
W tym roku w sposób szczególny upamiętniamy ważne daty. 
To niezwykłe szczęście dla nas, obecnego pokolenia Polaków, 
że możemy świętować. Możemy być dumni z wielkich zwycięstw, 
ale też możemy oddawać hołd wszystkim, którzy pozornie „prze-
grali”. W aktualnym numerze „Przeglądu Wodyńskiego” 
znajdziemy relacje z ostatnich wydarzeń patriotycznych, które 
odbyły się na terenie gminy Wodynie. Pamiętaliśmy o Wawrzyń-
cu Lewandowskim i innych Bohaterach Powstania Styczniowego, 
a 1 marca pochyliliśmy głowy przed bohaterstwem Żołnierzy 
Niezłomnych. Przed nami inne, ważne rocznice, które także 
zostaną uczczone, bo zawsze pozostają w naszej pamięci. Już dziś 
zapraszamy do współpracy i aktywnego, rodzinnego uczestnic-
twa. Zachęcamy również do indywidualnej aktywności w tym 
obszarze! W wydaniu, które jest w Państwa rękach zamieszczona 
została Mapa Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Wodynie 
wraz z ich opisem. W Roku Niepodległej można i trzeba podążać 
szlakami, zaproponowanymi na tej mapie, poznać historię tych 
miejsc i uczcić pamięć tych, którzy znaczyli wodyńską ziemię 

W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Nie dziwi więc, że rok ten został ogłoszony przez 
Sejm i Senat Rokiem Niepodległej. Ważne, byśmy organizując 
uroczyste obchody i uczestnicząc w przeróżnych wydarzeniach 
patriotycznych pamiętali, że Polska Niepodległość to dorobek 
i tradycja tysiąca lat ! Nie możemy mylić tak ważnej rocznicy ze 
„stuleciem Niepodległości”. Sens odzyskanej równo 100 lat temu 
Niepodległości zrozumiemy tylko wtedy, gdy nie stracimy z oczu 
ogromnego, tysiącletniego dziedzictwa, któremu na imię Polska. 

Cieszy fakt, że na terenie Naszej Gminy dba się o pamięć 
i pielęgnowanie o�arnego dzieła przeszłych pokoleń Polaków, 
nie tylko z okresu ostatnich stu lat. Cieszy fakt, że na zasadzie 
współuczestnictwa i współodpowiedzialności podejmują się tego 
zadania właściwie wszyscy: mieszkańcy, lokalni liderzy i organi-
zacje pozarządowe, samorząd gminny i jego jednostki organiza-
cyjne. Cieszy, że udaje się na ten cel pozyskiwać z różnych źródeł 
wsparcie �nansowe, o czym piszemy na kolejnych stronach bie-
żącego numeru naszego samorządowego pisma. 

swoją walecznością i krwią, a bohaterską postawą wpisali się 
w piękne strofy wiersza Leopolda Sta�a: 

„Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! Lecz czymś 
największym, czym być można: Sobą!”.

O�cjalnego rozpoczęcia Konwentu tradycyjnie dokonał jego 
Przewodniczący: Krzysztof Kryszczuk -Wójt Gminy Wiśniew. 
Następnie głos zabrał gospodarz spotkania, Wójt Gminy Wody-
nie, Wojciech Klepacki. Powitał on na wodyńskiej ziemi człon-
ków Konwentu oraz zaproszonych gości: Komendanta Miejskie-
go Policji w Siedlcach podinsp. Andrzeja Dziewulskiego, Prezesa 
LGD Ziemi Siedleckiej oraz przedstawicieli �rm prezentujących 

grupowe produkty dla samorządów. Następnie odbyły się 
wspomniane prezentacje: „Ewidencja dróg oraz okresowe 
i bieżące przeglądy techniczne dróg i mostów” (prezentował 
Wojciech Pieńkowski, Prezes Zarządu BBPBK TRANSCOMP 
Sp. z o.o. w Warszawie) oraz „Grupowy program do�nansowań 
OZE” (prezentował Andrzej Narbutowicz, Dyrektor Handlowy 
Firmy PROMAG). W następnej kolejności głos zabrał Hubert 
Pasiak, Prezes Zarządu LGD Ziemi Siedleckiej, jednocześnie 
Zastępca Wójta Gminy Wodynie, który - jak co miesiąc - przed-
stawił uczestnikom Konwentu informację na temat bieżącej 

pracy siedleckiej 
LGD, wiele uwagi 
poświęcając podsu-
mowaniu ostatnich 
naborów wniosków 
oraz przekazaniu 
informacji o najbliż-
szych planach. Ko-
lejnymi punktami 
porządku obrad by-
ły: sprawy różne 
wniesione podczas 
obrad, przyjęcie 
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ROZPOCZĘLIŚMY ROK NIEPODLEGŁEJ!

Wójtowie gmin powiatu siedleckiego spotykają się z wielką regularnością. Te spotkania nazywane są konwentami. XXXI 
Konwent Wójtów Powiatu Siedleckiego odbył się 7 marca 2018 r. w Wodyniach, w sąsiadującym z siedzibą Urzędu Gminy 
lokalu gastronomicznym „RARYTAS”. Nasza Gmina trzeci raz w obecnej kadencji pełniła rolę gospodarza konwentu. 

DOBRA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDOWCÓW POWIATU SIEDLECKIEGO!
protokołu XXX Konwentu Wójtów Powiatu Siedleckiego, który 
odbył się w Borkach-Wyrkach (gmina Zbuczyn) oraz ustalenie 
terminu i miejsca następnego posiedzenia Konwentu. Obrady 
zakończyły się po godz. 17-ej.

Szefowie samorządów z terenu powiatu siedleckiego oraz 
zaproszeni przez nich goście, spotykają się w każdą pierwszą 
środę miesiąca. Spotkania te odbywają się od 2012 r., a rolę 

gospodarza co mie-
si ąc p ełni inna 
gmina. Podczas spo-
tkań omawiane są 
najważniejsze i naj-
pilniejsze kwestie, 
związane z funkcjo-
nowaniem samorzą-
dów, wypracowywa-
ne wspólne stanowi-
ska oraz podejmowa-
ne projekty współ-
pracy. Co najważ-

niejsze, współpraca ta przynosi wymierne korzyści. Posiedzenia 
Konwentu pomagają nie tylko w bieżącym zarządzaniu gminami, 
poprzez wymianę doświadczeń, czy szukanie nowych, wspólnych 
pomysłów na rozwiązania konkretnych problemów, ale przyno-
szą też wymierne korzyści w postaci wspólnych inicjatyw, zamó-
wień i projektów. 

Aby budząca się wiosna była wiosną naszych serc i umysłów,
czasem, który topi skorupy ludzkich wad, lęków i trosk!

Aby czas Świąt Zmartwychwstania był wiosną naszego życia społecznego,
przemiany, która urodzi piękne kwiaty

w naszych domach, szkołach, miejscach pracy i spotkań,
w Naszej Gminie!



16 września 2018r. odbędą się Obchody 79 Rocznicy Bitwy pod 
Wolą Wodyńską. Wzorem roku ubiegłego złożono wniosek o ich 
do�nasowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. W ramach wniosku gmina chce wyremontować 
ogrodzenie cmentarza, na które otrzymała już 30 000,00 zł ze 
środków Instytutu Pamięci Narodowej oraz zorganizować 
uroczystości godne Roku Niepodległej. Wnioskowana kwota 
dotacji ze środków ministra to 110 500,00 zł, zaś planowany 
wkład własny Gminy Wodynie wynosi 7 000,00 zł. Jako drugi 
złożono wniosek dotyczący utwardzenia terenu przy Kwaterze 
Wojennej w Seroczynie.

W ramach Budowy Otwartej Strefy Aktywności w m. Wodynie 
planuje się doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Wody-
niach oraz budowę siłowni plenerowej. W ramach zadania 
zaplanowana jest budowa m.in. zjazdu na linie, zestawu sporto-
wo-rekreacyjnego ze zjeżdżalniami dla dzieci, bujaka na spręży-
nie, urządzenia siłowni, np.: orbitrek, twister, wioślarz. Wniosek 
złożony do Ministra Sportu i Turystyki na kwotę 70 000,00 zł 
zostanie zrealizowany po potwierdzeniu otrzymania dotacji 
i podpisaniu umowy o do�nansowaniu. Wkład własny: 
35 708, 52zł.

Na przełomie roku zostały złożone także wnioski o do�nanso-
wanie mniejszych inwestycji. W ramach Mazowieckiego Instru-
mentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 zostały złożone 
dwa wnioski, które obejmują zakup wiat przystankowych dla 
miejscowości Oleśnica i Ruda Wolińska oraz zakup urządzeń na 
plac zabaw w miejscowości Seroczyn. Wnioskowane dotacje 
łącznie wynoszą 20 tys. zł.
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INWESTYCJE GMINNE
Gmina Wodynie w 2018 roku realizuje inwestycje, na szereg 

których pozyskano do�nansowanie zewnętrzne. Składanie 
kolejnych wniosków z terminem realizacji w 2018 roku zostało co 
prawda nieco  ograniczone ze względu na brak możliwości zabezpie-
czenia przez Gminę Wodynie wkładu własnego bez istotnego 
zwiększania zadłużenia, jednak nie oznacza to, że w gminie w tym 
obszarze nic się nie dzieje. Realizujemy i rozliczamy złożone 
wnioski i już przygotowujemy się do naborów na rok 2019. Poniżej 
przedstawiamy inwestycje realizowane na terenie gminy w roku 
2018.

Priorytetową inwestycją w Gminie Wodynie w 2018 roku jest 
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żebraczka. 
Inwestycję będzie realizowała wyłoniona w zapytaniu �rma 
P.U.H. MEL-KAN z Ryżek. Termin zakończenia realizacji robót 
w Żebraczce to 31 lipca 2018 r i zgodnie z umową w tym terminie 
powinna już funkcjonować sieć kanalizacji w tej miejsco-
wości. Wartość podpisanej umowy to 2 580 620, 88 zł, z czego 
1 022 124,00 zł zostanie s�nansowane ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W 2018r. rozpocznie się także II etap rozbudowy gospodarki 
wodno-ściekowej w Gminie Wodynie, tj.: Budowa kanalizacji 
sanitarnej w m. Rudnik Mały i Rozbudowa sieci wodociągowej 
w m. Seroczyn. Ta inwestycja również zostanie wykonana przez 
�rmę P.U.H. MEL-KAN z Ryżek za kwotę 1 350 682, 13 zł, z czego 
697 398 zł  zostanie s�nansowane ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Termin realizacji to 30 czerwca 2019 r.

Poprzez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej Gmina 
Wodynie złożyła w 2017 r. 4 wnioski, których realizacja nastąpi 
w roku 2018. Na przełomie roku 2017 i 2018 zostały podpisane 
umowy na realizację następujących inwestycji:

1. Modernizacja terenów rekreacyjnych w m. Oleśnica, 
w ramach której zostanie pobudowana trybuna, zostaną 
odnowione kontenery i utwardzona część terenu.  Popisano 
umowę z �rmą wyłonioną w ramach zapytania ofertowego tj. 
INVEST Ciołek Jarosław z Łukowa na kwotę 57 300,00 zł, z czego 
do�nansowanie ze środków zewnętrznych wynosi 31 815,00 zł. 
Termin realizacji: 15 marca 2018 r.

2. Montaż lamp solarnych na terenach publicznych w m. 
Oleśnica i Seroczyn. W ramach tej inwestycji zostanie pobudo-
wane oświetlenie solarne na terenach rekreacyjnych w m. Oleśni-
cy oraz na „seroczyńskich glinkach”. Umowa o do�nansowanie 
została podpisana na kwotę 31 815,00 zł. Planowane termin 
realizacji to 30 sierpnia 2018 r.

