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

PIERWSZA INWESTYCJA UKOŃCZONA, KOLEJNE W TRAKCIE REALIZACJI!

GMINA WODYNIE W BUDOWIE

W dniu 2 marca br. Gmina Wodynie oficjalnie zakończyła reali-
zację pierwszej tegorocznej inwestycji drogowej. Modernizacją objęta 
została ulica Ogrodowa w Seroczynie, gdzie na odcinku o długości 
200 metrów wykonana została nawierzchnia z kostki brukowej wraz 
z betonową podbudową. Wykonawcą robót była firma KORUND 
Maciej Maliszewski z siedzibą w Podnieśnie. Łączna wartość robót 
wyniosła 205 784,50 zł. Inwestycja została zrealizowana przy udzia-
le środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina,  
w tym roku, ma zaplanowane do realizacji wiele odcinków dróg. M.in. 
inwestycje będą realizowane w Rudzie Wolińskiej, Woli Wodyńskiej, 
Młynkach, Szostku i Seroczynie. O planach inwestycyjnych w zakresie 
infrastruktury drogowej przeczytacie na kolejnych stronach naszego 
pisma samorządowego. Zachęcamy do lektury!

Po rekordowym, w zakresie wydatków inwestycyjnych, roku 
2021, rok bieżący wygląda pod tym kątem równie obiecująco. 
Całkowita wartość rozpoczętych i planowanych prac inwestycyj-
nych szacuje się na poziomie 11 mln złotych. Warto podkreślić,  
że znaczna część tej kwoty, pokryta zostanie z pozyskanych 
funduszy zewnętrznych. 

Czytaj na str. 3

W trzech sołectwach naszej gminy 
nastąpiły niedawno zmiany osób peł-
niących urząd sołtysa. Prezentujemy 
sylwetki Pań, którym głosami lokal-
nych wyborców powierzona została ta 
ważna i odpowiedzialna funkcja.

Czytaj str. 5

Za naszą wschodnią granicą toczy 
się krwawa wojna. Przerażające obra-
zy, które oglądamy za pośrednictwem 
mediów to nie film akcji, a prawdziwa 
rzeczywistość, z którą trudno się 
pogodzić…

Czytaj str. 6

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodat-
ku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej 
Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosną-
ce ceny energii, gazu i żywności. Komu przysługuje 
to świadczenie i w jaki sposób mieszkańcy Gminy 
Wodynie mogą je uzyskać?

Odpowiedź znajdziecie na str. 10

POZNAJCIE 
NOWE PANIE 
SOŁTYS W GMI-
NIE WODYNIE 

GMINA WODY-
NIE WSPIERA 
UKRAINĘ

DLA KOGO DODATEK 
OSŁONOWY? WYWIAD 
Z KIEROWNIKIEM 
GOPS

„Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą  
i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą, i błogosławieństwem ziemię zdobywają”.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk

wraz z Radnymi

Wójt Gminy Wodynie
Wojciech Klepacki

wraz z Pracownikami Urzędu

Niech te słowa naszego wielkiego Polaka Jana Pawła II będą dla nas drogowskazem, 
który będzie prowadził nas przez życie, a nadchodzący czas Świąt Wielkiej Nocy 

skłoni Nas do refleksji, i otworzy Nasze serca na los drugiego człowieka. 

Niech będzie to też czas radości, w którym nie opuści nas wiara, że zły czas minie. 
Zadbajmy, aby Naszym bliskim i tym, za których czujemy się odpowiedzialni,  

nie zabrakło Naszej życzliwości, ciepła, poczucia bezpieczeństwa, miłości i opieki. 
Zapewniamy, że we właściwym czasie, wrócą one do Nas ze zdwojoną siłą.  

Każdemu życzymy ponadto, dobrego zdrowia, które jest wartością najwyższą! 

Wszystkim Mieszkańcom, ich bliskim, osobom, które na naszym terenie 
znalazły schronienie, a także sympatykom Gminy Wodynie  

Wesołego Alleluja A.D. 2022 składają:
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

15 marca br. na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołodzią-
żu trafił używany średni wóz strażacki marki Renault, o pojemności zbiornika wody 
3 tys. l.  Kosztował 100 tys. zł  i przeznaczony jest do udziału w akcjach ratowniczo 
– gaśniczych. Samochód został zakupiony dzięki dofinansowaniu z Gminy Wodynie 
oraz środków własnych jednostki. 

To już kolejny samochód strażacki, który zasilił tabor wodyńskich jednostek. 
Przypomnijmy, że w ostatnich latach nowe auta trafiły do Seroczyna, Oleśnicy, a tak-
że fabrycznie nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy do OSP Wodynie. 

KOLEJNY SAMOCHÓD RATOWNICZO - GAŚNICZY ZASILIŁ  
TABOR WODYŃSKICH  
JEDNOSTEK

POSŁOWIE KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI I DANIEL MILEWSKI  
NA OTWARCIU I POŚWIĘCENIU DROGI KAMIENIEC-OLEŚNICA

Z udziałem wielu zaproszonych gości, w dniu 21 grudnia 2021 
roku, dokonano poświęcenia i otwarcia nowej drogi gminnej 
Nr 361211W Oleśnica-Kamieniec. W uroczystości wzięli udział 
Posłowie na Sejm RP Krzysztof Tchórzewski i Daniel 
Milewski. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali także kierow-
nik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Sie-
dlcach Anna Kaszuba, wójt gminy Wodynie Wojciech Klepacki, 
przewodniczący Rady Gminy Wodynie Mirosław Michalczyk, 
proboszcz Parafii w Wodyniach ks. Krzysztof Buczyński, przed-
stawiciel wykonawcy realizowanej inwestycji firmy MIKST Sp. 
z o.o. Prezes Zarządu Dariusz Ostasz oraz inspektor nadzoru 
Arkadiusz Konasiuk.

Odbiór techniczny prac na tej drodze zakończył się z końcem 
października, a droga jest już użytkowana przez mieszkańców. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 577 252,96 zł, przy aż 70% 
wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Droga, która 

Z życzeniami zdrowia,

Wójt Gminy Wodynie

Wojciech Klepacki

Oddaję w Państwa ręce kolejny, 23. numer pisma samorządowego pt. 
„Przegląd Wodyński”. Choć od poprzedniego wydania minęło niewiele 
czasu, to okres ten, przyniósł naszemu samorządowi wiele istotnych zmian, 
zadań i wydarzeń ważnych nie tylko dla naszej wspólnoty samorządowej, 
ale także całej naszej Ojczyzny. Jeszcze jakiś czas temu, trudno byłoby nam 
uwierzyć, że naszą spokojną codzienność zburzą takie wydarzenia jak pan-
demia czy wojna, zwłaszcza tak blisko naszych granic. 

Mimo, że wojna toczy się poza naszymi granicami, jej skutki odczu-
wamy także my wszyscy, ponosząc ciągle rosnące ceny za żywność, paliwa, 
energię czy ogrzewanie. Można i trzeba powiedzieć uczciwie, że są to trudne 
dla nas czasy. Mimo to potrafimy nieść pomoc tym, którym wojna odbiera 
dorobek życia i bliskich – naszym ukraińskim sąsiadom. Nasz samorząd,  
także nie mógł pozostać obojętny na aktualną sytuację, objętych konfliktem 
zbrojnym, obywateli Ukrainy. Jestem dumny, że tak wielu mieszkańców, 
organizacji i instytucji włączyło się w akcje pomocowe zorganizowane i 
koordynowane przez naszą Gminę, uczestniczyło w zbiórkach produktów, 
pomagało finansowo, udzielało się wolontarystycznie. Wielu mieszkańców 
przyjęło ukraińskie rodziny pod swój dach. Każda, nawet najmniejsza po-
moc, w obliczu aktualnej sytuacji, jest bardzo ważna, ponieważ tylko wspól-
nymi siłami, tak jak to czynimy obecnie, możemy okazać skuteczną pomoc 
Ukrainie. Na znak naszej solidarności z obywatelami Ukrainy niniejszy 
numer „Przeglądu Wodyńskiego” przybrany został barwami narodowymi 
Ukrainy, dominuje w nim kolor niebieski, który nawiązuje do barwy nieba i 
interpretowany jest jako symbol pokoju, oraz żółty – kolor zboża, symboli-
zujący dobro urodzaju. 

Pomimo wielu dodatkowych obowiązków, nasz samorząd, realizuje 
wszystkie zadania i dotychczasowe zobowiązania wobec naszych mieszkań-
ców. Wraz z początkiem roku zaczęliśmy realizować wiele zadań inwesty-
cyjnych, które zapowiadaliśmy już w ubiegłorocznym wydaniu Przeglądu. 
W pierwszym kwartale, wykonana została pierwsza inwestycja drogowa na 
terenie miejscowości Seroczyn – ul. Ogrodowa, która utwardzona została 
kostką brukową na betonowej podbudowie. W trakcie realizacji jest już 
modernizacja drogi Ruda Wolińska – Wola Wodyńska, wraz z przebudową 
skrzyżowania w centrum m. Wola Wodyńska, gdzie powstają cztery bez-
pieczne przejścia dla pieszych z oświetleniem oraz chodnikami. W Rudzie 

Szanowni Państwo!
SŁOWEM WSTĘPU

Wolińskiej, w trakcie budowy, jest kom-
pleks boisk sportowych wraz z zapleczem 
szatniowym, oraz parking przy cmenta-
rzu parafialnym. Na ten rok mamy zaplanowanych do realizacji jeszcze 
wiele różnych inwestycji. M.in. modernizację odcinków dróg gminnych w 
miejscowościach: Seroczyn, Szostek, Wola Wodyńska, Ruda Wolińska oraz 
Młynki. Jesteśmy w przededniu rozpisania przetargu na termomoderniza-
cję szkoły w Wodyniach, gdzie zostanie wykonane docieplenie oraz nowa 
elewacja. O szczegółach wszystkich realizowanych i planowanych na ten 
rok inwestycji przeczytacie Państwo w materiale zatytułowanym „Gmina 
Wodynie w budowie” (str. 3). Zachęcam Państwa do lektury. 

W tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, życzenia zdrowia, mi-
łości i wzajemnej życzliwości mają inny wymiar i znaczenie. Wszyscy 
dzisiaj rozwiązujemy wielki sprawdzian jaki postawiło przed nami życie. 
Pamiętajmy o tym, w ten świąteczny czas. Nie zapomnijmy także o naszych 
wschodnich sąsiadach, którzy czasowo przebywają na naszym terenie, 
gdzie znaleźli schronienie. Traktujmy ich przyjaźnie. 

powstała połączyła dwie miejscowości Oleśnicę i Kamieniec oraz za-
stąpiła żwirowo-gruntową drogę jezdnią mineralno-asfaltową wraz 
z podbudową, poboczami oraz rowami odparowalno-chłonnymi na 
odcinku o długości 2,259 km. 
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W WOLI WODYŃSKIEJ POWSTAŁA PLACÓWKA WSPARCIA 
DZIENNEGO „RADOŚĆ” 

GMINA WODYNIE W BUDOWIE

INWESTYCJE

Po rekordowym, w zakresie wydatków inwestycyjnych, roku 
2021, rok bieżący wygląda pod tym kątem równie obiecująco. Cał-
kowita wartość rozpoczętych i planowanych prac inwestycyjnych 
szacuje się na poziomie 11 mln złotych. Warto podkreślić, że znaczna 
część tej kwoty pokryta zostanie z pozyskanych funduszy zewnętrz-
nych. 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin, 
w których funkcjonowały PGR-y

Pierwszą inwestycją, zaplanowaną do realizacji na ten rok, 
która już od ponad miesiąca służy mieszkańcom Seroczyna, była 
przebudowa ulicy Ogrodowej w tej miejscowości. Gruntowo-
-żwirową nawierzchnię, na dwustumetrowym odcinku drogi, 
zastąpiła kostka brukowa na betonowej podbudowie. Realizacja 
tej inwestycji była wynikiem otrzymanego przez Gminę Wodynie 
dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla 
gmin, w których funkcjonowały PGR-y w łącznej wysokości 1 mln. 
zł. (Więcej na temat tej realizacji przeczytacie Państwo w oddziel-
nym materiale na pierwszej stronie naszej gazety). Z otrzymanej 
dotacji, jeszcze w tym roku, zostaną zmodernizowane także trzy 
kolejne ulice w Seroczynie - Kwiatowa, Szkolna i Krótka. Na tych 
odcinkach również zostaną wykonane nowe nawierzchnie z kost-
ki brukowej. Prace w terenie rozpoczną się już w kwietniu br.,  
a ich wykonawcą będzie Firma Ogólno-Budowlana MARTINEX 
Marcin Soczewka z siedzibą w Zabielu. Wartość tych inwestycji 
szacowana jest na 639.866,30 zł. 

