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Niech magia tej Nocy sprawi, że radość i miłość zawita w każdym domu 
aby nikt nie czuł się samotny ani odrzucony.

Niech każdy dom wypełnią zapachy świątecznego drzewka i wypieków,
a ciszę przełamuje śpiew tradycyjnej kolędy. 

Niech nasze serca otworzą się na ubogich i samotnych, 
a refleksja mijającego roku przyniesie zgodę i będzie czasem wytchnienia

od codziennych spraw.
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Wodynie, przyjaciołom, sympatykom
oraz osobom odwiedzającym naszą Gminę życzymy najpiękniejszych

Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego Roku 2020.

,,Tajemnica Nocy Betlejemskiej trwa bez przerwy,
wypełnia dzieje świata i zatrzymuje się na progu ludzkich serc”.

Przewodniczący Rady Gminy Wodynie
Mirosław Michalczyk

 wraz z Radnymi Gminy

Wójt Gminy Wodynie
Wojciech Klepacki

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Gmina Wodynie jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła 
pracę nad Strategią Rozwoju Elektromobilności. Czym jest więc 
elektromobilność i po co taka strategia w naszej gminie?

Przeczytasz na str. 5

Plany inwestycyjne są bogate, ale też możliwe do realizacji. Na tym stanowisku bardzo ważne jest słuchanie 
mieszkańców. To ich potrzeby wyznaczają kierunek rozwoju naszej gminy. Jednym zależy na remoncie dróg, budo-
wie chodników, kanalizacji, rodzinom z dziećmi na wysokim poziomie nauczania, organizacji czasu wolnego 
dzieciom, jeszcze innym na bezpieczeństwie. Ważne jest ustalenie priorytetów, nie da się wykonać wszystkich inwe-
stycji jednocześnie. Musimy pamiętać że rozwój gminy to proces ciągłych zmian.  

Koniec roku to czas podsumowań. O tym, co udało się osiągnąć, o sukcesach, ale i też wyzwaniach na kolej-
ny rok rozmawialiśmy z wójtem gminy Wodynie Wojciechem Klepackim. 

Przeczytasz na str. 2

To powinno zainteresować wszystkich rolników z terenu na-
szej gminy. Radna Gminy Wodynie Grażyna Markiewicz od 
października br. pełni funkcję Przewodniczącej Powiatowej 
Mazowieckiej Izby Rolniczej. Z jakimi sprawami możemy do 
niej się zgłaszać?

Od koncertu, przez uroczystości, aż po biegi – 101. Rocznicę 
odzyskania niepodległości w gminie Wodynie świętowaliśmy 
na wiele sposobów, dając z siebie 101 procent siły, energii 
i zaangażowania. 

Relację z Obchodów Święta Niepodległości znajdziesz na str. 7

Przeczytasz na str. 5

WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCĄ
POWIATOWEJ MAZOWIECKIEJ 
IZBY ROLNICZEJ

OBCHODY 101 ROCZNICY
ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

POŻEGNALIŚMY DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ W SEROCZYNIE

„Każda śmierć przychodzi za wcześnie, zbyt nagle i gwałtow-
nie, ale mimo bólu i smutku wierzymy, że wszystko ma swój czas 
i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy…”

Przeczytasz na str. 9

Czas podsumowań
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INWESTYCJE

WYWIAD Z WÓJTEM GMINY WODYNIE
WOJCIECHEM KLEPACKIM

Jakie najważniejsze inwestycje przeprowadzono w 2019 roku?
W 2019 roku inwestycji było bardzo dużo i każdy mieszkaniec 

musiał je zauważać. Wraz z początkiem roku ruszył II etap prac 
związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Rudniku 
Małym, obejmujący odtworzenie rowów i przepustów. Inwestycja 
do�nansowana była ze środków unijnych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W tym roku położyli-
śmy duży nacisk na remont świetlic wiejskich. Na nowo stają się 
one miejscami, w których mieszkańcy mogą nie tylko ciekawie 
spędzać wolny czas, rozwijać swoje zainteresowania, ale przede 
wszystkim spotykać się i integrować. Dobrym przykładem jest 
Kołodziąż. Wyremontowana świetlica stała się prawdziwą 
wizytówką wsi. W tym roku przed świetlicą ułożono kostkę 
brukową. Efekty możecie Państwo sami ocenić, to nie tylko 
miejsce spotkań, ale i przestrzeń, w której rodzą się inicjatywy 
lokalne. W Kołodziążu niedawno powstało Koło Gospodyń 
Wiejskich. Bardzo mnie cieszy ta inicjatywa.

Na szczególną uwagę zasługują inwestycje poczynione 
na rzecz świetlicy wiejskiej w Seroczynie, w której siedzibę ma 
obecnie, oprócz strażaków ochotników, Klub Seniora. Budynek 
przeszedł termomodernizację. Inwestycja obejmowała ocieplenie 
ścian i fundamentów budynku styropianem, wykonanie parape-
tów z blachy powlekanej, wykonanie dwóch daszków łukowych 
nad drzwiami wejściowymi, a także montaż drzwi garażowych 
i wymianę okna. Wokół budynku została ułożona opaska z kostki 
betonowej. Przed zimą udało się wykonać instalację grzewczą 
i zamontować kocioł gazowy. Dla aktywniejszych mieszkańców 
gminy powstała siłownia plenerowa. Zlokalizowano ją w sąsiedz-
twie przedszkola i szkoły i będzie mogła być wykorzystywana 
podczas zajęć szkolnych. Uczestnicy Klubu Seniora regularnie 
tam ćwiczą w ramach zajęć sportowych organizowanych przez 
klub. Dla odwiedzających przewidziane są ławeczki. W 2019 roku 
zmodernizowano również świetlice w Wodyniach, Żebraczce 
i Czajkowie. Wyremontowaliśmy dach na budynku OSP 
w Soćkach. 

Ogromne znaczenie mają drogi, które poprawiają komunikację. 
Wyremontowaliśmy i położyliśmy nową nawierzchnię na ulicy 
Glinianej w Seroczynie. Wszyscy widzimy różnicę jaką przyniosła 
kolejna inwestycja poczyniona w Seroczynie na ulicach Wernera 
i Osiedlowej. Na nią Gmina pozyskała do�nansowanie z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w wysokości 
ponad 400 tys. zł. Dzięki unijnemu wsparciu przebudowana 
została droga na odcinku 460 m., wybudowano zatoki parkingo-
we, chodniki oraz kanalizację deszczową. Ostatnim etapem 
inwestycji było zagospodarowanie terenów zieleni oraz postawie-
nie tablic informacyjnych. Ale to nie wszystko. W 2019 roku 
gmina do�nansowała budowę chodnika przy drodze powiatowej 
w Wodyniach od Kościoła Para�alnego w stronę cmentarza. Nie 
ustaję w staraniach, aby Samorząd Województwa Mazowieckiego 
dokończył przebudowę drogi wojewódzkiej 803. Gmina na własny 
koszt zleciła opracowanie dokumentacji projektowej, którą 
zamierzamy przekazać Mazowieckiemu Zarządowi Dróg 
Wojewódzkich, co mam nadzieję przyśpieszy realizację inwestycji. 

Nie sposób nie wspomnieć o odbudowanej płycie boiska wypo-
sażonej w system profesjonalnego nawadniania na obiekcie 
sportowym w Oleśnicy. Zamontowany system nawadniania jest 
wyposażony w dwa zraszacze na płycie boiska i dziesięć poza 
liniami pola gry. Płyta boiska została ponadto spulchniona, 
nawożona i opryskana. Zakres prac obejmował również dosianie 
trawy, piaskowanie i aerację. 
Czy to wszystkie inwestycje, którymi gmina może się pochwalić?

Można wymienić jeszcze kilka innych – na przykład wymiana 
kolejnych wiat przystankowych. W 2019 roku udało się wymienić 
na nowe aż cztery przystanki dwa w Woli Wodyńskiej i po jednym 
w Rudniku Dużym i Rudniku Małym. Wyremontowaliśmy też 
dach na am�teatrze w Wodyniach. Zadbaliśmy o najmłodszych 
naszych mieszkańców. Efektem są doposażone place zabaw 
w nowe urządzenia zabawowe w Woli Wodyńskiej, Rudzie Woliń-
skiej i Budach.  Pamiętamy także o potrzebach oświatowych. 
W  okresie  wakacji, były  prowadzone  remonty,  drobne  naprawy,  
konserwacja,  malowanie pomieszczeń.  Warto wymienić większe 
inwestycje, jakie zaszły w szkołach w okresie wakacji. Do najważ-
niejszych z nich zaliczamy wymianę oświetlenia na ledowe do hali 
sportowej w Zespole Szkół w Seroczynie oraz montaż tablicy 

Koniec roku to czas podsumowań. O tym, co udało się osiągnąć, 
o sukcesach, ale i też wyzwaniach na kolejny rok rozmawialiśmy
z wójtem gminy Wodynie Wojciechem Klepackim. 

Dziękujemy za rozmowę

wyników. „Seroczyn” korzysta również ze zmodernizowanej 
pracowni komputerowej. W Szkole w Wodyniach dostosowano 
salę lekcyjną dla potrzeb przedszkola, a w Rudzie Wolińskiej 
wymieniono lampy oświetleniowe w kuchni. Wszystkie szkoły 
z terenu gminy przystąpiły do programu Ministerstwa Cyfryzacji 
Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, dzięki któremu szkoły 
mają dostęp do szybkiego Internetu. Gmina pozyskała środki dla 
szkół w ramach programu Aktywna tablica i Posiłek w szkole 
i w domu. Inwestycje podejmowane przez samorząd mają służyć 
jednemu celowi - stworzeniu naszym uczniom dogodnych warun-
ków do nauki oraz zapewnienie im wysokiego poziomu wychowa-
nia i  kształcenia. Do szkół tra�ły również komputery pozyskane 
w ramach programu „J@ w Internecie”.
Z pewnością nie byłoby tych inwestycji bez wsparcia zewnętrz-
nego?

Dzięki zdobywanym środkom zewnętrznym mamy dużo 
większe możliwości, bez nich inwestycje prawie w ogóle nie byłyby 
realizowane. Aplikujemy o środki zewnętrzne z różnych źródeł. 
Dzięki nim Gmina Wodynie zmienia się w tempie, na jakie nie 
moglibyśmy sobie pozwolić bez wsparcia zewnętrznego.  
Inwestycje są bardzo ważne, ale istotną sprawą jest też wspiera-
nie lokalnych inicjatyw, wydarzeń kulturalnych czy sportowych. 
Co ciekawego działo się w ostatnim roku w naszej gminie?

W marcu tego roku minęło dokładnie dziesięć lat od bardzo 
ważnego dla całej społeczności gminy Wodynie wydarzenia, 
jakim było spotkanie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
z rolnikami i mieszkańcami wsi. Rocznica była powodem rewizy-
ty ówczesnego Wicemarszałka Senatu  a obecnego Posła do Parla-
mentu Europejskiego Adama Bielana, który towarzyszył Panu 
Prezydentowi RP śp. Lechowi Kaczyńskiemu podczas wizyty 
w gminie Wodynie. Adam Bielan spotkał się z Radnymi Gminy, 
Sołtysami, przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji, ucznia-
mi i nauczycielami Zespołu Szkół w Seroczynie. Ta wizyta na 
długo pozostanie w mojej pamięci. 

Na stałe w nasz kalendarz imprez wpisał się Festyn 3 Maja, 
którego inicjatorem był Dyrektor Zespołu Szkół w Seroczynie śp. 
Jan Polak. W mijającym roku odbyła się XXVIII jego edycja. 
Sportowym akcentem festynu były tradycyjnie Biegi 3 Maja. 
Imprezę zakończył występ Kapeli Zbuckiej. 

 Nie mogę nie wspomnieć o „Dniach Gminy Wodynie”, które 
odbyły się tradycyjnie w wakacje. Chcieliśmy, aby zaplanowane 
działania były okazją do spotkania i wspólnego, radosnego 
spędzenia czasu przez wszystkich mieszkańców naszej gminy 
i zaproszonych gości i myślę że nam się to udało. Pierwsza ich 
część odbyła się na stadionie w Oleśnicy pod hasłem „Rodzinnie 
i sportowo”. Rozegrany został turniej piłkarski o Puchar Wójta 
Gminy Wodynie. Ten dzień był również Dniem Otwartym 
w Klubie Seniora w Seroczynie. Odbyły się min. prelekcje nt. 
�lmu „Noce i Dnie”, warsztaty rękodzieła oraz koncert amator-
skiego zespołu wokalnego „Nadzieja”. W niedzielę, 21 lipca, 
w Wodyniach odbył się Festyn Rodzinny „W rytmie lata”.  Gwiaz-
dą wieczoru był zespół JORRGUS. 

