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

Gmina Wodynie zakończyła kolejną inwestycję drogową w tym roku. 
Chodzi o przebudowę głównego skrzyżowania w centrum miejscowo-
ści Wola Wodyńska wraz z budową czterech bezpiecznych przejść dla  
pieszych, oświetlenia i chodników, której wartość sięgnęła przeszło  
dwa mln. zł. 

Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 14 grudnia 
ubiegłego roku przez Wójta Gminy Wodynie Wojciecha Klepackiego  
z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Inżynieria” S.A. z siedzi-
bą w Łukowie. Od wspomnianej daty do zakończenia inwestycji minęło 
zaledwie siedem miesięcy. Choć w tym okresie mieszkańcy i użytkownicy 
drogi musieli zmagać się z przejściowymi utrudnieniami, w tym czasowym 
zamknięciem przebudowywanego skrzyżowania, prace przebiegły spraw-

W tym roku obchody Święta Konstytucji miały wy-
jątkową oprawę i trwały dwa dni. Rozpoczęły się 1 maja,  
w niedzielny wieczór, pięknym wydarzeniem muzycznym: 
w Kościele Parafialnym pw. Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Seroczynie wystąpiła gwiazda polskiej 
piosenki Eleni Tzoka.

Koncert, który zainaugurował obchody biało-czerwo-
nych, majowych świąt w naszej gminie, był jednocześnie 
wyrazem wdzięczności za wspaniałe dzieło odrestaurowa-
nia cudownego obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem, któ-
ry znajduje się w ołtarzu głównym Kościoła Parafialnego 
w Seroczynie. 
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Ten koncert zapamiętamy na długo...

PRZEBUDOWA GŁÓWNEGO SKRZYŻOWANIA  
W WOLI WODYŃSKIEJ UKOŃCZONA!

Jednogłośne  
wotum zaufania  
i absolutorium  
dla wójta Wojciecha 
Klepackiego

Przekazanie  
laptopów zakupio-
nych w ramach  
projektu „Granty 
PPGR”

nie. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego na 4 przejściach dla pieszych 
w Woli Wodyńskiej”, bo taką nazwę przyjęto dla zadania, obejmowa-
ło przebudowę skrzyżowania w centrum miejscowości Wola Wodyńska 
wraz z budową czterech bezpiecznych przejść dla pieszych i chodników.  
W ramach inwestycji został także przebudowany przepust pod rzeką Wit-
ką, wybudowany kanał technologiczny i kanalizacja deszczowa, pozwala-
jąca na odbiór wody deszczowej w przypadku przystąpienia w przyszłości 
do realizacji zadania polegającego na budowie chodnika na dalszych odci-
nakach terenów mieszkaniowych Woli Wodyńskiej.

Wartość robót to 2.140.316,32 zł, z czego 633.600,00 zł to dofinanso-
wanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. 

Radni pozytywnie ocenili ubiegło-
roczną pracę Wójta Wojciecha Klepac-
kiego udzielając mu jednogłośnie wo-
tum zaufania i absolutorium. W głównej 
mierze to zasługa inwestycji, które zo-
stały zrealizowane za kwotę przeszło  
7 mln. zł!
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Gmina Wodynie wzięła udział  
w programie grantowym pt. „Wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerowskich w roz-
woju cyfrowym – Granty PPGR” i po-
zyskała 202 500,00 zł dofinansowania, 
które pozwoliło na zakup 81 laptopów, 
które już trafiły do uczniów z terenu 
Gminy Wodynie.
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Zapowiedź  
Święta Gminy  
Wodynie

Dni Gminy Wodynie są organizo-
wane od 2016 roku. Wtedy właśnie, po 
raz pierwszy po takim przewodnim ha-
słem, w wodyńskim Parku, odbyła się 
letnia impreza plenerowa. Tegoroczne 
uroczystości odbędą się w dniach 17, 24 
i 31 lipca…

Czytaj str. 12
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Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie 
lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gmi-
nach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe 
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.  W związku z faktem, iż na 
tych terenach niegdyś takie przedsiębiorstwa funkcjonowały Gmi-
na Wodynie zdecydowała się aplikować o środki w tym naborze,  
a w konsekwencji znalazła się na liście projektów zakwalifiko-
wanych do dofinansowania. Wysokość dofinansowania wyniosła  
aż 1.000.000,00 zł! Te środki pozwoliły na przebudowanie aż pięciu 
dróg gminnych o łącznej długości blisko 2 km, na terenie miejsco-
wości, w których działały PGR-y, czyli Szostku i Seroczynie. 

Wśród wspomnianych pięciu dróg jako pierwsza przebudowa 
została ulica Ogrodowej w Seroczynie. Gruntowo-żwirową na-
wierzchnię, na dwustumetrowym odcinku drogi, zastąpiła kostka 
brukowa na betonowej podbudowie. Nowej nawierzchni doczekały 
się także trzy kolejne ulice we wspomnianej miejscowości: ul. Kwia-
towa, ul. Szkolna i ul. Krótka. Na tych odcinkach również zostały 

INWESTYCJE

Trzymają Państwo w rękach wakacyjne wydanie naszego 
pisma samorządowego „Przegląd Wodyński”. W numerze za-
mieszczono najważniejsze informacje dotyczące działań po-
dejmowanych przez nasz Samorząd w okresie ostatnich kilku 
miesięcy. 

Zachęcam do zapoznania się z materiałem dotyczącym za-
kończonych właśnie inwestycji drogowych (s. 1-2). W ostatnim 
czasie Gmina była inicjatorem i uczestnikiem wielu wydarzeń 
kulturalnych, relacje z nich znajdziecie także na łamach naszej 
gazety (s. 3 -4).  Każdy przegląd zawiera również wiele materia-
łów dotyczących bieżącej działalności jednostek organizacyj-
nych naszej Gminy. Zachęcam do lektury materiału Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej o „opaskach bezpieczeństwa” dla 
seniorów (s. 5) oraz Urzędu Gminy Wodynie o komputerach 
dla rodzin pracowników PGR-ów (s. 7). Tradycyjnie publiku-
jemy najważniejsze wydarzenia z placówek oświatowych oraz  
seroczyńskiego żłobka (s. 8-9). Sprawdziliśmy również co sły-
chać u naszego reprezentanta Ligi Okręgowej (s. 10). 

Chociaż wakacje kojarzą się nam wszystkim z czasem urlo-
pów to w naszym samorządzie tegoroczne wypadają bardzo 
pracowicie. Na terenie Gminy realizowanych jest wiele remon-
tów dróg, m.in. jedno z większych zadań drogowych to remont 
drogi Ruda Wolińska – Młynki – Wola Wodyńska. W trakcie 
budowy jest także kompleks boisk wielofunkcyjnych, które 
powstają na terenie Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej. 

Szanowni Czytelnicy!
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Z pozdrowieniami,

Wójt Gminy Wodynie

Wojciech Klepacki

Wspomniane inwestycje są wynikiem otrzymanego dofinan-
sowania z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego 
Funduszu Polski Ład. O wszystkich zadaniach poinformujemy 
Państwa w kolejny numerze naszego pisma. 

Jeśli mają Państwo pomysły na artykuły, które mogłyby 
zainteresować Państwa w kolejnych wydaniach, zapraszam do 
kontaktu z redakcją przeglądu. Zachęcam również organizacje 
pozarządowe do korzystania z możliwości publikacji informa-
cji dotyczących Państwa działalności na terenie naszej Gminy.

Korzystając z okazji pragnę zaprosić Państwa do uczest-
nictwa w Festynie Rodzinnym, zorganizowanym w ramach 
tegorocznych Dni Gminy Wodynie, który odbędzie się już  
w najbliższą niedzielę, 24 lipca, tradycyjnie na terenie Parku 
podworskiego w Wodyniach. Gwiazdą wieczoru będzie zespół 
Exaited! O szczegółach tego wydarzenia przeczytacie na str. 12. 

W dniu 6 czerwca podczas spotkania z Sekretarzem 
Stanu, Wiceministrem Zdrowia Waldemarem Kraską, 
Wicewojewodą Mazowieckim Sylwestrem Dąbrow-
skim i Posłami na Sejm RP Krzysztofem Tchórzewskim 
i Danielem Milewskim, które odbyło się w Starostwie 
Powiatowym w Siedlcach, wójt gminy Wodynie Woj-
ciech Klepacki wraz z przewodniczącym Rady Gminy 
Wodynie Mirosławem Michalczykiem odebrali czek  
z przyznanymi samorządowi Gminy Wodynie środkami 
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę  
8,5 mln zł.  Z tych środków zostanie zmodernizowa-

na Stacja Uzdatniania Wody w Seroczynie, wybudowa-
na sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik 
Duży, zakupione WUKO do ciśnieniowego udrażniania 
sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowana oczyszczal-
nia ścieków w miejscowości Jedlina. Seroczyńska stacja 
zapewnia bieżącą wodę dla blisko 1500 mieszkańców 
zachodniej części Gminy, czyli miejscowości Borki,  
Kochany, Kołodziąż, Rudnik Duży, Rudnik Mały, Sero-
czyn i Żebraczka. Przetarg na realizację tych inwestycji 
zostanie ogłoszony na jesieni br. 

Czek na 8,5 mln zł dla Gminy Wodynie

Inwestycje ze wsparciem Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych dla Gmin, w których funkcjonowały PGR-y

wykonane nowe nawierzchnie z kostki brukowej. Ich wykonawcą 
była Firma Ogólno-Budowlana MARTINEX Marcin Soczewka 
z siedzibą w Zabielu. Wartość inwestycji wyniosła 639.866,30 zł. 

Kolejną, oczekiwaną przez 
mieszkańców realizacją była 
przebudowa drogi gminnej  
w miejscowości Szostek. Dro-
ga stanowi dojazd do zabu-
dowy jednorodzinnej, bloku 
mieszkalnego i gospodarstwa 
rybnego w tej miejscowości.  
Inwestycja obejmowała wy-
konanie nowej nawierzchni 
z masy mineralno-asfaltowej 
na odcinku o długości po-
nad 1 km. Wykonawcą robót 
było Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo-Mostowych MIKST  

Sp. z o. o. a ich koszt wyniósł 476 914,30 zł. Różnicę pomiędzy 
całkowitym kosztem inwestycji a pozyskanym dofinansowaniem 
sfinansowano z gminnego budżetu. 
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WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA 
WOJCIECHA KLEPACKIEGO

WIWAT MAJ! TRZECI MAJ!

Radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną pracę Wójta Wojciecha Klepackiego 
udzielając mu jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium

30 czerwca odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Wodynie. 
Jednymi z najważniejszych jej punktów było rozpatrzenie Ra-
portu o stanie Gminy Wodynie za rok 2021, podjęcie uchwały  
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wodynie wotum zaufania, 
podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego z wykonania budżetu za 2021 rok oraz 
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Wodynie z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Przedstawione Radzie Gminy Wodynie dokumenty, zarówno 
raport o stanie gminy jak i sprawozdanie finansowe, zawiera-
ły dane o istotnych kwestiach dotyczących wodyńskiego samo-
rządu, w tym informację o dochodach i wydatkach oraz zreali-
zowanych inwestycjach, których wartość w 2021 roku wyniosła  
7.302.309,70 zł, z czego aż 4.206.315,94 zł do pozyskane do- 
finansowania zewnętrzne. 

Najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi minionego roku 
były: modernizacja SUW w Wodyniach, zakup ciężkiego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wodyniach, przebudo-
wa drogi Oleśnica – Kamieniec, przebudowa ul. Północnej 

w Wodyniach, modernizacja centralnego ogrzewania i oświe-
tlenia w wewnętrznego w Zespole Szkół w Wodyniach, nowa ele-
wacja strażnicy OSP w Żebraczce, budowa linii oświetleniowej 
na ul. Kościelnej w Wodyniach oraz wiele mniejszych zadań in-
westycyjnych w poszczególnych sołectwach, w tym przy udziale 
środków funduszu sołeckiego. 

Radni pozytywnie ocenili te działania, głosując jednogłośnie 
„za” – zarówno za udzieleniem wotum zaufania jak i za abso-
lutorium dla wójta Wojciecha Klepackiego. Po przyjęciu gratu-
lacji Wójt podziękował Radzie Gminy, Sołtysom, jednostkom 
pomocniczym, parlamentarzystom oraz wszystkim pracownikom 
Urzędu Gminy za współpracę, bowiem, jak podkreślił dobre wy-
konanie budżetu to sukces nie tylko władz Gminy, ale również 
wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację. 

Kiedy 3 maja 1991 r., w Seroczynie, odbyły się uroczyste  
obchody 200-lecia Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a rok później, 
odbył się pierwszy Festyn 3 Maja, niewielu zapewne przypuszcza-
ło, że będzie to początek pięknej i ważnej dla naszej społeczności 
historii. Trwa ona już ponad 30 lat, a w tym roku obchody Święta 
Konstytucji miały wyjątkową oprawę i trwały dwa dni. Rozpoczę-
ły się 1 maja, w niedzielny wieczór, pięknym wydarzeniem mu-
zycznym: w Kościele Parafialnym pw. Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Seroczynie wystąpiła gwiazda polskiej piosenki 
Eleni Tzoka.

Koncert, który zainaugurował obchody biało-czerwonych, 
majowych świąt w naszej gminie, był jednocześnie wyrazem 
wdzięczności za wspaniałe dzieło odrestaurowania cudowne-
go obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który znajduje się  
w ołtarzu głównym Kościoła Parafialnego w Seroczynie. Był rów-
nież okazją do podziękowania wszystkim osobom, instytucjom 
i organizacjom, które wsparły renowację ikony finansując dzia-
łania bądź wspierając tę ideę na inne sposoby. Podziękowania  
w szczególności zostały skierowane do Samorządu Województwa 
Mazowieckiego, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, Wo-
jewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Urzędu Gminy Wodynie 

Sesja Rady Gminy, która odbyła się ostatniego dnia czerw-
ca, była szczególna pod jeszcze jednym względem. Dotych-
czasowa skarbnik Barbara Brodzik pod koniec kwietnia br. 
złożyła wniosek o rozwiązanie stosunku pracy na mocy poro-
zumienia stron w związku z planowanym przejściem na emery-
turę. Stosunek pracy z dotychczasową Panią Skarbnik wygaśnie  
z dniem 28 lipca 2022 r. Tuż po podjęciu stosownej uchwa-
ły odchodząca skarbnik przyjęła podziękowania za wielolet-
nią pracę od wójta i radnych. Sama z kolei w swym wystąpie- 
niu podziękowała za współpracę wszystkim obecnym na po- 
siedzeniu. Następnie przyszedł czas na powołanie mocą uchwały  

oraz Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wody-
niach. Gościem specjalnym koncertu był Poseł na Sejm RP Daniel 
Milewski. Eleni, swoim ciepłym i spokojnym głosem, oczarowała 
widownię, która mogła wsłuchać się w piękne słowa i melodie zna-
nych utworów min. „Nic miłości nie pokona”, „Coś z Odysa”, „Tylko  
w Twoich dłoniach”. Owacje na stojąco i wysłuchane prośby o ko-
lejne bisy były tego najlepszym dowodem. Artystce towarzyszyli 
muzycy Aleksander Białous i Konstantinos Tzokas. Piękne utwory, 
w pięknym wykonaniu, w połączeniu z nastrojowym oświetleniem 
wnętrza kościoła stworzyły niezapomniany klimat tego wyjątko-
wego, pięknego wieczoru.

Dwa dni później, 3 maja, odbył się jubileuszowy, XXX Festyn  
3 Maja. To wydarzenie niezmiennie będzie przywoływać wspo-
mnienie zmarłych dyrektorów szkoły w Seroczynie śp. Jana Pola-
ka i Antoniego Iwaniuka, którzy przed laty wprowadzili w życie 
pomysł takiego właśnie sposobu na radosne i rodzinne spędzanie 
majowego święta. Jubileusz wypadł bardzo okazale i był uroczy-
stym, i radosnym zakończeniem Gminnych Obchodów Święta 
Konstytucji.

Uroczystości rozpoczęły się zbiórką Pocztów Sztandarowych 
przy Płycie Pamięci ks. Wawrzyńca Lewandowskiego. Po uro-
czystym przemarszu do Kościoła Nawiedzenia N.M.P. i Mszy św.  
w Intencji Ojczyzny uczestnicy powrócili na teren szkoły. Część 
oficjalna Festynu rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Narodo-
wego. Po wystąpieniach Dyrektora Zespołu Szkół w Seroczynie 
Marioli Olejnik, Wójta Gminy Wojciecha Klepackiego i Radnego 
Powiatu Siedleckiego Mariana Sekulskiego oraz odczytaniu listów 
od Senatora Waldemara Kraski i Posła Krzysztofa Tchórzewskie-

go, uczniowie szkoły w Seroczynie zaprezentowali montaż słowno-
-muzyczny przypominający okoliczności uchwalenia Konstytucji  
3 Maja. Następnie delegacje złożyły wiązanki w Miejscach Pamięci 
i rozpoczęła się rekreacyjno – sportowa część festynu.

Na scenie wystąpili szkolni i przedszkolni artyści, Zespół Śpie-
waczy z Chodowa oraz Marlena Uziębło z recitalem „Piosenki 
Pani Klaun”. Odbył się również pokaz tresury psów policyjnych,  
a swoje stoiska promocyjne przygotowali żołnierze 5 Mazowieckiej 
Brygady Obrony Terytorialnej, Komenda Miejska Policji w Siedl-
cach, Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna  
w Wodyniach. Rada Rodziców przygotowała słodkości i grilla, 
a dla najmłodszych wielką atrakcją był kolorowy plac zabaw.  
To wszystko, zwłaszcza w połączeniu z wiosennym słońcem, spra-
wiło, że wszyscy bawili się doskonale.

W Biegach Majowych im. Jana Polak wystartowało łącznie 177 
zawodników, którzy walczyli o puchary i medale w pięciu katego-
riach wiekowych! Puchary Dyrektora Zespołu Szkół w Seroczynie 
zdobyli Przemysław Śledź (Ruda Wolińska) i Mateusz Klepacki 
(Seroczyn). Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Wodynie zdo-
był Nataniel Sosnowski (Siedlce), Puchar Wójta Gminy Wodynie 
– Bartosz Wysocki (Seroczyn), a Puchar Starosty Siedleckiego – 
Łukasz Staniak (Zgórznica).

Muzyczna uczta i udany Jubileusz – tak w skrócie można pod-
sumować tegoroczne Gminne Obchody Święta Konstytucji! Sło-
wa uznania i podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili 
się do tego swoją pracą, wsparciem i wreszcie zaangażowaniem,  
i udziałem!

nowej skarbnik, którą została Dorota Żurawska. Przedstawienia 
jej osoby dokonał wójt – Pani Dorota Żurawska spełnia wszystkie 
wymogi na stanowisko skarbnika określone w ustawie. Pracowa-
ła jako księgowa, w ostatnich trzech latach zajmowała stanowi-
sko Głównej księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wodyniach – rekomendował wójt Klepacki. 

Po podjęciu przez radnych uchwały, nowa skarbnik, która po-
dejmie pracę w Urzędzie Gminy przyjęła gratulacje. – Szanowni 
Państwo Radni, bardzo dziękuję za powierzenie funkcji i mam 
nadzieję, że sprostam temu odpowiedzialnemu zadaniu – powie-
działa Dorota Żurawska.
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

REALIZUJĄ SWOJE PASJE I PROMUJĄ GMINĘ  
WODYNIE

W dniu 21 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie 
odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych oraz pracowników 
naszego samorządu zajmujących się współpracą z organizacjami pozarzą-
dowymi. Uczestników przywitał wójt gminy Wojciech Klepacki. Szkolenie 
zorganizowane zostało w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Ośrodek 
Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku. Poprowadził je Andrzej Rybus 
– Tołłoczko – trener realizujący w całej Polsce szkolenia dla przedstawicieli 
organizacji pozarządowych i urzędów w obszarach realizacji zadań publicz-
nych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, 
a także wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. 

Podczas szkolenia omówione zostały zagadnienia dotyczące rejestracji 
stowarzyszeń i kgw, organizacji zbiórek publicznych, wymaganych pozwo-
leń i odbiorów, promocji i prezentacji wyrobów oraz obowiązków sprawoz-
dawczych.

Obchody Dnia Strażaka w Gminie Wodynie mają już  
swoją wieloletnią tradycję. Tegoroczne uroczystości odbyły się  
15 maja i zostały połączone z przekazaniem i poświęceniem nowe-
go średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego Jednostce OSP 
w Kołodziążu. 

Obchody strażackiego święta rozpoczęły się przejazdem de-
legacji jednostek OSP z terenu gminy pod pomnik św. Floriana 
w Woli Wodyńskiej. Po Mszy Św. odprawionej przez Ks. Bogdana 
Potapczuka w kościele pw. Nawiedzenia N.M.P. w Seroczynie 
uczestnicy udali się do Kołodziąża, gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości.

„Brać strażacka Gminy Wodynie rośnie w siłę, a my - jako 
Samorząd - staramy się wspierać was druhowie doposażając w sa- 
mochody strażackie, remontując i modernizując strażnice, doko-
nując zakupów niezbędnego sprzętu ratowniczego. Korzystamy 
przy tym również z różnych form wsparcia z zewnątrz. Będziemy 
w dalszym ciągu iść w tym kierunku...” – powiedział podczas 
uroczystości Wójt Gminy Wojciech Klepacki, składając życzenia 
wszystkim strażakom i gratulując Jednostce OSP w Kołodziążu.

Okres pandemii i ograniczeń skomplikował wiele obszarów 
naszego życia m.in. bardzo ograniczył możliwości spotkań i po-
dejmowania wspólnych działań. Okazuje się jednak, że największe 
nawet ograniczenia nie są w stanie pokonać prawdziwej pasji  
i kiedy tylko pojawia się możliwość podjęcia na nowo porzuco-
nych - „na chwilę” i z konieczności - działań czynimy to z po-
dwójnym wręcz zapałem. Pod jednym tylko warunkiem: trzeba 
bardzo mocno chcieć! Doskonałym przykładem takiego właśnie 
postępowania, konsekwencji wynikającej z zamiłowania do pasji  
i zainteresowań są działające na terenie naszej gminy zespoły śpie-
wacze: Wolenianki i Młynarzanki. 

