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

„ZWYCIĘSTWO LICZBY NIE CHCE, MĘSTWA POTRZEBUJE”
Poszukiwania miejsca pochówku i szczątków
ks. Wawrzyńca Lewandowskiego
W mroźny, sobotni poranek, 15 stycznia 2021 r., na placu szkolnym
w Seroczynie rozpoczęły się badania terenu w miejscu stracenia ks. Wawrzyńca
Lewandowskiego, patrona tutejszej szkoły. Badania, przy użyciu specjalistycznego
georadaru, za zgodą konserwatora zabytków i pod archeologicznym nadzorem,
przeprowadzali członkowie Stowarzyszenia Wizna 1939. Celem badań było uzyskanie, przynajmniej częściowej, odpowiedzi na pytanie: czy miejsce stracenia
kapłana jest również miejscem jego spoczynku? Pytanie i poszukiwanie odpowiedzi stało się również głównym wątkiem scenariusza kolejnego odcinka programu
„Było…, nie minęło”, realizowanego tego dnia na terenie gminy Wodynie pod
kierunkiem red. Adama Sikorskiego. To wszystko było skutkiem wspólnej inicjatywy i działań podjętych przez Wójta Gminy Wojciecha Klepackiego i proboszcza
Parafii w Seroczynie ks. Bogdana Potapczuka.
„Zależy nam bardzo, aby poznać historię ks. Lewandowskiego do samego
końca i jeżeli okaże się, że szczątki kapłana rzeczywiście spoczywają obok szkoły,
doprowadzić do ich ekshumacji i chrześcijańskiego pogrzebu. W tym celu została przygotowana odpowiednia dokumentacja, aby wszystkie prace odbyły się
w zgodzie z obowiązującym prawem. Wystąpiliśmy również z wnioskiem o nadanie
ks. Lewandowskiemu Orderu Orła Białego i mamy nadzieję, że nasz wniosek
zostanie pozytywnie rozpatrzony. To radość i satysfakcja, że udało się nawiązać
kontakty, które pomogą nam w szerokiej prezentacji postaci bohaterskiego kapłana, a wynik badań, mówiący, że w miejscu położenia pamiątkowej płyty występują
charakterystyczne dla głębokiego wykopu uskoki gruntu, pozwala na podjęcie
działań archeologicznych” – powiedział Wójt Gminy Wojciech Klepacki.
Czytaj str. 2

Żłobek „Nenufarek”
oficjalnie otwarty!
Gminny Żlobek „Nenufarek” z siedzibą
w Seroczynie został oddany do użytku i już służy swoim podopiecznym i ich rodzicom…
Czytaj str. 3

Nowa elewacja strażnicy
OSP w Żebraczce
Ochotnicze Straże Pożarne odgrwają niezmiennie
ważną rolę. Ich sprawne funkcjonowanie wymaga systematycznego wyposażenia strażaków w nowoczesny sprzęt,
bardzo ważne są również warunki lokalowe, w których ten
sprzęt jest przechowywany.
Czytaj str. 4

„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa
pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących
nadzieję i radość” (Jan Paweł II).
Niech w tym nadchodzącym czasie Świąt Wielkanocnych towarzyszą Państwu oba te stany,
o których tak często wspominał Święty Jan Paweł II, „nadzieja”, która z ufnością
pozwala patrzeć w przyszłość oraz „radość”, która daje siłę w pokonywaniu
wszelkich trudności życia codziennego.
Niech ponadto, będzie to czas prawdziwej wiosny w Państwa sercach,
czas zrealizowanych planów i zamierzeń, czas spełnionej miłości i rodzinnego ciepła,
które zapewnią poczucie bezpieczeństwa. I wreszcie najważniejsze,
niech towarzyszy Państwu dobre zdrowie, które pozwala
przetrwać najtrudniejsze!
Wszystkim mieszkańcom, ich bliskim oraz sympatykom Gminy Wodynie
Wesołego Alleluja A.D. 2021 życzą:

Przewodniczący Rady Gminy Wodynie
Mirosław Michalczyk
wraz z Radnymi Gminy

Wójt Gminy Wodynie
Wojciech Klepacki
wraz z Pracownikami Urzędu Gminy

Dowóz na szczepienia dla mieszkańców
gminy Wodynie
Gmina Wodynie organizuje dowozy na szczepienie przeciwko Covid-19
osobom niepełnosprawnym, a także każdej osobie mającej trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego względem miejsca zamieszkania punktu
szczepień...
Czytaj str. 11

PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

ZBUDUJMY JAK NAJLEPSZE MIEJSCE DO ŻYCIA!

Szanowni Państwo!
Oddajemy w Państwa ręce kolejny, 20. numer pisma samorządowego pt. „Przegląd Wodyński”. Od poprzedniego wydania minęło
zaledwie trzy miesiące. Jest to okres dość krótki, który jednak przyniósł wiele wydarzeń ważnych dla naszej wspólnoty samorządowej
Ku mojej wielkiej radości udało się zakończyć budowę nowego
budynku żłobka i przedszkola w Seroczynie. 5 stycznia nowoutworzona instytucja, Gminny Żłobek „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie, została wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
a 25 stycznia nastąpiło jej oficjalne poświęcenie i otwarcie. Tego dnia
w żłobku pojawiły się także dzieci. Z pewnością przejdzie on do historii naszej Gminy.
Mówiąc o historii nie mogę nie wspomnieć o wydarzeniach
ostatnich tygodni, związanych z postacią Ks. Wawrzyńca Lewandowskiego, bohaterskiego księdza, uczestnika powstania styczniowego, którego losy tak wiele znaczą dla naszej społeczności. Wraz
z Proboszczem parafii w Seroczynie Ks. Bogdanem Potapczukiem
podjęliśmy decyzję rozpoczęcia badań archeologicznych. Zachęcam
Państwa do lektury materiału zamieszczonego na łamach Przeglądu
Wodyńskiego na temat tej niezwykłej postaci.
W ostatnim czasie udało się dokończyć remont budynku
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żebraczce. Nie sposób nie

zwrócić uwagi na odświeżony budynek, wjeżdżając na teren gminy
Wodynie od strony Warszawy. Jestem pewien, że inwestycja będzie
długo służyła nie tylko strażakom, ale wszystkim mieszkańcom naszej Gminy.
Niestety w dalszym ciągu mierzymy się z globalną pandemią
koronawirusa, której skutki odczuwalne są także w gminie Wodynie.
Pomimo utrudnionych warunków pracy, w dalszym ciągu realizujemy zamierzone cele inwestycyjne, modernizacyjne, społeczne,
oświatowe i kulturalne, w sposób jaki w obecnym czasie jest możliwy. O wszystkich zadaniach zrealizowanych w ostatnich miesiącach
przeczytają Państwo w tym wydaniu.
Wartym zaznaczenia jest fakt, że Gmina nie ustaje w staraniach
szukania dofinansowań. Nasze plany są bardzo ambitne, których
bez środków „z zewnątrz” oraz ciężkiej pracy całego urzędu nie uda
się zrealizować. Nie zapominajmy, iż rozwój samorządu to proces
ciągłych zmian, które musimy wspólnie wdrażać, by budować dla nas
wszystkich możliwie jak najlepsze miejsce do życia!

Wojciech Klepacki
Z życzeniami zdrowia,
Wójt Gminy Wodynie

„ZWYCIĘSTWO LICZBY NIE CHCE - MĘSTWA POTRZEBUJE”
Poszukiwania miejsca pochówku i szczątków ks. Wawrzyńca Lewandowskiego

		 Wynik badań archeologicznych terenu pod Płytą
Pamięci, prze prowadzonych w dniach 3 i 4 marca br., nie potwierdził jednak hipotezy, że ciało ks. Lewandowskiego spoczęło
w tym właśnie miejscu. Podjęta więc została decyzja o przeprowadzeniu kolejnego, nieinwazyjnego badania większego obszaru.
Przeprowadził je w dniu 5 marca br. profesor Fabian Welc, dyrektor Katedry Archeologii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego
w Warszawie, wybitny specjalista w zakresie nieinwazyjnych badań stanowisk archeologicznych. Na podstawie wyników pomiarów, po ich szczegółowej analizie, dokonane zostały punktowe
odwierty w wytypowanych miejscach. Pierwsze odwierty wykonane zostały w dniu 9 marca, a kolejne zaplanowano na 16 marca.
Ich wyniki, w chwili oddania do druku tego numeru Przeglądu,
nie były jeszcze znane.
Musimy pamiętać, że celem przeprowadzanych badań i prac
archeologicznych nie jest poddawanie w wątpliwość faktów historycznych, które są szeroko udokumentowane. Kwerenda licznych
dokumentów archiwalnych wskazywała, iż plac położony obok
seroczyńskiej szkoły jest miejscem nie tylko stracenia i męczeńskiej śmierci ks. Lewandowskiego, ale również miejscem Jego
haniebnego pochówku. Ewentualne odnalezienie szczątków Patrona szkoły w Seroczynie doprowadziłoby do godnego, chrześcijańskiego pogrzebu Kapłana, Powstańca i Bohatera. Można było
przypuszczać, a właściwie mieć pewność, że nie będzie to łatwe
zadanie. Od tragicznych wydarzeń sierpnia 1864 r. minęło blisko
157 lat, na historycznej drodze pojawiły się dwie wojny światowe,
a rozległy teren wokół szkoły przechodził wiele przeobrażeń związanych z budową infrastruktury.
Powróćmy na chwilę myślami do daty 11 lipca 1863 roku.
Właśnie wtedy administratorem Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Seroczynie został mianowany młody, 32-letni
wówczas kapłan, Wawrzyniec Lewandowski. Urodził się w Łaskarzewie. Po ukończeniu szkoły elementarnej i gimnazjum wstąpił
do seminarium duchownego, które w tamtych latach miało swoją
siedzibę w Janowie Podlaskim. 3 maja 1856 r. Wawrzyniec przyjął
święcenia kapłańskie. Dwa lata później seminarium ukończył ks.
Stanisław Brzóska. Dalsze losy tych dwóch kapłanów toczą się
prawie bliźniaczymi i bohaterskimi ścieżkami, aż do jednakowo
tragicznego ich kresu, zaznaczonego krwawą męką, poniżeniem
i szubienicą.
Po ukończeniu seminarium ks. Lewandowski pełnił kapłańską posługę w Białej Podlaskiej, Górznie i Rozbitym Kamieniu.
Następnym, a jak się później okazało, ostatnim przystankiem
Jego duszpasterskiej wędrówki stał się właśnie Seroczyn. Kiedy
ks. Wawrzyniec rozpoczynał swoją posługę w miejscowej parafii,
w Królestwie Polskim, na Litwie i Ziemiach Zabranych trwało już
Powstanie Styczniowe – wielki, narodowy zryw przeciwko władzy
Imperium Rosyjskiego.
„Rok 1863. Tu na tej ziemi Mazowsza Leśnego zapisany promiennymi zgłoskami! „Zwycięstwo liczby nie chce- męstwa potrzebuje”- hasłem powstańców. Naprzeciwko armii carskiej występują
garstki ludzi. Ludzi, którzy rozumieją, że należy umrzeć, aby żyć.
I że jeśli komu droga otwarta do nieba, jak mówi poeta, to tym,
co służą Ojczyźnie, I oto dziś święcimy Twoje, Księże Lewandowski,
za grobem zwycięstwo! W bagnach olszowych za Świdrem pod
Rudnikiem ukrywa się wódz powstania na Podlasiu ks. Brzóska.
W lasach zapadł z partią Bronisław Werner, bijąc Moskali pod
Wólką Zastawską. Na plebanii Serockiej ukrywa ks. Lewandowski
powstańców i broń. Ludność Seroczyna czuwa na czatach i żywność
dostarcza powstańcom. We dworze leją kule i opatrują rannych…”
Takimi słowami, ponad siedemdziesiąt lat później opisywał seroczyńską, powstańczą rzeczywistość z czasów ks. Lewandowskiego,
właściciel majątku i potomek powstańców, Bogusław Werner.
Ksiądz Wawrzyniec był członkiem komitetu powstańczego. Wspierał swoimi działaniami działające w okolicy Seroczyna
oddziały. Jeden z nich został rozbity w okolicy Kamieńca, a kilka
koni powstańców zostało zatrzymanych w miejscowym majątku.
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Dwaj powstańcy, którzy przybyli, aby je odzyskać, zostali uwięzieni. Ksiądz Wawrzyniec udał się konno do Kamieńca i doprowadził do ich uwolnienia, co stało się bezpośrednią przyczyną jego
aresztowania, które nastąpiło 9 lipca 1864 r. Śledztwo i proces
potoczyły się błyskawicznie, a wyrok mógł być tylko jeden: Polowo-Wojenny Sąd, którego naczelnikiem był generał Maniukin,
skazał ks. Lewandowskiego na karę śmierci przez powieszenie.
Zgodnie z treścią wyroku kara miała zostać wykonana w Seroczynie. Tak też się stało: kapłan, pod wojskową strażą, został doprowadzony do Seroczyna, odarty z szat, poniżony wobec spędzonych
siłą mieszkańców Seroczyna i okolic, i powieszony. Jego ciało, bez
chrześcijańskiego pogrzebu, wrzucono do dołu i zakopano.