We wrześniu obchodzimy kolejną rocznicę dramatycznych 
wydarzeń września 1939 roku. Na terenie Gminy Wodynie miały 
miejsce dwie bitwy kampanii wrześniowej: Bitwa pod Wolą 
Wodyńską i Bitwa o Seroczyn. Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Świętą Polową w oprawie Orkiestry Dętej Jednostki OSP 
ze Stoczka Łukowskiego, na Cmentarzu Wojennym w Woli 
Wodyńskiej. W uroczystościach wzięła udział Kompania Honoro-
wa Wojska Polskiego.

Ważną uroczystością w naszej gminie są obchody Święta 
Niepodległości, o nich przeczytają Państwo w oddzielnym artyku-
le. Za nami również Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej, 
Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Jednostek OSP, Gminny 
Dzień Seniora, Gminny Dzień Kobiet. 12 maja strażacy z gminy 
Wodynie obchodzili święto swojego patrona Św. Floriana. 
Jakie inwestycje gmina planuje zrealizować w 2020 roku?

Wiele inwestycji zostało już rozpoczętych i zaprojektowanych. 
Sztandarową inwestycją Gminy będzie budowa stacji uzdatniania 
wody w Wodyniach. Szacowana jej wartość to blisko 3 mln zł. 
Biorąc pod uwagę nasze możliwości �nansowe, jest to ogromna 
inwestycja, ale jako gospodarz tej gminy nie mogę pozwolić, aby 
Mieszkańcy nie mieli dostępu do dobrej jakości wody. To inwesty-
cja na dziesięciolecia! W złym stanie technicznym jest budynek 
Samorządowego Przedszkola w Seroczynie, w jego miejsce 
chcemy zbudować nowy, w którym znajdzie się nie tylko przed-
szkole, ale i żłobek. Będzie ona możliwa po uzyskaniu do�nanso-
wania ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej. Żłobek czy przedszkole to ważne inwestycje, które mogą mieć 
wpływ na decyzje młodych rodzin o pozostaniu lub zamieszkaniu 
na terenie gminy Wodynie. Liczymy również na pozyskanie 
do�nansowania na rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej 
w Kochanach. Zależy mi również na kontynuacji inwestycji komu-
nikacyjnych – modernizacji dróg, budowy chodników i oświetle-
nia ulicznego. W 2020 r. w dalszym ciągu będziemy poprawiali 
standardy istniejących świetlic wiejskich. Plany inwestycyjne są 
bogate, ale też możliwe do realizacji. Na tym stanowisku bardzo 
ważne jest słuchanie mieszkańców. To ich potrzeby wyznaczają 
kierunek rozwoju naszej gminy. Jednym zależy na remoncie dróg, 
budowie chodników, kanalizacji, rodzinom z dziećmi na wysokim 

„Dzięki zdobywanym środkom zewnęt�nym mamy dużo więk�e możliwości".

poziomie nauczania, organizacji czasu wolnego dzieciom, jeszcze 
innym na bezpieczeństwie. Ważne jest ustalenie priorytetów, nie 
da się wykonać wszystkich inwestycji jednocześnie. Musimy 
pamiętać że rozwój gminy to proces ciągłych zmian. 

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich aspektów 
działalności gminy znajdziecie Państwo w kolejnych numerach 
„Przeglądu Wodyńskiego”, na naszej stronie internetowej 
www.wodynie.eu oraz na portalu społecznościowym Facebook. 
Serdecznie do tego zachęcam!
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Remont dachu na budynku
OSP w Soćkach

Wykonane prace obejmowały demontaż starego po-
krycia z eternitu, które zastąpiono nowym, z blachoda-
chówki. Całkowita wartość prac wyniosła 31 tys. zł z tego 
12 tys. 400 zł to do�nansowanie z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE 
STRAŻNICE OSP - 2019”. Pozostałą kwotę stano-
wiły środki własne w wysokości 18 tys. 600 zł z czego 
12 tys. 543 zł to fundusz sołecki.

Utwardzenie terenu przed świetlicą
wiejską w Kołodziążu

Remont świetlicy wiejskiej
w Czajkowie

Nowe wiaty przystankowe w Woli Wodyńskiej,
Rudniku Małym i Rudniku Dużym

System automatycznego nawadniania
na boisku sportowym w Oleśnicy

Modernizacja świetlicy wiejskiej
w Seroczynie

Doposażenie placów zabaw w nowe
urządzenia zabawowe

Siłownia plenerowa
w Seroczynie

Wymiana pokrycia dachowego 
na amfiteatrze w Wodyniach

Remont świetlicy wiejskiej
w Żebraczce

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej
Nr 3647W

Przebudowa ul. Osiedlowej i Wernera
w Seroczynie

Remont świetlicy wiejskiej
w Wodyniach

Przebudowa ulicy Glinianej
w Seroczynie

II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w Rudniku Małym

*w tabeli wartości zostały zaokrąglone do pełnych złotych. 

Przed świetlicą wiejską w Kołodziążu została ułożona 
kostka brukowa.  Całkowita wartość prac wyniosła 
22 tys. z tego 10 tys. zł to do�nansowanie z budżetu 
Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Ma-
zowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazow-
sze 2019” i 4 tys. 929 zł to fundusz sołecki.

Dzięki wsparciu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywi-
zacji Sołectw Mazowsze 2019” w trzech miejscowościach 
gminy na czterech przystankach pojawiły się nowe wiaty 
dla oczekujących na autobus. Dwie stanęły w Woli Wo-
dyńskiej i po jednej w Rudniku Dużym i Rudniku 
Małym. Zadaszone wiaty wyposażone są w ławki dla pa-
sażerów, tabliczki na rozkład jazdy oraz kosze na śmieci. 
Koszt całkowity zadania to 24 tys. 270 zł z tego 10 tys. zł 
to pozyskane do�nansowanie. 

Zamontowany system automatycznego nawadniania jest 
wyposażony w dwa zraszacze na płycie boiska i dziesięć 
poza liniami pola gry. Płyta boiska została spulchniona, 
nawożona i opryskana. Zakres prac obejmował również 
dosianie trawy, piaskowanie i aerację. Koszt inwestycji to 
99 tys. 900 zł, z tego 63,5 tys. zł to pomoc �nansowa 
z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Ma-
zowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej MAZOWSZE 2019.

Budynek świetlicy przeszedł termomodernizację. 
Inwestycja obejmowała ocieplenie ścian i fundamentów 
budynku styropianem, wykonanie parapetów z blachy 
powlekanej, wykonanie dwóch daszków łukowych nad 
drzwiami wejściowymi, a także montaż drzwi garażo-
wych i wymianę okna. Wokół budynku została ułożona 
opaska z kostki betonowej. Wartość inwestycji to ponad 
127 tys. zł

W 2019 roku place zabaw w miejscowościach: Wola Wo-
dyńska, Ruda Wolińska i Budy powiększyły się o kolejne 
urządzenia zabawowe. W Woli Wodyńskiej zamontowano 
zestaw zabawowy, bujak, karuzelę i huśtawkę, ustawiono 
ławeczki oraz kosze na śmieci. W Rudzie Wolińskiej do 
ustawionego w 2018 roku linarium i huśtawki dołączyła 
karuzela i słupki do siatkówki, a w Budach huśtawki 
i bramki. Urządzenia zostały zakupione ze środków fun-
duszu sołeckiego. Wartość zakupionego sprzętu to 42 tys. 
728 zł. 

Inwestycja obejmowała budowę infrastruktury sportowo-
-rekreacyjnej składającej się z sześciu urządzeń do 
ćwiczeń. Na placu ustawiono również stół do gry w tenisa 
oraz piłkarzyki. Dla odwiedzających przewidziane są 
ławeczki. Na realizację przedsięwzięcia Gmina pozyskała, 
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, do�nanso-
wanie w wysokości 35 tys. zł. Koszt całkowity wyniósł 
59 tys. 930 zł. 

Prace remontowe obejmowały wymianę pokrycia da-
chowego. Modernizacja była możliwa dzięki wsparciu 
budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2019”. Całkowity koszt zadania to 
22 tys. zł. Do�nansowanie wyniosło 10 tys. zł. 

Inwestycja obejmowała całkowitą przebudowę wnętrza 
budynku świetlicy wiejskiej w Żebraczce. Całkowita 
wartość prac wyniosła 204 tys. 411 zł z tego 10 tys. zł to 
do�nansowanie z budżetu Województwa Mazowieckie-
go w ramach zadania „MAZOWIECKIEGO INSTRU-
MENTU AKTYWIZACJI SOŁECTW MAZOWSZE 
2019”. Pozostałą kwotę stanowiły środki z grantu PSE 20 
tys. zł. oraz środki własne. 

Nowy ciąg pieszy został wykonany z kostki brukowej 
na długości ok. 750 m na odcinku od m. Wodynie
do cmentarza. Koszt budowy chodnika pokryły po 
połowie dwa samorządy: Powiat Siedlecki oraz Gmina 
Wodynie. Dotacja dla Powiatu 110 tys. zł. Całkowity 
koszt inwestycji 220 tys. zł.  

Na realizację tego zadania Gmina pozyskała do�nanso-
wanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 w wysokości 404 tys. 360 zł. Dzięki unijnemu 
wsparciu przebudowywana została droga na odcinku 
460 m, wybudowano zatoki parkingowe, chodniki oraz 
kanalizację deszczową. Ostatnim etapem inwestycji było 
zagospodarowanie terenów zieleni oraz postawienie 
tablic informacyjnych. Całkowita wartość inwestycji to 
666 tys. 974 zł. 

W świetlicy w Wodyniach nowy wygląd zyskała siłownia, 
korytarz oraz łazienka. Całkowita wartość modernizacji 
to 15 tys. 221 zł, były to środki funduszu sołeckiego. 

Na odcinku 310 m została wykonana nowa nawierzchnia 
z kostki brukowej. Koszt całkowity to 185 tys. 015 zł, 
z tego wsparcie w kwocie 92 tys. 508 zł. pochodziło 
ze środków �nansowych budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych.

Prace związane z budową głównej sieci zakończyły się 
w 2018 roku, w bieżącym roku odtworzono rowy i prze-
pusty. Inwestycja do�nansowana była ze środków 
unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 w kwocie 697 tys. 398 zł, koszt 
realizacji całego zadania to ponad 1 mln 596 tys. 447 zł.

II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w Rudniku Małym

Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej
w Łomnicy

Świetlica wiejska w Łomnicy zyskała nowy odświeżony 
wygląd dzięki mieszkańcom miejscowości, którzy w ca-
łości przeznaczyli fundusz sołecki na wykonanie elewacji 
budynku. Całkowity koszt inwestycji to 16 tys. 53 zł, 
z czego 13 tys. 553 zł to fundusz sołecki. 

W świetlicy wiejskiej w Czajkowie zostały wymienione 
okna, wykonano zbiornik bezodpływowy na nieczystości 
płynne, ułożono płytki, położono gładzie i pomalowano 
ściany. Koszt całkowity to to 24 tys. 52 zł z tego 10 tys. to 
środki pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckie-
go program "MIAS" i 14 tys. 52 zł to fundusz sołecki. 
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FAKTY SPOŁECZNE

Od nowego roku czeka nas wiele zmian dotyczących 
gospodarki odpadami komunalnymi. Jedne – jak wysokość 
stawki za odbiór odpadów - wynikają z naszych lokalnych 
uwarunkowań, w tym rozstrzygnięć przetargowych, inne 
natomiast wynikają z kolejnej nowelizacji ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 
z dniem 6 września bieżącego roku i ma zasięg ogólnokrajo-
wy. Czego należy się spodziewać po nowych planach gospo-
darki odpadami? 

Po pierwsze to zmiana stawki. Wiemy już że wpływy 
z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
powinny bilansować wydatki roczne na cele związane z pokrywa-
niem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpada-
mi komunalnymi. Stawki ustalane są przez Radę Gminy „z góry” 
po dokonaniu rzetelnej analizy kosztów. Znaczący wpływ na jej 
wynik ma uprzednie przeprowadzenie przetargu i na jego podsta-
wie ustalenie kwoty, za którą podmiot wygrywający przetarg 
będzie odbierał od mieszkańców odpady. Taki przetarg w naszej 
gminie, tak jak we wszystkich innych gminach, również został 
przeprowadzony. Do przetargu na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów z terenu Gminy Wodynie przystąpiła tylko jedna �rma – 
PUK Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach. Jest to ten sam 
wykonawca, który odbierał od mieszkańców odpady dotychczas. 
Kwota, którą zaproponowała �rma wynosi 631 tys. 541 zł, co 
oznacza że w stosunku do roku 2019 Gmina Wodynie za wywóz 
odpadów zapłaci więcej o 152 tys. 21 zł. Zgodnie z obowiązującym 
stanem prawnym gmina nie może nie zorganizować przetargu, 
a zaoferowanych w przetargu cen niestety nie można negocjować. 
Przedstawiciele �rm i przedsiębiorstw działających w branży 
„śmieciowej” uzasadniają podwyżkę cen znaczącym wzrostem 
wynagrodzeń, wzrostem cen za zagospodarowanie zmieszanych 
odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarza-
nia Odpadów Komunalnych, a także wzrostem opłaty za korzysta-
nie ze środowiska, w tym za składowanie i magazynowanie 
odpadów w postaci tzw. opłaty marszałkowskiej, której wysokość 
jest ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Nie bez 
znaczenia pozostaje również ilość wytwarzanych śmieci, która 
z każdym rokiem w naszej gminie jest większa. Dlatego apelujemy 
do wszystkich mieszkańców naszej gminy, aby w miarę swoich 
możliwości redukowali ilość wytwarzanych śmieci, poprzez np. 
wykorzystywanie materiałów które mogą być przetwarzane, bądź 
wykorzystywanie materiałów biodegradowalnych. Wszystkie wy-
mienione czynniki mają wpływ na wysokość stawki za odpady, 

NOWE STAWKI, ULGI, OBOWIĄZEK SEGREGACJI, NOWY
RACHUNEK BANKOWY. KOLEJNA REWOLUCJA „W ŚMIECIACH”

która została ustalona w wysokości 16 zł od osoby za miesiąc 
za odpady zbierane w sposób selektywny. Nowa stawka 
będzie obowiązywała od 1 stycznia 2020 roku.