3. Wodynie Kraina Nocy i Dni. Do 15 sierpnia 2018 r. przy 
drogach wojewódzkich na granicy gminy powstaną witacze 
w m. Ruda Wolińska, Żebraczka i Kołodziąż. Wartość otrzyma-
nego do�nansowania 31 815,00 zł.

4. Adaptacja budynku OSP w Kołodziążu na świetlicę wiejską. 
W ramach wniosku planuje się dokończyć remont budynku OSP 
w Kołodziążu. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa 
o do�nansowanie, a wnioskowana dotacja to 127  260,00 zł. 
Planowany termin zakończenia prac budowlanych to luty 2019.

Złożony wniosek w ramach Programu SENIOR+ u Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki społecznej na utworzenie Klubu Senio-
ra w m. Seroczyn znalazł się na liście projektów do�nasowanych. 
Gmina Wodynie oczekuje obecnie na podpisanie umowy 
o do�nansowanie, w ramach której zostanie wyremontowany 
budynek OSP w Seroczynie oraz zakupione jego wyposażenie. 
Otrzymana dotacja to 150  000,00 zł, zaś wkład własny to 
37  500,00 zł. Inwestycja musi zostać zrealizowana do 
15 października 2018 r., w związku z czym nabrały tempa prace 
związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku objętym 
wnioskiem. Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami 
towarzyszącymi na budynku OSP w Seroczynie, na którą został 
przeznaczony fundusz sołecki miejscowości Seroczyn zgodnie 
z umową ma się zakończyć do końca czerwca 2018 r. Wartość 
podpisanej umowy z �rmą INVEST  Ciołek Jarosław to 
153 273,00 zł.

Gmina Wodynie złożyła również dwa wnioski o dotację 
ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, w zakresie 
budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
W chwili obecnej oczekujemy na decyzję w sprawie do�nansowa-
nia „Rozbudowy i przebudowy części drogi gminnej nr 361215W 
w miejscowości Szostek” oraz „Przebudowy części drogi na 
działce nr ew. 620 w m. Młynki”. Planowane terminy realizacji 
powyższych inwestycji w przypadku otrzymania do�nansowania 
to koniec sierpnia 2018r. 

DROGI W GMINIE 
WODYNIE

Przez naszą gminę, oprócz dróg gminnych, 
przebiegają także arterie innych zarządców 
dróg. Ich stan wpływa na rozwój gminy 
i komfort życia mieszkańców, dlatego Samo-
rząd Gminy Wodynie prowadzi szereg dzia-
łań, które mają na celu inicjowanie i wspie-
ranie inwestycji w zakresie przebudowy 
i utrzymania tych dróg w należytym stanie.

Na początku 2018 r. została przekazana do Mazowiec-
kiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dokumentacja 
dotycząca budowy chodnika w miejscowości Seroczyn. 
W ramach inwestycji ma zostać wybudowany chodnik ze 
zjazdami po obu stronach ulicy Dwernickiego w Seroczy-
nie w obszarze zabudowanym oraz chodnik z zatoką 
parkingową na wysokości cmentarza. Gmina Wodynie na 
odcinku do końca parkanu cmentarza dobuduje oświe-
tlenie uliczne oraz wymieni istniejące oprawy na ulicy 
Dwernickiego na oświetlenie LED. W wyniku pierwszego 
przetargu nie wyłoniono wykonawcy, ze względu na fakt, 
iż złożone oferty znacząco przekroczyły kwotę wynikają-
cą z kosztorysu inwestorskiego i zabezpieczoną na 
realizację tej inwestycji w budżecie Województwa Mazo-
wieckiego. Do końca kwietnia br. przetarg ma zostać 
ogłoszony ponownie.

W grudniu 2017 r. Wójt Gminy Wodynie wystąpił 
także z inicjatywą dalszego opracowywania dokumenta-
cji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803. 
Pismem z dnia 21 lutego 2018r. Dyrektor Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich Pan Mariusz Kozera 
poparł wniosek Wójta Wojciecha Klepackiego. Gmina 
Wodynie obecnie przygotowuje uchwałę o pomocy 
rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci 
przekazania dokumentacji projektowej dla następują-
cych odcinków:
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez 
m. Łomnica odc. od km 30+430 do km 32+030 długości 
1,600 kilometra.
2. Przebudowa drogi woajewódzkiej nr 803 przejście 
przez m. Wodynie odc. od km 29+048 do km 29+854 
długości 0,806 kilometra.
3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez 
m. Ruda Szostkowska od km 21 +580 do km 22+000 
(skrzyżowanie z drogą gminną) długości 0,420 kilometra.

Odcinki łączące miejscowości drogi wojewódzkiej 803 będą 
przebudowywane przez MZDW sukcesywnie w ramach posiada-
nych środków i po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej.

Ponadto na terenie gminy Wodynie w 2018 r. zostaną zrealizo-
wane także dwie inwestycje na drogach powiatowych. Będą to 
„Rozbudowa drogi nr 3648W Wodynie-Olszyc Włościański 
w miejscowości Wola Wodyńska”, na którą Gmina Wodynie 
przekaże dotację w kwocie 300 000,00zł oraz „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2259W Jeruzal-Dębowce-Wodynie na odcinku 
Wodynie-Brodki, na którą Gmina Wodynie przekaże dotację 
w kwocie 130 000,00 zł.

WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY WODYNIE,
PODJĘTYCH W 2018 R. 

Pełny wykaz uchwał Rady Gminy Wodynie wraz z ich treścią dostępny jest w BIP Urzędu Gminy Wodynie 
w zakładce prawo miejscowe oraz na stronie www.prawomiejscowe.pl 

(link bezpośredni do zbioru uchwał Rady Gminy Wodynie: 
http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWodynie/tabBrowser/bags//746/Zbi%C3%B3r-uchwa%C5%82-Rady-Gminy-Wodynie

Przygotowała: Justyna Masłowska
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Numer uchwały Data podjęcia Uchwała w sprawie:  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wodynie na lata 2018 - 2028.

zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok.

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przed-
szkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Wody-
nie publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym 
w publicznej szkole podstawowej w czasie przekraczającym 
wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony O�ar Przemocy w Rodzinie na lata 
2018 – 2022.
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czego o różnym stopniu trudności. Członkowie Państwowej 
Komisji Wyborczej oceniali poprawność merytoryczną, staran-
ność wypowiedzi i użytej argumentacji oraz umiejętności 
retoryczne uczestników.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
SERWIS KOMUNALNY 

Z SIEDZIBĄ W WODYNIACH

UWAGA! GRUPOWY PROGRAM 
DOFINANSOWAŃ OZE 
W GMINIE WODYNIE!

OGŁOSZENIE
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CIEKAWOSTKI Z NASZEGO URZĘDU 
STANU CYWILNEGO

Lata 2016-2018 to okres, w którym kończy się data wydanych przed dziesięcioma laty dowodów osobistych. Wnioski o wydanie 
dowodu osobistego składane są z różnych przyczyn, na przykład: po raz pierwszy, w wyniku utraty dowodu osobistego, zmiany danych 
zawartych w dowodzie osobistym, zniszczenia lub z innych przyczyn. Najwięcej jednak składanych jest ze względu na utratę ważności 
dowodu. W roku 2016 wydanych zostało 425 dowodów osobistych, w 2017 roku – 582.

Renata Bareja
Kierownikk USC

Gmina Wodynie należy do jednych z mniejszych gmin powiatu 
siedleckiego pod względem liczby ludności. Na koniec 2017 roku 
na terenie gminy zameldowanych było 4471 osób na pobyt stały 
i 35 na pobyt czasowy, w tym 7 cudzoziemców. Na terenie gminy 
w ciągu ostatnich dwóch lat zameldowało się 57 osób. Porówny-
walna liczba naszych mieszkańców opuściła miejsce pobytu 
stałego.

Co najważniejsze, liczba mieszkańców gminy przestaje 
raptownie maleć. Na koniec 2003 roku wynosiła 5034 osoby, na 
koniec 2010 roku – 4778 osób. Jednakże od dwóch lat pozostaje 
na niemal tym samym poziomie (różnica, to jedna osoba). 
Czyżby efekt 500 +? 

W roku ubiegłym urodziło się 51 dzieci. Porównując do roku 
2016 o 11 dzieci więcej. To pierwszy taki przypadek od lat! 
W imieniu dyrektorów naszych szkół chciałoby się powiedzieć: 
prosimy o jeszcze! 

W ciągu wymienionego wyżej okresu pięć dziewczynek 
otrzymało imię Zuzanna, cztery - Hanna, po trzy – Aleksandra, 

Maria, Natalia, Nikola, po dwie – Michalina, Amelia, Julia, 
Antonina, Zo�a, Karolina, Agata. Pozostałe imiona nadane 
dziewczynkom nie powtarzają się. 

Co do płci męskiej, to imię Michał otrzymało trzech chłopców, 
Jan – trzech, po dwóch – Adam, Dawid, Szymon, Filip, Tymote-
usz, Marcel, Mikołaj. Pozostałe imiona nadane chłopcom nie 
powtarzają się. 

Najstarsza mieszkanka gminy urodziła się 08 grudnia 1918 
roku. Życzymy, aby w zdrowiu doczekała setnej rocznicy swoich 
urodzin oraz wszelkiej pomyślności na kolejne 100 lat życia! 

Związek małżeński w 2016 roku zawarło 20 par, w 2017 roku – 
25 par. W związku z tym liczymy na wzrost liczebności mieszkań-
ców naszej gminy.

W roku 2017 zmarło 57 osób, o 14 osób mniej niż w 2016 roku. 

Statystyka mieszkańców według wieku i płci na dzień 31 
grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:
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Informujemy, iż 4 kwietnia 2018 r. (środa) 
o godz. 17.00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się spotkanie 
poświęcone grupowemu programowi do�nansowań 
instalacji fotowoltaicznych (produkcja prądu) oraz 
kolektorów słonecznych (produkcja ciepłej wody). 

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych OZE, w szczególności tych, którzy posiadają 
dokumentacje, związane z przygotowaniem partner-
skiego projektu w ramach RPO WM 2014-2020. 
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Wodynie. 

WIEK MĘŻCZYZN KOBIET OGÓŁEM
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Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach może 
się pochwalić w ostatnim czasie nie lada wyczynami. Otrzymała prestiżowe 
wyróżnienie „Ambasadora Zmian Ziemi Siedleckiej”, zatrudniła dodatkowe 
osoby, pozyskała dwie duże dotacje, w ramach których zakupiła m.in. 
okazałą koparko-ładowarkę. 

Zacznijmy od wyróżnienia… Lokalna Grupa Działania Ziemi 
Siedleckiej już po raz drugi przeprowadziła konkurs pt.: „Amba-
sador Zmian Ziemi Siedleckiej”. W ten sposób organizacja 
nagradza lokalnych liderów, którzy codzienną pracą przyczyniają 
się do pozytywnych zmian na terenie działania LGD. W kategorii 
„Sektor gospodarczy” I nagrodę otrzymała Spółdzielnia Socjalna 
Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach. Gala wręczenia 
wyróżnień odbyła się 13 grudnia 2017 r. w Zakładzie Aktywności 
Zawodowej w Siedlcach. W uzasadnieniu przyznania nagrody 
podkreślano, że współpraca samorządów, będących członkami 
spółdzielni w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społeczne-
mu mieszkańców jest przykładem do naśladowania dla innych 
samorządów. Ponadto doceniono, że spółdzielnia wspiera 
organizacyjnie i technicznie inicjatywy wspólnotowe, podejmo-
wane na terenie całej LGD Ziemi Siedleckiej. 

