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

KOLEJNY DOBRY ROK ZA NAMI
Rządowy Fundusz Pol-

ski Ład Program Inwestycji 
Strategicznych ma na celu 
dofinansowanie projektów 
inwestycyjnych realizowanych 
przez województwa, gminy, 
powiaty, miasta lub ich związ-
ki w całej Polsce. Ruda Woliń-
ska, Młynki, Wola Wodyńska, 
Szostek i Ruda Szostkowska to 
miejscowości, które skorzysta-
ły na pozyskanej przez Gminę 
Wodynie dotacji z Programu. 

O tym, jakie inwestycje uda-
ło się w tych miejscowościach 
zrealizować przeczytacie na 
str. 2.

„W Boże Narodzenie wszystkie drogi prowadzą do domu.”

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk

wraz z Radnymi

Wójt Gminy Wodynie
Wojciech Klepacki

wraz z Pracownikami Urzędu

Przed nami najbardziej rodzinne i ciepłe święta, czas który wszyscy pragniemy 
spędzić w gronie najbliższych, w atmosferze harmonii i spokoju. 

Życzymy, aby Wigilia i czas Świąt Bożego Narodzenia przyniosły schronienie wśród rodziny 
i przyjaciół, dały możliwość zatrzymania się i zastanowienia nad ważnymi rzeczami wokół nas.

O rok mądrzejsi, z nowym bagażem doświadczeń mijającego roku, postarajmy się podsumować 
ten czas i docenić to co mamy najcenniejsze. A w ciągu tych kilku świątecznych dni nabierzmy sił na 

kolejne wyzwania, planujemy zmiany i miejmy nadzieję na lepsze, a przede wszystkim bezpieczniejsze 
jutro dla nas, naszych rodzin i sąsiadów. A przy tym niech towarzyszy nam dobre zdrowie!

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Wodynie, przyjaciołom, sympatykom oraz osobom  
odwiedzającym naszą Gminę życzymy oby nowy 2023 rok spełnił pokładane w nim nadzieje  

i przyniósł sukcesy w realizacji osobistych planów i zamierzeń! 

Wspólne kolędowanie jest pięknym staropolskim zwyczajem, 
który przetrwał do dziś. To nasza piękna tradycja. Kolędy i pa-
storałki to nieodzowne elementy bożonarodzeniowych zwycza-
jów. Śpiewane wraz z rodziną czy wydobywające się z głośników, 
budują świąteczny nastrój. Niebawem w naszej Gminie odbędzie 
się świąteczny koncert kolęd z udziałem znanej artystki. Jakiej?  
Dowiecie się na…

str. 12

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

Cmentarz Żydowski w Seroczynie znajduje się przy ulicy Gli-
nianej. Podczas II wojny światowej miejsce to zostało zdewa-
stowane, a ostatni pochówek odbył się w 1943 roku. Obecnie 
znajduje się tam około 20 macew. Budowę nowego ogrodzenia 
cmentarza żydowskiego zrealizowała organizacja non-profit ESJF 
Towarzystwo Opieki nad Cmentarzami Żydowskimi w Europie 
we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie.  
O szczegółach tej inicjatywy przeczytacie na…

str. 4

NOWE OGRODZENIE 
CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO 
W SEROCZYNIE

Najpierw zadania związane z przeciwdziałaniem CO-
VID-19, później te związane z zabezpieczeniem pomocy hu-
manitarnej dla obywateli Ukrainy, a obecnie nowe zadania 
związane z łagodzeniem skutków szalejącej inflacji. Na „bar-
kach” samorządów spoczywa coraz więcej zadań. Jak wodyński 
samorząd radzi sobie z kolejnymi obowiązkami i realizacją 
wszystkich zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych? Od-
powiedzi uzyskacie w wywiadzie z wójtem Gminy Wodynie 
Wojciechem Klepackim. 

Czytaj str. 7

TYM ŻYJE WODYŃSKI 
SAMORZĄD...
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

RUDA WOLIŃSKA, MŁYNKI, WOLA WODYŃSKA, SZOSTEK I RUDA SZOSTKOWSKA ZE WSPAR-
CIEM Z PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 
ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych 
przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej 
Polsce. W pierwszym naborze wniosków w Programie, który trwał 
od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 roku Gmina Wodynie, ubiegała się o 
dofinansowanie na realizację inwestycji w infrastrukturę sportową 
oraz modernizację dróg gminnych. Pozyskane, w związku ze złożo-
nym wnioskiem pn. „Poprawa infrastruktury sportowej dla miesz-
kańców Gminy Wodynie” środki stanowiły kwotę 6.503.354,59 zł (!). 

