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

NOWOCZESNA STACJA
UZDATNIANIA WODY
W WODYNIACH
JUŻ DOSTARCZA WODĘ
MIESZKAŃCOM
Modernizacji SUW w Wodyniach jest największym przedsięwzięciem inwestycyjnym
zrealizowanym w ostatnim czasie przez Gminę Wodynie...
Czytaj więcej na str. 3

INWESTYCJE WAŻNE
DLA MIESZKAŃCÓW
Wywiad z wójtem Gminy Wodynie Wojciechem Klepackim na temat inwestycji realizowanych przez Gminę w 2021 roku.

ZŁOTE GODY CZYLI JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
W dniu 19 kwietnia 2021 roku w Urzędzie Gminy Wodynie zostały wręczone
medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Czytaj str. 2

Czytaj str. 5

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Promocję do następnej klasy uzyskało 305 uczniów trzech szkół
z terenu naszej gminy, a 37 uczniów klas VIII otrzymało świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
Czytaj str. 9

SESJA ABSOLUTORYJNA - JEDNOGŁOŚNE WOTUM ZAUFANIA I JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM
DLA WÓJTA GMINY WOJCIECHA KLEPACKIEGO
2 czerwca 2021 r. o godz. 11.00, w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Wodynie odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Wodynie.
W posiedzeniu wzięli udział wójt Wojciech Klepacki, zastępca
wójta Marlena Paczek, sekretarz Renata Bareja, skarbnik Barbara
Brodzik, a także zaproszeni goście: Radni Powiatu Siedleckiego
Marian Sekulski i Stanisław Kaliński, dyrektorzy szkół i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy oraz sołtysi.
Najważniejszymi punktami obrad były głosowania w sprawie wotum zaufania dla wójta Gminy oraz absolutorium za wykonanie budżetu Gminy za rok 2020. Radni Gminy po zapoznaniu
się z treścią Raportu o stanie Gminy Wodynie za 2020 rok, sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok oraz opinią

Regionalnej Izby Obrachunkowej, przychylając się do wniosku
Komisji Rewizyjnej, podjęli uchwały w sprawie udzielenia wotum
zaufania dla Wójta Gminy Wojciecha Klepackiego oraz udzielenia
absolutorium z wykonania budżetu. Obydwie uchwały zostały
podjęte jednogłośnie. Wójt Wojciech Klepacki dziękując Radzie
Gminy, Sołtysom, jednostkom organizacyjnym oraz wszystkim
pracownikom Urzędu Gminy za współpracę, podkreślił jednocześnie, że dobre wykonanie budżetu jest sukcesem nie tylko władz
Gminy, ale również wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację.
Podczas sesji, Przewodniczący Powiatowego Zarządu LZS i
Radny Powiatu Stanisław Kaliński wręczył Wójtowi Wojciechowi

Klepackiemu puchar za zajęcie przez Gminę Wodynie III miejsca w Powiatowym Współzawodnictwie Gmin w sporcie LZS
w latach 2019 i 2020.
- To wyróżnienie to zasługa amatorskich klubów sportowych,
ale też zasługa szkół z terenu Gminy, które dzięki zaangażowaniu zdobyły wiele punktów w rywalizacji, co pozwoliło na to,
że wysokie, trzecie miejsce w współzawodnictwie Gmin było
możliwe do osiągnięcia. Podziękowania kieruję do dyrektorów
szkół oraz wszystkich prezesów klubów amatorskich, którzy są
zaangażowani w działalność ludowych zespołów sportowych
- powiedział wójt Wojciech Klepacki odbierając puchar oraz
wyróżnienie.

PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

INWESTYCJE

INWESTYCJE WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

- WYWIAD Z WÓJTEM GMINY WODYNIE WOJCIECHEM KLEPACKIM

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody, wymiana i dobudowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego w kolejnych miejscowościach
gminnych, remonty i rozbudowa odcinków dróg to jedne z wielu
tegorocznych inwestycji realizowanych przez Samorząd Gminy
Wodynie. W ostatnim czasie lokalne media przekazywały także
wiele informacji o pozyskanych przez Gminę Wodynie, rekordowych dofinansowaniach zewnętrznych. O obecnie podejmowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych przez Gminę Wodynie
rozmawialiśmy z wójtem gminy Wojciechem Klepackim.
Redakcja: Panie Wójcie, 2 czerwca br. odbyła się sesja absolutoryjna, przez wielu nazywana jedną z ważniejszych sesji Rady Gminy
w roku. Mówiąc „ważniejsza” mamy na myśli to, iż dotyczy ona
oceny przez Radnych Pana pracy na stanowisku Wójta. Jak wiemy otrzymał Pan od radnych jednogłośne wotum zaufania oraz
jednogłośne absolutorium z tytuły wykonania budżetu Gminy
Wodynie za rok 2020. Jak Pan ocenia współpracę z Radą?
W.K.: Podjęte na czerwcowej sesji uchwały osobiście odbieram
jako wyraz zaufania Radnych dla mojej pracy na rzecz Gminy. Cieszę
się również, że po raz kolejny podjęli oni taką decyzję jednomyślnie.
Na to zaufanie staram się pracować każdego dnia, jest to dla mnie
bardzo ważne, gdyż wiem, że bez niego nie bylibyśmy w stanie realizować założeń i celów budżetu gminy na takim poziomie jaki mamy
obecnie. Nie jest też wcale tak, że wszyscy radni zawsze myślą jednakowo, zdarza się, że czasami mamy różne zdania w wielu kwestiach.
Wiadomo, że każdy radny myśli w pierwszej kolejności o własnej
miejscowości, i jest to naturalne. Najważniejsze jest jednak to, by wspólnie i mądrze analizując sytuację w całej gminie - potrafić się
dogadać, z korzyścią oczywiście dla rozwoju gminy i poszczególnych
miejscowości. Dyskusje mają miejsce zazwyczaj na komisjach, spotkaniach wewnętrznych, podczas których podejmujemy wiele decyzji o najistotniejszych sprawach naszego samorządu, a podczas sesji
wypracowane rozwiązania wprowadzamy w życie. Warto zwrócić
uwagę, że podczas wspomnianej sesji absolutoryjnej, oprócz wotum
zaufania i absolutorium, Radni podjęli także szereg innych bardzo
ważnych dla nas uchwał, m.in. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2021 rok. Tą ostatnią wymienioną przeze
mnie uchwałą m.in. wprowadzaliśmy nowe zadania inwestycyjne.
Redakcja: Wspomina Pan o zadaniach inwestycyjnych, jakie inwestycje w bieżącym roku zostały już realizowane przez Gminę
Wodynie?
W.K.: Rok 2021 należy chyba do najbardziej intensywnych
w aspekcie inwestycji. Początek roku przyniósł otwarcie bardzo ważnej inwestycji dla naszych mieszkańców - nowo wybudowanego
budynku żłobka i przedszkola w Seroczynie. Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskanym przez Gminę funduszom w wysokości
627 tys. zł w ramach resortowego programu „Maluch +” oraz środkom budżetu Gminy Wodynie. Całkowity koszt zadania wyniósł
ponad 1,5 mln zł. Nowa siedziba żłobka i przedszkola w Seroczynie
to nowoczesny budynek na miarę dwudziestego pierwszego wieku,
który będzie służył następnym pokoleniom przez wiele lat. Lokalizacja nowej jednostki także nie była przypadkowa. Wszyscy pamiętamy jeszcze poprzednią siedzibę seroczyńskiego przedszkola, jej
stan techniczny był na tyle zły, że budynek nadawał się już tylko do
rozbiórki. Dotychczasowe przedszkole dzieli obecnie siedzibę z nową
jednostką organizacyjną Gminy - gminnym żłobkiem. Żłobek cieszy
się dużym zainteresowaniem, obecnie uczęszcza do niego 19 dzieci,
co oznacza, że wszystkie utworzone miejsca są wykorzystywane.
W bieżącym roku Gmina dzięki pozyskanemu prawie milionowemu
dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pokryje bieżące utrzymania żłobka, dzięki czemu koszty zaplanowane na ten cel w budżecie gminy zostaną przeznaczone na kolejne
inwestycje. Z zasad projektu wynika także, iż po spełnieniu kilku wymaganych warunków przez rodziców, pobyt dzieci w żłobku będzie
nieodpłatny.
Nie sposób nie zwrócić uwagi na odświeżony budynek siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Żebraczce. Strażnica zyskała nowoczesny wygląd, który cieszy zarówno naszych druhów, jak
i okolicznych mieszkańców. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych przy udziale środków funduszu sołeckiego sołectwa
Żebraczka. Całość prac wyniosła ponad 60 tys. zł.
Redakcja: Zakończona z końcem kwietnia br. inwestycja modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Wodyniach jest największym
przedsięwzięciem inwestycyjnym, zrealizowanym w ostatnim
czasie przez Gminę Wodynie?
Zdecydowanie. Jej wartość opiewa na kwotę 2 949 600,00 zł.
W ramach inwestycji wybudowano nowy budynek technologiczny
stacji, zbiornik na wodę surową, uzdatnioną i wody popłuczne oraz
plac technologiczny. Istniejące szachty studni zostały wyremontowane. Stacja zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Wodynie,
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Wola Serocka, Łomnica, Jedlina i Brodki. To duża i kosztowana inwestycja, której realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu przez Gminę
preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Redakcja: Czy to wszystkie inwestycje?
Nie, to nie koniec. W trakcie realizacji jest modernizacja oświetlenia ulicznego w kolejnych miejscowościach. Dokładnie 23 marca
podpisałem umowę wykonawczą na dobudowę i wymianę oświetlenia
na ledowe w Kołodziążu (Nowiny), Łomnicy, Borkach, Tokach oraz
w Wodyniach na ul. Polnej, Ogrodowej i Południowej. Wartość inwestycji to ponad 150 tys. zł. Część lamp już świeci, pozostałe powinny
zostać wykonane do połowy września br. W tym samym terminie zostanie dobudowane także oświetlenie na ul. Kościelnej w Wodyniach,
gdzie postawionych zostanie 26 słupów oświetleniowych wraz z lampami typu LED, w tym 5 stylowych wzdłuż cmentarza parafialnego
w Wodyniach. Koszt prac to 160 tys. zł.
Wspomniałem o Wodyniach, w tej miejscowości trwa aktualnie przebudowa ul. Północnej, która dotąd miała nawierzchnię
żwirową, a obecnie powstaje nowa z kostki brukowej. Inwestycja
warta 452.305,71 zł. Tu także pozyskane dofinansowanie zewnętrzne
w kwocie 50 tys. zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów
rolnych. Chciałbym wspomnieć jeszcze o mniejszych inwestycjach,
które także są ważne dla mieszkańców. To m.in. zakup tablicy wyników na gminne boisko sportowe w Oleśnicy, zakupy sprzętu sportowego i wyposażenia do siłowni w Wodyniach, Seroczynie, Czajkowie
i Żebraczce; zakup urządzeń zabawowych na place zabaw w Czajkowie i Młynkach, żwirowanie i równanie dróg. Te ostatnie inwestycje
to realizacja funduszu sołeckiego, o które wnioskowali mieszkańcy
na zebraniach sołeckich. Jak widać tych inwestycji jest dużo. Plan
inwestycji kilka razy podlegał zwiększeniu ze względu na pozyskane
dotacje.
Redakcja: Mówił Pan, że Gmina pozyskała duże dofinansowanie
do bieżącego utrzymania żłobka, a rodzice dzieci nie będą ponosili opłat za czesne i wyżywienie. Powie nam Pan coś więcej o tym
projekcie?
W.K.: Znaczne, bo blisko milionowe dofinansowanie pozyskaliśmy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację
projektu pt. „Pierwszy żłobek w Gminie Wodynie”, dzięki któremu
nasz samorząd dofinansuje funkcjonowanie i wyposażenie nowo
powstałego żłobka w Seroczynie. Pragnę zwrócić uwagę, że to rekordowe w historii Gminy Wodynie dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu społecznego. Dzięki tak dużemu wsparciu
finansowemu możliwe będzie do końca 2022 roku praktycznie całkowite pokrycie kosztów utrzymania gminnego żłobka. Ze środków
dotacji sfinansowane zostaną koszty wynagrodzeń, mediów, wymaganych przeglądów, a także wyżywienia. Ponadto zakupiony zostanie
laptop, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny, zabawki
i pomoce dydaktyczne. Projekt zakłada również niepobieranie opłat
od uczestników, co oznacza, że za uczestnictwo dzieci rodziców,
którzy zakwalifikują się do realizowanego projektu, żłobek nie będzie
pobierał opłat za pobyt i wyżywienie dziecka. Aby móc skorzystać
z nieodpłatnego miejsca w żłobku, konieczne będzie spełnienie kilku warunków. Trzeba być rodzicem lub opiekunem dziecka do lat
3 i mieszkać na terenie Gminy Wodynie. Chętni muszą także przebywać lub być bezpośrednio po urlopie związanym z rodzicielstwem
albo pozostawać bezrobotnym, ale wykazywać chęć znalezienia pracy. Projekt skierowany będzie także do osób zatrudnionych, które
chcą w dalszym ciągu pozostać aktywne zawodowo. W projekcie
udział weźmie 19 rodziców. Całkowita wartość projektu wyniesie
1,1 mln zł, z czego kwota przyznanego dofinansowania to blisko
1 mln zł., natomiast wartość wkładu własnego 240.000,00 zł, udział
Gminy w projekcie został już pokryty ze środków resortowego programu „Maluch +” na rok 2020.
Redakcja: Jakie zadania inwestycyjne przed Gminą jeszcze w tym
roku?
W.K.: Przed nami duża i ważna inwestycja, która w zdecydowany
sposób poprawi parametry energetyczne i ekologiczne Zespołu Szkół
w Wodyniach. Bez wątpienia będzie to największa inwestycja oświatowa na terenie naszej Gminy w 2021 roku. Obecnie w trakcie realizacji jest opracowywanie dokumentacji projektowej, po jej zakończeniu
nastąpi realizacja robót budowlanych i prac montażowych obejmujących ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, wymianę stolarki
okiennej, wymianę istniejącego oświetlenia na energooszczędne.
Ponadto, w szkole zostanie wymieniona instalacja C.O. oraz wykonana nowa wentylacja. Całkowita wartość prac wyniesie 2.009.975,44 zł.
W projekt zostaną zaangażowane środki Unii Europejskiej pozyskane
przez Gminę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.304.101,10 zł,
a także środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie
642.670,00 zł i środki własne.

Dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jeszcze
w tym roku powstanie nowa droga o długości 2,259 km, która połączy dwa sołectwa - Oleśnicę i Kamieniec. Jesteśmy już po podpisaniu
umowy z wykonawcą. Wartość inwestycji wyniesie ponad 1,5 mln zł,
pozyskane wsparcie będzie stanowiło 70% wartości prac.
Oczekiwaną przez mieszkańców inwestycją jest modernizacja
strażnicy w Woli Wodyńskiej. W tym budynku jeszcze w tym roku
zostaną poczynione znaczne nakłady finansowe. Remont będzie obejmował wymianę instalacji elektrycznej wraz z montażem nowych elementów oświetleniowych i elektrycznych oraz armatury sanitarnej,
w pomieszczeniach zostaną ułożone nowe płytki, a ściany zostaną odmalowane. W ramach prac zaplanowano również wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Na to zadanie Gmina pozyskała dofinansowanie
w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2021” oraz grant
z Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach konkursu
„WzMOCnij swoje otoczenie”.
A skoro już jesteśmy przy strażach to przed nami także zakup
ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wodyniach.
Do końca roku mają być jeszcze zrealizowane inwestycje w świetlicy wiejskiej w Brodkach, gdzie wymienione zostaną okna i drzwi.
W Kaczorach i Woli Serockiej niebawem staną altany, które będą służyły integracji mieszkańców tych sołectw. Miejscowość Soćki i Borki
czeka wymiana opraw na LED na istniejącej sieci elektroenergetycznej. Wymienione zadania realizowane będą przy udziale środków
w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw Mazowsze 2021.
Ponadto, boisko sportowe w Oleśnicy wzbogaci się o profesjonalne oświetlenie. To niewątpliwie korzystny rok dla Gminy Wodynie pod względem inwestycyjnym. Mamy przed sobą rekordowy budżet i wielką szansę, żeby z pomocą funduszy rządowych i unijnych
realizować wiele potrzebnych inwestycji i oczywiście korzystamy
z tych możliwości jak najefektywniej się da.
Redakcja: Panie Wójcie, zarówno mieszkańcy, jak i użytkownicy drogi wojewódzkiej 803 ubolewają nad stanem tej drogi.
Czy Gmina podejmuje jakieś działania, aby prace modernizacyjne zostały jak najszybciej przeprowadzone?
W.K.: Sam także ubolewam nad stanem technicznym drogi
wojewódzkiej 803, która ze względu na wąską jezdnię, brak poboczy
i liczne ubytki od dawna nadaje się do generalnej przebudowy.
Nie muszę nawet mówić, jakie ma to znaczenie dla mieszkańców,
którzy domagają się ułatwień komunikacyjnych. Gmina Wodynie,
na mocy zawartego porozumienia z Mazowieckim Zarządem Dróg
Wojewódzkich w Warszawie, który jest zarządcą drogi, zleciła opracowanie dokumentacji obejmującej przebudowę i rozbudowę trzech
odcinków drogi w miejscowościach Łomnica, Wodynie oraz Ruda
Szostkowska. Niestety opracowywanie dokumentacji trwa. Procedura wymaga wielu uzgodnień i pozwoleń. Cały czas monitoruję stan
postępowań przygotowawczych, jestem też w stałym kontakcie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Dokumentacja, po jej opracowaniu, zostanie niezwłocznie przekazana zarządcy drogi i mamy nadzieję będzie podstawą do rychłego wszczęcia
prac inwestycyjnych. Ważną dla nas kwestią są także remonty połączeń pomiędzy poszczególnymi miejscowościami. Według deklaracji, MZDW przygotowuje się już także do tych prac.Jako pierwsze
ma zostać wykonane połączenie pomiędzy Seroczynem a Łomnicą.
Redakcja: A jak z drogami powiatowymi na terenie Gminy?
W.K.: Każdego roku powiat siedlecki inwestuje w infrastrukturę drogową na terenie gminy Wodynie. Jednego roku są to inwestycje
mniejsze, innego wymagające większych nakładów finansowych.
W tym roku powstała nowa nawierzchnia drogi powiatowej
Nr 3648W na odcinku od miejscowości Helenów w kierunku Woli
Wodyńskiej. W ubiegłym roku na tej drodze został wykonany odcinek o długości 1520 m, w bieżącym roku kolejny, a zarazem ostatni
etap drogi o długości 1350 m. Oprócz remontu nawierzchni drogi
zostały także wykonane pobocza. Inwestycja w znacznym stopniu
podniosła komfort jazdy i bezpieczeństwo mieszkańcom dojeżdżającym tą drogą do Siedlec oraz ułatwiła komunikację między naszą
Gminą a sąsiednią Gminą Domanice. Nasza Gmina ma swój udział
finansowy w każdej inwestycji powiatowej.
Redakcja: Co będzie najważniejsze dla rozwoju gminy Wodynie
w najbliższych latach? Jest jeszcze dużo do zrobienia?
W.K.: Nasze plany inwestycyjne są bogate, jednak wszystko zależy od możliwości finansowych. Z budżetem Gminy jest podobnie jak
z naszymi budżetami domowymi, nie da się wszystkiego zrealizować
jednocześnie.
Staram się osobiście brać udział w zebraniach sołeckich,
w organizowanych wydarzeniach, aby rozmawiać z mieszkańcami
i móc wysłuchać ich oczekiwań, dotyczących rozwoju naszej Gminy.
Każda inwestycja zaczyna się jednak od pomysłu i określenia najpilniejszych potrzeb mieszkańców. Zależy mi, aby dzięki wykonywaniu
poszczególnych zadań inwestycyjnych wszystkim nam żyło się lepiej.
Tak więc najbliższe lata to dalsze działania na rzecz rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej. Prowadzone będą prace modernizacyjne ujęć wody, oczyszczalni ścieków oraz rozbudowywana sieć
kanalizacyjna. Obecnie posiadamy już dokumentację na budowę
sieci w Rudniku Dużym, w kolejnych latach planujemy rozbudowę
sieci we wschodniej części Gminy. Nadal prowadzone będą zadania
poprawiające jakość infrastruktury drogowej. W tym zakresie na rok
2022 zaplanowanych mamy już inwestycje na drogach w Szostku
oraz Seroczynie na ul. Szkolnej, Krótkiej, Kwiatowej i Ogrodowej.
Z wielką radością mogę już poinformować, że na te zadania pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach kolejnej edycji Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tym razem nabór przeznaczony był
dla gmin, na terenie których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (tzw. PGR-y). W wyniku rozstrzygnięcia
Gminie Wodynie przyznana została kwota 1.000.000,00 zł. Przygotowujemy się także do wykonania dokumentacji drogi gminnej w obrębie miejscowości Wola Wodyńska (tzw. łącznik). Dużą inwestycją
wymagającą realizacji jest także droga relacji Ruda Wolińska - Wola
Wodyńska.
Innym ważnym zadaniem jest budowa kompleksu boisk
wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej.
Posiadamy pełną dokumentację i prawomocne pozwolenie na budowę
na to zadanie. Na dofinansowanie realizacji tej inwestycji dwukrotnie
ubiegaliśmy się o wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, niestety do tej pory nie udało się pozyskać dofinansowania. Po raz trzeci wniosek o wsparcie został złożony w ramach
programu rządowego „Sportowa Polska”. Czekamy na rozstrzygnięcie tego naboru.
Dziękujemy za rozmowę.
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NOWOCZESNA STACJA UZDATNIANIA WODY W WODYNIACH
JUŻ DOSTARCZA WODĘ MIESZKAŃCOM