Po wspomnianym już czasie ograniczeń Panie tworzące oby-
dwa zespoły szybko powróciły do aktywności, regularnych spo-
tkań i prób, i mają na swoim koncie już kilka ważnych występów. 
14 maja, w ramach współpracy z Fundacją Leny Grochowskiej  
i Muzeum Na sKraju Kultur, w Pałacu w Łochowie, wystąpił 
zespół „Młynarzanki”. Nasze artystki zaprezentowały widowi-
sko ludowe „U babci”, które zdobyło pierwszą nagrodę podczas 
VI Konkursu Teatrów Obrzędowych i Gawędziarzy „W dawnej 
izbie” przeprowadzonego przez Muzeum Regionalne w Siedlcach  
w październiku ub. roku.

W uroczystościach udział wzięli min. Dyrektor Delegatu-
ry Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach Dariusz Stopa,  
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach,  
st. Bryg. Andrzej Celiński, Przewodniczący Rady Gminy Wo- 
dynie Mirosław Michalczyk wraz z radnymi, Nadleśniczy Jerzy 
Osiak, Wójt Gminy Zbuczyn Hubert Pasiak, członek Prezydium 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP dh Tadeusz Kluczek,  
dyrektorzy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele stowarzy-
szeń oraz delegacje Jednostek OSP z terenu Gminy Wodynie.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie medali i od-
znaczeń oraz przekazanie Jednostce OSP w Kołodziążu kluczyków 
i dokumentów średniego wozu ratowniczo-gaśniczego Renault 
Midliner M220. Po zakończeniu części oficjalnej goście zostali za-
proszeni na strażacki poczęstunek przygotowany we współpracy 
z KGW Klub Współczesnych Kobiet w Kołodziążu. Wielu gości 
zwracało uwagę na fakt, że właśnie ta wzorowa współpraca może  
i powinna być wzorem dla innych społeczności.

Obsługę akustyczną, fotograficzną i programową uroczystości 
zapewnił Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach.

Wszystkim druhnom i druhom strażakom, którzy bezinte-
resownie pełnią swoją służbę „Bogu na chwałę i ludziom na ra-
tunek” dziękujemy za trud i poświęcenie, i nieustannie życzymy 
wielu sukcesów, radości i satysfakcji!

Zespół Wolenianki, 12 czerwca 2022 r., wziął udział w XXVIII 
Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślań-
skich Powiślaki, zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kul-
tury w Maciejowicach we współpracy z Muzeum Regionalnym 
w Siedlcach. Panie Wolenianki, podobnie jak w ubiegłym roku, 
wyśpiewały drugą nagrodę w kategorii zespołów śpiewaczych!

Obydwa zespoły zostały również zaproszone do udziału  
w koncercie podczas „Majówki z folklorem”, która odbyła się  

29 maja 2022 r. w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chle-
wiskach. Warto wspomnieć, że do Chlewisk, oprócz Pań Wole-
nianek i Młynarzanek, udała się liczna grupa seniorów z naszej 
gminy. Organizatorem wyjazdu był Gminny Ośrodek Kultury.

Działalność obydwu zespołów śpiewaczych, aktywność i kon-
sekwencja, są doskonałym przykładem tego, jak ważne w naszym 
życiu są pasje i zainteresowania! Dziękujemy za ten dobry przy-
kład i za piękne reprezentowanie naszej gminy i środowiska!
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Pierwsze Wioski Dziecięce powstały po II Wojnie Światowej, 
kiedy wiele dzieci zostało sierotami. Założyciel SOS, Hermann 
Gmeiner, miał na uwadze dobro właśnie tych osieroconych dzieci 
i postanowił odpowiedzieć na wysyłany przez nie sygnał SOS. 
Początkowo Stowarzyszenie swoją opieką obejmowało dzieci 
kierowane do pieczy zastępczej. Z czasem, kiedy biologicznych 
sierot było coraz mniej, a coraz więcej społecznych, władze Sto-
warzyszenia zaczęły dostrzegać konieczność wspierania rodzin 
w kryzysie, tak by dzieci mogły wychowywać się we własnej ro-
dzinie, poprawnie funkcjonującej w społeczeństwie. Tak doszło 
do powstania Programów Umacniania Rodziny SOS Rodzinie. 
Działania podejmowane w programach profilaktycznych SOS 
mają na celu doskonalenie umiejętności wychowawczych rodzi-
ców oraz wyrównywanie szans zarówno dzieci, jak i całych rodzin 
borykających się z różnymi trudnościami.  

RADOSNE OTWARCIE PLACÓWKI WSPARCIA  
DZIENNEGO „RADOŚĆ” W WOLI WODYŃSKIEJ

Współpraca pomiędzy Gminą Wodynie i Stowarzyszeniem 
SOS Wioski Dziecięce w Polsce przyniosła piękny efekt: 5 kwie- 
tnia 2022 r. odbyło się otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego 
„Radość”, która została utworzona w budynku Pawilonu Tury-
stycznego w Woli Wodyńskiej. W otwarciu wzięły udział władze 
naszej gminy, przedstawiciele Stowarzyszenia SOS Wioski Dzie-
cięce, dyrektorzy szkół, uczniowie, a także gość specjalny – pre-
zenter TVP Tomasz Wolny.

POLITYKA SPOŁECZNA

Ostatniego dnia maja, w Urzędzie Gminy Wodynie, 
dwudziestu dwóch seniorów otrzymało opaski bezpie-
czeństwa w ramach realizacji, przez Gminę Wodynie, 
pilotażowych programów „Korpus Wsparcia Seniorów” 
2022 oraz „Lokalna Teleopieka”. 

Są to urządzenia, których celem jest poprawa bez-
pieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjono-
wania w miejscu zamieszkania osób starszych. Opaski, 
oprócz sensorów pomiarowych (pomiar ciśnienia krwi, 
pulsu, saturacji czy temperatury) są wyposażone w przy-
cisk bezpieczeństwa, który skontaktuje seniora z tele-
centrum pomocy. W zależności od sytuacji dyspozytor,  
z którym połączy się senior, posiadacz takiej opaski, 
może zapewnić wsparcie przez telefon, poprosić o in-
terwencję kogoś z najbliższego otoczenia seniora (jego 
rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwen-
cję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać 
służby ratunkowe na miejsce. 

- Dzięki temu poręcznemu urządzeniu, przypomina-
jącemu wyglądem zegarek będą Państwo każdego dnia 
otoczeni przez centrum monitoringu bezpłatną i cało-

Dobiegł końca okres, w którym rządowy program „Ro-
dzina 500 +” realizowany był przez samorządy. W Gminie 
Wodynie program realizowany był przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Wodyniach. Jego realizacja trwała po-
nad sześć lat, od 1 kwietnia 2016 roku do 31 maja 2022 roku. 
Do 30 czerwca 2019 roku przyznanie świadczenia „500 +” 
na pierwsze dziecko było uzależnione od kryterium docho-
dowego, natomiast od 1 lipca 2019 roku przysługiwało już 
wszystkim dzieciom do osiemnastego roku życia.

W tym czasie w Gminie Wodynie wypłacono  
50 943 świadczenia dla 1070 dzieci na łączną kwotę po-
nad 25.854.000 zł. Było to niewątpliwie ogromne wsparcie  
finansowe, które trafiło bezpośrednio do rodzin – informuje 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wody-
niach Marlena Paczek. 

Od 1 czerwca 2022 roku realizację programu przejął 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To tam należy teraz kie-
rować wszystkie wnioski i to ZUS realizuje bieżące wypłaty 
świadczeń. Wszystkie niezbędne informacje o złożonych 
do ZUS-u wnioskach, przyznanych świadczeniach oraz ter-
minach wypłat można uzyskać na swoim profilu PUE ZUS.

„OPASKI BEZPIECZEŃSTWA”

500+

są już użytkowane przez wodyńskich seniorów

25 mln zł trafiło do rodzin z Gminy Wodynie  
w latach 2016-2022

dobową „opieką na odległość”. Gratuluję Państwu zakwa-
lifikowania się do Programu. Życzę, aby dzięki tym urzą-
dzeniom czuli się Państwo bezpieczniej. – powiedział wójt 
gminy Wojciech Klepacki wręczając opaski seniorom.

Po wręczeniu opasek kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wodyniach Marlena Paczek prze-
prowadziła instruktaż obsługi tych urządzeń i zapoznała 
seniorów z zasadami ich użytkowania.

Programy „Korpus Wsparcia Seniorów” 2022 oraz 
„Lokalna Teleopieka” będą realizowane przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach do końca 
bieżącego roku. 

„Nasza placówka w Woli Wodyńskiej, działająca już 2 mie-
siące, prowadzona jest przez osoby z przygotowaniem pedago-
gicznym i psychologicznym, posiadające również wieloletnie 
doświadczenie w swojej pracy, a przede wszystkim pracujące  
z wielkim sercem, życzliwością i zaangażowaniem. Swojego 
wsparcia udzielają również osoby prowadzące zajęcia w sąsia-
dujących gminach” – mówi Katarzyna Chromińska, kierownik 
placówki. „W pierwszych tygodniach najważniejsze było poznanie 

podopiecznych i integracja grupy. W naszych działaniach „współ-
pracujemy” z kalendarzem, dlatego nie mogło zabraknąć zajęć 
związanych z Wielkanocą, Dniem Matki i Dniem Ojca. Chcemy, 
by oferta zajęć była atrakcyjna i interesująca dla uczestników, dla-
tego często razem z nimi planujemy rozmaite działania. 

W maju zaprosiłyśmy współpracujące z nami rodziny na Fe-
styn Rodzinny w Wiosce Dziecięcej w Siedlcach. Planujemy waka-
cyjny, kilkudniowy wyjazd i wycieczki. Myślimy już nawet o grud-
niu i świątecznych prezentach! Chcemy by nasza placówka była 
dla dzieci bezpieczną przystanią, gdzie będą mogły porozmawiać 
o tym, co je martwi i cieszy, gdzie zostaną wysłuchane i otrzymają 
dobre słowo. Chcemy, żeby nasze działania rozpaliły prawdziwą 
radość w ich sercach!”

Zajęcia w placówce organizowane są dwa razy w tygodniu,  
z podziałem na grupy wiekowe. 

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.
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ZAWNIOSKUJ 
 O „DOBRY START”

Od 1 lipca ruszył nabór wniosków o ustalenie prawa do świadcze-
nia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023. 
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się  
w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepeł-
nosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończe-
nia przez nie 24. roku życia. 

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry start, ich rozpa-
trywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wy-
płata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie 
bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe. Wnioski drogą online 
można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopa-
da przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://
empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal  
PUE ZUS.

W dniach 12 i 13 maja na Stadionie sportowym  
w Seroczynie oraz parkingu przy Kościele Parafialnym  
w Wodyniach odbyły się nieodpłatne zbiórki odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej. Przedsięwzięcie  
pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka 
do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big 
Bag” zostało realizowane dzięki pozyskanej przez Gminę 
Wodynie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. 

W zbiórce wzięło udział dwudziestu rolników z terenu 
gminy Wodynie, którzy w czerwcu ubiegłego roku złożyli 
zapotrzebowanie w zakresie usuwania odpadów pochodzą-
cych z produkcji rolniczej. 

