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KOLEJNE INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH
Dzięki współpracy z powiatem siedleckim oddano do 

użytku dwie zmodernizowane drogi powiatowe: w Woli 
Wodyńskiej oraz Wodynie – Brodki. Prace na drogach 
powiatowych są współ�nansowane przez gminę. 

Przede wszystkim udało się zrealizować inwestycję 
w Woli Wodyńskiej, od dawna wyczekiwaną przez miesz-
kańców. Oprócz nowej nawierzchni, powstały chodniki, 
dzięki którym jest dużo bezpieczniej oraz kanalizacja 

11 czerwca 2018 r. w Senacie RP podsumowano Ogólno-
polski Konkurs ,,Sołtys Roku 2017”. Pan Edward Jagła, 
sołtys wsi Kołodziąż otrzymał wyróżnienie jako najdłużej 
urzędujący sołtys w Polsce. Sprawuje tę funkcję nieprze-
rwanie od 50 lat!

Celem konkursu było promowanie najbardziej aktyw-

nych sołtysów, postaw obywatelskich i troska o rozwój 
małych ojczyzn. Laureaci otrzymali statuetki, dyplomy 
oraz listy gratulacyjne od prezydenta Andrzeja Dudy.

Kompetentny, rzutki, oddany swej społeczności sołtys 
i aktywne zebranie wiejskie potra�ą zmieniać rzeczywi-
stość na lepsze - podkreślił prezydent Andrzej Duda 
w liście odczytanym podczas �nału konkursu „Sołtys Roku 
2017”. Sołectwo jest bowiem najbliższym mieszkańcom 
elementem samorządu terytorialnego, miejscem, w którym 
powstaje wiele cennych inicjatyw. Należą do nich między 
innymi przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego, 
który z powodzeniem od dwóch lat wdrażany jest na 
terenie gminy Wodynie (więcej informacji na stronie 2). 

Rozwój obszarów wiejskich w Polsce nie jest możliwy bez 
lokalnych liderów, w tym sołtysów, ich kompetencji 
i niestrudzonej pracy dla dobra wspólnego. Społeczność 
gminy Wodynie tworzy wielu ciekawych, mądrych i aktyw-
nych ludzi. Niewątpliwie wzorem dla nich od lat jest Pan 
Edward Jagła, któremu w imieniu społeczności naszej 
gminy gratulujemy oraz życzymy zdrowia i niegasnącej 
energii na kolejne lata służby!

deszczowa. W ten sposób został rozwiązany problem 
mieszkańców, którzy narzekali, że w centrum ich miejsco-
wości po opadach deszczu woda zbierała się na drodze. 
Do prac w centrum Woli Wodyńskiej gmina dołożyła 300 
tys. zł, pozostałe koszty powiat siedlecki pokrył ze swojego 
budżetu. Łączny koszt inwestycji przekroczył 2 mln zł.

Z kolei prace na drodze Wodynie – Brodki dotyczyły 
odcinka o długości 2 km 300 m i zakończyły się pod koniec 

lipca. Wartość inwestycji w tym przypadku przekroczyła 
850 tys. zł,  z czego 160 tys. zł dopłaciła gmina. 

Warto przypomnieć, że łącznie w tej kadencji udało się 
zrealizować 5 inwestycji na drogach powiatowych. Dotych-
czas wspólnymi inwestycjami były: budowa chodnika 
Wodynie - Wola Serocka, przebudowa drogi z Wodyń 
w kierunku Woli Wodyńskiej oraz krótki odcinek 
w Borkach.

Droga powiatowa nr 3648W w Woli Wodyńskiej 
(przed inwestycją)

Droga powiatowa nr 3648W w Woli Wodyńskiej 
(aktualnie)

Droga powiatowa nr 2259W na odcinku 
Wodynie-Brodki
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FUNDUSZ SOŁECKI W GMINIE WODYNIE
Od stycznia br. trwa realizacja wniosków 

sołectw dotyczących funduszu sołeckiego, tzn. 
realizacja zadań, które sołectwa w roku 
ubiegłym uznały za priorytetowe i przeznaczy-
ły na nie fundusz sołecki. Wodynie i Wola 
Serocka konsekwentnie od dwóch lat przezna-
czają środki na dobudowę oświetlenia uliczne-
go. W 2017 r. wykonane zostały projekty 
dobudowy dla tych miejscowości w miejscach 
wskazanych przez sołtysów, a w roku 2018 dwa 
nowe słupy stanęły  w  Woli Serockiej i w w Wo-
dyniach (ul. Północna i Słoneczna). Ponadto 
w Oleśnicy postawione zostały na boisku 
sportowym wiaty dla zawodników rezerwo-
wych, wykonano niwelacje terenu wokół 
boiska oraz kupiono wał do wałowania. 

Renata Maciejewska

Strażacy z Oleśnicy i Kołodziąża doposażyli 
swoje jednostki. W sołectwie Budy przy aktyw-
nym udziale mieszkańców ogrodzono teren 
działek, na których powstaje plac zabaw. Na tę 
chwilę znajduje się tam jedno urządzenie, ale 
już wiadomo, że przyszłoroczny fundusz 
sołecki mieszkańcy chcą przeznaczyć właśnie 
na plac zabaw. Ponadto w Helenowie i Jedlinie 
wykonane zostało żwirowanie dróg, zaś w Ko-
chanach uporządkowano pobocza i  rowy 
wzdłuż drogi gminnej Nr 361220W. Wiele 
innych zadań jest w trakcie realizacji, a już 
odbywają się zebrania w sołectwach, dotyczące 
funduszu sołeckiego na rok 2019, na które 
Sołtysi wraz z Radą Sołecką serdecznie zapra-
szają. 

- Gmina Wodynie przygotowuje się do trzeciego już 
fundusz sołeckiego… Nie żałuje Pan, że fundusz 
sołecki jest wdrażany w gminie, którą Pan zarządza? 
Słyszy się przecież głosy, że bez sensu jest dzielić 
budżet gminy na mniejsze zadania w każdej miejsco-
wości, że lepiej byłoby przeznaczyć środki na jedną, 
większą inwestycję…

- W tej kadencji wprowadziliśmy na terenie 
Gminy Wodynie Fundusz sołecki. To była 
jedna z moich najlepszych decyzji, na którą 
zgodziła się Rada Gminy! Fundusz faktycznie 
aktywizuje mieszkańców i edukuje ich. Przede 
wszystkim pokazuje, że budżet przewidziany 
na ich miejscowość, podobnie jak budżet 
gminy, to nie worek bez dna, a pieniądze 
trzeba wydawać rozważnie. Jednak podkreślę 
na wstępie: sukces funduszu sołeckiego to 
sukces przede wszystkim mieszkańców, nie 
Wójta czy Rady Gminy!

- Zapewne, jednak fundusz pomaga Wam 
w zarządzaniu gminą?

- Dotychczas mieszkańcy przychodzili do 
mnie i pokazywali, co należy pilnie zrobić. 
Teraz świadomość jest dużo większa. Kiedy 
ktoś do mnie przyjdzie i mówi, co w jego wsi 
wymaga pilnych prac, przypominam, że gdy 
robiliśmy zebranie sołeckie, to mieszkańcy 
podawali inne priorytety do wykonania. 
Potrzeby sołectw są dzięki temu lepiej słyszal-
ne.

- Częściej rozmawia pan teraz z ludźmi?
- Rozmawiałem zawsze, ale dzięki funduszo-

wi mieszkańcy więcej wiedzą o inwesty-
cjach, dowiadują się, co ile kosztuje, na co nas 
w danym momencie stać lub nie stać. Ta świa-
domość rodzi większe zrozumienie, a to z kolei 
buduje troskę o dobro wspólne.

- Czy zebrania wnoszą nowe pomysły?
- Okazuje się, że to co radni czy sołtysi 

mówią w imieniu mieszkańców podczas 
posiedzeń komisji czy sesji Rady Gminy, 
mimo, że robią to oczywiście w dobrej wierze, 

nie zawsze pokrywa się z oczekiwaniami 
samych mieszkańców. Na zebraniach można 
usłyszeć też różne inne pomysły, które dla 
mieszkańców są ważniejsze od tych, które 
podnoszą ich przedstawiciele. Ta różnorod-
ność cieszy, gdyż to właśnie jest prawdziwa 
demokracja.

- Czy dzięki funduszowi mieszkańcy bardziej 
szanują gminny pieniądze?

- Przede wszystkim mieszkańcy mają 
większą świadomość, że są to środki wyodręb-
nione z budżetu gminy, a nie pieniądze, które 
im spadły z nieba. Angażują się w większym 
zakresie, dają swoją pracę. Wszyscy wiemy, 
że kiedy już społeczność zaangażuje się 
bardziej, to później bardziej dba.

- Czy zdarzało się, że sołectwa dobrowolnie 
przekazywały swoje fundusze Gminie?

- Zdarza się, że inwestycje duże są wzmac-
niane funduszem sołeckim. Takie decyzje 
przekonują, że dana inwestycja jest ważna dla 
sołectwa. Tak było na przykład we wsi Żebracz-
ka, która do�nansowała swoim funduszem 
w wysokości 13 tys. zł kanalizację wartą 
2,5 mln zł.

- Na zakończenie: zapewne zebrania wiej-
skie, które odbywają się wieczorami i w wee-
kendy są dla Pana bardzo absorbujące?

- Często powtarzam, że to bardzo ważne, aby 
w zarządzaniu gminą uwzględniać głos miesz-
kańców. Jedną ze sposobności, aby wykazać, 
że nie są to puste słowa, jest mój udział 
w spotkaniach, dotyczących funduszu sołec-
kiego. Chwilami bywa to uciążliwe, szczegól-
nie gdy spotkania organizowane są w weeken-
dy, ale to mój wybór. Zawsze daję swobodę 
sołtysom w ustalaniu terminów zebrań, gdyż 
chcę, aby były one jak najdogodniejsze dla 
samych mieszkańców. Nie marudzę: taka 
praca! Ponadto myślę, że trzeba umieć czerpać 
radość z kontaktu z ludźmi, aby wytrzymać 
taki maraton spotkań sołeckich.

Dziękujemy za rozmowę!

WYWIAD Z WÓJTEM GMINY WODYNIE, 
WOJCIECHEM KLEPACKIM DOTYCZĄCY
FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Spotkanie z mieszkańcami wsi Jedlina

Zestawienie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji ze środków 
funduszu sołeckiego w 2018 r.

Sołectwo Nazwa zadania kwota planu
kwota

funduszu

Remont świetlicy wiejskiej w Borkach
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Borkach

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodkach

Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia działek 
o nr ewid. 434, 435, 436 w m. Budy
Budowa placu zabaw w m. Budy

Remont świetlicy wiejskiej w Czajkowie

Żwirowanie dróg gminnych 

Żwirowanie dróg gminnych
Odkrzaczania dróg gminnych

Naprawa drogi gminnej nr ewid działki 66 wraz z wykaszaniem 
poboczy

Remont świetlicy wiejskiej w Kamieńcu 
Zakup mundurów dla OSP Kamieniec

Uporządkowanie poboczy i rowów wzdłuż drogi gminnej 
Nr 361220W

Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego na Kołodziąż - Nowiny
Zakup sprzętu bojowego dla OSP Kołodziąż
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kołodziążu

Wykonanie wymiany dachu na świetlicy wiejskiej w Łomnicy
Zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej w Łomnicy

Budowa drogi betonowej na działce nr ewid. 620 w miejscowości 
młynki - do�nansowanie większego zadania inwestycyjnego do 
pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego

Zakup i montaż wiat stadionowych przeznaczonych dla 
zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Oleśnicy
Zakup wału do wałowania boiska sportowego w Oleśnicy
Niwelacja terenu wokół boiska sportowego w Oleśnicy

Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 281/9

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez wyposażenie 
jednostki OSP w Rudniku Małym w sprzęt bojowy - przedsięwzięcie 
wspólne sołectw Rudnika Małego i Rudnika Dużego

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez wyposażenie 
jednostki OSP w Rudniku Małym w sprzęt bojowy - przedsięwzięcie 
wspólne sołectw Rudnika Małego i Rudnika Dużego

Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Seroczynie - 
do�nansowanie większego zadania inwestycyjnego do pełnej 
wysokości środków funduszu sołeckiego

Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Soćkach

Przebudowa drogi gminnej nr 361215W - do�nansowanie w pełnej 
wysokości środków funduszu sołeckiego przypadających sołectwu 
na 2018 r.

Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr ewid. 
378
Zagospodarowanie terenu działki nr 255/3

Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Północnej 
i ul. Słonecznej

Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Wola
Serocka

Malowanie dachu na budynku OSP Wola Wodyńska
Dobudowa obiektów małej architektury na działce
nr ewid. 175/1

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żebraczka -
do�nansowanie większego zadania inwestycyjnego
w pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego
przypadającego sołectwu na 2018 r.