Kolejną, oczekiwaną przez mieszkańców realizacją będzie 
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szostek. Zadanie 
to, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji  
Lokalnych, zostanie sfinalizowane jeszcze w tym roku. Inwesty-
cja będzie obejmowała wykonanie nowej nawierzchni z masy 
mineralno-asfaltowej na odcinku o długości ponad 1 km. Droga 
obecnie ma nawierzchnię betonową i stanowi dojazd do zabudo-
wy jednorodzinnej, bloku mieszkalnego i gospodarstwa rybne-
go. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- 
Mostowych MIKST Sp. z o. o. a ich koszt wyniesie 476 914,30 zł.

Program Inwestycji Strategicznych Rządowy 
Fundusz Polski Ład

W pierwszych dniach lutego wójt Gminy Wodynie - Wojciech 
Klepacki podpisał umowy z wykonawcami, na zadania realizowa-
ne z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu 
Polski Ład. Umowy realizowane będą w ramach kolejnych zadań 
wchodzących w skład zamierzenia inwestycyjnego pn. „Poprawa 
dostępności infrastruktury sportowej dla mieszkańców Gminy 
Wodynie”, którego łączna wartość opiewa na kwotę ponad 6,8 mln 
zł. Podstawowym elementem tego projektu jest budowa komplek-
su boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Rudzie 
Wolińskiej, na który składać się będą dwa boiska-jedno piłkarskie 
typu „orlik” do gry w piłkę nożną oraz drugie, mniejsze do in-
nych gier drużynowych. W ramach inwestycji powstanie również 
nowoczesne zaplecze szatniowe. Budowa boiska rozpoczęła się 
w marcu a zakończenie robót wykonawczych planowane jest na 
koniec czerwca br. Koszt budowy wynosi 1.906.500,00 zł, z czego 
uzyskane dofinansowanie to aż 1.811.175,00 zł. Wykonawcą za-
dania, wyłonionym w drodze przetargu, jest firma MARTINEX. 

Z początkiem marca rozpoczęto również prace związane  
z kolejną inwestycją dofinansowaną w ramach „Polskiego Ładu” 

Placówka Wsparcia Dziennego „Radość”, która powstała  
w Woli Wodyńskiej w budynku Pawilonu Turystycznego jest efek-
tem nawiązanej współpracy Gminy Wodynie ze Stowarzyszeniem 
„SOS Wioski Dziecięce w Polsce”. Tego typu placówki funkcjonują 
już w sąsiednich samorządach od lat, od kwietnia świetlica działa 
także na terenie Gminy Wodynie. Pierwsze zajęcia odbyły się już 
5 kwietnia, udział w nich wzięli uczniowie z terenu całej Gminy, 
którzy przystąpili do ogłoszonej rekrutacji. 

Miejsce prowadzenia podmiotu nie było wybrane przypad-
kowo, gdyż Pawilon Turystyczny dotąd nie był prawie w ogóle 
wykorzystywany. Sporadycznie wynajmowany był na prywatne 
spotkania okolicznościowe, a w czasie wyborów pełnił funkcję 
lokalu wyborczego. Od teraz budynek jest także miejscem organi-
zacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży po zajęciach lekcyjnych.

– To bardzo ważna placówka w systemie wsparcia rodziny, 
która nie tylko ma zapewniać czas wolny dzieciom po lekcjach, ale 
będzie prowadziła również specjalistyczną pomoc, w tym w ramach 
zajęć socjoterapeutycznych i korekcyjnych. Co ważne, za uczestnic-
two dzieci w placówce nie będą pobierane żadne opłaty, ponieważ 
koszty jej funkcjonowania w całości pokryje Stowarzyszenie SOS, 
przy współfinansowaniu Gminy Wodynie – w ten sposób powstanie 
placówki komentuje Wójt Gminy Wodynie Wojciech Klepacki.

Zajęcia organizowane są dwa razy w tygodniu, we wtorki  
i środy w godzinach 13:00 – 17:00, z podziałem na grupy wieko-
we. Dzieci z klas I-III spotykają się w godzinach 13:00 – 15:00, 
natomiast starsze klasy tj. IV – VIII w godzinach 15:00 – 17:00. 
Uczniowie zapisani do placówki, uczęszczający do Szkoły Pod-
stawowej w Wodyniach mogą korzystać z przejazdu autobusem 

szkolnym, który bezpośrednio po zajęciach lekcyjnych dowiezie 
dzieci na świetlicę. W pozostałych przypadkach dowóz dzieciom 
muszą zapewnić rodzice we własnym zakresie.  

Placówka zapewnia pomoc   w nauce, pomoc w kryzysach 
szkolnych czy osobistych oraz rozmowy indywidualne. Wycho-
wankowie dzięki zajęciom w placówce mają możliwość rozwoju 
relacji społecznych, uczą się gospodarności, odpowiedzialności 
za wspólne dobro. Dzieci w pełni mogą liczyć na wyrozumiałość 
względem ich problemów, akceptację i pomoc terapeutyczną do-
stosowaną do potrzeb. Dzieci mogą wyrażać swobodnie swoje 
uczucia poprzez wypowiedzi słowne i plastyczne. Stwarza im to 
możliwości rozwijania własnego talentu, między innymi w kon-
kursach plastycznych, współzawodnictwie sportowym podczas 

gier i zabaw ruchowych. W ramach działalności świetlicy orga-
nizowane będą również wycieczki i spotkania okolicznościowe. 
Specyfiką działalności tego typu placówek nie będzie jednak wy-
łącznie bezpośrednia praca z dzieckiem podczas zajęć świetlico-
wych, ale również współpraca z całymi rodzinami, jeżeli taką wolę 
wyrażą rodzice.

Do świetlicy może być przyjętych 30 dzieci. W związku  
z tym, że placówka dysponuje jeszcze kilkoma wolnymi miejsca-
mi, wszystkich chętnych zapraszamy do zapisów. 

Szczegółowych informacji na temat działalności placówki 
oraz możliwościach zapisu udziela Kierownik Gminnego  

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach pod nr tel.:  
(25) 631 26 58 w. 33 lub Kierownik Placówki tel. 797 170 805.

Spotkanie organizacyjne w UG Wodynie 
26.01.2022 r.

Podpisanie umowy
15.02.2022 r.

Budynek Pawilonu Turystycznego 
w Woli Wodyńskiej 

- modernizacją drogi gminnej nr 361212W Ruda Wolińska - Wola 
Wodyńska. Prace rozpoczęto od wymiany konstrukcji drogi w miej-
scowości Ruda Wolińska, następnie przebudowane zostaną przepusty 
znajdujące się w drodze, wykonana nawierzchnia z mieszanek mine-
ralno-asfaltowych grubości 10 cm, pobocza z tłucznia kamiennego 
oraz wprowadzona zostanie nowa stała organizacja ruchu. Prace będą 
prowadzone na długości 3,24 km - do przebudowywanego skrzy-
żowania w Woli Wodyńskiej. Łączna długość przebudowywanego 
odcinka to niemal 4 km. Wykonawcą jest firma MIKST Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Węgrowie. Koszt całkowity robót to 2.533.786,36 zł, z czego 
2.407.097,00 zł stanowi dotacja. Roboty zostaną zakończone w ciągu 
dwóch miesięcy. 

Tegoroczne plany obejmują także modernizację drogi gminnej nr 
361214W, łączącej Szostek z Oleśnicą. Droga zostanie przebudowana 
na długości 1,735 km od skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą 
do Czajkowa, aż do PSZOK w Oleśnicy. Inwestycja rozpocznie się  
w kwietniu od wycinki drzew i zakrzaczeń oraz robót ziemnych. 
Następnie zostanie wyrównana istniejąca nawierzchnia, wykonane 
warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych o szerokości 5 metrów 
oraz pobocza z tłucznia kamiennego. Planowane zakończenie ro-
bót to czerwiec 2022. Całkowity koszt zadania określono na kwotę 
1.339.612,74 zł. Kwota dofinansowania na tę część inwestycji wyniesie 
1.272.632,10 zł. a wykonawcą robót również będzie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. z Węgrowa.

Ten sam wykonawca zajmie się także przebudową drogi gmin-
nej dz. nr ew. 57, 58 w m. Ruda Szostkowska i dz. nr ew. 199 w m. 
Szostek, gdzie tłuczniową drogę prowadzącą do terenów mieszka-
niowych zastąpi jezdnia. Szerokość projektowanej nawierzchniz 
mieszanek mineralno-asfaltowych wynosić będzie 4 m, a długość 
przebudowanego odcinka to 0,63 km. Zakończenie planowane jest 
na koniec czerwca, jednak realizacja będzie możliwa dopiero po 
wbudowaniu przewodu elektrycznego w ramach budowy oświetle-
nia ulicznego, na którą mieszkańcy przeznaczyli fundusz sołecki. 
Koszt zadania polegającego na przebudowie drogi to 437 004,55 zł.  
415 154,32 zł – 95% kosztów całkowitych zadania stanowi dofinanso-
wanie zewnętrzne. 

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 326 w m. 
Ruda Wolińska wraz z budową oświetlenia ulicznego” rozpoczęto 
od wykonania zatok parkingowych i ułożenia kabla ziemnego. Jest 
to jednak początek zamierzonego zadania inwestycyjnego, ponieważ 
oprócz wybudowanej zatoki parkingowej o długości 150 m wykonana 
zostanie jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych o szerokości 5 m 
oraz trzy stylowe słupy z oprawami oświetleniowymi. Jest to ostatni  
z trzech cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Wodynie, za 
obiektami w Seroczynie i Wodyniach, wokół którego teren zostanie 
uporządkowany i oświetlony. Zakończenie prac planowane jest na ko-
niec czerwca br. Wykonawcą zadania jest KORUND Maciej Maliszew-
ski. Koszt kwalifikowany tego zadania opiewa na kwotę 439.477,16 zł. 
Kwota dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Rządo-
wego Funduszu Polski Ład to 417.503,30 zł.

Ostatnie z zadań zaplanowanych w ramach inwestycji pn. „Po-
prawa dostępności infrastruktury sportowej dla mieszkańców Gmi-
ny Wodynie” to przebudowa części drogi gminnej nr 361210W  
w m. Wola Wodyńska. Jest to najmniejsze z zadań inwestycyjnych 
w ramach programu, zostanie ono zrealizowane w celu połączenia 
drogi powiatowej z przebudowanymi przejściami w Woli Wodyńskiej. 

Dzięki tej inwestycji zostaną przebudowane wszystkie drogi 
gminne łączące Wolę Wodyńską, Młynki i Rudę Wolińską, 
co w znacznym stopniu usprawni komunikację nie tylko na 
szczeblu lokalnym – bowiem przebudowywane drogi chętnie 
wykorzystywane są również między innymi przez mieszkań-
ców gminy Stoczek Łukowski. Zadanie obejmuje wykonanie 
nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz 
budowę chodnika. Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD planuje za-
kończyć prace związane z realizacją zadania w terminie do 
czerwca br. Koszt całkowity robót to 189 255,61 zł, z czego 
179792,83 zł stanowi dotacja.