Kolejna zmiana przepisów niejako „wymusza” na nas 
mieszkańcach segregację odpadów. Dotychczas właściciel 
nieruchomości składający deklarację mógł sam zdecydować czy 
odpady powstające na jego posesji będą zbierane w sposób 
selektywny czy nieselektywny. Znowelizowane przepisy nie dają 
możliwości dokonania takiego wyboru. Wprowadzono obowiązek 
zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komu-
nalnych w sposób selektywny, tzn. w podziale na 5 frakcji (papier, 
szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio i pozostałość po segrega-
cji). W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów, dla właściciela nieruchomości zostanie 
określona opłata w drodze decyzji administracyjnej z zastosowa-
niem stawki podwyższonej, nie niższej niż dwukrotna wysokość 
i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki. W  przypadku 
naszej gminy będzie to dwukrotność stawki ustalonej przez Radę 
Gminy za odpady zbierane w sposób selektywny, tzn. 32 zł.

Rosnące ceny śmieci niepokoją nie tylko mieszkańców, to 
również duży problem samorządu, który czuje odpowiedzialność 
za wysokość ustalanych stawek, mimo że nie do końca ma na nie 
bezpośredni wpływ. Gmina szuka rozwiązań które mogłyby 
ulżyć mieszkańcom w ponoszonych kosztach. Nowelizacja 
wspomnianej wyżej ustawy wprowadziła możliwość zastosowania 
ulg. Nasz samorząd skorzystał z takiej możliwości i podjął stosow-
ne uregulowania prawne. Ulga została przewidziana dla wła-
ścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednoro-
dzinnymi za kompostowanie bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne w wysokości 1 zł od każdej osoby ujętej 

w deklaracji za gospodarowanie odpadami. Zatem po 
uwzględnieniu ulgi opłata będzie wynosiła 15 zł od osoby 
za miesiąc za odpady zbierane w sposób selektywny. 

Zmianie uległy również druki deklaracji oraz terminy ich 
składania. Dotychczas nie miało znaczenia czy deklaracja składa-
na jest po raz pierwszy, tzn. w przypadku zamieszkania na nieru-
chomości pierwszego mieszkańca oraz powstania na nieruchomo-
ści odpadów komunalnych, czy deklaracja składana jest w celu 
dokonania zmiany lub korekty danych w niej zawartych. Termin 
na złożenie deklaracji wynosił 14 dni. Znowelizowane przepisy 
pozostawiły bez zmian termin 14 dniowy w przypadku składania 
pierwszej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Natomiast w przypadku zmiany danych zawartych w  deklaracji 
właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć  nową deklara-
cję w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana. Opłatę w zmienionej wysokości nali-
czona będzie od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana. Deklaracji 
zmniejszającej wymiar zobowiązania z tytułu opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi nie można złożyć za okres 
wsteczny. Wyjątkiem od tej reguły jest śmierć mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość. Wówczas nową deklarację 
należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od 
dnia tego zdarzenia.

Od nowego roku opłaty z tytułu gospodarowania odpada-
mi komunalnymi muszą być wpłacane na wyodrębniony 
rachunek bankowy Gminy o numerze 59 9194 0007 0050 
0135 2000 0490. Mieszkańcy mogą również dokonywać opłaty  
jak dotychczas u inkasentów. Terminy opłat pozostaną bez zmian. 
Przypomnijmy I rata – do 15 lutego danego roku, II rata – do 15 
kwietnia danego roku, III rata – do 15 czerwca danego roku, IV 
rata – do 15 sierpnia danego roku, V rata – do 15 października 
danego roku i VI rata – do 15 grudnia danego roku.

 W związku z przywołanymi zmianami wszyscy właści-
ciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowych deklara-
cji. Ten obowiązek będzie można spełnić osobiście w siedzibie 
Urzędu Gminy w Wodyniach (II piętro, pokój nr 6) lub u Sołtysa. 
Prosimy o rzetelne wypełnienie nowych deklaracji „śmieciowych”. 
Tylko takie postępowanie może nas uchronić przed kolejnym 
wzrostem cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów. O wszyst-
kich inicjatywach będziecie Państwo informowani na sesjach, 
na stronie internetowej oraz przez Sołtysów i Radnych ze swoich 
okręgów. 

W dniu odbioru odpadów prosimy o wystawianie pojemników/worków w miejsce ogólnie dostępne przed teren posesji lub w altanie śmietnikowej 
(przy drodze którą przejeżdża ekipa odbierająca odpady) do godz. 700. Niewystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów przez odbierającego. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy, czynny w każdą pierwszą sobotę miesiąca, w godz. 800-1500, z wyłączeniem świąt przypadających w tym dniu. 
Gdy święta przypadają w pierwszą sobotę miesiąca PSZOK czynny będzie w kolejną sobotę tego miesiąca. W PSZOK przyjmowane są odpady zbierane selektywnie, z nieruchomości zamieszkałych na terenie 
Gminy Wodynie, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,  m.in. odpady: remontowo – budowlane (z drobnych remontów, niewymagających pozwolenia/zgłoszenia), zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, baterie, chemikalia, leki, opony, meble i odpady wielkogabarytowe, papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, popiół i odpady ulegające biodegradacji.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE WODYNIE

Rejon

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Miejscowość

1. Wodynie
2. Kamieniec
3. Brodki
4. Wola Serocka
5. Kołodziąż
6. Oleśnica

1. Seroczyn
2. Borki
3. Żebraczka
4. Rudnik Mały
5. Rudnik Duży
6. Kochany
7. Jedlina
8. Łomnica

1. Ruda Wolińska
2. Młynki
3. Budy
4. Wola Wodyńska
5. Soćki
6. Czajków
7. Kaczory
8. Szostek
9. Ruda Szostkowska
10. Toki
11. Helenów

2020

I II III IV V VII IX X XI XII

Selektywny odbiór odpadów 5 frakcji:

papier szkło metale i tworzywa sztuczne

bio pozostałość po segregacjii

7

bio metale i tworzywa
sztuczne szkłopapier

bio metale i tworzywa
sztuczne szkłopapier

bio metale i tworzywa
sztuczne szkłopapier

pozostałość po segregacji

pozostałość po segregacji

pozostałość po segregacji

VI VIII

3 2 1 4 1 1 3 1 5 2 1

8 4 3 2 5 2 2 4 2 6 3 2

9 5 4 3 6 3 3 5 3 7 4 3

13 10 9 6 11 8 6 10 7 12 9 7

14 11 10 7 12 9 7 11 8 13 10 8

15 12 11 8 13 10 8 12 9 14 13 9
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Nr 16/2019 (grudzień 2019)

Gmina Wodynie jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła 
pracę nad Strategią Rozwoju Elektromobilności. Władze Gminy 
uzyskały na ten cel stu procentową dotację z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska Naturalnego i Gospodarki Wodnej. 
Czym jest więc elektromobilność i po co taka strategia w naszej 
gminie?

Co warto podkreślić elektromobilność to nie tylko samochody 
elektryczne, które jeszcze dosyć rzadko widujemy na naszych 
drogach. Elektromobilność to zespół 
pojazdów, infrastruktury, które mają 
służyć łatwiejszemu przemieszczaniu się 
ludności. Jest to więc niezwykle ważne tu 
na terenie wiejskim, gdzie istnieją niedo-
bory w infrastrukturze komunikacyjnej. 
Strategia pomoże zaplanować system 
komunikacyjny w sposób przyjazny dla 
mieszkańców, ponieważ zmiany na rynku 
pojazdów są nieuniknione. To, że już za 
kilka lat samochody, autobusy elektryczne 
staną się powszechne jest pewne. Pojazdy 
te nie generują tylu problemów co sa-
mochody tradycyjne. Ich obsługa jest 
łatwiejsza i tańsza. Dziś hamulcem w roz-
woju technologii staje się wysoka cena 
i mała pojemność baterii. Ale pamiętajmy, 
że innowacje w tym sektorze następują 
szybko i lada dzień ta sytuacja się zmieni.  

Dlatego gmina chce wyjść naprzeciw 
wyzwaniom cywilizacyjnym i wykorzystać szansę dotacji na ele-
menty infrastruktury służącej elektromobilności. Jak pokazują 
doświadczenia krajów Europy Zachodniej elektryczne rowery, 
hulajnogi, samochody, autobusy stały się w ciągu kilku ostatnich 
lat widokiem powszechnym. W wielu miastach Polski widok 
elektrycznego roweru czy hulajnogi nikogo już nie dziwi. Są to 
pojazdy niezwykle wygodne nie tylko dla osób starszych, ale 
wszystkich użytkowników ruchu. Podróż jest łatwiejsza i to 
dlatego pojazdy te zastępują podróż tradycyjnym samochodem 
czy transportem zbiorowym. Jednak na zmiany te należy się 
przygotować. Aby pojazdy te stały się powszechne infrastruktura 
gminna powinna zostać przygotowana w sposób przemyślany. 
Chodzi głównie o bezpieczeństwo użytkowników. Dlatego też 
należy przygotować wydzielone miejsca postojowe, ścieżki 
rowerowe, miejsca przechowywania i ładowania tych pojazdów. 
Ważne też, aby do ładowania używać odnawialnych źródeł 
energii, aby chronić nasze unikalne środowisko. 

Władze gminy chciałyby, aby w proces tworzenia strategii 
włączyli się mieszkańcy. Dlatego zapraszamy wszystkich na spo-
tkania, które odbędą się w naszej gminie. Przedstawione zostaną 
informacje na temat rozwoju elektromobilności na świecie
i sposoby wykorzystania ich w naszej gminie. To mieszkańcy 
zdecydują jakie są potrzeby i problemy i na co należy spożytkować 
ewentualną dotację. Konsultacje odbędą się również w szkołach 
podstawowych. To właśnie dzieci, młodzież mogą wnieść ciekawe 
uwagi i pomysły do tworzonej strategii. Ich kreatywność może 
pomóc zbudować w przyszłości nowoczesną i dobrą do życia 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 07.01:
godz. 8.00 Szkoła Podstawowa Ruda Wolińska 44
godz. 10.00-10.50 Zespół Szkół w Wodyniach, ul. Siedlecka 7
godz. 11.20-12.05 Zespół Szkół w Seroczynie, ul. Siedlecka 11
godz. 12.30 Klub Seniora w Seroczynie, ul. Koszarowa 1

AZBEST
W bieżącym roku Gmina Wodynie dwukrotnie 

realizowała odbiór materiałów zawierających azbest 
z obszaru gminy. Zadanie obejmowało odbiór, trans-
port oraz unieszkodliwienie materiałów zawierających 
azbest z obiektów położonych na terenie Gminy 
Wodynie. Materiały, które zostały usunięte i zutylizo-
wane w ramach zadania to płyty z pokryć dachowych 
znajdujących się głównie na budynkach gospodar-
czych, inwentarskich i mieszkalnych. Łącznie w 2019 
roku przekazano do utylizacji 140 Mg azbestu. Reali-
zacja zadania była możliwa dzięki pozyskanym 
do�nansowaniom z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
W ramach pierwszego naboru  ogłoszonego przez 
WFOŚiGW w Warszawie, Gmina Wodynie pozyskała 
dotacje w kwocie 20  865,60  zł, natomiast w ramach 
drugiego naboru w kwocie 13 608,00 zł. 

gminę. To też oni znają nowe technologie, już dziś korzystają 
z elektrycznych hulajnóg, houverboardów. Wiedzą jakie są po-
trzeby i jak wprowadzić elektryczne formy transportu do każdego 
domu. 