Spółdzielnia jest przedsiębiorstwem społecznym o rynkowej 
orientacji, co oznacza, że funkcjonuje przede wszystkim, jako 
podmiot rynkowy. Nie tylko realizuje zadania komunalne i inne, 
zlecone jej przez Gminę Wodynie i Powiat Siedlecki, ale również 
świadczy usługi innym podmiotom publicznym i prywatnym. 
Od początku funkcjonowania spółdzielni (listopad 2015) 
dominujące są oczywiście usługi komunalne. Co prawda z cza-
sem zaczęły zyskiwać na znaczeniu usługi opiekuńcze na rzecz 
osób starszych i niepełnosprawnych, jednak rozwój spółdzielni 
upatrywany jest głównie w świadczeniu usług komunalnych oraz 
usług zewnętrznych, głównie remontowo-budowlanych. 
Spółdzielnia podejmuje się realizacji coraz trudniejszych zadań, 
np. usuwanie awarii w sieciach wodnych i kanalizacyjnych, usługi 
brukarskie, itd. Walne Zebranie Członków uznało, iż trzeba 
inwestować, rozwijać się, by nie podzielić losu innych spółdziel-
ni, które nie przetrwały konfrontacji z rynkiem. Dzięki dotacjom 
inwestycyjnym w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w subregionie siedleckim” w kwocie ponad 50 tys. zł 
oraz wpłacie dodatkowych udziałów przez członków spółdzielni 
(po 40 tys. przez Powiat Siedlecki i Gminę Wodynie) udało się 
zakupić niezbędny sprzęt, w szczególności koparko-ładowarkę. 

Przed spółdzielnią wiele wyzwań. Oczekuje wiosny i podpisu-
je umowy na realizację kolejnych usług. Z nowym sprzętem oraz 
dodatkowymi pracownikami (dziś zatrudnia już 9 osób) jest 
nadzieja, że spółdzielnia będzie realizować usługi szybciej 
i taniej od konkurencji oraz – co ważne - równie profesjonalnie. 
Czytelników zaś zachęcamy, aby korzystali z jej oferty!

Mateusz Krzyziński zwycięzcą II edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym 
"Wybieram wybory" – Wybory samorządowe.

15 marca 2018 r. w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej 
w Warszawie odbył się �nał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Konkurs 
zorganizowały Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro 
Wyborcze.

Pierwsze miejsce w Konkursie zajął Mieszkaniec gminy Wody-
nie, Mateusz Krzyziński, reprezentujący I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach. 

Celem Konkursu było upowszechnianie wiedzy na temat 
prawa wyborczego, w szczególności dotyczącego wyborów 
samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach 
oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Dwudzie-
stu jeden �nalistów zostało wyłonionych spośród prawie ośmiu 
tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do 
konkursu. W pierwszym etapie konkursu uczniowie zmierzyli się 
z testem z wiedzy o prawie wyborczym, w drugim – pisali esej na 
jeden z trzech tematów. Podczas �nału uczestnicy odpowiadali 
na trzy losowo wybrane pytania ze znajomości Kodeksu wybor-

KONKURSU WIEDZY 
O PRAWIE 

WYBORCZYM

Panu Mateuszowi i jego Rodzicom gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów! 

Źródło: http://pkw.gov.pl

Laureat konkursu, Mateusz Krzyziński oraz Wojciech Hermeliński, 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

SZKOLNE
W ramach licznych działań podejmowanych przez naszą 

Szkołę z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości w dniu 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień 
Żołnierzy Wyklętych. 

Nasze działania były różnorodne i angażowały większość 
społeczności szkolnej:

• została przygotowana gazetka poświęcona niezłomnym,
• uczniowie klas: V, VI, VII, II i III gimnazjum obejrzeli 

prezentacje poświęconą działaczom podziemia niepodległo-
ściowego,

• następnie każda z klas rozwiązywała krzyżówkę dostoso-
waną do  umiejętności i poziomu wiedzy uczniów,

 • po rozszyfrowaniu haseł z krzyżówki uczniowie poszuki-
wali informacji o danej postaci np. Uskok, Inka, Zapora.

Stanisława Urbanek

WODYNIE - 
ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

WODYNIE - 
MAGIA WOLONTARIATU

Święta to czas, w którym w sposób szczególny myślimy 
o innych. Wtedy najbardziej budzi się w nas pragnienie 
obdarowywania. Pewnie trochę dlatego, że sami lubimy być 
obdarowywani. Przekornie można by rzec „Czyń drugiemu, 
co Tobie miłe” ...

Traktując tę myśl jako przewodnią, wolontariusze naszej 
szkoły postanowili wyjść z inicjatywą zorganizowania 
i przeprowadzenia wśród społeczności szkolnej kilku akcji. 

Tym razem rozpoczęli od zbiórki suchej żywności 
i środków czystości dla siostry Hioby z naszej para�i. To już 
nie pierwsza taka akcja na ten cel. Chyba nie przesadzę stwier-
dzając, że siostra jest pod systematyczną naszą opieką. 
Drugim zrealizowanym pomysłem było przeprowadzenie 
kiermaszu stroików i ozdób choinkowych. Ponad trzydziestu 
uczniów naszej szkoły wzięło w nim udział wykonując piękne, 
świąteczne dekoracje.  Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży 
tych ozdób zakupiliśmy środki czystości dla Domu Dziecka 
w Siedlcach - formę pomocy zaproponowała sama pani dyrek-
tor placówki. Kolejną inicjatywą było wykonanie zarówno 
przez wolontariuszy, jak i innych uczniów szkoły, kartek 
świątecznych z życzeniami. Kartki wraz ze stroikami przeka-WODYNIE - 

II TURNIEJ HALOWEJ 
PIŁKI NOŻNEJ „GIMNAZJADA”

WYNIKI SPOTKAŃ:
Wodynie 3: 0 Stare Kobiałki
Wodynie 1 : 0 Szyszki
Wodynie 0 : 2 Zagoździe I

WODYNIE - CHOINKA SZKOLNA - BARWNIE I WESOŁO 

Stałym elementem w kalendarzu imprez Szkoły Podstawowej 
w Rudzie Wolińskiej jest coroczna choinka. Lubiana przez 
wszystkich impreza ma charakter środowiskowy i długoletnią 
tradycję. Odbyła się ona w sobotę 13 stycznia o godz. 13.00. 
Nauczyciele i uczniowie postarali się, aby tego szczególnego dnia 
w naszej szkole było kolorowo i  wesoło. Swoją obecnością 
zaszczyciło nas wielu gości. Licznie zgromadziła się również 
społeczność lokalna, emerytowani nauczyciele, dopisali rodzice 
i dziadkowie naszych uczniów oraz absolwenci naszej szkoły. 
Zabawę rozpoczęliśmy balem karnawałowym. Prowadził go DJ, 
który inicjował zabawy i tańce. Tak wielu tańczących i bawiących 
się ludzi w szampańskich nastrojach nasze wnętrza goszczą tylko 
przy okazji choinki. Dzieci i rodziców nie trzeba było namawiać 
do udziału w zabawie.

W prawdziwie karnawałową atmosferę wszystkich obecnych 
wprowadził konkurs na „Królową i króla balu”, w którym uczest-
niczyli wszyscy uczniowie. Śmiałkowie dobrani w pary mieszane 
lub też samodzielnie próbowali swoich sił w  tańcach przez cały 
czas trwania balu. Członkowie jury mieli naprawdę trudny 
orzech do zgryzienia, ale w rezultacie nagrodzili dwie pary.   
Wśród młodszych uczestników wybrano królową, którą została 
Małgosia Gajowniczek z klasy II, zaś królem został Paweł Żydak 
z klasy III. Z klas starszych królową balu okrzyknięto Ilonę 
Malka z klasy VII, zaś królem Bartka Żydak również z klasy VII. 
Zwycięzcy otrzymali korony i zatańczyli wspólny taniec.

„Babciu, Dziadku! Dziękujemy całym sercem za dzieciń-
stwa chwile najpiękniejsze…”

Święto Babci i   Dziadka to wyjątkowe daty w kalendarzu. 
To czas pełen uśmiechów, wzruszeń i radości.  Te dni zostały 
upamiętnione również przez uczniów naszej szkoły zaraz po 
powrocie z  ferii zimowych. W bieżącym roku szkolnym 
za przygotowanie uroczystości odpowiedzialni byli uczniowie
z klas IV –VII, którzy pod kierunkiem pani Anny Osiak i pani 
Anny Kazimierczak zaprezentowali montaż słowno – muzycz-
ny. 

O godzinie 11 sala gimnastyczna zaczęła się wypełniać 
z czego, jak było widać, bardzo cieszyły się wnuczęta. Uroczy-
stość rozpoczęła Pani Dyrektor 
Wiesława Rolewicz, składając 
wszystkim życzenia. Następnie 
wnuczęta słowami wierszy 
i piosenek wyraziły kochanym 
Babciom i  Dziadkom swoją 
wdzięczność za miłość, ciepło, 
dobro i wychowanie, które od 
nich na co dzień otrzymują. 
Zapewniły także dziadków o swojej miłości śpiewając  im: 
„Powiedz babciu czy ktoś bardziej kocha cię. Boś ty jest 
dobrocią samą w sobie mi. Że mi dałaś mamę, tatę w końcu ja 
zaistniałam na tym świecie, żeby żyć.(…) Powiedz dziadku 
czy ktoś bardziej kocha cię. Za ten czas, kiedy z nami jesteś ty. 
I niech trwa ta chwila, bo dziś wiem, że zastąpić ciebie nikim 
nie da się”. Dumni dziadkowie ze wzruszeniem wsłuchiwali 
się w kierowane pod ich adresem   słowa, płynące z ust 
wnucząt. Na zakończenie części artystycznej Babcie i Dziad-
kowie, jako wyraz wdzięczności otrzymali drobne upominki –  
laurki z życzeniami, a  następnie zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek.  

     Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz 
życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli 
dumni ze swych wnuków.

                                    p.  A. Osiak

9 lutego 2018 r. w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim 
odbył się  II Turniej Halowej Piłki Nożnej „Gimnazjada” pod 
patronatem Starosty Łukowskiego. W zawodach brały udział 
drużyny chłopców ze szkół gimnazjalnych: Seroczyna, 
Wodyń, Stoczka Łukowskiego, Zagoździa I i Zagoździa II, 
Szyszek i Starych Kobiałek. W wyniku losowania  nasza 
drużyna znalazła się w I grupie (4 drużyn) i miała do rozegra-
nia 3 mecze.

Po tych rozgrywkach, 
gimnazjum z Wodyń zajęło 
II miejsce w grupie i uzyska-
ło możliwość gr y o III 
miejsce, z drużyną ze Stocz-
ka Łukowskiego. Po zaciętej i 
pełnej napięcia grze, nasi chłopcy wygrali ten mecz 21 :i zajęli 
III miejsce w całym turnieju. Gratulujemy !

Krzysztof Szostek

zaliśmy do domu Seniora „Tęczowe Wzgórze” w Woli Wodyń-
skiej oraz ZOL-u w Oleśnicy. Tam też nasz drobny, ale z serc 
płynący gest, został bardzo ciepło przyjęty. „Na chwilę” przed 
feriami wolontariusze naszej szkoły wyruszyli, by wspólnie 
z seniorami i pracownikami „Tęczowego Wzgórza” oraz ZOL 
w Oleśnicy przeżyć na nowo klimat Świąt Bożego Narodzenia.
I tak też się stało! Wspólnie spędzony czas, choć krótki, dostar-
czył wielu wzruszeń i na długo zostanie w pamięci wszystkich 
obecnych. Za serdeczne i życzliwe przyjęcie bardzo dziękujemy!