Łączna kwota: 358 559,43 zł

Borki

Brodki

Budy

6 500,00
6 564,45

11 908,30

4 480,40

5 000,00

12 756,14

8 979,40

7 445,85
4 000,00

9 133,55

11 918,27
5 000,00

9 287,71

4 000,00
4 000,00
8 571,43

7 400,00
5 047,84

12 062,46

13 500,00 

4 400,00
4 876,08

13 642,52

 
13 295,68 

 
12 409,30

35 378,07

11 677,07

12 948,84

4 000,00

5 210,63

31 061,79

13 565,45

10 000,00

12 930,23

15 607,97

Budy

Helenów

Jedlina

Kaczory

Kamieniec

Kochany

Kołodziąż

Łomnica

Młynki

Oleśnica

Ruda Wolińska

Rudnik Duży

Rudnik Mały

Seroczyn

Soćki

Szostek

Toki

Wodynie

Wola Serocka

Wola Wodyńska

Żebraczka

11 908,30

12 756,14

8 979,40

9 133,55

9 287,71

12 062,46

13 642,52

 
13 295,68 

 
12 409,30

35 378,07

11 677,07

12 948,84

31 061,79

13 565,45

15 607,97

13 064,45

9 480,40

11 445,85

16 918,27

16 571,43

12 447,84

22 776,08

9 210,63

22 930,23

Wykonanie wymiany dachu na świetlicy wiejskiej w Łomnicy

Zagospodarowanie terenu działki gminnej w Rudzie Wolińskiej 
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zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028

zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok

udzielenia pomocy �nansowej w 2018 roku Powiatowi Siedleckiemu na realizację inwestycji drogowych 

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na �nansowanie planowanego de�cytu budżetu

uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i doradców zawodowych zatrudnionego w przedszkolach i szkołach, 
dla których  organem prowadzącym jest Gmina Wodynie  

zmieniająca uchwałę nr XXVIII/140/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 18 września 2009 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli realizujących obowiązek pedagoga (Dz. U. Woj. Mazowieckiego 2009.170.4945) zmienioną uchwałą nr XIV/81/12 Rady Gminy Wodynie 
z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego 2012.4229) 

podziału Gminy Wodynie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

podziału Gminy Wodynie na stałe obwody, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wodynie w 2018 r.” 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na cele rolne 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 4 lat nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na cele rolne 

wyrażenia zgody na zamian nieruchomości w miejscowości Czajków i Seroczyn

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wodynie na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji 
i sposobu ich rozliczania

zatwierdzenia sprawozdania �nansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wodynie za 2017 rok

udzielenia Wójtowi Gminy Wodynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028

zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/265/18 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy �nansowej w 2018 roku Powiatowi Siedleckiemu 
na realizację inwestycji drogowych

udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wodynie

zmieniająca uchwałę NR XIX/132/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów będących mieszkańcami Gminy Wodynie

zmieniająca uchwałę NR XIX/133/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe 
warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania 
w sprawach związanych z realizacją lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów 
będących mieszkańcami gminy Wodynie

zmieniająca uchwałę NR XXI/146/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia radnego do pracy w Komisji do spraw 
opiniowania wniosków o przyznanie stypendium i nagród w ramach realizacji lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów będących mieszkańcami Gminy Wodynie

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018 - 2028

zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok

zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wodynie

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Wodynie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wodynie 

WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY WODYNIE, 
PODJĘTYCH W OKRESIE III-VII 2018

Pełny wykaz uchwał Rady Gminy Wodynie 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

Oprac. Justyna Masłowska

Pod koniec roku 2017 ogłoszony został nabór wniosków 
o pomoc �nansową z budżetu Województwa Mazowieckiego 
w roku 2018 w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2018. Uprawnionymi do ubiegania się 
o w/w pomoc były wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie 
z terenu Województwa Mazowieckiego. W ramach konkursu 
gminy te mogły złożyć maksymalnie dwa wnioski odnoszące się 
do dwóch różnych zadań, wskazanych uprzednio do realizacji 
przez sołectwa zlokalizowane na jej terenie. Dodatkowym 
ograniczeniem była kwota pomocy, którą gmina mogła otrzymać 
– łącznie 20 tys. na dwa zadania. 

W ramach opisanego powyżej naboru, Gmina Wodynie złożyła 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wodynie informuje, iż prowadzi 
konsultacje społeczne w celu opracowania możli-
wości gazy�kacji miejscowości gminy Wodynie. 

Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii 
mieszkańców w sprawie potrzeb i możliwości 
gazy�kacji miejscowości gminy Wodynie, których 
konsultacje dotyczą. 

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje 
wydzielony obszar gminy Wodynie, tj. miejscowo-
ści: Łomnica, Seroczyn, Wodynie. Konsultacje 
prowadzane są w okresie od 28 czerwca 2018 r. do 
1 października 2018 r. 

Konsultacje prowadzone są w następujących 
formach:

1) Badania opinii mieszkańców z wykorzysta-
niem formularza ankietowego, dostępnego 
w Urzędzie Gminy Wodynie oraz na stronie 
internetowej www.wodynie.eu;
2) Spotkań z mieszkańcami w zakresie tematu 
objętego konsultacjami;
3) Składania opinii i uwag drogą elektro-
niczną.

Mieszkańcy mogą składać swoje opinie, uwagi 
dotyczące przedmiotu konsultacji w formie pisem-
nej w sekretariacie Urzędu Gminy Wodynie 
lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: 
zastepca@wodynie.eu do dnia 1 października 
2018 r., przy czym decyduje data wpływu.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Wodynie. 

Wójt Gminy Wodynie
/-/ Wojciech Klepacki

KONSULTACJE SPOŁECZNE 
W CELU OPRACOWANIA 

MOŻLIWOŚCI GAZYFIKACJI 
MIEJSCOWOŚCI GMINY WODYNIE

Dzięki współpracy Gminy Wodynie z Samorządem Wojewódz-
twa Mazowieckiego największa miejscowość w naszej gminie 
pięknieje z każdym dniem. W Seroczynie powstaje oświetlenie 
uliczne i chodnik prowadzący do cmentarza para�alnego. 
Już niedługo zostanie ukończony obustronny chodnik na ulicy 
Dwernickiego oraz zatoka parkingowa przed cmentarzem na 
łącznej długości drogi 411m oraz niemal 1 km kanalizacji 
deszczowej, dzięki której woda z centrum miejscowości zostanie 
odprowadzona do rzeki Świder. Dobudowane zostanie oświetle-
nie uliczne do końca parkanu cmentarza oraz wymienione będą 
oprawy na lampy LED. Wartość robót realizowanych przez 
Województwo Mazowieckie to 1353000,00zł. Wartość opracowa-
nej dokumentacji projektowej, s�nansowanej przez Gminę 
Wodynie (dzięki której inwestycja jest realizowana) to 
42000,00 zł. Wartość dobudowy oświetlenia drogowego, �nanso-
wanego z budżetu Gminy Wodynie, to 97000,00 zł. 

Ponadto, dzięki dotacji uzyskanej za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, udało się doprowadzić do 

SEROCZYN PIĘKNIEJE

oświetlenia tzw. „Glinek”. Przy stawie pojawiły się 4 lampy 
solarne. Do�nansowanie z Urzędu Marszałkowskiego pokryło 
ponad 60% kosztów inwestycji, dzięki czemu mieszkańcy będą 
mogli korzystać z oświetlenia, które odtąd nie będzie obciążało 
budżetu Gminy. Staw nie jest jeszcze ogrodzony, brakuje wokół 
alejek i roślinności, ale z roku na rok staje się coraz bardziej 
urokliwym miejscem. Trzy lata temu udało się go odtworzyć  
z udziałem środków WFOŚiGW. Projekt zagospodarowania tego 
miejsca jest dosyć bogaty. W dalszej kolejności planuje się 
również rewitalizację starego cmentarza żydowskiego, znajdują-
cego się w sąsiedztwie stawu. Będzie to piękne miejsce do 
odpoczynku dla całych rodzin oraz atrakcja dla osób, które 
pasjonują się historią lub przyrodą! 

MAZOWIECKI INSTRUMENT AKTYWIAZACJI 
SOŁECTW MAZOWSZE 2018

dwa wnioski. Pierwszy wniosek dotyczył postawienia czterech 
wiat autobusowych: dwie w sołectwie Ruda Wolińska oraz dwie 
w sołectwie Oleśnica. Wiaty autobusowe stanęły przy wyremon-
towanych odcinkach drogi wojewódzkiej 803. Koszt czterech 
wiat to 23  158,29 zł, z czego 10  000,00 zł to pomoc �nansowa 
z budżetu Województwa Mazowieckiego. Drugi wniosek 
dotyczył zakupu urządzenia na plac zabaw w miejscowości 
Seroczyn. Nowe, duże urządzenie składające się z trzech wież, 
tablicy sensorycznej, dwóch ślizgów prostych o różnej wysokości, 

jednego ślizgu spiralnego, 
pomostu linowego, ścianki 
wspinaczkowej oraz rucho-
mego przejścia stanęło przy 
przedszkolu w Seroczynie. 
Dzięki temu plac zabaw 
stał się jednym z naj-
atrakcyjniejszych w okolicy. 
Koszt zestawu zabawowego 
to 23  030,00 zł, z czego 
10 000,00 zł to pomoc �nan-
sowa z budżetu Wojewódz-
twa mazowieckiego.
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W 2017 r. Spółdzielnia działała 
przede wszystkim w następujących 
segmentach usług: komunalnych, 
remontowo-budowlanych i wy-
kończeniowych, zagospodarowa-
nia i pielęgnacji zieleni, porządko-
wych i opiekuńczych. Przychody 
netto ze sprzedaży wyniosły 
ponad 267 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym od-
notować należy rozwój spółdzielni 
w zakresie posiadanego sprzętu. 
W grudniu 2017 roku uzyskała ona 
środki inwestycyjne w formie 
dotacji w ramach projektu „Ośro-
dek Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej w subregionie siedleckim” 
w wysokości 39 000 zł. Dzięki do�nansowaniu została zakupiona 
koparko-ładowarka oraz dmuchawa do liści. Możliwość świad-
czenia dodatkowych usług pozwoliła na zatrudnienie 3 dodatko-
wych osób. Spółdzielnia podejmowała również starania celem 
uzyskania dotacji w 2018 r. w wysokości 13 000 zł (planowany 
zakup: zagęszczarki, zamiatarki, pilarki spalinowej oraz opony 
do ciągnika rolniczego) oraz utworzenia jednego miejsca pracy. 

Działania spółdzielni zostały docenione przez Lokalną Grupę 
Działania Ziemi Siedleckiej wyróżnieniem pt.: „Ambasador 
Zmian Ziemi Siedleckiej”. LGD już po raz drugi przeprowadziła 
konkurs na wyłonienie „Ambasadorów”, nagradzając w ten 
sposób podmioty, które codzienną pracą przyczyniają się do 

W obradach wzięli udział: Pan Dariusz Stopa, reprezentujący 
Powiat Siedlecki, Członka Spółdzielni Socjalnej, Pan Wojciech 
Klepacki, reprezentujący Gminę Wodynie, Członka Spółdzielni 
Socjalnej, Pan Michał Gajowniczek, Prezes Spółdzielni Socjalnej. 
W obradach uczestniczył również Pan Hubert Pasiak, Zastępca 
Wójta Gminy Wodynie. 

Walne Zgromadzenie, oprócz przyjęcia sprawozdań, udzieliło 
absolutorium Zarządowi, postanowiło o przeznaczeniu zysku 
oraz opracowało kierunki dalszego rozwoju spółdzielni.

Spółdzielnia wygenerowała zysk netto wysokości 14 422,61 zł. 
Co ważniejsze, Spółdzielnia skutecznie realizuje cele, dla których 
została powołana. Przede wszystkim rośnie w niej zatrudnienie 
(na dzień 31.12.2017 roku zatrudnionych było 9 osób na umowę 
o pracę oraz jedna osoba na umowę zlecenie). 
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ SERWIS 
KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ W WODYNIACH ZA 2017 R.

FAKTY GOSPODARCZE

27 czerwca 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z Siedzibą w Wody-
niach, w trakcie którego podjęto m.in. uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu Spółdzielni Socjalnej Serwis 
Komunalny z Siedzibą w Wodyniach za 2017 r.

NIETUZINKOWA PROFILAKTYKA. PASJA. WIARA. MARZENIA. 

pozytywnych zmian w rejonie. Spółdzielnia otrzymała nagrodę 
w kategorii „Sektor gospodarczy”.