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
W związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji pn. „Popra- 

wa bezpieczeństwa drogowego na czterech przejściach dla 
pieszych w Woli Wodyńskiej” w Woli Wodyńskiej rozpo-
częła się przebudowa głównego skrzyżowania Inwestycja  
realizowana jest dzięki dofinansowaniu z Rządowego  
Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w kwo-
cie 633.600,00 zł. Ogólna wartość robót to 2.140.316,32 zł.   
W ramach zadania powstaną cztery bezpieczne przejścia dla 
pieszych wraz z oświetleniem oraz chodniki. Zostanie wy-
budowany również kanał technologiczny i kanalizacja desz-
czowa, pozwalająca na odbiór wody deszczowej w przypadku 
przystąpienia w przyszłości do realizacji zadania polegają-
cego na budowie chodnika na dalszych odcinakach terenów 
mieszkaniowych Woli Wodyńskiej. W kwietniu nastąpi prze-
budowa przepustu na rzece Witce, a przewidywany czas pro-
wadzenia robót to cztery miesiące.

Fundusz sołecki
Wiele innych mniejszych inwestycji realizowanych będzie 

w tym roku ze środków Funduszu Sołeckiego. Są to głównie 
zadania z zakresu oświetlenia ulicznego i budowy czy przebu-
dowy dróg. Decyzją mieszkańców, projekty dotyczące oświe-
tlenia ulicznego powstaną w miejscowościach: Kamieniec, 
Młynki, Rudnik Mały oraz Wodynie. Realizacja wcześniej-
szych projektów oświetlenia ulicznego zostanie zrealizowa-
na w miejscowościach: Budy, Oleśnica i Ruda Szostkowska.  
W Seroczynie, Woli Wodyńskiej i Żebraczce jeszcze w tym 
roku zostaną przebudowane wskazane przez mieszkańców 
podczas zebrań wiejskich drogi gminne, a dla miejscowo-
ści Kamieniec, Toki i Helenów zostanie przygotowana do-
kumentacja projektowa na budowę bądź przebudowę dróg  
w tych miejscowościach. Mniejsze zadania drogowe do wy-
konania w tym roku ze środków funduszu sołeckiego zostały 
wskazane przez mieszkańców miejscowości Borki, Jedlina  
i Kochany. Realizowane będą również zadania dotyczące re-
montów i modernizacji budynków użyteczności publicznej 
(Borki, Brodki, Czajków, Łomnica, Ruda Wolińska), dopo-
sażania jednostek OSP (Kołodziąż, Wodynie) oraz placów 
zabaw (Czajków, Kaczory, Wola Serocka).

W bieżącym roku dokończymy również termomoderni-
zację szkoły w Wodyniach. Zostanie wykonane docieplenie 
oraz nowa elewacja. Z niecierpliwością czekamy na końcowe 
efekty prowadzonych inwestycji.

Budowa boiska sportowego typu „Orlik”  
w m. Ruda Wolińska

Budowa boiska sportowego
typu „Orlik” 

w m. Ruda Wolińska

Modernizacja drogi gminnej nr 361212W 
Ruda Wolińska – Wola Wodyńska wraz  

z przebudową drogi gminnej nr ew. dz. 335  
w m. Ruda Wolińska

Poprawa bezpieczeństwa drogowego  
na 4 przejściach dla pieszych  

w Woli Wodyńskiej

Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 326  
w m. Ruda Wolińska wraz z budową  

oświetlenia ulicznego
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

NOWA USŁUGA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ SERWIS KOMUNALNY 
Z SIEDZIBĄ W WODYNIACH

DODATEK DO EMERYTURY DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

WYPALANIE TRAW JEST KARALNE

WNIOSKI MIESZKAŃCÓW NA BLISKO 100 TYS. ZŁ! PIERWSZY 
ROK PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” W GMINIE WODYNIE

„Czyste Powietrze” to program, którego celem jest poprawa 
jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energe-
tycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Z programu 
można otrzymać wsparcie finansowe na wymianę starych pieców 
oraz przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomoderni-
zacyjnych budynków tj. wymianę drzwi, okien, ocieplenie stro-
pów czy ścian. 

Gmina Wodynie w maju ubiegłego roku podpisała porozu-
mienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie, w sprawie współpracy przy re-

Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny z siedzibą w 
Wodyniach istnieje od sześciu lat. Świadczy usługi w zakre-
sie usług remontowo-wykończeniowych i drobnych prac bu-
dowlanych, usług koparko-ładowarki, utrzymania porządku 
w pasach drogowych i na drogach, usług opiekuńczych dla 
osób starszych, a także innych prac porządkowych i fizycz-
nych. Od bieżącego roku Spółdzielnia świadczy także 
usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezod-
pływowych, czyli tzw. szamb. Rozszerzenie działalności  
o tę usługę było podyktowane potrzebami naszych mieszkańców, 
którzy wielokrotnie zgłaszali takie zapotrzebowanie. Także do 
Urzędu Gminy Wodynie wpływało wiele informacji dotyczących 
kłopotów, z jakimi mierzą się mieszkańcy, których nieruchomości 
wyposażone są w szamba. 

Do tej pory usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezod-
pływowych świadczyło MZGK w Stoczku Łukowskim. Z uwagi na 
znaczną odległość usługi te stawały się coraz trudniej dostępne 
dla mieszkańców. Od bieżącego roku w/w usługę można już zlecać 
Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wody-

Wzmianki o ratownictwie ogniowym w Polsce pojawiają się 
już w średniowieczu. Pierwsze jednostki strażackie, które można 
uznać za prekursorów współczesnej OSP, powstawały jeszcze w 
czasie rozbiorów, w II poł. XIX wieku. Obecnie w Polsce zareje-
strowanych jest ponad 15 tysięcy jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. W Gminie Wodynie jest ich 14. Zakres działalności 
OSP określają akty prawne, jednak podstawowym zadaniem stra-
żaka pozostaje niezmiennie niesienie pomocy i ratunku, często z 
narażeniem własnego życia. 

Każdego roku na przełomie zimy i wiosny dochodzi do pożarów spowodowanych 
wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Bardzo szkodzi to środowisku i stanowi za-
grożenie dla ludzi i zwierząt.  

Wypalanie łąk, pastwisk, ugorów i trzcinowisk jest praktyką niebezpieczną dla życia, zdrowia 
i mienia, zakazaną, a także nieuzasadnioną agrotechnicznie. Podczas pożaru zniszczona zostaje 
warstwa życiodajnej próchnicy, giną zwierzęta oraz mikroorganizmy odpowiadające za równowagę 
biologiczną. Po pożarze gleba staje się jałowa i potrzebuje dużo czasu na regenerację. Zdarza się rów-
nież, że ogień rozprzestrzenia się w tak niekontrolowany sposób, że zagraża życiu i zdrowiu, dociera 
do lasów, a także zabudowań gospodarczych, powodując dodatkowe, dotkliwe straty. 

Wypalania traw zakazują przepisy ustaw o ochronie przyrody i o lasach, a kodeks wykroczeń 
przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść 5-20 tys. zł. Co 
więcej, jeśli w wyniku podpalenia dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie na wiele osób albo 
zniszczenia mienia dużych rozmiarów, sprawca podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat. 

Dbajmy o nasze środowisko i nasze zdrowie, nie wypalajmy traw. 

alizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach 
wsparcia, mieszkańcy Gminy, mogą składać wnioski o dotacje 
w swoim Urzędzie Gminy, w ramach uruchomionego punktu 
konsultacyjno-informacyjnego, a nie jak dotychczas w oddziale 
Funduszu w Siedlcach lub innych lokalizacjach.

Przez kilka miesięcy funkcjonowania punktu, z jego  
porad, skorzystało już kilkadziesiąt osób. Do WFOŚiGW  
w Warszawie zostało przekazanych, za pośrednictwem Urzędu  
Gminy Wodynie, dziewięć wniosków mieszkańców na łączną 
kwotę 92.398,30 zł.

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW:
Kontakt z pracownikami  
Urzędu Gminy Wodynie  

w celu uzyskania informacji o programie:  
tel. 25 631 26 58 w. 40 

Kontakt z pracownikami Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach  

w sprawie wydawanych zaświadczeń o dochodach 
dla potrzeb programu: tel. 25 631 26 58 w. 43
Ogólnopolska infolinia programu „Czyste 

Powietrze”: tel. 22 340 40 80  
(czynna od poniedziałku do piątku w godzinach  

od 8:00 do 16:00)

Począwszy od 17 grudnia 2021 r., na podstawie art. 16 usta-
wy, o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi 
OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w 
OSP w wysokości 200 zł.

Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi 
ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył w działaniach 
ratowniczych, lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 
lat i ukończone 65 lat życia - w przypadku mężczyzn oraz 20 lat 
„strażackiego stażu” i ukończenie 60 lat – w przypadku kobiet. 
Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział 
- co najmniej raz w roku - w działaniach ratowniczych, lub ak-
cjach ratowniczych. Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnic-
twa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie 
ciągłości wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej.

Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ra-
towniczych jest dokumentacja prowadzona przez Państwową 
Straż Pożarną (od 1 stycznia 2022 r.); dokumentacja prowa-
dzona przez Państwową Straż Pożarną, lub pisemne oświad-
czenie 3 świadków (od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 
r.); pisemne oświadczenie 3 świadków (do 31 grudnia 2011 r.). 

Wymagane jest, aby co najmniej jednym ze świadków była osoba, 
która pełniła funkcje publiczne, lub była zatrudniona w urzędzie 
obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który 
ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach 
ratowniczych. Oświadczenie podlega weryfikacji przez Wójta 
Gminy Wodynie pod względem jego wiarygodności, a następnie 
jest przekazywane do komendanta miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Siedlcach w celu jego zatwierdzenia. Osobie, która 
złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 
9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do 
świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy, o 
ile w miesiącu wejścia w życie ustawy spełnia wszystkie niezbędne 
warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

Szczegółowych informacji  
na temat świadczenia ratowniczego  
można uzyskać w Urzędzie Gminy  

w Wodyniach pok. Nr 5  
lub pod nr tel. 25 631-26-58 wew. 35. 

niach. Zapraszamy do zgłaszania potrzeb w biurze spółdzielni, 
które mieści się w budynku Urzędu Gminy w Wodyniach przy 
ul. Siedleckiej 43 (I piętro). Wszelkie informacje można również 
uzyskać pod numerem telefonu 608 306 980, w godzinach pracy 
spółdzielni. 

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku  
w gminie Wodynie, każdy właściciel nieruchomości wyposażonej 
w zbiornik bezodpływowy obowiązany jest do pozbywania się nie-
czystości ciekłych w sposób systematyczny, nie rzadziej niż raz na 
kwartał, aby nie dopuścić do przepełnienia się szamba.

Raz na kwartał w Gminie Wodynie organizowane są także 
spotkania informacyjne dla mieszkańców, podczas których moż-
na uzyskać informacje na temat zasad aplikowania o środki pro-
gramowe. Takie spotkania odbyły się już m.in. w Rudniku Małym, 
Seroczynie i Wodyniach. Kolejne z nich, odbędzie się tuż po Świę-
tach Wielkiej Nocy, 25 kwietnia o godz. 14:00 w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Wodyniach. Potrzebę zorganizowania spotkania 
informacyjnego w innej lokalizacji można zgłaszać w Urzędzie 
Gminy Wodynie, bezpośrednio lub telefonicznie pod numerem 
tel.: 25 631 26 58 w. 40. 

Program Czyste Powietrze - skorzystaj z dotacji i zadbaj o środowisko!
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Nr 23/2022 (kwiecień 2022)

Pani Beata pochodzi z Czajkowa, a od 
30 lat mieszka w Szostku. Jest szczęśliwą 
żoną, mamą trojga dorosłych już dzieci  
i babcią sześciorga wnucząt. Bardzo lubi 
teatr, kino, pieczenie ciast i sprawianie 
niespodzianek swoim bliskim. Jako sołtys 
Pani Beata chce przede wszystkim god-
nie reprezentować mieszkańców, realizować 
ich pomysły, pomagać w trudnych sytuacjach,  
a także stworzyć miejsce do spotkań dla dzieci i dorosłych. 
To z pewnością się uda, bo jak sama mówi: „Nie ma rzeczy 
niemożliwych!” Spełni się więc również największe marzenie 
p. Beaty: pielgrzymka do Medjugorie.

RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY. NOWE ŚWIADCZENIE 
PRZYSŁUGUJĄCE NA DZIECI

NOWI SOŁTYSI W NASZEJ GMINIE

FAKTY SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

Początki urzędu sołtysa sięgają średniowiecza. W XII i XIII w. powoływano sołtysów we wsiach lokowanych na prawie niemieckim. Rola sołtysa i jego znaczenie w społeczności ulegały wielu 
zmianom. Szczególne znaczenie dla współczesnych sołtysów w naszym kraju było utworzenie samorządu terytorialnego (1990 r.), kiedy to stali się oni organem wykonawczym jednostki pomocniczej 
gminy – sołectwa. 11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa. To święto jest okazją, by docenić trud codziennej pracy lokalnych liderów. Tego dnia szczególnie dziękowaliśmy za ich wkład w rozwój 
gospodarczy, społeczny i kulturalny małych społeczności. W trzech sołectwach naszej gminy nastąpiły niedawno zmiany osób pełniących urząd sołtysa. Prezentujemy sylwetki Pań, którym głosami 
lokalnych wyborców powierzona została ta ważna i odpowiedzialna funkcja.

Wszystkim Paniom życzymy, aby ich działania były źródłem osobistej satysfakcji i korzyścią dla mieszkańców!

Dla Pani Wioli, zodiakalnego Skorpio-
na pozostającego - zapewne już niedługo -  
panną, Kamieniec jest rodzinną miejscowo-
ścią. Funkcję sołtysa będzie łączyła z pracą 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 
działalnością w KGW „Niezapominajka” 
i kontynuacją studiów na UPH. Lubi czytać, 
jeździć na rowerze, pracować z dziećmi i dzia-
łać na rzecz innych. Jako sołtys Pani Wioleta chce 
integrować mieszkańców, działać na rzecz poprawy jakości ich 
życia. Ponieważ lubi pracować dla innych i jest osobą wytrwałą, to 
z pewnością osiągnie postawione sobie cele!

Pani Paulina pochodzi ze Zgórznicy,  
a w Jedlinie mieszka od ośmiu lat, wraz 
z mężem i dwójką dzieci. Właśnie ro-
dzina jest dla p. Pauliny najważniejsza. 
Działanie na rzecz lokalnej społeczno-
ści, pomoc mieszkańcom, rozwiązywanie 
ich problemów i integracja – to zadania, 
które p. Paulina, jako sołtys, chce realizo-
wać z wielką sumiennością, odpowiedzialnością  
i uczciwością. Jest zodiakalnym Lwem, więc z pewnością bę-
dzie potrafiła skutecznie walczyć dla dobra swojej społecz-
ności. 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowe świadczenie dla ro-
dziców, które można otrzymać na drugie i kolejne dziecko w ro-
dzinie.  Świadczenie to przysługuje od ukończenia przez dziecko  
12 miesiąca życia, do maksymalnie 36 miesiąca. Co ważne, kapitał 
nie zależy od dochodu rodziny i wynosi w sumie do 12 tys. zł 
łącznie na dziecko. Rodzice dziecka sami decydują czy chcą otrzy-
mywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy  
w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świad-
czenia tylko raz można zmienić swoją decyzję w sprawie wyso-
kości miesięcznej kwoty świadczenia. Kapitał będzie wypłacany 
w formie bezgotówkowej, co miesiąc, na wskazany we wniosku 
numer rachunku bankowego.

Realizacją Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli pro-
wadzeniem postępowania w sprawie przyznania świadczenia  
i jego wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Wniosek o Kapitał i załączniki do wniosku mogą być składane 
wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych sys-
temów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry 
start” i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Małym, 
w odpowiedzi na ogłoszony przez Fundację KGHM 
Polska Miedź nabór, złożyła wniosek o przyznanie 
dofinansowania na zakup sprzętu strażackiego, któ-
ry uzyskał dotację w kwocie 11.200,00 zł. 

Dzięki tym środkom, jednostka z Rudnika 
Małego, zakupiła na wyposażenie dwa komplety 
sprzętu ochrony dróg oddechowych – aparatów 
powietrznych. 

Sprzęt jest już w posiadaniu strażaków ochot-
ników. 

Gratulujemy!

W ostatnim czasie, do Urzędu Gminy Wodynie, 
docierało wiele pytań dotyczących zasad przekazy-
wania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych w Oleśnicy (PSZOK). Pytania,  
w głównej mierze, dotyczyły wątpliwości, które odpady 
mogą być oddawane na PSZOK. Zgodnie z obowiązu-
jącymi, na terenie Gminy Wodynie, zasadami selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych, informujemy, 
że do punktu zbiórki w Oleśnicy mogą być oddawane: 

▶ odpady pobudowlane i poremontowe (worki po 
cemencie i innych materiałach budowlanych, tapety  
z klejem czy tynkiem, lustra, szyby okienne i zbrojo-
ne, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, drew-
no impregnowane, płyty wiórowe i MDF, styropian 
budowlany),
▶ zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (AGD, 
RTV, monitory, lampy telewizyjne, baterie), przy 
czym sprzęt ten nie musi być kompletny,

▶ leki, 
▶ tekstylia w tym ubrania,
▶ opony samochodowe,
▶ ceramika, doniczki, porcelana, kryształy, szkło sto-
łowe, szkło żaroodporne, szkła z okularów, żarówki,
▶ plastikowe doniczki, wiadra, zabawki, plastikowe 
meble.

Przypominamy również, że odpady budowlane  
i poremontowe powinny pochodzić z remontów prze-
prowadzanych przez właściciela nieruchomości, dla 
której złożona jest deklaracja o gospodarowaniu odpa-
dami komunalnymi. Gminny system odbioru odpadów 
komunalnych nie obejmuje odpadów wytworzonych  
w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.  
Odpady takie nie są odpadami komunalnymi, a przed-
siębiorcy wytwarzający takie odpady zobowiązani są do 
podpisania odrębnej umowy z firmą, która te odpady od 
nich odbierze.

- możliwości oddania na PSZOK szyb okiennych i zbrojonych,
- możliwości oddania na PSZOK tekstyliów w tym ubrań, które dotychczas oddawane były  
   w czarnym worku,
- możliwości oddania na PSZOK plastikowych doniczek, wiaderek, zabawek i mebli, 
- na PSZOK nie oddajemy styropianu opakowaniowego, który wkładamy do żółtego worka  
   i oddajemy w terminach zgodnych z obowiązującym harmonogramem

 Zmiany w porównaniu do lat poprzednich:

500 +” czyli przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, 
portal Emp@tia lub poprzez swój bank. 

Jeśli ZUS przyzna świadczenie nie będzie wydawał decyzji. 
Informację w tej sprawie wyśle na profil na PUE ZUS, a także  
mailem na adres, który podano we wniosku. 

Przepisy przewidują również zmiany w ustawie o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3, w wyniku których m.in. wprowadzone 
zostanie dofinansowanie do pobytu w żłobku, klubie dzie-
cięcym lub u dziennego opiekuna, dla dziecka nieobjętego nowym 
świadczeniem opiekuńczym, a więc będzie przysługiwać na pierw-
sze dziecko oraz na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 mie-
siąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia, czyli wtedy, gdy dziecko 
nie ma prawa do RKO. Dofinansowanie to będzie przysługiwało 
rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd 
powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Będzie ono zwią-
zane z pobytem nieobjętego rodzinnym kapitałem opiekuńczym 
dziecka, w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i będzie 
polegało na obniżeniu przez podmiot prowadzący taką instytucję, 
miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt (bez wyżywienia). Wspar-
cie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, 
nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców  
za pobyt dzieci w placówce. Dla dzieci uczęszczających do Gminne-
go Żłobka „Nenufarek” w Seroczynie wsparcie będzie miało zasto-
sowanie po 1 stycznia 2023 r., gdyż do tego dnia żłobek w Gminie 
Wodynie jest bezpłatny. 

Beata TKACZYK
SOŁECTWO SZOSTEK 

Paulina KLUCZEK
SOŁECTWO JEDLINA

Wioleta KŁOS
SOŁECTWO KAMIENIEC

OSP RUDNIK MAŁY ZE WSPARCIEM
FUNDACJI KGHM 

JAKIE ODPADY POWINNY TRAFIAĆ 
NA PSZOK W OLEŚNICY? 
ROZWIEWAMY WĄTPLIWOŚCI
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SOLIDARNI Z UKRAINĄ. KAŻDY Z NAS MOŻE POMÓC

„Z UKRAINĄ W SERCU”

GMINA WSPIERA UKRAINĘ 

Za naszą wschodnią granicą toczy się krwawa wojna. Prze-
rażające obrazy, które oglądamy za pośrednictwem mediów to 
nie film akcji, a prawdziwa rzeczywistość, z którą trudno się 
pogodzić. Ludzie z dnia na dzień zmuszeni są opuszczać swoje 
domy i szukać schronienia w piwnicach, schronach czy stacjach 
metra. Części udaje się wydostać z kraju. Trudno opisać słowami 
ich tragedię.  W odpowiedzi na krytyczną sytuację świat niesie 
pomoc mieszkańcom Ukrainy. Nasz samorząd, także nie mógł 
pozostać obojętny na los Jej obywateli. Od samego początku,  
w pełni solidaryzujemy się z naszymi sąsiadami. Całym ser-
cem jesteśmy z nimi. Kierujemy ku nim najserdeczniejsze myśli  
i wyrazy wsparcia, które płynął od naszych mieszkańców, parafii, 
organizacji, firm i instytucji. 

Na terenie Gminy Wodynie przebywa około siedemdziesięciu 
obywateli Ukrainy, 16 z nich czasowo zostało zakwaterowanych, 
dzięki życzliwości Proboszcza Parafii w Seroczynie ks. Bogda-
na Potapczuka w budynku Domu Parafialnego w Seroczynie.  
Pozostali zamieszkują w domach prywatnych, dzięki gościnności 
naszych mieszkańców. Są to kobiety i dzieci, które potrzebują 
naszego wsparcia i pomocy, by przetrwać w zupełnie nowym dla 
nich miejscu. Aby móc pomagać mądrze i długofalowo, oferowa-
na pomoc musi być jednak zaplanowana i przemyślana. W tym 
celu, 28 lutego w Urzędzie Gminy Wodynie odbyła się nadzwy-
czajna narada Wójta Gminy Wodynie Wojciecha Klepackiego  
z kierownikami jednostek organizacyjnych oraz przedstawicie-
lami ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wodynie. 
Spotkanie miało na celu skoordynowanie i zaplanowanie dzia-
łań pomocowych naszego samorządu na rzecz ofiar wojny na 
Ukrainie. Podczas spotkania, omówiono także kwestie związane  
z zabezpieczeniem sił i środków na wypadek kolejnego napływu 
uchodźców wojennych. Koordynatorem działań pomocowych 
na terenie Gminy Wodynie został wyznaczony Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Wodyniach. 

W wyniku ustaleń podjętych na spo-
tkaniu niezwłocznie zostały uruchomione 
stałe punkty zbiórki pomocy rze-
czowej w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Wodyniach, jednostkach Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Kołodziąża, Oleśni-
cy, Rudnika Małego, Seroczyna, Woli 
Wodyńskiej oraz Żebraczki. Zbiórki są 
również prowadzone w szkołach. Dzięki 
nim mogliśmy przekazać niezbędną po-
moc potrzebującym obywatelom Ukrainy, 
zabezpieczyć ich potrzeby żywieniowe, 
przekazać ubrania, chemię, środki higie-
niczne i leki. Zbiórka w dalszym ciągu 
prowadzona jest przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Wodyniach (poniedziałek-
-piątek, godz. 8:00 – 16:00). Do punktu 
zbiórki można przekazać środki czystości 
(płyny i proszki do prania, płyny do płu-
kania, płyny do mycia naczyń, płyny do 
mycia WC, szczotki do zamiatania, gąbki 
do mycia naczyń, ściereczki), artykuły hi-
gieny osobistej (mydła, szampony, płyny, 
pasty i szczoteczki do zębów, podpaski, 
chusteczki nawilżane, pampersy,) oraz żywność. Dla osób, które 
mogą wesprzeć ofiary wojny na Ukrainie, w formie finansowej, 
dzięki pomocy i wsparciu ks. Krzysztofa Buczyńskiego, zostało 
uruchomione specjalne subkonto przy Parafii w Wody-
niach, poprzez które są zbierane środki na potrzeby długofa-
lowego udzielania pomocy, a także zakupu produktów i usług 
których nie obejmują prowadzone zbiórki (np. leki na receptę, 
opał, zakup usług zdrowotnych, potrzebnego sprzętu itp.). Ra-
chunek prowadzony jest przez Bank Spółdzielczy w Siedlcach o/
Wodynie o numerze: 69 9194 0007 0050 0337 2000 0050.  Osoby  
i instytucje chcące zaoferować pomoc w innej formie niż rzeczo-
wa i finansowa mogą zgłaszać potrzebę jej udzielenia poprzez 
uruchomioną gminną infolinię o nr tel. 797 197 427. Po-
moc ta może dotyczyć np. chęci opieki nad dziećmi, organizowa-
nia im zajęć (np. nauki języka), ofert pracy dla uchodźców, trans-
portu, pomocy psychologicznej, prawnej, wsparcia tłumacza. 