Należy dodać, że wszystkie pomyślnie przeprowadzone akcje 
miały swój początek w dobrej woli nie tylko wolontariuszy, ale 
przede wszystkim tych, którzy na te apele odpowiadali. 
W imieniu wolontariatu bardzo dziękuję wszystkim za 

otwartość, zrozumienie 
i wspomnianą dobrą 
wolę w dzieleniu się 
z innymi oraz życzę, 
aby zrewanżował się 
tym samym. Dziękuję 
również panu Łukaszo-
wi Czarczyńskiemu za 
okazane wsparcie w na-
szej inicjatywie.  

Alina Zarankiewicz – opiekun wolontariatu

Choinka szkolna to 
jedna z najbardziej 
oczekiwanych uroczy-
stości. Tegoroczna za-
bawa choinkowa w na-
szej szkole odbyła się 
13 stycznia 2018 r. 
Na początku bawili się 
najmłodsi uczniowie 
w pięknych strojach  
karnawałowych. 

Następnie rozpoczęły się występy artystyczne dla całej społeczno-
ści szkolnej i przybyłych gości. Na scenie zaprezentowali się 
kolejno: aktorzy koła teatralnego w przepięknej baśni „Kopciu-
szek”, klasa VII w „Karnawałowym koncercie muzycznym”, 
gimnazjaliści w skeczach kabaretowych i Zespół Ludowy, który 
zaprezentował trzy nowe utwory  "Skrzypi wóz", "Gore gwiazda 
Jezusowi" i "Od serca do ucha". Po przedstawieniach nadszedł 
czas na zabawę taneczną dla uczniów klas starszych. W trakcie 
zabawy choinkowej rodzice przygotowali słodki poczęstunek - 
kanapki, ciasto i napoje. Ta wspaniała impreza upłynęła w miłym 
nastroju, a wszystkim dopisywał dobry humor. 

Emilia Stosio

RUDA WOLIŃSKA - 
DZIEŃ BABCI I DZIADKA

RUDA WOLIŃSKA -
PO RAZ KOLEJNY…. 

„RUDA TAŃCZY 
JAK SZALONA”…

Kolejna część imprezy, czyli występy artystyczne, 
odbyła się na sali gimnastycznej, która pękała w szwach 
od liczby widzów. Tam mikrofony przejęli uczniowie 
wcielający się w role konferansjerów, a na pięknie udeko-
rowanej scenie w przedstawieniu, które przeniosło nas 
w klimaty zimowe wystąpiły dzieci z oddziału przed-
szkolnego pod kierunkiem pani Agnieszki Olszewskiej. 
Dzięki nim uwierzyliśmy, że zima, okres Świąt jest 
niezwykle bajkowy i piękny…  Uczniowie klasy I pod 
kierunkiem pani Katarzyny Rosada wprowadzili nas 
w świat „Smerfów”. Zaś uczniowie klas II i III zagłębili 
się w przesłanie Świąt Bożego Narodzenia. Program 
artystyczny dał artystom możliwość zaprezentowania 
swoich licznych talentów aktorskich, wokalnych i tanecz-
nych. Występ przeplatany hitami muzyki rozrywkowej 
zachwycił wszystkich zgromadzonych, czego oznaką były 
gromkie brawa.

Na koniec przywitaliśmy gościa specjalnego, którym – 
jak nie trudno się domyślić – był Święty Mikołaj. 
To spotkanie było punktem kulminacyjnym całej 
uroczystości. Na niego z workiem pełnym prezentów 
z niecierpliwością czekały wszystkie dzieci. Każde 
zostało obdarowane wspaniałą paczką z obietnicą, że za 
rok Święty Mikołaj do nas powróci. Owe wydarzenie 
z pewnością na długo zapadnie w pamięci wszystkich 
zgromadzonych. Zapraszamy za rok, liczymy na Was!

p. A. Olszewska
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SZKOLNE KLIMATY
Dawno minęły czasy, kiedy na seroczyńskich glinkach 

rozgrywane były turnieje hokejowe i zawody łyżwiarskie. 
Teraz można za nimi tylko tęsknić jadąc autobusem na 
siedleckie lodowisko… Zimą, w sporcie szkolnym, królują 
obecnie dyscypliny, w których konkurować można w salach 
sportowych. Nasi reprezentanci są w tym obszarze bardzo 
aktywni. Zacznijmy więc od początku…

W ostatnią sobotę ferii zimowych. 27 stycznia, nasza 
reprezentacja chłopców rocznik 2006 i młodsi wzięła 
udział w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Stocz-
ka Łukowskiego. Po pięknej walce, wygranych meczach 
z drużynami Kolektywu Oleśnica (1-0), Kobiałek Starych 
(3-2) i Dwernickiego II Stoczek Łukowski (5-0) i jedynej 
porażce z Dwernickim I (1-2) chłopcy zajęli pierwsze 
miejsce i zdobyli Puchar Burmistrza.

Z kolei reprezentanci naszego gimnazjum w piłce nożnej 
wzięli udział w drugiej edycji Gimnazjady w Stoczku 
Łukowskim.  Po zwycięstwach 1-0 z drużyną Stoczka 
Łukowskiego i 2-0 z Zagoździem II w �nale ulegli pierwszej 
ekipie Zagoździa 0-2 zajmując ostatecznie drugie miejsce 
w turnieju.

Rocznica Powstania Styczniowego jest w naszej szkole 
zawsze obchodzona szczególnie uroczyście. Przecież nasz 
Patron, ks. Wawrzyniec Lewandowski, to bohater tego właśnie 
Powstania. Wspominamy więc tę datę, pamiętając również 
o o�erze życia złożonej przez wielu naszych przodków dla 
niepodległości i wolności Ojczyzny.

SEROCZYN -
HALOWE BOJE

W dniu 7 lutego 2018 roku w godzinach popołudniowych 
uczniowie z klas IV-VII wyjechali na wycieczkę szkolną do 
Siedlec. W programie mieliśmy lodowisko i kino. Było to 
wielkie wyzwanie, gdyż na płycie lodowiska, niektórzy z nas, 
byli po raz pierwszy. Nie obyło się więc bez upadków. 
Na szczęście niegroźnych :)

Po emocjach na lodowisku poszliśmy do kina na �lm pt.: 
„Cudowny chłopak”. Opowiadał historię chłopca o imieniu 
Auggie, który od urodzenia miał zniekształconą twarz. Do 10 
roku życia chłopiec nie chodził do szkoły. Uczyła go w domu 
mama. Po tym okresie rodzice postanowili wysłać chłopca do 
szkoły publicznej. Początki były bardzo trudne, wszyscy się z 
niego wyśmiewali. Nikt nie chciał się z nim przyjaźnić, bo był 
„inny”. Z czasem pomiędzy rówieśnikami nawiązała się 
przyjaźń. Koniec roku szkolnego okazał się dla niego 
niesamowity. Otrzymał najlepszą nagrodę, jaką mógł 
otrzymać. Były to owacje na stojąco.

Film był wzruszający i niejednemu z nas „dał dużo do 
myślenia”. Niektórym nawet zakręciła się łezka w oku.  
Uważam, że warto było ten �lm obejrzeć. Ten popołudniowy 
wyjazd bardzo nam się podobał i mamy nadzieję, że takich 
„wypadów” będzie więcej.

G. Kublik kl. VII

Zima to trudny okres w życiu zwierząt. Ptakom dokucza 
chłód i brak pożywienia. Te, które nie odleciały do ciepłych 
krajów oczekują naszej pomocy. Dlatego też nasi uczniowie 
po raz kolejny postanowili zaopiekować się ptakami w czasie 
zimy. Bliski kontakt z przyrodą dzieci mieszkających na wsi 
sprawia, że mamy wielu miłośników ptaków. Wszyscy chętnie 
włączyli się do kolejnej edycji projektu edukacji przyrodniczej 
pt. ,,Zostań przyjacielem ptaków”. 

Jesienią dokonano przeglądu karmników. Uszkodzone 
zostały naprawione, wszystkie oczyszczono tak, aby można 
było wykładać do nich karmę. Karmniki powieszone zostały 
na terenie szkolnym, na skraju lasu. 

Oczywiście żelazną regułą jest to, że raz rozpoczętego 
dokarmiania nie można przerwać. W okresie ferii zimowych 
zorganizowane były dyżury. Dzieci uczyły się w ten sposób 
systematyczności i odpowiedzialności. Wiedziały, że nie mogą 
zawieść swoich skrzydlatych przyjaciół i pozostawić ich 
głodnych. Przez cały okres zimowy uczniowie uzupełniali 
zapas karmy w karmnikach w miarę potrzeby.

RUDA WOLIŃSKA -
PODRÓŻE KSZTAŁCĄ...

RUDA WOLIŃSKA -
ZOSTAŃ PRZYJACIELEM 

PTAKÓW

Jak bardzo ważne jest dokarmianie zwierząt w czasie zimy 
przypomnieli nam również uczniowie klasy IV i V 
w krótkim montażu pt. ,,Zimowe radości i smutki”, którego 
celem było wzbogacenie wiedzy na temat ptaków pozostają-
cych w Polsce, przypomnienie zasad dokarmiania, uwrażli-
wienie dzieci na los ptaków w czasie trudnych warunków.

Podkreślić należy fakt, że zachęcaliśmy dzieci do tego, aby 
opieką otoczyć również ptaki na własnych podwórkach. Dzieci 
chętnie dzieliły się wrażeniami, opowiadały, jakie ptaki 
goszczą w ich przydomowych karmnikach. Dzięki temu zasięg 
zimowego dokarmiania wykraczał poza teren szkoły i obejmo-
wał wiele wsi.

Postawa dzieci i zaangażowanie, z jakim wykonywały 
wszystkie zadania pozwala nazwać je przyjaciółmi ptaków.

p. M. Żbik

Czas biegnie jednak 
straszliwie szybko... 
Pierwsze półrocze obe-
cnego roku szkolnego 
jest już właściwie 
dalekim wspomnie-
niem.

12 stycznia odbyło się 
posiedzenie Rady Peda-
gogicznej, na którym 
zostały zatwierdzone 
wyniki klasy�kacji pół-
rocznej klasy�kacji. Uchwała podjęta w tej sprawie jest zawsze 
podsumowaniem pracy szkoły i jej uczniów. 29 stycznia odbył się 
specjalny apel, na którym dyrektor Jan Polak zapoznał wszyst-
kich uczniów ze wspomnianymi wynikami. Zgodnie z kilkuletnią 
już tradycją, uczniom wyróżniającym się w nauce zostały wręczo-
ne pamiątkowe dyplomy. Otrzymało je 40 uczniów: 22 w klasach 
I-III szkoły podstawowej  oraz 18 uczniów ze średnią ocen 4,75 
i powyżej w pozostałych klasach. Wręczono również dyplomy 
przygotowane dla uczniów "szczególnie miłujących szkołę", czyli 
tych, którzy uzyskali stuprocentową frekwencję. Takich "wzoro-
wych obecnych" jest u nas całkiem sporo, bo aż 28. 

Podczas apelu wręczona została nagroda, którą uczeń kl. V 
Dawid Polak zdobył w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycz-
nym "Jesienne duszki i skrzaty". 