Jedną z najważniejszych inwestycji tego Programu oraz sztanda-
rową inwestycją Gminy Wodynie w roku 2022, była budowa Kom-
pleksu boisk sportowych w Rudzie Wolińskiej. Obiekt zlokalizowany 
jest nieopodal Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej oraz w bez-
pośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej 803. W skład inwestycji 
wchodziła budowa boiska do gry w piłkę nożną, boiska wielofunk-
cyjnego z polami do gry w koszykówkę i siatkówkę, oraz budynku 
zaplecza sanitarno-szatniowego, o łącznej wartości 1.906.500,00 zł. 
Wokół kompleksu został zagospodarowany teren. Oficjalne otwarcie 

Z pozdrowieniami,

Wójt Gminy Wodynie

Wojciech Klepacki

Trzymają Państwo w rękach świąteczne wydanie naszego pisma samo-
rządowego pt. „Przegląd Wodyński”, który wydawany jest w tej formule  
nieprzerwanie od 2017 roku. To jego jubileuszowe, 25. wydanie.  Znaj-
dziecie w nim artykuły dotyczące aktualnie podejmowanych zadań przez 
nasz samorząd, informacje o „życiu” naszych jednostek organizacyjnych, 
organizacji pozarządowych, a także wspomnienia tegorocznych wydarzeń 
kulturalnych i rocznicowych. 

Wspominając o rocznicach nie mogę nie wspomnieć o swoim ju-
bileuszu... Cztery lata temu z Państwa woli zostałem wybrany po raz 
drugi Wójtem Gminy Wodynie. Dokładnie 1 grudnia 2022 roku mi-
nęła ósma rocznica pełnienia przeze mnie tej funkcji. Dokonując 
swoistego „rachunku sumienia” mogę z czystym sumieniem stwier-
dzić, że znaczna część z Państwa potrzeb i oczekiwań została zrealizo-
wana. Jako przykład można tutaj podać znaczną poprawę stanu dróg 
gminnych, budowę oczyszczalni ścieków i kolejnych odcinków ka-
nalizacji, remonty obiektów oświatowych, kulturalnych i OSP. Na te-
renie Gminy wybudowany został nowoczesny kompleks boisk sporto-
wych, a jednostki OSP wzbogaciły się o nowe samochody pożarnicze  
i nowoczesny sprzęt. Tak wiele zadań i inwestycji nie udałoby się zrealizować 
bez udziału środków zewnętrznych, zarówno unijnych jak też krajowych,  
na pozyskiwanie których starałem się kłaść szczególny nacisk. Mam na-
dzieję, że dostrzegacie działania, które już przyczyniły się do poprawy wa-
runków życia w naszej Gminie. Obecnie, mimo że rok 2022 dobiega końca, 
przygotowujemy się do kolejnych inwestycji, których tylko w roku 2023 
będzie naprawdę sporo. Będą to m.in. inwestycje obejmujące moderniza-
cję Stacji Uzdatniania Wody w Seroczynie, budowę kanalizacji sanitarnej 
w Rudniku Dużym, modernizację oczyszczalni ścieków w Jedlinie, moder-
nizację hydroforni w Oleśnicy, czy inwestycje w infrastrukturę drogową  
na terenie miejscowości Wodynie i Oleśnica. 

Szanowni Państwo!
SŁOWEM WSTĘPU

To, aby gmina mogła się rozwijać jest zasługą wielu ludzi, 
z którymi miałem przyjemność współpracować. I za tę kon-
struktywną i owocną współpracę, u schyłku kolejnego roku, 
pragnę podziękować wszystkim radnym, sołtysom, instytu-
cjom, organizacjom, a także mieszkańcom Gminy. Zdaję sobie 
sprawę, że bez takiej współpracy, zrozumienia, życzliwości  
i wsparcia nie bylibyśmy w stanie tyle osiągnąć.

Korzystając z okazji pragnę życzyć Państwu najpiękniej-
szych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie naj-
bliższych, w poczuciu ciepła domowego ogniska, a przede 
wszystkim zdrowia!