Woda jest jednym z najważniejszych i niezbędnych dla normalnego funkcjonowania dóbr ludzkości. Bez wody nie ma przecież życia, a jej brak zaczyna być teraz odczuwalny także w tych
krajach i miejscach, które wcześniej nie miały w tym obszarze
problemów. Stephanie Meyer pisała: „Wszystkie istoty ciągną
do wody i wokół niej organizują swoje życie. Podobnie ludzkość.
Sercem każdej społeczności jest woda: wielka jak morze, albo mała
jak źródełko”. Dla naszej gminnej społeczności woda też jest sercem, które teraz może już bić spokojniejszym rytmem, za sprawą
zrealizowanej w tym obszarze inwestycji: Stacji Uzdatniania Wody
w Wodyniach, która została uroczyście otwarta i poświęcona.
Modernizacji SUW w Wodyniach była największym przedsięwzięciem inwestycyjnym zrealizowanym w ostatnim czasie
przez Gminę Wodynie. Prace modernizacyjne rozpoczęły się
17 grudnia 2019 roku. Wykonawcą była firma Instal – Serwis
z Lubartowa, która zakończyła prace 29 kwietnia br. Wartość inwestycji wynosi 2 949 600,00 zł., z czego 1 612 800,00 zł stanowi
dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W uroczystym otwarciu nowego obiektu, które odbyło się
2 czerwca 2021 roku o godz. 12.30, oprócz władz gminy z Wójtem
Wojciechem Klepackim i Przewodniczącym Rady Gminy Mirosławem Michalczykiem udział wzięli zaproszeni goście: poseł do
Parlamentu Europejskiego Adam Bielan, kierownik Delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba, radni Powiatu Siedleckiego Marian Sekulski oraz Stanisław Kaliński, prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej
Hubert Pasiak, prezes Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny
z siedzibą w Wodyniach Michał Gajowniczek - konserwator stacji,
a także radni gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Gminy bezpośrednio zaangażowani
w proces inwestycyjny oraz sołtysi. Poświęcenia obiektu dokonał
obecny na uroczystości ks. Krzysztof Buczyński proboszcz Parafii
w Wodyniach. Uroczystość była szeroko relacjonowana przez
przedstawicieli mediów.
„Stacja Uzdatniania Wody w Wodyniach była najstarszym
obiektem zapewniającym zaopatrzenie mieszkańców w wodę

na terenie Gminy Wodynie. Funkcjonowała z niewielkimi modyfikacjami od lat przez blisko 40 lat. Dlatego postawiliśmy na
kompleksową modernizację tej stacji. Stacja została praktycznie
wybudowana od nowa w dotychczasowej lokalizacji” – powiedział
podczas uroczystości wójt Wojciech Klepacki.
W ramach inwestycji wybudowano nowy budynek technologiczny stacji, zbiornik na wodę surową, uzdatnioną i wody
popłuczne oraz plac technologiczny. Istniejące szachty studni
zostały wyremontowane. Stacja zaopatruje w wodę mieszkańców
miejscowości: Wodynie, Wola Serocka, Łomnica, Jedlina i Brodki.
Średnia godzinowa wydajność stacji wynosi 27 m³/h, co zapewnia
bezpieczeństwo w obszarze ciągłości zaopatrzenia odbiorców
w wodę. Stacja jest również wyposażona w zasilanie awaryjne na wypadek przerwy w dostawie energii.
To duża, ale jednocześnie bardzo ważna inwestycja, która
ma ogromne znaczenie dla naszej społeczności, dla jej życia i codziennego funkcjonowania. Zaopatrzenie w czystą, zdrową wodę
jest jednym z fundamentów tej codzienności. W tym wypadku
fundament jest nowoczesny, mocny i stabilny!

KOLEJNA INICJATYWA POLSKICH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
NA TERNIE GMINY WODYNIE

Po raz kolejny Gmina Wodynie została laureatem dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki otrzymanemu grantowi, zmodernizowana świetlica w Woli Wodyńskiej
nareszcie stanie się miejscem spotkań mieszkańców.

Instytucje i organizacje z gminy Wodynie po raz kolejny
otrzymały zaproszenie do udziału w programie „WzMOCnij swoje
otoczenie” organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W ubiegłym roku dzięki grantom przyznanym przez PSE, na
terenie gminy zmodernizowano dach domu kultury oraz zamontowano barierki ochronne na terenie boiska sportowego. Teraz
także czekają nas inwestycje, które będą służyć lokalnej społeczności przez lata. Tegorocznym zwycięzcą z rejonu stał się bowiem
projekt modernizacji doposażenia świetlicy w Woli Wodyńskiej,
w przyłącze kanalizacyjne i sprzęty sanitarne niezbędne w kuchni
i łazience obiektu.
Dzięki otrzymanym środkom świetlica, która jest także siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wodyńskiej, stanie się bezpiecznym miejscem aktywności mieszkańców wsi i wodyńskiej całej
społeczności. Projekt zostanie zrealizowany do końca sierpnia br.
„WzMOCnij swojej otoczenie” to program grantowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych, które m.in. na terenie gminy
Wodynie realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV łączącej aglomerację warszawską z Siedlcami. Dzięki tej inwestycji

zwiększy się niezawodność dostaw energii w północno-wschodniej i centralnej Polsce oraz możliwe będzie bezpieczne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice.
Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać
można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijswojeotoczenie.pl

Partner gminy
Wodynie
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RADOSNY DZIEŃ DZIECKA W WODYNIACH
Jest taki wyjątkowy dzień, który w kalendarzu jest drugim odcinkiem serialu pt. „Święto rodziny”. Pierwszy
odcinek, to Dzień Mamy, trzeci to Dzień Taty, a pomiędzy
nimi jest ten wyjątkowy: Dzień Dziecka. Właśnie to święto było okazją do radosnego spotkania, które odbyło się
w słoneczne popołudnie, 31 maja, w wodyńskim parku.
Gminny Dzień Dziecka ma już swoją tradycję i w rozmaitych formatach odbywa się już od kilku lat. Radość,
zabawa i uśmiech goszczący na dziecięcych twarzach
są wspólnym mianownikiem tych corocznych spotkań.
Podobnie było i tym razem: zorganizowana i przygotowana
przez Gminny Ośrodek Kultury była naznaczona uśmiechem dzieci, które bardzo licznie przybyły na spotkanie,
również w towarzystwie swoich rodziców.
Zabawę rozpoczęli artyści z grupy teatralnej FORMA z Białegostoku. Zaprezentowane przez nich widowisko
pt. „O tym, jak Psi Patrol poznał Cyberwiedźmę” przede
wszystkim bawiło, ale również podpowiadało, jak można
bawić się i spędzać czas bez telefonu i komputera. Wielu
małych widzów, po zakończeniu przedstawienia, skorzystało z okazji, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z ulubionymi, bajkowymi bohaterami. Chwilę potem rozpoczęły

się taneczne animacje i zabawa z wielkimi bańkami
mydlanymi.
Równie atrakcyjne i pouczające było spotkanie
z druhami strażakami z jednostki OSP w Wodyniach,
którzy na płycie boiska przygotowali prezentację
sprzętu gaśniczego i ratowniczego, który jest wykorzystywany podczas rozmaitych działań strażackich. Ten
temat zawsze wzbudza duże zainteresowanie najmłodszych, którzy poznają w ten sposób odpowiedzialną
służbę strażaków, a także uczą się bezpiecznych postaw.
Finał spotkania był dla jego małych uczestników równie atrakcyjny; dzieci uwielbiają przecież lody
i szaleństwa na tzw. „dmuchańcach”, a właśnie takie
niespodzianki zostały dla nich przygotowane na zakończenie. Radosna zabawa trwała do wieczora. Było
to pierwsze po długiej przerwie spotkanie w tak licznym gronie. Stęskniliśmy się za wspólnym spędzaniem czasu i wspólną zabawą. Oby było to możliwe jak
najdłużej i jak najczęściej.

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO
FLORIANA - PATRONA
STRAŻAKÓW
4 maja w dzień Świętego Floriana, swoje święto obchodzili strażacy. Ten dzień był
okazją, aby docenić ich trud i poświęcenie,
gdyż ryzykują swoje zdrowie i życie, by nieść
pomoc innym. Ich postawa stanowi przykład
godny naśladowania, a zaufanie ludzi jest doskonałym świadectwem ich pracy.
Każdego roku tego dnia strażacy ochotnicy z terenu Gminy Wodynie wspominali
patrona Świętego Floriana i obchodzili swoje
święto w ramach Gminnego Dnia Strażaka.
Drugi raz z rzędu, ze względu na obowiązujące
obostrzenia, dzień ten został uczczony symbolicznie.
4 maja o godz. 9:00, zgodnie z tradycją,
wójt gminy Wodynie Wojciech Klepacki, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
wraz z przedstawicielem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Woli Wodyńskiej (gospodarzami
miejsca) Marcinem Pietrasikiem, zastępcą naczelnika OSP Wola Wodyńska złożyli kwiaty
pod pomnikiem św. Floriana w Woli Wodyńskiej.
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ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA W GMINIE WODYNIE

Data 3 Maja jest dla naszej społeczności datą bardzo ważną.
Od wielu lat trzeci dzień maja jest w Gminie Wodynie dniem patriotycznego świadectwa, szacunku dla historii i tradycji. W 1992
roku odbył się pierwszy Festyn 3 Maja w Seroczynie, który na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń i przez wiele kolejnych lat
był okazją do wspólnego, rodzinnego i sportowego świętowania
kolejnych, majowych rocznic. Tegoroczne obchody, w związku
z obecną sytuacją, musiały odbyć się w zdecydowanie skromniejszej formie.

dana Potapczuka. Delegacje, na czele z Wójtem Gminy Wojciechem
Klepackim, Przewodniczącym Rady Gminy Mirosławem Michalczykiem, Zastępcą Wójta Marleną Paczek, dyrektorami placówek
oświatowych Ewą Cizio, Mariolą Olejnik i Magdaleną Składanowską
złożyły wiązanki przy Płycie Pamięci Ks. Wawrzyńca Lewandowskiego i Kwaterze Wojennej na Cmentarzu Parafialnym. Symboliczne bukiety złożono również na grobach zmarłych dyrektorów szkoły
w Seroczynie śp. Jana Polaka i Antoniego Iwaniuka.

BEZ JUBILEUSZU
To miał być wielki jubileusz: XXX Festyn 3 Maja w 230 Rocznicę uchwalenia trzeciomajowej Konstytucji. Planowaliśmy to wydarzenie już w ubiegłym roku mając nadzieję, że sytuacja epidemiczna
będzie już opanowana i pozwoli na jego zorganizowanie. Życie pisze
jednak czasem scenariusze, które nie zawsze idą w parze z naszymi
oczekiwaniami i planami. Tak było niestety w tym wypadku i jedyną
słuszną decyzją było odwołanie tegorocznego festynu, i przeniesienie uroczystych obchodów w przyszłość.
„To przykre, że 230 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
nie może być obchodzona zgodnie z naszą piękną, wieloletnią tradycją. Traktujemy to jednak tylko jako konieczną przerwę i mamy
wielką nadzieję, że w przyszłym roku będziemy już mogli wspólnie
uczcić kolejny jubileusz. W oczekiwaniu na ten moment, przez cały
rok, dawajmy świadectwo naszego patriotyzmu i szacunku dla historii. Także poprzez sumienną naukę, czy pracę dla wspólnego pożytku
i dobra” – powiedział Wójt Wojciech Klepacki.

UCZNIOWIE PAMIĘTALI
Ukoronowaniem wydarzeń była realizacja zapoczątkowanego
w ubiegłym roku wyzwania „Bi@ło-czerwone kilometry”, które jest
namiastką tradycyjnych biegów majowych. Mimo braku słońca i pogody wielu uczniów, rodziców nauczycieli i przyjaciół szkoły zrealizowało to zadanie w rozmaitych formach: były biegi, spacery, rowerowe przejażdżki, piłkarska żonglerka, a wszystko dokumentowane
zdjęciami, filmikami i screenami ze sportowych aplikacji. Trudno
dokładnie oszacować ilość tegorocznych „bi@ło-czerwonych” kilometrów, ale najważniejsza jest wielka wartość każdego z nich, jako
cegiełki dokładanej przez każdego uczestnika do wspólnego dzieła.
Mimo wszystko mamy nadzieję, że to ostatni wirtualny maj
i w przyszłym roku będziemy mogli witać majową jutrzenkę w jubileuszowym wydaniu naszego festynu.