Rozwój spółdzielni upatrywany jest w kolejnych pro�lach 
działalności (w szczególności uruchomieniu sekcji brukarskiej 
oraz rozwoju usług budowlanych, związane z zakupem koparko-
-ładowarki). Przykłady funkcjonowania innych spółdzielni 
socjalnych osób prawnych oraz dotychczasowe doświadczenia 
spółdzielni napawają optymizmem. Przy założeniu dalszego, 
wspólnego zaangażowania Gminy Wodynie i Powiatu Siedleckie-
go oraz rosnącemu pozyskiwaniu zleceń prywatnych realny jest 
dalszy rozwój spółdzielni, który jest traktowany jako sukces 
komercyjny i ob�te owoce społeczne.

- Realizując nasz projekt w Seroczynie spotkałam otwartą, bezpośrednią młodzież, która pokazała, że potrafi szczerze i naturalnie rozmawiać o problemie uzależnień i zrobić 
o tym film. Moje spostrzeżenia potwierdzają, że w miejscowościach takich, jak Seroczyn sytuacja nie jest zła a młodzi ludzie nie są tak zagrożeni uzależnieniami, jak ich rówie-
śnicy w miastach – mówi Mirosława Paczóska ze Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem „Szansa“ w Siedlcach.

Stowarzyszenie Szansa już po raz drugi na terenie gminy 
Wodynie realizowało projekt „Pro�laktyka z �lmem w tle”. 
W ubiegłym roku uczestniczyła w nim młodzież z Wodyń, w tym 
roku – z Seroczyna. Ubiegłoroczny program, oparty  na  wspól-
nym przygotowaniu raperskiego klipu  mówiącego o pro�laktyce, 
przyniósł rezultaty. Dlatego w tym roku akcja była powtórzona. 
Tym razem młodzież nakręciła �lm.

Konkurs dla organizacji pozarządowych został ogłoszony 
w marcu przez Wójta Gminy Wodynie, rozstrzygnięty miesiąc 
później. Jeden ze złożonych i zakwali�ikowanych do realizacji 
projektów złożyło właśnie siedleckie Stowarzyszenie „Szansa“. 
Projekt zakładał kontynuację ubiegłorocznej akcji, wtedy zajęcia 
z dziećmi były prowadzone w Wodyniach. Tym razem uczniowie 
sami nakręcili �lm, a potem zaprezentowali go całemu środowi-
sku szkolnemu. Jego głównym przesłaniem było pokazanie, 
że bez  alkoholu można spędzać czas ciekawie i z pasją. 

GMINA WSPIERA PROFILAKTYKĘ

Młodzież sama napisała muzykę, scenariusz i (prawie!, bo pod 
opieką �lmowca i muzyka Pawła Przewoźnego) nakręciła �lm. 
Produkcja przypomina reportaż, krótki �lm dokumentalny. 
Uczniowie z Seroczyna w szkolnych murach mówią o uzależnie-
niach i szkodliwości używek. Potem dzielą się swoimi pomysłami 
na fajne życie, z dala od nałogów. 

Kiedy 26 czerwca, w Gminnym Ośrodku Kultury, �lm został 
pokazany, na wszystkich widzach zrobił ogromne wrażenie.   
Przede wszystkim dlatego, że został przygotowany przez 
młodzież w sposób, w jaki tylko młodzież może tra�ć do swoich 
rówieśników. Jednak pod wrażeniem byli dorośli, młodzież 
 osoby pracujące przy realizacji projektu – mówi wójt gminy 

PROFESJONALNA PRODUKCJA

Z rozbrajającą szczerością mówiły, że narkotyki i uzależnienia 
nie są im potrzebne do szczęścia. Były w tym autentyczne. To dało 
się poznać na przykład po tym, że nie było spuszczania oczu, 
oszukiwania, typowego dla sytuacji, kiedy dzieci mówią coś 
innego, niż robią – mówi Mirosława Paczóska.

Podczas spotkania z terapeutami z „Szansy” odpowiadając na 
pytania o uzależnienia od internetu, smartfonów i gier młodzież 
była jednak nieco zmieszana. – Po tej reakcji można było wywnio-
skować, że uzależnienie od gier w smartfonie jest ich problemem! 
– dodaje Mirosława Paczóska. Mimo to, koordynatorka projektu 
z Seroczyna wyjechała z Seroczyna podbudowana - Wydaje mi 
się, że młodzież na wsi jest mniej narażona na uzależnienia. 
Funkcjonuje w mniejszym gronie, wszystko jest bardziej widocz-
nie, bezpośrednie, transparentne. Ludzie mają ze sobą lepszy 
kontakt. W mieście łatwiej się ukryć ze swoim uzależnieniem – 
wyjaśnia. Dodaje, że w Seroczynie, czy to podczas rozmów 
z młodzieżą, czy z dorosłymi, nie natknęła się na przypadek 
uzależnienia.

CO IM ZAGRAŻA?

Dane zebrane do przygotowania �lmu, jak i sam �lm, były 
prezentowane na warsztatach i prelekcji  Pawła Przewoźnego 
podczas podsumowania projektu w dniu 26 czerwca w Gminnym 
Ośrodku Kultury. Uczestniczyła w nich młodzież i dorośli. 
Prelekcję „Scenariusz życia” przygotował Paweł Przewoźny. 
Pokazywał swoje �lmy, opowiadał o swojej twórczości, muzyce 
rapowej, pokazywał teledyski. Jego niestandardowy przekaz 
motywował do działania i poszukiwania pasji. Nie zabrakło 
rozrywki w postaci krótkiego koncertu hip – hop. 

Prezentacja �lmu przygotowanego przez młodzież została 
połączona z projekcją „SW- Historia Solidarności Walczącej” 
w reżyserii Pawła Przewoźnego. Film który na VI Festiwalu Filmu 
Niezależnego „Okno” w Olsztynie, zajął II miejsce świetnie 
wpisał się nie tylko w program pro�laktyczny, ale i trwające przez 
cały 2018 rok w gminie Wodynie patriotyczne obchody Roku 
Niepodległej.

NIESZTAMPOWO O HISTORII

Tekst udostępniony dzięki uprzejmości portalu 
naszpowiatsiedlecki.pl

Wodynie Wojciech Klepacki.
Mirosława Paczóska podkreśla, że w Seroczynie spotkała się 

z bardzo otwartą i rezolutną młodzieżą. A Zastępca Wójta - 
Hubert Pasiak dodaje: - Dzieci z ogromną starannością i profesjo-
nalizmem zebrały materiał dotyczący skali uzależnienia młodzie-
ży od papierosów, narkotyków, alkoholu, miały dane procentowe, 
mówiły o uzależnieniu od internetu, grach komputerowych. 
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Nr 12/2018 (sierpień 2018)

Ks. Andrzej Kieliszek

CZYM JEST WSPÓŁUZALEŻNIENIE?
W bieżącym numerze „Przeglądu Wodyńskiego” pragnę 

podjąć temat tzw. współuzależnienia. Współuzależnienie dotyczy 
osoby dorosłej, żyjącej w bliskim związku z osobą uzależnioną. 
Tą osobą może być żona uzależnionego, może nią być jego matka. 
Jednak tak, jak zwykło się dla uproszczenia przyjmować, 
że w rodzinie alkoholowej alkoholikiem jest mąż, chociaż zdarza 
się, że osobą uzależnioną jest kobieta – jego żona, tak i teraz 
przyjmiemy, że osobą współuzależnioną jest żona. 

Do niedawna można było spotkać się z trochę schematycznym 
myśleniem na temat współuzależnienia. Po pierwsze, najczęściej 
nazywało się je koalkoholizmem. Myślenie było typu: „Jeżeli on 
jest alkoholikiem, jego żona jest koalkoholiczką”. Tymczasem 
prawda jest nieco inna. Jeżeli on się uzależnił, to jest bardzo 
prawdopodobne, że u żony występuje współuzależnienie. Jest to 
bardzo prawdopodobne, ale wcale nie musi tak być. Nawet jeżeli 
występuje współuzależnienie u różnych kobiet, to u jednej może 
ono być bardzo silne, a u drugiej o wiele słabsze. 

Czym jest współuzależnienie? Przede wszystkim nie jest ono 
chorobą, jak alkoholizm. Tym bardziej nie jest chorobą nieule-
czalną. Współuzależenie jest pewnym zaburzeniem w funkcjono-
waniu osoby. To zaburzenie obrazowo może być ujęte w formie 
następującego określenia: „Tak, jak życie alkoholika kręci się 
wokół butelki, tak życie osoby współuzależnionej kręci się wokół 
alkoholika”. Alkoholik jest skoncentrowany na alkoholu. Nawet, 
jeżeli w danym momencie nie pije, to myśli kiedy, z kim i gdzie 
wypić. Nawet, jeśli aktualnie utrzymuje abstynencję, to liczy te 
trzeźwe dni i delektuje się nimi. Coś podobnego występuje 
u osoby współuzależnionej. Albo zajęta jest ograniczaniem picia 
przez alkoholika, albo powstrzymuje go przed pójściem na picie, 
albo sprząta po jego piciu, albo cieszy się jego trzeźwymi dniami. 

Ponieważ zajmuje się pijącym mężem, nie ma czasu dla siebie, by 
o siebie zadbać, by zaspokoić swoje potrzeby. Można więc powie-
dzieć, że osoba współuzależniona żyje nie swoim życiem, ale 
życiem osoby uzależnionej, a to przecież nie jest czymś normal-
nym. 

Współuzależnienie, to trwanie przez osobę współuzależnioną 
w sytuacji, która ją niszczy. Normalnie człowiek wycofuje się 
z sytuacji, która jest dla niego zagrożeniem, ucieka z sytuacji, 
która go niszczy. Jest to skutek działania w nim tzw. mechani-
zmów obronnych. U osoby współuzależnionej ma się wrażenie, 
jakby te mechanizmy nie działały. Często jest tak, że alkoholik 
pije, wszczyna awantury, bije, nie daje pieniędzy na utrzymanie 
rodziny, czasami nawet wynosi z domu i sprzedaje różne rzeczy 
na alkohol, a ona dalej trwa w takiej sytuacji. Nie wnosi sprawy 
o znęcanie się nad rodziną, nie wzywa policji na interwencje, nie 
podaje o alimenty, nie próbuje się odseparować. Z boku patrząc 
nasuwa się skojarzenie, że funkcjonowanie osoby współuzależ-
nionej przypomina funkcjonowanie osoby sparaliżowanej, która 
nie jest zdolna do wykonania określonych ruchów. 

Oczywiście nie znaczy to, że osoba współuzależniona w tej 
sytuacji nie podejmowała wcześniej żadnych działań. Te jej 
działania można podzielić na trzy grupy: 

1. Najpierw osoba współuzależniona próbuje zmienić 
sytuację, w której tkwi, a więc usiłuje zrobić coś, żeby on nie 
pił. A więc: zabiera mu kieliszek na przyjęciu, chowa lub 
wylewa alkohol, nie chodzi z nim na imprezy alkoholowe, 
odpędza kolegów, by go nie wyciągali na picie, wymusza 
obietnice, wysyła do kościoła, by podpisał przyrzeczenie 
abstynenckie, raz błaga ze łzami, kiedy indziej przeklina itd. 

2. Gdy przekona się, że żaden z tych sposobów nie pomaga, 

Ks. Andrzej Kieliszek
Specjalista psychoterapii uzależnień

Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości Diecezji Siedleckiej 

Nie musi tak być! Tak, jak alkoholicy mogą otrzymać 
skuteczną pomoc, tak ta pomoc jest dostępna również 
osobom współuzależnionym. Jest to profesjonalna terapia 
współuzależnień czy wspólnot samopomocowych AL-ANON. 

usiłuje wycofać się z tej sytuacji. Na początku grozi pijącemu 
mężowi, że wyprowadzi się z domu. Ucieka do sąsiadów na 
noc, gdy wróci pijany i się awanturuje. Potem być może 
wyprowadza się do mamy, zabierając ze sobą dzieci. Problem 
w tym, że potem z zasady nabiera się na obietnice poprawy 
ze strony męża i wraca do domu. 

3. Kiedy i ten sposób poradzenia sobie w alkoholowej 
sytuacji zawodzi; osoba współuzależniona usiłuje zmienić 
siebie, żeby mniej cierpieć, żeby jakoś przeżyć. A więc usiłuje 
dostosować się do pijanych pretensji męża, nie zaczepiać go, 
by nie sprowokować do awantury, ustępować i przytakiwać, 
nawet, jeżeli się z nim nie zgadza. 