SEROCZYN - 
CZAS PODSUMOWANIA

20  lutego, w Skórcu, odbył się turniej eliminacyjny 
Powiatowej Gimnazjady LZS piłki siatkowej dziewcząt. 
Wzięła w nim udział również reprezentacja naszego 
gimnazjum, odnosząc zwycięstwa 2:0 w meczach z druży-
nami gimnazjów w Mokobodach i Wodyniach. Porażka 
0:2 z reprezentacją gospodarzy - gimnazjum w Skórcu 
sprawiła, że dziewczęta rywalizację w turnieju zakończyły 
na drugim miejscu. 

Trzy dni później, w analogicznym turnieju piłki siatko-
wej, rywalizowali chłopcy. Analogii było zresztą więcej: 
najpierw zwycięstwa nad drużynami z Wodyń i Żeliszewa 
(w obydwu meczach po 2-0 w setach), a na koniec, niestety 
porażka, w takim samym stosunku z reprezentacją gimna-
zjum w Skórcu i ostatecznie drugie miejsce w turnieju.

Trochę działo się więc w obszarze sportów halowych. 
Najważniejsze, że jesteśmy aktywni i to w dodatku z sukce-
sami! W sporcie, tak jak i w życiu, nie zawsze może świecić 
Słońce, ale powinno to nas dopingować do jeszcze wytrwal-
szej pracy nad samym sobą.

SEROCZYN -
PAMIĘĆ O BOHATERACH

W tym roku wspomnienie Powstania Styczniowego 
w naszym szkolnym kalendarzu, ze względu na ferie zimowe, 
znalazło swoje miejsce na początku lutego. Część artystyczną 
przygotowali uczniowie klasy V. Piękne recytacje przeplatały 
się z pieśniami patriotycznymi tworząc klimat i nastrój 
wspomnienia bohaterskiego, powstańczego zrywu naszych 
przodków. Zrywu, który zapisał się także na kartach naszej 
lokalnej historii. Takie wspomnienia maja zawsze wielkie 
znaczenie, a w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 
nabierają jeszcze bardziej szczególnego wymiaru.

To był prawdziwie świąteczny i bardzo uroczysty dzień: 
pierwszy raz, zgodnie z nowym ceremoniałem szkoły, wszyscy 
- no...może prawie wszyscy - uczniowie byli ubrani w stroje 
galowe. Wiadomo, że nie szata zdobi człowieka, ale z pewno-
ścią strój galowy dodaje blasku i nadaje uroczystości szczegól-
nego, podniosłego charakteru. Z pewnością należy jeszcze 
"popracować" nad szczegółami, ale sama idea wydaje się być 
strzałem w dziesiątkę. 

Na zakończenie uroczystego apelu odbyło się podsumowa-
nie konkursu "Utrwalenie wspomnień na temat historii 
Seroczyna i okolicznych miejscowości", który został przygoto-
wany i przeprowadzony przez Klub Historyczno - Kolekcjo-
nerski im. B. Wernera, we współpracy z naszą szkołą. Pamiąt-
kowe nagrody otrzymali: Maria Świerczewska (VI), Alicja 
Miszta (II gim.) i Adam Wideński (III gim.). 
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

WIOSNA W KOLEKTYWIE!

Na obiekt Stowarzyszenia Kolektyw Oleśnica wiosna zawitała 
już na początku marca, zaś dla samych piłkarzy już na początku 
stycznia, kiedy to rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej 
siedleckiej ligi okręgowej. Praca wre! Podczas, gdy  chłopcy 
ciężko szlifowali formę ,rozgrywając kolejne sparingi nawet 
w kilkunastostopniowym mrozie, czasu nie tracił również Samo-
rząd Gminy Wodynie. Już kilka dni po odpuszczeniu mrozów, 
prace na stadionie ruszyły w mega intensywnym tempie. Przy 
płycie boiska powstała trybuna, która jest w stanie pomieścić 102 
osoby, co niewątpliwie podniesie komfort oglądania meczów 
naszym wspaniałym kibicom. Komfort zyskają także sami 
zawodnicy, bowiem kompletny remont przeszły również konte-
nery szatniowe. Dziś budynek ma nową elewację, przyłącze 
elektryczne, a jeszcze jesienią został wykonany węzeł sanitarny, 
dzięki któremu mamy dwa stanowiska prysznicowe 
i ubikację. Cała inwestycja była możliwa dzięki współpracy 
z Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej i do�nansowaniu 
ze środków PROW LEADER w kwocie 31 815 zł. Łączna kwota 
inwestycji to 57 300 zł. Dodatkowo, nasz klub skorzystał również 
z funduszu sołeckiego na rok 2018 (22 tys zł.), co pozwoliło 
zakupić nowe, a przede wszystkim spełniające wymogi licencyjne 
ławki zawodników rezerwowych. Zakupiliśmy również wał, 
który ułatwi nam utrzymać stan płyty boiska w należytym stanie. 
Również ze środków funduszu został też wykarczowany i zniwe-
lowany teren wokół boiska, co znacznie podniosło estetykę 
całego obiektu. 

Jako wiceprezes i czynny zawodnik Kolektywu czuję się dumny 
z naszego obiektu. Trybuna, szatnie, łazienki, altana, boisko do 
piłki siatkowej - to wszystko razem tworzy już nie lada kompleks 
sportowy. To taka perełka naszej miejscowości :) Awansując do 
ligi okręgowej, obok radości były też obawy… Szereg wymogów 
licencyjnych niejednokrotnie spędzał nam sen z powiek, a nie 
wyobrażaliśmy sobie rozgrywania meczów ligowych na innym 
obiekcie. Na szczęście jako społeczność stanęliśmy na wysokości 
zadania! Mam na myśli przede wszystkim władze Gminy Wody-
nie. Dzięki pozyskanym środkom z zewnątrz i wkładzie własnym 
słowa Pana Wójta sprzed roku: "awans jest w waszych nogach, 
reszta w naszych rękach" znalazły odzwierciedlenie w rzeczywi-
stości. W tym miejscu chciałbym złożyć serdeczne podziękowa-
nia w imieniu całego Zarządu, jak i klubu na ręce Władz Gminy 
Wodynie, Państwa Radnych, Zarządu Lokalnej Grupy Działania, 
mieszkańców Oleśnicy oraz wszystkich, którzy przyczynili się do 
modernizacji naszego, klubowego obiektu!

Już niebawem zaczynamy najważniejszą rundę w historii 
naszego zespołu! Przed nami ciężki bój o pozostanie w Lidze 
Okręgowej, ale na takim obiekcie dobra gra, to już czysta nie 
tylko przyjemność, ale i obowiązek".

Adam Pawlak
Wiceprezes Kolektywu Oleśnica

 PRZYGOTOWANIA 
SENIORÓW KOLEKTYWU 

OLEŚNICA

Seniorzy drużyny Kolektyw Oleśnica kończą okres przygoto-
wawczy do rudny wiosennej Ligi Okręgowej, który trwał od 
9 stycznia do 10 marca. W okresie zimowym skupiliśmy się 
głównie na przygotowaniu motorycznym oraz taktycznym. 
Treningi odbywały się 3 razy w tygodniu. 

Pierwszy mecz inauguracyjny Kolektyw rozegra na własnym 
boisku 24 marca o godz. 16:00 z Watrą Mrozy.

Kamil Stanisławowski

PODCZAS PRZYGOTOWAŃ  ROZEGRALIŚMY 
4 MECZE KONTROLNO-SPARINGOWE:

Kolektyw Oleśnica - Tygrys Huta Mińska (2:4)
Kolektyw Oleśnica - Olimpia Latowicz (6:2)
Kolektyw Oleśnica - Bad Boys Zastawie (4:3)
Kolektyw Oleśnica - SRT Halinów (4:8)

TURNEJE PIŁKARSKIE
„KOLEKTYW CUP”
Za nami gorący okres organizacji turniejów piłkarskich, 

których gospodarzem było Stowarzyszenie Kolektyw Oleśnica. 
Turnieje, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, zarówno 
sportowców, jak i obserwatorów odbyły się w hali sportowej 
w Wodyniach 

28 stycznia Stowarzyszenie Kolektyw Oleśnica zorganizowało 
Halowy Turniej Piłki Nożnej „KOLEKTYW CUP SENIOR”. 
W turnieju wzięło udział 11 drużyn z naszej gminy. Pierwsze 
miejsce zajęła drużyna Speed Toki, która po bezbramkowym 
�nale pokonała w rzutach karnych drużynę z Oleśnicy. Trzecie 
miejsce dla zespołu HUWDU, który z kolei w starciu 
o III miejsce okazał się lepszy od Masters Rudnik. Nagrody 
indywidualne: najlepszy zawodnik - Adrian Damian Dzięcioł 
(Masters), najlepszy strzelec - Wojtek Michalczyk (Seroczyn), 
najlepszy bramkarz - Przemek Kluczek (Speed Toki). 

25 lutego w niedzielne popołudnie odbył się Halowy Turniej 
Piłki Nożnej „KOLEKTYW CUP JUNIOR 2006”. W zmaganiach 
sportowych brali udział chłopcy z rocznika 2006-2008. 
Wzięło w nim udział siedem drużyn. 

Klasy�kacja końcowa: 1. Masovia I Siedlce; 2. Dwernicki 
Stoczek Łukowski; 3. Rywal Ruchna; 4. Kolektyw I Oleśnica; 
5. Tajfun Jartypory; 6. Masovia Siedlce; 7. Kolektyw II Oleśnica.

18 lutego odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej „KOLEKTYW 
CUP JUNIOR 2004”. W zmaganiach sportowych brali udział 
chłopcy z rocznika 2004 oraz młodsi. W turnieju wzięło udział 
osiem drużyn. 

Klasy�kacja końcowa: 1. Olimpia Latowicz I, 2. Kolektyw 
Oleśnica I; 3. Miedzanka Miedzna I; 4. Kolektyw Oleśnica II; 
5. Olimpia Latowicz I; 6. Miedzanka Miedzna II; 7. Piorun 
Lipówki; 8. Kolektyw Oleśnica III.

Poziom sportowy turniejów był wysoki i bardzo wyrównany. 

MYŚL GLOBALNIE – DZIAŁAJ LOKALNIE!

Serdecznie dziękujemy naszym Partnerom, bez których 
turnieje nie mogłyby się odbyć. Panu Wójtowi Gminy Wodynie, 
Wojciechowi Klepackiemu za wsparcie materialne i organizacyj-
ne, w tym ufundowanie nagród. Dziękujemy Pani Dyrektor 
Zespołu Szkół w Wodyniach, Ewie Cizio za pomoc organizacyjną 
i udostępnienie hali sportowej. Nad zdrowiem zawodników 
tradycyjnie czuwała �rma Centrum, której należą się wyrazy 
uznania i podziękowania za społeczne zaangażowanie!

Tak duże zainteresowanie aktywną formą spędzania wolnego 
czasu wśród młodzieży bardzo nas cieszy i pokazuje, że jest to 
bardzo potrzebna inicjatywa, którą będziemy kontynuować!

Kamil Stanisławowski

01.03.2018 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej. Zaplanowane zostało 
nieprzypadkowo na ten dzień. W całej Polsce właśnie wtedy 
odbywały się uroczystości związane z obchodami Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nie inaczej mogło być 
w Gminie Wodynie. 