Tymczasem, zapraszam Państwa do lektury przygotowa-
nego przez naszą Redakcję pisma. 

obiektu wraz z jego poświęceniem odbyło się 4 września podczas 
Dożynek Parafialnych w Rudzie Wolińskiej. Uroczystość miała ory-
ginalny przebieg, gdyż zamiast tradycyjnego przecięcia wstęgi były 
strzały na bramkę, której strzegł piłkarski junior Bartosz Adamiak. 
Kolejne strzały oddawali: Poseł do Europarlamentu Adam Bielan, 
Kierownik Delegatury MUW w Siedlcach Anna Kaszuba, Dyrektor 
Delegatury MKO w Siedlcach Adam Skup, Starosta Siedlecki Karol 
Tchórzewski, Wójt Gminy Zbuczyn Hubert Pasiak, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Rudzie Wolińskiej Wiesława Rolewicz, ks. Roman 
Siłuch, Sołtys Janina Pietrasik, juniorka Julia Śledź oraz gospodarze 
- Wójt Wojciech Klepacki i Przewodniczący Mirosław Michalczyk. 
Obiekt od kilu miesięcy jest już użytkowany.  

Z końcem lipca zakończono prace związane z kolejną inwestycją 
dofinansowaną w ramach „Polskiego Ładu” - modernizacją drogi 
gminnej Ruda Wolińska – Młynki – Wola Wodyńska. Inwestycja 
obejmowała wykonanie nowej nawierzchni wraz z wymianą kon-
strukcji drogi, wykonaniem poboczy oraz przebudową przepustów. 
Wprowadzona została nowa stała organizacja ruchu. Prace były 
prowadzone na długości ponad trzech kilometrów, od drogi woje-
wódzkiej 803, aż do skrzyżowania w Woli Wodyńskiej. Koszt prac 
wyniósł 2.533.786,36 zł. 

Tegoroczne inwestycje drogowe objęły także modernizację drogi 
gminnej, łączącej Szostek z Oleśnicą. Droga została przebudowana 
na długości 1,735 km, od skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą 
do Czajkowa, aż do PSZOK w Oleśnicy. Roboty zakończono w lipcu 
tego roku. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.339.612,74 zł. 

Nowa droga wraz z miejscami parkingowymi i oświetleniem 
pojawiła się również nieopodal Cmentarza parafialnego w Rudzie 
Wolińskiej, który jest ostatnim z trzech cmentarzy komunalnych na 
terenie Gminy, za obiektami w Seroczynie i Wodyniach, wokół któ-
rego teren został uporządkowany i oświetlony. Koszt kwalifikowany 
tego zadania opiewał na kwotę 439.477,16 zł. 

Dla poprawy bezpieczeństwa na drogach ważna jest nie tylko 
realizacja dużych inwestycji drogowych, ale także mniejszych zadań, 
które zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo jazdy i warunki 
życia mieszkańców. Do takich odcinków zdecydowanie należy droga 
gminna położona w obrębie miejscowości Ruda Szostkowska i Szo-

stek, gdzie ponad sześćsetmetrowy tłuczniowy odcinek drogi zastą-
piono asfaltem. Droga stanowi dojazd do terenów mieszkaniowych  
i pól uprawnych. Koszt prac wyniósł 437.004,55 zł. 

Ostatnią, a zarazem najmniejszą inwestycją była przebudowa 
części drogi gminnej nr 361210W w miejscowości Wola Wodyńska, 
stanowiąca odcinek od drogi powiatowej do mostu na rzece Witka.  
Koszt tej modernizacji wyniósł 189.255,61 zł. 

Łączny koszt wymienionych zadań inwestycyjnych wyniósł 
6.845.636,42 z tego pozyskane dofinansowanie stanowiło kwotę 
6.503.354,59 (aż 95% wartości inwestycji). Pozostałe środki w kwocie 
342.281,83 zł to pięcioprocentowy wkład własny. 

Realizacja wymienionych inwestycji przebiegła zgodnie z planem, 
a wodyński Samorząd przygotowuje się już do kolejnego „rozdania”, 
o którym poinformujemy w kolejnym 26. wydaniu naszej gazety. 