Tego typu wysiłki podejmowałby każdy człowiek w podobnej 
sytuacji. Problem w tym, że osoba współuzależniona podejmuje 
je ciągle, mimo, że nie przynoszą one oczekiwanych rezultatów. 
Podejmuje je ciągle mając złudne przekonanie, że ma decydujący 
wpływ na życie swego męża – alkoholika, że to od niej zależy to, 
czy będzie dalej pił, czy nie. Jeżeli jeden sposób zawiódł, chwyta 
się drugiego. Jeżeli coś raz się nie udało, mobilizuje swoją energię 
i powtarza działanie ze złudnym przekonaniem, że może tym 
razem się uda. Patrząc z boku ma się wrażenie, że osoba współ-
uzależniona jest zaplątana w jakąś pajęczynę. Szarpie się, próbuje 
się z niej uwolnić, ale im bardziej się szarpie, tym bardziej się 
zaplątuje, tym bardziej opada z sił. Alkoholik z kolei staje się 
coraz bardziej pewny siebie, coraz bardziej zuchwały, coraz 
bardziej bezkarny, bo i niby dlaczego ma się taki nie czuć. 
Przecież nie jeden raz przekonał się, że jak przepije pieniądze, to 
żonie wystarczy jej pensja, jak zaniedba jakieś obowiązki, to 
zajmie się tym żona, itd. On dobrze wie, że prokuratorem to żona 
tylko go straszy, bo nawet policji nie wzywa. Nawet jak się wypro-
wadzi z domu z dziećmi, to i tak za kilka dni wróci. 

Współuzależnienie niszczy osobę współuzależnioną i niszczy 
ją we wszystkich sferach jej funkcjonowania. Ślady zniszczeń 
można dostrzec na ciele żony pijącego męża. Czasami są to ślady 
�zycznej przemocy: podbite oko, skaleczenie. Częściej są to 
schorzenia powstałe na skutek życia w chronicznym stresie np.: 
nerwica, wrzody żołądka. Mogą być inne choroby, które być może 
i tak pojawiłyby się u danej osoby, ale na skutek tego, że żyje ona 
z osobą pijącą, mają ostrzejszy przebieg, a ich leczenie jest 
bardziej zaniedbane. 

W sferze emocjonalnej u osoby współuzależnionej występuje 
szereg przykrych i bolesnych uczuć i emocji. Jej życie emocjonal-
ne wypełniają przypływy i odpływy cierpienia. Dochodzi niekie-
dy do tego, że jednym przyjemnym uczuciem staje się uczucie 
ulgi, które pojawia się, gdy alkoholik zakończy ciąg picia. Osoba 
współuzależniona przeżywa skrajne uczucia. Zmiana następuje 
także w myśleniu. Można w nim dostrzec pewne intelektualne 
schematy, które usprawiedliwiają to, że rezygnuje z możliwych 
form obrony czy z wycofania się i niszczącej ją sytuacji. Co więcej: 
uzasadniają to, że rezygnuje z korzystania pomocy z zewnątrz. 
Są to schematy myślowe typu: „Taki to już los kobiet. Każdy musi 
dźwigać swój krzyż. Jakby to wyglądało, gdyby żona na własnego 
męża policję wezwała. Nie należy ze swoimi cierpieniami wycho-
dzić na zewnątrz. Brudy należy prać we własnym domu”.

Oczywiście trzeba dodać, że takie myślenie i postępowanie nie 
tylko obraca się przeciwko osobie współuzależnionej, ale także 
przeciw alkoholikowi. Jeśli żona się nie broni, nie protestuje, ale 
toleruje jego picie, zamiast zdecydować się na leczenie, on dalej 
będzie pił. Być może w końcu się zapije czy umrze w innych 
okolicznościach z powodu swego picia. Wtedy żona bezpowrotnie 
straci męża, a dzieci ojca.



17 czerwca 2018 r. odbył się kolejny Piknik Rodzinny. 
W tegorocznym programie artystycznym zaprezentowali się 
uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej, klasy gimna-
zjalne oraz przedszkolaki. Występy odbyły się przy licznie 
zgromadzonej publiczności, która gromkimi brawami nagra-
dzała pięknie przygotowanych artystów. 

Tradycyjnie już wszystkich przybyłych gości powitała Pani 
Dyrektor Ewa Cizio, a tuż po jej wystąpieniu na scenę 
wkroczyły przedszkolaki. Pięknie ubrane dzieci rozbawiały 
rodziców, dziadków, koleżanki i kolegów…. 

Następnie wystąpiły dzieci 
z młodszych klas szkoły 
podstawowej oraz starsi 
uczniowie, którzy w tym ro-
ku przygotowali tradycyjne 
tańce narodowe większości 
krajów europejskich. Barwne 
stroje uczniów uświetniły 
występ. 

Na zakończenie odbył się konkurs rodzinny „Koło fortuny” 
oraz animacje przygotowane przez organizatorów. W czasie 
imprezy wszystkie dzieci mogły korzystać z dmuchańców, 
kręgli plenerowych oraz kawiarenki przygotowanej przez 
rodziców. 
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SZKOLNE
WODYNIE - WAKACYJNA AKCJA 
OBRĄCZKOWANIA BOCIANÓW

Tuż po zakończeniu roku szkolnego, 
26 czerwca 2018 r. uczniowie wodyńskiej szkoły 
wzięli udział w niezwykłym wydarzeniu - 
obrączkowaniu bocianów. Akcja odbyła się 
w miejscowości Wola Serocka, a przeprowadził 
ją znany już dzieciom ekolog działający na rzecz 
ochrony bocianów - Ireneusz Kaługa wraz 
z innymi członkami "Grupy Ekologicznej". 

W tym roku szkolnym wielu uczniów szkoły 
zaangażowało się w akcję, aby mieć wpływ na 
pomoc tym pięknym ptakom. Uczniowie 
zbierali pieniądze na obrączki, a następnie 
otrzymywali certy�katy i wybierali imiona dla 
ptaków. Mimo, że rozpoczęły się wakacie, liczna 
grupa przybyła do szkoły, aby uczestniczyć 
w nietypowym wydarzeniu...

WODYNIE - Z WIZYTĄ NA FESTIWALU 
NAUKI I KULTURY W CEGŁOWIE

15 czerwca 2018 r. grupa 34 wodyńskich uczniów, pod opieką 
pani M. Jaroszewskiej, M. Gadomskiej i E. Stosio, wzięła udział 
w XIV Festiwalu Nauki i Kultury zorganizowanym przez nauczy-
cieli Zespołu Szkolnego w Cegłowie. Nasi uczniowie mieli okazję 
uczestniczyć w zajęciach warsztatowych i wykładach, których 
celem było przekazanie "wiedzy naukowej w ciekawy i  przystępny 
sposób, inny, niż zazwyczaj robi się to na lekcji". Zajęcia poprowa-
dzili licznie zaproszeni goście, którzy z entuzjazmem i zaciekawie-
niem dzielili się swoją pasją. 

Należy wspomnieć, że w tym roku szkolnym to już trzecie 
spotkanie naszych uczniów z „promocją" nauki prowadzoną przez 
nauczycieli z Cegłowa. Dziękujemy dyrekcji Zespołu Szkolnego 
w Cegłowie za zaproszenie do udziału w festiwalu. Bardzo cieszy-
my się z takiej współpracy i mamy nadzieję, że będzie się ona dalej 
rozwijać. 

Oprac. Iwona Pawlak

Oprac. Emilia Stosio

PIKNIK RODZINNY 
W ZESPOLE SZKÓŁ 

W WODYNIACH

Oprac. A. Szostek

Święto Szkoły, które w bieżącym roku szkolnym obchodziliśmy 
20 marca, skupiło się przede wszystkim na uczczeniu Patrona 
Szkoły oraz działaniach patriotycznych  związanych z  100. rocznicą 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie zabrakło też akcentu 
wolontariatu i ceremonii powitania wiosny.

Dzień zapowiadał się pracowicie. W planie było wiele działań, 
które rozpoczęliśmy od uroczystej akademii poświęconej Patrono-
wi. Montaż słowno – muzyczny, podczas którego została przypo-
mniana biogra�a Józefa Dwernickiego i krótki zarys historii szkoły, 
pod kierunkiem pań Anny Kazimierczak i Anny Osiak, przygoto-
wali uczniowie klasy VI i VII. Zaraz po występach przeprowadzony 
został konkurs wiedzy o Patronie, w którym rywalizowali ze sobą 
uczniowie z klas III –VII. Nagrodzonych zostało aż 5 osób: Oliwka 
Płatkowska (klasa III), Konrad Karczewski (klasa IV), Małgosia 
Kublik (klasa VI), Donata Dzik (klasa VI) i Karol Skóra (klasa VI). 
Budujący jest fakt, że uczniowie coraz lepiej znają sylwetkę gen. 
Józefa Dwernickiego.

Kolejnym punktem dnia był quiz o tematyce wiosennej przygoto-
wany przez panią Monikę Świętochowską. Wszyscy uczniowie 

DNIA 19 CZERWCA 2018 R. BYLIŚMY NA WYCIECZ-
CE W LUBLINIE.

Pierwszym punktem w planie wycieczki było zwiedzanie 
kompleksu parkowo – zamkowego   w Kozłówce. Pałac 
wzniesiono około 1742 roku dla rodziny Bielińskich 
według projektu Józefa Fontany. W roku 1799 stał się 
własnością rodziny Zamoyskich. Przebudowany przez 
Konstantego Zamoyskiego w latach 1897–1914. 
We wnętrzach pałacowych zachował się autentyczny 
wystrój z przełomu XIX i XX. W każdym pokoju podziwia-
liśmy przepiękne wnętrza oraz obrazy pięknej Zo�i.

Następnie odwiedziliśmy Muzeum Wsi Lubelskiej. 
W skansenie widzieliśmy stare zabudowania sprzed wojny. 
Były tam zagrody wiejskie: chałupy, stodoły, studnie 
wykonane z drewna. Obok domów znajdowały się warzyw-
no-ziołowe ogródki otoczone płotami z drewna lub 
chrustu.

W muzeum widzieliśmy również stare kapliczki 
przydrożne, krzyże, kościoły, dwory, czworaki oraz wiatrak 
i kuźnię. Bardzo podobał nam się duży wiatrak zbudowany 
w stylu holenderskim. Pochodził  z Zygmuntowa. Wyrabia-
no w nim mąkę pszenną, śrutę jęczmienną i owsianą oraz 
kaszę. Miał on dużo trybów, które obracając się mieliły 
zboże.

Kolejnym punktem naszej wycieczki był Ogród 
Botaniczny. Zachwyciły nas swoim wyglądem ciekawe 
gatunki roślin, które można było dotykać wąchać, smako-
wać oraz  przeprowadzać eksperymenty.

 Potem pojechaliśmy na Zamek Lubelski. Pan wiedział 
dużo o zamku, opowiadała nam o tym, jak został on 
zburzony, a potem obudowany i wykorzystywany do 
przetrzymywania więźniów od pierwszej połowy XIX w. 
Budynek ten jest obecnie siedzibą Muzeum Lubelskiego. 
Chodziliśmy uliczkami Lublina i Starego Rynku. Naszą 
uwagę przykuła ulica Rybna i fruwające nad nami ryby. 
Dowiedzieliśmy się skąd pochodzi nazwa Lublina. Byliśmy 
bardzo podekscytowani wyprawą do przeszłości. 

W drodze powrotnej 
wymienialiśmy zdania 
między sobą o odczu-
ciach, jakie wypełniały nas 
w tamtych niezwykłych 
miejscach.

Oprac. Katarzyna Rosada

RUDA WOLIŃSKA - 
ŚWIĘTO SZKOŁY

w zespołach  rywalizowali ze sobą w kategorii znajomości oznak 
wiosny. Tym razem liczyła się nie tylko wiedza, ale i re�eks. 
Uczniowie młodsi poradzili sobie lepiej niż ich starsi koledzy. 
Czyżby baczniej przyglądali się temu co wokół nich się dzieje 
i jak zmienia się świat w poszczególnych porach roku? Po ekscy-
tującej konkurencji   nadszedł czas   na   wiersze i piosenki 
o tematyce wiosennej w wykonaniu uczniów klas 0-III. Nie 
wiadomo czy to pełne radości treści, czy też aura astronomicznej 
wiosny sprawiły, że z za chmur wyjrzało słońce i od razu wszyst-
kim zrobiło się  przyjemniej.

Po chwili odprężenia znów nastąpił powrót w klimaty patrio-
tyzmu. Goszczący u nas  uczniowie klasy II Gimnazjum w Wody-
niach  zaprezentowali montaż – słowno-muzyczny dotyczący 
Katynia oraz przybliżyli sylwetki Żołnierzy Wyklętych. Wszystko 
zostało przygotowane w ramach realizowanego przez nich, pod 
opieką pani Stanisławy Urbanek, projektu edukacyjnego „Czy 
pozostaną po nas tylko guziki?”.  Były oczywiście krzyżówki, 
rebusy i puzzle. Uczniowie klas IV-VII mieli okazję nie tylko 
poszerzyć swoją wiedzę historyczną, ale przede wszystkim 
sprawdzić już nabytą, wykazać się spostrzegawczością i re�eksem 
w układaniu puzzli. Dobrym przykładem, mobilizującym do 
zaangażowania uczniów był fakt, że mogli podczas wystąpienia 
obserwować naszych absolwentów – swoich starszych kolegów, 
którzy dwa lata temu opuścili  mury naszej szkoły. Skupienie 
i podziw  nie opuszczały uczniów przez całe wystąpienie. Była to 
naprawdę cenna lekcja historii i wychowania dla naszej młodzie-
ży. Pokazania miłości do ojczyzny i heroicznych postaw przod-
ków. Jak powiedział Józef Piłsudski: „Kto nie szanuje i nie ceni 
swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości 
ani prawa do przyszłości”.