UCZCILI PAMIĘĆ
O godz. 11.00, w Kościele N.N.M.P. w Seroczynie odprawiona
została Msza Święta w Intencji Ojczyzny sprawowana przez ks. Bog-

ZŁOTE GODY

CZYLI JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

W dniu 19 kwietnia 2021 roku w Urzędzie
Gminy Wodynie zostały wręczone medale „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wójta Gminy
Wodynie Wojciecha Klepackiego przyznał medale
dziewięciu parom z terenu naszej Gminy.
Od kilkunastu lat Złote Gody organizowane
przez tutejszy Urząd przebiegały uroczyście. Niestety, w poprzednim roku plany uczczenia Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego pokrzyżowała
pandemia, która nie pozwala na bezpieczne spotykanie się w większym gronie. Dlatego tegoroczne
wręczenie medali Jubilatom odbyło się w skromnej, ale równie podniosłej formie – indywidualnie
dla każdej z par.

W zaszczytnym gronie Dostojnych Jubilatów,
uhonorowanych odznaczeniem znaleźli się
Państwo Anna i Stanisław Dzięcioł, Państwo Mirosława i Roman Kłos, Państwo Teresa i Henryk Koziccy, Państwo Henryka i Jerzy Pilich,
Państwo Wiesława i Zygmunt Redosz, Państwo
Anna i Eugeniusz Rosa, Państwo Teresa
i Kazimierz Tomaszewscy, Państwo Stanisław
i Stanisława Włodarek oraz Państwo Lucyna
i Edward Żaczek.
Uro c z y ste go a ktu d ekor a c j i Me d a lami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
dokonali Wójt Gminy Wodynie Wojciech
Klepacki i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Renata Bareja.
Wszystkim parom gratulujemy tak pięknej
i długiej wspólnej drogi życia, będącej wzorem
dla młodych pokoleń. Życzymy również długich,
pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu
i zadowoleniu.
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FAKTY SPOŁECZNE

WNIOSEK O ŚRODKI Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
ZŁOŻYSZ W URZĘDZIE GMINY
W Punkcie istnieje możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie, a także jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, gdzie nastąpi jego ocena merytoryczna - informuje wójt
gminy Wodynie Wojciech Klepacki.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program
od samego początku wzbudza bardzo duże zainteresowanie
wśród właścicieli domów, którzy chcą zapewnić sobie i swojej
rodzinie jak najlepsze warunki cieplne w budynku. Działania
programowe mogą obejmować takie inwestycje jak wymiana
źródła ciepła, montaż fotowoltaiki i rekuperacji, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej.
Można uzyskać aż do 37.000 zł bezzwrotnej dotacji, w zależności
od rodzaju planowanych działań. Dzięki przystąpieniu Gminy
Wodynie do realizacji Programu mieszkańcy Gminy Wodynie
wniosek o wsparcie z „Czystego Powietrza” złożą w swoim Urzędzie Gminy.
Gmina Wodynie w maju br. podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w sprawie współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na mocy zawartego porozumienia
w Urzędzie Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie)
uruchomiony został Gminny Punkt konsultacyjno - informacyjny
tego Programu. Punkt obsługiwany jest przez pracowników Urzędu
i jest czynny w godzinach jego funkcjonowania.
- Punkt ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Wodynie aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
Mam nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do
skorzystania z dofinansowania do wymiany kotłów, stolarki okiennej, drzwiowej czy prac termomodernizacyjnych w swoich domach.

Zakres działania punktu obejmuje udzielanie informacji
o Programie, wsparcie w zakresie przygotowania wniosku oraz
pomoc na etapie jego rozliczenia. Adresatem programu są osoby
chcące przeprowadzić termomodernizację domu czyli między innymi docieplenie budynku, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej,
wymianę przestarzałych instalacji grzewczych czy zakup systemów
odnawialnych źródeł energii. Program obejmuje dwie grupy beneficjentów. Po pierwsze uprawnionych do podstawowego poziomu
dofinansowania, czyli osoby których roczny dochód nie przekracza
stu tysięcy zł, a także uprawnionych do podwyższonego poziomu
dofinansowania, z którego mogą skorzystać osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym
nie przekracza 1563,60 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub
2189,04 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Bieżący rok przyniósł zmiany w Programie obejmujące
możliwość zakupu i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze”, który jest obecnie możliwy tylko do końca obecnego roku. Zatem, aby otrzymać dotację
na taki piec wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć
wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel,
zakupić i zamontować to źródło ciepła, a dodatkowo otrzymać fakturę wystawioną do końca bieżącego roku.

Osoby, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w pierwszej kolejności, powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie
z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka
gospodarstwa domowego. Takie zaświadczenia dla mieszkańców
Gminy Wodynie wydawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach, który współuczestniczy w realiacji programu
na terenie Gminy.
W celu dotarcia z informacją o programie do najliczniejszej
grupy potencjalnych beneficjentów programu Gmina zaplanowała
szereg spotkań informacyjnych. Pierwsze z nich odbyły się już dnia
24 czerwca w Seroczynie oraz 14 lipca w Wodyniach. Do końca roku
zaplanowane są co najmniej jeszcze dwa takie spotkania. Informacja
o ich terminach udostępniana jest za pośrednictwem strony internetowej Gminy (www.wodynie.eu), Facebooka oraz za pośrednictwem
Sołtysów.
Zachęcamy Państwa do udziału w programie oraz do konsultacji w nowo utworzonym Punkcie.

POLSKI BON TURYSTYCZNY
WAŻNY TYLKO DO MARCA 2022 ROKU!
Bon turystyczny to dokument elektroniczny uprawniający do
wykorzystania kwoty 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia, na
które przysługuje świadczenie wychowawcze. Bon wspiera polskie
rodziny i jednocześnie branżę turystyczną w okresie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Możesz go wykorzystać aż do końca
marca 2022 roku. Na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
przysługuje natomiast 1000 zł bonu.
Bon turystyczny należy wygenerować w systemie teleinformatycznym, po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Funkcjonuje on w formie unikalnego,
16-cyfrowego numeru, który otrzymuje się za pomocą wiadomości
tekstowej na wskazany przez numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Numer ten trzeba okazać podczas rezerwacji pobytu lub
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przy zakwaterowaniu. Można go aktywować w dowolnym momencie, np. na przykład na kilka dni przed planowanym wyjazdem. Bon
można zrealizować na terenie całego kraju, opłacając nim usługi
hotelarskie (w hotelu, pensjonacie, campingu czy gospodarstwie
agroturystycznym) lub imprezy turystyczne. Można nim opłacić na
przykład pobyt dziecka na „zielonej szkole”, koloniach, wycieczce
czy obozie - harcerskim, sportowym, rekreacyjnym, realizowanym
przez organizatora turystyki lub organizacje pożytku publicznego.
Jeśli nie widzisz zakładki „Polski Bon Turystyczny” na platformie PUE ZUS, a spełniasz warunki do otrzymania bonu, musisz złożyć podpisany wniosek do Polskiej Organizacji Turystycznej wraz
z potwierdzeniem prawa do świadczenia 500 + na dzieci.

ZWROT PODATKU!
Rolniku pamiętaj!
Sierpień to miesiąc wnioskowania
o zwrot podatku akcyzowego
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT, które są obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
Aby móc skorzystać z tego rodzaju wsparcia należy
w terminie od 2 do 31 sierpnia złożyć odpowiedni wniosek
do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności
od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT
(lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2021 roku. Dla gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Wodynie organem
właściwym jest Wójt Gminy Wodynie, a zatem wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie).
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia
roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Rolnicy, którzy w wyżej wymienionym terminie złożą
stosowne dokumenty wypłatę należnych środków otrzymają
na rachunek bankowy do 29 października.

Nr 21/2021 (lipiec 2021)

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie całej Polski
realizowany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
2021.
Obowiązek spisowy dotyczy zatem także każdej osoby mieszkającej na terenie Gminy Wodynie. Mając świadomość powagi obecnej, trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji, podczas której na pierwszym miejscu jest troska o zdrowie, dołożono wszelkich starań, aby
zapewnić Państwu bezpieczeństwo. Dlatego też przyjęte obecnie
metody udziału w spisie wykluczają konieczność kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz.
Przypominamy, że podstawową metodą zbierania danych
jest samospis internetowy – najbezpieczniejszy i najbardziej dogodny dla respondenta sposób przekazania informacji. Każdy dorosły mieszkaniec Gminy Wodynie może spisać siebie i swoją rodzinę używając domowego komputera lub telefonu z dostępem
do Internetu. Aplikacja do samospisu dostępna jest pod adresem:
spis.gov.pl. Dla osób, które nie posiadają komputera z Internetem,
przygotowano specjalne stanowiska komputerowe w Urzędzie Gminy w Wodyniach, gdzie czeka na Państwa specjalnie przygotowane
stanowisko z komputerem i pracownikiem naszego Urzędu, który
pomoże Państwu dokonać spisu.

Drugą wygodną i bezpieczną opcją
jest spis przez telefon. Wystarczy zadzwonić
na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.
Infolinia działa od poniedziałku do piątku od
8:00 do 18:00
Jeśli jednak ktoś z ważnych powodów
nie może spisać się sam i skorzystać z żadnej
z tych opcji, powinien spodziewać się kontaktu ze strony rachmistrzów, którzy rozpoczęli
pracę na początku maja. Do czasu poprawy
sytuacji epidemicznej rachmistrzowie będą
pracować wyłącznie z wykorzystaniem telefonu. Na terenie Gminy Wodynie pracuje
dwóch rachmistrzów spisowych.
Rachmistrz telefoniczny rozpocznie
rozmowę od przedstawienia się i wyjaśnienia, że dzwoni, aby przeprowadzić spis. Przed
rozpoczęciem zadawania pytań spisowych,
rachmistrz poinformuje o możliwości weryfikacji jego tożsamości. Można to zrobić dzwoniąc na infolinię spisową pod numer
(22) 279 99 99, w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie
spis.gov.pl,a także na stronie internetowej Urzędu Statystycznego
w Warszawie. Następnie dla ostatecznej weryfikacji obu stron rozmowy rachmistrz zapyta o wybraną cyfrę z numeru PESEL. Dzięki
temu rachmistrz będzie miał pewność, że rozmawia z właściwą
osobą.
Jedynym celem pracy rachmistrza jest pomoc mieszkańcom Gminy Wodynie w wypełnieniu obowiązku spisowego. Dlatego warto go wysłuchać i dowiedzieć się, w jaki sposób chce
nas wesprzeć.
Spis ze wsparciem rachmistrza jest o tyle łatwiejszy, że to rachmistrz prowadzi nas po całym formularzu spisowym. Jeśli mamy
jakieś wątpliwości co do treści pytań, możemy od razu poprosić
rachmistrza o wyjaśnienie. Pomoc rachmistrza jest szczególnie
przydatna w przypadku osób, które nie czują się zbyt pewnie używając komputera i Internetu, albo w ogóle nie miały styczności
z cyfrowym światem. Formularz spisowy jest bowiem dostępny
wyłącznie przez Internet – jeśli nie umiemy się spisać samodzielnie,
należy bezwzględnie skorzystać z pomocy rachmistrza. Ze wsparcia

rachmistrza powinny też skorzystać osoby nie dysponujące nadmiarem wolnego czasu. Z dotychczasowych doświadczeń wynika,
że pośpiech i nie czytanie dokładnie treści pytań na formularzu
spisowym są najczęstszą przyczyną pomyłek, popełnianych przez
mieszkańców przy jego wypełnianiu. W praktyce skutkuje to dodatkowymi telefonami na Infolinię spisową i próbą poprawy błędnych
zapisów za pośrednictwem konsultanta. Przeszkolony rachmistrz
przeprowadzi nas bezpiecznie przez pytania spisowe, przeczyta
je dokładnie wraz z odpowiedziami, wyjaśni wątpliwości, zaznaczy
za nas odpowiedzi. Uzyskanych informacji nie przekaże nikomu –
przed przystąpieniem do pracy podpisał bowiem specjalne przyrzeczenie o zachowaniu ich w tajemnicy. Co więcej, odbierając telefon
od rachmistrza i spisując się z jego pomocą nie ponosimy kosztu
rozmowy. Możemy zatem bez pośpiechu wypełnić formularz i pytać
rachmistrza o wszystko, z czym mamy problem.
Od początku spisu do dnia 6 lipca w Gminie Wodynie spisano 1651 osób i 447 mieszkań, co stanowi 37,7% wykazu osobowego oraz 28,6% wykazu mieszkaniowego. Spis wg metod: samospis
604 osoby i 172 mieszkania, spis przez Infolinię 61 osób oraz
21 mieszkań. Rachmistrzowie wypełnili ankiety dla 986 osób.