Ks. Wawrzyniec Lewandowski

To szczególne miejsce od samego początku było otoczone
pamięcią i czcią mieszkańców. Usypany został pamiątkowy kopczyk, który utrwalono darnią, a w 1935 r. zastąpiono go pamiątkową płytą z napisem ku czci ks. Lewandowskiego. W rocznicę
śmierci bohatera składano tam kwiaty. W 1925 roku, w pobliżu
tego miejsca, rozpoczęto budowę budynku szkolnego. W kwietniu 1936 r. do Seroczyna przybyli delegaci Koła Siedlczan, aby
dokonać wyboru miejsca pod budowę Pomnika ku czci księdza
Wawrzyńca. Powoli dojrzewała też myśl, że najlepszym Patronem
dla szkoły wzniesionej obok miejsca egzekucji będzie ten, który
własną krwią to miejsce uświęcił. Wkrótce stało się to faktem:

16 października 1938 roku szkole w Seroczynie nadano Imię Księdza-Bohatera. Dla mieszkańców całej okolicy było to niezwykle podniosłe i uroczyste wydarzenie, na które przybyli również
ważni goście: Starosta Siedlecki Stanisław Guliński, ks. kapelan
Witold Jeżniowski, przedstawiciele władz oświatowych, wojska,
organizacji społecznych, nauczyciele, młodzież szkolna i wreszcie
tłumy mieszkańców. Z Siedlec przybyła również Kompania Honorowa 22 Pułku Piechoty. Po nabożeństwie Starosta Siedlecki Stanisław Guliński, w imieniu premiera gen. Sławoj-Składkowskiego.
dokonał odsłonięcia pomnika, a następnie ks. Kapelan poświęcił
pomnik i szkołę. W trakcie uroczystości nastąpiło przekazanie
siedleckiemu pułkowi piechoty szczególnego daru: dwóch karabinów maszynowych, ufundowanych przez mieszkańców gminy
i rodzinę Wernerów. Niespełna rok później dar ten okazał się
szczególnie potrzebny w obliczu wybuchu II wojny światowej.
13 września 1939 r. do Seroczyna wkroczyły oddziały hitlerowskie. Rozpoczął się pięcioletni okres cierpienia, bólu i jednocześnie ofiarnej walki całego narodu. Bolesne doświadczenia
nie ominęły również Seroczyna i jego mieszkańców. Większość
zabudowań spłonęła, rodziny pogorzelców umieszczono w mieszkaniach nauczycielskich na drugim piętrze budynku szkoły, izby
lekcyjne zamieniono na kwatery wojsk niemieckich. Znamienny
jest fakt, że okupanci uszanowali zarówno pomnik ku czci Księdza Wawrzyńca, jak i pamiątkowa płytę, nie czyniąc większej
szkody.
Zajęcia szkolne wznowiono w 1940 r., a kiedy wreszcie skończył się dramat wojny i nastał czas powojennej, trudnej i bardzo
pozornej wolności, seroczyńska szkoła ciągle nosiła imię swojego
jedynego patrona. Zmieniał się ustrój, zmieniało się prawo, zwyczaje i kalendarze świąt, a ks. Wawrzyniec ciągle pozostawał wzorem dla kolejnych pokoleń uczniów i wychowanków, nauczycieli
i dyrektorów. Zmarli niedawno śp. Antoni Iwaniuk i Jan Polak
z wielką troską dbali o to, aby pamięć o Patronie i jego bohaterskiej postawie była fundamentem wychowawczych działań szkoły.
W 1984 roku, dla uczczenia 120 rocznicy śmierci ks. Wawrzyńca,
powstała pieśń o bohaterze, autorstwa p. Janiny Dybek. Utwór stał
się Hymnem szkoły i stałym elementem jej ceremoniału. W 150
rocznicę śmierci ks. Wawrzyńca szkoła w Seroczynie otrzymała
Sztandar, na którym znajduje się grafika przedstawiająca twarz
Patrona. Postać Patrona jest wspominana i prezentowana przy
okazji Gminnych Obchodów Konstytucji i Festynu 3 Maja. Wiele
pracy w badanie, odkrywanie i prezentowanie losów ks. Lewandowskiego włożyli również założyciele i członkowie Stowarzyszenia Klub Historyczno-Kolekcjonerski im. B. Wernera.
Wspomniany na samym początku odcinek programu
„Było…, nie minęło” został już wyemitowany na antenie TVP
Historia. Można znaleźć go w materiałach VOD na stronach
internetowych TVP i udostępnionych na profilach FB gminy
i szkoły. Pamiątką dnia, w którym rozpoczęto poszukiwania
miejsca spoczynku ks. Lewandowskiego są również piękne grafiki, wykonane przez rysownika Stowarzyszenia Wizna 39 Piotra Karsznię, podarowane Wójtowi Wojciechowi Klepackiemu.
„To bardzo ważne, aby młode pokolenie mieszkańców naszej gminy było wychowywane i kształtowane w oparciu o przykład życia
tych, którzy tu, na naszej wodyńskiej ziemi, służyli jej ówczesnym
mieszkańcom i Ojczyźnie. Takim wzorem oddania, bezinteresownego poświęcenia i ofiarności jest z pewnością ks. Lewandowski. Zrobimy wszystko, aby podjęte dzieło zostało doprowadzone
do końca, by Kapłan – Bohater, wiele lat po swojej śmierci, doczekał się uroczystego pogrzebu” powiedział Wójt Klepacki przekazując grafiki na ręce dyr Zespołu Szkół w Seroczynie Marioli
Olejnik. Grafiki zajmą ważne miejsce w szkolnym archiwum
i Miejscu Pamięci Patrona, Kapłana i Bohatera, które również
będzie znakiem, że to, co było nie minie, jeśli na to nie pozwolimy.
Wtedy dane nam będzie „…Święcić ks. Lewandowskiego powtórne za grobem zwycięstwo…”.
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ŻŁOBEK „NENUFAREK” OFICJALNIE OTWARTY!
Koniec wieńczy dzieło! Gminny Żlobek „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie został oddany do użytku i już służy swoim
podopiecznym i ich rodzicom! Relacje z przebiegu prac związanych z realizacją tej inwestycji pojawiały się często na profilu FB
Gminy Wodynie i na łamach Przeglądu. Nie ma w tym nic dziwnego, bo od samego początku ta inwestycja była w pewnym sensie
spełnieniem marzeń, planów i oczekiwań, zarówno władz gminy,
jak i jej mieszkańców.
Inwestycja została zrealizowana w ramach resortowego
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat
trzech „Maluch +” Edycja 2020. Gmina uzyskała dofinansowanie
w wysokości 627 tys. zł, a całkowity koszt zadania wyniósł ponad
1,5 mln zł. Nowoczesny obiekt stał się siedzibą również dla Samorządowego Przedszkola w Seroczynie.
Realizacja przebiegała w ekspresowym tempie: 13 maja
ubiegłego roku na plac budowy wjechały pierwsze maszyny,
a 30 listopada, czyli po 202 dniach, wykonawca zakończył prace
wykończeniowe! To oczywiście nie był jeszcze „finał” w pełnym
tego słowa znaczeniu, bo nawet nowy obiekt musi przecież zostać odpowiednio wyposażony. Zostały zakupione nowe meble,
nowoczesne wyposażenie kuchni i magazynów. Ogłoszony został
konkurs na nazwę dla żłobka: głosami mieszkańców gminy zwyciężyła propozycja nazwy „Nenufarek”, która nawiązuje do nagrywanego na terenie Gminy Wodynie filmu „Noce i dnie” i jednej
z najpiękniejszych scen w historii naszej kinematografii.
Po przeprowadzeniu koniecznych procedur odbioru i uzyskaniu zgody na użytkowanie budynku rozpoczęła się rekrutacja
i przyjętych zostało 12 podopiecznych. Wyłoniono również osobę
dyrektora żłobka. Funkcję tę pełni Pani Magdalena Składanowska. Jednym z pierwszych i jednocześnie bardzo ważnym zadaniem dyrektora było zatrudnienie personelu oraz zaplanowanie
i zorganizowanie pracy. Rozpoczęły się również przygotowania
do uroczystego otwarcia, które zostało zaplanowane na 25 stycznia 2021 r. Niestety, sytuacja epidemiczna nie pozwoliła na zorganizowanie radosnego wydarzenia na dużą skalę, z udziałem dzieci
i rodziców.
W uroczystości otwarcia i poświęcenia budynku wzięli
udział m.in. Minister, członek Rady Ministrów – Michał Cieślak,
Kierownik Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Anna Kaszuba, Starosta Siedlecki
- Karol Tchórzewski, Prezes Struktur Okręgowych Porozumienia
Jarosława Gowina - Tomasz Marciniuk oraz Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej - Hubert Pasiak. Najważniejszym
punktem uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi oraz
poświęcenia budynku, którego dokonał Proboszcz Parafii NNMP
w Seroczynie Ks. Bogdan Potapczuk. Dalsza część uroczystego
otwarcia odbyła się w jednej z sal przedszkolnych. Wójt Gminy Wojciech Klepacki, przybliżył zaproszonym gościom źródło
i historię tej bardzo ważnej dla całego środowiska inwestycji. Ilustracją dla tych słów był krótki montaż filmowy przedstawiający
„historię” budowy żłobka. Ze strony gości, w okolicznościowych
wystąpieniach, padły ciepłe słowa gratulacji, a także życzenia
sukcesów w działalności żłobka. Na zakończeniu części oficjalnej
zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe statuetki, a także zwiedzili obiekt.
Złożenie wiązanki przy płycie pamięci ks. Wawrzyńca Lewandowskiego było kolejnym punktem uroczystości. Minister
Michał Cieślak odwiedził również seroczyńską szkołę. Ten uroczysty dzień zakończyło spotkanie w siedzibie Klubu Seniora
w Seroczynie, gdzie goście mogli skosztować pysznych, regionalnych dań i przekąsek przygotowanych przez Koło Gospodyń
Wiejskich - Klub Współczesnych Kobiet w Kołodziążu, Koło Gospodyń Wiejskich „Niezapominajka” w Oleśnicy oraz Klub Seniora.
W tym samym czasie, salę żłobka wypełniły „maluszki”,
które wraz z rodzicami, od godziny 12.00, wzięły udział w zaję-

ciach zapoznawczych. Przedszkole, ze względów organizacyjnych,
do nowej siedziby wprowadziło się tydzień później.
W ten oto sposób zupełnie nowa i nowoczesna placówka
rozpoczęła swoją codzienną pracę. W nowoczesnym obiekcie
funkcjonują, w pełnej zgodzie i symbiozie, trzy grupy: grupa maluszków i dwie grupy przedszkolne. Dla tych ostatnich, po wcześ-

niejszym kontakcie z rzeczywistością starego budynku przedszkola, różnica jest z pewnością i bez większego trudu zauważalna.
„To przede wszystkim ogromna radość, ale i wielka satysfakcja, że zrealizowana w tak szybkim czasie i oddana do użytku
inwestycja będzie służyła naszym najmłodszym mieszkańcom,
a ich rodzicom ułatwi funkcjonowanie na rynku pracy i podejmo-

wanie decyzji z tym związanych. Nowoczesny obiekt, położony
w centrum miejscowości, będzie też piękna wizytówką tego miejsca” – powiedział Wójt Wojciech Klepacki podczas uroczystości
otwarcia Gminnego Żłobka „Nenufarek”. I właśnie tak dokładnie
jest, począwszy od 25 stycznia 2021 r.!