Kolejne działanie odnosiło się do bezinteresownego  niesienia 
pomocy, czyli wolontariatu. Uczniowie klasy VI i VII zaprezento-
wali scenki zatytułowane „Pomocna dłoń”, przygotowane pod 
kierunkiem pani Anny Adamiak. Wniosek nasuwający się po 
obejrzeniu wystąpień   jest jeden, wokół nas żyje wiele osób 
potrzebujących wsparcia. W tym „zapędzonym świecie” ludzie 
niejednokrotnie czują się samotni. Nie wszyscy jednak potra�ą 
się  do tego  przyznać. Nie chcą, a może wstydzą się głośno mówić 
o swoich kłopotach. Wystarczy uważnie się rozejrzeć. Pomagać 
można na różne sposoby. Czasami tak niewiele potrzeba, żeby 
uszczęśliwić drugą osobę. Istotny jest każdy pozytywny gest 
Wystarczy uśmiech, dobre słowo czy uścisk dłoni. A my staramy 
się uczyć naszych uczniów empatii i szacunku.

Po tej chwili re�eksji uczniowie wraz z wychowawcami roze-
szli się do klas i z zapałem zabrali się do przygotowania plakatów 
nt „Rok Niepodległej” i „100. rocznica odzyskania przez Polskę  
niepodległości” oraz Kodeksu Postaw Patriotycznych. Zadanie 
wbrew pozorom okazało się trudne. Treści dotyczące niepodle-
głości – wątki historyczne, a więc wątki z przeszłości i tradycji  
trzeba było odnieść do współczesnych i bieżących wydarzeń. 
Uczniowie wykazali się jednak dużą dojrzałością patriotyczną 
i kreatywnością. Wykonane przez nich plakaty zdobią sale lekcyj-
ne i korytarze naszej szkoły.

Ostatnim elementem dnia, po wyczerpujących zajęciach, było 
pożegnanie zimy (symbolu –  kukły wykonanej przez uczniów 
klasy VI)  i uroczyste powitanie wiosny. Wszyscy udaliśmy się na 
plac szkolny. Było bardzo wesoło. Uczniowie oczywiście nie 
zbagatelizowali ostatnich oznak zimy i leżącego śniegu. I tym 
optymistycznym akcentem zakończyliśmy świętowanie.

Oprac. Anna Osiak

RUDA WOLIŃSKA - 
WYCIECZKA DO LUBLINA
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KLIMATY
Rodzina to najważniejsze środowisko, które kształtuje i wy-

chowuje małego człowieka. Pomagają w tym procesie rozmaite 
instytucje, ale żadna z nich nie ma takiej wartości i znaczenia, jak 
rodzinny dom, w którym mama i tata, wraz z dziadkami, uczą 
dzieci, co i dlaczego jest 
w życiu najważniejsze. Przed-
szkole w Seroczynie, zawsze 
w kalendarzowej okolicy Dnia 
Mamy, Dziecka i Taty, przygo-
towuje Piknik Rodzinny, 
podczas którego całe rodziny 
wspólnie i radośnie bawią się, 
i świętują.

Tegoroczny piknik odbył się 
7 czerwca. Trzy grupy przedszkolne, pod kierunkiem swoich 
opiekunek, przygotowały część artystyczną, w której zaprezento-
wały piękne wiersze, piosenki i tańce. Rodzice otrzymali od 
swoich pociech upominki, a sami przygotowali wcale nie taki 
skromny poczęstunek: były pyszne pieczone kiełbaski i wiele 
innych smakołyków.

Na koniec wszyscy udali się na szkolne boisko, gdzie Druhowie 
z Jednostek OSP w Seroczynie i Żebraczce zaprezentowali sprzęt 
gaśniczy oraz zapewnili świetna zabawę w…pianie!

To był piękny i pogodny - nie tylko słonecznym niebem - 
dzień!

Są takie dni, kiedy wszyscy, patrząc w przeszłość, zadają 
sobie zgodnie jedno pytanie: „Mój Boże, kiedy to zlecia-
ło???” Jednym z takich dni jest niewątpliwie dzień zakończe-
nia roku szkolnego, a najczęściej spoglądającymi w prze-
szłość są tego dnia niewątpliwie absolwenci gimnazjum, dla 
których jest to jednocześnie ostateczne zakończenie jednego 
z etapów edukacji…

22 czerwca 2018 r. zakończyliśmy zajęcia dydaktyczne 
w roku szkolnym 2017/2018. Trzy dni wcześniej odbyło się 
posiedzenie klasy�kacyjne Rady Pedagogicznej, na którym 
zapadły najważniejsze chyba tegoroczne decyzje. Podjęta 
została uchwała, mocą której 162 uczniów uzyskało promo-
cję do następnej klasy. W tej grupie znalazło się aż 26 
uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej i klas II-III gimna-
zjum, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem (średnia 
minimum 4,75 i bardzo dobre sprawowanie) oraz 24 wyróż-
nionych uczniów klas I – III SP. Wszyscy wyróżnieni ucznio-
wie otrzymali nagrody książkowe.

Troje uczniów naszej szkoły: Alicja Wicińska (IIIg) oraz 
Paweł Eleryk i Krystian Kania z klasy V otrzymało stypen-
dium Wójta Gminy Wodynie, które ma formę jednorazowej 
nagrody �nansowej dla uczniów spełniających kryteria 
określone w regulaminie  (określona średnia ocen i sukces 
w konkursie na poziomie powiatu). Wielu uczniów otrzyma-
ło dyplomy i nagrody za udział i sukcesy w rozmaitych 
konkursach szkolnych i gminnych.

Jak zwykle wyjątkowo przeżywali ten dzień nasi absolwen-
ci – uczniowie klasy trzeciej gimnazjum, których już dzień 
wcześniej pięknie poże-
gnali ich młodsi kole-
dzy. Oni z kolei będą już 
w przyszłym roku ostatnią 
trzecia klasą gimnazjum. 
Przynajmniej na razie 
ostatnią…

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w Intencji Ojczyzny. 
O�cjalna część Festynu odbyła się w Sali sportowej. Tu taj dyr. 
Jan Polak powitał wszystkich, a krótkie wystąpienia wygłosili 
Wójt Gminy Wojciech Klepacki i Bogdan Olszewski, który 
reprezentował Posła na Sejm, Ministra Gospodarki Krzysztofa 
Tchórzewskiego oraz Senatora RP Waldemara Kraskę, „Tym, co 
dawno przeminęli hołd składają ci, co przyszli…” – to motto 
programu słowno-muzycznego zaprezentowanego przez szkol-
ną młodzież. Widzowie mogli również podziwiać układ tanecz-
ny „Walc Barbary” w wykonaniu trzeciej klasy gimnazjum, 
wystawę „Niepodległość widziana oczami dziecka” oraz "Kącik 
czytania "Nocy i dni".

Sportowa część Festynu odbyła się, dzięki pięknej i słonecznej 
pogodzie, na szkolnym boisku. W czterech biegach wystartowa-
ło łącznie 191 uczestników! W poszczególnych biegach zwycię-
żali: Emil Kozicki, Bartosz Bieniek, Kuba Kania i Łukasz 
Staniak. W kategorii drużynowej zwyciężyła Szkoła Podstawowa 
w Seroczynie. Na podium stanęło aż 28 uczestników, którzy 
otrzymali dyplomy, medale i nagrody. Wśród wszystkich uczest-
ników biegów rozlosowano dodatkowo ponad 60 sportowych 
nagród.

Na „festynowej scenie” zaprezentowali się najmłodsi artyści 
z Przedszkola w Seroczynie oraz rodzinny zespół muzyczno-
wokalny Angels Band. Wokół sceny również nie brakowało 
atrakcji: place zabaw, mechaniczne koniki i samochodziki, 
a także… pyszne smakołyki przygotowane przez Radę Rodzi-
ców. Szkolny Samorząd przeprowadził tradycyjną loterię, 
w której rozlosowano ponad 50 atrakcyjnych pamiątek. 

To była piękna, radosna i pogodna Rocznica Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja! Już w przyszłym roku czeka nas kolejna taka 
uroczystość…

XXVII Festyn 3 Maja był kolejnym przystankiem 
w wędrówce po ścieżkach Niepodległości. W tym roku 
jest to wędrówka szczególnie ważna i uroczysta, bo 
świętujemy przecież setną rocznicę odzyskania wolno-
ści. Historia Festynu w Seroczynie stanowi już ponad 
czwartą część tego stulecia.

Podróże kształcą – to porzekadło jest naprawdę bliskie 
prawdy, przy spełnieniu jednak jednego, bardzo ważnego 
warunku: podróżujący muszą chcieć się czegoś nauczyć. 
Inaczej nawet setki przejechanych kilometrów niczego nie 
zmienią i z najdłuższej nawet podróży wrócimy niekoniecz-
nie mądrzejsi. Jesteśmy przekonani, że nasi turyści, nawet 
jeżeli nie udało im się przywieźć ze sobą zbyt wielu zapamię-
tanych wiadomości, wzbogacili się przynajmniej o rozmaite 
doświadczenia.

W czerwcu odbyły się dwie duże wycieczki edukacyjno 
turystyczne. Zaplanowane zostały w tym samym terminie, 
aby w jak najmniejszym stopniu zdezorganizować pracę 
szkoły. Uczniowie klas IV-VI wyruszyli na trasę Biskupin – 
Gniezno – Poznań – Kruszwica, natomiast ich starsi koledzy 
i gimnazjaliści podróżowali po Pomorzu zwiedzając min. 
Gdańsk. Westerplatte, Sztutowo, Krynicę Morską i Malbork, 
a nocując w Jantarze – w pensjonacie prowadzonym przez 
absolwentkę naszej szkoły. Obydwa wyjazdy zostały bardzo 
starannie zaplanowane i przygotowane, a zapewniona obsłu-

ga przewodników niewąt-
pliwie podniosła meryto-
ryczną i edukacyjną war-
tość wyjazdów.

Starszym kolegom „po-
zazdrościli” najmłodsi, któ-
rzy wraz ze swoimi opieku-
nami wyruszyli do Warsza-
wy . Uczniowie klasy pierw-

szej i grupa „0” udali się na Lotnisko im. F. Chopina oraz 
wzięli udział w warsztatach wypiekania pizzy.

To był naprawdę turystyczny początek czerwca! Być może 
właśnie dzięki temu udało się nabrać wiele sił, by powal-
czyć o… promocję i jak najlepsze wyniki na szkolnych 
świadectwach.

18 czerwca 2018 r. w ramach realizacji przez szkołę działań 
związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodle-
głości został zorganizowany przez panie Annę Osiak i Iwonę 
Świerczewską rajd rowerowy „Śladami miejsc pamięci narodo-
wej”. Uczestnikami rajdu byli uczniowie z klas VI i VII. Głów-
nym celem wyprawy był przejazd pod  pomnik gen. Józefa 
Dwernickiego pod Stoczkiem Łukowskim, a tym samym 
oddanie hołdu Patronowi naszej szkoły. Dodatkową atrakcją 
miał być pobyt na Izydorach, a konkretnie rozrywka w parku 
linowym.

Po wyczerpującej podróży, trasą Ruda Wolińska – Młynki – 
Wola Wodyńska – Soćki –  Toczyska – Zgórznica, dotarliśmy do 
celu. Podziwialiśmy usytuowany malowniczo na wzgórku, 
piękny pomnik gen. Dwernickiego, upamiętniający 100. 
rocznicę zwycięskiej bitwy Polaków pod Stoczkiem Łukowskim 
w okresie  powstania listopadowego.

Po zadumie nad historią Polski udaliśmy się na Izydory, 
gdzie uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności i odkryć 
słabości korzystając z atrakcji parku linowego. Trzeba 
przyznać, że wykazali się dużą odwagą. Po zregenerowaniu sił 
udaliśmy się w drogę powrotną.

Uczestnicy rajdu byli zadowoleni z takiej formy wycieczki 
i zadeklarowali się, że chętnie pojechaliby jeszcze raz, tylko dla 
urozmaicenia,  inną trasą.