Łączna masa dostarczonych odpadów wyniosła  
23 620 kg, z tego: 19 520 kg folii rolniczej, 3 080 kg siatki  
i sznurka do owijania balotów i 1 020 kg opakowań po na-
wozach i typu Big Bag. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł  
10 714,03 zł, z tego pozyskana dotacja 9 920,40 zł, 

a środki własne 793,63 zł. 

PRZEGLĄD WODYŃSKI FAKTY SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

Borki
Brodki
Budy
Czajków
Helenów
Jedlina
Kaczory
Kamieniec
Kochany
Kołodziąż
Łomnica
Młynki
Oleśnica
Ruda Wolińska
Rudnik Duży
Rudnik Mały
Seroczyn
Soćki
Szostek
Toki
Wodynie
Wola Serocka
Wola Wodyńska
Żebraczka

LICZBA
MIESZKAŃCÓW

KWOTA  
FUNDUSZU

NAZWA  
SOŁECTWA

121
106

56
133

31
85
31

219
41

216
121
107

392
156
134
129
655

97
140

34
615
145

402
192

18 733,21 zł
17 857,82 zł

14 939,88 zł
19 433,51 zł
13 480,91 zł
16 632,29 zł
13 480,91 zł

24 452,38 zł
14 064,49 zł
24 277,30 zł
18 733,21 zł
17 916,18 zł

34 548,47 zł
20 775,77 zł
19 491,87 zł

19 200,08 zł
49 896,86 zł
 17 332,59 zł
19 842,03 zł
13 655,98 zł
47 562,50 zł
20 133,82 zł
35 132,06 zł
22 876,69 zł

W najbliższych czasie sołtysi już po raz siód-
my będą zwoływać w swoich miejscowościach  
zebrania wiejskie, których celem będzie uchwale-
nie wniosków w sprawie przeznaczenia funduszu 
sołeckiego przypadającego sołectwu na rok 2023. 

Inicjatywę w sprawie zgłaszania podczas  
zebrania propozycji wniosków do uchwalenia  
posiadają sołtys, rada sołecka lub co najmniej 
piętnastu pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 
Aby wniosek uchwalony przez zebranie wiejskie 
mógł być realizowany, przedsięwzięcia w nim 
wskazane muszą spełniać łącznie trzy kryteria  
tj. być zadaniami własnymi gminy, służyć  
poprawie warunków życia mieszkańców oraz być 
zgodne ze strategią rozwoju gminy. Zadania prze-
widziane do zrealizowania muszą w formie wnio-
sków trafić do Wójta Gminy Wodynie najpóźniej 
w dniu 30 września 2022 roku. 

Wysokość kwot przeznaczanych dla poszcze-
gólnych sołectw wyliczana jest za pomocą wzoru 
wskazanego w ustawie, a uzależniona jest od ilo-
ści mieszkańców sołectwa oraz od wielkości wy-
konanych dochodów bieżących gminy. Fundusz 
sołecki przeznaczony do dyspozycji mieszkańców 
na 2023 rok wynosi 534 450,81 zł. Kwoty przy-
padające poszczególnym sołectwom przedstawia 
załączona tabela. 

Z początkiem roku weszła w życie ustawa o ułatwieniach 
w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników  
i ich domowników, która dopuściła sprzedaż produktów rolnych 
w określone dni w wyznaczonych przez samorządy miejscach,  
i co ważne bez opłat targowych. 

Rada Gminy Wodynie podjęła przedmiotową uchwałę  
w dniu 25 marca, wyznaczając w ten sposób działkę nr 357/1, 
zlokalizowaną nieopodal parku w Wodyniach jako miejsce  
do bezpłatnego handlu przez rolników i ich domowników. Miej-
sce to oznaczone zostało tablicą informacyjną. Sprzedaży może 
odbywać się tam w piątki i soboty w godzinach od 6.00 do 12.00, 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Rolnicy mogą sami bez opłat handlować swoimi produkta-
mi, a klienci dostawać gwarancję, że kupują warzywa czy owoce 
bezpośrednio od lokalnego producenta, którego znają. Oprócz 
płodów rolnych rolnicy mogą handlować także runem leśnym 
i dziczyzną, oraz produktami spożywczymi przetworzonymi 
(np. kiszoną kapista czy ogórkami). Ustawa dopuszcza także 
sprzedaż wyrobów rękodzielniczych, wykonanych we własnym 
gospodarstwie.

Korzystając z tego miejsca należy przestrzegać regulaminu, 
który określa zasady prowadzenia tam handlu. 

O terminach zebrań sołtysi będą informować w sposób zwyczajowo przyjęty.  
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na zebrania wiejskie. 

Fundusz sołecki na 2023 rok

PONAD 23 TONY ODPADÓW 
Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 
ZOSTAŁO ODEBRANYCH  

OD ROLNIKÓW 

Miejsce handlu
dla rolników w 

Wodyniach

FUNDUSZ SOŁECKI
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Uważam, że przywrócenie Posterunku Policji 
w Wodyniach jest wręcz konieczne. Ze względu 
na duże natężenie ruchu samochodów w mojej 
miejscowości, jadących od strony Garwolina  
i Stoczka Łukowskiego przez Toczyska, Soćki 
i Wolę Wodyńską w stronę Siedlec, konieczne 
jest prowadzenie regularnych kontroli poli-
cyjnych. Ponadto, często sam zwracam uwagę 
osobom spożywającym alkohol na terenie Parku 
w Woli Wodyńskiej i zanieczyszczającym go, co w konsekwencji 
często uniemożliwia korzystanie z ciągle zaśmieconych ławeczek 
i alejek przez rodziców z dziećmi. W ostatnim czasie zauważyłem 
też niepożądane osoby, które chcąc wykorzystać sytuację, podając 
się za obywateli Ukrainy - co nie jest prawdą - próbują wyłudzać 
pieniądze od starszych mieszkańców. 

Dodatkowo, w przypadku reaktywacji Posterunku społecz-
ność naszej Gminy będzie miała możliwość bezpośredniego kon-
taktu z Policją. 

Wymienione przeze mnie czynniki wskazują na to, że Poste-
runek powinien powstać jak najszybciej. 

Jako Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej,  
aktywnie biorący udział nie tylko w pożarach, 
ale też wypadkach komunikacyjnych widzę 
potrzebę reaktywacji Posterunku Policji  
w Wodyniach. Lokalne Posterunki w znacz-
nej mierze spowodują przyśpieszenie dojaz-
du na miejsce zdarzenia służb policyjnych. 
Analogicznie jak ma to się do jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych, które to przeważnie  
są pierwsze na miejscu zdarzenia, gdyż ich siedziby zlokalizowa-
ne są blisko. Uważam, że wszyscy mają prawo czuć się bezpiecznie 
– niezależnie od tego czy mieszkają w dużych miastach, których 
strzeże znaczna liczba funkcjonariuszy i dojazd służb munduro-
wych zajmuje kilka minut, czy też w mniejszych miejscowościach. 
Nikt nie może zostać pozbawiony poczucia bezpieczeństwa  

 PRZYPOMINAMY !!!

CZY W WODYNIACH ZOSTANIE  
PRZYWRÓCONY POSTERUNEK POLICJI? 

Waldemar LEWANDOWSKI

Daniel ROGALA

SOŁTYS SOŁECTWA WOLA WODYŃSKA

PREZES OSP W SEROCZYNIE

Kilka tygodni temu brałem udział wspólnie 
z Wójtem Gminy w spotkaniu z Komendan-
tem Miejskim Policji w Siedlcach odnośnie 
możliwości utworzenia posterunku Policji 
w Wodyniach. Podczas tego spotkania Ko-
mendant przedstawił możliwości reaktywacji 
posterunku, gdzie głównym warunkiem jego 
ponownego utworzenia jest użyczenie przez 
nasz samorząd pomieszczeń dla potrzeb działania 
jednostki. W planach jest utworzenie 8-osobowego posterunku, 
który będzie podlegał Komisariatowi Policji w Skórcu. W latach 
2008-2015 poprzedni rząd zlikwidował w całej Polsce 477 poste-
runków Policji uważając, że będzie to lepiej dla mieszkańców, 
gdyż utworzone większe etatowo Komisariaty będą czynne całą 
dobę, co jak się później okazało nie było prawdą. 

Biorąc pod uwagę moje doświadczenie zawodowe w pracy  
w Policji na stanowiskach Kierownika Posterunku w Wodyniach, 
następnie w wyniku reorganizacji Komendanta Komisariatu  
Policji w Wodyniach (na których łącznie przepracowałem 16 lat), 
a następnie jako Komendant Policji w Skórcu uważam że utwo-
rzenie Posterunku Policji w Wodyniach ponownie, przez obecny 
rząd, wpłynie znacząco na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców 
naszej Gminy oraz ułatwi kontakt w sytuacjach, kiedy wsparcie 
Policji będzie niezbędne. Nadmienię, że gdy byłem Kierowni-
kiem Posterunku w Wodyniach, posterunki były 4-5 osobowe.  

Mirosław MICHALCZYK
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY WODYNIE

Nasza Sonda

Gmina Wodynie położona 
jest w województwie mazowiec-

kim, powiecie siedleckim,  
ok. 30 km. od miasta Siedlce 
i 90 km. od Warszawy. Li-
czy 25 miejscowości, które 
rozproszone są na obszarze  
115 km2. Gminę zamieszku-

je ok. 4,4 tys. mieszkańców. 
Znajduje się tu wiele insty-

tucji publicznych. To m.in. 
urząd gminy, ośrodek pomocy 

społecznej, ośrodek kultury, gmin-
na biblioteka, trzy placówki oświatowe, 

żłobek, dwa ośrodki zdrowia, apteka oraz klub senio-

ra. Samorząd dynamicznie się rozwija, rozbudowuje 
swoją infrastrukturę społeczną i drogową. Z każdym 
rokiem przybywa nowych budynków mieszkalnych, 
młodzi coraz częściej decydują się na założenie ro-
dziny i zamieszkanie na tym terenie. Należy zwrócić 
uwagę także na negatywne czynniki, które w ostatnim 
czasie nasiliły się w Gminie. To znaczący wzrost licz-
by osób szkodliwie zażywających alkoholu (od około 
trzech lat obserwujemy tendencję wzrostową liczby 
prowadzonych postępowań przez gminną komisję 
rozwiązywania problemów alkoholowych) oraz wy-
stępowania przemocy domowej, a w konsekwencji 
liczby prowadzonych „Niebieskich kart”, których tyl-
ko w 2021 roku prowadzono przez gminne instytucje 
aż piętnaście. Przez teren naszej Gminy przebiega 

ruchliwa droga wojewódzka 803 relacji Siedlce –  
Stoczek Łukowski, na której często występują kolizje  
i wypadki. Wszystkie te czynnik uzasadniają potrzebę 
zapewniania wzmożonego bezpieczeństwa na tym 
terenie. W ostatnim czasie w skali całego kraju obser-
wujemy „trend” przywracania posterunków policji. 
Komenda Wojewódzka w Radomiu rozważa również 
możliwość utworzenia Posterunku Policji w Wody-
niach. Nasz samorząd wystosował w tej sprawie list 
intencyjny i jest gotowy wesprzeć działania Policji, 
aby ten posterunek powstał. Co na ten temat myślą 
mieszkańcy? Czy chcą przywrócenia Posterunku  
Policji w Wodyniach? Zapytaliśmy ich o opinię. 