Obchody rozpoczęły się od złożenia wieńców przy pomniku 
Żołnierzy Wyklętych w Wodyniach. Przed pomnikiem pokłoniły 
się delegacje: 

- Gminy Wodynie – w osobach: Wójta Gminy Wodynie, 
Wojciecha Klepackiego, Zastępcy Wójta, Huberta Pasiaka, 
Radnego Gminy, Mariana Pietrasika;

- Księdza Proboszcza Para�i Wodynie, Krzysztofa Buczyńskie-
go oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej – w osobach: 
Prezesa, Zbigniewa Redosza, Zastępcy Prezesa, Mariana Pliszki, 
Członka Komisji Rewizyjnej, Henryka Wysockiego;

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła w Wody-
niach – w osobach: Prezesa, Zenona Kublika, Skarbnika, Doroty 
Pankowskiej, Sekretarza, Marcina Polaka oraz Katarzyny 
Markiewicz;

- młodzieży z Zespołu Szkół w Wodyniach.
Na zakończenie tej części uroczystości Wójt Gminy Wodynie 

zwrócił się do pomysłodawców i budowniczych pomnika ku czci 
Żołnierzy Niezłomnych w Wodyniach. Na ręce Państwa Markie-
wiczów oraz TPZW złożył podziękowania za determinację, 
energię, pasję i ogromne zaangażowanie. Podkreślił, że nowy 
pomnik świadczy o trudnych losach naszej Ojczyzny, ale również 
o waleczności synów wodyńskiej ziemi. Przy tej ruchliwej trasie 
jest też swego rodzaju drogowskazem, gdzie mamy podążać i jak 
mamy żyć, aby Polska była Polską. 

Druga część uroczystości odbyła się w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wodyniach. Krótka część artystyczna, 
przygotowana pod kierunkiem dyr. Janusza Eleryka, miała 
wprowadzić wszystkich zebranych w nastrój zadumy i zamyślenia 
nad wspomnieniem tych, którzy dla Ojczyzny gotowi byli 
ponieść o�arę największą... Na scenie wystąpiły siostry Anastazja 
i Julia Wróbel, które wykonały piękne ballady nawiązujące do 
historii Żołnierzy Wyklętych. Krótki, słowny komentarz był 
uzupełnieniem głębokiego przesłania pieśni... Ta piękna uroczy-
stość odbyła się z inicjatywy Zbigniewa Redosza i Mariana 
Pliszki - prezesów Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej 
oraz Zenona Kublika- prezesa Koła ŚZŻAK w Wodyniach. Wszy-
scy stwierdzili, że jest dobrym przykładem współpracy wielu 
środowisk, które mają wspólny cel. 

Po uroczystościach odbyło się Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej. 
Prezes Zbigniew Redosz przedstawił sprawozdanie merytorycz-
ne z działalności TPZW za 2017 rok, natomiast skarbnik Krysty-
na Walerczak przygotowała sprawozdanie �nansowe. Przewod-
nicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Pankowska, po przedstawie-
niu wyników kontroli przeprowadzonej w Zarządzie TPZW, 
wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi. Po dopełnie-
niu tej formalności, prezes Zbigniew Redosz podziękował 
za wspólną pracę w upływającej kadencji, po czym odbyły się 
wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Na kolejną kadencję do 
Zarządu wybrano Marcina Polaka na prezesa, Mariana Pliszkę na 
zastępcę prezesa, Krystynę Walerczak na skarbnika, Danutę 
Barej na sekretarza oraz Zbigniewa Redosza na członka Zarządu. 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Dorotę Pankowską (przewod-
nicząca), Pawła Szostka (sekretarz) oraz Henrykę Kublik 
(członek). Po gratulacjach nowy prezes Marcin Polak przedstawił 
plan pracy na 2018 rok i życzył Członkom TPZW wielu osiągnięć 
i sukcesów.

Jako organizacja pozarządowa zdajemy sobie sprawę, że nasze-
go Towarzystwa nie tworzy tylko kilka osób w Zarządzie. 
Jego siłą są wszyscy Członkowie, którzy dobrowolnie poświęcają 
swój czas i umiejętności, by razem stworzyć coś pięknego,czyli 
wspólnotę! To dzięki niej możemy osiągnąć sukces! Dlatego 
zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w to wspólne 
dzieło, by razem upiększać naszą Gminę - naszą małą Ojczyznę- 
zgodnie z zasadą: „myśl globalnie- działaj lokalnie”!

Jednym z ważnych elementów lokalnego działania jest pamięć 
o naszych Przodkach, którzy z narażeniem życia walczyli o wol-
ność naszej Ojczyzny. Dlatego przygotowaliśmy Mapę Miejsc 
Pamięci Narodowej w Gminie Wodynie wraz z opisem poszcze-
gólnych pomników. Można ją wyciąć i zgiąć wzdłuż przerywa-
nych linii. Zachęcamy, by w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodle-
głości odwiedzić te miejsca i poznać lokalną historię. Wodynie 
zostały naznaczone krwią żołnierzy walczących o wolną Ojczy-
znę. Było ich wielu, znanych z nazwiska i imienia oraz 70, 
których nazwisk nie poznaliśmy do dzisiaj, ale IPN potwierdza 
ten fakt. To tutaj, w Wodyniach był obóz �ltracyjny NKWD, 
gdzie w 1944 r. zamordowano tych 70-ciu żołnierzy. Wodynie 
i okolice w okresie II wojny światowej były miejscem  szczegól-
nym, naznaczonym przez ducha walki partyzanckiej, to tutaj od 
1940 roku działały oddziały partyzanckie Narodowych Sił Zbroj-
nych, a ich żołnierze zasłynęli z brawurowych działań. 
W okolicznych lasach działały oddziały AK i WiN. To w hołdzie 
Ich pamięci stanął w Wodyniach Pomnik Żołnierzy Niezłom-
nych. 

Męstwo i o�arność naszych Bohaterów oraz życie codzienne 
mieszkańców naszej Gminy zostały opisane w trzech nowych 
książkach. Swoje wspomnienia z czasów dzieciństwa i okupacji 
spisał Pan Stanisław Śledański- były prezes Koła Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Wodyniach. W drugiej 
książce pt. „Spalone marzenia. 18.05.1944 rok” Pani Krystyna 
Bachanek opisała dzieje Kamieńca od momentu pacy�kacji wsi 
oraz zebrała wspomnienia mieszkańców Kamieńca od zakończe-
nia wojny aż do czasów współczesnych. Trzecią książkę pt. 
„Cichociemny „Frez” Eugeniusz Stanisław Chyliński 1915 – 
1990” wydał Pan Andrzej Tomczyk- dyrektor Branżowej Szkoły 
I Stopnia nr 5 w Raciborzu. Tytułowy „Frez” to jeden z 316 
skoczków- Cichociemnych, którzy zostali przetransportowani 
i zrzuceni na spadochronach, by walczyć za naszą Ojczyznę. 
Jeden ze zrzutów odbył się w Helenowie w nocy z 23 na 24 marca 
1943 roku. Miejsce to upamiętnia pomnik przy drodze z Heleno-
wa do Woli Wodyńskiej. W tym roku obchodzimy 75. rocznicę 
tego udanego zrzutu. Oprócz por. Chylińskiego został również 
zrzucony por. Zbigniew Twardy ps. „Trzask”, którego grób 
znajduje się w Chełmie i kpr. Aleksander Olędzki ps. „Rab” oraz 
kilka zasobników z bronią, amunicją i dolarami. 

Więcej informacji na naszej stronie tpzw.eu i naszym pro�lu 
na Facebook-u.

Marcin Polak
Dorota Pankowska



Nr 11/2018 (marzec 2018)

7



8

PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE



Nr 11/2018 (marzec 2018)

9

ALKOHOLIZM - CO ZROBIĆ, ABY ZACZĄŁ SIĘ LECZYĆ?

W poprzednim numerze „Przeglądu Wodyńskiego” staraliśmy 
się odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego nie chce się leczyć?”. 
W bieżącym wydaniu kontynuujemy ten bardzo ambitny temat. 
Zapytamy: „Co zrobić, aby alkoholik/czka podjął/ęła leczenie 
odwykowe?”. Jestem mocno przekonany, że jest to temat 
szczególnie interesujący Czytelników. Większość rozmów 
z osobami mającymi w swoim najbliższym otoczeniu alkoholika 
sprowadza się do pytań typu: „Co zrobić, by mój mąż podjął 
leczenie odwykowe?”, „W jaki sposób syna namówić na 
leczenie?”,  „Czy jest jakiś sposób, by ojca skłonić do podjęcia 
leczenia odwykowego?”. 

Powiedziałem, że jest to ambitny temat, ponieważ już na 
wstępie trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że my nie mamy 
wielkiego wpływu na życie drugiego człowieka w ogóle, a tym 
bardziej na życie człowieka uzależnionego. W programie dla 
grup samopomocowych Al-Anon skupiających osoby żyjące 
w bezpośredniej bliskości alkoholika w pierwszym kroku chodzi 
wprost o uznanie bezsilności wobec picia bliskiej osoby. Wydaje 
się więc, że na to czy ktoś będzie dalej pił czy podejmie leczenie 
i przestanie pić nie ma wpływu ani żona, ani matka, ani inna 
bliska osoba. Z drugiej jednak strony w psychoterapii uzależnień 
jest mowa o tzw. „metodzie interwencji”. Jeżeli jest ona dobrze 
przygotowana pod okiem dobrego profesjonalisty, to może ona 
zagwarantoać w blisko osiemdziesięciu procentach, że osoba 
uzależniona podejmie leczenie odwykowe. 

Myślę, że najbardziej obiektywne, najbliższe prawdy jest 
podejście pośrednie. Nie mamy więc do końca wpływu na to, czy 
ktoś podejmie leczenie czy nie. Jednak przez swoją postawę 
możemy kogoś skłaniać w kierunku jego podjęcialub przed tym 
leczeniem nieświadomie powstrzymywać. Napisałem „nieświa-
domie”, gdyż jak do tej pory nie zdarzyło mi się spotkać nikogo, 
kto chciałby, by bliska mu osoba pogrążała się w nałogu 
i zmierzała ku śmierci. Z drugiej jednak strony bardzo dużo osób 
pragnących trzeźwości alkoholika, przez swoją postawę faktycz-
nie przyczynia się do podtrzymywania jego picia. 

Najpierw może pokrótce scharakteryzuję tę niewłaściwą posta-
wę, gdyż jest ona nader często spotykana. Krótko mówiąc polega 
ona na odcinaniu alkoholika od konsekwencji jego picia. Ma to 
miejsce wówczas, gdy np. żona bierze na siebie konsekwencje 
picia. 

Przykłady: Alkoholik z powodu picia w poniedziałek nie 
poszedł do pracy, a żona zadzwoniła do szefa i powiedziała, 

że jest chory. Czy: Alkoholik pożyczył od sąsiada pieniądze na 
wódkę, mówiąc, że potrzebuje ich na lekarstwa dla dziecka, 
a żona potem ten dług spłaca. Jeszcze inny przykład: Alkoholik 
pijany usnął na podłodze, a żona nie wpuszcza sąsiadki do miesz-
kania, załatwia ją w drzwiach, żeby ta nie zobaczyła, że jej mąż 
jest pijany, a on żeby się potem nie musiał tego wstydzić. 

Na tym tle można postawić całkiem zasadne pytanie: Niby 
dlaczego ma on się leczyć. Przecież on nie widzi negatywnych 
skutków swego picia. Nie widzi, bo najbliższa mu osoba nie 
pozwala mu tego zobaczyć. Jeżeli gdy się upije, żona go sprowa-
dza do domu, zdejmuje z niego ubranie i kładzie do łóżka, 
a potem wypierze jego zabrudzone ubranie, zanim wytrzeźwieje 
i się obudzi. Czy w innej sytuacji: Jeśli po pijanemu wszczyna 
awantury, a żona nie wzywa policji, pozbiera skorupy z rozbitego 
talerza, a następnego dnia koleżance w pracy powie, że ten siniak 
pod okiem, to dlatego, że przewróciła się zmywając schody. Niby 
dlaczego on ma podejmować decyzję o pójściu na jakiś odwyk. 
Jemu będzie bardzo wygodnie pić dalej.