Oprac. Anna Osiak

RUDA WOLIŃSKA - 
X PIKNIK RODZINNY

W niedzielę, 10   czerwca   2018 r., Szkoła Podstawowa 
w Rudzie Wolińskiej gościła   miłośników   dobrej zabawy 
w rodzinnej atmosferze. W tym dniu, w upalne popołudnie 
odbył się X   już Piknik Rodzinny. Patronat nad Piknikiem 
objęli Wójt Gminy Wodynie i Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Rudzie Wolińskiej.

Organizatorzy imprezy zadbali o ciekawe formy rozrywki, 
zarówno dla dzieci, jak i dla  dorosłych. Wśród dzieci najwięk-
szym zainteresowaniem cieszył się tradycyjnie dmuchany plac 
zabaw. Znalazło się wielu chętnych do jazdy wozem strażackim, 
a także malowania twarzy. Dodatkowymi  atrakcjami festynu 
były m. in.: kawiarenka, grill i loteria fantowa. Można było 
zakupić cegiełki Samorządu Uczniowskiego. Zarówno losy 
z loterii fantowej, jak i cegiełki SU brały udział   w loterii 
głównej, w części podsumowującej Piknik.

Oczywiście podczas Pikniku nie zabrakło występów 
artystycznych i wokalnych naszych uczniów, chociaż 
gwoździem programu okazał popis aktorski rodziców, którzy 
zaprezentowali się w inscenizacji „Porady Wróżki Dobrej 
Rady”. Mogliśmy również podziwiać talenty wokalne dziewcząt 
z sekcji wokalnej GOK w Wodyniach oraz występ zespołu 
Angels Band.

Podczas  konkursów indywidualnych i rodzinnych panowała 
naprawdę duża rywalizacja. Tematyka konkursów była szeroka. 
Każdy mógł znaleźć dla siebie dyscyplinę, w której był w stanie 
się wykazać. Nie zabrakło sportu, sprawdzenia wiedzy histo
rycznej oraz tradycyjnych, rodzinnych form rywalizacji, 
np. Familiady. Wiele emocji wzbudziły konkurencje wymagają-
ce wykazania się zdolnościami wokalnymi (karaoke) oraz 
umiejętnościami malarskimi (plastyczne). Na zwycięzców 
wszystkich form współzawodnictwa czekały atrakcyjne 
nagrody.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia imprezy. 
Dodatkowe podziękowania należą się licznym sponsorom, 
za wsparcie �nansowe i rzeczowe.

Oprac. Anna Osiak

RUDA WOLIŃSKA - 
ŚLADAMI MIEJSC PAMIĘCI

SEROCZYN - 
DZIEŃ RODZINY

SEROCZYN 
- ŚWIĘTO KONSTYTUCJI

SEROCZYN - TURYSTYKA 
Z NAUKĄ W TLE

SEROCZYN - KIEDY ŁÓDŹ 
DOPŁYWA DO PORTU…
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

Piękna i pełna wzruszających momentów uroczystość miała 
miejsce 2 czerwca 2018 r. w Rudniku Małym. Tamtejsza jednostka 
OSP obchodziła Jubileusz 90 lat istnienia, połączony z Gminnym 
Dniem Strażaka. 

Przed jubileuszowymi uroczystościami w Rudniku Małym 
strażacy z naszej gminy, jak co roku spotkali się przy pomniku 
św. Floriana w Woli Wodyńskiej, by złożyć wiązankę kwiatów 
z okazji strażackiego święta oraz przyznać odznaczenia zasłużo-
nym strażakom.

Obchody 90-lecia OSP Rudnik Mały rozpoczęła Msza Święta 
w Kościele Para�alnym Nawiedzenia N.M.P. w Seroczynie. 
Podczas Mszy Wójt Gminy Wojciech Klepacki odczytał Akt 
Nominacji ks. Krzysztofa Buczyńskiego Proboszcza Para�i 
św. Ap. Piotra i Pawła w Wodyniach, na Kapelana Gminnego OSP  
Gminy Wodynie. Nominację podpisał Biskup Siedlecki 
Kazimierz Gurda. Nastąpiło również poświęcenie Sztandaru, 
którego Fundatorem jest Fundacja PGNiG. 

Do strażaków z Rudnika Małego tra�ł półautoma-
tyczny, najszybszy na rynku de�brylator Philips Heart-
Start FRx. Jest to nowoczesne urządzenie, które za po-
mocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi 
zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i bez 
niego przez procedurę bezpiecznej de�brylacji 
podczas zatrzymania krążenia. 

Wejście w posiadanie tak nowoczesnego urządzenia 
wiązało się m.in. z przeprowadzeniem szkolenia 
z zakresu resuscytacji z jego użyciem. Pierwsze takie 
spotkanie druhowie z Rudnika zorganizowali już 
w połowie stycznia.  Instruktażu udzielił Radosław 
Gorący - zawodowy strażak, certy�kowany szkolenio-
wiec, przedstawiciel �rmy Max Harter. Na kursie 
pierwszej pomocy, oprócz strażaków z OSP Rudnik 
Mały, OSP Wodynie oraz JRG 2 Siedlce nie zabrakło 
także licznie przybyłych mieszkańców gminy. Swoja 
obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Wodynie, 
Wojciech Klepacki. 

Druhowie cieszą się z nowego nabytku i już planują 
kolejne warsztaty z zakresu pierwszej pomocy. 

OSP RUDNIK - 
PIERWSZY W GMINIE
DEFIBRYLATOR AED!

KILKA SŁÓW NT. HISTORII OSP RUDNIK MAŁY

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Małym 

należy do najwcześniej założonych na terenie 

gminy Wodynie, bo już w1927 roku. Inicjatorem 

jej powstania był nauczyciel miejscowej szkoły 

podstawowej - Stanisław Budzyński. Jednym 

ze współzałożycieli był ks. Karol Wróbel - ówcze-

sny proboszcz parafii w Seroczynie. 

Fundusze na działalność OSP zbierane były 

poprzez organizowanie loterii fantowych, organi-

zowanie zabaw wiejskich, komedyjek i innych, 

okazjonalnych uroczystości. Dochody przezna-

czone były na zakup sprzętu strażackiego. W 1931 

roku rozpoczęto budowę pierwszej, drewnianej 

remizy strażackiej, która służyła aż do 1982 roku. 

Wówczas ruszyła budowa nowej, murowanej 

remizy, powstałej na zalanych fundamentach 

wokół pierwotnej strażnicy. Otwarcie nowej 

remizy odbyło się 21.08.1983 roku, kiedy to na 

festynie z tej okazji zgromadzili się licznie przed-

stawiciele władz oraz okoliczna ludność. 

Po przeszło 30 latach, w 2015 r. świetlica została 

zmodernizowana i przekazana do użytku publicz-

nego, jako dom kultury. Przebudowa dawniejszej 

remizy wiązała się z podjęciem decyzji o budowie 

pomieszczenia socjalnego oraz garaży na sprzęt 

i pojazdy strażackie. Po ponad dwóch latach 

starań, obiekt przypomina garaże zawodowej 

straży pożarnej. Warto podkreślić tutaj wyjątko-

wą postawę członków OSP oraz mieszkańców 

Rudnika Małego, którzy stawiają sobie ambitne 

cele i z uporem kroczą do ich realizacji.

Strażacy posiadają coraz nowocześniejszy 

sprzęt. W 2000 roku OSP Rudnik Mały zakupiła 

pierwszy samochód strażacki - FSC Żuk. W 2005 

roku jednostce został przekazany samochód 

STAR 244, którego w 2013 roku zastąpiono 

średnim samochodem Mercedes Daimler- Benz 

1017. Na początku 2016 roku, po 3 latach starania, 

do jednostki trafił kolejny średni samochód 

ratowniczo- gaśniczy przekazany z JRG w Sierpcu 

– Renault Midliner, który z kolei zastąpił wysłużo-

nego już Żuka. Jednostka jest bardzo aktywna 

w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na 

zakupy sprzętu. Od niedawna ma do dyspozycji 

m.in. defibrylator AED oraz sprzęt do ratownic-

twa lodowego.

Dalsza część Uroczystości odbywała się już w Rudniku Małym, 
na placu przed świetlicą. Tam też nastąpiło przekazanie Sztanda-
ru, wręczenie odznaczeń zasłużonym Druhnom i Druhom oraz 
poświęcenie wozu bojowego i nowych garaży. Uroczystości 
uświetnił udział wielu znamienitych gości, min.: Poseł na Sejm 
RP - Daniel Milewski, Wicemarszałek Województwa Mazowiec-
kiego - Janina Ewa Orzełowska; przedstawiciel Posła, Dh Antoni 
Jan Tarczyński – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Warszawie, Starosta Miński; Dh Dariusz Stopa - Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Siedlcach, Starosta 
Siedlecki; Dh Wojciech Klepacki - Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Wodyniach, Wójt Gminy Wodynie; 
st. bryg. Andrzej Celiński – Komendant Miejski PSP w Siedlcach, 
Wójt Gminy Zbuczyn - Tomasz Hapunowicz, , który reprezento-
wał Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, Wójt Gminy 
Mokobody – Dorota Dmowska-Paczuska, przedstawiciele Związ-
ku OSP RP, delegacja strażaków ochotników z powiatu Oberhavel 
w Niemczech i wielu przyjaciół i dobroczyńców jednostki 
w Rudniku Małym. W uroczystości wzięli również liczny udział 
druhowie z wielu zaproszonych jednostek OSP oraz mieszkańcy 
gminy Wodynie. 

Po o�cjalnych uroczystościach odbyło się tradycyjne spotkanie 
przy "strażackim stole" w pięknej, wyremontowanej w znacznej 
części z własnej inicjatywy strażnicy w Rudniku Małym. 

Jednostka OSP Rudnik Mały jest jedną z najprężniej działają-
cych jednostek na terenie gminy Wodynie. Liczy 35 członków, 
w tym 7 kobiet. Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Małym 
skupia w swoich szeregach oddanych społeczników, gotowych 
nieść pomoc, często narażając własne życie. Od  lat druhny 
i druhowie z Rudnika Małego odnoszą sukcesy podczas 
gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, spośród których 
największym sukcesem jest mistrzostwo powiatu zdobyte przez 
kobiecą drużynę pożarniczą w 2015 roku. 

Oprócz ratowania życia i mienia, działania druhów z Rudnika 
Małego koncentrują się na promowaniu postaw patriotycznych 
i aktywności obywatelskiej. Dobitnym tego potwierdzeniem jest 
projekt „Czas pięknych jubileuszy”, do�nansowany ze środ-
ków budżetu Gminy Wodynie, którego kulminacyjnym punktem 
były właśnie obchody Jubileuszu 90-lecia powstania OSP Rudnik 
Mały, wpisujące się w obchody Roku Niepodległej.
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE 

Zawody sportowo – pożarnicze gminy Wodynie mają już 
35. letnią tradycję – pierwsze odbyły się w maju 1983 roku. 
Zwyciężyła w nich wówczas jednostka OSP Wodynie. W kolej-
nych latach zawody odbywały się niemal corocznie, z małymi 
tylko wyjątkami. Ciekawą kartą w historii zawodów sportowo-
-pożarniczych były lata 2008 – 2014, kiedy to rozgrywane one 
były w formule zawodów międzygminnych, a jednostki z terenu 
gminy Wodynie rywalizowały z jednostkami z terenu gminy 
Wiśniew, kilkukrotnie tę rywalizację wygrywając. 

W latach 1983-2002 zawody odbywały się na boiskach 
w różnych miejscowościach gminy, w latach 2003-2005 na boisku 
w Wodyniach, a od roku 2008 – na nowo wybudowanym stadionie 
w Seroczynie (w latach 2006 i 2007 gminne zawody sportowo 
pożarnicze się nie odbyły z uwagi na remont boisk gminnych).

Kilka słów historii

Gminne zawody sportowo pożarnicze odbyły się 1 lipca 2018 r. 
na stadionie w Seroczynie. Podobnie jak w poprzednich dwóch 
latach wszystkie drużyny startowały na jednej pompie marki 
Tohatsu, zakupionej przez UG Wodynie. W zawodach wystarto-
wało dziesięć drużyn męskich, trzy Kobiece Drużyny Pożarnicze 
oraz trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, w tym jedna – OSP 
Żebraczka – poza konkurencją.

Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: sztafeta 
pożarnicza i pożarnicze ćwiczenie bojowe. W konkurencji sztafe-
ta pożarnicza w kategorii drużyn męskich kolejność czołowych 
miejsc była następująca: pierwsze miejsce - OSP Rudnik Mały 
z czasem 59,56 sek., drugie miejsce – OSP Wodynie z czasem 
60,43 sek. i trzecie miejsce – OSP Czajków z czasem 64,72 sek. 
W głównej konkurencji zawodów, tj. w pożarniczym ćwiczeniu 
bojowym, zwanym potocznie „bojówką”, bezkonkurencyjna 
okazała się drużyna OSP Wodynie, uzyskując doskonały czas 
34,4 sek. Na drugim miejscu uplasowała się jednostka OSP 
Oleśnica z bardzo dobrym czasem 36,16 sek. Podium w „bojów-
ce” uzupełniła drużyna OSP Rudnik Mały z czasem 43,36 sek. 
W klasy�kacji generalnej zwyciężyła drużyna OSP Wodynie 
z czasem łącznym 94,83 sek., drugie miejsce wywalczyła drużyna 
OSP Oleśnica z czasem 102,72 sek., a trzecie miejsce – OSP 
Rudnik Mały z czasem 102,92 sek. Na kolejnych miejscach 
uplasowały się drużyny OSP Seroczyn i OSP Łomnica, które 
zajęły ex aequo czwartą lokatę z czasem 109,93 sek., szóste 
miejsce zdobyła jednostka OSP Czajków z czasem 122,57 sek., 
siódme miejsce zajęła jednostka OSP Żebraczka z czasem 
125,85 sek., ósme miejsce – jednostka OSP Borki z czasem 131,82 
sek., na dziewiątym miejscu uplasowała się jednostka OSP Wola 
Wodyńska, uzyskując czas 139,20 sek., a na dziesiątym – jednost-
ka OSP Kołodziąż, która uzyskała czas 145,24 sek.  

W kategorii Kobiecych Drużyn Pożarniczych konkurencja 
sztafeta pożarnicza była niezmiernie wyrównana: zwyciężyła 
KDP Seroczyn z czasem 71,86 sek., drugie miejsce zajęła KDP 
Rudnik Mały z czasem 72.03 sek., a trzecie miejsce – KDP Oleśni-
ca z czasem 72,30 sek. W „bojówce” kobiet najlepsza okazała się 

Zawody 2018

drużyna KDP Rudnik Mały, która uzyskała wynik 56,89 sek., 
drugie miejsce zajęła KDP Seroczyn z czasem 59,96 sek., a trzecie 
miejsce – KDP Oleśnica z czasem 63,23 sek. W klasy�kacji 
generalnej zwyciężyła Kobieca Drużyna Pożarnicza  Rudnik Mały 
z czasem łącznym 128,92 sek., drugie miejsce zdobyła Kobieca 
Drużyna Pożarnicza Seroczyn, która uzyskała czas 131,82 sek., 
a trzecie miejsce – Kobieca Drużyna Pożarnicza Oleśnica, 
uzyskując czas łączny 135,53 sek.

Wśród młodzieżowych drużyn pożarniczych, zarówno 
„bojówkę”, jak i sztafetę wygrała drużyna MDP Seroczyn, uzysku-
jąc czasy odpowiednio 46,27 sek. i 64,47 sek., co dało czas łączny 
110,74 sek. Drugie miejsce zajęła drużyna MDP Oleśnica 
z wynikiem łącznym 126,47 sek., uzyskanym dzięki „bojówce” 

w czasie 60,68 sek. i sztafecie, przebiegniętej w czasie 65,79 sek. 
Startująca poza konkurencją drużyna MDP Żebraczka uzyskała 
czas 72,06 sek. w pożarniczym ćwiczeniu bojowym, 77,18 sek. 
w sztafecie pożarniczej, co po zsumowaniu dało czas łączny 
149,24 sek.

Zawody przebiegły w kulturalnej i przyjaznej atmosferze, 
wśród licznie zgromadzonych kibiców, którzy żywiołowo kibico-
wali swoim drużynom. Wójt Gminy ufundował okazałe puchary 
dla uczestników zawodów, a dla zdobywców czołowych miejsc – 
nagrody pieniężne z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarni-
czego.

11 maja 2018 r. w Dziennym Domu Wsparcia w Oleśnicy 
miał miejsce Dzień Otwarty Funduszy Europejskich. W ramach 
Dnia Otwartego można było skorzystać z usług Punktu Informa-
cyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych oraz zobaczyć pokaz zabiegów rehabilitacyjnych 
i ćwiczeń ogólnousprawniających, które odbywają się w ramach 
projektu "W Centrum harmonii ze światem. Wsparcie deinstytu-
cjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z choroba psychiczną 
jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi 
w tym starszymi z terenu woj. Mazowieckiego w Oleśnicy”. 
W Dniu Otwartym Funduszy Europejskich uczestniczyli Wójt 
Gminy Wodynie - Wojciech Klepacki oraz Zastępca Wójta - 
Hubert Pasiak. Spotkali się m.in. z uczestnikami projektu 
Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., którzy nie kryli 
radości z tego, że "mogą wyjść z domu" oraz podzielili się pomy-
słami na zwiększenie aktywności lokalnej społeczności.

„W Centrum harmonii ze światem. Wsparcie deinstytucjo-
nalizacji opieki nad osobami zależnymi z choroba psychiczną 
jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielny-
mi w tym starszymi z terenu woj. Mazowieckiego w Oleśnicy” 
to projekt dzięki, któremu powstał Dzienny Dom Wsparcia 
w Oleśnicy, gm. Wodynie. Został współ�nansowany ze środ-
ków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 . Przewodnią myślą przedsięwzięcia jest zwiększe-
nie dostępności działań i narzędzi medyczno-terapeutycz-
nych oraz odpowiednich warunków, które będą realizowane 
na rzecz osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychiczny-
mi, ich rodzin i opiekunów. W DDW Oleśnica zatrudnionych 
jest wielu wykwali�kowanych specjalistów: pielęgniarka, 
opiekun medyczny, �zjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, 
psycholog, psychiatra, psychoterapeuta, logopeda, pracownik 
socjalny oraz pedagog.

Uczestnicy mają zapewniony transport do placówki oraz 
powrót do domu, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, 

podwieczorek). Przez cały czas pobytu w DDW Oleśnica 
podopieczni objęci są opieką medyczną. Warto wspomnieć, 
iż pobyt w DDW Oleśnica jest całkowicie bezpłatny. Dzięki 
uprzejmości kierownika Zakładu Opiekuńczo Leczniczego 
w Oleśnicy – Pani Wiesławy Korycińskiej – dysponujemy 
profesjonalnym zapleczem rehabilitacyjnym, salą do organi-
zacji terapii oraz przestronnymi terenami zielonymi wokół 
budynku, gdzie odbywają się zajęcia terapeutyczno- relaksa-
cyjne takie jak ćwiczenia ruchowe, spacery, zajęcia ogrodnicze 
itp.

Aktualnie w DDW Oleśnica mamy 11 podopiecznych. 
Każdy z nich ma Indywidualny Plan Opieki, wyznaczony czas 
pobytu, ustalony na indywidualnych konsultacjach lekarskich. 
Specjaliści organizują podopiecznym wiele działań medycz-
no-terapeutycznych w tym: plastycznych, muzycznych, rehabi-
litacyjnych, psychoedukacyjnych oraz rekreacyjnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania się do Domu Dziennego Wsparcia w Oleśnicy.
Joanna Domańska (Opiekun medyczny DDW w Oleśnicy)



Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej powstało i działa 
z miłości do ziemi ojczystej, z szacunku dla pracy i dorobku 
przeszłych pokoleń Polaków, z przywiązania do naszej małej 
Ojczyzny, z poczucia znaczenia historii, tradycji rodzinnej 
i kultury bytu narodu, z pragnienia przyjęcia moralnej wspólnej 
odpowiedzialności za ochronę przyrody i rozwój tych wartości – 
tak współcześnie jak i dla przyszłych pokoleń.

To już 15 lat od rozpoczęcia przez naszą organizację działalno-
ści. Za nami wiele zorganizowanych przedsięwzięć. Poniżej 
zaprezentowane zostaną te, które odbyły się w drugim kwartale 
bieżącego roku. 

23 marca wzięliśmy udział w uroczystości nadania imienia por. 
Cichociemnego Eugeniusza Chylińskiego ps. „Frez” Branżowej 
Szkole Nr 5 w Raciborzu. Wszystko zaczęło się 75 lat temu, 
w nocy z 24 na 25 marca 1943 roku, gdy z Londynu przyleciało 
trzech skoczków- Cichociemnych: por. Eugeniusz Chyliński 
ps. „Frez”, por. Zbigniew Twardy ps. „Trzask” oraz kpr. Aleksan-
der Olędzki ps. „Rab”. Zostali oni zrzuceni na pole zrzutowe 
o kryptonimie „Smok” w okolicy wsi Helenów, Wola Wodyńska 
i Rosy. Oprócz Cichociemnych przetransportowano do okupowa-
nego kraju zasobniki z bronią i amunicją, materiały wybuchowe 
i pasy z dolarami. Teren zrzutowiska zabezpieczali partyzanci 
z placówki „Woda” w Wodyniach. Dowódcą był Błażej Szostek 
ps. „Smukły”. Miejsce to upamiętnia pomnik zlokalizowany przy 
drodze pomiędzy Helenowem a Wolą Wodyńską. Historia 
„Freza” została opisana w książce pt. „Cichociemny Frez 
Eugeniusz Stanisław Chyliński 1915 – 1990” autorstwa Pana 
Andrzeja Tomczyka dyrektora Branżowej Szkoły Nr 5 w Racibo-
rzu. Uroczystość rozpoczęła się od Eucharystii i złożenia wieńców 
na grobie por. Chylińskiego na cmentarzu w Raciborzu. 
Po powrocie do budynku Zakładu Poprawczego i Schroniska dla 
Nieletnich został odsłonięty i poświęcony pomnik Cichociem-
nych i wszystkich żołnierzy Armii Krajowej oraz członków 
placówki odbiorczej „Woda” w Wodyniach. Dyrektor Andrzej 
Tomczyk przekazał uczniom poświęcony sztandar i od tej chwili 
Branżowa Szkoła Nr 5 w Raciborzu ma patrona- por. Cichociem-
nego Eugeniusza Chylińskiego ps. „Frez”. Z uroczystości wracali-
śmy podniesieni na duchu i pełni entuzjazmu, że mamy wspólne-
go Bohatera. Cieszy też fakt, że współczesna młodzież może 
czerpać wzorce z osób, które w pełni poświęciły swoje życie 
i energię w walkę o odzyskanie niepodległości. To m. in. dzięki 
porucznikowi Eugeniuszowi Chylińskiemu możemy żyć w wolnej 
Polsce.

Dwa dni później w Niedzielę Palmową odbyła się inscenizacja 
„Wjazdu Jezusa do Jerozolimy”. Przed budynkiem GOK wyłonio-
no laureatów Przeglądu Palm Wielkanocnych. Palmy wykonali 
uczniowie klas „O” i „I” z wychowawcami oraz członkinie 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Powstały piękne, kolorowe, 
palmy duże i małe niesione dumnie przez uczestników uroczysto-
ści, aby je poświecić 
i zanieść do domów. 
W naszej para�i już po 
raz czwarty Niedziela 
Palmowa była obcho-
dzona bardzo uroczy-
ście. Przed budyn-
kiem Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Wody-
niach została przedsta-
wiona scena rozmowy 
Jezusa, którego zagrał 
Maciej Czarnocki z Pio-
trem. W tę rolę wcielił 
się Tomasz Osiński. Na-
stępnie Jezus wyruszył na  kucyku do miejsca, gdzie miało się 
dokonać proroctwo jego śmierci. W nawiązaniu do tradycji na 
czele orszaku w asyście strażaków szli para�anie. Inscenizacja 
została przygotowana przez panią Ewę Osiak. 

To tylko najważniejsze inicjatywy podejmowane przez nasze 
Towarzystwo. Jako organizacja pozarządowa możemy organizo-
wać wiele akcji, ale bez zaangażowania członków oraz bezintere-
sownej pomocy naszych Przyjaciół niewiele zdziałamy. Inicjaty-
wy podejmowane przez nas nie odbyłyby się gdyby zabrakło 
najważniejszych osób- Was drodzy Czytelnicy. To dzięki Wam 
i dla Was wszyscy członkowie TPZW poświęcają swój czas 
i umiejętności. Mimo upływu 15 lat naszej działalności nie 
spoczywamy na laurach, przeciwnie, z jeszcze większą determina-
cją podejmujemy nowe zadania, jak i kontynuujemy już spraw-
dzone, aby nasza mała Ojczyzna - Ziemia Wodyńska mogła 
rozwijać się Bogu na chwałę a ludziom na pożytek. Wiemy, 
że tylko we wspólnocie możemy osiągnąć sukces. Dlatego zapra-
szamy wszystkich chętnych do współpracy z Towarzystwem 
Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej.