Z A C H Ę C A M Y  D O  Z A P O Z N A N I A  S I Ę  Z  I C H  W Y P O W I E D Z I A M I . 

Utworzenie Posterunku Policji w Wodyniach, jak zapewniał  
Komendant Miejski, w ilości 8 policjantów w tym: kierownik 
posterunku, dzielnicowy, pracownik dochodzeniowo-śled-
czy oraz 5 policjantów prewencji, jestem pewny i przekonany,  
że pozytywnie wpłynie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.  
Nie będą zmuszeni też dojeżdżać np. na przesłuchania świad-
ka czy innych czynności około 20 km do obecnego Komisariatu  
Policji w Skórcu. Podchodząc do sprawy żartem „przestępcy” przy 
tak dużej obsadzie nie będą ryzykować popełniania przestępstw  
w naszej gminie.    

ze względu na miejsce swojego zamieszkania. Choć jestem świa-
domy, iż decyzja o utworzeniu Posterunku w Wodyniach zostanie 
podjęta po dokładnych analizach policyjnych to popieram tę ini-
cjatywę. 

Stan pandemii pokazał, jak ważne są dziś kompetencje  
pozwalające swobodnie korzystać z cyfrowych narzędzi. Coraz 
szersze wykorzystanie nowych technologii w obszarze eduka-
cji to nie tylko wielkie szanse, ale również ogromne wyzwania.  
Z tych powodów Gmina Wodynie zdecydowała się wziąć udział 
w programie grantowym pt. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerow-
skich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i pozyskała z niego  
aż 202 500,00 zł dofinansowania. Otrzymane wsparcie pozwoliło 
na zakup 81 laptopów, które zgodnie z warunkami programu, 
trafiły do uczniów, którzy posiadali krewnego w linii prostej pra-
cującego w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie go-
spodarki rolnej na terenie Gminy Wodynie.

Przekazanie laptopów dzieciom odbyło się w dniach  
6 i 8 czerwca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach. 
- Przekazany sprzęt komputerowy pozwoli na dogodną realizację 
obowiązków szkolnych przez uczniów. Dzięki udziale w projekcie 
wyeliminowane zostaną ograniczenia informatyczne i wyrów-
nane szanse w dostępie do cyfrowej edukacji – powiedział wójt 
Gminy Wodynie Wojciech Klepacki przekazując dzieciom sprzęt. 

Laptopy otrzymało 81 uczniów z terenu Gminy Wodynie, 
którzy spełniali warunki określone w regulaminie konkursu gran-
towego. Przypominamy, iż projekt skierowany był do uczniów 
uczęszczających do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, 
którzy posiadali krewnego w linii prostej pracującego w zlikwi-
dowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej  
na terenie Gminy Wodynie. 

Zakupiony sprzęt pochodzi z programu Program Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Program zakłada 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W jego ramach 
realizowany jest projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pe-
geerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Są to środki 
Unii Europejskiej w ramach programu React-EU. Środki w ra-
mach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pochodzą z Unii 
Europejskiej.

#FunduszeEuropejskie #CPPC #CentrumProjektówPolska-
Cyfrowa

TERMINY OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE:

TERMINY OPŁAT ZA PODATEK  
(rolny, leśny od nieruchomości):

Obowiązujące stawki na terenie Gminy Wodynie:

Opłaty naliczane są według liczby osób zamieszkujących wskaza-
ną nieruchomość.

Podatek należy wpłacać u inkasenta/sołtysa  
lub na rachunek bankowy Gminy Wodynie: 

Wszelkie zmiany związane z aktualizacją liczby osób za-
mieszkujących na danej nieruchomości, np.: urodzenia, zgony, 
przemieszczanie się domowników itp. należy zgłaszać do urzędu 
Gminy Wodynie, pokój nr 7 w terminie do 10 tego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

PRZEKAZANIE LAPTOPÓW  
ZAKUPIONYCH W RAMACH  
PROJEKTU „GRANTY PPGR”

RATA

 IV rata (za lipiec, sierpień)

 V rata (za wrzesień, październik)

 VI rata (za listopad, grudzień)

Wpłat za usługę wywozu odpadów należy dokonać u inka-
senta/sołtysa lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy:

59 9194 0007 0050 0135 20000490

miesięcznie od osoby zamieszkującej daną  
nieruchomość

miesięcznie od osoby, jeżeli na nieruchomości  
zadeklarowane jest kompostowanie bioodpadów  
w przydomowym kompostowniku.

19 zł - 

18 zł - 

21 9194 0007 0050 0135 2000 0010

TERMIN

do 15 sierpnia 

do 15 października 

do 15 grudnia

RATA

III rata 

IV rata 

TERMIN

do 15 września

do 15 listopada
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Międzynarodowy Dzień Ziemi w Przedszkolu 
Samorządowym w Wodyniach

Dzień Rodziny  
w „Nenufarku”

22 kwietnia z okazji „Między-
narodowego Dnia Ziemi” w naszym 
przedszkolu został zorganizowany 
„dzień ekologiczny“. Przedszkolaki 
rozpoczęły go od multimedialnej 
podróży, której przewodnikiem była 
planeta Ziemia. Dzieci poprzez za-
bawę dowiedziały co to jest ekologia  
i ochrona środowiska, jak pomóc na-
szej planecie, aby zawsze było czysto 
i pięknie. Przedszkolaki nauczyły się 
jak dbać o nasz wspólny dom. Tego 
dnia wszystkie dzieci były przebrane 
w „Eko-stroje”, które wykonały ra-
zem z rodzicami. Bardzo pomysłowe i kolorowe przebrania 
zaprezentowały na „ekologicznym dywanie mody”. Uwień-
czeniem zdobytej wiedzy i praktycznych działań był dyplom 
„Przyjaciela przyrody”, który otrzymał każdy przedszkolak.

Nasze Przedszkole promuje wiedzę ekologiczną. W tym 
roku szkolnym realizowaliśmy również projekty:

▶ „Ekokulturalne Przedszkole”, w którym przedszkolaki 
podjęły ekowyzwania na każdy miesiąc roku szkolnego: wrze-
sień – „Zielona sala, Kącik przyrody”, październik – „Kacik 
makulatury”, listopad – „Hotel dla owadów”, grudzień – „Ptasi 
bar”, styczeń – „Pożeracz nakrętek”, luty – „Drugie życie zimo-

wych ubrań”, marzec – „Osczędzamy wodę”, kwiecień- „Przysta-
nek wędrującej książki”, maj – „Mobilna minikuchnia błotna”

▶„Lekcje z klimatem”, projekt ten miał na celu promowanie 
społecznych postaw i zachowań proekologicznych i proklimatycz-
nych naszych dzieci, które realizowały  następujące zadania:                                                                               
■ „Co to jest ekologia” – wspólne zredagowanie zasad miłosnika 
przyrody                                    
■ „Dzień ochrony przyrody” – quizy i zagadki, sprzątanie świata,                                                                                          
■ „Obieg wody w przyrodzie „ - poznawanie właściwości wody i jej 
rola w życiu organizmów żywych, wycieczki nad rzekę, sposoby 
oszczędzania wody w domu i przedszkolu

■ „Las i łąka zaprasza serdecznie dzieci i prosi...”   wy-
cieczki do lasu, parku, na łąkę, spotkanie z leśnikiem, 
obserwowanie owadów i roślin na łące, - poznajemy war-
stwy lasu                                                        
■ „Malujemy przyrodę” – odzwierciedlenie przez dzieci 
wrażliwości i szacunku do przyrody    w formie plastycz-
nego wyrazu.                                                                     
■ „Segregujemy odpady w domu i przedszkolu.”- dzia-
łalność plastyczno – konstrukcyjna dzieci z wykorzysta-
niem materiałów odpadowych, sposoby segregacj śmieci,                                                                                                                   
■ „Ekologiczne zakupy” - wykonanie papierowych to-
reb wielokrotnego użytku, wykonanie rzeźby z plastiku.  
■ Konkurs: „Z przyrodą za pan brat”.

Hasło „Ekologia na co dzień“ powinno nam towarzyszyć 
od najmłodszych lat. Zatem zachęcamy wszystkich do podjęcia 
ekologicznych wyzwań wspólnie z naszymi dziećmi.

W trakcie realizacji tych projektów przedszkolaki poznały 
nowe pojęcia, każdego dnia wzbogacały swoja wiedzę i umie-
jętności. Wykonane prace zdobiły kąciki zainteresowań i były 
praktycznie wykorzystywane. Szczególne podziękowania kie-
rujemy rownież do rodziców wszystkich grup przedszkolnych 
za pomoc i zaangażowanie przy realizacji wszystkich zadań.

                                                                                    Sylwia Kublik

Dzień dobrych uczynków 
w Szkole Podstawowej  
w Rudzie Wolińskiej

Dnia 19 maja obchodzony jest dzień dobrych uczynków, 
czyli święto społecznych i bezinteresownych działań. Każdy  
z nas może codziennie zrobić dobry uczynek, który sprawi, 
że ktoś poczuje się lepiej. Takiej nietrudnej sztuki sprawiania 
komuś radości warto uczyć dzieci od najmłodszych lat. Gdy-
by wszyscy codziennie czynili dobro dla innych, świat byłby  
o wiele piękniejszy.

Nasi uczniowie mieli wiele pomysłów na dobre uczynki. 
Pamiętali, że należy je sprawiać nie tylko ludziom i zwierzę-
tom, ale i naszemu środowisku.

Pomysły uczniów: bądź miły, uśmiechaj się, zadzwoń do ko-
legi, dziadków, pomóż koledze w nauce, powiedz komplement, 
pomagaj w domu, odwiedź kogoś, przygotuj posiłek, zapytaj  
o samopoczucie, kup drobny prezent, oszczędzaj wodę, energię, 
posprzątaj śmieci w okolicy, wspomóż schronisko, akcję chary-
tatywną.

Pamiętajmy, że o dobroci świadczą nie tylko wielkie czyny, 
ale małe uczynki na miarę naszych możliwości.

Elżbieta Sochaj

Trzeciego czerwca w „Nenufarek” od rana panował 
świąteczny nastrój. Tego dnia najmłodsi mieszkańcy Gmi-
ny, nasi żłobkowicze oraz przedszkolaki wraz z rodzicami 
świętowali Dzień Rodziny. Piękna pogoda sprawiła, że za-
planowane na ten dzień atrakcje przyniosły zamierzony 
efekt w postaci dobrej zabawy, wielu uśmiechów i radości 
oraz niezapomnianych wrażeń.

Święto Rodziny w „Nenufarku” było połączeniem trzech 
bardzo ważnych dni: Dnia Mamy, Dnia Taty i Dnia Dziecka. 

Organizatorami rodzinnego święta oprócz Gminne-
go Żłobek „Nenufarek” i Samorządowego Przedszkola  
w Seroczynie byli również rodzice. W pikniku udział wzięli 
również Wójt Gminy Wojciech Klepacki i Z-ca Wójta Mar-
lena Paczek. 