NASZA SONDA!
Fundusz sołecki to oznaczone środki finansowe w gminie dla
poszczególnych sołectw, wyliczone według ustawowego mechanizmu. Ilość pieniędzy przeznaczonych dla jednej wsi uzależniona jest
od zamożności gminy oraz liczby mieszkańców. Podstawą prawną
jego funkcjonowania jest ustawa z lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, która weszła w życie 20 marca 2014 roku. Z pewnością
najważniejszą zaletę funduszu jest to, że tworzy on mieszkańcom
możliwości decydowania o tym, co dzieje się w ich miejscowości.
Fundusz pozwala zrealizować wiele cennych inicjatyw oraz wspiera
rozwój wiejskich społeczności. Pomimo swoich zalet fundusz ma
także wady, bowiem środki niewykorzystane w danym roku budżetowym nie „przechodzą” na następny rok, a z końcem bieżącego
roku wygasają.
O powstaniu funduszu sołeckiego w Gminie Wodynie zadecydowała Rada Gminy w 2016 roku, podejmując uchwałę, w której
wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Od tego czasu minęło już pięć lat. O opinię na temat funkcjonowania Funduszu Sołeckiego na terenie Gminy Wodynie nasza
Redakcja poprosiła radnych i sołtysów, zadając im poniższe pytanie:

Jak oceniasz decyzję o wyodrębnieniu
w budżecie Gminy Wodynie środków
funduszu sołeckiego po pięciu latach
jego funkcjonowania?
Zobaczcie jakich odpowiedzi udzielili.
Jadwiga Piwowarczyk
Radna Rady Gminy Wodynie, członek Komisji Planowania,
Budżetu i Finansów, Sołtys wsi Borki.
Bardzo się cieszę, że z budżetu Gminy został
wyodrębniony fundusz sołecki. Na pewno
zyskały na tym mniejsze miejscowości.
Dzięki niemu mieszkańcy sami decydują,
co jest potrzebne bardziej i na co przeznaczyć pieniądze. Przykładem może być
moja wieś – Borki. Najpierw wyremontowaliśmy świetlicę wiejską, następnie zostały wyżwirowane drogi dojazdowe do łąk i pól.
W bieżącym roku zaplanowaliśmy dobudowę i wymianę oświetlenia
ulicznego z sodowych na LED. Miała być to inwestycja rozłożona na dwa lata, na którą nasza wieś miała przeznaczyć dwa fundusze sołeckie. Dzięki zaangażowaniu Wójta naszej Gminy, który
bardzo efektywnie stara się pozyskać dofinansowania z różnych
źródeł udało się pozyskać środki zewnętrzne z MIAS-u w kwocie
10 tys. zł co pozwoli „zamknąć” inwestycję w jeden fundusz sołecki.
A my możemy myśleć już o nowych potrzebach na przyszły rok.

Adam Dadacz
Radny Rady Gminy Wodynie, Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, Sołtys wsi Soćki.
Ja jako radny Gminy uważam, że wprowadzenie funduszu sołeckiego 5 lat temu było
trafne. Budżet Gminy się nie rozsypał. Jest
również na to niewielka refundacja z budżetu państwa. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości sami mogli decydować
na jaki cel wydać. Np. lampy LED, remonty
świetlic, altany czy czasami kontrowersyjne
place zabaw. Jest on dobry dla dużych wsi, ale
małe miejscowości mają też fundusz niewielki i trudno go dobrze
wykorzystać. Może warto się zastanowić czy w następnej kadencji
wyodrębniać fundusz sołecki w budżecie Gminy.
Anna Peciak
Sołtys wsi Wodynie.

NOWE DOWODY OSOBISTE
OD SIERPNIA 2021 ROKU
2 sierpnia 2021 roku wejdą w życie nowe
przepisy dotyczące dowodów osobistych. Zmiany

Od 5 lat w naszej Gminie istnieje Fundusz Sołecki. Jest to bardzo dobra forma pomocy
dla wsi i pozwala upiększać naszą miejscowość Wodynie. W podjęciu decyzji na
co będą przeznaczone pieniądze decydują
mieszkańcy, co pozwala im uczestniczyć
w życiu wsi. Bardzo potrzebne są spotkania
na zebraniach, na które zachęcam wszystkich
do czynnego udziału. Dzięki tym przedsięwzięciom nasza wieś będzie wyglądała czysto i przytulnie.
Edward Jagła
Sołtys wsi Kołodziąż.
Jestem zadowolony z uchwalenia funduszu
sołeckiego przez Radę Gminy. Mieszkańcy
naszej wsi mogą współdecydować o celu
przeznaczenia pieniędzy, które zgodnie
ze stosownymi wyliczeniami przekazuje
Gmina, i chętnie to robią zgłaszając swoje
propozycje.
W ciągu 5 lat udało nam się zrealizować kilka przedsięwzięć dotyczących naszej wsi: wyremontowano zabytkową kapliczkę, zakupiono wyposażenie do
świetlicy wiejskiej, jednostka OSP dostała też pieniądze na zakup
sprzętu bojowego oraz wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego. Bardzo pozytywnie patrzę na wprowadzenie funduszu sołeckiego dla poszczególnych wsi, ale pieniędzy zawsze jest za mało,
a potrzeb - dużo.

wynikają z konieczności dostosowania polskich
przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019
r. Chodzi m.in. o ujednolicenie krajowych przepisów w tym zakresie.
Z jednej strony nowy dowód będzie bardziej
bezpieczny, jego warstwa elektroniczna będzie
dawała jeszcze więcej możliwości. Jednak z drugiej strony nowy rodzaj dowodu nie będzie pozwalał na składanie wniosków online. Od 2 sierpnia
br. do warstwy graficznej dowodu osobistego powróci podpis posiadacza, natomiast w warstwie
elektronicznej zamieszczane będą odciski palców.
Odciski palców nie będą pobierane od dzieci do
12. roku życia, więc wniosek o tymczasowy dowód
dla nich nadal będzie można złożyć przez Internet.
Dowody osobiste wydane przed dniem wejścia w życie ustawy czyli przed 2 sierpnia 2021
roku zachowają swoją ważność na okres, na jaki
zostały wydane. Nie będzie zatem konieczności
wymiany dotychczas posiadanych dokumentów.

7

OPIEKA I EDUKACJA

PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej
wzięli udział w konkursie Kangur Matematyczny 2021
W kwietniu br. odbyła się jubileuszowa XXX edycja Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY. Odbyła się
ona w trudnych warunkach pandemicznych. Jednak w naszej szkole
udało się przeprowadzić konkurs stacjonarnie. W regionie siedleckim
w konkursie udział wzięło 2195 uczniów. Do zmagań matematycznych w naszej szkole przystąpiło 21 uczniów z klas I – VIII.

Najwyższe wyniki w poszczególnych
kategoriach uzyskali:
Żaczek - klasa I
1) Zuzanna Śledź – wyróżnienie
Maluch – klasa III
1) Karpiński Filip - wyróżnienie
2) Pietrzak Mikołaj - wyróżnienie

3) Świerczewska Alicja - wyróżnienie
Beniamin – klasa V
1) Śledź Julia - wyróżnienie
Kadet – klasa VII i VIII
1) Karczewski Konrad - wyróżnienie
2) Osiński Damian - wyróżnienie
Wiesława Rolewicz

Powrót do szkoły uczniów Zespołu
Szkół w Wodyniach

Na wszystkie dzieci w tym dniu przed szkołą czekały „dmuchańce”, które dostarczyły wiele śmiechu i radości. Ponieważ było zimno i wietrznie, wszyscy rozgrzewali się sprinterskimi wspinaczkami
i szaleńczymi zjazdami. Nie obyło się bez kilku otarć i siniaków,
Po długich miesiącach nauki zdalnej i czasie spędzonym przed mo- ale zabawa okazała się być przednia. Wszystkim towarzyszyła radość
nitorami komputerów postanowiliśmy, że pierwszy dzień pobytu w szkole i dopisywał dobry humor!
Urszula Skiermunt
spędzimy bardzo aktywnie.
Uczniowie klasy VIIa, VIIb i VIII w dniu 31 maja wyruszyli na
rajdy rowerowe do Jeruzala i Stoczka Łukowskiego. Cieszyli się z pięknej
pogody, wzajemnego towarzystwa oraz z powrotu do normalności. Zaś
uczniowie klasy VI świetnie się bawili podczas gry w kalambury i Milionerzy. Dla kasy V wychowawczyni przygotowała grę terenową o tematyce
historycznej, w trakcie której uczniowie utrwalili swoją wiedzę. W parku
zaś energiczna klasa IV rywalizowała w sportowych rozgrywkach drużynowych, zgodnie z zasadami fair play.

Konkursowe sukcesy w Zespole Szkół w Seroczynie

Nie uczymy się tylko dla ocen, wyróżnień i dyplomów.
Uczymy się przede wszystkim po to, żeby potrafić, umieć i wiedzieć, i wykorzystywać to w naszym życiu. Jednak warto z pewnością od czasu do czasu zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności. Nasi uczniowie właśnie tak robią, a ich sukcesy są wielką
radością!
W marcu odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego OLIMPUS. Do konkursu przystąpiło 9 uczniów klas IV
i V. Sukces odniósł Julian Kluczek (kl. IV), który zdobył tytuł
LAUREATA, zajmując 11 miejsce na 1228 uczestników.
W kwietniu, 10 uczniów z klas III - VIII, przystąpiło do
konkursu Orzeł Języka Angielskiego, a tytuł LAUREATA zdobył Daniel Chuprynin (kl. V). Nasz debiut w Ogólnopolskim
Konkursie „Orzeł Matematyczny” okazał się również bardzo
udany. Konkurs odbył się 13 kwietnia w wersji online. Wzięło
w nim udział dwunastu uczniów z klas IV - VIII, a Julian Kluczek (kl. IV) i Bartosz Miszta (kl.VI) zostali jego laureatami.
W Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny, przeprowadzonym w formie stacjonarnej 22 kwietnia, wzięło udział
34 uczniów klas II - VIII. Wynik „bardzo dobry” uzyskał Julian
Kluczek (kl. IV).

Uczeń klasy VII Arkadiusz Kania zajął III miejsce w kategorii
klas IV-VIII Etapu Powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat
z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymał Eryk Kania (kl. IV). Nagrody, laureatom i wyróżnionym, zostały wręczone w Starostwie Powiatowym w Siedlcach.
W konkursie wzięło udział ponad 260 uczniów z 27 szkół podstawowych z terenu powiatu siedleckiego.
W Gminnych Eliminacjach XXXVII Konkursu Recytatorskiego im. K. Makuszyńskiego, które odbył się
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach
zaprezentowali się nasi uczniowie z klas I-IV.
Szymon Kluczek (kl. III) zajął trzecie miejsce
w kategorii klas I-III. I reprezentował naszą
szkołę w eliminacjach powiatowych.
Tuż przed zakończeniem roku szkolnego nadeszła jeszcze jedna radosna wiadomość:
uczeń klasy I, Adam Kublik, zajął II miejsce
w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Bajki
robotów”.