Marcin Polak
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej 

TPZW - JEST SIĘ 
CZYM CHWALIĆ…

TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR 
WÓJTA GMINY WODYNIE
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

To nie była zwykła niedziela, to nie był tylko turniej piłki 
nożnej. W tym roku Stowarzyszenie Kolektyw Oleśnica, organi-
zator turnieju zaskoczył wszystkich! Stadion w Oleśnicy zgroma-
dził całe rodziny, które świetnie się bawiąc, dopingowały swoich 
ulubieńców w walce o mistrzostwo gminy Wodynie. Każdy, kto 
przyjechał tej słonecznej niedzieli do Oleśnicy, znalazł coś dla 
siebie. Zaczynając od emocji na boisku, poprzez wspólne grillo-
wanie, świetną rodzinną atmosferę aż do bezpłatnych atrakcji dla 
najmłodszych kibiców, w postaci udostępnionego przez Stowa-
rzyszenie SOKIAL dmuchańca „Krokodyla”. 

Piłkarsko najlepszy okazał się zespół z Oleśnicy, który zanoto-
wał cztery zwycięstwa, zdobywając 13 bramek, nie tracąc przy 
tym żadnej. Drugą siłą turnieju okazała się ekipa z Wodyń, zaś 
najniższy stopień zaszczytnego podium przypadł drużynie 
z Rudy Wolińskiej. Tuż za podium uplasował się zespół z Tok, 
który bój o ścisły �nał przegrał dopiero po rzutach karnych. 
Na etapie grupowym swój udział zakończyły zespoły z Seroczyna 
i Żebraczki. 

"Triumfatorem turnieju okazał się zespół z mojej 
miejscowości, co bardzo mnie cieszy, ale wszyscy, którzy 
brali udział w tym wydarzeniu są zwycięzcami! Po raz 
pierwszy udało nam się zorganizować to wydarzenie 
z takim „impetem”.  Po turnieju spotkało nas dużo 
pochwał i tu zapewniam, że nie poprzestaniemy na 
przysłowiowych "laurach" i już dziś myślimy, czym 
zaskoczyć w przyszłym roku (o ile kolejny raz przyjdzie 
nam gościć   tę wspaniałą imprezę w Oleśnicy). Dziś 
dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jej 
organizacji. Szczególne podziękowania dla gminnego 
samorządu za zaufanie i kolejne powierzenie  zawodów!  
Nie da się również nie wspomnieć o członkach naszego 
Klubu, zawodnikach i kibicach, którzy wykonali świetną 
"robotę" , poświęcając swój czas na przygotowanie impre-
zy. Czujemy się dumni, sami sobie zawiesiliśmy wysoko 
poprzeczkę, ale przy takiej współpracy z lokalnym 
samorządem, bliskimi nam organizacjami i sponsorami, 
nie boimy się jej podnieść jeszcze wyżej."  

Adam Pawlak
Wiceprezes Stowarzyszenia Kolektyw Oleśnica

PÓŁFINAŁY: 
Oleśnica - Ruda Wolińska 3 - 0 

Wodynie - Toki 0 - 0 , karne : 3-2 

Mecz o III miejsce: 
Ruda Wolińska - Toki 3-0 

FINAŁ: 
Oleśnica - Wodynie 3-0  

DLA KOGO WSPARCIE?
Świadczenie  „Dobry Start”  przysługuje raz w roku na rozpoczy-
nające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci 
niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 
przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na 
wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE „DOBRY START”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić 
rodzic dziecka, opiekun prawny  lub opiekun faktyczny dziecka, 
a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic 
zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor 
placówki opiekuńczo-wychowawczej.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski o świadczenie są przyjmowane i realizowane przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach,  ul. Siedlecka 
43,  piętro I,  pokój nr 3.

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze 
z programu „Rodzina 500+” –można składać już od 1 lipca online 
przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz 
przez bankowość elektroniczną,  a od 1 sierpnia droga tradycyjną  
(papierową).  Wersja papierowa wniosku, dostępna w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach.
Przykładowy wzór wniosku o świadczenie dobry start znajduje 
się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-
-dla-rodzin/ 
WAŻNE!  Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
 
KIEDY RODZINA OTRZYMA POMOC?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny 
otrzymają wyprawkę nie później niż 30 września. W przypadku 
wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały 

„DOBRY START” W GMINIE WODYNIE
maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpa-
trzenie i wypłatę świadczenia.
WAŻNE!  Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu 
i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 
30 września.

UPROSZCZONA PROCEDURA
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania 
wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania 
i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane 
jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także 
w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dziecko uczęszcza-
jące do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygo-
towanie przedszkolne „tzw. zerówka” w szkole podstawowej, 
a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przed-
szkolnego.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega 
egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do 
świadczeń z innych systemów wsparcia.



Już trzeci raz GOK w Wodyniach był organizatorem i gospo-
darzem Gminnych Eliminacji Konkursu Recytatorskiego im. 
Kornela Makuszyńskiego. W tym roku odbyła się jego trzydzie-
sta piąta edycja, a w ostatnich latach  młodzi recytatorzy 
z naszych szkół odnosili w tym konkursie duże sukcesy.

Do udziału w konkursowych przesłuchaniach szkoły zgłosiły 
27 uczniów w dwóch konkursowych kategoriach. Poszczególne 
prezentacje składały się z wiersza i fragmentu prozy, i były 
oceniane pod kątem doboru tekstu, interpretacji, intonacji, 
dykcji i ogólnego wrażenia artystycznego. Oceny uczestników 
dokonywała Komisja Konkursowa w składzie: Dorota Todorska 
– dyr. GOK w Suchożebrach, trener dramy, instruktor teatral-
ny; ks. Paweł Siedlanowski – dyr 
Katolickiego Zespołu Edukacyj-
nego w Siedlcach, polonista, 
felietonista, dziennikarz oraz 
Grażyna Skorupa – kier. Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Wo-
dyniach.

Po wysłuchaniu wszystkich 
prezentacji Komisja rozpoczęła 
swoje obrady, a młodzi recytato-
rzy, wraz z opiekunami, udali się 
do Baru „Rarytas” na pieczone 
kiełbaski. Wiadomo: konkurso-
wy występ zawsze generuje tre-
mę i stres, a gdy one ustępują 
często przychodzi… apetyt!

WAKACJE Z GOK-IEM!

KULTURA
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GOK - ARTYSTYCZNE PODSUMOWANIA

RECYTACJA 
Z KOZIOŁKIEM 
W TLE

Czas wakacji to niewątpliwie czas bardzo oczekiwany! Po wielu 
miesiącach szkolnej codzienności dzieci i uczniowie marzą 
o odrobinie chociaż swobody i kalendarzowego luzu. Na dłuższą 
metę to jednak też potra� się znudzić…

Wychodząc naprzeciw środowiskowym oczekiwaniom i wspo-
magając rodziców w zorganizowaniu letniego czasu tym naj-
młodszym, którzy podczas wakacji pozostają na miejscu opraco-
wany został kalendarz wakacyjnych zajęć – wyjazdowych i stacjo-
narnych - prowadzonych przez GOK. Na mapie zajęć „w terenie” 
znalazły się: Seroczyn, Rudnik Mały, Wola Wodyńska i Ruda 
Wolińska. Codziennie odbywają się również warsztatowe zajęcia 
w Wodyniach. Podczas tych zajęć uczestnicy poznają nowe 
techniki wykonywania rozmaitych prac plastycznych, ale także 
bawią się, integrują i wspólnie spędzają ten wolny, wakacyjny 
czas.

Niewątpliwym urozmaiceniem było podsumowanie zajęć 
w Świetlicy w Rudniku Małym, gdzie druhowie OSP przygotowali 
wiele niespodzianek: prezentację sprzętu pożarniczego i poczę-
stunek dla wszystkich. Z kolei w Ośrodku odbyła się pełna wrażeń 
„Wakacyjna noc”, czyli popularne… „nocowanie”! Był turniej 
piłkarski, prezentacje talentów, mini dyskoteka, wspólny posiłek, 
a niektórym udało się nawet… chwilkę pospać.

Wakacje jeszcze trwają i nasze działania również. Teraz trwają 
przygotowania do Dni Gminy Wodynie i Dożynek Powiatu 
Siedleckiego. Mali plastycy pracują ciężko nad dożynkowym 
wieńcem, który weźmie udział w konkursie. Przed nami jeszcze 
warsztaty plastyczne w ramach projektu „Noce i dnie łączą gminy 
i pokolenia”, a także rowerowy rajd. Być może uda się również 
przygotować jeszcze kilka niespodzianek.

Komisja w swoich ocenach była dosyć surowa, szczególnie 
w odniesieniu do grupy recytatorów w kategorii klas I-III. 
Przyznano tylko pierwszą nagrodę, którą zdobyła Julia 
Adamiak ze Szkoły Podstawowej w Wodyniach oraz  wyróżnie-
nia dla Patrycji Cabaj i Bartosza Żydaka ze szkoły w Rudzie 
Wolińskiej. Z kolei w kategorii klas IV-VI nie zostało przyznane 
pierwsze miejsce. Drugie nagrody otrzymali Maria Świerczew-
ska i Paweł Eleryk, a trzecią Oliwia Ośko (wszyscy ze szkoły 
w Seroczynie). Wyróżniono Weronikę Redę i Kingę Ośko oraz 
Julię Śledź (SP Wodynie). Wszyscy uczestnicy eliminacji 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, a laureaci i wyróż-
nieni również nagrody książkowe ufundowane przez GBP 
w Wodyniach.

Laureaci reprezentowali nas z sukcesami w następnych 
etapach konkursu: w kategorii klas IV-VI, podczas Powiato-
wych Eliminacji w DPT „Reymontówka” w Chlewiskach, Maria 
Świerczewska zdobyła wyróżnienie, a Paweł Eleryk zajął 
II miejsce awansując jednocześnie do Finału jubileuszowej 
edycji Konkursu. Serdecznie gratulujemy!

Koncert „Między nami talentami…” już na stałe 
wpisał się w kalendarz imprez organizowanych 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach. Jest 
on zawsze nie tylko okazją do występu przed nieco 
szerszą widownią, ale także podsumowaniem roku 
pracy w sekcjach muzycznych Ośrodka.

Podobnie było i w tym roku. Koncert odbył się 
25 czerwca. W Sali widowiskowej GOK dość zebrali 
się widzowie, wśród których większość stanowili 
rodzice i dziadkowie młodych artystów, co jest 
zresztą całkiem zrozumiałe i naturalne. Na scenie 
zaprezentowała się wyjątkowo liczna grupa instru-
mentalistów i wokalistów. Przypomnijmy, że w mi-
nionym roku artystycznym, oprócz zajęć instru-
mentalnych w grupie pianina i gitary, które prowa-
dził p. Krzysztof Izdebski, odbywały się również 
zajęcia sekcji wokalnej prowadzone przez p. Mariu-
sza Szeląga. Podczas koncertu swoimi talentami 
i umiejętnościami „popisali się” praktycznie 
wszyscy uczestnicy tych zajęć. Wystąpił również 
zespół „Wolenianki” oraz laureatka przeglądów 
i festiwali muzycznych Anastazja Wróbel.

Wszyscy uczestnicy koncertu oraz instruktorzy przygotowują-
cy młodych artystów z rąk dyrektora GOK otrzymali gratulacje 
i pamiątkowe dyplomy. Niewątpliwie wspaniałą nagrodą były 
również wielkie brawa publiczności.

Już we wrześniu rozpoczynamy kolejny rok pracy, bo talent, 
to bardzo wiele, ale bez pracy efektów nie przyniesie. Dlatego 
zapraszamy do nas wszystkich, którzy marzą o tym, by z instru-
mentu wydobyć czysty dźwięk. Zaglądajcie na naszą stronę 
i pro�l FB, bo zapisy do sekcji rozpoczną się już całkiem nieba-
wem!
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KOLOROWANKA

„Przegląd Wodyński. Pismo Samorządowe Gminy Wodynie”

Znajdź nas! www.wodynie.eu

DOWCIPY RADNEGO:Czym się różni dyrektor od męża?
- Mąż nie wie, że ma zastępcę :) Lata 90-te. Dziadek parkuje starego malucha 

pod sejmem. Wychodzi ochroniarz. 

- Panie, proszę przeparkować ten samochód. 

To jest sejm, w którym pracują posłowie 
i senatorowie. - Jestem spokojny, mam alarm! :) 

Adres redakcji : „Przegląd Wodyński. Pismo Samorządowe Gminy Wodynie”, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie.

Przewodniczący redakcji: Hubert Pasiak, tel.: (25) 631 26 58 w.33, e-mail: zastepca@wodynie.eu

Skład redakcji: Hubert Pasiak, Janusz Eleryk, Justyna Masłowska, Renata Bareja, Renata Maciejewska, Adam Dadacz, Ewa Cizio.

Druk: KOZAK DRUK, ul. Karowa 14, 08-119 Siedlce, nakład: 1200 egz.
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