Część artystyczną rozpoczęły radosne występy dzieci. 
Następnie w bajce „Rzepa”, zaprezentowali się pracownicy 
żłobka i przedszkola. Rodzice również zostali zaproszeni 
by pokazać swe umiejętności i pod przewodnictwem Dy-
rektor Przedszkola zatańczyli popularną „Belgijkę”. Potem 
przyszedł czas na szaloną zabawę i atrakcje: plac zabaw, 
malowanie twarzy, tatuaże, dmuchane zjeżdżalnie, zabawa  
w strażaka i policjanta, spotkanie z bohaterami bajek, kąpiel 
w pianie i foto budka. Nie zabrakło też pysznego, słodkie-
go poczęstunku który był dziełem najwspanialszych mam,  
ciasta, babeczki, rogaliki znikały w mgnieniu oka.

To był pierwszy Dzień Rodziny w nowym budynku 
Żłobka i Przedszkola. Zapewniamy, że będziemy kontynu-
ować tę rodzącą się tradycję w kolejnych latach.

Magdalena Składanowska

#straznicylasow ze Szkoły  
Podstawowej w Rudzie Wolińskiej

W maju cała nasza społeczność szkolna włączyła się do 
ogólnopolskiej kampanii „PRZYTUL się do DRZEWA”. W ten 
sposób chcieliśmy pokazać, że los lasów również i nam nie jest 
obojętny, że kochamy nasze lasy i chronimy je przed powstawa-
niem pożarów. Chyba niewiele osób do końca zdaje sobie spra-
wę, że rocznie w Polsce wybucha ponad 6000 pożarów lasów,  
a praktycznie 77% tych pożarów powstaje z winy człowieka.

Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji drzewa będą czuły się bez-
pieczne. Takimi małymi czynami jesteśmy w stanie pokazać całej 
Polsce, że sprzeciwiamy się celowym podpaleniom lasów!

Wszyscy zostaliśmy Strażnikami Lasu! Prosimy o bezpiecz-
ne, mądre i odpowiedzialne poruszanie się po lasach!

Wiesława Rolewicz
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Wycieczka uczniów Szkoły  
Podstawowej w Rudzie Wolińskiej 
do „Mitowskiej Zagrody”

Język angielski  
w praktyce  
w Zespole Szkół  
w SeroczynieCieszymy się, że nasza szkoła, jako jedna z 20 w woje-

wództwie mazowieckim, została zakwalifikowana do Projek-
tu – wycieczki edukacyjne. Dzięki temu, 31 maja br. grupa 
uczniów z klas I-V wzięła udział w wyjeździe do gospodarstwa 

agroturystycznego w Seroczynie, gmina Sterdyń. Wycieczka 
została zrealizowana na zlecenie Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa i objęła uczniów uczestniczących w „Programie 
dla szkół” (Mleko i przetwory mleczne…).

Tego dnia nawet pogoda nam sprzyjała, było ciepło, sło-
necznie i aż chciało „wyrwać się” ze szkoły na kilka godzin. 
Pobyt w „Mitowskiej Zagrodzie” rozpoczęły warsztaty samo-
dzielnego przygotowania serów podpuszczkowych. Najpierw 
pani Ewa Mitowska opowiedziała nam o produkcji sera i jego 
historii. Następnie podzieliła uczniów na kilkuosobowe ze-
społy, które pod czujnym okiem pani Ewy wykonywały kolej-

ne czynności. Wszystkie polecenia musiały być precyzyjnie  
i dokładnie wykonane. Ponieważ produkcja sera wyma-
ga dużo cierpliwości i czasu w przerwach między kolej-
nymi czynnościami uczniowie obejrzeli bogate zbiory 

dawnych narzędzi i sprzętów uży-
wanych w   gospodarstwie rolnym 
i domowym. Podziwiali wspania-
łą kolekcję ręcznie wykonanych 
pisanek oraz kolekcję trofeów my-
śliwskich. Obejrzały stary sad z da- 
wnymi gatunkami jabłoni i grusz.  
Dużym zainteresowaniem cieszył 
się „sklepik”, gdzie można było na-
być pamiątki - wyroby twórczości 
ludowej oraz ekologiczne prze-
twory. Po około dwóch godzinach 
dzieci mogły wreszcie podziwiać 
efekty swojej pracy i dokonać de-

gustacji serów z dodatkami: czarnuszką, czosnkiem niedźwie-
dzim i orzechami. Pobyt w gospodarstwie agroturystycznym 
zakończył się wspólnymi zabawami na podwórku, wesołymi 
rozmowami w altance. Był to dobrze wykorzystany czas. Wie-
my już jak powstają sery podpuszczkowe oraz potrafimy inte-
grować się w czasie swobodnych zabaw. 

Organizatorem naszej wycieczki było biuro podróży LU-
TUR, które pokryło wszystkie koszty związane z organizacją 
wyjazdu.  

Wiesława Rolewicz

W dniach od 9 do 13 maja, w ramach projektu Roz-
mawiasz-Pomagasz Good Network, kl. V uczestniczyła 
w kilku spotkaniach online ze szkołą Outering w Nairobi 
(Kenia). Uczniowie prezentowali nasze okolice, opowia-
dali o zwyczajach, tradycjach i naszej kuchni, a następ-
nie wysłuchali prezentacji uczniów z Kenii. Wszyscy byli 
bardzo zainteresowani i zadawali dużo pytań. Jedynym 
sposobem na porozumienie się było używanie języka an-
gielskiego. Celem projektu „Rozmawiasz-Pomagasz” jest 
pomoc ubogim szkołom. Dlatego teraz kl. V zbiera fundu-
sze, aby wspomóc szkołę Outering.

Natomiast od 27 maja do 10 czerwca, trwał (wydłużo-
ny) Tydzień Językowy pełen różnych wyzwań dla uczniów:

• VIII Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycz-
nej w Latowiczu - naszą szkołę prezentowała Anna Świder 
(kl. VII), która zajęła III miejsce.

• Quiz interaktywny na temat kultury krajów anglo-
języcznych Made in England: I miejsce- Piotr Wysocki 
(kl. VIII), II - Bartek Kornel Ożarek (kl. VIII), III - Igor 
Szymański (kl. VIII).

• Food Fairs - targi żywności, w których uczniowie 
samodzielnie przygotowywali tradycyjne zagranicz-
ne potrawy, a następnie prezentowali je przed komisją:  
I miejsce- Michał Ośko (kl. IV) zupa Kaspress- Knödel, II 
- Adam Maciejewski (kl. V) Pancakes, III - Eryk Kania (kl. 
V) Burger i Klaudia Zadrożna (kl. VI) Pancakes.

• Angielskie Wierszykowo - konkurs recytatorski  
w języku angielskim, w którym udział wzięło 17 recyta-
torów z klas III, IV i V. Komisja Konkursowa przyznała 
cztery wyróżnienia, które otrzymali Michał Ośko, Julia 
Kluczek, Alicja Świerczewska (wszyscy z kl. IV) i Lena Ku-
blik (kl. V). Laureatami zostali: I miejsce - Wiktoria Kot 
(kl. V), II - Julian Kluczek (kl. V), III - Gabrysia Miszta  
i Agata Piekut (kl. III).

• Plakaty / lapbooki na temat krajów anglojęzycznych 
oraz sławnych osób. Z wykonanych prac powstała piękna 
wystawa.

Celem podjętych działań było zachęcenie uczniów  
do wykorzystania posiadanej wiedzy językowej i jej po-
szerzania w przyjemny i „smaczny” sposób. Uczniowie 
bardzo chętnie i licznie zaangażowali się w konkursy  
i projekty. Udowodnili sobie i innym, że nauka języków 
się opłaca!

Agata Waszczak

Zbliżający się koniec roku szkolnego to zwykle czas lek-
kiego rozluźnienia i... wzmożonej chęci poznawania świata. 
Dlatego wycieczki szkolne cieszą się dużą popularnością. 
Każdy taki wyjazd to porcja energii i sił na kolejne edukacyj-
ne zmagania, czego w ostatnim czasie doświadczyli ucznio-
wie Zespołu Szkół w Seroczynie.

Ogromną radość sprawił czwartoklasistom dzień spę-
dzony z rodzicami i wychowawczynią, p. Beatą Reda w Gdań-
sku. Wycieczka o tyle ciekawa i niezwykła, że oprócz możli-
wości spotkania z morzem przejazd odbył się najszybszym 
i bardzo wygodnym środkiem lokomocji - pendolino. Taki 
Dzień Dziecka to marzenie...

10 czerwca uczniowie kl. 4 i 5 wybrali się do Krainy Przy-
gód. Na uczniów czekały różne wyzwania, m.in.zjazd na  

linie, strzelanie z łuku, przejazd quadem i dojenie krowy  
 na czas. 

Z kolei uczniowie klas starszych celebrowali nieco inną 
formę wypoczynku. Jako kierunek eskapady wybrali połu-
dnie Polski. Dzień spędzony w Krakowie a później w Wie-
liczce sprawiły radość i wielką przyjemność. Spacery szla-
kami Tatrzańskiego Parku Narodowego (m.in. Czarny Staw 
Gąsienicowy i Rusinowa Polana) pokazały hart ducha i siłę 
uczniów, których zdecydowana większość miała okazję po-
smakować górskich szlaków po raz pierwszy. 

Podróże małe i duże zawsze mają swój urok i pozostawia-
ją niesamowite wspomnienia...

Marzena Szymańska

Szkoła w Seroczynie w podróży
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE TURYSTYKA, SPORT I PROFILAKTYKA

PIĘKNO DOLINY LIWCA...
To tytuł projektu współpracy Lokalnej Grupy Działania Ziemi 

Siedleckiej, którego wdrożenie rozpoczęliśmy 21 października 
2021 roku wraz z naszym partnerem Stowarzyszeniem - Lokalna 
Grupa Działania „Bądźmy RAZEM” z siedzibą w Węgrowie, bo to 
właśnie tam płynie NASZ Liwiec, do którego spływają wszystkie 
rzeki z obszaru i to właśnie o wspólne promowanie Jego walorów 
turystycznych, przyrodniczych, historycznych, kulturowych nam 
w projekcie chodzi. 

Beata Like
Specjalista ds. obsługi ruchu turystycznego

HARMONOGRAM DZIAŁALNOŚCI 
PUNKTU KONSULTACYJNEGO  
W II PÓŁROCZU

W II półroczu br. stacjonarną działalność będzie 
prowadził Punkt konsultacyjny, który przeznaczony 
jest dla osób i rodzin, w których występują problemy 
alkoholowe z terenu gminy Wodynie. Pomoc w nim 
uzyskają również osoby i rodziny dotknięte przemocą 
w rodzinie. 

Jak skorzystać z porady specjalisty? To proste!  
Zadzwoń lub zgłoś się osobiście w terminie ustalonym 

w harmonogramie. Z porady specjalisty można sko-
rzystać bez konieczności uprzedniego zapisu, a porady 
świadczone są anonimowo i nieodpłatnie. 

Działalność punktu finansowana jest ze środków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Wodyniach. Szczegóły na załączonym pla-
kacie!