Niezwykle ważnym elementem wdrażania strategii jest bezpie-
czeństwo użytkowników. Jak donoszą media wypadki pojazdów 
elektrycznych są coraz częstsze. Elektryczne hulajnogi zaśmiecają 
chodniki większych miast Polski. Dzieje się tak dlatego ponieważ 

infrastruktura nie jest przygotowana na 
nowe pojazdy. Silniki eklektyczne posiada-
ją olbrzymią moc i generować mogą duże 
prędkości. Nie tylko rozsądek jest ważny, 
ale również bezpieczne miejsca do jazdy, 
parkowania. Konieczne są również działa-
nia edukacyjne i informacyjne, aby za-

pobiegać niebezpie-
cznym sytuacjom. 

We wdrażaniu stra-
tegii elektromobilno-
ści niezwykle ważne 
jest również wykorzy-
stanie odnawialnych 
źródeł energii. Dlate-
go gmina zamie-
rza wykorzystywać 
energię odnawialną 
nie tylko w dziedzinie 
elektromobilności, ale również w budynkach użyteczności pu-
blicznej. Niezwykle ważne jest również wsparcie mieszkańców 
w tym zakresie. Nasza gmina ma stać się czysta i efektywna 
energetycznie. 

Na spotkania zapraszamy również przedsiębiorców i osoby 
chętne do założenia własnej działalności gospodarczej. To właś-
nie wprowadzenie nowych technologii, zmian w przestrzeni może 
wykreować nowe �rmy, które zajmą się elektromobilnością. 
Nie chodzi tylko o budowę pojazdów, ale ich obsługę, tworzenie 
wypożyczalni rowerów, tworzenie systemów informatycznych 
zarządzających infrastrukturą. W porozumieniu z ekspertami 
można stworzyć nowe produkty i pomysły, które również mogą 
zostać wsparte środkami zewnętrznymi. 

Projekty naszej gminy mogą zostać wsparte Przez Fundusz 
Niskoemisyjnego Transportu. Fundusz powstał na podstawie 

ustawy z dnia 6 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o biokompo-
nentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. 
Zadaniem Funduszu jest �nansowanie projektów związanych 
z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym na 
paliwach alternatywnych. Dzięki środkom z Funduszu zrealizo-
wane będą działania wymienione m.in. w Krajowych Ramach 
Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych, Planie 
Rozwoju Elektromobilności w Polsce oraz w ustawie z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 
czyli dokumentach implementujących do polskiego prawa założe-
nia regulacji UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alterna-
tywnych. Zakres projektów, które mogą otrzymać do�nansowanie 
jest bardzo szeroki – wspierani mogą być m.in. producenci 
środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport 
publiczny, wytwórcy biokomponentów, jak i podmioty chcące 

zakupić nowe pojazdy. Fundusz wspiera także promocję i eduka-
cję w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

Dlatego wspólnie stwórzmy strategię i wyznaczany projekty, 
które będą wsparte w naszej Gminie. Na stronach internetowych 
naszej gminy umieszczane będą informacje o spotkaniach w ra-
mach tworzenia Strategii. Zapraszamy nie tylko osoby starsze, 
ale również młodzież, dzieci. Ten dialog pozwoli nam na wspólną 
naukę, pozwoli stworzyć miejsce dobre do życia i pracy. 

To powinno zainteresować wszystkich rolników z terenu naszej 
gminy. Radna Gminy Wodynie Grażyna Markiewicz od paździer-
nika tego roku pełni funkcję Przewodniczącej Powiatowej 
Mazowieckiej Izby Rolniczej. Po raz pierwszy 
to przedstawiciel rolników z gminy Wodynie 
szefuje powiatowym strukturom tej tak 
ważnej dla rolników organizacji. 

Pani Grażyna  mieszka we wsi Szostek, 
prowadzi gospodarstwo specjalizujące 
się w produkcji mleka. - Kocham 
rolnictwo i moją pracę. To u nas już 
tradycja rodzinna. Od lat jesteśmy 
wierni jednej spółdzielni mleczar-
skiej – mówi.

Uczestniczyła już w pierwszym 
walnym zebraniu Mazowieckiej Izby 
Rolniczej. - Chcemy zmian w Izbie, 
a muszą one zacząć się w zarządzie. 
Uważam, że każdy członek zarządu 
powinien zajmować się tą dziedziną 
problemów w rolnictwie, w której jest 
dobry, na której się zna – mówi. Tematem, 
który ją zainteresował są pomiary Instytutu 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. 
- Moim zdaniem jego pomiary są prowadzone przestarzałymi 
urządzeniami i nie są miarodajne. Trzeba je unowocześniać, gdyż 
tracą przez to rolnicy – wyjaśnia.

Podczas jednej z sesji Rady Gminy apelowała do sołtysów, aby 
przekazali mieszkańcom, że mogą zgłaszać się do niej z problema-
mi i wnioskami. Z czym mogą przychodzić? - Ze wszystkim – 

MAMY PRZEWODNICZĄCĄ!
odpowiada i wylicza przykłady: - Ze sprawami dotyczącymi ASF, 
z pytaniami o szacowania strat, suszy itp. 

O planach Mazowieckiej Izby mówi z zaangażowaniem. 
Izba zaapelowała do władz o zmiany w systemie 

monitoringu w Polsce. – Uważam, że w każdej 
gminie powinna być jakaś jednostka, która 

będzie stosowała pomiary – wyjaśnia. Drugi 
wniosek, który poparła, został złożony do 

Ministerstwa Rolnictwa i dotyczy uprosz-
czeń i ułatwiania składania wniosków 
w ramach PROW. To ma pomóc 
rolnikom, którzy chcą założyć nową 
działalność, wytwarzać sery czy wędliny. 
Zarząd Mazowieckiej Izby złożył też 
wniosek w sprawie rolników, którzy 
są karani w sprawie braku bioasekuracji. 

- Teraz są „karani” na dwa sposoby. 
Za brak bioasekuracji a po drugie, nie 

płaci im się za sprzedane zwierzęta. 
Chcemy to zmienić tak, żeby dostawali coś za 

zwierzęta - mówi.
Nową sprawą, którą na wniosek rolników zajęła 

się osobiście są  wnioski dotyczący problemów 
z działkami, które kiedyś były zgłoszone jako leśne. Teraz 

są uprawiane a rolnicy pobierają za nie dopłaty. W ostatnim czasie 
rolnicy zaczęli dostawać pisma ze Starostwa Powiatowego 
w Siedlcach. Wynika z nich, że powinny zostać zalesione. Interwe-
niowała już w tej sprawie w Starostwie.

Rolnicy, którzy mają pytania mogą kontaktować się z panią 
Grażyną pod numerem tel. 518 136 158.

Spotkanie po pierwszej sesji rady Gminy Wodynie w roku 2020
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KULTURA
GMINNY DZIEŃ SENIORA 

20 listopada świętowaliśmy Gminny Dzień Seniora. Święto 
zostało połączone z pierwszą rocznicą funkcjonowania Klubu 
„Senior +” w Seroczynie. Gminny Dzień Seniora przyciągnął nie 
tylko seniorów – klubowiczów. Było sporo gości. Wśród nich wójt 
gminy Wojciech Klepacki, przewodniczący Rady Gminy 
Mirosław Michalczyk, wicewójt Marlena Paczek, skarbnik gminy 
Barbara Brodzik, ks. Krzysztof Buczyński. Wśród gości znaleźli 
się także przedstawiciele grup seniorów z Tęczowego Wzgórza, 
ZOL w Oleśnicy, Stowarzyszenia Radość z Radomyśli oraz 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wodyń. Byli też krewni 
seniorów. 

Gości przywitał prowadzący uroczystość dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Janusz Eleryk. Życzenia seniorom złożył wójt 
Wojciech Klepacki.

- Życzę dużo zdrowia, abyście Państwo czerpali radość z wnu-
ków i prawnuków, życzę niegasnącej aktywności, wielu nowych 
pomysłów … – mówił.

Wójt zapewnił, że gmina i jej jednostki podległe nadal będą 
starać się, aby  oferta dla seniorów była bogata. Dziękował kierow-
nik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marlenie Paczek 

z pracownikami, Magdalenie Składanowskiej za objęcie seniorów 
opieką i  dyrektorowi GOK z pracownikami za to, że Gminny 
Ośrodek Kultury przejawia zainteresowanie tematyką. Na zakoń-
czenie dziękował samym Seniorom – za ich aktywność i zaszcze-
pianie młodszym chęci do działania.

Najlepszym prezentem a zarazem podziękowaniem władz 
gminy dla Seniorów uczestników Klubu Seniora okazał się �lm 
zrealizowany na zlecenie gminy przez reżysera, �lmowca i rapera 
Pawła „Undera” Przewoźnego. Film miał swoją premierę właśnie 
na uroczystości. Ośmiominutowy �lm to dokument o seniorach. 
Uczestnicy zajęć opowiadają o swoim klubie, spacerach, wyciecz-
kach. Wspominają, jak wstępowali do klubu, czy bliscy musieli ich 
o tym przekonywać. Mówią o radości płynącej ze wspólnego 
gotowania, śpiewania, zajęciach na siłowni, zajęciach plastycz-
nych, muzyce, tańcu. Wypowiedzi łączy jedno - wszyscy mówią, 
że w klubie czują się dobrze. W zarejestrowanych okiem kamery 
wypowiedziach można był usłyszeć o planach na przyszłość, 
zamiarach, wykorzystaniu potencjału seniorów i wpływie klubu 
na życie Seroczyna i całej gminy Wodynie. Udział w projekcie 
wziął też wójt. Wypowiadał się na �lmie i był zadowolony 
z efektów działania klubu. O planach mówiła jego zastępca Marle-
na Paczek. O zawodowym wyzwaniu i satysfakcji z jego podjęcia 
mówiła koordynatorka Magdalena Składanowska.

Coś dla gości przygotowali też artyści z Klubu „Senior +”. 
Pod kierunkiem Łukasza Wawryniuka z Łosickiego Domu Kultu-

ry zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. Wystąpiły „Wole-
nianki" i Aneta Karczmarska z akompaniamentem Ryszarda 
Boruca. 

Po wspólnej biesiadzie seniorzy bawili się na "parkiecie", z DJ 
Wiką – najstarszą wodzirejką w Polsce.

Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Nutki wolno-
ści” stał się już prawdziwą tradycją. W tym roku odbył się 
bowiem już po raz czwarty. Przegląd jest pięknym elementem 
obchodów Święta Niepodległości w naszej gminie.

Na scenie wystąpiło blisko pięćdziesięciu wykonawców, którzy 
zaprezentowali dwadzieścia dwa przygotowane utwory. W tym 
roku młodzi artyści i ich opiekunowie zdecydowanie chętniej 
sięgali po utwory współczesne, a patriotyczne treści wyśpiewane 
dziecięcymi głosami brzmiały szczególnie pięknie i wzruszająco. 
Zgromadzeni widzowie doceniali to głośnymi brawami! 

Przegląd „Nutki Wolności” od samego początku nie jest 
konkursową rywalizacją. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, okolicznościowe magnesy na lodówkę oraz książkowe 
upominki ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną. 

Wszystkim, którzy pomogli zabrzmieć „nutkom wolności” 
bardzo dziękujemy za pomoc i życzliwość! To był piękny, nastro-
jowy i prawdziwie patriotyczny wieczór.

PRZED NAMI PIĘKNY CZAS
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA...

Przed nami, już całkiem niedługo, piękny czas Świąt Bożego 
Narodzenia. Chrześcijanie przeżywają ten czas w sposób szczegól-
ny, obchodząc pamiątkę przyjścia na świat Mesjasza, Bożego 
Syna. Jest wiele pięknych zwyczajów, obrzędów i tradycji, które 
czynią ten czas i jego przeżywanie wyjątkowym. Jednym z takich 
„przypisanych do Świąt zwyczajów” jest śpiew kolęd.

W tradycji Kościoła katolickiego kolędy śpiewamy od tradycyj-
nej Pasterki, w nocy z 24 na 25 grudnia, do Święta O�arowania 
Pańskiego, które jest obchodzone 2 lutego. Kolędy są wykorzysty-
wane również w nabożeństwach liturgicznych, natomiast pasto-
rałki nawiązują ogólnie do klimatu Świąt. W tradycji chrześcijań-
skiej autorem pierwszej kolędy jest św. Franciszek z Asyżu. Była 
ona śpiewana w zbudowanej przez niego szopce. 

„Wśród nocnej ciszy”, „Bóg się rodzi”, „Gdy śliczna Panna…”, 
„Jezus Malusieńki”… nie sposób wymienić tytuły tych wszystkich 
pięknych utworów. Pisali je czasem uznani poeci i kompozytorzy. 
Niektóre z nich maja po kilkaset lat, a wszystkie łączy niepowta-
rzalny urok i nastrój.