STANICA WIEDZY O OBSZARZE. POWSTAJE NOWE
MIEJSCE NA MAPIE WODYŃ
Obiekt, który powstaje w Wodyniach tuż przy Kościele Parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, choć nazywany przez
mieszkańców „salką katechetyczną”, będzie miał o wiele szersze znaczenie dla naszej lokalnej społeczności.
Kiedyś w takich pomieszczeniach odbywały się zazwyczaj
lekcje katechezy. Obecnie religia jest nauczana w szkołach, a salki katechetyczne wykorzystywane są podczas przygotowywania
dzieci i młodzieży do przyjęcia sakramentów świętych czy innych
spotkań parafialnych. Już sama nazwa nowopowstałego obiektu
„Stanica wiedzy o obszarze” wskazuje, iż budynek będzie miał
także wymiar turystyczny i krajoznawczy. Obiekt będzie pełnił
funkcję punktu informacyjnego i promował walory naszej ziemi
wodyńskiej.
Budynek ma powierzchnię ok 80 m2 . Znajduje się w nim
sala spotkań, hol, toaleta oraz pomieszczenie techniczne. Niebawem zakupione zostaną dwie witryny oraz naścienna tablica,
w których będą udostępnianie eksponaty i przedmioty promujące
Gminę Wodynie oraz cały obszar Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.

Inwestycja jest realizowana przez Parafię Św. Apostołów
Piotra i Pawła w Wodyniach, a jej koszt stanowi kwotę ok. 250
tys. zł. Zadanie jest finansowane ze środków parafialnych oraz
dotacji Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w wysokości
50 tys. zł pozyskanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W danym
przedsięwzięciu swój udział miała także Gmina Wodynie, która we
współpracy z Proboszczem Parafii ks. Krzysztofem Buczyńskim,
przygotowała dokumentację, w tym wniosek o dofinansowanie,
a także sprawowała nadzór nad przebiegiem prac.
Świetlica zostanie oddana do użytku już za kilka tygodni.
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

KANALIZACJA W GMINIE WODYNIE
NA PRZESTRZENI LAT 2015 - 2020
Ścieki to nieczystości powstające w efekcie codziennego
użytkowania wody. Ich prawidłowe zagospodarowanie ma kluczowe znaczenie dla środowiska. Przydomowe szamba wiążą
się z koniecznością ich częstego kontrolowania i opróżniania.
Regularny wywóz ścieków samochodami asenizacyjnymi na własną rękę wiąże się także z nieporównywalnie większym kosztem
niż odprowadzanie ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej. Przy
korzystaniu z kanalizacji problem przepełnienia nie istnieje. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej to przede wszystkim wygoda
i podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców.
Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Wodynie
od kilku lat postępuje sukcesywnie, a sieć kanalizacji sanitarnej doprowadzana jest do kolejnych miejscowości gminnych.
Przypomnijmy po krótce jak rozbudowywano sieć kanalizacyjną
w naszej Gminie.
Rok 2015
W roku 2015 oddana zostaje do użytku sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołodziąż i części Seroczyna. Inwestycja
realizowana była przy udziale środków zewnętrznych Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 w wysokości 970 tys. zł. Całość prac to koszt wynoszący ponad 1 mln
193 tys. zł. W ramach inwestycji wybudowano ponad 6 km sieci
kanalizacyjnej.
Rok 2016
Firma „Parster” wygrywa przetarg na budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Oleśnica, części miejscowości Wodynie
i Wola Wodyńska z kwotą ponad 1 mln 230 tys. zł. Inwestycja finansowana była ze środków własnych oraz preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w kwocie 830 tys. zł. W ramach tej inwestycji
wybudowano niemal 7 km sieci.

Kołodziąż

Lata 2017-2018
W roku 2017 rozpoczęło się dwuletnie zadanie obejmujące rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Żebraczka i Rudnik Mały. Inwestycja opiewała na kwotę ponad
4 mln zł. Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu ze środków unijnych PROW 2014-2020 w wysokości 1 mln 700 tys zł. W
latach 2017-2018 sieć kanalizacyjna w Gminie Wodynie wydłuż
yła się o ponad 11 km.
Rok 2019
W tym roku wykonano prace dodatkowe związane z budową
sieci kanalizacyjnej w Rudniku Małym obejmujące odtworzenie
rowów i przepustów.
Rok 2020
Gmina Wodynie w dalszym ciągu rozbudowuje sieć kanalizacji sanitarnej. Kolejnym jej etapem była budowa sieci
w miejscowości Kochany. Inwestycja zamknęła się w kwocie ponad
340 tys. zł z czego prawie 170 tys. zł stanowiło dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej z PROW na lata 2014-2020. W roku
2020 powstało niemalże 2 km sieci.

Podsumowując, w latach 2015 - 2020 wybudowano
ponad 25 km sieci kanalizacyjnej, łączne wydatki (dokumentacja projektowa, nadzory oraz sama budowa) osiągnęły wysokość ponad 7 mln zł.
W 2021 roku planowana jest aktualizacja projektu budowlanego obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik Duży, a inwestycja realizowana będzie w miarę możliwości pozyskania środków zewnętrznych. W kolejnych
latach planuje się rozbudowę sieci we wschodniej części Gminy.

Rudnik Mały

Oleśnica

Kochany

JAK OKIEM
SIĘGNĄĆ, MURY
PNĄ SIĘ DO GÓRY!
Jest to trend typowy nie tylko dla centrów dużych
miast gdzie na potęgę powstają biurowce i centra handlowe,
ale także dla terenów wiejskich, gdzie na horyzoncie pojawia się coraz więcej domów jednorodzinnych oraz zabudowy letniskowej. Pandemia nie zatrzymała tego procesu,
a wręcz przeciwnie, zamknięcie w domach sprawiło, że bardziej doceniliśmy posiadanie własnego „kawałka ziemi”
i możliwość kontaktu z naturą. Od czego więc zacząć budowę wymarzonego domu?
Każdą inwestycję należy zacząć od uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń. Lokalizacja inwestycji następuje na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego (dalej decyzja o WZ). Obowiązujące plany miejscowe pokrywają niewielką cześć powierzchni naszej gminy,
co oznacza, że w przeważającej większości proces inwestycyjny należy zacząć od uzyskania właśnie decyzji o WZ.
Decyzja ta jest konieczna przede wszystkim dla inwestycji,
które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Wydawana jest przez wójta gminy, co niestety wcale nie oznacza,
że organ ten może dowolnie kształtować jej zapisy tak, aby
zaspokoić wszystkie wymagania wnioskodawcy, decyzja
bowiem musi być sporządzona zgodnie z przepisami ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednym
z pierwszych obowiązków organu prowadzącego sprawę jest
zawiadomienie o wszczęciu postępowania wszystkich stron
w sprawie. W przypadku jednorodzinnych domów mieszkalnych zazwyczaj powiadamiani są właściciele działek sąsiednich. Kolejnym etapem jest uzgodnienie projektu decyzji, czyli uzyskanie wymaganych opinii innych organów.
Po ich uzyskaniu, strony postępowania otrzymują kolejne zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do
zebranego materiału dowodowego. Jeżeli nie ma żadnych
uwag czy wątpliwości co do planowanej inwestycji, stawiennictwo w urzędzie nie jest konieczne i nie ma potrzeby
podejmowania żadnych czynności przez stronę. Ostatnim
etapem jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy i dostarczenie jej inwestorowi oraz stronom. Procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy trwa na ogół około
2 miesięcy.
Coraz większe zainteresowanie terenami naszej gminy
powoduje, że z roku na rok wójt wydaje coraz więcej decyzji
o warunkach zabudowy. Gmina z każdą kolejną inwestycją
staje się coraz bardziej atrakcyjna dla obecnych i potencjalnych mieszkańców, dlatego nie dziwi fakt, że coraz więcej
osób decyduje się na osiedlenie właśnie tu, w krainie Nocy
i Dni. Mamy nadzieję, że tendencja wzrostowa będzie się
utrzymywała, a kolejne realizowane przez samorząd inwestycje będą przyciągały do gminy nowych mieszkańców.

Żebraczka

NOWA ELEWACJA STRAŻNICY OSP W ŻEBRACZCE
Jednymi z priorytetowych zadań Gminy Wodynie są inwestycje w bezpieczeństwo, które w obliczu aktualnej sytuacji
społecznej w naszym kraju nabrały szczególnego znaczenia. W
ostatnich latach Gmina sukcesywnie modernizowała strażnice,
wyposażała jednostki w specjalistyczny sprzęt oraz samochody pożarnicze. Za nami remonty strażnic m.in. w Kołodziążu,
Rudniku Małym, Seroczynie, Oleśnicy, Kamieńcu oraz Soćkach.
Nowe samochody strażackie trafiły do Seroczyna i Oleśnicy.
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- Ochotnicze Straże Pożarne odgrywają niezmiennie ważną
rolę. Ich sprawne funkcjonowanie wymaga systematycznego
wyposażenia strażaków w nowoczesny sprzęt, bardzo ważne
są również warunki lokalowe, w których ten sprzęt jest przechowywany. Przez ostatnie lata bardzo dużo w tym zakresie
udało się zrobić, jednak jestem świadomy, że jeszcze dużo
przed nami - informuje wójt gminy Wojciech Klepacki.

W ostatnim czasie Gmina Wodynie przeprowadziła remont
budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żebraczce.
Zadanie obejmowało wykonanie nowej elewacji, zamontowanie
parapetów zewnętrznych, demontaż i montaż orynnowania budynku. Zamontowane zostały również nowe drzwi garażowe.
Budynek zyskał nowy, nowoczesny wygląd, który cieszy
zarówno naszych druhów strażaków, jak i okolicznych mieszkańców. Inwestycja realizowana była ze środków własnych przy
udziale środków funduszu sołeckiego sołectwa Żebraczka. Całość
prac wyniosła ponad 60 tys. zł.

FAKTY SPOŁECZNE

Nr 20/2021 (kwiecień 2021)

NASZA SONDA!
Decyzją wójta gminy Wodynie Wojciecha Klepackiego
od roku szkolnego 2021/2022, który rozpocznie się 1 września
2021 roku, wydłużone zostaną godziny pracy przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych, które będą odtąd sprawowały opiekę nad
dziećmi w godzinach 7:00 – 17:00. Obecnie opieka sprawowana
jest w godz. 7:30 -15:30. Wydłużenie czasu pracy będzie dotyczyło
wszystkich placówek edukacji przedszkolnej na terenie Gminy
Wodynie, pod warunkiem zadeklarowania wydłużonego pobytu
przez co najmniej pięcioro dzieci w grupie.
W godzinach tych odbywać się będą zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycieli, a służące realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zajęcia podejmowane
z inicjatywy dzieci, które wzbogacą ofertę edukacyjną placówki.
- „Wydłużenie czasu pracy instytucji sprawujących opiekę nad najmłodszymi dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych czyli tzw. „zerówek”
jest odpowiedzią na potrzeby rodziców, którzy ze względu na dotychczasowe godziny funkcjonowania mają znacznie ograniczony
dostęp do rynku pracy. Ta decyzja to także kolejne udogodnienie
dla rodzin z dziećmi, które wiążą z naszą gminą swoją przyszłość.
- tak uzasadnia swoją decyzję o wydłużeniu pracy placówek wójt
gminy Wojciech Klepacki.
O opinię na temat wydłużenia czasu pracy przedszkoli nasza Redakcja poprosiła radnych, sołtysów oraz rodziców dzieci
uczęszczających do placówek oświatowych z ternu gminy Wodynie, zadając im następujące pytanie:
Co myślisz o pomyśle wydłużenia od 1 września 2021 roku
czasu pracy przedszkoli do 10 godzin, od godz. 7 do godz. 17?
Zobaczcie jakich odpowiedzi udzielili.
Tomasz Kiełczykowski
Radny, Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu
i Finansów Rady Gminy Wodynie
Dziecko w wieku przedszkolnym nabywa większość umiejętności społecznych
potrzebnych do dorosłego życia. Najszybciej uczy się poprzez naśladowanie i przebywanie z innymi dziećmi w grupie rówieśniczej. Pobyt w przedszkolu to czas,
kiedy dziecko zbiera doświadczenia, nabywa umiejętności, uczy się funkcjonowania w grupie społecznej. Wszystko to może
i powinno zapewnić przedszkole. Własnie
dlatego, nie tylko jako Radny Gminy Wodynie,
ale również jako rodzic, uważam, że wydłużenie czasu pracy
przedszkola do 10 godzin dziennie jest dobrym pomysłem wychodzącym naprzeciw potrzebom społeczeństwa.
Andrzej Bieniek
Radny, Przewodniczący Komisji Oświaty, Rolnictwa, Ładu
i Porządku Publicznego Rady Gminy Wodynie
Sądzę, że to jest to, co od dłuższego
czasu było w sferze życzeń i oczekiwań rodziców. Jako rodzic kilkorga dzieci, które
również chodziły do przedszkola, pracując z żoną w Siedlcach, często mieliśmy problem z odbiorem dzieci na czas.
Decyzję o wydłużeniu godzin pracy
przedszkoli uważam za dobrą, która bardzo ułatwi życie rodzicom szczególnie pracującym.

LICZYMY SIĘ DLA POLSKI!