Należy również przypomnieć sukces w Konkursie Muzycznym „Hymnem
Szkoły zapraszamy”. Filmik z zarejestrowanym wykonaniem naszego hymnu
został wysoko oceniony i zajął II miejsce wśród blisko 1300 wykonań zgłoszonych do tego ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Fundację
Honor Pomagania Dzieciom.
Każdy sukces jest efektem „spotkania” talentu, motywacji i systematycznej pracy. Każdy sukces jest również wielką radością i satysfakcją!
Janusz Eleryk

OBCHODY MAJOWEGO ŚWIĘTA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W RUDZIE WOLIŃSKIEJ
POLSKO! PAMIĘTAMY!

Rok 2021 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Konstytucji 3 Maja.
Świętujemy pamięć powstania dokumentu, który jest jednym z symboli naszej
niepodległości. Ten czas jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić uczniom rolę
i znaczenie takich słów jak: Ojczyzna, Patriotyzm. Chociaż wydarzenia te są
odległe czasowo, chociaż minęło od nich kilka pokoleń Polaków, to nadal
w naszej świadomości zajmują one bardzo ważne miejsce. Obowiązkiem nas
wszystkich jest codzienne pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy swoją
postawą, ofiarnością i zaangażowaniem w tamtych trudnych historycznie
czasach sprawili, że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła wiara
w wolność i niepodległość. Każdego roku nasi uczniowie z okazji Świąt Majowych uczestniczyli w gminnych uroczystościach patriotycznych, w uroczystym
apelu szkolnym, przygotowywali inscenizacje, montaże słowno – muzyczne.
W tym roku organizacja i przeprowadzenie tych działań ponownie było niemożliwe ze względu na epidemię koronawirusa. Mimo wszystko pamiętaliśmy
o tej ważnej rocznicy! Z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja wychowawcy klas i nauczyciele historii przygotowali i przeprowadzili z uczniami kilka
inicjatyw edukacyjnych, m.in. zajęcia wychowawcze o tematyce patriotycznej,
przybliżające wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja „Co się
wydarzyło 3 maja 1791 roku?”.
Dzieci z oddziału przedszkolnego poznały legendy związane z powstaniem państwa polskiego oraz regionów naszego kraju. Deklamowały wiersze
o fladze oraz „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy. Na zajęciach
plastycznych wykonywały flagę i godło Polski oraz kotyliony. W klasie I zostały przeprowadzone zajęcia o Polsce, utrwalone zostały wiadomości patrio-

tyczne o polskich symbolach narodowych. Część działań miała
formę multimedialną – filmy edukacyjne, ćwiczenia związane
z najważniejszymi informacjami o Polsce (w programie Wordwall
i Genially). Ponadto uczniowie odśpiewali hymn narodowy, a także
udekorowali drzewko przed budynkiem szkoły w barwy naszej flagi
ojczystej. Uczniowie klasy III realizowali zajęcia online o tematyce
patriotycznej. Tego dnia ubrali się w stroje galowe, odświętnie
udekorowali swoje pokoje. Lekcję rozpoczęli od odśpiewania pieśni
patriotycznych min. „Mazurek Trzeciego Maja”; recytowali wiersz
Marcina Brykczyńskiego pt. „Polska”; rozmawiali o Konstytucji
3 maja ( poznali podłoże historyczne Konstytucji 3 maja i jej znaczenie, poznali nazwiska sławnych Polaków związanych z Kon-

stytucją 3 maja, kształcili poczucie tożsamości narodowej).
Na historii w klasach IV– VI została przeprowadzona lekcja
poruszająca problematykę Konstytucji 3 maja i Sejmu Wielkiego. Na zajęciach wykorzystany został film edukacyjny,
prezentacja multimedialna oraz karty pracy. Uczniowie klasy
V i VI poprzez zabawę utrwalali swoją wiedzę wykorzystując historyczne gry interaktywne. Uczniowie klasy VII-VIII
również uczestniczyli w lekcji historii, w czasie której przypomnieli sobie najważniejsze wiadomości o minionych wydarzeniach patriotycznych na podstawie obrazu Jana Matejki
„Uchwalenie konstytucji”, filmu edukacyjnego oraz ćwiczeń
interaktywnych.
Wiesława Rolewicz

Wyprawa uczniów Szkoły Podstawowej w Rudzie
Wolińskiej do Białowieży
2 czerwiec powitał nas piękną i słoneczną pogodą, idealną na
wycieczkę do Białowieży. Punktualnie o godzinie 7.00 wyruszyliśmy
w drogę. Po około 3 godzinach dotarliśmy do celu. Spotkaliśmy się
z panią przewodnik i zaczęliśmy zwiedzanie.
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Pierwszy punkt jaki zamierzaliśmy zobaczyć to Rezerwat Pokazowy Żubrów, gdzie mieliśmy nadzieję spotkać długo oczekiwanego króla puszczy. Niedługo później zobaczyliśmy całe stado tych
pięknych zwierząt, które majestatycznie prezentowało swoje wdzięki
w malowniczej zagrodzie. Zwiedzająca rezerwat czterdziestoosobowa grupa, urządziła sobie długą sesję zdjęciową. Trudno wymienić
wszystkie zwierzęta, jakie mogliśmy zobaczyć. Dość powiedzieć, że
z bliska zobaczyliśmy żubronie, łosie, dziki, jelenie, sarny, koniki polskie,
wilki i rysie w ich naturalnym środowisku. Niestety żbik schował się przed
nami i nie chciał pokazać. Jego strata, bo nikt mu nie zrobił „fotki”. Potem
spacerowaliśmy po przepięknym Parku Pałacowym.
Przed wizytą w Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego mieliśmy
trochę wolnego czasu. Opiekunowie i wycieczkowicze odsapnęli trochę,
zakupili pamiątki w licznych straganach. Zjedliśmy także wspaniałe lody.
Mniam, mniam, były naprawdę pyszne.

W holu muzeum powitało nas aż trzech przewodników.
Zostaliśmy podzieleni na grupy. W pierwszej przedszkolaki
i uczniowie klasy 1, w drugiej klasa 3 i 4, w trzeciej natomiast
młodzież z klasy 5, 6, 7 i Zosia z klasy 8. Pod profesjonalną
opieką pracowników Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego mogliśmy podziwiać na wystawach stałych najbardziej charakterystyczne dla Puszczy zbiorowiska leśne,
procesy ekologiczne, zjawiska przyrodnicze i zwierzęta.
Oglądaliśmy bardzo ciekawy film multimedialny, prezentujący bogactwo przyrody BPN w jego wszystkich przejawach.
Ostatnim punktem naszej wycieczki był pobyt w restauracji. Tam zjedliśmy pyszny i bardzo obfity obiad. Z pełnymi
brzuszkami, zadowoleni udaliśmy się w podróż powrotną
do szkoły, gdzie stęsknieni rodzice już na nas czekali.
Anna Pietrasik

Nr 21/2021 (lipiec 2021)

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Rok szkolny 2020/2021 z pewnością można nazwać wyjątkowym. Przez jego zdecydowaną większość szkolne korytarze wypełniała cisza, a uczniowie i nauczyciele realizowali swoje zadania
w trybie zdalnym. Efekty tej formy nauczania będzie można dokładniej ocenić zapewne w dłuższej perspektywie, natomiast zakończenie tego wyjątkowego roku szkolnego było tradycyjnie okazją do
dokonania podsumowań, wręczania świadectw, stypendiów, nagród
i wyróżnień. Promocję do następnej klasy uzyskało 305 uczniów
trzech szkół z terenu naszej gminy, a 37 uczniów klas VIII otrzymało
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. W przyszłym roku szkolnym rozpoczną oni naukę w nowych szkołach. Wcześniej, 2 lipca, poznają wyniki, jakie udało im się uzyskać podczas przeprowadzonego
pod koniec maja egzaminu uczniów ósmej klasy. Dwudziestu dwóch
uczniów otrzymało stypendium Wójta Gminy Wodynie, przyznawane

w formie jednorazowej nagrody pieniężnej uczniom, którzy uzyskali
wysokie średnie ocen i sukcesy w konkursach. W tym roku stypendia
otrzymali: Julia Śledź, Damian Osiński, Konrad Karczewski, Anna
Osiak, Aneta Cabaj i Maja Śledź – uczniowie Szkoły Podstawowej im.
gen. J. Dwernickiego w Rudzie Wolińskiej; Daniel Chuprynin, Arkadiusz Kania, Bartosz Miszta, Julian Kluczek, Klaudia Zadrożna i Anna
Świder - uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. W. Lewandowskiego
w Seroczynie oraz Julia Obłoza, Julia Adamiak, Adrianna Uścińska,
Oliwia Szostek, Natalia Dawidek, Nadia Bąbiak, Oliwia Rogala, Nikola Rogala, Aleksander Cizio i Amelia Kublik – uczniowie Szkoły Podstawowej im. W. Łokietka w Wodyniach. Nagrodzonym uczniom i ich
rodzicom, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, Wójt
Gminy Wojciech Klepacki, zastępca Wójta Marlena Paczek i Sekretarz
Urzędu Renata Bareja wręczyli Listy Gratulacyjne.

Teraz nadszedł czas wakacyjnego odpoczynku. Oby był radosny
i udany, a przede wszystkim bezpieczny!

Bezpieczeństwo wakacyjne w trzech krokach
w Zespole Szkół w Wodyniach
Wakacje coraz bliżej, a wraz z nimi różne niebezpieczeństwa,
które mogą czyhać na uczniów. Mając to na uwadze, nasza szkoła
w dniach 14-15-16 czerwca zorganizowała tzw. triadę bezpieczeństwa. Zaproszenie nasze przyjęli: ratownik medyczny - Pan Robert Adamiak, dzielnicowy st. sierż. Pan Tomasz Kiełczykowski
oraz strażacy OSP Wodynie na czele z Prezesem Panem Kamilem
Parobczym.
W poniedziałek 14 czerwca uczniowie dowiedzieli się w jaki
sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej
oraz w jaki sposób wzywać pomoc. Pan Robert Adamiak pokazał
uczniom jak ułożyć rannego w pozycji bocznej ustalonej jako pozycji bezpiecznej dla osoby poszkodowanej. Dzieci poznały numery
telefonów ratunkowych oraz dowiedziały się w jaki sposób rozmawiać przez telefon z dyspozytorem. Poznały także wyposażenie torby
ratownika medycznego.
Na zakończenie spotkania uczniowie zadawali pytania dotyczące
m.in. zachowania się podczas skaleczeń, oparzeń oraz chciały wiedzieć, jaką szkołę należy skończyć, by móc wykonywać w przyszłości
zawód ratownika.
We wtorek, na spotkaniu z Panem Dzielnicowym głównym
tematem było utrwalenie zasad ruchu drogowego, a także przypo-

mnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w szkole i poza nią
oraz w czasie wakacji. Pan Policjant rozmawiał z uczniami o zachowaniu bezpieczeństwa na przerwach w szkole, w drodze do i ze szkoły,
o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu
się na przejściach dla pieszych. Pan Dzielnicowy zwrócił również
uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi i omówił sposoby unikania ich.
Naszą akcję zakończyło spotykanie w parku ze strażakami OSP
Wodynie pod kierunkiem Prezesa Pana Kamila Parobczego. Uczniowie zobaczyli jak wygląda strój strażaka gotowego do akcji oraz
sprzęt ratowniczy i gaśniczy wykorzystywany do ratowania ludz-

kiego życia. Bardzo dużą atrakcją dla dzieci było oglądanie wozów
strażackich, lanie wody oraz przeciąganie węża strażackiego. Strażacy także przekazali uczniom wiele cennych informacji na temat
przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom uczniowie bezpiecznie spędzą wakacje, będą wiedzieli jak unikać zagrożeń i co
najważniejsze – będą potrafili udzielić pomocy. Zapamiętają, że ratownicy, policjanci i strażacy to osoby, do których zawsze i w każdej
sytuacji można zwrócić się o pomoc i tę pomoc na pewno uzyskają.
Bardzo serdecznie dziękujemy naszym gościom za uświetnienie
swoją obecnością naszej akcji.
Agnieszka Piwowarczyk