W przeddzień pierwszego dnia wiosny, 20 marca we wszyst-
kich Parafiach na terenie Gminy zorganizowano koncerty chary-
tatywne, podczas których rozprowadzano „cegiełki” i zbierano 

Jednym z działań podejmowanych na rzecz pomocy uchodźcom 
wojennym z Ukrainy były koncerty charytatywne, które odbyły się  
w niedzielę, 20 marca, w kościołach parafialnych w Rudzie Wolińskiej, 
Wodyniach i Seroczynie, pod wspólnym tytułem „Z Ukrainą w sercu”. 
Koncerty miały formułę misterium słowno-muzycznego, a ich wyko-
nawcami byli Natalia i Aleksander Jurkowcy, absolwenci Akademii 
Muzycznej w Kijowie, artyści ukraińscy mieszkający w Polsce i tworzą-
cy duet „Klasyczne Anioły”. Koncerty były niewątpliwie wspaniałym 
wydarzeniem artystycznym, a jednocześnie przeżyciem duchowym. 
Piękne brzmienie bandury i głosów, głębokie treści przekazywane 
w tekstach utworów i świadectwie wiary stworzyły niepowtarzalny 
nastrój zadumy, refleksji i zamyślenia. Wiele serc słuchaczy zabiło 
mocniej i w niejednym oku pojawiła się łza wzruszenia. 

Uczestnicy koncertów otrzymali pamiątkowe cegiełki, a prze-
prowadzana przez wolontariuszy zbiórka zakończyła się pięknym 
efektem: na specjalne subkonto Parafii w Wodyniach zostanie 
wpłacone 6.487,00 zł! To wielka ofiarność, która z pewnością zo-
stanie wykorzystana dla dobra potrzebujących pomocy. Dziękujemy  
za udział, ofiarność i świadectwo współczucia, i solidarności z ofia-
rami rosyjskiej inwazji i wojny! Dziękujemy również wspaniałym 
artystom i wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego 
ważnego działania i wydarzenia.

ofiary na rzecz pomocy uchodźcom czasowo przebywającym 
na terenie gminy Wodynie. Szczerzej na ten temat przeczytacie 
Państwo w oddzielnym materiale. 

W miarę potrzeb będziemy rozważali urucho- 
mienie innych form pomocy. Zachęcamy wszystkich 
do zaangażowania się w pomoc instytucjonalną i in-
dywidualną dla naszych sąsiadów, którzy doświadczają 
niewyobrażalnej tragedii. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy do tej pory aktywnie zaangażowali się w pomoc. 

Dzięki podjętym, w drugiej połowie marca br., re-
gulacjom ustawowym, pomoc uchodźcom jest bardziej 
sformalizowana. Ustawa gwarantuje legalność pobytu 
obywatelom Ukrainy, którzy wjechali z Ukrainy do 
Polski od początku rosyjskiej inwazji, przez okres  
18 miesięcy. Na mocy specustawy uchodźcy mogą 
ubiegać się o nadanie numeru PESEL i założyć Profil 
Zaufany. Pozwoli im to podjąć w Polsce pracę i uzyskać 
dostęp do opieki zdrowotnej. Przysługiwać im będzie 
także doraźna pomoc finansowa. Zgodnie z ustawą 
dostaną oni jednorazowo 300 zł na osobę, będą mogli 
ubiegać się o świadczenia rodzinne i „500 +”. Regula-
cja umożliwia też wypłatę świadczeń tym, którzy za-
pewniają wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom  
Ukrainy. Pieniądze będą wypłacane za okres maksy-
malnie 60 dni. 
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FERIE Z GOK I GBP

DLA NASZYCH KOCHANYCH PAŃ

URSZULA DUDZIAK ODWIEDZIŁA KLUB SENIORA W SEROCZYNIE 

DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W WODYNIACH

KULTURA

1 marca w Polsce obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Ustanowione 11 lat temu święto jest poświę-
cone żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego 
podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i reżimowi 
komunistycznemu. W Gminie Wodynie, każdego roku, obchody 
tego święta organizowane są przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Wodyńskiej. Tak było także i w tym roku. 

„Kobieta po prostu widzi rzeczy, których mężczyźni nie sa w 
stanie zauważyć” - to niewatpliwie prawda, którą pięknie wyraził 
Paulo Coelho. Za to, i za wiele, wiele inych wyjątkowych „zdol-
ności” Pań, mężczyźni zawsze pozostają im bardzo wdzięczni, 
a szczególny tego wyraz dają w szczególnym dniu – Dniu Ko-
biet. Dla GOK też jest to bardzo ważny dzień w kalendarzu. W 
tym roku zaplanowany został min. koncert muzyczny „Dla Pań 
– Love Song’s”, jednak w związku z dramatycznymi wydarzenia-
mi w Ukrainie, po konsultacji z władza-
mi samorządowymi, postanowiliśmy, że 
dokonamy zmian w ofercie koncertowej 
i w innym terminie pojawią się muzyczne 
propozycje w nieco mniej rozrywkowym 
nastroju (piszemy o tym w innym mate-
riale). Przygotowaliśmy za to, wspólnie 
z GBP, wystawę „Głosem kobiety”, czy-
li kilkanaście cytatów słynnych kobiet 
- gwiazd kina, naukowców i polityków 
-  mówiących o…kobietach i ich życiu. 
Wszystkie zdania niewątpliwie prawdzi-
we i mądre, bo wypowiedziane…głosem 
kobiety! Podczas warsztatów „Wiosenne 
kwiaty” Panie seniorki z Wodyń wykonały piękne krokusy. To 
spotkanie było również okazją do życzeń i słodkiego poczęstunku 
oraz rozmowy na temat planów i przyszłych działań i powrotu 
systematycznych spotkań, do których, po pandemicznej przerwie, 
wszyscy tęsknimy. 8 marca był w naszym kalendarzu dniem spo-

Urszula Dudziak to światowej sławy polska pio-
senkarka jazzowa, kompozytorka, autorka tekstów 
i pisarka. Nagrała ponad 50 albumów studyjnych. 
Współpracowała z artystami, takimi jak Pectus, Voo 
Voo, Ryszard Rynkowski czy Reni Jusis, a także z za-
granicznymi wykonawcami, takimi jak m.in. Bobby 
McFerrin, Sting czy Flora Purim. Znana jest także 
jako jurorka popularnego programu telewizyjnego 
The Voice of Poland. Kilka lat temu swoje życie zwią-
zała z sąsiednią gminą Domanice, gdzie pobudowała 
dom i zamieszkała. 

Artystka chętnie bierze udział w lokalnych inicja-
tywach i spotkaniach, 27 grudnia 2021 r. odwiedziła 
Klub Seniora w Seroczynie. Piosenkarka opowie-
działa seniorom o swoim życiu, o tym jak postępować by być 
szczęśliwym człowiekiem. Opowiedziała historię swojego życia, o 
tym jak z wielkigo miasta trafiła do małej wsi i co sprawiło że zna-

W ostatnią niedzielę lutego, na znak uczczenia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych, w Kościele Parafialnym w Wodyniach odpra-
wiona została, przez Ks. Krzysztofa Buczyńskiego, uroczysta Msza 
Święta. Tuż po niej, jej uczestnicy, udali się w pochodzie pod Po-
mnik Żołnierzy Niezłomnych, gdzie poprzez złożenie symbolicz-
nych wiązanek oddali hołd wszystkim poległym bohaterom. 

W uroczystości udział wziął wójt Gminy Wodynie Wojciech 
Klepacki.  

lazła tam swoje miejsce na ziemi.Seniorzy w ramach podziękowań 
podarowali Pani Urszuli szopkę bożonarodzeniową wykonaną na 
warsztatach w Klubie. To inspirujące spotkanie zostało zorgani-

zowane dzięki wsparciu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Ziemi Siedleckiej. 

Zimowa przerwa w zajęciach szkolnych jest dla wielu oka-
zją do podróży i organizowania czasu wypoczynku w atrakcyj-
nych miejscach. Dla wielu, ale nie dla wszystkich, dlatego też 
w tym okresie GOK tradycyjnie intensyfikuje swoje działania, 
aby wspomóc rodziców, a dzieciom „wypełnić 
czas”. W tym roku, do współpracy w szerszym 
zakresie zaprosiliśmy również naszą Bibliotekę.

Oferta zajęć i wydarzeń była dosyć urozma-
icona, chociaż nieco ograniczona trwającymi 
jeszcze w czasie ferii obostrzeniami sanitar-
nymi. W normalnym wymiarze swoje zajęcia 
realizowały stałe sekcje: muzyczna i plastycz-
na. Dużym zainteresowaniem, szczególnie 
najmłodszych, cieszyły się zajęcia „GAZ”, czyli 
Gry-Animacje-Zabawy. W spotkaniach tej gru-
py uczestniczyło kazdorazowo ok. 20 dzieci, 
które swoją radością i uśmiechem wypełniały 

cały Ośrodek. To właśnie głównie do tej grupy, w jeden z feryjnych 
wieczorów, zawitał Clown Resorek ze swoim przewodnikiem po 
świecie iluzji. W ofercie GOK pojawiły się też zajęcia warsztato-
we realizowane poza siedzibą Ośrodka, Odwiedziliśmy świetlice 
wiejskie w Seroczynie i Rudniku Małym, oraz szkołę w Rudzie 
Wolińskiej. Odbyły się również warsztaty scrapbookingu zor-

tkania sekcji muzycznej i plastycznej, które w swoim 
programie również skupiły się na temacie Święta 
Kobiet.

Obchody Dnia Kobiet i połączone z nim obcho-
dy Dnia Mężczyzn obchodzone były także w Klubie 
„Senior +” w Seroczynie. Klubowicze świętowanie 
rozpoczęli w tym roku już w poniedziałek, 7 mar-
ca. Tego dnia gościli na warsztatach zaprzyjaźnioną 

florystkę, która tym razem uczyła 
Klubowiczów wykonywania nowo-
czesnej kompozycji układania kwia-
tów flower box. Uczestnictwo w tych 
warsztatach zaowocowało pięknymi 
bukietami  wykonanymi własnoręcznie przez Se-
niorów z Klubu. Kolejnym etapem obchodów, 
był występ w dniu 9 marca zespołu „Nadzieja”. 
Stroje i utwory prezentowane przez Panie z ze-
społu, nawiązywały do „Nocy i Dni” z którymi od 
kilku lat kojarzona jest gmina Wodynie. Podczas 
występu zespołu, Seniorzy mogli przyłączyć się 
do wspólnego śpiewania. Zakończeniem święto-
wania Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn były wspólne 

rozmowy przy kawie.
Może trochę ciszej, niż planowaliśmy, minąło tegoroczne 

Święto Kobiet, ale tak po prostu czasem trzeba i wypada…A Pa-
niom, niezmiennie, życzymy trzystu sześćdziesięciu pięciu Dni 
Kobiet w roku!

ganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Miłośnicy 
Play Station i futbolowych potyczek „na ekranie” rywalizowali 
w zorganizowanym po raz pierwszy Turnieju FIFA22 o Pu-
char Wójta Gminy. Nasza sala widowiskowa zamieniła się w 
„stadiony świata”, a na duzym ekranie można było zobaczyć 
emocjonujące mecze i widowiskowe akcje. Wszyscy uczestni-

cy otrzymali pamiątkowe dyplomy i sportowe 
upominki przekazane przez dyr. Zespołu Szkół 
w Seroczynie p Mariolę Olejnik. Dziękujemy! 
Puchar Wójta Gminy zdobył Paweł Eleryk, któ-
ry w finale pokonał Anoniego Maciejewskiego, 
a trzecie miejsce zajął Kuba Kania.