Michał Kozioł
Sołtys sołectwa Seroczyn
Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł. Dzięki przedłużeniu godzin przedszkoli rodzice będą mogli podjąć pracę
zawodową także poza terenem naszej
gminy.

Joanna Kluczek
Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Seroczynie
Wydłużenie czasu pracy przedszkoli
funkcjonujących na terenie Gminy Wodynie do 10 godzin dziennie jest zasadne,
jeżeli występuje realne zapotrzebowanie w powyższym zakresie. Z doświadczenia wiem, iż rodzice pracujący poza
miejscem zamieszkania, bez pomocy
osób trzecich nie są w stanie do godz.
15.30 odebrać swoich dzieci z przedszkoli.
Dla takich osób zmiana godzin funkcjonowania placówek będzie dużym ułatwieniem. Jednakże należy pamiętać, iż dzieci bezpłatnie przebywają
w przedszkolu 5 godzin dziennie, tak więc dłuższy pobyt dziecka
w placówce wiąże się z większą opłatą. Ponadto, organ prowadzący poniesie koszty w związku z zatrudnieniem dodatkowych osób
do opieki nad dziećmi. Dlatego też w mojej ocenie, przed podjęciem decyzji o wydłużeniu czasu pracy przedszkoli, zasadnym będzie dokładne rozeznanie potrzeb wśród rodziców najmłodszych
mieszkańców naszej gminy.
Emilia Urbanek
Mieszkanka gminy Wodynie, rodzic dziecka uczęszczającego
do Samorządowego Przedszkola w Wodyniach
		

W moim przypadku, wydłużenie
do 10 godz. dziennie pracy Przedszkola, nie
będzie miało wpływu na zmianę godzin
pobytu mojego dziecka w Przedszkolu
(aktualnie: 8-15). Razem z mężem pracujemy w Warszawie i jesteśmy poza
domem od 6 do 18, więc na czas naszej
nieobecności jesteśmy i nadal będziemy
zmuszeni powierzyć opiekę nad naszym
dzieckiem innym członkom rodziny.

Agnieszka Wysocka
Mieszkanka gminy Wodynie, rodzic dziecka uczęszczającego
do Samorządowego Przedszkola w Seroczynie
Jako pracująca mama dwójki dzieci w wieku przedszkolnym cieszę się,
że Gmina Wodynie w końcu podjęła decyzję
o wydłużeniu czasu pracy przedszkoli.
Myślę, że wielu rodziców tak jak i my,
skorzysta z możliwości pozostawienia
dzieci pod opieką przedszkola w wydłużonym czasie, co umożliwi rodzicom spokojny dojazd i powrót z pracy.

ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH
DO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
WYDA CI GMINA!

Od 1 stycznia 2021 roku zaświadczenia dla osób fizycznych
potwierdzające przeciętny miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w ramach Programu Czyste Powietrze wydawane są przez Gminy. W Gminie Wodynie zadanie to realizowane
jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach.
Złożenie wniosku o podwyższony poziom dofinansowania
w ramach programu Czyste Powietrze jest uwarunkowane posiadaniem zaświadczenia potwierdzającego dochód. Nie jest ono natomiast wymagane przy składaniu wniosku o poziom podstawowy dofinansowania. Aby takie zaświadczenie otrzymać, konieczne
jest złożenie stosowanego wniosku, którego wzór ustalony został
Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r.
Wzory wniosków możecie Państwo otrzymać w siedzibie ośrodka
pomocy społecznej bądź pobrać ze strony internetowej Gminy
Wodynie (www.wodynie.eu) bądź strony GOPS (www.gopswodynie.naszops.pl). Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia
należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną na adres ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie.
Zgodnie z komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co roku od 1 sierpnia do
23 września następuje coroczna przerwa w wydawaniu ww. zaświadczeń dla osób fizycznych, w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, z uwagi
na termin publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego o przeciętnym dochodzie z 1 ha przeliczeniowego, które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września

każdego roku. W związku z tym w okresie od 1 sierpnia do dnia
publikacji obwieszczenia Prezesa GUS Gmina nie będzie miała
możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego
za żądany rok i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach. Jednakże z uwagi na to, że wnioski w Programie Czyste
Powietrze przyjmowane są w sposób ciągły, a rozpoczęcie przedsięwzięcia może nastąpić nawet 6 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie, przewidywana przerwa w wydawaniu
zaświadczeń nie powinna być uciążliwa ani powodować problemów dla wnioskodawców.
Wydawanie powyższych zaświadczeń jest wolne od opłat.
W przypadku pytań związanych z wydawaniem zaświadczeń
do Programu można kontaktować sie
pod nr tel. (25) 631 26 58 w. 43.

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dostarczy on szerokiej wiedzy na temat
mieszkańców i warunków życia w naszym kraju. Spis odbędzie
się w 100. rocznicę pierwszego spisu powszechnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Tegoroczny spis będzie źródłem informacji na temat liczby i struktury demograficznej mieszkańców Polski, a także ich
wykształcenia, wykonywanych zawodów i warunków, w jakich
żyją. Dane pozyskane podczas spisu posłużą do celów naukowobadawczych. Zostaną też wykorzystane do tworzenia założeń
polityk publicznych, które państwo i władze samorządowe prowadzą w różnych sferach życia społecznego, gospodarczego
i kulturalnego.
Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Każdy zobowiązany jest do udzielenia dokładnych, wyczerpujących
i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Podstawową formą wypełnienia
formularzy jest samospis internetowy. Formularz uruchomiony
został 1 kwietnia na stronie www.spis.gov.pl.
Samospis internetowy to najprostsza i najszybsza metoda.
Zachęcamy do skorzystania z niej. Każdy będzie mógł wypełnić
formularz na ekranie smartfona, komputera, czy tabletu. Zajmie
to około 15 minut. Form ularze tesą proste w obsłudze. Pytania
zostały skonstruowane w przystępny sposób. Jeśli ktoś będzie
miał problem z wypełnieniem formularza, będzie mógł zasięgnąć
rady na infolinii, dostępnej pod numerem tel. (22) 279 99 99.
Do tych, którzy nie mają możliwości spisania się przez internet, przyjedzie lub zadzwoni rachmistrz. W Gminie Wodynie
spis będzie prowadzony przy pomocy dwóch rachmistrzów.
W ramach narodowego spisu powszechnego ludności
i mieszkań zbierane są następujące dane:
1. Charakterystyka demograficzna osób:
1. płeć;
2. wiek;
3. adres zamieszkania;
4. stan cywilny;
5. kraj urodzenia;
6. kraj posiadanego obywatelstwa.
2. Aktywność ekonomiczna osób:
1. bieżący status aktywności zawodowej – pracujący,
bezrobotni, bierni zawodowo;
2. lokalizacja miejsca pracy;
3. rodzaj działalności zakładu pracy;
4. zawód wykonywany;
5. status zatrudnienia;
6. wymiar czasu pracy;
7. rodzaj źródła utrzymania osób;
8. rodzaje pobieranych świadczeń.
3. Poziom wykształcenia.
4. Niepełnosprawność:
1. samoocena niepełnosprawności;
2. prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności
do pracy;
3. stopień niepełnosprawności;
4. grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu
codziennych czynności.
5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne:
1.okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
2.miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;
3.miejsce zamieszkania rok przed spisem;
4.fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
5.rok przyjazdu /powrotu do Polski;
6.miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób
przebywających kiedykolwiek za granicą);
7. kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób
przebywających czasowo za granicą).
6. Charakterystyka etniczno-kulturowa:
1. narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
2. język, którym posługują się osoby w kontaktach
domowych;
3. wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.
7. Gospodarstwa domowe i rodziny:
1. stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa
domowego;
2. tytuł prawny gospodarstwa domowego do
zajmowanego mieszkania.
8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych
(mieszkania i budynki):
1. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
2. stan zamieszkania mieszkania;
3. własność mieszkania;
4. liczba osób w mieszkaniu;
5. powierzchnia użytkowa mieszkania;
6. liczba izb w mieszkaniu;
7. wyposażenie mieszkania w urządzenia
techniczno-sanitarne;
8. rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;
9. tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania
przez gospodarstwo domowe;
10. rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
11. stan zamieszkania budynku;
12. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
13. powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
14. iczba izb w budynku;
15. własność budynku;
16. liczba mieszkań w budynku;
17. rok wybudowania budynku.
Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 443, z późn. zm.).
Dane ze spisu są ważne. Wiele informacji zawartych na
formularzach zbiera się tylko podczas spisu powszechnego - raz
na 10 lat. Przykładem mogą tu być dane statystyczne na temat
poziomu wykształcenia czy stopnia niepełnosprawności.
Nad przebiegiem spisu w Gminie Wodynie czuwa Gminne
Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Gminy Wodynie powołane
przez Wójta Gminy. W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą następujący pracownicy:
1. Marlena Paczek - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,
2. Dorota Kluczek - Koordynator, członek,
3. Agnieszka Białek - Członek.
Spis potrwa 6 miesięcy.
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Pierwsze dni w żłobku „Nenufarek”
w Seroczynie za nami
25 stycznia godzina 12:00 – od tej chwili Gminny Żłobek „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie rozpoczął działalność opiekuńczo
– wychowawczo – edukacyjną.
I choć poranki w Żłobku bywają ciężkie, bo rozstać się mamą
i tatą nie jest łatwo, wystarczy chwila zabawy wśród kolegów i koleżanek ze Żłobka, by szybko zapomnieć o smutkach i łzach. Radość
na małych buźkach pojawia się już chwilę po wejściu na salę Żłobka.
Organizacja dnia dostosowana jest do potrzeb dziecka w wieku
do lat trzech. Jest czas na zabawę swobodną, odbywają się zajęcia
edukacyjne, podczas których dzieci rysują, malują, słuchają piosenek, naśladują odgłosy zwierząt, jest również czas na regenerację
i odpoczynek podczas snu. Największą atrakcją dla małych Żłobkowiczów jest czas spaceru, ponieważ dzieci na spacerze jeżdżą
w specjalnych wózkach przystosowanych do przewożenia małych

pasażerów, które świetnie się sprawdzają nawet przy obecnie panujących warunkach atmosferycznych.
Ważnym codziennym rytuałem jest czytanie bajek i opowiadań
przez Panie opiekunki. Dzieci uczą się skupiania uwagi, słuchania,
wyrabiają nawyk sięgania po książkę.
Ciekawym dla dzieci wydarzeniem jakie miało miejsce 11 lutego, był Bal Przebierańców. Tego dnia Nenufarek zamienił się w bajkową krainę pełną wielu tajemniczych postaci. Tańce, słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców oraz zabawy i gry zespołowe to
atrakcje, które sprawiły, że ten dzień był wyjątkowy.
Z każdym miesiącem przybywa dzieci w Nenufarku. Oznacza
to, że miejsce, jakim jest Gminny Żłobek było potrzebne.
Magdalena Składanowska

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej
w czasie pandemii
Od początku zawieszenia zajęć
stacjonarnych, w ramach nauczania
zdalnego, nasza szkoła stara się nie tylko kształcić na odległość, ale zapewnia uczniom wsparcie oraz rozwija ich
zainteresowania. Dlatego też w zakresie tematyki godzin wychowawczych,
uczniowie klas V – VIII wraz z wychowawcami wzięli udział w lekcjach online ze specjalistami. Uczniowie klasy VII
i VIII uczestniczyli w lekcjach przeprowadzonych przez panią psycholog Agnieszkę Franczak nt. „On nie
jest tego wart!” oraz „Za co jesteśmy
wdzięczni?”.
Powyższe zaję cia pozwoliły uczniom zrozumieć, że wszystkie
emocje są człowiekowi potrzebne. I te
pozytywne, i te negatywne wyrażają
stany psychiczne. Utwierdziły uczniów
w przekonaniu, że zawsze należy mówić o wdzięczności, bo to pozwala
młodemu człowiekowi we właściwy
sposób budować swoją osobowość
i uwierzyć w siebie.
W kolejnych dniach uczniowie klas V-VIII włączyli się w lekcje
w ramach programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci
i Młodzieży BAKCYL przeprowadzone przez specjalistów Warszawskiego Instytutu Bankowości nt. „Twoje pieniądze”, „Od
oszczędzania do inwestowania”. Podczas tych zajęć nasi wychowankowie mogli poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny przedsiębiorczości, głownie wiedzę nt. świata finansowców, tak ważną do
funkcjonowania młodych w nowoczesnym społeczeństwie.
W tym samym czasie uczniowie klas najmłodszych rozwijali
swoje zdolności i zainteresowania oraz miło spędzali czas na terenie szkoły.
Wychowawcy klasy I i oddziału przedszkolnego zorganizowali dla
swoich wychowanków warsztaty plastyczne, które przeprowadzili
profesjonalni artyści. Spod rąk naszych uczniów wyszły przepiękne, pachnące świeczki oraz gipsowe dzieła.
Dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyły również
w warsztatach gry na BUM BUM rurkach, które poprowadziła