Terapia Covid-Precz czyli warsztaty pozytywnego
myślenia w Szkole Podstawowej w Wodyniach
Warsztaty odbywały się w dniach 12-13-14 maja 2021 r.
w Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Wodyniach.
Uczestniczyły w nich trzy grupy: klasa 7a, 7b oraz 8. Uczniowie
wzięli udział w:
• zabawach integracyjnych: Jasna strona MOCY,
• zajęciach terapeutycznych: Zmiana perspektywy,
• warsztatach mydlarskich: Co się tak pienisz?,
• warsztatach robienia piłeczek kauczukowych: Wyrzuć to z siebie!
Nasi uczniowie mogli też wyrazić, co czują oraz jakie mają
oczekiwania po powrocie do szkoły (prace zostały zaprezentowane

kadrze pedagogicznej w pokoju nauczycielskim). Takie uzewnętrznienie się uczniów pomogło
zniwelować stres związany z powrotem do szkoły, a nauczycielom pozwoliło zobaczyć powrót
do szkoły oczami uczniów. Tak budujemy przyjazną atmosferę w naszej szkole!
Tworzymy ją wspólnie zaczynając od wzajemnego zrozumienia „stron”. Starałyśmy się zapewnić miłą atmosferę, dobrą zabawę i możliwość poznania alternatywnych form terapii i nauki. Oczywiście nie mogło zabraknąć również gier i zabaw na świeżym powietrzu…. i tu poziom szczęścia
mierzyliśmy poziomem przemoczenia - ale szczegóły znają już tylko uczestnicy. Graliśmy również
w BOULE - było super! Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś to powtórzymy.
Agnieszka Szostek, Emilia Alaba

PIERWSZY DZIEŃ DZIECKA W ŻŁOBKU „NENUFARKU”
To był wyjątkowy dzień dla dzieci ze Żłobka, kreatywny i pełen
zadziwiających eksperymentów. Nie był on nastawiony jedynie na
zabawę, ale również na spotkanie z magicznymi zjawiskami. Kierując
się myślą Antoine de Saint-Exupery „Nie wpajajcie dzieciom martwej
wiedzy, ale dawajcie pewien styl myślenia, który pozwoli ująć istotę
rzeczy...” Panie opiekunki przygotowały pokazy eksperymentów i niczym czarodziejki sprawiły, że zapalone świeczki w magiczny sposób
same zgasły, balon sam napełnił się powietrzem, pianka do golenia
zmieniła się w chmurę, z której padał kolorowy deszcz a listek ręcznika papierowego mienił się kolorami niczym tęcza. Największe jednak
wrażenie na dzieciach zrobił wulkan z sody. Zaskoczenie, zadziwienie, zachwyt, niedowierzanie i ogromną radość można było dostrzec
w dzieciach patrzących na eksperymenty, które działy się w ich salach. To jednak nie były jedyne atrakcje przygotowane na ten dzień.
Dzieci również mogły zabawić się w eksperymenty wykonując pod
okiem opiekunek słoiczki sensoryczne, wypełnione wodą z gliceryną
oraz brokatem i kolorowymi kuleczkami. Tego dnia dzieci bawiły się
w rytmach swych ulubionych piosenek, tańcząc i łapiąc bańki my-

dlane. A na koniec tego wyjątkowego, pierwszego Dnia Dziecka
w „Nenufarku”, wychodząc do domu każde dziecko otrzymało
w prezencie kolorowy balonik wypełniony helem.
Magdalena Składanowska
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

POLITYKA SPOŁECZNA

ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ
CZYLI TZW. FUNDUSZ KORKOWY W WODYNIACH
Fundusz korkowy to wyodrębnione w budżecie gminy środki,
pozyskiwane od przedsiębiorców posiadających zezwolenie na
sprzedaż napojów alkoholowych. Środki pochodzące z tych źródeł w całości przeznaczane są na przeciwdziałanie problemom
wynikającym z uzależnienia od alkoholu, lub narkotyków. Jakie
konkretnie działania podejmowane są w Gminie Wodynie ze środków tego funduszu?
Na terenie Gminy Wodynie funkcjonuje obecnie 15 punktów
sprzedaży napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy korzystają obecnie łącznie z 39 zezwoleń. Dochody z tytułu wpływów za korzystanie
z tych zezwoleń, to kwoty rzędu ok. 50 tys. zł. rocznie. Środki te
w całości przeznaczane są na działania związane z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Podstawą takich działań są uchwalane corocznie przez Radę Gminy Wodynie gminne
programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Głównym celem tych programów jest zmniejszenie skali problemów
wynikających z uzależnienia od alkoholu, występujących na terenie
Gminy Wodynie.
Organem wykonującym zadania w zakresie szeroko pojętej
profilaktyki alkoholowej, w tym realizacji działań zaplanowanych
w gminnym programie oraz innych zadań ustawowych z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi, jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wodyniach, która została
powołana przez Wójta Gminy. Komisja podejmuje również czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. W skład Komisji wchodzą: Mirosław
Michalczyk - przewodniczący Rady Gminy Wodynie, Ewa Wideńska
- radna Rady Gminy Wodynie, Ewa Cizio, Mariola Olejnik, Wiesława Rolewicz - dyrektorzy placówek oświatowych, Monika Pawlak, Dorota Kluczek - pracownicy Urzędu Gminy. Przewodniczącą
Komisji jest Marlena Paczek zastępca wójta i kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach.

Punkt konsultacyjny

Od ubiegłego roku na terenie Gminy Wodynie funkcjonuje
Punkt konsultacyjny, przeznaczony jest dla osób uzależnionych i ich
rodzin. Odpowiednią pomoc uzyskają tam również osoby i rodziny
dotknięte przemocą w rodzinie. Punkt mieści się w siedzibie Urzędu
Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie, II piętro, sala
nr 2). Działalność punktu finansowana jest w całości ze środków
funduszu korkowego.
„Terapeuta uzależnień pełni dyżur w Punkcie Konsultacyjnym
jeden raz w miesiącu. Pomoc świadczona jest nieodpłatnie i anonimowo, i co ważne, bez konieczności zapisów” – informuje przewodnicząca komisji Marlena Paczek.
Celem pracy punktu konsultacyjnego jest rozpoznawanie
problemu, wspieranie decyzji o leczeniu, motywowanie do podjęcia terapii w poradni ambulatoryjnej bądź ośrodku stacjonarnym,
udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy
oraz wsparcia rodzinom z trudnościami.

Zwiększenie dostępności do miejsc użyteczności
publicznej

Picie alkoholu jest najczęstszym zachowaniem ryzykownym i warto o tym pamiętać przy ustalaniu priorytetów w działaniach profilaktycznych. Spożywanie alkoholu przez osoby młode
może zaburzać ich proces rozwojowy. Z tych względów ważne jest
podejmowanie takich działań, które będą zachęcały młodych ludzi
do prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia. Najlepszą metodą osiągnięcia tego celu jest uatrakcyjnianie miejsc użyteczności
publicznych tj. siłowni, świetlic czy boisk sportowych.
Ze środków tegorocznego budżetu komisji sfinansowany
został zakup profesjonalnej tablicy wyników na bisko sportowe
w Oleśnicy.
„Tablica, która pojawiła się na boisku nie tylko prezentuje
wyniki i czas gry, ale przede wszystkim uatrakcyjnia rywalizację
oraz zachęca młodzież do korzystania z coraz lepiej wyposażonego
obiektu” – informuje wójt gminy Wojciech Klepacki, pomysłodawca
działania.
Tablica wyników nie jest jedynym działaniem zrealizowanym
w obszarze sportu. Ze środków komisji zakupione zostało również
wyposażenie do czterech ogólnodostępnych dla mieszkańców siłowni w Wodyniach, Seroczynie, Żebraczce i Czajkowie, o wartości
blisko 20 tys. zł.
Ze środków funduszu korkowego dofinansowany jest także
zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich.
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Siłownia w Seroczynie

Promowanie zdrowego stylu życia

Profilaktyka przynosi najlepsze rezultaty jeżeli jest stosowana od najmłodszych lat. Dlatego doskonałym miejscem promocji
zdrowych zachowań i przeciwdziałania uzależnieniom są szkoły.
W ostatnim czasie, w placówkach oświatowych w Wodyniach i Rudzie Wolińskiej, odbyły się festyny rodzinne promujące zdrowy styl
życia. Podczas nich organizowano zabawy, konkursy z nagrodami
w których udział brali uczniowie i rodzice.
Na terenie gminy Wodynie działają dwie świetlice socjoterapeutyczne przy szkołach podstawowych w Wodyniach i Seroczynie.
Komisja współfinansuje działalność świetlic poprzez zapewnienie
opieki specjalistów zatrudnianych na umowy zlecenia. Do w/w świetlic uczęszcza średniorocznie 50 uczniów.
Alkoholizm to stale postępujące, przewlekłe schorzenie
i jeden z najtrudniejszych do rozwiązania problemów społecznych. Wynika to przede wszystkim z jego rozmiarów. Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całej rodziny. Na szkody wywołane nadużywaniem
alkoholu narażone jest dziś całe społeczeństwo. Każdy może stać
się uczestnikiem wypadku samochodowego spowodowanego
przez nietrzeźwego kierowcą lub ofiarą zakłócania ciszy nocnej
przez pijanych i hałaśliwych sąsiadów. Dlatego podejmowane
działania profilaktyczne kierowane są do wszystkich mieszkańców, również niepijących, zarówno do osób dorosłych, jak i nastolatków.