Ferie, jak to zwykle bywa, minęły niestety 
bardzo szybko. To był intensywny, ale dobry 
czas! Mamy nadzieję, że także dla tych, którzy 
skorzystali z naszego zaproszenia do wspólnego 
„feriowania”. A skoro czas tak szybko płynie, to 
całkiem niedługo…będziemy „wakacjować”!
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BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
W RUDZIE WOLIŃSKIEJ

„ORTOGRAFIA – 
NIE TAKA 
STRASZNA!!!” – 
SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
W WODYNIACH

2 8  p a ź d z i e r n i k a  2 0 2 1  r.  
w Szkole Podstawowej w Wody-
niach odbył się Ogólnopolski Kon-
kurs „Orzeł Ortograficzny”. Kon-
kurs ortograficzny przeznaczony 
był dla uczniów od klasy II do klasy 
VIII szkoły podstawowej i rozgrany 
został w czterech kategoriach wie-
kowych: klasa II, klasy III-IV, klasy 
V-VI, klasy VII-VIII. Test składał 
się z 21 pytań i trwał 45 minut. Z ra-
dością informujemy, że uczniowie 
naszej szkoły w tegorocznej edycji 
konkursu wykazali się dużą wiedzą, 
uzyskując bardzo wysokie wyniki. 

Wśród laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł  
Ortograficzny” znaleźli się:
■ Aleksandra Pawlak kl. 4 5. miejsce w kraju
■ Oliwia Szostek kl. 5 6. miejsce w kraju
■ Nikola Rogala kl. 5 12. miejsce w kraju
■ Julia Obloza kl. 6 6. miejsce w kraju
■ Natalia Dawidek kl. 7 5. miejsce w kraju
■ Aleksander Cizio kl. 8b 1. miejsce w kraju
■ Amelia Kublik kl. 8b 3. miejsce w kraju
■ Magdalena Mielczarz kl. 8b 7. miejsce w kraju
■ Adrianna Uścińska kl. 8a 10. miejsce w kraju
■ Bartosz Wideński kl. 8b 11. miejsce w kraju
■ Julita Osik kl. 8a 12. miejsce w kraju.

Wszystkim laureatom tego konkursu serdecznie gratulujemy!
  Anna Kielak

BIWAK SZKOLNY 
W RUDZIE  
WOLIŃSKIEJ

OŚWIATA

Noc w szkole stała się już częścią programu wychowawcze-
go najstarszych klas. Jest to sprawdzająca się forma integracji 
uczniów. Pozwala też na lepsze poznanie ich osobowości i relacji 
między nimi panujących. Uczniowie klas VII i VIII spędzili noc  
w szkole z piątku na sobotę. Dla uczniów klasy VIII była to już ko-
lejna taka noc, więc to oni byli gospodarzami. Mogli wtajemniczyć 
młodszych kolegów, jak wygląda szkoła z perspektywy, kiedy nie 
trzeba przychodzić do niej rano z odrobionymi lekcjami i głową 
pełną wiedzy. Ale także jako miejsca, gdzie można zorganizować 
coś nietypowego, dobrze się bawić i miło spędzić czas, przy okazji 
lepiej się integrując. Wszyscy stawili się w szkole jeszcze przed 
umówioną godziną, a więc przed 19.00. Na początek zostało przy-
gotowane miejsce do spania, ale tyko nieliczni deklarowali, że po 
północy już się położą. Większość twierdziła, że nie zmruży oka. 
Za sypialnię miała posłużyć sala klasy VIII. Kiedy już emocje 
opadły sporządzony został kontrakt. Miał on ułatwić wzajemne 
funkcjonowanie przez całą noc. Po podpisaniu ustaleń można 
było rozpocząć imprezę. Chwilą wytchnienia okazała się przerwa 
na posiłek. I choć godzina nie sprzyjała, bo była już 21, ucznio-
wie zgodnie usiedli do wspólnej kolacji i spożyli gorącą pizzę.  
To dało im dodatkowy zastrzyk energii do dalszego „buszowania” 
po szkole. W atmosferze akceptacji i życzliwości oglądali film, 
grali w planszówki oraz sprawdzali sprawność fizyczną grając  
w siatkówkę. Zabawom nie było końca. Wszystko było zaplano-

wane aż do samego rana.  
Nie dało się zmęczyć uczniów. 
Sen, dla nielicznych tylko, był 
krótki, a ranne porządki in-
tensywne… O 6.30  wszyscy 
rozeszli się do domów. Czy 
wyspani? Chyba nie. Chociaż 
zgodnie twierdzili, że spać im 
się nie chce.

Nad bezpieczeństwem 
uczniów podczas nocy w szko- 
l e  c z u w a l i  n au c z yc i e l e :  
p. Anna Osiak, p. Bożena No-
wak  i p. Tomasz Osiński.

 Anna Osiak

ści społeczne, pozwala czuć się 
potrzebnym, organizować wolny 
czas, jak również niesie za sobą 
duże wartości wychowawcze, 
kształtujące kreatywność, odpo-
wiedzialność, samodzielność, za-
radność i otwartość na drugiego 
człowieka. 

W ostatnim czasie młodzi 
wolontariusze Zespołu Szkół 
w Wodyniach uczestniczyli  
w różnych akcjach  i zbiórkach 
na rzecz naszej lokalnej społecz-
ności:
• Akcja „Szkoła Pamięta”- od-
wiedzenie miejsc pamięci naro-

dowej i zapalenie zniczy przy pomnikach. 
• Sprzątanie zapomnianych grobów na pobliskim cmentarzu, 
zapalenie zniczy przed Świętem Wszystkich Świętych. 
• Współpraca z ZOL w Oleśnicy - wykonanie przez dzieci bożo-
narodzeniowych kartek z życzeniami dla pensjonariuszy wraz 
z ozdobnymi aniołkami.  
• Zbiórka używanej odzieży dla potrzebujących na rzecz Fundacji 
Bieszczadzkie Anioły.
• Zbiórka żywności i środków chemicznych dla Siostry Pustelnicy 
mieszkającej na terenie naszej gminy. 
• Organizacja Dnia Wolontariusza - wykonanie gazetek 
okolicznościowych, organizacja kiermaszu słodkości i sprzedaż 
własnych wypieków. Zebrane pieniądze przekazane zostały na 
Domowe Hospicjum w Siedlcach oraz dla dzieci z naszej szkoły 
wymagających wsparcia finansowego m.in. na turnusy rehabilita-
cyjne. 
• Stała zbiórka plastikowych nakrętek oraz udział w bożona-
rodzeniowym kiermaszu, z którego również środki przekazane 
zostały na rzecz niepełnosprawnego dziecka z Samorządowego 
Przedszkola w Wodyniach. 
• Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, czyli zbiórka drob-
nych monet na rzecz Towarzystwa Nasz Dom, które to niesie 
pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci nie wychowujących 
się w swoich rodzinach. 
• Pomoc dla Ukrainy - zbiórka najpotrzebniejszych produktów 
dla wojennych uchodźców przebywających na terenie Gminy 
Wodynie oraz zbiórka pieniężna do puszek prowadzona w szkole 
przez Szkolne Koło Wolontariatu. 

Jak mówiła Matka Teresa z Kalkuty „Nie możemy robić rze-
czy wielkich, ale możemy robić rzeczy małe z wielką miłością”. 
Dlatego wolontariat to świetny sposób na realizację swoich pasji, 
zainteresowań, sposób na aktywne i pożyteczne wykorzystanie 
swojego wolnego czasu. Działalność w szkolnym wolontariacie 
daje możliwość pomocy innym, a także i samemu sobie. Pamię-
tajcie! Pomaganie wzmacnia!   

Agnieszka Płatkowska

WOLONTARIAT W ZESPOLE SZKÓŁ 
W WODYNIACH

Zapewne każdy z nas nie raz 
spotkał się z pojęciem „wolonta-
riat”, pochodzącym od łacińskiego 
słowa voluntas i oznaczającym do-
browolność. Zastanówmy się za-
tem czym jest wolontariat szkolny? 
Otóż jest to dobrowolna, świadoma 
i bezpłatna działalność, organizo-
wana przez organy szkolne. Akcje 
i przedsięwzięcia, podczas których 
wolontariusze, jako członkowie 
szkolnej społeczności, wykonują 
nieodpłatną pracę na rzecz spo-
łeczności lokalnej, osób potrzebu-
jących lub środowiska naturalnego.  
W ostatnim czasie wolontariat stał 
się najpopularniejszą formą działalności nie tylko lokalnej, ale  
i w całej Polsce. W naszej szkole od kilku lat również działa Szkol-
ne Koło Wolontariatu zrzeszające uczniów klas VII-VIII. Mimo 
tego co na ogół się sądzi, wolontariat nie jest tak do końca bez-
interesowną formąaktywności, ponieważ daje wolontariuszom 
mnóstwo korzyści: rozwija zainteresowania uczniów, umiejętno-

W marcu br. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej wzięła 
udział w projekcie Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Tropem 
Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Wydarzenie o za-
sięgu międzynarodowym zostało zorganizowane w ramach Naro-
dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to jednocześnie 
największy bieg pamięci w Polsce.

Głównym celem tego zadania jest propagowanie działalności 
Żołnierzy Wyklętych, bohaterów antykomunistycznego podzie-
mia niepodległościowego w latach 1945-1963, osób represjono-
wanych lub takich, które ryzykowały własnym życiem lub inter-
nowaniem z powodu pomocy udzielanej żołnierzom walczącym  
z komunizmem w Polsce oraz popularyzacja biegania, jako naj-
bardziej dostępnej formy rekreacji.

NAJLEPSI W POSZCZEGÓLNYCH  
KATEGORIACH BIEGOWYCH OKAZALI SIĘ:

1. Marcin Skóra – klasa IV, 
2. Damian Żydak – klasa VI,
3. Bartosz Adamiak – klasa VII.

Zwycięzcy otrzymali pakiety startowe, pakiety dla najlep-
szych biegaczy oraz pamiątkowe medale. Organizacja tego biegu 
to jedna z form włączenia społeczności szkolnej w obchody 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz populary-
zacja kreatywnych i twórczych działań upamiętniających. 

Kamil Stanisławowski 
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BAL PRZEBIERAŃCÓW W ŻŁOBKU

TOP REGIONU 2021 DLA GMINY WODYNIE
Inwestycja budowy i utworzenia Gminnego Żłobka „Nenufa-

rek” z siedzibą w Seroczynie zajęła trzecie miejsce w Plebiscycie 
TOP REGIONU 2021 Regionalnego Portalu Informacyjnego 
Podlasie24.pl i Katolickiego Radia Podlasie w kategorii Inwesty-
cja Roku 2021 w Regionie. 

Uroczystość nagrodzenia laureatów odbyła się 12 stycznia br. 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Nowym Opolu podczas 
świątecznego spotkania samorządowców i przyjaciół Katolic-
kiego Radia Podlasie i portalu Podlasie24.pl. Dyplom podczas 
uroczystości odebrał wójt gminy Wodynie Wojciech Klepacki.

Inwestycja zajęła zaszczytne miejsce na podium dzięki dużej 
liczbie oddanych głosów w internetowym plebiscycie, za które 
władze Gminy Wodynie serdecznie dziękują wszystkim miesz-
kańcom regionu!

WARSZTATY  
MALOWANIA
KOSZULEK  
W SZKOLE  
PODSTAWOWEJ  
W RUDZIE  
WOLIŃSKIEJ

Własny pomysł, autorski projekt, własnoręczne wykona-
nie… tak najkrócej można określić ideę, która przyświecała przy 
warsztatach malowania koszulek, które odbyły się 9 i 10 marca br.  
w Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej pod skrzydłami pla-
styków ze Stowarzyszenia Tutajteraz - p. Agnieszki Janiszewskiej  
i p. Piotra Jurkowskiego.