Któż z nas nie lubi zasłuchać się w te piękne, nastrojowe 
melodie? Któż nie lubi tego nastroju, który potra� skruszyć 
najtwardsze serca i zburzyć największe mury? Najważniejsze 
jednak, by w wyśpiewanych tekstach odszukać głębię ich treści 
 czynić je treściami swojego życia.

Już wkrótce wybrzmią kolędowe dźwięki. Za kilka dni będzie-
my spotykać się na tradycyjnych spotkaniach, by w geście łamania 
opłatka przekazać drugiemu człowiekowi swoją życzliwość 
i przebaczenie. W naszym Ośrodku Kultury takie spotkanie 
odbędzie się 20 grudnia. Połączone będzie z rozstrzygnięciami 
świątecznych konkursów, podziękowaniami i prezentacjami grup 
muzycznych. Natomiast 12 stycznia, na scenie Ośrodka, 
wybrzmią kolejne „nutki”. Tym razem będą to właśnie „nutki 
kolędowe” wyśpiewane w IV Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 
„Betlejemskie Nutki”. 

Już teraz zapraszamy wszystkich do udziału!
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DWA DNI NA 101. ROCZNICĘ NIEPODLEGŁEJ
Od koncertu, przez uroczystości, aż po biegi – 101. Rocznicę 

odzyskania niepodległości w gminie Wodynie świętowaliśmy na 
wiele sposobów, dając z siebie 101 procent siły, energii i zaangażo-
wania. Obchody zajęły dwa dni i trwały na terenie całej gminy – 
od Seroczyna aż po Rudę Wolińską.

Niedzielny wieczór 10 listopada w pamięci mieszkańców naszej 
gminy pozostanie na długo. Tego wieczoru sala sportowa Zespołu 
Szkół w Seroczynie była wypełniona po brzegi – ludźmi, muzyką 
i emocjami. 

Na scenie pojawił się Maciej Miecznikowski  - muzyk, artysta, 
multiinstrumentalista, znany w całym kraju nie tylko jako syn 
Andrzeja Rosiewicza, ale i jako wieloletni lider grupy „Leszcze”, 
showman i prowadzący program telewizyjny „Tak to leciało”.

Gminę Wodynie odwiedził z koncertem ,,Wyśpiewać sto lat 
Niepodległości”, podczas których śpiewa akompaniując sobie na 
klawiszach i akordeonie utwory takie jak: „O mój rozmarynie”, 
„My pierwsza brygada”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Czerwone 
maki”. W Seroczynie, najpiękniejszym  polskim pieśniom patrio-
tycznym towarzyszyły stare hymny kościelne prezentowane 
we wspaniałych aranżacjach. Maciej Miecznikowski skutecznie 
zachęcał publiczność do wspólnego śpiewania, wywołał wiele łez 
wzruszenia. Po koncercie rozmawiał z widownią, podpisywał 
płyty, autografy, pozował do zdjęć. Opowiadał o miłości do Polski 
a także o Kaszubach, swojej małej ojczyźnie.

Koncert prowadził dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wodyniach Janusz Eleryk. W koncert zostali zaangażowani też 
uczniowie Zespołu Szkół w Seroczynie. Wystąpili przed artystą.

Następny, drugi dzień obchodów, Święto 11 listopada rozpoczę-
ło się tradycyjnie, od Mszy Świętej w kościele w Seroczynie. Mszy 
przewodniczył proboszcz seroczyńskiej para�i ks. Bogdan Potap-
czuk. Po mszy mieszkańcy pozostali w Kościele. Najpierw 
przemawiał wójt gminy Wodynie Wojciech Klepacki. Jego prze-
mówienie skłaniało do re�eksji: Czy potra�my dobrze wykorzy-
stać wolność wywalczoną przez poprzednie pokolenia? Czy 
umiemy się z niej cieszyć? Czy pielęgnujemy ją należycie? 
Dziś żyjemy w wolnej Polsce, w zjednoczonej Europie. Każdy z nas 
może swobodnie wyrażać swoje poglądy. Mamy możliwość 

Osiemdziesiąt lat temu ludzie też mieli marzenia i plany, kocha-
li i byli kochani, tęsknili i byli oczekiwani… Z nadzieją czekali na 
nowe jutro, aż w końcu… to „jutro” przyniosło cierpienie, śmierć, 
ból i smutek. Przyniosło wojnę, która zabrała miliony ludzkich 
istnień. 15 września stanęliśmy w zadumie na Cmentarzu Wojen-
nym, aby oddać hołd tym, którzy w obronie Ojczyzny oddali swoje 
życie. "Te groby krzyczą nam, że nasze serca są sercami orła! I po 
to się na tym cmentarzu wojennym co roku spotykamy, aby tego 
doświadczyć, że mamy w genach skrzydła husarii, która przepę-
dziła Turków pod Wiedniem, że mamy skrzydła legionów, które 
zablokowały triumf komunizmu pod Warszawą, że to z naszego 
gniazda wyleciał Święty Jan Paweł II. Mamy naturę orła, bo mamy 

„NASZE SERCA SĄ SERCAMI ORŁA!” - ODDALIŚMY HOŁD 
W 80 ROCZNICĘ BITWY POD WOLĄ WODYŃSKĄ

tego orła w herbie, w sercach i w tej ziemi, na której teraz stoimy." 
- powiedział wójt Wojciech Klepacki rozpoczynając uroczystości. 
Miały one utrwalony tradycją porządek. Mszę św. w Intencji 
Ojczyzny odprawił ks. Krzysztof Buczyński. W obchodach udział 
wzięła Kompania Honorowa Wojska Polskiego, którą tworzyła 
Kompania Saperów Pierwszej Brygady Pancernej. Kompanią 
dowodził ppor. Karol Barczyk. Apel Pamięci odczytała por. 
Małgorzata Zakrzewska. Obecne były Poczty Sztandarowe szkół, 
jednostek OSP, związków i organizacji. Po występie młodzieży 
z Zespołu Szkół w Wodyniach odbył się uroczysty moment 
poświęcenia symbolicznej łuski z ziemią pochodzącą z miejsc 
męczeństwa. Historyczny wstęp przedstawił Pan Henryk Wysoc-

ki. Po uroczystym przemarszu przez Wolę Wodyńską 
z towarzyszeniem Orkiestry Dętej ze Stoczka Łukowskie-
go i złożeniu wiązanki przy Pomniku O�ar walk na 
terenie Gminy Wodynie znajdującym się obok Pawilonu 
Turystycznego wszyscy uczestnicy mogli skosztować 
"żołnierskich przysmaków" przygotowanych przez Panie 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Seniora. Ten 
dzień był pięknym i uroczystym świadectwem naszej 
pamięci i szacunku.

decydowania o sobie – o tym gdzie i jak chcemy żyć. - Wolność musimy traktować jak 
dar i o nią dbać. Nie możemy zapominać, że wolność, którą odzyskaliśmy 101 lat 
temu nie została nam dana raz na zawsze – przypominał wójt. W patriotycznym 
nastroju utrzymały publiczność dzieci ze Szkoły Podstawowej w Seroczynie. Recyto-
wały i śpiewały w strojach ozdobionych biało-czerwonymi kotylionami.

Uczestnicy w uroczystym pochodzie przeszli w kierunku cmentarza. Przy kwaterze 
wojennej 1939 roku władze gminy i wszystkie delegacje złożyły kwiaty. Władze gminy 
reprezentowali: wójt Wojciech Klepacki, jego zastępca Marlena Paczek i przewodni-
czący Rady Gminy Mirosław Michalczyk.

Przyszedł czas na coś dla ciała – o to zadbali strażacy serwując wszystkim ciepłą 
grochówkę.

Na ostatnią, trzecią część uroczystości, do Rudy  Wolińskiej zaprosił oddział 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Pod patronatem wójta gminy Wodynie 
odbyły się Biegi Niepodległości. Pobiegli duzi i mali. Zwycięzcom puchary, medale 
i nagrody rzeczowe wręczał wójt i przewodniczący Rady Gminy.

Biegom towarzyszyła integracja przy ognisku. Mieszańcy piekli kiełbaski i śpiewa-
jąc piosenki patriotyczne ze śpiewnikami w rękach.
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SZKOLNE KLIMATY

W miesiącu październiku nasza szkoła została zgłoszona do 
projektu „Dzień Edukacji Finansowej”. Projekt Bakcyl – 
Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży przygotowany 
przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości w partner-
stwie z Bankiem Pekao S.A., to przedsięwzięcie, którego celem 
jest edukacja �nansowa dzieci i młodzieży. Bardzo ucieszyła 
nas informacja, że zostaliśmy zakwali�kowani do projektu, 
który był realizowany niezależnie tylko w trzech wybranych 
szkołach województwa mazowieckiego. W ramach przygoto-
wań w klasach V-VIII, został przeprowadzany szkolny „Kon-
kurs na Dzień Edukacji Finansowej", który był jednocześnie 
I etapem Konkursu - Europejski Quiz Finansowy. Celem 
konkursu było wyłonienie z klas VII-VIII pary uczniów, którzy 
będą reprezentować szkołę w dalszych etapach Konkursu oraz 
opracowanie wyników pozostałych klas biorących udział 
w konkursie. Pytania w teście dotyczyły ogólnych zagadnień 
dotyczących bankowości. Kluczowym kryterium przy wyłonie-
niu zwycięskiej klasy w trakcie „Dnia Edukacji Finansowej”  
była średnia klasy uzyskana z testu. Dnia 7 listopada gościliśmy 
w naszej szkole przedstawicieli Warszawskiego Instytutu 
Bankowości oraz Banku Pekao S.A. Spotkanie z uczniami klas 
V-VIII rozpoczęło się od wykładu z elementami interakcji nt. 
„Bankowość i zawód bankowca”, przeprowadzonego przez 
pracowników banku. Tematyka podejmowana przez ekspertów 
z dziedziny bankowości i ekonomii dotyczyła historii banko-
wości, �nansów, zarządzania budżetem domowym, sposobów 
inwestowania, odpowiedzialnego pożyczania pieniędzy oraz 
instytucji �nansowych. Dzięki prowadzącym, którzy na co 
dzień pracują w polskich bankach, uczniowie mieli okazję 
dowiedzieć się więcej o pracy bankowca. Drugim działaniem 
programu Dnia Edukacji Finansowej było przeprowadzenie 
quizu dla wszystkich uczestników z wykorzystaniem aplikacji 
Kahoot! Tu emocje „sięgały zenitu”. Nie tylko trzeba było 
poprawnie odpowiedzieć na pytania, ale bardzo ważny był też 
re�eks, czyli czas w którym została udzielona  poprawna 
odpowiedź. Podczas rywalizacji na twarzach uczniów pojawia-
ły się radość, panika i smutek. Jury zsumowało wyniki quizu  
z wynikami średniej klasy i na tej podstawie wyłoniono zwycię-

ską klasę. Zwycięzcą I i II etapu „Konkursu Dzień Edukacji 
Finansowej” została klasa ósma, która otrzymała bon 

o wartości 600,00 zł do wykorzystania na potrzeby 
klasy. Wyłoniono również pary najlepszych 

uczniów z klasy VII i VIII, którzy otrzymali 
dyplomy �nalisty szkolnego EQF oraz 

upominki. Przede wszystkim Ci ucznio-
wie dostali przepustkę do udziału 

1. Donata Dzik – klasa VIII,
2. Kamil Żydak – klasa VIII,
3. Kuba Karpiński – klasa VII,
4. Damian Osiński – klasa VII.

Przedstawiciele Warszawskiego Instytutu Bankowości wręczyli 
także nagrody trzem indywidualnym zwycięzcom quizu: Donacie 
Dzik, Julii Płatkowskiej i Konradowi Karczewskiemu.
W ramach podziękowania za udział w projekcie każda klasa 
otrzymała coś słodkiego (dla uzupełnienia zużytej energii). Dla 
uczniów klas młodszych dostaliśmy w prezencie edukacyjne gry 
planszowe. Jesteśmy niezmiernie zaszczyceni, że nasza szkoła 
mogła wziąć udział w Dniu Edukacji Finansowej oraz I i II etapie 
Europejskiego Quizu Finansowego. Otrzymaliśmy dyplom „Part-
nera w Projekcie BAKCYL za zaangażowanie i współpracę w roku 
szkolnym 2019/2020”.

Gratulujemy zwycięzcom klasy VII i VIII. Trzymamy mocno 
kciuki za Wasz sukces w dniu 11 marca. 

Wiesława Rolewicz

Ślubowanie i pasowanie na ucznia jest bardzo ważnym 
momentem w życiu każdego pierwszoklasisty. To niezwykłe 
wydarzenie miało miejsce w Szkole Podstawowej w Wody-
niach 14 października 2019 roku.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy 
Wodynie Pan Wojciech  Klepacki,  Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Wodyniach Pani Ewa Cizio, Wicedyrektor szkoły  
Pani Anna Szostek, Ksiądz Proboszcz Krzysztof Buczyński, 
Rada Pedagogiczna, Rodzice pierwszoklasistów oraz cała 
Społeczność szkolna.