STAWIAMY NA EDUKACJĘ
KLUB „SENIOR +” W SEROCZYNIE
W Klubie „Senior +” zakończył się cykl wykładów i warsztatów
na temat bezpieczeństwa Seniorów. Trzy spotkania i trzy ważne tematy omówione ku przestrodze oraz by wzbudzić świadomość.
Pierwszym gościem jakiego Seniorzy gościli w Klubie był Pan
Paweł Kulicki, przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Podczas spotkania Klubowicze czynnie
uczestniczyli w wykładzie na temat zagrożeń związanych z pojawieniem się pożaru w mieszkaniu czy w domu, zależnych od człowieka
przyczyn pożarów. Seniorzy dowiedzieli się jak reagować w sytuacji
zagrożenia, jak postępować gdy pożar pojawi się a czego unikać.
Ważnym, poruszanym na spotkaniu ze Strażakiem tematem był
problem zatrucia tlenkiem węgla. Seniorzy dowiedzieli się jak się
zachować i jak rozpoznać że tlenek węgla ulatnia się. To były wartościowe wskazówki.
Kolejną ważną lekcję, tym razem nastawioną na wyostrzenie
czujności, przeprowadził W Klubie Pan Tomasz Kiełczykowski który od niedawna jest Dzielnicowym w Gminie Wodynie. Pan Tomasz
przestrzegając i wyczulając Seniorów, opowiedział o rodzajach wyłudzeń i oszustw stosowanych wobec osób w wieku senioralnym. Przestrzegł klubowiczów przed podejrzanymi telefonami, podejrzanymi
osobami przychodzącymi do domów pod pretekstem np. zbierania
ankiet, poprosił również o czujność i ograniczone zaufanie do sytuacji nietypowych i takich które nie są oczywiste dla osób w wieku senioralnym. Poinstruował również jak należy się zachować w sytuacji kiedy Senior ma podejrzenie, że staje się ofiarą wyłudzenia.
Trzecie spotkanie dotyczące bezpieczeństwa, ukierunkowane
było na wzbudzenie świadomości, że reakcja i okazanie zainteresowania drugiemu człowiekowi, może uratować życie. Seniorzy
podczas warsztatów prowadzonych przez młodzież z grupy Akcja
i Edukacja we współpracy z Harcerzami z Hufca ZHP Podlasie
w Siedlcach, dowiedzieli się jak udzielić pierwszej pomocy osobie
potrzebującej, jak reagować gdy zauważą osobę leżącą na ulicy czy
chodniku. Co zrobić, jak się zachować gdy u osoby z ich otoczenia
pojawią się symptomy np. udaru i jak je rozpoznać. Najważniejszym

Siłownia w Wodyniach

przesłaniem tych warsztatów było to aby żyć bez obojętności na
drugiego człowieka bez względu na to w jakim stanie go spotykamy.
Seniorzy z Klubu „Senior +” swą postawą uświadamiają nam,
że na naukę nigdy nie jest zbyt późno.

Siłownia w Żebraczce

Siłownia w Czajkowie

Program „Dobry Start”
już nie w Gminie ale
w ZUS-ie. Nowe zasady
wnioskowania o 300+!
Od bieżącego roku zmianie ulegają zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.
Najważniejsze zmiany to forma składania wniosków oraz
zmiana organu realizującego program. Nie będzie to już zadanie Gminy a ZUS-u.
Od 1 lipca tego roku wnioskowanie o świadczenie Dobry Start będzie możliwe jedynie w formie elektronicznej. Tak
jak w latach ubiegłych, można to zrobić przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia, przez bankowość elektroniczną
lub przez portal PUE ZUS. Nie będzie już możliwości wnioskowania o świadczenie 300+ tradycyjnie to znaczy w formie
papierowej. Celem zmian jest zautomatyzowanie procesu
przyznawania świadczeń.
Drugą ważną zmianą jest zmiana organu realizującego „Dobry Start”. W roku bieżącym, a wiec na rok szkolny
2021/2022 zadanie to przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych i to on będzie przyznawać i wypłacać świadczenia dla
uczniów - popularnie zwane 300+. Warto zaznaczyć, że dla
rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie
elektronicznie czyli poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia, zmiany
te nie powinny być odczuwalne, ponieważ z ich perspektywy
składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym
trybie jak w latach ubiegłych.
Natomiast osoby, które dotychczas składały wniosek papierowo będą musiały uruchomić bankowość elektroniczną
w swoim banku lub utworzyć profil zaufany, dzięki któremu
zyskają możliwość wnioskowania o świadczenia on-line.
Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada.

KULTURA I SPORT

Nr 21/2021 (lipiec 2021)

JEST TABLICA, BĘDĄ LAMPY!
Elektroniczne tablice wyników stają się nieodłącznym elementem wyposażenia boisk sportowych. Mają gwarantować odpowiednią
widoczność ważnych informacji dotyczących przebiegu gry, w tym
informacji o aktualnym wyniku i czasie rozgrywek.
Kilka tygodni temu taka profesjonalna tablica wyników pojawiła
się na gminnym boisku sportowym w Oleśnicy, które użytkowane jest
przez lokalny klub sportowy Kolektyw Oleśnica. Na boisku rozgrywane są mecze ligowe i turnieje w ramach Siedleckiej Ligi Okręgowej. Tablicę zakupiono ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wodyniach. Koszt zakupu wyniósł
10.947,00 zł. Wykonanie konstrukcji i montaż tablicy zawdzięczamy
firmie WOJDACH Pana Wojciecha Lecha, który usługę wykonał

nieodpłatnie. Tablica po raz pierwszy była użytkowana podczas
meczu Kolektywu Oleśnica z MKS Małkinią, który odbył się 21
kwietnia.
To jednak nie wszystkie tegoroczne inwestycje na tym obiekcie. Do końca 2021 roku planowane jest wykonanie typowego
dla boisk sportowych oświetlenia oraz montaż stojaków na rowery. Koszt zaplanowanych prac szacuje się na kwotę blisko 200
tys. zł. Na zadanie Gmina Wodynie pozyskała dofinansowanie
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej
Mazowsze 2021.

Kolektyw Oleśnica
zostaje w lidze
okręgowej

To był morderczy sezon, który z powodu obostrzeń rozpoczął się z dużym opóźnieniem. Granie co trzy dni w środku
tygodnia kosztowało nas dużo wyrzeczeń. Poprzez organizowanie czasu w zakładach pracy aż po urazy, które czym bliżej
końca sezonu pojawiały się coraz częściej. Finalnie jednak
osiągnęliśmy swój cel. Mamy nadzieję, iż do sierpnia chłopaki
wrócą do pełni sił, może dołączą nowi, i przez kolejny sezon
z dumą będziemy reprezentować naszą miejscowość i gminę
Wodynie na najwyższym szczeblu okręgu siedleckiego. Mamy
młody zespół, kto wie czy nie najmłodszy w lidze. To dobrze
rokuje na przyszłość. Będzie to już czwarta przygoda z okręgówką.
Adam Pawlak

POWRÓT KOZIOŁKA!

Po rocznej przerwie powrócił Koziołek Matołek, którego
postać jest symbolem popularnego wśród dzieci i młodzieży
konkursu recytatorskiego! Wreszcie sala widowiskowa i scena
GOK mogły ponownie gościć artystów. Wprawdzie jeszcze z
pewnymi ograniczeniami, ale jednak. 20 maja odbyły się przesłuchania konkursowe Gminnych Eliminacji XXXVII Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego. Do udziału zostało zgłoszonych 20 uczestników w trzech kategoriach
wiekowych. Prezentacje oceniała komisja w składzie: Urszula
Skiermut - nauczyciel j. polskiego, Anna Osiak - nauczyciel j.polskiego, Maria Kozioł - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicz-

nej i Janusz Eleryk - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Wodyniach. Przesłuchania zostały zorganizowane z zachowaniem wymaganych zasad reżimu sanitarnego, Jedną z nich
było to, że recytatorzy z poszczególnych szkół prezentowali
się w wyznaczonych godzinach. Wszystkie prezentacje były
rejestrowane, a pliki filmowe zostały przekazane organizatorom eliminacji powiatowych. Laureatami w kategorii klas I
– III zostali Hanna Kowalczyk (SP w Wodyniach), Maria Michalczyk (SP w Wodyniach), Alicja Świerczewska (SP w Rudzie Wolińskiej) i Szymon Kluczek (SP w Seroczynie); w kategorii klas IV-VI Oliwier Firek (SP w Wodyniach), Anna Osiak
(SP w Rudzie Wolińskiej) i Oliwia Szostek (SP w Wodyniach),
a w kategorii klas VII-VIII Julia Śledź i Aleksander Cizio (oboje SP
w Wodyniach). Wszyscy uczestnicy otrzymali wyróżnienia w
postaci pamiątkowych dyplomów i pamiątek od organizatorów: Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach. Podczas eliminacji powiatowych, przeprowadzonych bez bezpośredniego udziału recytatorów w Domu
Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, III miejsce
zajął Aleksander Cizio, a Maria Michalczyk i Oliwier Firek zdobyli wyróżnienia.
Wszystkim uczestnikom oraz pomagającym w doborze
repertuaru i przygotowaniu dziękujemy za udział, i gratulujemy
pięknych prezentacji!

Informacja Dzielnicowego
Gminy Wodynie
Dzielnicowy Komisariatu Policji w Skórcu st. sierż Tomasz
Kiełczykowski informuje, że zakładany cel działań priorytetowych do osiągnięcia od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.
to wyeliminowanie przypadków zakłócania ładu i porządku publicznego, wybryków chuligańskich w rejonie wiat przystankowych
oraz innych wykroczeń uciążliwych społecznie w miejscowościach
Rudnik Duży i Rudnik Mały.

st. sierż Tomasz Kiełczykowski

SEMINARIUM POWIATOWE
BIBLIOTEKARZYW WODYNIACH

W dniu 21 czerwca w wodyńskiej bibliotece odbyło się
seminarium, w którym uczestniczyli kierownicy i dyrektorzy bibliotek gminnych z terenu powiatu siedleckiego. Organizatorem
spotkania była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny
Ostaszyk w Mordach, pełniąca zadania biblioteki powiatowej.
Zaproszonych gości przywitały: zastępca wójta gminy Wodynie
Marlena Paczek oraz Maria Kozioł kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach.

Celem seminarium i warsztatów była prezentacja dobrych
praktyk bibliotekarskich oraz wymiana doświadczeń. Spotkanie
miało wymian także edukacyjny. Uczestnicy spotkania wzięli
udział w szkoleniu z obsługi systemu bibliotecznego „MAK +”,
które przeprowadził Łukasz Szymański – współtwórca i administrator programu.
Było to kolejne miłe spotkanie, które dało możliwość poszerzania wiedzy w zawodzie. Cieszymy się, że wydarzenie odbyło się
w naszej Gminie.
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FAKTY I CIEKAWOSTKI

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SERWIS KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ
W WODYNIACH LAUREATEM KONKURS „MAZOWIECKA MARKA
EKONOMII SPOŁECZNEJ” EDYCJA 2021! GRATULUJEMY!
24 czerwca 2021 r. Kapituła Konkursu „Mazowieckiej Marki
Ekonomii Społecznej” dokonała wyboru laureatów VI edycji konkursu. Wyróżnieniem „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej” 2021
uhonorowano 21 podmiotów ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej
na Mazowszu. Dziesięć wyróżnień przyznano w kategorii „Rozwój”,
sześć w kategorii „Reintegracja” i pięć w kategorii „Odpowiedzialność”.
Wyróżnienie w kategorii ROZWÓJ za ciekawe przykłady przedsiębiorczości społecznej oraz marketingowe pomysły na produkty
i usługi oferowane w celu zaspokojenia określonych potrzeb lokalnych
środowisk otrzymała Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach.
Serdecznie gratulujemy!

www.wodynie.eu

Gra dla naszych najmłodszych czytelników

UWAGA KONKURS!

Zamieszczone obok zdjęcie, przedstawia miejsce pamięci zlokalizowane
na terenie naszej gminy. Na trzy pierwsze osoby, które odgadną gdzie obiekt się
znajduje czekają upominki – maskotki
i kubki z herbem i nazwą Gminy. Po ich odbiór,
po potwierdzeniu wygranej, zapraszamy do
Urzędu Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117
Wodynie).

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres
e-mail: gmina@wodynie.eu

„Przegląd Wodyński.
Pismo Samorządowe Gminy
Wodynie”

Źródło: https://spis.gov.pl

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

W całej Polsce trwa obecnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Z tej okazji przygotowaliśmy dla najmłodszych czytelników
coś specjalnego: grę planszową Rach-Mistrz Spisowy, która polega na przebrnięciu przez codzienne zmagania wraz z Rachmistrzem. Do gry wystarczy
przygotować kostkę i pionki z innej planszówki i można zaczynać rozgrywkę! Instrukcja gry dostępna jest na stronie: www.spis.gov.pl w zakładce „Mareiały do pobrania”.
Życzymy udanej zabawy!
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