Pomagamy dzieciom
z Hospicjum! Akcja
charytatywna
w Szkole Podstawowej
w Rudzie Wolińskiej
Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”. Celem tej inicjatywy jest zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym,
jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.
W tym trudnym czasie trwania pandemii chcieliśmy pokazać,
że nasza wrażliwość, empatia, dobroć nie osłabły, a wręcz przeciwnie, może jeszcze bardziej niż wcześniej potrafimy solidary-
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pani Agnieszka Szymani – doradca metodyczny w zakresie muzyki w MSCDN Wydział Siedlce. Bum Bum rurki to od kilkunastu
lat ulubiona zabawa edukacyjna dzieci, rodziców oraz nauczycieli
muzyki w wielu krajach świata. Uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami w USA, teraz dostępna także w Polsce.
Nie zabrakło też akcentu tak miłego zwyczaju, jakim są walentynki. Nasi milusińscy wykonali upominki dla kolegów, koleżanek
i nauczycieli. Natomiast uczniowie klasy IV zdalnie przygotowali
prace plastyczne dla osób im bliskich „Laurka – Walentynka”.
Dzieciństwo to przede wszystkim radość, śmiech i zabawa.
Nie mogliśmy w tym trudnym dla nas wszystkich roku pozbawić
naszych milusińskich takich doznań i dlatego wychowawcy zorganizowali dla nich szkolny bal karnawałowy. Tego dnia już od
rana w szkole pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane
były za bohaterów znanych bajek, w salach i na korytarzu można
było spotkać wróżki, księżniczki, rycerzy, piratów, policjantów,
żołnierzy, Spider-Mana... Rozpoznać dzieci było bardzo trudno.
Panie nauczycielki również wcieliły się w postacie bajkowe. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami

w tańcach. Był też słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Dodatkową atrakcją był przygotowany przez panie seans
filmowy. Uczniowie klas 0 – 1 oglądali „Smerfy”, a uczniowie
klasy III „Koko”. Bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu w miłej
i bajkowej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wszystkim
wiele radości.
Anna Osiak

zować się ze słabszymi, chorymi, potrzebującymi…
Tym razem Szkolny Klub Wolontariusza postanowił
ponownie wesprzeć Fundację Siedleckie Hospicjum
Domowe dla Dzieci i zorganizował akcję charytatywną „Pomagamy Dzieciom z Hospicjum”, której celem
była zbiórka chusteczek nawilżanych i pieluch. Dzięki zaangażowaniu pracowników szkoły, rodziców
i uczniów udało nam się zgromadzić bardzo dużą
ilość produktów – za co bardzo serdecznie dziękujemy
wszystkim darczyńcom. Otrzymane dary zostały przekazane Fundacji. Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć
naszą małą cegiełkę do działalności Hospicjum. Była
to dla nas wszystkich cenna lekcja wrażliwości i empatii, zauważenia co w życiu jest fundamentalne, warte
zaangażowania i oddania „małej cząstki siebie”. Warto
mieć świadomość, że nasze wsparcie może okazać się
bezcenne dla innych. Pamiętajmy, że warto pomagać,
gdyż… dobro zawsze wraca.
Za okazane serce i pomoc serdecznie dziękujemy
w imieniu podopiecznych Hospicjum!
Monika Parapura
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Białe szaleństwo
w Samorządowym
Przedszkolu
w Wodyniach
Chyba nikt z nas nie spodziewał się, że w tym roku
zima zagości u nas tak długo. W minionych latach takiej
pięknej i białej zimy nie było. Śnieg, mróz i słońce sprawiły, że dzieci mogły zobaczyć i doświadczyć jak wygląda
prawdziwa zima. Ten zimowy czas dostarczył dzieciom
wiele radości i niezapomnianych chwil: padający śnieg,
zaspy, lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami, skrzypiący
śnieg pod butami, sople zwisające z dachu… Jednak najwięcej radości sprawiła dzieciom górka usypana ze śniegu na placu szkolnym. Dzieci przyniosły z domu worki,
jabłuszka, sanki, ślizgi. Radości było co niemiara. Przedszkolaki miały super zabawę i prawdziwe białe szaleństwo na workach Szkoda, że już się skończyło. Wszyscy
mamy nadzieję, że za rok też będzie śnieg.
Agata Ostolska

Nauka programowania w Zespole Szkół
w Wodyniach
Uczniowie oddziału przedszkolnego i klas I - III realizują w drugim półroczu zajęcia z programowania w ramach projektu pn. „Kod do przyszłości”, do którego przystąpiła szkoła. Na zajęciach
uczniowie tworzą konstrukcje z klocków Lego Education, a następnie programują złożone modele
z wykorzystaniem aplikacji na tabletach.

Zajęcia z wykorzystaniem klocków rozwijają u dzieci umiejętności w zakresie nauk ścisłych,
podstaw inżynierii, programowania i kodowania. Warto również zauważyć, że nauka poprzez zabawę
rozwija kreatywność, pomysłowość oraz umiejętności przydatne w życiu dorosłym. Zajęcia z wykorzystaniem klocków Lego Education cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkoły.
Iwona Pawlak

Wykorzystując czas! Zespół Szkół w Seroczynie
Okoliczności sprawiają, że życie szkoły, przynajmniej na pozór, toczy się w nieco zwolnionym tempie. Robimy wszystko,
by czas koniecznej nieobecności części
uczniów w szkole wykorzystać jak najlepiej,
również w obszarach gospodarczo-administracyjnych.
W ostatnich tygodniach, na szkolnych
korytarzach, można było poczuć delikatnie
unoszący się zapach farb! Kilka pomieszczeń, dzięki malarskim talentom pań z obsługi i pana konserwatora, nabrało zupełnie nowego wyglądu Odświeżone zostały
pomieszczenia szatni, zaplecza sali gimnastycznej, niektóre sale lekcyjne i fragmenty

korytarzy. Malarskiej renowacji poddane
zostały nawet meble!
W kilku salach stało się również zdecydowanie jaśniej, a to z kolei za przyczyną
wymiany oświetlenia: mocno już wyeksploatowane oprawy jarzeniowe zastąpiły panele LED, zdemontowane przed wyburzeniem
budynku starego przedszkola. Teren wokół
naszej szkoły również rozświetlił się jasnością lamp LED, dzięki modernizacji oświetlenia prowadzonej przez Gminę Wodynie.
Cieszymy się tymi zmianami, a radość będzie jeszcze większa, gdy będzie można podzielić się nią z uczniami.
Janusz Eleryk
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OBCHODY NARODOWEGO DNIA
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
W niedzielę 28 lutego, w przeddzień
Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych,
w Kościele Parafialnym w Wodyniach odprawiona została uroczysta Msza Święta w Intencji Ojczyzny i wszystkich Bohaterów, którzy
dla wartości „Bóg, Honor, Ojczyzna” poświęcili swoje życie. Odczytany został również
Apel Poległych, a wcześniej zaprezentowana
została krótka część artystyczna.

W uroczystościach, których głównym
organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Wodyńskiej i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Wodynie, wziął
również udział Wójt Gminy Wojciech Klepacki. Po zakończeniu uroczystości w kościele,
Poczty Sztandarowe i delegacje udały się pod
Pomnik Żołnierzy Niezłomnych, gdzie zostały
złożone symboliczne wiązanki.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WODYNIACH ZAPRASZA!
Tytułem najbardziej poczytnej książki w wodyńskiej bibliotece w 2020 roku okazała się komedia romantyczna z sensacyjnym wątkiem Agnieszki Lingas - Łoniewskiej pt. ,,Kolacja z Tiffanym”. Główna bohaterka Natalia Lisek poszukuje nowej pracy,
nie ma zamiaru wracać na wieś do rodziców. Wybiera się na rozmowę kwalifikacyjną, ale że jest kobietą, której kłopoty się trzymają, przypadkowo trafia nie na tę rozmowę co powinna. Szczęście jednak się do niej uśmiecha, bo szef stawia właśnie na nią.
On przystojny, rzeczowy i dokładny. Ona roztrzepana z tendencją
do ciągłych tarapatów. Co może wyniknąć z takiej mieszanki,
kiedy w grę wejdą uczucia? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie
zapraszamy do biblioteki po tę pozycję książkową.
,,Tatuażysta z Auschwitz ” Heather Morris to kolejna
historia oparta na faktach, tym razem o tematyce obozowej, którą
poleca biblioteka. Głównym bohaterem jest Lale Sokołow, który tatuował w obozie koncentracyjnym więźniów z Auchwitz.
Podczas pracy poznaje dziewczynę, w której się zakochuje mimo
tak straszliwych okoliczności. Jest to opowieść o wytrwałości, woli
życia, poświęceniu, śmierci i miłości warta przeczytania.
Z literatury dziecięcej polecamy opowiadania o przygodach
Kici Koci Anity Głowińskiej. Kicię Kocię spotkamy na lotnisku,

SIEĆ NA KULTURĘ!
Znakiem współczesnych czasów są technologie, które
otaczają nas i tak naprawdę nie potrafimy bez nich żyć.
Bardzo ważna jest świadomość tego, w jaki sposób technologie wpływają na nasze życie, mogą nam ułatwić wykonywanie codziennych obowiązków, poprawić komunikację oraz podnieść efektywność naszej pracy i uatrakcyjnić
ofertę. Ważnym aspektem posiadania umiejętności poruszania się w świecie cyfrowym jest edukacja dzieci. Ważną
rolę w edukacji odgrywają, oprócz szkół, rodzice i różne
instytucje kultury, w tym Gminne Samorządowe Instytucje
Kultury. Istotne jest, aby wszyscy zajmujący się edukacją
posiadali odpowiednie kompetencje cyfrowe, by móc wesprzeć dzieci i młodzież w procesie rozwoju. Nie można
również zapominać o kwestii bezpieczeństwa w sieci, która
jest szczególnie istotna w przypadku dzieci i młodzieży.
Konieczna jest również edukacja w obszarze kultury, korzystania z możliwości, jakie dają technologie cyfrowe, również w obszarze komunikacji.
W ubiegłym roku, w ramach współpracy z Fundacją
Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, została podpisana umowa dotycząca udziału Gminnego Ośrodka Kultury
w Wodyniach w realizacji projektu „Sieć na kulturę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania
na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Jego główne cele to min.
podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników samorządowych instytucji kultury, rozwijanie
kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży poprzez udział
w perspektywicznych i ciekawych zajęciach oraz wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do prowadzenia
ciekawych zajęć i warsztatów.
Obecnie projekt wkracza już w fazę realizacji. Przeprowadzone już zostały szkolenia pracowników tych instytucji kultury w podregionie siedleckim, które przystąpiły
do projektu. Ze względu na sytuację epidemiczną szkolenia
zostały przeprowadzone online. Kolejny etap ma już charakter praktyczny i będzie składał się z 15 dwugodzinnych
zajęć przeprowadzanych przy wsparciu trenera zewnętrznego. W Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach, w ramach projektu, będzie realizowana ścieżka „Projektowanie
graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. W programie ścieżki zawarte są również informacje nt. legalnego
korzystania z multimedialnych zasobów sieci, a także bezpiecznego korzystania z przestrzeni internetu.
To bardzo ważne, aby poszerzać nasze umiejętności i kompetencje w zakresie korzystania z nowoczesnych
technologii. Najczęściej wykorzystujemy je „odtwórczo”,
w obszarze rozrywki i zabawy. Mamy nadzieję, że realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych również w obszarze tworzenia
i pracy.

w przedszkolu, na spacerze z młodszym bratem czy też jeżdżącą
na rowerze. W tych przygodach towarzyszy jej braciszek Nunuś
oraz przyjaciele: Pacek, Adelka i Julianek. Dziecko razem z kotką
uczy się codziennych obowiązków, przełamuje pierwsze obawy
związane z wizytą w nowych miejscach, a także radzeniem sobie
z różnymi, często nieprzewidzianymi, sytuacjami.
Po te i inne pozycje książkowe zaprasza Gminna Biblioteka
Publiczna w Wodyniach.