Ceremonia ślubowania odbyła się w odświętnie udekoro-
wanej sali gimnastycznej. Zanim pierwszaki zostały przyjęte 
do grona uczniów musiały wykazać się umiejętnościami 
wokalnymi, recytatorskimi i tanecznymi. Mali artyści po 
każdym występie byli nagradzani gromkimi brawami.

Następnie Pani Dyrektor dokonała pasowania pierwsza-
ków na uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława 
Łokietka w Wodyniach. Uczniowie otrzymali także dyplomy 
i upominki ufundowane przez Wójta gminy. Po części 
o�cjalnej uczniowie i wszyscy goście zostali zaproszeni 
na słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców.

Wszystkim Pierwszakom życzymy radości i wielu sukce-
sów w nauce!         

Elżbieta Pietryka 

Druga dekada października w seroczyńskiej szkole była 
szczególnie bogata w ważne wydarzenia. 14 października 
byliśmy gospodarzami gminnych obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej (o tym przeczytamy w innym miejscu), a już dwa 
dni później odbyło się uroczyste Ślubowanie Pierwszoklasi-
stów. Tych ostatnich jest szesnaścioro. Data tej uroczystości jest 
tradycją pozbawioną przypadku: 16 października 1938 roku 
naszej szkole zostało nadane imię Księdza Wawrzyńca Lewan-
dowskiego. Od wielu już lat, właśnie tego dnia, wspominając 
wzór naszego Patrona, przyjmujemy do szkolnej wspólnoty 
tych, którzy dopiero wkraczają na ścieżkę swojej edukacji.

Ślubowanie miało bardzo uroczysty charakter i przebiegło 
zgodnie z przywoływaną już wcześniej tradycją. Pierwszoklasi-
ści, przygotowani przez wychowawcę p. Jolantę Polak, zapre-
zentowali część artystyczną, a następnie - w obecności Sztanda-
ru Szkoły - złożyli uroczyste ślubowanie. Po chwili na ich Janusz Eleryk

Szkolny Klub Wolontariatu Szkoły Podstawowej w Rudzie 
Wolińskiej pod opieką Pani Moniki Świętochowskiej i Pani 
Anny Adamiak zaangażował wszystkich uczniów naszej 
szkoły w akcję "Tornister misyjny", której celem było zgro-
madzenie przyborów szkolnych dla dzieci w krajach misyj-
nych: Kenii, Tanzanii, Papui i Nowej Gwinei. 29 października 
2019 roku był „dniem kulminacyjnym” akcji. Tego dnia 

Wiesława Rolewicz

TORNISTER MISYJNY

bardzo wielu uczniów i pracowników szkoły przekazało 
dzieciom w Afryce przybory szkolne: zeszyty, kredki, bloki, 
piórniki, kleje, itp. Przygotowane na akcję pudełka wypełniły 
się po brzegi. Za złożony dar serca można było poczęstować 
się wypiekami, czekoladkami lub owocami przyniesionymi 
przez niektórych uczniów i dorosłych. Wszystkim osobom 
zaangażowanym w Dzieło Pomocy „Ad Gentes” bardzo 
dziękujemy. Dziękujemy za przybory i wszystkie słodkości. 
Cieszy nas to, że mamy w naszej szkole tyle osób o wielkim 
sercu. Po raz kolejny udowodniliście, że można zawsze 
na Was liczyć! Pamiętajmy! „Dobro wraca”!

DZIEŃ EDUKACJI FINANSOWEJ W RUDZIE WOLIŃSKIEJ

w pół�nale Konkursu, który odbędzie się 11 marca 2020 roku. 
Tego dnia reprezentacje szkolne z całej Polski wezmą udział 
w teście online. Pół�naliści najlepsi w każdym województwie 
zostaną zaproszeni do udziału w �nale, który odbędzie się 
w Warszawie. Najlepszych z najlepszych czeka w kwietniu  �nał 
europejski w Brukseli. 11 marca 2020 roku, o godzinie 10.00 do 
pół�nałowego testu online zasiądą:

ŚLUBOWALI
W WODYNIACH

ŚLUBOWALI W SEROCZYNIE

ramionach, w symbolicznym geście mianowania, wylądował... 
ołówek, całkiem sporych rozmiarów! 

Na pamiątkę tego dnia i wydarzenia najmłodsi uczniowie 
otrzymali dyplomy, i prezenty od Wójta Gminy p. Wojciecha 
Klepackiego, który życzył dzieciom i ich rodzicom wielu sukce-
sów na ścieżce edukacji. I wtedy zostało już tylko... próbowanie 
słodkości przygotowanych przez rodziców.

W gronie uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Wawrzyńca 
Lewandowskiego symbolicznie powitanych i mianowanych 
zostało zostali również ci,  którzy dołączyli do nas od początku 
tego roku szkolnego.

"Pierwszakom", ich Rodzicom i wychowawcy jeszcze raz 
gratulujemy, i życzymy, by szkoła była dla nich źródłem cennej 
wiedzy, ale i po prostu...dobrym, ciepłym miejscem... Zrobimy 
wszystko, by tak właśnie było !
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Nr 16/2019 (grudzień 2019)

GMINNE OBCHODY
DNIA EDUKACJI

NARODOWEJ

Gospodarzem tegorocznych Gminnych Obchodów Dnia 
Edukacji Narodowej był Zespół Szkół w Seroczynie. Rozpoczęły 
się one Mszą Świętą w intencji zmarłego dyrektora szkoły 
w Seroczynie śp. Jana Polaka, sprawowaną przez Księży Bogdana 
Potapczuka i Krzysztofa Buczyńskiego.

Następnym punktem uroczystości był koncert "Zaduma smycz-
kiem wyczarowana..." w wykonaniu kwartetu smyczkowego "�e 
Time Quartet". W repertuarze koncertu znalazły się utwory 
klasyczne znanych kompozytorów min. Chopina, Masseneta 

Jan Polak
Poszukajmy w tej zadumie nadziei... 

I wiary, że śmierć wprawdzie dużo zmienia, 
ale niewiele kończy... Pamiętamy!

3 października 2019 roku Minister Środowiska Pan Henryk 
Kowalczyk wręczył odznaczenia za zasługi dla Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Szef resortu środowiska uhonorował 
pedagogów szczególnie zasłużonych za propagowanie przyrody 
i krzewienie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. 
Wśród wyróżnionych znaleźli się nauczyciele z Gminy Wodynie. 
Odznaczeni nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Seroczynie to 
Pani Teresa Waszczak, Pani Marzena Szymańska i śp. Dyrektor 
Jan Polak w którego imieniu odznaczenie odebrała siostrzenica 
Pani Anna Cieślak. Wyróżnienie tra�ło również do Pani Iwona 
Pawlak ze Szkoły Podstawowej w Wodyniach i Pani Anna 
Adamiak ze Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej. Odznaczo-
nym nauczycielom składamy serdeczne gratulacje. 

NASI NAUCZYCIELE ODZNACZENI PRZEZ
MINISTRA ŚRODOWISKA

i Piazzolli. Pojawiły się również "dźwięki" bardziej współczesne: 
motyw z �lmu "Love Story" F. Lai, walc z "Nocy i dni" W. Kazanec-
kiego i.... "Nothing Else Mothers" zespołu Metallica. Jedno jest 
pewne artystom udało się wyczarować zadumę…

"Oświata i nauka, to nasza najlepsza inwestycja" - powiedział 
wójt gminy Wojciech Klepacki, który złożył życzenia wszystkim 

pracownikom oświaty na terenie naszej gminy i wręczył okolicz-
nościowe nagrody. Otrzymali je kierujący pracą placówek oświa-
towych Ewa Cizio, Wiesława Rolewicz, Janusz Eleryk i Anna 
Szostek. Nagrodę Wójta otrzymał również nauczyciel Zespołu 
Szkół w Seroczynie Krzysztof Izdebski.

Z HISTORIĄ W TLE

Powołana uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie Nr XX/93/72 z dnia 1 grudnia 1972 r. Gmina Wody-
nie jest położona na skraju województwa mazowieckiego. Pokrywa się z przyjętą przez nasze środowisko lokalne 
„Ziemią Wodyńską” obejmującą obecnie 24 wsie sołeckie. Można w niej wyodrębnić zasadnicze trzy środowiska 
lokalne: środowisko lokalne Rudy Wolińskiej i okolicznych miejscowości: Budy, Młynki, Szostek,  Ruda Szostkowska, 
Czajków, Helenów i Toki; środowisko lokalne miejscowości gminnej Wodynie i okolicznych miejscowości: Wola Seroc-
ka, Brodki, Kamieniec, Kaczory, Oleśnica, Wola Wodyńska i Soćki oraz środowisko lokalne miejscowości Seroczyn 
i okolicznych miejscowości: Łomnica, Jedlina, Kołodziąż, Borki, Żebraczka, Rudnik
Duży, Rudnik Mały i Kochany. 

W latach 1955-1972 mocą przepisów odgórnych z września 1954 roku w wiodą-
cych  miejscowościach gminy tj. Rudzie Wolińskiej, Wodyniach i Seroczynie, powo-
łane były Gromadzkie Rady Narodowe, jako odrębne organy samorządowe. Taka 
decyzja, znajdowała swoje uzasadnienie w przybliżeniu poszczególnych środowisk 
mieszkańców do organów samorządowych. 

Z biegiem jednak lat, po prawnym unormowaniu granic państwowych na Odrze 
i Nysie w czerwcu 1972 roku, 1 stycznia 1973 roku podjęta została decyzja 
o przeprowadzeniu kolejnej reformy administracji państwowej i powołaniu 
samorządu Gminy Wodynie. Organem administracji wykonawczej został powo-
łany Urząd Gminy na czele którego stał Naczelnik. W skład Urzędu Gminy 
wchodziły trzy zasadnicze komórki organizacyjne: Biuro Urzędu Gminy 
z powoływanym Sekretarzem, Urząd Stanu Cywilnego z powoływanym Kierow-
nikiem oraz Gminna Służba Rolna z powoływanym dla niej Kierownikiem. 

Wówczas w warunkach nowopowstałej gminy Wodynie zaszła konieczność 
zorganizowania odpowiednich warunków pracy dla podległych komórek 
organizacyjnych. Dlatego wspólnie z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną 
w Wodyniach podjęta została decyzja o budowie wspólnego obiektu strażac-
ko-administracyjnego. Siedziba obecnego Urzędu Gminy wznoszona była 
w dwóch etapach. Zasiedlenie pierwszej części obiektu dla potrzeb admini-
stracji nastąpiło wiosną 1981 roku, zaś drugiej dla potrzeb Ochotniczej 
Straży Pożarnej i miejscowej społeczności lokalnej osiem lat później w 1989 
roku. 

Każde z trzech prezentowanych powyżej środowisk lokalnych charakteryzu-
je się właściwymi sobie cechami wspólnoty lokalnej: posiada kościół para�alny, własną szkołę, 
w każdym z tych środowisk zlokalizowane są Miejsca Pamięci Narodowej, w każdej znajdują się pozostałości 
dawnych majątków ziemskich. Na przestrzeni ostatnich dziesiątków lat w tych środowiskach lokalnych zachodziły 
zmiany dotyczące szkolnictwa, infrastruktury środowiskowej, kółek i organizacji rolniczych, organizacji społecznych, 
w tym Ochotniczych Straży Pożarnych i budowanych przez nie obiektów użyteczności publicznej.

Podjęta w 2003 roku Uchwała Rady Gminy o Planie Rozwoju Gminy na lata 2004-2006 i lata następne, zakładała 
na styku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, realizację wielu zamierzeń inwestycyjnych, które z biegiem lat 
korygowane i dostosowywane do aktualnych warunków życia społeczeństw lokalnych, uczyniły naszą Ziemię Wodyń-
ską piękniejszą i zasobniejszą. Nastąpiła znacząca poprawa infrastruktury drogowej i opieki nad starszym pokoleniem 
zamieszkującym na tym terenie. 

Odkrywanie historii, to szczególne doświadczenie, tym bardziej interesujące jeżeli dotyczy osób i miejsc które bardzo 
dobrze znamy. Na łamach wydawanego „Przeglądu Wodyńskiego” planowany jest w zarysach cykl charakterystyki 
poszczególnych miejscowości – składników Ziemi Wodyńskiej. Niniejszym zapraszamy poszczególne społeczności 
lokalne o włączenie się do opracowywania i prezentowania materiałów historycznych dotyczących losów gminy Wodynie 
na łamach „Przeglądu Wodyńskiego”. Poniżej prezentujemy pierwszy artykuł z tego cyklu pt. „Środowiska lokalne Ziemi 
Wodyńskiej”. 