Tak więc podstawową zasadą działania na rzecz skłonienia 
alkoholika do podjęcia leczenia, to pozwolić mu na ponoszenie 
konsekwencji własnego picia i czynów popełnionych po pijane-
mu. To przestać być dla niego przysłowiowym materacem, który 
pozwala mu łagodnie i bezboleśnie lądować po każdej pijackiej 
eskapadzie. To stosować wobec niego zasadę miłości twardej 
i wymagającej. Tylko wówczas jest szansa, że niejako na nim 
wymusimy decyzję o podjęciu leczenia odwykowego.

Użyłem tutaj słowa „wymusimy”, gdyż tak naprawdę, to 
w pełni dobrowolnych pacjentów w placówkach odwykowych nie 
ma. Obecne moje stwierdzenie może wydawać się jeszcze 
bardziej dziwne, dlatego spróbujmy je w kilku zdaniach 
wyjaśnić. Otóż w placówce odwykowej zazwyczaj jest znaczna 
ilość pacjentów, którym sąd nakazał podjęcie leczenia odwyko-
wego. To, że oni są pacjentami przymusowymi zapewne jest dla 
nas oczywiste. A reszta? Reszta będzie uważała, że na leczenie 
przyszli dobrowolnie, z własnej chęci. Czy rzeczywiście tak jest? 
Jeśli któryś z nich tak twierdzi, a co więcej, jeśli tak jest przekona-
ny, to trzeba się temu dokładniej przyjrzeć. I jeśli się tak dokład-
niej przyjrzymy tym „dobrowolnym” pacjentom, to okaże się, że 
tak naprawdę, to dobrowolnego pacjenta, w całej grupie nie ma 
żadnego. Jednego do leczenia zmusiła żona, mówiąc, że się z nim 
rozwiedzie, jeśli nie przestanie pić. Drugiemu kierownik w pracy 
oświadczył, że bez zaświadczenia o odbytym leczeniu odwyko-
wym nie może liczyć na podtrzymanie umowy o pracy. Komuś 
innemu lekarz powiedział, że jeżeli nie zamierza skończyć 
z piciem, to nie mają sensu żadne wysiłki w celu leczenia choroby, 
która powstała i rozwija się w związku z piciem. Tak więc nie ma 
dobrowolnych pacjentów w placówce odwykowej. Zresztą, jeśli 
ktoś takich się spodziewał, to dobrze, gdyby uświadomił sobie 
absurdalność takich oczekiwać. Czy człowiek może tak całkiem 
dobrowolnie zdecydować się na pójście do placówki odwykowej? 
Przecież pójść na odwyk, to nie to samo, co pojechać na wczasy, 
czy pójść na leczenie w jakimś innym oddziale szpitalnym. 
Pójść na odwyk, to o�cjalnie przyznać się, że jest się alkoholi-
kiem. A co to znaczy w naszej społeczności, w której słowo „alko-
holik” nadal powszechnie uważane jest za słowo obraźliwe? 
Dla człowieka uzależnionego, pójść na odwyk, to jak gdyby 
zgodzić się na to, że jestem najgorszy, że jestem elementem tak 
zwanego marginesu społecznego. Nie dziwmy się więc, że tak 
trudno jest człowiekowi uzależnionemu podjąć decyzję 
o leczeniu, że nie można spodziewać się tego, by na leczenie 
poszedł całkiem dobrowolnie. 

Chciałbym teraz podać dwa przykłady na to, że zdecydowaną, 
twardą postawą można alkoholika zmusić do podjęcia leczenia 
odwykowego. Bardzo często opowiadam te przykłady, 
z dwóch powodów. Po pierwsze niestety rzadko spotykam się 
z tym, by żona zastosowała wobec pijącego męża zasady tzw. 
twardej miłości, by w swojej postawie była konsekwentna. 
Po drugie: Przykłady, które przytoczę pokazują, że może być 
wyjście nawet w takiej sytuacji, która zdaje się być sytuacją bez 
wyjścia. 

Najpierw przedstawię historię, którą usłyszałem od jednej 
z kobiet z Al-Anon. Otóż jej mąż pił od wielu lat. Ona z kolei 
przez wiele lat tolerowała jego picie, to że z powodu picia 
zaniedbywał zarówno rodzinę, jak i pracę w gospodarstwie. 
Czuła się zmuszona do przejęcia odpowiedzialności za prace 
polowe i te prace podejmowała. Aż przyszedł taki rok, kiedy 
powiedziała sobie: dosyć tego. Przyszły żniwa, a mąż jak gdyby 
nigdy nic rozpoczął wielodniowe picie. Wcześniej w podobnej 
sytuacji, troszczyła się o to, by zebrać zboże. Teraz postanowiła 
tego nie robić. Rodzina próbowała ją namówić, by się zajęła 
zbiorem, przecież to zboże, tak nie można. A ona zaparła się 
i nie. Kiedy jej mąż skończył ciąg picia, już dawno było po 
żniwach, ludzie zboża pokosili i pozwozili. Tylko na ich polu 
zostało sczerniałe, przerośnięte. Do skoszenia się już nie nadawa-
ło. Trzeba je było jedynie przyorać. Mąż tak to przeżył, tyle 
wstydu się najadł, że postanowił zrobić coś ze swoim piciem. 
Jeśli dobrze pamiętam, na terapii odwykowej nie był, ale zaczął 
chodzić na mityngi grupy Anonimowych Alkoholików i od 
dawna utrzymuje abstynencję. 

Drugi przykład! Mąż pił i po pijanemu zachowywał się 
agresywnie. Bywało, że żona z siniakami chodziła do pracy. 
Wcześniej wniosła sprawę o znęcanie się nad rodziną. Dostał 
wówczas wyrok w zawieszeniu. To, co można było w tej sytuacji 
zrobić, to pisać podanie o odwieszenie wyroku. Tymczasem on 
się wygrażał, mówiąc: „Spróbuj mnie wsadzić do więzienia, to jak 
wyjdę, to ja ci dopiero pokażę”. Ona sama także miała pewne 
wątpliwości: czy nie spełni swoich gróźb, czy z więzienia wyjdzie 
lepszy; jak sobie poradzi sama z dziećmi, gospodarstwem i pracą, 
itd. Wreszcie zdecydowała się zrobić tak: napisała podanie 
o odwieszenie wyroku z obszernym uzasadnieniem. Kiedy mąż 
przestał pić pod koniec tygodnia, powiedziała do niego: „Jeżeli 
w poniedziałek nie zgłosisz się na leczenie odwykowe, to ja we 
wtorek jadę z podaniem o odwieszenie tobie wyroku za znęcanie 
się nad rodziną”. Na potwierdzenie tych słów przeczytała napisa-
ne wcześniej podanie. Mąż najpierw oniemiał, potem na 
przemian to groził, to obiecywał poprawę oczywiście bez 
leczenia. Na obietnice powiedziała: „Już je nie raz w swoim życiu 
ust słyszałam i nic z tego nie wyszło”. Na groźby miała także 
krótką odpowiedź: „Ja i tak bezpieczna przy tobie się nie czuję, 
nie mam więc już nic do stracenia”. W żadne inne dyskusje nie 
wchodziła. Kiedy przyszedł poniedziałek, mąż zgłosił się do 
oddziału odwykowego i zapisał się na leczenie. Leczenie 
ukończył, do dziś nie pije, do ich domu wróciło szczęście.

Ks. Andrzej Kieliszek

Aby skłonić kogoś do podjęcia decyzji o leczeniu, trzeba 
pozwolić mu na ponoszenie konsekwencji picia i czynów 
dokonanych po pijanemu. Z drugiej jednak strony ważne jest, 
by w człowieka wlać nadzieję, by pokazać mu, że może 
zmienić swoje życie, że może nie zadawać cierpienia swoim 
bliskim i sam nie musi cierpieć. Ważne jest też, by pokazać 
mu miejsce, gdzie może uzyskać pomoc i że ta pomoc jest 
skuteczna.

Ks. Andrzej Kieliszek
Specjalista psychoterapii uzależnień

Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości Diecezji Siedleckiej 
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„Szczęście jest kobietą…” – ta myśl niemieckiego �lozofa 
F.W. Nietzschego była głównym motywem Gminnego Dnia 
Kobiet, który odbył się w naszym Ośrodku Kultury. Myśl jest tak 
wymowna, że właściwie nie ma nawet potrzeby jej dodatkowo 
tłumaczyć. Z kolei piękna tradycja zobowiązała nas, aby wszyst-
kie Panie, które przyjęły nasze zaproszenie, dodatkowo uszczęśli-
wić.

Już o godz.14.00 rozpoczęła się Gminna Olimpiada Wiedzy 
o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i  Przedsiębiorczości 
organizowana przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go w Warszawie Oddział w Siedlcach. W olimpiadzie wzięła 
udział rekordowa liczba trzydziestu trzech uczestniczek! 
Zadaniem Pań było rozwiązanie specjalnie przygotowanego 
testu. Laureatkami zostały: Marzena Maślankiewicz i Sylwia 
Kluczek z Seroczyna oraz Jadwiga Piwowarczyk z Bork Seroc-
kich. Właśnie te trzy Panie będą reprezentowały naszą gminę 
w dalszych etapach Olimpiady. Wszystkie uczestniczki „rywali-
zacji” otrzymały pamiątkowe nagrody.

Kolejnym punktem świętowania były warsztaty plastyczne 
„Rysunek na szkle…” przeprowadzone przez Dorotę Dębską

SZCZĘŚCIE JEST KOBIETĄ...

Po raz kolejny zorganizowane zostały zajęcia dla dzieci wypeł-
nione mnóstwem pomysłów na aktywne spędzenie wolnych od 
szkoły, zimowych dni. To był czas, który ob�tował w pozytywną 
energię, uśmiech i aktywność uczestników warsztatowych 
spotkań. Feryjne spotkania odbywały się według sprawdzonego 
w poprzednich latach scenariusza: część dnia spędzaliśmy „na 
wyjeździe”, a  drugą część dnia wypełniona była zajęciami, 
również wokalnymi i tanecznymi, w Ośrodku. 

Kobylińską. Powstały piękne prace, które 
z pewnością ozdobią domowe półki. Techni-
ka okazała się bardzo atrakcyjna dla uczestni-
czek warsztatów. Z pewnością będziemy więc 
kontynuować zajęcia poświęcone jej doskona-
leniu. W chwilach przerwy Panie mogły 
zapoznać się z ofertą - nie tylko kosmetyczną 
- �rmy FOREVER oraz skorzystać z przygoto-
wanego poczęstunku.

I wreszcie przyszedł czas na występy 
sceniczne przygotowane przez męską część 
formacji „Młodość i Doświadczenie” w składzie: Igor Pawlak – 
gitara, śpiew; Piotr Gryczka – instrumenty klawiszowe oraz 
Janusz Eleryk – gitara, śpiew. Panowie przygotowali mini 
koncert, na który złożyły się piękne ballady o kobietach i dla 
kobiet. Zaraz po muzycznych dźwiękach popłynęły słowa życzeń. 
Złożył je Wójt naszej gminy Wojciech Klepacki, który oprócz 
zdrowia, uśmiechu i sukcesów życzył Paniom, aby mężczyźni 
okazywali należny im szacunek nie tylko w Dniu Kobiet, ale 
przez cały rok. Uzupełnieniem życzeń było odśpiewane przez 

panów „Sto lat” oraz kwiaty wręczone wszystkim Paniom przez 
Wójta Wojciecha Klepackiego i dyr. GOK Janusza Eleryka. 

Na koniec spotkania rozlosowano drobne upominki ufundo-
wane przez �rmę AVON i GOK. 