TRZECI ROK FUNKCJONOWANIA KLUBU „SENIOR +”
W GMINIE WODYNIE
Dzięki nawiązanej w 2020 roku współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Wodyniach, wielu Seniorów miało możliwość
założenia karty bibliotecznej i wypożyczania książek polecanych
przez Panią Kierownik biblioteki. Ta współpraca zaowocowała
wspólnym zorganizowaniem Narodowego Czytania, które na terenie gminy Wodynie odbyło się po
raz pierwszy. W tym roku oprócz
planowanego Narodowego Czytania, odbędą się prelekcje dla seniorów prowadzone przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wodyniach,
pogadanki oraz wspólne czytanie
książek.
Rok 2021 zapowiada się
w Klubie „Senior+” równie ciekawie jak lata poprzednie.

W roku 2021 Klub otwarty jest dla Seniorów przez dwadzieścia godzin w tygodniu, to o dwanaście więcej w stosunku do lat
ubiegłych. Zgonie z ustalonym harmonogramem zajęcia i spotkania w Klubie odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach od
8:00 do 16:00 oraz w piątki w godzinach od 10:30 do 14:30.
Sportowe poniedziałki, warsztatowe środy i muzyczne piątki
– tak tematycznie zostały podzielone spotkania Seniorów w Klubie w Seroczynie w obecnym roku.
Sportowe poniedziałki poświęcane są ćwiczeniom gimnastycznym w siedzibie Klubu lub w plenerze, wyjściom na pobliską
siłownię plenerową, spacerom do lasu czy nad rzekę, marszom
z kijkami Nordic Walking. To dzień na zadbanie o aktywność
fizyczną, która w wieku senioralnym ma ogromny wpływ na
zdrowie oraz dobre samopoczucie. Warsztatowe środy są czasem,

w którym Klubowicze oddają się pracom manualnym, rękodzielniczym, robótkom ręcznym czy zajęciom florystycznym. Warsztatowe środy to również spotkania z ciekawymi osobowościami,
prelekcje, wykłady, pogadanki. Piątkowe zajęcia natomiast, prowadzone są przez animatorów z zaprzyjaźnionego z seniorami
Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach. Prace plastyczne wykonywane pod okiem specjalisty będą przeplatać się z zajęciami
muzycznymi. Muzyczne piątki pozwolą naszym seniorom rozśpiewać się, wsłuchać się w muzykę, również poznać różne gatunki muzyczne oraz ich najbardziej znanych przedstawicieli.
W 2021 roku Seniorzy będą kontynuować poznawanie naszego pięknego kraju oraz piękna polskiej kultury poprzez uczestnictwo w wycieczkach.
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WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KONKURS NA DOTACJE ROZSTRZYGNIĘTY!
23 lutego nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu ofert na
wsparcie przez Gminę Wodynie zadań publicznych w 2021 roku.
O realizację jakich zadań z tegorocznego budżetu samorządu
Gminy Wodynie ubiegały się organizacje pozarządowe? Które
ze złożonych ofert uzyskały dofinansowanie? Tego dowiecie się
z poniższego materiału.
Podstawowym aktem prawnym kreującym politykę współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi jest
„Roczny program współpracy Gminy Wodynie z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”, który został uchwalony przez
Radę Gminy Wodynie 30 października 2020 r. Co ważne, program
został uchwalony po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami. Priorytetowymi zadaniami publicznymi na rok 2021 wskazano kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; ekologię
i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego
oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Na realizację programu zaplanowano kwotę 63 tys. zł!
Na jego podstawie w styczniu br. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w roku 2021. Termin

składania ofert został wyznaczony na dzień 18 lutego 2021 r.
Do konkursu mogły przystąpić organizacje działające na terenie
Gminy Wodynie, a także takie, które realizują inicjatywny na jej
terenie bądź na rzecz jej mieszkańców. Dotację można było pozyskać na różnego rodzaju warsztaty, imprezy sportowe, aktywności
promujące kulturę i sztukę, wydarzenia związane z historią naszej
Gminy, publikacje, a także wiele innych ciekawych przedsięwzięć.
- Zależy nam na tym, by organizacje brały udział w naborach
i ubiegały się o środki zewnętrzne. Dzięki uczestnictwu w tego
typu konkursach nabywają doświadczenia, które będą mogły wykorzystać ubiegając się o inne instrumenty wsparcia. Dofinansowania proponowanych inicjatyw na rzecz mieszkańców mają być
również swego rodzaju „dźwignią zamachową” służącą do tego,
żeby organizacje realizowały w Gminie Wodynie różnorodne projekty - mówi wójt gminy Wodynie Wojciech Klepacki.
W ramach tegorocznego konkursu o dotację ubiegały się
dwie „wodyńskie” organizacje i obie uzyskały dotacje na zaproponowane do realizacji przedsięwzięcia!
Jednym z wnioskodawców było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej, które złożyło ofertę w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Projekt
przewiduje wydanie drukiem publikacji historyka Stanisława

Śledańskiego pt. Historia placówki AK „Woda” w Wodyniach
oraz postawienie tablicy informacyjnej na wodyńskim cmentarzu parafialnym na temat pochowanych tam żołnierzy Wojska
Polskiego. Wartość dofinansowania z budżetu Gminy Wodynie
wyniesie 6 tys. zł.
W ramach obszaru Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ofertę pod tytułem „Łączy nas piłka 2021!” złożyło
Stowarzyszenie Kolektyw Oleśniaca. Realizacja zadania publicznego w tym obszarze polegać będzie na prowadzeniu treningów
w dziedzinie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. Treningi będą
odbywały się dwa razy w tygodniu. Ponadto po okresie przygotowania uczestnicy wezmą udział w rozgrywkach seniorów
Ligii okręgowej oraz meczach ligowych i sparingowych juniorów.
Głównym założeniem działań jest zachęcenie dzieci, młodzieży
oraz dorosłych do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez
sport. Zajęcia będą odbywały się na gminnym boisku sportowym
w Oleśnicy oraz hali sportowej w Wodyniach. Ponadto w ramach
projektu, jeżeli tylko pozwoli na to sytuacja epidemiczna, zostaną przeprowadzone zawody o Puchar Wójta Gminy Wodynie.
Wartość dofinansowania z budżetu Gminy Wodynie wyniesie
45 tys. zł.
Oba projekty mają zostać zrealizowane do 15 grudnia br.

GOSPODYNIE AKTYWNE SPOŁECZNIE!
W lutym ubiegłego roku Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie pn. „Wspieranie
rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”. Celem zadania była
aktywizacja i rozwój kobiet w środowisku wiejskim oraz integracja społeczności wiejskich na Mazowszu poprzez doposażenie
organizacji tj. Kół Gospodyń Wiejskich lub Ochotniczych Straży Pożarnych, w których aktywnie działają lokalne gospodynie,
w sprzęt umożliwiający im dalsze, bardziej efektywne działania.
Maksymalna kwota dotacji wynosiła 5 tys. zł.
Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji tego zadania
złożyło pięć organizacji z terenu gminy Wodynie: Koło Gospodyń
Wiejski z Kołodziąża oraz Ochotnicze Straże Pożarne z Seroczyna, Oleśnicy, Woli Wodyńskiej i Czajkowa. Mimo, że rozstrzygnięcia naboru ze względu na sytuację epidemiczną nastąpiło
dopiero 30 września 2020 roku. Warto było czekać, ponieważ
wszystkie wnioski złożone przez „nasze” organizacje otrzymały
dofinansowanie.
Realizacja zadań projektowych wymagała podjęcia szybkich
działań tuż po ogłoszeniu wyników konkursu, gdyż granicznym
terminem na zrealizowanie wniosku był 31 grudnia 2020 roku.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu lokalnych liderów oraz strażaków wszystkie zadania udało się zrealizować, a aktywne społecznie gospodynie cieszą się z zakupionego w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego sprzętu.
Ze środków dotacji do świetlicy w Seroczynie zakupiono meble kuchenne, do świetlicy w Oleśnicy oprócz szafek kuchennych
również kuchenkę, lodówkę oraz zastawę stołową, do świetlicy
w Czajkowie chłodziarko-zamrażarkę, kuchenkę, warnik i zastawę stołową, a do świetlicy w Woli Wodyńskiej sześć składanych
stołów konferencyjnych i trzydzieści krzeseł. KGW - Klub Współczesnych Kobiet z Kołodziąża wzbogaciło się o namiot cateringowy, stół cateringowy i krzesła, trójnóg paleniskowy z kociołkiem
żeliwnym, dwa podgrzewacze, kociołek elektryczny, fontannę do
czekolady, serwis kawowo-deserowy, świeczniki, wazony i lampiony.
Drodzy społecznicy! Mamy nadzieję, że Wasza aktywność
zachęci do działania mieszkańców pozostałych wodyńskich
sołectw! W imieniu społeczności gminy Wodynie dziękujemy
za troskę o nasze wspólne dobro. Jednocześnie gratulujemy sukcesu i życzymy jeszcze wielu udanych projektów.

Oleśnica

Seroczyn

Kołodziąż

Wola Wodyńska

Czajków

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

10 LAT KOLEKTYWU
OLEŚNICA
11 lutego 2011 roku po trzech latach występów w regionalnej
lidze LZS, grupka młodych, niedoświadczonych, ale zdecydowanych, pewnych siebie chłopaków postanowiła spróbować swoich
sił na najniższym szczeblu rozgrywek krajowych czyli klasie B.
Po wielu analizach, namowach, ale też ostrzeżeniach zdecydowaliśmy się założyć Stowarzyszenie Kolektyw Oleśnica. Obaw
było dużo, infrastruktura, zasoby kadrowe, finanse... Na szczęście zwyciężyła młodociana ambicja, samozaparcie w dążeniu do
celu, duma z reprezentowania naszej miejscowości i Gminy no i...
dla wielu spełnienie piłkarskich marzeń.

Sezon inaugaracyjny okazał się bardzo udany, w ostatecznym rozliczeniu do awansu do klasy A zabrakło 1 punktu. Kryzys
przyszedł dość szybko, bo już w drugim sezonie. Przystępując do
sezonu 2012/2013 w naszych szeregach było zaledwie 12 zawodników. Czy możliwe jest przystąpienie do ligi z jednym zawodnikiem
rezerwowym? Jeśli tych 12 serc bije dla ukochanego klubu to tak!
Nie było, że boli, nie było, że wesele, nie było, że komunia, nie było
że... Hasło niedziela kojarzyła się z jednym - MECZ. Przetrwaliśmy kończąc na 7 pozycji w 12 zespołowej stawce. Rok później
było już lepiej, choć w tabeli też 7 lokata, to kadra była już nieco
szersza. Przełamanie przyszło w czwartym roku naszej przygody.
Do drużyny powoli zaczęli dołączać koledzy z sąsiednich miejscowości, a stereotyp „wioska wiosce wrogiem” został zażegnany.
Na efekty nie trzeba było czekać długo, wicelider w sezonie
2014/2015 i awans do A klasy. Nowa liga, nowe wyzwania, ale
i coraz większe ambicje. Oleśnica żyła piłką nożną, a Kolektyw stał
się sportową wizytówką Gminy. Pomeczowe analizy, pochwały
kibiców, a jak było trzeba to i krytykę było słychać wszędzie, idąc
po bułki do sklepu, na spacer czy na dyskotekę. Debiut na wyższym szczeblu okazał się trudny, do ostatnich tygodni broniliśmy
się przed spadkiem, ale wyśmienity finisz ulokował Nas w połowie
stawki. Rozdanie 2016/2017 rozpoczęliśmy z przytupem, smaku
porażki zaznaliśmy dopiero w 10 kolejce, a z tyłu głowy coraz
odważniej powstawał projekt pod tytułem - okręgówka. Wejść,
przegrać nawet wszystko, ale po prostu być tam przez jeden sezon

i zapisać kartę w historii naszej miejscowości. To miał być piłkarski raj. Swego dopięliśmy, z ponad 10 punktową przewagą nad
czwartym zespołem jako wicelider awansowaliśmy na najwyższy
szczebel okręgu siedleckiego. A tam tak jak się spodziewaliśmy,
przeskok poziomu był bardzo wysoki, a każdy kolejny mecz był
meczem o życie. Przeżyliśmy, gromadząc 30 punktów jako jedyny
z trzech beniaminków utrzymaliśmy się w elicie. Sztuka ta nie
udała się rok później. Ze spadkiem poradziliśmy sobie jednak
wzorowo, nie było zniechęcenia, demotywacji... wręcz przeciwnie,
wzajemna mobilizacja, wyśmienita runda jesienna 2019/2020,
COVID-19, i wracamy na szczebel okręgowy, gdzie obecnie plasujemy się na 15 pozycji z 18 zespołowej grupy. Zdajemy sobie
sprawę, że już za kilka tygodni czeka nas kolejna batalia o ligowy
byt. Jak się uda to super, jeśli nie, dalej będziemy „chodzić” z podniesionym czołem.
Dzisięć lat minęło, a za Nami kawał dobrej roboty. Zmieniło się
bardzo dużo, personalia, infrastruktura, poziom sportowy, powstały również grupy młodzieżowe.
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przez tę dekadę z Nami byli. Samorządowi Gminy Wodynie,
bez wsparcia którego nie moglibyśmy robić tego co robimy, działaczom, zawodnikom, sponsorom, ale także krytykom. To też
dodaje Nam energii i motywacji do działania.
Plany na przyszłość? Jest ich wiele... Doceniamy to co mamy,
a mamy naprawdę dużo. Świetne warunki do trenowania, profesjonalny sprzęt sportowy, możliwość korzystania z hali SP w Wodyniach. Nasz obiekt też rósnie w siłę. Z takich cichych marzeń?
Na pewno konkretny, typowy budynek klubowy oraz oświetlenie.
Wierzymy, że na 15-lecie już o tym napiszemy. Cierpliwość to
dobra cecha i tego się trzymajmy. Mamy nadzieję, że jeśli sytuacja
pandemiczna pozwoli, to w okresie wakacyjnym wrócimy jeszcze
do tematu obchodów 10-cio lecia Klubu i spotkamy się na naszym
stadionie.
Adam Pawlak
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