Redakcja 

Środowiska lokalne Ziemi Wodyńskiej

Wakacyjna rzeczywistość Zespołu Szkół w Seroczynie 
zamknęła się w smutku dwóch piątków: 21 czerwca, w pierw-
szy wakacyjny piątek, dyr. Jan Polak nagle zasłabł i stracił 
przytomność. Zmarł, nie odzyskując świadomości 27 sierpnia, 
a 30 sierpnia, w ostatni piątek wakacji, odbyły się uroczystości 
pogrzebowe.

Smutek, zaskoczenie i żal… To naturalne reakcje, bo 
odszedł od nas człowiek wyjątkowy, który seroczyńskiej 
szkole poświęcił swoje całe zawodowe życie, będąc najpierw 
nauczycielem, wicedyrektorem i wreszcie, przez czternaście 
lat, pełniąc funkcję dyrektora. W tym wypadku o wiele 
prawdziwiej brzmi jednak określenie „posługę dyrektora”, 
bo ś.p. Jan tak właśnie widział swoją rolę i tak ją wypełniał. 

„Każda śmierć przychodzi za wcześnie, zbyt nagle 
i gwałtownie, ale mimo bólu i smutku wierzymy, że wszystko 
ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy 
pod niebem, i że Ty żyjesz…Żyjesz w tym lepszym świecie, 
bez trosk, bez zmartwień i kłopotów… I żyjesz w naszych 
myślach, naszej pamięci…”

Janku… Nauczycielu, Dyrektorze, Przyjacielu, 
Kolego, Bracie… Człowieku Wielkiego Serca…

Spoczywaj w pokoju…



NASZE BOISKO). Przed Nami zaś 12 meczów 
przed własną publicznością, głód oglądania piłki 
w Oleśnicy jest niemały, a my dołożymy 
wszelkich starań, żeby go zaspokoić zdobyczą 
punktową.

Jeszcze dwa zdania na temat naszych
grup młodzieżowych z roczników 2008/2009 
i 2010/2011 - chłopcy cały czas trenują pod 
okiem trenera Kamila Stanisławowskiego 
i miejmy nadzieję, iż już nie długo znowu docze-
kają się występów na ligowych boiskach. W tym 
roku ze względu na remont płyty stadionu 
byłoby to dość skomplikowane. Czterech utalen-

towanych chłopaków z roczników 2005/2006 przebywa na wypo-
życzeniu w sąsiednim Naprzodzie Skórzec ze względu na zbyt 
małą ilość chętnych do stworzenia drużyny. Są to nasi wychowan-
kowie i już za kilkanaście miesięcy zapewne wesprą szeregi 
naszych seniorów.

Na koniec kilka słów podziękowań dla naszego Samorządu 
Gminnego za kolejny rok współpracy na bardzo wysokim pozio-
mie. Za nami kolejne poczynione inwestycje na naszym obiekcie, 
z których na pierwszy plan wysuwa się renowacja płyty boiska 
oraz automatyczny system nawadniania. Ile szczególnie to drugie 
dla nas znaczy, wiedzą tylko Ci, którzy dotychczas dbali o zieleń 
na naszej murawie.

PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
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Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej 
w Krzesku w partnerstwie z Gminą Wodynie i Gminą 
Zbuczyn oraz pod honorowym patronatem Starosty Siedlec-
kiego, realizuje zadanie publiczne do�nansowane ze środ-
ków Samorządu Województwa Mazowieckiego pod tytułem 
„Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych Subregio-
nu Siedleckiego – VI edycja”. W ramach realizacji projektu 
zaplanowane są zadania wspierające organizacje pozarządo-
we m.in. doradztwo, animacje, szkolenia, w których 
odbywać się będą konsultacje ekspertów – bezpłatne porady 
dla członków organizacji pozarządowych. Organizacje 
pozarządowe mają możliwość zgłaszania potrzeb zdobycia 
wiedzy w wybranej dziedzinie oraz inicjatywę poszerzania 
horyzontów w zakresie działalności. 

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe 
do udziału w projekcie. Informacje o projekcie uzyskacie 

pod nr. tel. 728 521 777, e-mail: biuro@krzesk.pl oraz 
na stronie internetowej: www.krzesk.pl.

OŚRODEK WSPARCIA 
ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH 
ZAPRASZA 
DO WSPÓŁPRACY!

Projekt „Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych 
Subregionu Siedleckiego – VI edycja”

jest realizowany przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultury 
i Aktywności Lokalnej w Krzesku

w partnerstwie z Gminą Wodynie oraz Gminą Zbuczyn 
pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Siedleckiego.

Jak żyć nowocześnie, aktywnie spędzać czas i wspólnie działać 
dla lokalnej społeczności?

To pytanie za każdym razem pojawiało się na spotkaniach 
kobiet w Kołodziążu. Do podjęcia działań skłoniła ich sytuacja 
kobiet na wsi, które potrzebowały integracji i wspólnych 
działań. Tak oto powstała grupa nieformalna Klub Współcze-
snych Kobiet. Członkinie klubu zapragnęły zadbać o swoje 
otoczenie, zmobilizowały siły, pozyskały odpowiednie środki 
i zaczęły realizować swoje zamierzenia. 

Czy to im wystarczyło ?
Nie. Dlatego w październiku tego roku kolejnym ich krokiem 

do sukcesu było przeorganizowanie grupy dla większej swobody 
swoich działań. Zadbały o swoje priorytety, zmotywowały 
więcej mieszkanek Kołodziąża i w myśl zasady ,,Jak się nie 
rozwijasz, to się zwijasz” założyły Koło Gospodyń Wiejskich - 
Klub Współczesnych Kobiet. Koło liczy już 32 osoby, ale nadal 
można zostać jedną z nich. Przewodniczącą Klubu została 
Katarzyna Bogusz, która jest lokalną liderką i widzi same korzy-
ści oraz możliwości dla swojej miejscowości, w której jest miesz-
kanką od niedawna. Marzeniem Pani Katarzyny jest tzw. 
„rozruszanie wsi” zintegrowanie, by na nowo aktywować tutaj 
życie społeczne.

Jak wyglądają ich działania?
Największym i najważniejszym osiągnięciem klubu jest 

zachęcanie ludzi do działań dla dobra ogółu, dla dobra miej-
scowości. Mieszkanki 
Kołodziąża są bardzo 
otwarte na wspólne pla-
nowanie działań, chęt-
nie włączają się w różne-
go typu akcje. Kobiety 
współczesne planują się 
rozwijać i realizować 
swoje cele i marzenia. 
Każda z nich jest wyjąt-
kowa i posiada zasób 
cech, które spotęgują 
w ich działaniach.
W tych kobietach drzemie wielki potencjał trzeba go tylko 
wyzwolić i w tym pomogą im wspólne inicjatywy, spotkania, 
warsztaty i akcje na rzecz dobra społeczeństwa. 

MAMY KOŁO 
GOSPODYŃ
WIEJSKICH!

DOROBEK KOLEKTYWU OLEŚNICA 
NA PÓŁMETKU SEZONU

Adam Pawlak

Rundę rozpoczęliśmy i zakończyliśmy poraż-
ką, ale były to mecze przegrane odpowiednio 
z wiceliderem i mistrzem rundy jesiennej. W 11 
meczach pomiędzy pierwszym a ostatnim, 
pokonać daliśmy się tylko raz. Siedem zwycięstw, 
trzy remisy i trzy porażki, 24 punkty i 3 miejsce 
premiowane awansem ze stratą zaledwie dwóch 
punktów do lidera to dorobek Kolektywu 
Oleśnica na półmetku sezonu 2019/2020. Biorąc 
pod uwagę nasz bardzo młody, zmody�kowany 
po ubiegłym sezonie skład, trudno nie być 
zadowolonym z osiągniętego wyniku. Zespoły 
po spadkach radzą sobie dość różnie, często nie 
potra�ą się pozbierać, część zawodników szuka innych klubów 
w efekcie czego zespół spada aż o dwie ligi w ciągu dwóch 
kolejnych sezonów albo tuła się gdzieś po dole tabeli. Są też tacy, 
których spadek motywuje i na szczęście w naszym przypadku 
poszło to właśnie w tym lepszym kierunku. Doświadczeni zawod-
nicy czyli tzw. ”kręgosłup” drużyny został i w połączeniu 
z kilkoma młodymi, ambitnymi chłopakami, z meczu na mecz 
wyglądało to lepiej. Gdyby nie duże absencje w ostatnim meczu, 
kto wie czy dziś nie mielibyśmy miana mistrza jesieni. Tak się 
jednak nie stało, a mistrz był o jedną bramkę lepszy. Gdy są dobre 
wyniki, zawsze prędzej czy później pojawia się temat awansu 
wśród kibiców i całej otoczki - to nieodłączny element tego sportu. 
My jednak jako Zarząd, trener i sami piłkarze twardo stąpamy po 
ziemi i na każdym możliwym kroku tonujemy emocje. To dopiero 
półmetek, a jak brutalne oblicze może mieć piłka nożna przeko-
naliśmy się nie dalej jak przed rokiem, kiedy to po dość solidnej 
rundzie jesiennej w lidze okręgowej przyszła fatalna wiosna. Dziś 
zrobimy wszystko, żeby sytuacja ta się nie powtórzyła, ale żeby na 
dzień dzisiejszy poruszać temat awansu, jest zdecydowanie 
za wcześnie - tym bardziej, iż pierwsze sześć zespołów w tabeli jest 
praktycznie na tej samej płaszczyźnie. Założenia przedsezonowe 
były, mówiły o pierwszej szóstce i zostały zrealizowane w nadmia-
rze - to nas cieszy i z taką myślą udajemy się na zasłużony dwumie-
sięczny odpoczynek. Do treningów wracamy już w połowie 
stycznia, w lutym rozpoczynamy mecze kontrolne a pod koniec 
marca wracamy na ligowe boiska (w naszym przypadku jedno 

2019 rok jest w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej 
obchodzony w wyjątkowy sposób, bowiem świętujemy 15-lecie 
działalności i Rok Jana Filipa Carossiego. 

Wszystko się zaczęło w 2003 roku, gdy grupa mieszkań-
ców zebrała się, by założyć nowe stowarzyszenie. Inicja-
torem tej grupy założycielskiej byli Pan Henryk 
Wysocki i Pan Marian Pliszka. Krajowy Rejestr 
Sądowy zarejestrował nasze Towarzystwo 15 czerw-
ca 2004 roku i od tego momentu nie przestajemy 
angażować się w działalność społeczną. Na początku 
działalności głównym przedsięwzięciem była współ-
organizacja Pikników Europejskich i Gminnych 
Turniejów Piłki Halowej. Pan Henryk Wysocki wydał 
także 4 broszury o historii Ziemi Wodyńskiej, miejscach 
Pamięci oraz strażach na terenie gminy. 

W ostatnich latach działalność Towarzystwa skupiała się na 
współorganizacji Dni Gminy Wodynie, podczas których odbywa-
ły się spotkania na temat �lmu "Noce i dnie". Natomiast w roku 
bieżącym ogłosiliśmy Rok Jana Filipa Carossiego, by w ten 
szczególny sposób uhonorować wyjątkowego naukowca. Nasz 
Patron urodził się w Rzymie w 1744 roku i studiował w Dreźnie. 
Po I rozbiorze Polski przybył w poszukiwaniu złóż soli i metali. 
Badania gleb opisywał w listach, z których potem wydał publika-
cje. Jedną z nich jest "Podróże po różnych rejonach Polski" 
wydana w Lipsku w języku niemieckim. W dowód jego wkładu w 
rozwuj geologii król Stanisław August Poniatowski przyznał mu 
stanowisko Dyrektora Górnictwa, a w latach następnych otrzymał 
tytuł szlachecki i stanowisko kapitana w wojsku. W roku 1790 
ożenił się z Ludwiką i przeprowadził się do miejscowości Sosnowe 
(obecnie w gm. Kotuń). Zaprzyjaźnił się z właścicielami Wodyń 
Załuskimi i w Rudzie Wolińskiej wybudował hutę żelaza. Zmarł 

JUBILEUSZOWY ROK TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ ZIEMI WODYŃSKIEJ

Marcin Polak

w Woli Wodyńskiej w domu swego przyjaciela Jana Ferdynanda 
Naxa (architekta królewskiego) w 1799 roku. Został pochowany 
w Wodyniach, gdzie po kilku latach spoczęła także jego mama 

Marianna Julia (przełożona dam dworu królewskiego 
w Dreźnie). 