To było piękne popołudnie i nastrojowy wieczór. Mamy 
nadzieję, że spotkanie, które przebiegało pod przywołanym na 
początku hasłem „Szczęście jest kobietą…” sprawiło, że Panie 
również poczuły się chociaż odrobinkę szczęśliwsze.

[J.E.]

FERIE 
BLISKO DOMU

Zajęcia odbywały się w seroczyńskim przedszkolu, w świetlicy 
w Rudniku Małym, Pawilonie Turystycznym w Woli Wodyńskiej 
i Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej. Feryjne popołudnia 
wypełniały dodatkowe atrakcje – również taneczne i wokalne - 

w naszym Ośrodku., Każdy mógł znaleźć coś dla siebie i wesoło 
spędzić czas. Zajęcia były różnorodne, chociaż przeważały te o te-
matyce plastycznej. Powstały min. kwiaty z bibuły i krepiny, zimowe 
lampiony zdobione metodą decoupage, włóczkowe breloki i wiele 
innych ciekawych i pomysłowych „drobiazgów”.

6 lutego 2018 roku w Zespole Szkół w Seroczynie odbyło się 
wręczenie nagród uczestnikom konkursu, zorganizowanego 
przez stowarzyszenie „Klub Historyczno Kolekcjonerski im. 
Bogusława Wernera”. Konkurs miał na celu utrwalenie 
wspomnień dotyczących losów mieszkańców Seroczyna i okolicz-
nych miejscowości, do czasu zakończenia II wojny światowej. 
Skierowany był do uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Seroczynie.

Dostarczone prace opiniowała powołana przez stowarzyszenie 
komisja w składzie: Michał Lewandowski (przewodniczący), 
Damian Lewandowski oraz Jarosław Dybek. 

Postanowiono wyróżnić wszystkich uczestników, do których 
tra�ły nagrody w postaci książek o tematyce historycznej oraz 
gry edukacyjne dotyczące historii Polski. Projekt s�nansowano 

KONKURS NA UTRWALENIE 
WSPOMNIEŃ

ze środków Fundacji PZU. Jedną z pozycji książkowych ufundo-
wał Instytut Pamięci Narodowej.

Nagrody zostały wręczone przy okazji uroczystego apelu 
dotyczącego 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. 
Wyróżnieni zostali: Maria Świerczewska (klasa VI), Alicja Miszta 
(II klasa gimnazjum) i Adam Wideński (III klasa gimnazjum).

Prace – zgodnie z regulaminem zostaną zamieszczone 
na stronie internetowej stowarzyszenia: 

www.seroczyn.wordpress.com.

Michał Lewandowski
Klub Historyczno Kolekcjonerski

im. Bogusława Wernera

Super zabawą były także zajęcia kulinarne z serii „Kuchciko-
wo”, podczas których dzieci przeniosły się w świat gastronomii, 
przygotowując wspólnie pizzę. Całość spotkania zakończyła się 
wspólną degustacją przygotowanych pyszności z bajką na ekranie 
w tle. Bardzo interesujące było również spotkanie z robotyką 
Lego. Uczestnicy zajęć mieli okazję zetknąć się ze światem 
robotyki i programowania. Pracując w dwóch grupach wieko-
wych poznali zasady konstrukcji prostych robotów z kolorowych 
klocków Lego i mieli okazję „ożywić” je przy pomocy łatwego 
oprogramowania. To była naprawdę świetna zabawa, która 
uczyła w przyjazny sposób. Podsumowaniem feryjnych zajęć był 
wyjazd do Siedlec, super zabawa z kręglami i bajka "Gnomy 
rozrabiają".

Mroźny, zimowy okres został wypełniony gorącą atmosferą 
spotkań, pełną uśmiechu i zabawy. W feryjnych warsztatach 
łącznie wzięło udział ponad 60 uczestników. Cieszymy się, że 
zainteresowanie tymi zajęciami wśród dzieci i młodzieży z roku 
na rok rośnie!

[J.E.]
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Poprzedni rok zakończyliśmy pięknymi sukcesami w Konkur-
sach i Festiwalach o tematyce patriotycznej. Nowy rok zaczął się 
równie wspaniale, tym razem w klimatach kolęd i pastorałek.

„Kolędowe Serce Mazowsza” to Festiwal organizowany przez 
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach już po raz dziewiąty. Jest to 
przedsięwzięcie o dużej skali i zasięgu. Przesłuchania eliminacyj-
ne odbywały się Węgrowie, Mrozach, Sokołowie Podlaskim, 
Mińsku Mazowieckim, Garwolinie, Kałuszynie, Mordach 
i w Siedlcach. Wzięło w nich udział blisko 1500 wykonawców!

Nasz Ośrodek reprezentowały siostry Anastazja i Patrycja 
Wróbel, występujące rzecz jasna w odrębnych kategoriach. Elimi-
nacje dla powiatu siedleckiego i miasta Siedlce odbyły się 29 
stycznia w Sali Podlasie. Anastazja wykonała kolędę „Mizerna 
cicha” (akompaniament Piotr Gryczka – pianino) i pastorałkę 
„Kołysanka dla Maleńkiego” (Janusz Eleryk – gitara), a Patrycja 
utwory „Zaśnij Dziecino…” i „Mario, czy już wiesz?” z fortepia-
nowym akompaniamentem Piotra Gryczki. Wieczorne ogłosze-
nie wyników przyniosło radosne wieści: obydwie siostry zakwali-
�kowały się do Finału Festiwalu! 

Wyniki przesłuchań �nałowych, które odbyły się w Siedlcach 
dwa dni później były równie radosne: Anastazja i Patrycja znala-
zły się w wąskim gronie wyróżnionych przez profesjonalne jury!!! 
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się podczas 
Koncertu Laureatów, który odbył się 2 lutego i wzięło w nim 
udział wielu znamienitych gości min. Biskup Siedlecki 
Kazimierz Gurda i Senator RP Waldemar Kraska.

Te wyróżnienia są naprawdę wielkim osiągnięciem! A fakt, 
że nie są pierwszymi sukcesami Anastazji i Patrycji wyklucza 
przypadkowość. Dziewczętom serdecznie gratulujemy i dziękuje-
my za to, że przysparzają sławy naszej Gminie i Ośrodkowi! 

[J.E.]

PLASTYCZNE INSPIRACJE
Zajęcia plastyczne to jedna z ulubionych form działania i 

tworzenia podejmowanych przez dzieci. Pozwalają na odreago-
wanie napięć, rozwijają twórcze myślenie oraz wyobraźnię. 
Kształcą zręczność manualną, rozwijają zdolność przeżywania i 

RADOSNE KOLĘDOWANIE
Dobre pomysły i działania  nazywamy czasem   „strzałem 

w dziesiątkę”. Wszystko wskazuje na to, że pomysł zorganizowa-
nia cyklu tematycznych przeglądów muzycznych, nazwanych 
wspólnym hasłem „Nutki” był takim właśnie przysłowiowym 
„strzałem w dziesiątkę”. Nie będziemy nawet próbować ukryć, jak 
bardzo nas to cieszy…

II Przegląd Kolęd i Pastorałek „Betlejemskie Nutki” odbył się 

rozumienia piękna. Często uczestnicy zajęć niespodziewanie 
odkrywają w sobie uzdolnienia i pasje. Dzieci potra�ą być 
bardzo kreatywne, dlatego też tę zdolność należy wspierać i 
rozwijać. Takich możliwości dostarcza sekcja plastyczna, prowa-

dzona w Gminnym Ośrodku Kultury w Wody-
niach.

Sekcja rozpoczęła swoją działalność w 
październiku ubiegłego roku, a zajęcia odbywają 
się systematycznie w każdą środę od godz. 15.00 
do 17.00. Od samego początku grupa  ma charak-
ter otwarty i ciągle przybywają nowi uczestnicy. 
Obecnie liczy aż 18 osób. W zajęciach czasem 
uczestniczą również rodzice towarzyszący  
najmłodszym uczestnikom. 

Tematyka zajęć jest tak dobierana, aby jak 
najbardziej nawiązywała do aktualnych skojarzeń 
tj.  pór roku, świąt kalendarzowych oraz była 
dostosowana do oczekiwań, potrzeb i możliwości 
dzieci.

Na dotychczasowych zajęciach dzieci wykony-
wały prace o rozmaitym charakterze: jeże, 
lodowe lampiony, zimowe pajacyki, bransoletki, 
breloki, organizery, karty walentynkowe, kwiaty 
na Dzień Babci i wiele innych. Prace zawsze 
pozostają niezmiennie piękne, pomysłowe, a 
wykonywane są rozmaitymi technikami: 

decoupage, soutache, kanzashi. 
Dzieci chętnie i licznie uczestniczyły w zajęciach, angażując się 

bardzo intensywnie w pracę. Własna twórczość była dla nich 
źródłem radości, dobrej zabawy oraz nauki poprzez działanie.

[J.E.]

w niedzielę, 7 stycznia. Padł  kolejny rekord 
w liczbie uczestników i gości. Na udekorowanej 
scenie, w sali widowiskowej GOK, wystąpiło 
ponad 70 wykonawców! Jak zwykle podczas 
„Nutek” nastrój zasłuchania i zadumy przepla-
tał się z uśmiechem.

Ten piękny wieczór rozpoczął się o godz. 
16.00. Sala wypełniona była 
dosłownie do ostatniego 
miejsca. Wśród widzów byli 
obecni Wójt Gminy p. Woj-
ciech Klepacki z małżonką, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Rudzie Wolińskiej p, Wie-
sława Rolewicz, nauczyciele, 
rodzice oraz sami wykonawcy. 
Po krótkim wstępie i powita-
niu na scenie prezentowali się 
kolejni wykonawcy, którzy 
pięknie wyśpiewali kolędowe 
dźwięki.

Na zakończenie wszyscy 
uczestnicy Przeglądu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy 
oraz drobne upominki, 
ufundowane przez �rmę 
Merkator z Siedlec. Podzięko-
wania otrzymały również 
osoby zaangażowane w przy-
gotowanie wykonawców.

Wszystko przebiegło bardzo sprawnie i czas płynął szybko. Dodatkowo, dla 
widzów, którzy zasiedli w holu, uruchomiony został podgląd sceny. Dzięki temu 
mogli oni dokładnie obserwować to, co działo się w sali widowiskowej na dużym 
ekranie monitora.

Wielkie podziękowania należą się tym, którzy swoją pracą, życzliwością 
i obecnością wsparli to „nutkowe” przedsięwzięcie. Z kolei wszystkim uczestnikom 
należy pogratulować pięknych prezentacji i zaangażowania. A już całkiem niedłu-
go kolejne „Betlejemskie Nutki”! 

[J.E.]



PIONOWO: 
1. Skrót WIN oznacza” Wolność i ….........”
2. Prezydent, który był inicjatorem Naro-
dowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.
3. Jak ma na imię syn Zdzisława Broń-
skiego.
8. To jest oznaka.
10. Przejął dowództwo 6 Brygady Wileń-
skiej po Łupaszce. 

POZIOMO:
4. Ta, co powiedziała „ Powiedzcie mojej 
babci, że zachowałam się tak jak trzeba”.
5. Czyje to zdjęcie?
6. Jak nazywa się miejsce pochówku 
Żołnierzy Wyklętych na warszawskich 
Powązkach ..................
7. Nazwisko przełożonego Zdzisława 
Brońskiego .................
9. Rozbił więzienie UB w Kielcach.

KRZYŻÓWKA PATRIOTYCZNA
DLA SPRAWDZENIA SWOJEJ WIEDZY O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH POLECAMY KRZYŻÓWKĘ!
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