ZAJĘCIA KOMORNICZE, UTRATA PRAWA JAZDY... JAKIE
KONSEKWENCJE GROŻĄ ZA NIEPŁACENIE ALIMENTÓW?
Alimenty to zobowiązanie, które należy płacić w terminie
i w pełnej wysokości. Służą do zaspokojenia potrzeb dziecka, więc
nie powinno być od tej reguły odstępstw. Jednak rzeczywistość
często wygląda zupełnie inaczej i wielu rodziców nie wywiązuje
się z tego obowiązku. Sprawa trafia wtedy do komornika, który
rozpoczyna egzekucję. Dłużnikowi grozi między innymi zajęcie
wynagrodzenia lub innych wpływów na konto, a nawet utrata majątku. W przypadku, gdy jest niewypłacalny, a komornik potwierdzi to stosownym zaświadczeniem, alimenty w jego zastępstwie
mogą być pokrywane z funduszu alimentacyjnego. Wtedy dłużnik
posiada zobowiązanie nie tylko wobec dziecka, które jest uprawnione do alimentów, ale także wobec skarbu państwa. Od długu
naliczane są odsetki.
Dłużnikom alimentacyjnym grożą również sankcje administracyjne i karne, które mają zmobilizować ich do płacenia
alimentów na własne dzieci. Wynikają one z ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów oraz z kodeksu karnego.
Administracyjne kary za niepłacenie alimentów może zastosować
organ samorządu za pomocą wyznaczonej do tego jednostki (np.
GOPS), jeśli z wnioskiem w tej sprawie wystąpi osoba uprawniona
do alimentów lub jeśli takiej osobie zostaną przyznane świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Kary za niepłacenie alimentów
można zastosować wtedy, gdy wystąpi stan bezskuteczności egzekucji czyli gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących alimentów lub gdy rozpoczęcie takiej egzekucji z pewnych przyczyn jest
niemożliwe.
Sankcje administracyjne, które grożą dłużnikowi alimentacyjnemu to:
• konieczność przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego
z dłużnikiem, który ma na celu ustalenie sytuacji rodzinnej,
dochodowej, zawodowej i zdrowotnej dłużnika oraz przyczyn

niepłacenia alimentów, a także jego stanu majątkowego,
• zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się w urzędzie
pracy oraz do przyjęcia propozycji pracy zaproponowanej
przez urząd (jeśli nie pracuje),
• przekazanie danych dłużnika i informacji o jego zobowiązaniach alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej,
w przypadku, gdy powstały zaległości za okres
dłuższy niż 6 miesięcy,
• zatrzymanie prawa
jazdy, gdy dłużnik uporczywie uchyla się od alimentacji (tzn. uniemożliwił przeprowadzenie
wywiadu, odmówił złożenia oświadczenia majątkowego, odmówił zarejestrowania się w urzędzie pracy w wyznaczonym terminie oraz bez
uzasadnionej przyczyny
nie przyjął propozycji
pracy),
• skierowanie do prokuratury wniosku o ściganie za przestępstwo niealimentacji (równolegle z wnioskiem o zatrzymanie
prawa jazdy).
Wniosku o zatrzymanie prawa jazdy i do prokuratury
o ściganie nie kieruje się, jeśli dłużnik w ciągu ostatnich 6 miesięcy płacił w każdym miesiącu co najmniej połowę zasądzonych
alimentów.
W pewnych przypadkach niepłacenie alimentów to przestępstwo, przestępstwo niealimentacji popełnia ten, kto uchyla się

od wykonania obowiązku alimentacyjnego. Sprawca tego czynu
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku, a jeśli naraża osobę uprawnioną do alimentów
na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych
– kara może być bardziej surowa: do lat 2. Uniknąć kary można,
jeśli w terminie 30 dni od pierwszego przesłuchania podejrzanego
zapłaci on w całości zaległe alimenty. Ściganie
za niealimentację może
nastąpić na wniosek pokrzywdzonego, organu
pomocy społecznej lub
organu podejmującego
działania wobec dłużnika alimentacyjnego.
Natomiast w sytuacji,
gdy osobie pokrzywdzonej przyznano odpowiednie świadczenia
rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w zastępstwie
alimentów (czyli świadczenia z funduszu alimentacyjnego), wówczas ściganie następuje
z urzędu bez potrzeby kierowania specjalnego wniosku.
Jak widać niepłacenie alimentów na własne dzieci nie pozostaje bez przykrych konsekwencji dla dłużnika. Istnieje szereg
narzędzi prawnych, które mogą pomóc wyegzekwować te zobowiązania od niepłacących rodziców lub ich ukarać. Jednak podstawą powinno być też budowanie świadomości zobowiązanych,
że alimenty to zabezpieczenie potrzeb ich dziecka oraz środki na
jego utrzymanie, a nie coś, czego najlepiej jest unikać.

ALIMENTY
NA DZIECKO

POMOC SPOŁECZNA TO NIE TYLKO WYPŁATA ZASIŁKÓW
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej, która
ma na celu wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych
sytuacji życiowych, z którymi nie są w stanie same sobie poradzić,
wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach, który jest instytucją zajmującą się polityką społeczną
w gminie Wodynie wspiera osoby
i rodziny w wysiłkach zmierzających
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
i umożliwia im życie w godnych warunkach. Pozwala także zapobiegać
trudnym sytuacjom życiowym, wspierając ich przy usamodzielnieniu oraz
integracji ze środowiskiem. Zadania te realizuje poprzez wypełnianie
wielu nałożonych nań zadań. Wielu
osobom ośrodki pomocy społecznej
kojarzą się tylko z instytucjami oferującymi różnego rodzaju zapomogi. Ten obraz nie jest jednak zgodny
z prawdą. Pomoc społeczna to nie
tylko wypłata zasiłków i świadczeń
pieniężnych. Jednostka realizuje wiele programów rządowych
i projektów, które wspierają mieszkańców gminy Wodynie w różnych formach.
Na wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej mogą liczyć nie
tylko osoby o niskich dochodach, a wsparcie kierowane jest do
różnych grup wiekowych. Mamy tu na myśli w pierwszej kolejności seniorów, których odsetek na terenie naszej Gminy stale
rośnie. Podstawową formą wsparcia dla aktywnych osób starszych jest uczestnictwo w Klubie „Senior +” w Seroczynie, który jest prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodyniach, jako jednostka podległa. W Klubie organizowane
są zajęcia, które mają za zadanie społecznie aktywizować seniorów
w Gminie. Propozycja zajęć w Klubie jest bardzo różnoroda, organizowane są zajęcia kulturalne, artystyczne, kulinarne i ruchowe.
Ponadto, organizowane są wycieczki i spotkania z „ciekawymi”
ludźmi. Liczba seniorów zapisanych do klubu z każdym rokiem
jest coraz wyższa, co cieszy. Klub finansowany jest ze środków
samorządu Gminy Wodynie oraz dotacji zewnętrznych, o które
każdego roku aplikuje jednostka.

Osoby starsze, które ze względu na stan zdrowia nie mogą
same zaspokajać podstawowych potrzeb życiowych, a z różnych
powodów nie mogą liczyć na pomoc rodziny albo sąsiadów mogą
być objęte usługami opiekuńczymi. Ta pomoc polega na kierowaniu do osoby potrzebującej „opiekunki”, która pomaga w podstawowych czynnościach życia codziennego tj. zrobieniu zakupów, rozpaleniu
w piecu, przygotowywaniu posiłków,
a także udziela pomocy przy codziennej
higienie. Dzięki uczestnictwu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach w Programie rządowym „Opieka 75
+” i pozyskanym środkom zewnętrznym,
tą formą pomocy objęto większą liczbę seniorów niż miało to miejsce w latach ubiegłych.
Bardzo pomocną formą wspracia w
ubiegłym roku okazał się Program „Wspieraj seniora”, w ramach którego w czasie trwania pandemii osoby starsze mogły liczyć na pomoc w zrobieniu zakupów
żywności, innych środków pierwszej potrzeby lub wykupieniu lekarstw. Seniorzy to jedna z grup społecznych, która w największym stopniu narażona jest na zakażenie koronawirusem ze względu na niższą odporność i z reguły choroby
towarzyszące, dlatego ich postawa i to, że zwrócili się po pomoc
do OPS, by nie narażać siebie i innych na zagrożenie, zasługuje
na docenienie.
Około 10% społeczności Gminy Wodynie stanowią osoby
niepełnosprawne. Jedną z podstawowych niefinansowych form
wsparcia dla tej grupy osób, kierowaną zwłaszcza do dzieci, są
specjalistyczne usługi opiekuńcze. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach ma zawarte umowy ze specjalistami (fizjoterapeutą, logopedą, pedagogiem), przy pomocy których udziela
specjalistycznego wsparcia w formie zajęć terapeutycznych, które
są świadczone w domach podopiecznych.
Dorosłe osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc w zrobieniu zakupów, wykupieniu lekarstw, a także na tak niedocenianą
pracę socjalną. Opieka nad niesamodzielną osobą niepełnosprawną wiąże się w większości przypadków z rezygnacją przez rodziców,
członków rodzin - opiekunów osób niepełnosprawnych, z udziału

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

CO TO JEST KARTA
DUŻEJ RODZINY?
Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.
Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej,
rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.
Komu przysługuje KDR?
Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką
dzieci. Karta Dużej Rodziny przysługuje również tym rodzicom, które
mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez
względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
Składając wniosek należy wykazać wszystkie dzieci (imię, nazwisko,
PESEL, adres zamieszkania).
Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej
(tj. plastikowej) oraz elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).
Jak złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny?
Wniosek o przyznanie karty można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, natomiast osoby posiadające profil zaufany mogą
go złożyć również elektronicznie za pośrednictwem Platformy Informacyjno - Usługowej Emp@tia: empatia.mpips.gov.pl.
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w życiu społecznym, zawodowym, a bardzo często też zaniedbywaniem własnego zdrowia oraz rezygnacją z własnych potrzeb
i indywidualnych aspiracji. By chociaż w małym stopniu odciążyć
opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach,
ośrodek pomocy społecznej pilotażowo będzie realizował program
„Opieka wytchnieniowa”, który skierowany jest do opiekunów osób
niepełnosprawnych. Usługa opieki wytchnieniowej ma polegać na
okresowym zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej, podczas gdy ich opiekunowie, jak wskazuje nazwa programu, będą mogli przeznaczyć czas na odpoczynek bądz załawienie niezbędnych
spraw np. urzędowych. Dzięki realizacji tego programu wsparcie
zostanie skierowane nie tylko do osoby niepełnosprawnej, ale skorzystają z niego także pozostali członkowie rodziny.
Programem skierowanym do wszystkich członków rodziny
jest Program Asystent rodziny. Instytuacja Asystenta rodziny, jak
wskazuje już sama nazwa, ma wspierać rodziny w wypełnianiu
przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zawód asystenta
rodziny został wprowadzony w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ma ona na celu
wsparcie rodzin z problemami wychowawczymi, ale także zmianę
systemu opieki nad dziećmi, które pozbawione są opieki rodziców.
W sytuacji, gdy ośrodek pomocy społecznej otrzyma informację
o rodzinie, w której występują problemy z opieką i wychowaniem
małoletnich dzieci, zleca przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej po
otrzymaniu wywiadu, który potwierdza występowanie problemów
w rodzinie, przydziela rodzinie asystenta rodziny.
Dystrybucja artykułów żywnościowych i zapewnienie nieodpłatnych posiłków w szkołach dla dzieci to kolejne programy
realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach na rzecz rodzin. Podstawową niefinansową formą pomocy
świadczoną przez pracowniów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest jednak praca socjalna, mająca poprawić funkcjonowanie w społeczeństwie osób, które znalazły się w trudnej sytuacji
życiowej.
Dzięki realizacji takich działań i projektów mamy nadzieję, że pozytywnie zmienia się obraz nie tylko ośrodka pomocy
społecznej na terenie gminy Wodynie, ale także obraz polityki
społecznej, która jak staramy się udowodnić potrzebującym ma
„dawać wędkę, a nie rybę”, motywować i wspierac także w samodzielnych dzialaniach na rzecz poprawy własnej sytuacji.

