrzeby. Smażymy oczywiście na kuchni
z fajerami. Po upieczeniu racuchy odkładać na
papierowe ręczniki. Posypać cukrem pudrem i podawać, gdy są jeszcze ciepłe. Najlepsze na ciepło.
Sukcesem jest, gdy pampuch ma w środku puste miejsca, tak jakby spuchł, można go przerwać
i napełnić pyszną konfiturą z Retro Spiżarni.