Sezon 2021/2022 kończymy utrzymaniem w siedleckiej lidze okręgo-
wej. I choć spadków nie było dzięki nowo powstałej V lidze, to miejsce 14 
w normalnych okolicznościach zazwyczaj pozwalało uniknąć degradacji 
do klasy A. Teraz przed Nami zasłużone, ale bardzo krótkie wakacje. Już 
10 lipca rozpoczynamy przygotowania do sezonu 2022/2023, w trakcie 
których rozegramy dwa mecze kontrolne z Fenix Siennica i ULKS Gołą-
bek oraz turniej o Puchar Wójta Gminy Wodynie, który odbędzie się 31 
lipca. Już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy i nie tylko. Jak 
pokazały poprzednie lata, impreza ta nie ogranicza się tylko do rywali-
zacji sportowej a coś dla siebie znajdą zarówno najmłodsi jak i dorośli.

Prowadzimy szereg działań promocyjnych, kulturalnych 
i społecznych. Na przełomie maja i czerwca organizowaliśmy 
Międzynarodowy Plener Malarski, w którym uczestniczyło  
12 uznanych malarzy z Polski, Białorusi i Ukrainy, zakończo-
ny wernisażem połączonym ze spotkaniem artystyczno-chary-
tatywnym i towarzyskim GRELOWISKO, prowadzonym przez 
komisarza pleneru Mirosława Greluka, 5 czerwca w Domu Pracy 
Twórczej Reymontówka w Chlewiskach. Zostanie wydany folder, 

w którym zostaną zaprezen-
towane prace malarskie wraz  
z informacją o autorze prac 
oraz kalendarz.

Dla tropicieli wrażeń i in-
nowacyjnych form przekazu 
informacji mamy małą nie-
spodziankę. Już od czerwca 
na naszym obszarze pojawiają 
się w różnych miejscach Bud-
ki Nietelefoniczne. Dlacze-
go w różnych? Bo podążają 
za imprezami, spotkaniami, 
wydarzeniami. Jest ich dwie - 
każda inna, ale łączy je jeden 
cel - promocja walorów Ziemi 
Siedleckiej. Budka wygląda 
jak budka, jaką pamiętamy 
z ulic, gdzie można było po-
kręcić kablem od słuchawki 
lub postawić kubek z kawą 
na aparacie w trakcie rozmo-
wy z ciocią Bożenką. Dziś już 
nie ma ani cioci Bożenki, ani 
możliwości dzwonienia z bud-
ki, za to można posłuchać...  
co ciekawego, innego niż 
można wyczytać w mądrych 
książkach i Internecie, dzieje 
się lub działo tu.... na Ziemi 
Siedleckiej. W budce legen-
darnej narratorem jest karcz-
marz, który niejedną historię  
z tego obszaru wysłuchał, ak-
cja nie może dziać się nigdzie 
indziej jak w jego zaczarowa-
nej karczmie, zmniejszonej 
oczywiście do rozmiarów bud-
ki (nie)telefonicznej. Patrząc 
na budkę, mamy wrażenie, 
że nie wszystko „się zgadza” 
oceniając naszym ziemskim 
okiem - trochę pachnie siar-
ką, trochę perspektywa ucieka. 
Zupełnie jak z diabłami, które 
próbują udawać, że są z nasze-

TO BĘDZIE JUŻ PIĄTY 
SEZON KOLEKTYWU 
W OKRĘGÓWCE!

Adam Pawlak
Wiceprezes Klubu 

go świata. Świat jest bardzo kolorowy i zachęcający, ale jakoś tak 
czuć dreszcz na plecach... to właśnie diabły łączą wszystkie histo-
rie i przeplatają pomiędzy gminami ich wątki przekazywane z ust 
do ust, mówione... szeptem.

Budka turystyczna ma nieco inny charakter, bo jest uzupeł-
nieniem oferty powstałego w ramach projektu Centrum Obsługi 
Ruchu Turystycznego w Wiśniewie, którego pracownik, z racji 
wykonywanego zawodu, nie ma ani czasu, ani duszy do siedzenia 
za biurkiem, więc zostawił kilka przydatnych informacji, co moż-
na w okolicy zobaczyć, a sam załatwia w tym czasie ważne sprawy 
w terenie. Z resztą można go tam spotkać, może z lornetką, może 
z GPSem, a może w kajaku, czort go wie, gdzie dzisiaj pojechał 
rowerem i co robi, żeby uchylić się od pracy w biurze. Przy bud-
kach trzeba zachować czujność, bo być może ktoś jednak na nią 
zadzwoni, więc... trzeba odebrać. Tworzymy również podstronę 
internetowa dedykowaną promocji naszych walorów turystycz-
nych. Mamy już opracowane 10 wirtualnych spacerów 3D po naj-
ciekawszych naszych obiektach, oderwaliśmy się od ziemi, żeby 
zrobić 30 zdjęć panoramicznych 3600 na Dolinę Liwca, a wszystko 
to pokarzemy w wirtualnym przewodniku z lotu ptaka. Kręcimy 
również film promujący naszą Ziemię Siedlecką.

Centrum koordynuje współpracę w obszarze turystyki  
na terenie Ziemi Siedleckiej, promuje walory turystyczne Ziemi 
Siedleckiej poprzez udział w wydarzeniach promocyjnych na ob-
szarze LGD Ziemi Siedleckiej, gdzie ma własne stoisko informa-
cyjno-promocyjne, ale również można w nim uzyskać podstawo-
we informacje oraz materiały dotyczące walorów historycznych, 
przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD Ziemi Siedleckiej, 
w tym Doliny Liwca oraz obejrzeć obrazy z pleneru, więc zapra-
szamy:) Adres: Wiśniew, ul. Siedlecka 13 (siedziba LGD Ziemi 
Siedleckiej), tel. 726 707 702, email: biuro@lgdsiedlce.pl.
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CZAS PÓŁROCZNYCH PODSUMOWAŃ 
CZYTELNICZYCH

Od początku bieżącego roku wodyńska biblioteka stara się iść 
z duchem czasu i w tym celu uruchomiła wypożyczanie pozycji 
bibliotecznych w systemie elektronicznym „MAK +”. System służy 
lepszemu zarządzaniu biblioteką i jej zbiorami. Dzięki niemu na 
bieżąco odbywa się elektroniczna rejestracja naszych czytelników, 
wypożyczeń czy udostępniania zbiorów, co ułatwiło nam prowa-
dzenie statystyki bibliotecznej.

Kolejnym elementem nowoczesnej systemowej bibliotecznej 
układanki są kody kreskowe, które zaczęły systematycznie poja-
wiać się na pozycjach książkowych w formie naklejek.

Wspomniany system „MAK +” pokazuje m.in. preferencje 
tematyczne naszych czytelników. Młodzi czytelnicy najchętniej 

wypożyczali takie tytuły jak ,,Felix, Net i Nika oraz Gang Niewi-
dzialnych Ludzi” autorstwa Rafała Kosika, „Tańczące czarownice” 
Wioletty Piaseckiej czy ,,Umykający Całusek” Davida Mellinga. 
Zaś czytelnicy dorośli najczęściej sięgali po literaturę piękną. 
Najchętniej wypożyczane były takie tytuły jak ,,Służąca” Weroniki 
Wierzchowskiej, „Słoneczniki po burzy” Eweliny Mantyckiej oraz 
,,Podróż Cyliki” Heathera Morrisa.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z naszą dość bogatą 
ofertą skierowaną do czytelników. Zapraszamy do biblioteki.

1 CZERWCA - GMINNY DZIEŃ 
DZIECKA

KULTURA I CZYTELNICTWO

Podążając za piękną myślą Janusza Korczaka „Kiedy śmieje 
się dziecko, śmieje się cały świat” Gminny Ośrodek Kultury przy-
gotował na ten wyjątkowy dla dzieci i ich rodziców dzień wiele 
atrakcji. Zgodnie z planem impreza miała odbyć się w amfiteatrze, 
na terenie Parku przy ul. Newelskiego w Wodyniach. Jednak, jak 
to w przypadku imprez plenerowych bywa, pogoda też ma coś „do 
powiedzenia” i pierwotne plany musiały zostać zmodyfikowane. 
Szybka i skuteczna reakcja to też sztuka!

W tej „deszczowej alternatywie” główną rolę odegrała sala wi-
dowiskowa i parking przed budynkiem GOK. Na scenie wystąpili 
artyści krakowskiego Teatru Maska, którzy jednocześnie bawili  
i uczyli małych widzów „Bajką o Misiu Tulisiu”. Po przedstawie-
niu przyszedł czas na zabawy przy muzyce, malowanie twarzy, 
kręcenie balonów i puszczanie kolorowych baniek. Były też słod-
kie niespodzianki i cukrowa wata wyprodukowana dzięki maszy-
nie udostępnionej przez Klub Współczesnych Kobiet w Kołodzią-
żu, a druhowie i druhny strażacy z jednostki OSP w Wodyniach 
prezentowali sprzęt gaśniczy i ratowniczy. Wielu maluszków speł-
niło zapewne swoje wielkie marzenie i chociaż przez chwilę mogli 
poczuć się jak prawdziwi strażacy, siedząc za kierownicą prawdzi-
wego wozu strażackiego! Inni mogli z kolei spotkać się z Myszką 
Mickey i Minionkiem, i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. 

Mimo drobnych przeszkód i deszczowych perturbacji plany 
zostały więc zrealizowane, a uśmiechnięte twarze ponad 80 dzieci 
są tego najlepszym dowodem. Bo przecież… kiedy śmieją się dzie-
ci, śmieje się cały świat!

Sekcja muzyczna w Gminnym Ośrodku Kultury dzia-
ła systematycznie od kilku lat. Wprawdzie ograniczenia  
wprowadzane w związku ze zagrożeniem epidemiologi- 
cznym nieco wyhamowały jej działanie w poprzednim roku, 
ale od września 2021 r., po kolejnych zapisach, utworzyły  
się nowe grupy zaawansowania, które już bez większych 
przeszkód pracowały pod kierunkiem instruktora p. Krzysz-
tofa Izdebskiego. Zajęcia odbywały się w Ośrodku i w szkole 
w Seroczynie. Brało w nich udział 20 młodych muzyków – 
troje w grupie pianina i 17 w grupach gitarowych.

Koncert Naszych Talentów, który jest tradycyjnym pod-
sumowaniem roku działania sekcji odbył się 28 czerwca. 
Wzięli w nim udział wszyscy uczestnicy zajęć i zaprezento-
wali wypracowane w ciągu roku postępy i efekty. Do udziału 
w Koncercie zaproszone zostały również działające w naszej 
gminie zespoły śpiewacze. Koncert był doskonałą okazją 
do podsumowania roku działania sekcji i podziękowań za 
zaangażowanie i pracę. Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy.

Już we wrześniu odbędą się kolejne zapisy do poszcze-
gólnych grup instrumentalnych. Mamy nadzieję, że zainte-
resowanie udziałem w zajęciach będzie jeszcze większe, jak 
dotychczas! Zapraszamy!

Eliminacje Gminne XXXVIII Konkursu Recytatorskiego  
im. Kornela Makuszyńskiego

KONKURS RECYTATORSKI

KONCERT
TALENTÓW

Wakacje są niewątpliwie czasem wyczekiwanym przez 
wielu! Po roku szkolnej pracy uczniowie mają wreszcie 
chwilę upragnionego oddechu i odpoczynku. Ponieważ jed-
nak ta „chwila” trwa ponad dwa miesiące może również  
się znudzić. Nie wszyscy i nie zawsze na długo wyjeżdżają 
w atrakcyjne miejsca, dlatego też ważna jest pomoc w or-
ganizacji tego wolnego czasu na miejscu. Gminny Ośrodek 
Kultury tradycyjnie prowadzi akcję „Wakacje z GOKiem!”, 
której celem jest właśnie wsparcie rodziców i ich pociech  
w tym obszarze.