Wydarzenia organizowane w Roku Jana Filipa 
Carossiego otrzymały patronat m.in. Włoskiego 
Instytutu Kultury oraz Głównego Geologa Kraju, 
a także patronat naukowy Muzeum Ziemi Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie, Polskiego Towarzy-
stwa Mineralogicznego i Państwowego Instytutu 

Geologicznego. Rok Patronacki został podsumowa-
ny konferencją z udziałem naukowców, miłośników 

naszego Patrona i władz samorządowych. Na zakończe-
nie spotkania odbył się koncert zespołu Śpiewająca Rodzina 

Kaczmarek. 
Wszystkim Członkom, Sympatykom, Przyjaciołom i Władzom 

lokalnym składamy serdeczne podziękowania za 15 lat współpra-
cy i życzymy jeszcze więcej wspólnych wydarzeń i wielu sukcesów. 
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DIAGNOZA PROBLEMU ALKOHOLOWEGO
NA TERENIE GMINY WODYNIE
Alkoholizm jest główną przyczyną niedostatku osób i rodzin 

zamieszkujących na terenie naszej gminy. Zazwyczaj występuje 
w rodzinach ubogich, dotkniętych niepowodzeniami życiowymi 
i  bezrobociem. Co raz rzadziej zależny jest od płci, wieku czy 
poziomu wykształcenia. Jego rozmiar i negatywne działanie daje 
się zaobserwować codziennie. Alkoholizm pociąga za sobą szereg 
daleko idących skutków społecznych takich jak zaburzenie mode-
lowego systemu rodziny, niekorzystny wpływ na wychowanie 
dzieci, wzrost bezrobocia spowodowany utratą pracy oraz 
niemożnością jej podjęcia, zaburzenia stosunków międzyludz-
kich oraz przestępczość. Alkohol stanowi także jedną z przyczyn 
bezdomności, osamotnienia, odrzucenia przez bliskie osoby, 
braku środków do życia a także pogorszenia stanu zdrowia.
Dystrybucja alkoholu na terenie gminy Wodynie

Na terenie gminy Wodynie funkcjonuje obecnie 15 punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych (wydano dla nich 39 zezwoleń), 
w tym do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo do spożycia poza 
miejscem sprzedaży – 15 punktów; powyżej 4,5% do 18% zawarto-
ści alkoholu – 12 punków; powyżej 18% zawartości alkoholu – 12 
punktów.
Naruszenie prawa i porządku publicznego w związku z nadużywa-
niem alkoholu na terenie gminy Wodynie

W związku z  wykonywaniem  zadań  wynikających  z  realizacji  
ustawy  o  wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholi-
zmowi Komisariat Policji w Skórcu podejmował interwencje 
w następujących obszarach:
Interwencje Policji w związku ze spożywaniem alkoholu 
w miejscach publicznych:

Liczba osób ukaranych mandatami
Liczba skierowanych wniosków o ukaranie do Sądu

ROK
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Hierarchia problemów społecznych w Gminie Wodynie 
wśród klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wodyniach

W 2018 roku 9 osób wywodzących się z 6 rodzin otrzymało 
pomoc �nansową z Ośrodka Pomocy Społecznej, a głównym powo-
dem udzielenia tej pomocy był problem alkoholowy członka 
rodziny. Powyższe dane dotyczą jedynie rodzin objętych pomocą 
�nansową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, podczas gdy 
zjawisko alkoholizmu dotyczy także rodzin, których dochód 
przekracza kryterium, o którym mowa w ustawie o pomocy społecz-
nej, a także rodzin które nie ubiegają się o pomoc i wsparcie z ośrod-
ka. 
Zobowiązanie do leczenia odwykowego na podstawie danych 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Wodyniach 

W 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wodyniach  nie prowadziła żadnego postępowania 
o zobowiązanie do przymusowego leczenia odwykowego.

Pomimo, że uzależnienie od alkoholu nie jest zjawiskiem 
masowym, bezwzględnie wymaga podejmowania działań mających 
na celu niwelowanie problemu alkoholowego na poziomie lokalnym 
poprzez pro�laktykę. Bardzo ważna jest również pomoc dla osób 
uzależnionych oraz członków ich rodzin. Często rodziny takie 
potrzebują wsparcia osób trzecich. Skuteczna pro�laktyka uzależ-
nień oraz próba rozwiązywania problemów alkoholowych na pozio-
mie lokalnym możliwa jest dzięki skoordynowanym, spójnym 
działaniom instytucji oraz organizacji pozarządowych i stowarzy-
szeń, a także społeczności lokalnej.

Przestępstwa drogowe – kierowanie pojazdów po spożyciu alkoholu:

Liczba osób zatrzymanych kierujących pojazdami
pod wpływem alkoholu
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Liczba mieszkańców umieszczonych w Izbie Wytrzeźwień:

Liczba mieszkańców umieszczonych w Izbie
Wytrzeźwień
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ALKOHOLIZM, 
A ŚWIADCZENIA
Z POMOCY SPOŁECZNEJ
Źródłem informacji na temat 

skali problemów alkoholowych 
na terenie gminy Wodynie są 
również dane Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Wody-
niach za rok 2018. Z danych tych 
wynika, że problem alkoholowy 
dotyka osoby i rodziny zamiesz-
kujące na terenie gminy Wodynie. 

Liczba rodzin 
(liczba osób w rodzinach)

Problem
2018

Lp.

Ubóstwo
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach
Oiekuńczo-Wychowawczych

 82 (232)
32 (83)
40 (81)

30 (176)

36 (159)

6 (9)

1.
2.
3.
4.

5.

6. Alkoholizm

TO BYŁ DOBRY ROK DLA SENIORÓW 
Rok 2019 bez wątpienia można nazwać dobrym i ciekawym 

rokiem dla Seniorów z Klubu "Senior +", mającego siedzibę w 
świetlicy wiejskiej w Seroczynie. Klub ruszył z końcem 2018 roku 
w ramach rządowego programu "Senior +". Na uruchomienie 
Klubu Gmina Wodynie pozyskała dotację w wysokości 150 tys. zł. 
z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, którą 
wykorzystała na remont i dostosowanie świetlicy na potrzeby 
klubu. Pierwsze spotkanie klubowiczów miało miejsce 14 listopa-
da 2018 roku, natomiast od 8 stycznia bieżącego roku seniorzy 
spotykają się już regularnie. Wtorki i środy w godzinach od 10:00 
do 14:00 należą do naszych seniorów. W te dni świetlica w 
Seroczynie tętni życiem. Chociaż klub włączono w struktury 
organizacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z 
pracownikami gops-u w prowadzenie klubu aktywnie włączył się 
Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach. 

Ideą Klubu jest wspieranie aktywności seniorów, integrowanie, 
zapewnienie im dobrego towarzystwa w pobliżu miejsca zamiesz-
kania oraz rozwój życia kulturalnego i rekreacyjnego. Seniorzy 
przychodzący do Klubu, uczestniczą w wielu ciekawych zajęciach 
takich jak zajęcia manualne, ruchowe, teatralne, wspólne gotowa-
nie czy wycieczki. Ważnym elementem w pracy z Seniorami, jest 
zapoznanie ich z nowymi formami spędzania czasu wolnego. W 
związku z tym, na jednych z zajęć, pod okiem Mistrza Świata, 
Klubowicze uczyli się prawidłowej techniki chodzenia na kijkach 
czyli Nordic Walking-u. By zadbać o sprawność �zyczną, gdy 
tylko aura sprzyjała, Seniorzy korzystali z Otwartej Strefy Aktyw-
ności znajdującej się nieopodal Klubu, gdzie w ramach komplek-
su ustawione są urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych.

Ciekawi świata Seniorzy, wybrali się na cztery wycieczki by 
podziwiać piękno krajobrazów, natury, zabytków oraz miejsc 
historycznych. Odwiedzili Muzeum Diecezjalne w Siedlcach, 
Pałac w Wilanowie oraz Ogród Botaniczny w Powsinie, Nałęczów, 
Muzeum na Majdanku oraz Muzeum Wsi Lubelskiej,  Cmentarz 
wojskowy na Powązkach.

W czerwcu, Klubowicze reprezentowali Gminę Wodynie na III 
Dniu Siedleckich Organizacji Pozarządowych w Siedlcach, gdzie 
częstowali uczestników pikniku domowymi wypiekami, promu-

jąc w ten sposób swój Klub. Klub Seniora był również inicjatorem 
świętojańskiej biesiady nad rzeką Świder, podczas której puszcza-
no wianki na wodę i śpiewano pieśni sobótkowe by przypomnieć 
obrzędy oraz podtrzymać tradycje związane z nocą Świętojańską. 
Dzień Otwarty w Klubie Seniora, podczas Dni Gminy Wodynie 
również był okazją do integracji społeczności lokalnej. Na to 
ważne wydarzenie, Seniorzy zaprosili wszystkich mieszkańców 
Gminy, bez względu na wiek. Seniorzy w ten sposób chcieli zapre-
zentować i „opowiedzieć” o tym, co dzieje się na co dzień w 
Klubie. 

Aby zadbać o dobre samopoczucie Seniorek z Klubu, koordyna-
torzy zorganizowali warsztaty z robienia makijażu na których 
każda z Pań mogła samodzielnie wykonać makijaż codzienny lub 
okolicznościowy. Jednymi z ulubionych przez Seniorów warszta-
tów, są warsztaty �orystyczne, na których Klubowicze uczą się 
wykonywania okazjonalnych stroików czy ozdób. Seniorzy, 
również między sobą wymieniają się swymi zainteresowaniami, 
prezentując swoje zdolności i umiejętności, ucząc innych Uczest-
ników Klubu np. robienia kwiatów z krepiny. Z takich kwiatów, 
zrobionych własnoręcznie przez Seniorów, powstały piękne palmy 
wielkanocne, które zdobiły kościoły w para�ach w gminie Wody-
nie w okresie Świąt Wielkanocnych. Obecnie, Klubowicze przygo-
towują bombki choinkowe, wykorzystując przy tym wiele 
ciekawych technik m.in. szydełkowanie. Bombki w najbliższym 
czasie ozdobią choinkę która zostanie postawiona w siedzibie 
Klubu.

Uczestnicząc w różnych warsztatach, Seniorzy poznawali 
„ciekawe osoby”. Jedną  nich był Paweł Przewoźny - Under, raper i 
jednocześnie reżyser, który opowiedział Klubowiczom o swoich 
pasjach, o tworzeniu �lmu i muzyki. Under zapoznał Klubowi-
czów z działalnością Stowarzyszenia "Szansa" z którym współpra-
cuje prowadząc warsztaty pro�laktyczne dla młodzieży ze szkół i 
ośrodków wychowawczych.

Ważne, bo skierowane do Seniorów z całej gminy, były obchody 
Gminnego Dnia Seniora, których jednym z organizatorów był 
Klub "Senior +". Tego wieczoru w siedzibie Klubu, integrowali się 
mieszkańcy gminy w wieku powyżej 60 roku życia oraz zaproszeni 
goście. Uczestnicy Klubu zaprezentowali swe umiejętności 
aktorskie i wokalne. Wszyscy bawili się w rytm muzyki którą 
serwowała najstarsza DJ-ka w Polsce, DJ Wika. 

Rok 2019 powoli się kończy. Już teraz chętni Seniorzy w wieku 
60+ mogą składać wnioski o przyjęcie do Klubu "Senior+" na rok 
2020. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wodyniach. 

    



8 listopada w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Wodyniach na życzenie młodej pary ślubu 
udzielił wójt gminy Wodynie Wojciech 
Klepacki, który udzielał go po raz pierwszy. 

Zgodnie z artykułem VI Prawo o Aktach 
Stanu Cywilnego, kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego jest wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta z mocy prawa dlatego 
wszystkie czynności kierownika USC może 
również wykonywać wójt. 

Młodej Parze życzymy
wszystkiego najlepszego
na nowej drodze życia!

100 lat Młodej parze! GMINA w liczbach

Przepis na DOMOWE PIERNICZKI  
SKŁADNIKI:

80 dag mąki 
2 łyżeczki kakao 
45 dag miodu 
15 dag cukru pudru 
20 dag masła 
2 jajka 
2 płaskie łyżeczki

sody oczyszczonej 
40 g przyprawy do piernika 

PRZYGOTOWANIE:

1. Masło rozpuścić z miodem, zostawić 
do ostygnięcia. 

2. Przesiać mąkę, wymieszać z suchymi produktami: 
soda, cukier, kakao, przyprawa do piernika. 

3. Zrobić kopiec, w środku dołek, do którego wbić
jajka i powoli mieszając, dolewać masło z miodem.

4. Mieszamy całość do czasu, aż ciasto zrobi się gęste. 
Następnie ciasto gnieciemy.

5. Po ugnieceniu wałkujemy na cienkie placki 
i wycinamy pierniczki.

6. Układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, 
pieczemy ok. 8 minut w 180 stopniach.

7. Po ostudzeniu ozdabiamy. 
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KOMUNIKAT
Wójt Gminy Wodynie informuje właścicieli nieruchomości położonych 

na terenie Gminy Wodynie o możliwości składania wniosków o usunięcie 
wyrobów zawierających azbest. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy 
Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie do dnia 10 stycznia 2020 r. W celu 
uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod 
numerem tel. (25) 631 26 58 w. 37.

Druki wniosków wydawane są w siedzibie Urzędu bądź dostępne do pobra-
nia ze strony internetowej Gminy: www.wodynie.eu. 

Cor� bliżej Święta!