Uczniowie przynieśli swoje koszulki, a prowadzący warsztaty 
zapewnili im niezbędne  materiały, które pozwoliły uczestnikom 
wcielić się w projektantów mody. Etap projektowy zakładał nanie-
sienie własnego pomysłu na koszulkę, poprzez szablony, piecząt-
ki specjalistyczne  oraz wielobarwne farby, tworząc oryginalne  
i wyjątkowe zdobienia. Prowadzący zajęcia na bieżąco udziela-
li młodym twórcom wskazówek technicznych. Zwieńczeniem 
warsztatów był pokaz ozdobionych koszulek. Każda praca była 
wyjątkowa, efektowna  i oryginalna.

Katarzyna Rosada

W dniach 4-9.03.2022 r. uczniowie klas IV-VIII Szkoły Pod-
stawowej w Seroczynie uczestniczyli w warsztatach językowo-kul-
turowych. Warsztaty przeprowadzili wolontariusze z Fundacji 
Rozwoju Międzykulturowego EBU. Szkoła gościła osoby z Fran-
cji, Włoch i Hiszpanii. Julia, Eva, Moell, Olivia, Antonio, Marta  
i Simona przybliżyli uczniom kulturę i języki swoich krajów oraz 
poprowadzili zajęcia językowe w formie gier i zabaw. Uczniowie 
chętnie uczestniczyli w zajęciach, zadawali wiele pytań.

Spotkanie wielokulturowe było praktycznym wykorzystaniem 
języka angielskiego, ponieważ goście mówili tylko w tym języku.

Dzięki współpracy szkół, wolontariusze odwiedzili również 
szkołę w Wodyniach.

Agata Waszczak

Bal przebierańców to jedno 
z wydarzeń w kalendarzu żłobka 
na które dzieci czekają z utęsknie-
niem. To dzień kiedy dzieci mogą 
przeistoczyć się w inne osoby, 
przebrać za swoich ulubionych bo-
haterów z książki czy bajki. W Ne-
nufarku ten dzień przypadł na Tłu-
sty Czwartek więc oprócz dobrej 
zabawy, dzieci mogły również zjeść 
pyszne oponki które zaserwowały 
Panie z kuchni.  Wróżki, Pszczółki, 
Dinozaur, Zygzak McQueen, Su-
permen…. Sprawiły, że ten dzień 
w Gminnym Żłobku „Nenufarek” 
był bajeczny.

Magdalena Składanowska

8 marca swój dzień świętowały 
dziewczynki ze żłobka „Nenufa-
rek”.  Tradycyjnie chłopcy ofiaro-
wali dziewczynkom jak i paniom 
pracującym w żłobku kwiaty.  
Nawet wśród tak małych dzieci jak 
żłobkowe, można było zauważyć 
wyjątkowość tego dnia. Chłopcy 
dumnie wręczali kwiaty, a dziew-
czynki z powagą je przyjmowały. 
To jeden z wielu dni w roku dzię-
ki którym możemy uczyć nasze 
dzieci podtrzymywania tradycji. 

Magdalena Składanowska

DZIEŃ KOBIET W NENUFARKU

ZAGRANICZNI KOLEDZY W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W SEROCZYNIE
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CZY TO JUŻ UZALEŻNIENIE? WYKONAJ 
ANONIMOWY TEST I POZNAJ SWÓJ WYNIK

DLA KOGO
DODATEK  
OSŁONOWY?  
WYWIAD  
Z KIEROWNIKIEM 
GOPS 

W ostatnich latach, na terenie Gminy Wodynie, zauważalny 
jest znaczny wzrost osób nadużywających alkoholu. Przejawia 
się to także w liczbie procedur podejmowanych przez Gminną  
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wody-
niach. Tylko w roku 2021 Komisja prowadziła 11 postępowań  
o zobowiązanie do leczenia odwykowego. W pierwszym kwartale 
2022 r. wpłynęły dwa kolejne, nowe wnioski. W większości przy-
padków ich inicjatorami byli członkowie rodzin osoby uzależ-
nionej, którzy nie radzą sobie z sytuacją panującą w ich domach.  
Rodziny, które borykają się z problemem uzależnienia w następ-
stwie najczęściej są także dotknięte przemocą w rodzinie, pro-
blemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz bardzo często ubó-
stwem. W aż 80% osoby nadużywające alkoholu nie dostrzegają 
swojego problemu i nie zgadzają się na podjęcie leczenia. 

Bardzo dobrym sposobem na sprawdzenie, czy spożywany 
przez nas alkohol, jest już zachowaniem ryzykownym oraz czy 
może być już powodem do naszych obaw, jest test, który został 
opracowany przez Światową Organizację Zdrowia. Zachęca-
my Państwa do anonimowego jego wypełnienia i sprawdzenia  
swojego wyniku. 

Dla potrzeba badania przyjmijmy, że 1 porcja to 250 ml piwa 
o mocy 5% lub 100 ml wina o mocy 12% lub 30 ml wódki o mocy 
40%. 

INTERPRETACJA UZYSKANEGO WYNIKU: 
Poniżej 8 punktów

Picie na poziomie niskiego ryzyka szkód. Picie tego ro-
dzaju nie powinno skutkować problemami, zwłaszcza jeśli w pyta-
niach 4, 5 i 6 osoba wypełniająca odpowiedziała „nigdy”.

Od 8 do 15 punktów
Wynik oznacza picie ryzykowne. Pijący może jeszcze nie 

odczuwać negatywnych skutków picia. Jeżeli jednak nie nastąpi 
ograniczenie ilości i częstości spożywania alkoholu, negatywne 
konsekwencje nadużywania alkoholu  na pewno się pojawią.

Od 16 do 19 punktów
Wynik wskazuje na szkodliwe spożywanie alkoholu, 

czyli wzór picia, który już powoduje szkody zdrowotne, fizyczne, 
psychologiczne i społeczne, choć nie występuje uzależnienie od 
alkoholu. Wynik ten oznacza, że zdecydowanie należy ogra-
niczyć częstotliwość i ilość wypijanego alkoholu!

20 punktów i więcej
Wynik wskazuje, że prawdopodobnie doszło do uzależnienia 

od alkoholu. Warto sprawdzić to podejrzenie w rozmowie ze spe-
cjalistą w poradniach terapii uzależnienia od alkoholu.

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku 
osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy 
Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny 
energii, gazu i żywności. Stawki dodatku osłonowe-
go, wyniosą rocznie od 400 zł dla osób samotnych  
do 1437,50 zł dla największych gospodarstw domo-
wych. Takie rozwiązanie pozwoli na wsparcie rodzin, 
które dotknął wzrost cen energii i żywności. W Gminie 
Wodynie obsługą i wypłatą świadczeń zajmuje się 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach. 
Komu przysługuje to świadczenie i w jaki sposób 
mieszkańcy Gminy Wodynie mogą je uzyskać zapy-
taliśmy Panią Marlenę Paczek Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wody-
niach. 

Redakcja: Pani Kierownik, 
komu przysługuje dodatek 
osłonowy?

M.P.: Dodatek przysługuje 
każdej osobie, której przeciętny 
miesięczny dochód netto nie prze-
kracza 2100 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym, bądź 1500 zł  
na osobę w gospodarstwie wielo-
osobowym. Aby móc otrzymać to 
świadczenia należy złożyć wniosek w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Wodyniach, który został wyznaczony przez Wójta Gminy do ob-
sługi tych świadczeń. Wniosek można złożyć w formie papierowej  
w siedzibie Ośrodka przy ul. Siedleckiej 43 w Wodyniach lub  
elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP w terminie do 31  
października br. 

Redakcja: Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą 
do OPS, aby móc złożyć wniosek?

M.P: Co do zasady do wniosku nie są wymagane żadne za-
łączniki. Po otrzymaniu wniosku pracownicy weryfikujący wnio-
sek, sami uzyskują dane od właściwych organów, na podstawie 
których weryfikują prawo do świadczenia. Do wniosku o wypłatę 
dodatku osłonowego, w zależności od okoliczności indywidu-
alnej sprawy, możemy być poproszeni o dodatkowe dokumenty 
lub oświadczenia dotyczące np. zasądzonych alimentów oraz 
potwierdzeń ich zapłaty. Przy sobie należy mieć także dokument 
potwierdzający tożsamość. 

Redakcja: Jaka jest wysokość świadczenia?
M.P.: Kwota dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby 

osób wchodzących w skład rodziny, a także od źródła ogrzewania 
naszego domu. Przykładowo jednoosobowe gospodarstwo domo-
we otrzyma 400 zł, przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 
2100 złotych, a jeżeli głównym źródłem ogrzewania domu jest 
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy 
na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi 
kwota świadczenia wzrośnie do 500 zł. W przypadku gospodar-
stwa 2-3 osobowego kwota świadczenia wyniesie 600 zł, jeżeli 
dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę lub 
750 zł w przypadku gdy ponadto dom ogrzewany jest węglem lub 
paliwami węglopochodnymi. Im rodzina jest większa, tym kwota 
dodatku będzie wyższa. By otrzymać wyższy dodatek w związku 
z ogrzewaniem naszego domu węglem lub paliwami węglopo-
chodnymi, konieczny jest wpis źródła ogrzewania do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków. Warto zaznaczyć, że przy ob-
liczaniu dodatku obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za 
złotówkę co oznacza, że dodatek osłonowy będzie przyznawany 
nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodat-
ku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna 
kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł. 

Redakcja: Czy osoba zarabiająca pensję minimalną 
(3010 zł brutto w 2022 roku) otrzyma dodatek osło-
nowy?

M.P.: Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla 
potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na pod-
stawie dochodów osiągniętych w roku 2020 w przypadku wniosku  
o dodatek osłonowy złożonego do dnia 31 lipca 2022 roku lub 
roku 2021 w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia  
1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku. Zatem pensja mini-
malna uzyskana w 2022 roku nie będzie brana pod uwagę.

Redakcja: Jak mieszkaniec dowie się o przyznaniu 
dodatku osłonowego? 

M.P. Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania 
decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana 
na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. 
Osoby, które takiej poczty nie mają mogą odebrać informację 
bezpośrednio w ośrodku. Natomiast, odmowa przyznania do-
datku, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku wymaga już 
wydania decyzji administracyjnej.

Redakcja: Czy mieszkańcy otrzymali już pierwsze 
wypłaty tego świadczenia?

M.P.: Otrzymaliśmy już 671 wniosków mieszkańców o ustale-
nie prawa do tego świadczenia. Tuż z końcem marca wypłaciliśmy 
dodatki o wartości ponad 220 tys. zł. Świadczenia wypłacane są 
zgodnie z kolejnością składania wniosków. Pozostałe świadczenia 
będą wypłacane na bieżąco, w miarę otrzymywanych dotacji,  
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, na ich 
wypłatę. Są jeszcze mieszkańcy, którzy nie złożyli wniosku,  
a jest on konieczny, aby na ich rzecz ustalić prawo do świadczenia. 
Wszystkich zachęcamy, aby uczyniły to jak najszybciej. 

Dziękujemy za rozmowę!
Suma Pana/Pani punktów: [. . . . . . . . . . . . . . . . ]

Ograniczanie picia alkoholu może wymagać wielu 
prób. Każda, choćby czasowa, poprawa to z pewnością 
zmiana na lepsze. Jeśli mimo podejmowanych starań 
nie udaje się ograniczyć picia w ciągu kilku tygodni, 
warto skontaktować się z Gminną Komisją Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Wodyniach lub 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wodyniach 
i zapytać w jaki sposób możesz sobie profesjonalnie 
pomóc. Listę placówek leczenia uzależnień z terenu 
Polski można znaleźć na stronie Państwowej Agen-
cji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – linki  
do adresów ze strony: http://www.parpa.pl/ index.php/
placówki-lecznictwa.