POMOC DLA UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN
W 2021 ROKU
W GMINIE WODYNIE
Od 24 lutego 2021 roku wznowił stacjonarną działalność Punkt
konsultacyjny, który przeznaczony jest dla osób i rodzin, w których
występują problemy alkoholowe z terenu gminy Wodynie. Pomoc
w nim uzyskają również osoby i rodziny dotknięte przemocą w rodzinie. Jak skorzystać z porady specjalisty? To proste! Zadzwoń lub
zgłoś się osobiście w terminie ustalonym w harmnogramie. Z porady
specjalisty można skorzystać bez konieczności uprzedniego zapisu,
a porady świadczone są anonimowo i nieodpłatnie. Działalność punktu finansowana jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Wodyniach.

KORONAWIRUS

Nr 20/2021 (kwiecień 2021)

PAKIETY OCHRONNE DLA MIESZKAŃCÓW KOŁODZIĄŻA
I NIE TYLKO!
W walkę z Covid-19 oprócz ochotniczych straży pożarnych ( o których pisaliśmy w ostatnim 19. numerze Przeglądu
Wodyńskiego) zaangażowały się również Panie z KGW – KWK
w Kołodziążu! Im również udało się pozyskać 10 000 zł z budżetu województwa mazowieckiego na walkę z pandemią poprzez
realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się
koronawirusa na terenie gminy Wodynie”. Podczas gdy strażacy
dezynfekowali kolejne miejsca publiczne, KWK zadbał o bezpieczeństwo mieszkańców Kołodziąża – gdzie mieści się siedziba klubu – oraz całej gminy poprzez przygotowanie aż dwustu
pięćdziesięciu pakietów ochronnych. Ta ilość robi wrażenie! Tym

bardziej doceniamy ogrom włożonej pracy. Każdy taki starannie
spakowany pakiet zawierał 2 maseczki jednorazowe, 1 maseczkę
wielokrotnego użytku, 1 płyn do dezynfekcji, 1 mydło antybakteryjne oraz 2 ulotki informacyjne. Pakiety ochronne zostały
rozdysponowane wśród mieszkańców gminy Wodynie dzięki wolontariuszom, którzy byli także odpowiedzialni za pakowanie
produktów oraz drukowanie ulotek. Najwięcej pakietów trafiło do Parafii, skąd następnie były przekazywane mieszkańcom.
W ramach zadania udało się również zakupić parownicę. Urządzenie posłuży do sterylizacji świetlicy wiejskiej w Kołodziążu.

KGW – KWK w Kołodziążu powstało w 2019 roku i przez
długi czas było jedyną taką organizacją na terenie Gminy. Ogromnie cieszy nas tak duża liczba aktywnych członków – do KGW
należą obecnie 32 osoby! Zachęcamy do śledzenia profilu fb
KGW- KWK, gdzie Klub chętnie relacjonuje realizowane przedsięwzięcia.
Drogie Panie! Mamy nadzieję, że Wasza aktywność zachęci
do działania mieszkańców pozostałych wodyńskich sołectw!

PUNKTY SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19
Zdecydowana większość mieszkańców gminy Wodynie „zadeklarowana” jest do przychodni Centrum
zlokalizowanych w Oleśnicy i Seroczynie. W związku z tym, iż Przychodnia Zdrowia Centrum prowadzi
punkty szczepień przeciwko COVID-19, to mieszkańcy mogą zaszczepić się w „swoich” przychodniach zlokalizowanych blisko ich miejsca zamieszkania.
Rejestracja pacjentów na szczepienie przeciwko
COVID-19 odbywa się zgodnie z harmonogramem
nakreślonym przez Ministerstwo Zdrowia, a zapisy
dotyczą wszystkich osób, nie tylko zadeklarowanych do
przychodni Centrum.
Rejestracja na szczepienia jest szybka i prosta,
a zarejestrować można się na kilka sposobów:
• bezpośrednio w Przychodni Centrum (telefonicznie
/ osobiście)
• wypełniając elektroniczny formularz zapisu znajdujący się na stronie internetowej Przychodni Centrum
https://centrum.med.pl/formularz-zapisu-na-szczepienie-przeciw-covid-19/
oraz zgodnie z wymogami MZ:
• dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia 989,
• elektronicznie za pomocą strony gov.pl/szczepimysie.

Pacjenci, którzy wcześniej zapisali się w Przychodni Centrum na listę osób chętnych na szczepienie
powinni oczekiwać na kontakt z Przychodni w celu
umówienia terminu szczepienia. Jest to uzależnione od
harmonogramu szczepień poszczególnych grup oraz
dostaw szczepionek.
Szczepionka to szansa na uodpornienie organizmu przed zakażeniem wywołanym wirusem SARS-CoV-2. Szczepienie jest domięśniowe. Schemat
szczepienia obejmuje podanie 2 dawek w odstępie 3-4
tygodni w zależności od rodzaju szczepionki. Pełna
ochrona pojawia się u pacjenta po 7 dniach od podania
ostatniej dawki szczepionki. W celu zapewnienia skuteczności szczepionki konieczne jest przyjęcie dwóch
dawek.
Kwalifikacji do szczepienia przeciwko COVID-19
dokonuje lekarz POZ na podstawie przeprowadzonego
badania oraz wywiadu z pacjentem, co zostanie udokumentowane w ankiecie i dokumentacji medycznej.
Szczepienia są prowadzone z zachowaniem
obowiązujących zasad organizacji szczepień w czasie
stanu epidemii wynikającego z zakażenia wirusem
SARS-CoV-2.

INFORMACJE: 25 633 35 55

www.centrum.med.pl

DOWÓZ NA SZCZEPIENIA
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY
WODYNIE
Gmina Wodynie organizuje dowozy na szczepienie przeciwko Covid-19 osobom niepełnosprawnym tj. posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N
lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, a także każdej osobie mającej obiektywne i niemożliwe
do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności
w samodzielnym dotarciu do najbliższego względem miejsca zamieszkania punktu szczepień. Organizacja takiego transportu odbywa się przu udziale
lokalnych ochotniczych straży pożarnych w Łomnicy i Czajowie, które do realizacji tego zadania zostały wytypowane przez Państwową Straż Pożarną.
Każda osoba, która potrzebuje pomocy w dotarciu na szczepienie powinna zgłaszać potrzebę
zorganizowania dla niej dowozu najlepiej podczas
rejestracji w punkcie szczepień. Jeśli jednak tego nie
uczyniła ma możliwość zgłoszenia takiej potrzeby
za pośrednictwem uruchomionej gminnej infolinii
dostępnej pod numerem telefonu: 797 197 427. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz.
7:45-15:45. Zgłoszenia można również dokonać całodobowo za pośrednictwem wiadomości email na
adres gmina@wodynie.eu.

Podczas telefonicznego zgłoszenia potrzeby zorganizowania transportu zostaniecie Państwo poproszeni o podanie następujących informacji:
1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
2. telefon kontaktowy do pacjenta lub opiekuna
pacjenta,
3. imię i nazwisko pacjenta,
4. PESEL pacjenta,
5. kryterium kwalifikujące do przewozu:
- stopień niepełnosprawności znaczny (I grupa inwalidzka) i kod niepełnosprawności R lub N,
- oświadczenie o posiadaniu obiektywnych i niemożliwych do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu
szczepień najbliżej ich miejsca zamieszkania,
6. adres zamieszkania pacjenta,
7. adres punktu szczepień,
8. data szczepienia,
9. godzina szczepienia,
10. określić czy osoba będzie poruszać się na wózku
inwalidzkim oraz czy będzie jej towarzyszył opiekun.
Te same dane należy również podać wysyłając
e-mail zgłoszeniowy.
Osoba koordynująca przewóz przyjmie zgłoszenie i po sprawdzeniu dostępności dowozu oddzwoni z informacją o szczegółach jego realizacji.

INFORMACJE
DOTYCZĄCE
KORONAWIRUSA

Uwaga! Infolinia gminna służy wyłącznie
zgłoszeniu potrzeby organizacji transportu.
Zadzwonić na nią powinny tylko osoby
zarejestrowane na szczepienie – kiedy
ustalony mają termin i miejsce
szczepienia. Gmina nie prowadzi
zapisów na szczepienia.
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GMINA WODYNIE
MA NOWEGO
DZIELNICOWEGO

Od dnia 15 lutego br. obowiązki dzielnicowego w gminie Wodynie objął st. sierż. Tomasz Kiełczykowski, który
do tej pory realizował inne zadania służbowe w Posterunku
Policji w Skórcu. Na stanowisku służbowym zastąpił dotychczasowego dzielnicowego asp. szt. Tomasza Cześnika, który
obecnie jest dzielnicowym gminy Wiśniew.
Nowy dzielnicowy będzie dysponował telefonem służbowym
696 497 229 i będzie można się z nim kontaktować przy pomocy poczty elektronicznej dzielnicowy.wodynie@ra.policja.
gov.pl.
Dzielnicowy pełni również dyżur w siedzibie Urzędu
Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie, sala konferencyjna, I piętro) w każdy wtorek w godz. 9:00 - 11:00.
Asp. szt. Tomaszowi Cześnikowi składamy podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności. Naszemu nowemu dzielnicowemu życzymy, aby praca
przynosiła obopólną satysfakcję, a przede wszystkim przyczyniała się do zapewnienia publicznego bezpieczeństwa na
terenie gminy Wodynie.

STRONA INTERNETOWA GMINY WODYNIE
W NOWEJ ODSŁONIE!
Zapraszamy Państwa do odwiedzin strony internetowej
Gminy Wodynie. Oprócz nowego, odświeżonego wyglądu strona
wzbogaciła się o nowe zakładki. Nowości, które wprowadzono, to
między innym nowoczesne, przejrzyste menu podzielone na dwie
strefy, mieszkańca i turysty. Na stronie internetowej publikowane
są ważne aktualności, komunikaty i informacje dotyczące naszego
samorządu, obecnie rozbudowane o aktualności dotyczące realizowanych na terenie Gminy Wodynie inwestycji.
Strona została także dostosowana do aktualnie obowiązujących standardów i wytycznych dotyczących stron internetowych,
jest również w pełni responsywna, co oznacza, że dostosowuje się
do urządzeń takich jak smartfony czy tablety.
Adres strony nie uległ zmianie, witryna w dalszym ciągu dostępna jest pod adresem: www.wodynie.eu.
Zachęcamy do odwiedzin i bieżącego śledzenia informacji z życia naszego samorządu!

ZAKAZ STOSOWANIA DMUCHAW DO LIŚCI
Zgodnie z planem działań wynikających z programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których
zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2026 roku
obowiązuje zakaz używania dmuchaw do liści. Wprowadzony
zakaz dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, a także podmiotów korzystających ze środowiska, organów,

Wielkanocna kolorowanka dla najmłodszych

www.wodynie.eu

Źródło: http://www.darmowe-kolorowanki.ugu.pl
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służb i innych wszelkiego rodzaju podmiotów zlokalizowanych na
terenie województwa, w tym wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, służb gminnych oraz użytkowników ogrodów działkowych.
Zakaz obejmuje wszelkiego typu urządzenia służące do oczyszczania terenu z liści, tj. zarówno elektryczne, jak i spalinowe,
a także dotyczy wszelkich czynności prowadzonych z ich wykorzystaniem, czy to usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, czy
usuwanie piachu z chodników.

Nieodpłatna POMOC PRAWNA
dla mieszkańców powiatu
siedleckiego na terenie
gminy Wodynie
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach mieszczącego się przy ul. Siedleckiej 41. Osoby, które mają potrzebę skorzystania z jego porad
proszone są o dokonywanie zapisów: telefonicznie pod numerem
tel. 25 644-72-17, mailowo pod adresami: akaleta@powiatsiedlecki.pl lub tplatkowski@powiatsiedlecki.pl lub za pomocą systemu
teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem
https://np.ms.gov.pl/ (zakładka jest dostępna na stronie internetowej www.powiatsiedlecki.pl).
Porady udzielane są
w poniedziałki i czwartki
w godzinach 8:00 - 12:00.
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