Ważnym punktem każdej wakacyjnej oferty są zajęcia 
wyjazdowe organizowane w świetlicach wiejskich i szko-
łach. W tym roku odbywają się w Seroczynie, Kołodziążu, 
Rudzie Wolińskiej, Czajkowie, Oleśnicy i Rudniku Małym. 
Do współpracy są zapraszane miejscowe jednostki OSP  
i istniejące Koła Gospodyń Wiejskich. Zaplanowane zosta- 
ły również działanie na terenie GOK w ramach Wakacyj-
nego Klubu Maluszka adresowane do najmłodszych oraz 
zajęcia animacyjne.

Atrakcyjna jest oferta warsztatów bardziej specjalistycz-
nych i ukierunkowanych na rozwój określonych uzdolnień 
i talentów. Odbywają się Wakacyjne Warsztaty Artystyczne, 
Twórcze Czwartki i Warsztaty Gitarowe (dla uczestników 
sekcji muzycznej). Niektóre zajęcia są częściowo płatne  
ze względu na bardziej specjalistyczne materiały wykorzy-
stywane do ich zrealizowania.

Poza zajęciami i wydarzeniami umieszczonymi w kalen-
darzu pojawią się również z pewnością punkty dodatkowe, 
w zależności od bieżących potrzeb i możliwości. Wszystko 
po to, by ten wakacyjny czas wykorzystać jak najlepiej!

WAKACJE 
z GOKiem

Dwudziestu uczestników, w trzech kategoriach wieko-
wych, wzięło udział w Eliminacjach Gminnych XXXVIII Kon-
kursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego. Każdy 
z nich zaprezentował wybrany wiersz i fragment prozy. Jury 
w składzie: Dorota Todorska (Fundacja Leny Grochowskiej, 
muzeum „sKraj Kultur”, animator kultury); Janusz Eleryk 
(dyrektor GOK) i Maria Kozioł (kierownik GBP), po uważ-
nym wysłuchaniu wszystkich prezentacji, przyznało nagrody 
w poszczególnych kategoriach:
Klasy I - III:
I -Wiktoria Parobczy (SP w Wodyniach)
II -Zuzanna Śledź (SP w Rudzie Wolińskiej)
III -Lena Świderska  
(SP w Wodyniach).
Klasy IV-VI:
I - Wiktoria Kot (SP w Seroczynie)
II - Małgorzata Gajowniczek (SP  
w Rudzie Wolińskiej)
III - Oliwier Firek (SP w Wody-
niach).
Wyróżnienie: Hanna Kowalczyk  
(SP w Wodyniach)
Klasy VII - VIII:
I - Patrycja Cabaj (SP w Rudzie 
Wolińskiej)

II - Liliana Składanowska (SP w Rudzie Wolińskiej)
III - Bartosz Adamiak (SP w Rudzie Wolińskiej)

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom, 
a laureaci również nagrody książkowe ufundowane przez GBP 
w Wodyniach. Dla wszystkich został również przygotowany 
poczęstunek.

Laureaci eliminacji gminnych wzięli udział w etapie  
powiatowym konkursu, który odbył się 30 i 31 maja 2022 r.  
w DPT „Reymontówka”, w Chlewiskach. Laureatem III nagro-
dy w kategorii klas VII-VIII został Bartosz Adamiak, który 
wystąpił również w Finale Konkursu w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Siedlcach.

Maria Kozioł 
Kierownik GBP
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Dni Gminy Wodynie są organizowane od 2016 roku. Wtedy 
właśnie, po raz pierwszy po takim przewodnim hasłem, w wo-
dyńskim Parku, odbyła się letnia impreza plenerowa. W ciągu 
kolejnych lat ta formuła była kontynuowana i modyfikowana. 
Ostatecznie przyjęło się, że Dni Gminy Wodynie łączą w sobie 
trzy wydarzenia: Gminne Zawody sportowo – pożarnicze, Festyn 
Rodzinny „W rytmie lata” i Turniej Piłkarski o Puchar Wójta 
Gminy. W tym roku odbędą się one w trzy kolejne niedziele: 17, 
24 i 31 lipca.

Festyn Rodzinny „W rytmie lata”, zaplanowany na 24 lipca, 
w swoim założeniu ma być okazją do integracji mieszkańców, 
promocji naszego terenu, radosnego spędzenia czasu i wspólnej 
zabawy dla wszystkich mieszkańców. Każdy – najmłodszy, tro-
chę starszy, trochę mniej młodszy i wreszcie senior - ma znaleźć 
w programie festynu „coś dla siebie”. Zaplanowane zostały ani-
macje, plac zabaw dla dzieci i koncert muzyczny „Piosenki Pani 
Klaun” adresowany również przede wszystkim do najmłodszych.  
Dwa koncerty „Wakacyjne przeboje”, na które złożą się hity ta-

STYPENDIA WÓJTA TRAFIŁY DO OSIEMNASTU NAJBARDZIEJ 
UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

W związku z zakończeniem roku szkolnego w szkołach naszej 
gminy, w dniach 23 i 24 czerwca, odbyły się uroczyste akademie, 
podczas których uczniowie odebrali świadectwa, dyplomy, listy  
i wyróżnienia. W uroczystościach związanych z zakończeniem roku 
szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół w Wodyniach udział wziął 
wójt Gminy Wojciech Klepacki, w Szkole Podstawowej w Rudzie 
Wolińskiej zastępca wójta Gminy Marlena Paczek, w Zespole Szkół 
w Seroczynie sekretarz Gminy Renata Bareja. 

Podczas uroczystości wręczone zostały stypendia Wójta Gmi-
ny Wodynie dla najbardziej uzdolnionych uczniów. W tym roku  
w granie stypendystów znalazło się osiemnaście osób. O stypen-
dium mógł ubiegać się uczeń, który spełniał określone wymagania: 

1) W wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego uzyskał 
średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej: 

a) 5,1 - w przypadku uczniów klas IV-VI szkół podstawowych 
oraz legitymuje się dodatkowymi osiągnięciami naukowymi, ar-
tystycznymi w konkursach przedmiotowych, tematycznych bądź  
artystycznych, przeglądach, festiwalach, tzn. zdobył miejsca od 1. 
do 3. minimum na szczeblu powiatowym, lub uzyskał tytuł laureata 
w konkurach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzyna-
rodowym, lub odpowiedniki czołowych miejsc o tzw. trójstopnio-
wej organizacji konkursu, 

b) 4,9 - w przypadku uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych 
oraz legitymuje się dodatkowymi osiągnięciami naukowymi, ar-
tystycznymi w konkursach przedmiotowych, tematycznych bądź  
artystycznych, przeglądach, festiwalach, tzn. zdobył miejsca od 1. 
do 3. minimum na szczeblu powiatowym, lub uzyskał tytuł laureata 
w konkurach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzyna-
rodowym, lub odpowiedniki czołowych miejsc o tzw. trójstopnio-
wej organizacji konkursu, albo 

2) W wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego uzyskał 
średnią ocen nie mniejszą. niż 5,5 (bez oceny poniżej dobrej), w tym 
co najmniej jednej oceny celującej z następujących przedmiotów: 
język polski, matematyka, język obcy.

kich zespołów jak ABBA, czy BoneyM z pewnością porwą  
do tańca miłośników rytmów z lat 80-ych XX w. W części muzycz-
nej posłuchamy wreszcie gwiazdy wieczoru – zespołu EXAITED! 
Tradycyjnie będą promowani lokalni twórcy i artyści: na scenie 
wystąpi młodzież szkolna z terenu gminy, sekcje i zespoły Gmin-
nego Ośrodka Kultury, a swoje promocyjne stoiska zaprezentu-

ją organizacje, stowarzyszenia, a także poszczególne sołectwa.  
Strażacy zaprezentują sprzęt ratowniczy i gaśniczy, a Jednostka 
OSP w Wodyniach również pokaz akcji ratunkowej. W trakcie 
imprezy będą przeprowadzane konkursy dla publiczności.

Stypendium Wójta Gminy Wodynie trafiło do dziewięciu 
uczniów Zespołu Szkół w Wodyniach, sześciu uczniów Szkoły 
Podstawowej w Rudzie Wolińskiej oraz trzech uczniów Zespołu 
Szkół w Seroczynie. Stypendiami uhonorowani zostali:
1. Amelia Kublik, Szkoła Podstawowa w Wodyniach
2. Aleksander Cizio, Szkoła Podstawowa w Wodyniach
3. Szymon Adamiak, Szkoła Podstawowa w Wodyniach
4. Julia Obłoza, Szkoła Podstawowa w Wodyniach
5. Magdalena Mielczarz, Szkoła Podstawowa w Wodyniach
6. Oliwier Próchnicki, Szkoła Podstawowa w Wodyniach
7. Natalia Dawidek, Szkoła Podstawowa w Wodyniach
8. Oliwia Szostek, Szkoła Podstawowa w Wodyniach
9. Aleksandra Pawlak, Szkoła Podstawowa w Wodyniach
10. Julian Kluczek, Szkoła Podstawowa w Seroczynie
11. Alicja Świerczewska, Szkoła Podstawowa w Seroczynie
12. Arkadiusz Kania, Szkoła Podstawowa w Seroczynie
13. Anna Osiak, Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej
14. Julia Śledź, Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

15. Oliwia Płatkowska, Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej
16. Maja Śledź, Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej
17. Filip Karpiński, Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej
18. Bartosz Adamiak, Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

DO RODZICÓW W/W UCZNIÓW TRAFIŁY LISTY GRA-
TULACYJNE.

- Stypendiami chcemy nagradzać uczniów, którzy swoją ciężką 
pracą osiągają najlepsze wyniki w nauce. Mam nadzieję, że są one 
również zachętą dla pozostałej młodzieży. Gratuluję wszystkim, 
którzy osiągnęli tak wysokie wyniki. Doskonale zdaję sobie sprawę, 
że wymagało to ogromu pracy i wysiłku, ale też wielu wyrzeczeń. 
Jestem dumny, że mamy tak zdolnych uczniów i dziękuję nauczycie-
lom wychowawcom oraz rodzicom, bo to w znacznej mierze także 
ich zasługa – podsumował uroczystości wójt Wojciech Klepacki.

Stypendystom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom 
życzymy spokojnych, pełnych niezapomnianych i bezpiecznych 
wrażeń wakacji, a wszystkim absolwentom sukcesów w dalszej 
edukacji w szkołach ponadpodstawowych oraz w dorosłym życiu.

W cieniu jego się schowasz,
kiedy jesteś na plaży
a słońce z wysoka

bardzo mocno praży.

Jeden jest jednoczęściowy,
drugi z dwóch części się składa.

Gdy na plażę się wybierasz,
właśnie ten strój
zawsze wkładasz.

Mały z płótna domek,

w lecie go stawiamy.

Gdy jesteśmy na wakacjach,

nocą w nim sypiamy.
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