OPASKI 
BEZPIECZEŃSTWA 
DLA WODYŃSKICH  
SENIORÓW 

Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022,  
to nowy rządowy projekt społeczny, do którego przystąpiła 
Gmina Wodynie. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa 
oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu 
zamieszkania osób starszych. Dzięki jego realizacji senior, 
który zakwalifikował się do projektu nieodpłatnie otrzyma 
opaskę bezpieczeństwa, która będzie sprawowała nad nim 
„opiekę na odległość”. Co to oznacza? Oprócz sensorów po-
miarowych (pomiar ciśnienia krwi, pulsu, saturacji czy tem-
peratury) opaska, która trafi do seniora będzie wyposażona 
w przycisk bezpieczeństwa, który skontaktuje go z telecen-
trum pomocy, a w razie konieczności niezwłocznie na miej-
sce wezwie odpowiednie służby (np. karetkę pogotowia). 

O opaskę mogły ubiegać się samotne osoby starsze 
oraz seniorzy w rodzinach, którym najbliższe osoby, z róż-
nych względów, nie mogą zapewnić wystarczającej opieki.  
Warunkiem otrzymania opaski było zamieszkiwanie  
na terenie Gminy Wodynie, ukończenie 65 roku życia,  
a przede wszystkim jak najszyb-
sze zgłoszenie się z formularzem 
zgłoszeniowym, bowiem liczba 
seniorów objętych wsparciem 
będzie uzależniona od kwoty 
otrzymanej dotacji na ich zakup  
ze środków Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Warszawie. 

Opaski będą przekazywane 
seniorom do wyczerpania zapa-
sów według kolejności zgłoszeń.
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KOLEKTYW POMAGA POTRZEBUJĄCYM

WYBRANO NOWE WŁADZE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 
ZIEMI SIEDLECKIEJ 

DELEGACI Z GMINY WODYNIE WZIĘLI UDZIAŁ W V ZJEŹDZIE  
ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP W SIEDLCACH 

POLITYKA SPOŁECZNA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Dla Klubu Sportowego „Kolektyw Oleśnica” grudzień jest 
miesiącem przerwy od piłki nożnej. Ten czas, już czwarty rok  
z rzędu, poświęciliśmy akcji pt. „Kolektyw też może zostać Świę-
tym Mikołajem”. Powoli staje się to naszą klubową tradycją, która 
z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród miesz-
kańców naszej gminy i nie tylko. 

Inicjatywa ta polega na wsparciu leczenia dzieci z terenu gmi-
ny Wodynie, które na co dzień borykają się z różnorakimi scho-
rzeniami, a co za tym idzie ogromnymi kosztami terapii. W tym 
roku swoją pomoc skupiliśmy na bliźniakach z Woli Wodyńskiej, 
którzy cierpią na autyzm i dziecięce porażenie mózgowe. Akcja 
ta po raz kolejny spotkała się z pozytywnym odbiorem naszych 
mieszkańców, a zebrana kwota 8 tys. zł przerosła nasze najśmiel-
sze oczekiwania. W imieniu Mateusza i Maksa, składamy serdecz-
ne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w akcję. 

Ale to nie wszystko! 13 marca na hali Zespołu Szkół w Wody-
niach, udało się zorganizować turniej charytatywny pt. „Gramy 
dla Michalinki”. Michalinka to mieszkanka Brodk, przed którą 
otworzyła się szansa na samodzielne poruszanie się. Czeka ją 
przeszczep komórek macierzystych, co wiąże się z ogromnymi 
kosztami. Obawialiśmy się, iż w obliczu wojny na Ukrainie i wie-
lu akcji pomocowych naszych mieszkańców, którzy na własną 
rękę pomagają sąsiadom zza wschodniej granicy akcja może nie 
wypalić. Ponadto, życie codzienne z dnia na dzień coraz bardziej 
uszczupla nasze portfele. Mimo to, ponownie wspólnie pokaza-
liśmy wielkie serca i na konto naszej małej bohaterki wpłynęło 
1750 zł. 

Serdeczne dzięki i do zobaczenia za niespełna rok w V edycji 
mikołajkowej zbiórki.

Adam Pawlak

W dniu 15 lutego, w Gminnym Ośrodku Kultury w Wi-
śniewie, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej. Gmina Wodynie jest 
członkiem LGD i skutecznie pozyskuje środki w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju.

Najważniejszymi punktami tego zebrania było podjęcie 
uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego 
oraz finansowego Lokalnej Grupy Działania za rok 2021, udzie-
lenia absolutorium członkom Zarządu oraz wybory do władz 
Stowarzyszenia (zarząd, komisja rewizyjna, rada) na kolejną 
kadencję. 

Gminę Wodynie w strukturach władz stowarzyszenia będą 
reprezentowali Wójt Gminy Wojciech Klepacki, który wybrany 
został Wiceprezesem Zarządu oraz Zastępca Wójta Gminy Mar-
lena Paczek, która wejdzie w skład Rady LGD. Prezesem LGD wy-
brany został Wójt Gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk. W skład 
Zarządu weszli także włodarze Gmin: Siedlce, Zbuczyn, Kotuń, 
Mokobody oraz Starosta Siedlecki. 

22 stycznia w Zbuczynie, odbył się V Zjazd Oddziału Powiato-
wego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w Siedlcach, w którym uczestniczyli delegaci z OSP dzia-
łających na terenie powiatu siedleckiego. OSP z terenu Gminy 
Wodynie reprezentowali delegaci druhowie: Wojciech Klepacki, 
Kamil Parobczy, Zbigniew Jajszczak, Tadeusz Kluczek, Daniel 
Rogala, Marcin Pietrasik oraz Edward Jagła. 

Podczas obrad podsumowano pięcioletnią działalność Od-
działu Powiatowego ZOSP RP oraz wybrano nowe władze Za-
rządu Oddziału Powiatowego, Komisję Rewizyjną, a także 
przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  
w Warszawie oraz delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkie-
go. Członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego zo-
stał wybrany na kolejną kadencję druh Tadeusz Kluczek z OSP  
Seroczyn. W skład Zarządu Oddziału Powiatowego weszli: druh 
Tadeusz Kluczek (OSP Seroczyn), druh Zbigniew Jajszczak 
(OSP Rudnik Mały) oraz druh Kamil Parobczy (OSP Wodynie).  
Delegatem na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego został wybrany 
druh Zbigniew Jajszczak (OSP Rudnik Mały). 

Serdecznie gratulujemy!

DRUŻYNA  
PIŁKARSKA Z TOK  
Z NOWYMI  
STROJAMI

W środę, 9 marca w Urzędzie Gminy Wodynie miało 
miejsce przekazanie nowych strojów sportowych dla pił-
karzy klubu Speed Toki. Gmina Wodynie zakupiła łącznie 
szesnaście kompletów strojów piłkarskich, składających 
się z koszulek, spodenek i getrów. Na przodzie każdej ko-
szulki widnieje herb Gminy Wodynie, z tyłu umieszczona 
jest nazwa klubu i numer zawodnika. 

Zakup został sfinansowany ze środków własnych Gmi-
ny Wodynie. 
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GMINNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO  
TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ 

ZAGADKI WIELKANOCNE DLA DZIECI

DEMONTAŻ, ODBIÓR 
I UTYLIZACJA AZBESTU

WŁODARZE POWIATU SIEDLECKIEGO 
SPOTKALI SIĘ W WODYNIACH  

Gmina Wodynie w lipcu minionego roku podpisała umo-
wę z firmą Albakom Sp. z o.o. z siedzibą w Pilawie na demon-
taż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z bu-
dynków położonych na terenie Gminy Wodynie. W ramach 
zadania zutylizowanych zostało ponad 85 ton płyt azbesto-
wo-cementowych z 36 posesji znajdujących się na terenie na-
szej gminy. Gmina Wodynie na realizację powyższego zada-
nia pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Kwota przyznanej dotacji wyniosła 30 tys. zł. 

To już kolejna udana edycja akcji polegającej na usu-
nięciu wyrobów niebezpiecznych z posesji mieszkańców 
Gminy Wodynie, zgodnie z Programem usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wodynie na lata 
2009-2032. Również w tym roku planowana jest realizacja 
ww. zadania. Z niecierpliwością czekamy na wyniki naboru 
na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. O jego wy-
nikach będziemy niezwłocznie informować mieszkańców  
za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W dniu 7 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Wodynie obyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Poża-
rom”.  Wzięło w nich udział 18 uczestników ze szkół podsta-
wowych z terenu gminy Wodynie. 

Zagadki o Wielkanocy dla dzieci umilą rodzinny czas przygotowań do świąt. Dzieci uwielbiają 
zagadki, a ich dodatkową zaletą jest to, że można się w nie bawić dosłownie wszędzie. Przedstawiamy 
kilka propozycji zagadek wielkanocnych, które umilą wam świąteczny czas.

Włodarze gmin z terenu powia-
tu siedleckiego spotykają się w każdą 
pierwszą środę miesiąca, co miesiąc  
w innej gminie, aby poruszać najważ-
niejsze i najpilniejsze kwestie, związane  
z funkcjonowaniem samorządów, 
ujednolicać stanowiska oraz wypraco-
wywać wspólne projekty rozwojowe. 
Dnia 2 lutego, na zaproszenie wójta 
Gminy Wodynie Wojciecha Klepac-
kiego, XXXVI Konwent Wójtów Po-
wiatu Siedleckiego odbył się w Gminie  
Wodynie. W konwencie udział wzięli 
włodarze gmin: Wiśniew, Siedlce, Ko-
tuń, Paprotnia, Korczew, Mokobody, 
Suchożebry, Zbuczyn oraz Wodynie,  
a także zaproszeni goście: St. bryg.  
Andrzej Celiński Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej  
w Siedlcach, Cezary Zamana - polski kolarz szosowy, repre-
zentant Polski, Mistrz Polski z 1999 roku oraz zwycięzca 

OGŁOSZENIA I CIEKAWOSTKI

www.wodynie.eu
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Tour de Pologne z 2003 roku,  
Prezes Stowarzyszenia Rowerowego 
„Zielony Szlak”, Dr Anna Bodasiń-
ska oraz Dr Krzysztof Piech repre-
zentujący Akademię Wychowania  
Fizycznego Józefa Piłsudskiego  
w Warszawie Filia w Białej Podla-
skiej, oraz Mirosław Michalczyk 
Przewodniczący Rady Gminy Wo-
dynie. 

Otwarcia obrad dokonał Prze-
wodniczący Konwentu Krzysztof  
Kryszczuk, który wraz z Wój-
tem Gminy Wodynie Wojcie-
chem Klepackim powitał ze-
branych wójtów i przybyłych 
gości. Tematem przewodnim spo-

tkania była wspólna organizacja działań w obsza-
rach sportu, kultur y i  edukacji  na rzecz mieszka- 
ńców poszczególnych gmin powiatu siedleckiego. 

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc 
przedstawiała się następująco: 

I grupa wiekowa (uczniowie klas I-VI szkół podstawowych): 
1. Daniel Chuprynin
2. Anna Osiak
3. Kacper Bogusz
II grupa wiekowa (uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych): 
1. Kinga Zaczkowska
2. Weronika Pilich
3. Bartosz Adamiak

Uczniowie, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsca będą reprezen-
towali Gminę Wodynie na szczeblu powiatowym turnieju.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

K OR aNO O AL kW WIADOMOŚCI SPORTOWE Z GMINY  
WODYNIE NA PORTALU 
SPORTSIEDLCE.PL 

Od 2022 roku informacje i aktualności sportowe z terenu Gminy Wodynie są publikowane na por-
talu sportowym SportSiedlce.pl. Na portalu zamieszczane są wiadomości sportowe z najważniejszych 
wydarzeń sportowych w naszym regionie, 
relacje i wyniki meczów, a także informacje 
o inwestycjach w infrastrukturę sportową. 
Od bieżącego roku także dotyczące Gminy 
Wodynie. 

Zachęcamy Państwa  
do polubienia profilu portalu  
SportSiedlce.pl na Facebooku  

oraz śledzenia bieżących informacji 
sportowych na stronie  
www.sportsiedlce.pl 

Malowane
lub kraszane, 
na Wielkanoc

ozdabiane.
Co to?

Na wielkanocnymstole to ona króluje. Polana słodkimlukrem i gościomsmakuje.
Co to?

Pleciony ze słomy
albo z wikliny.

W święta
do kościoła

go zanosimy.
Co to?

Długie uszy,

mały ogon,

bardzo

jest nieśmiały 

i z ogonkiem 

jak pomponik

przez zielone

pola goni? 

Kto to?

Instagram YouTube