Droga gminna położona w obrębie miejscowości  
Ruda Szostkowska i Szostek

Droga gminna w Młynkach

Ruda Wolińska: nowa droga z miejscami parkingowymi i oświetleniem

Ruda Wolińska - Wola Wodyńska
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Nr 25/2022 (grudzień 2022)INWESTYCJE

NOWA DROGA. WSPÓL-
NE ZADANIE SOŁECTW 
WOLA WODYŃSKA I SOĆKI

DWIE DROGI W ŻEBRACZCE ZE WSPARCIEM SAMORZĄDU 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

SEROCZYŃSKI FUNDUSZ SOŁECKI W PRAKTYCE

Bardzo ważnym aspek-
tem rozwoju samorządu 
gminnego i inwestycja-
mi, które są najbardziej 
zauważane przez miesz-
kańców są modernizacje 
istniejących dróg. Każde-
go roku Gmina stara się 
przeznaczyć jak najwięcej 
środków finansowych na 
ten właśnie cel. Z pewno-
ścią nie byłoby to możliwe 
bez ubiegania się o dofi-
nansowania zewnętrzne. 
To dzięki nim udaje się tak 
dużo w tym zakresie inwe-
stować. Z pewnością jest 
jeszcze dużo do zrobienia, 
miejmy jednak świado-
mość, że rozwój Gminy to 
proces ciągłych zmian, na 
który wpływ ma wiele czynników, a wszystkich inwestycji nie da się zrealizować jednocześnie.   

W miarę możliwości gmina ubiega się o dofinansowania zewnętrzne z różnych źródeł, jed-
nym z nich są środki Samorządu Województwa Mazowieckiego. W bieżącym roku Wojewódz-
two Mazowieckie, na wniosek Gminy Wodynie dofinansowało przebudowę dwóch dróg gmin-
nych w miejscowości Żebraczka, o łącznej długości 680 m. Obydwie drogi stanowią dojazd do 
gospodarstw rolnych oraz pól i łąk rolników. Przed modernizacją drogi miały nawierzchnię 
żwirową, obecnie są to już solidne „betonówki”. 

Wartość modernizacji wyniosła 202 790,00 zł, dofinansowanie do inwestycji stanowiło 
kwotę 101 395,00 zł (!). Na to zadanie mieszkańcy sołectwa Żebraczka przeznaczyli także swój 
tegoroczny fundusz sołecki w kwocie 20 093,52 zł. Różnica została pokryta z gminnego budżetu.

W  o b r ę b i e  m i e j s c o w o ś c i  Wo l a  Wo d y ń s k a ,  
wykonana została nowa betonowa droga o długości 288 m., o mo-
dernizację której zabiegali mieszkańcy Woli Wodyńskiej i Soćk, 
podczas zebrań wiejskich w ich miejscowościach. Droga łączy się 
z drogą asfaltową relacji Wola Wodyńska – Soćki, i stanowi dojazd 
do gospodarstw domowych oraz pól uprawnych. 

Gmina Wodynie na tę inwestycję przeznaczyła kwotę 63 900,00 
zł. Ponad 70% tej kwoty stanowił fundusz sołecki. 

Wspólna inicjatywa Woli Wodyńskiej i Soćk może być przykła-
dem dla innych sołectw, gdyż razem można zrealizować znacznie 
większe zadania inwestycyjne, na których może skorzystać większa 
liczba mieszkańców. 

Wysokość środków funduszu sołeckiego zależy od 
dochodów własnych gminy oraz liczby mieszkańców 
w danym sołectwie i wyliczana jest na podstawie wzo-
ru zawartego w ustawie o funduszu sołeckim. Każde 
sołectwo, które chce skorzystać ze środków funduszu 
sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy, po-
winno uchwalić wniosek i złożyć go do Wójta Gminy  
do końca września na rok kolejny. 

Wysokość funduszu sołeckiego dla największego so-
łectwa w gminie Wodynie ustalona została na 2022 rok w 
kwocie 43 586,69 zł. Podczas zebrania wiejskiego miesz-
kańcy Seroczyna postanowili przeznaczyć te środki na 
utwardzenie kostką brukową drogi gminnej o długości 
siedemdziesięciu sześciu metrów, stanowiącej dojazd do 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zakres inwe-
stycji obejmował odcinek od poczty do bloku „na górce”. 

Całkowita wartość prac wyniosła 71.340,00 zł. Całość 
inwestycji została sfinansowana z budżetu Gminy Wody-
nie, przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 
43.586,69 zł. Wykonawcą inwestycji była Firma Ogólno-
-Budowlana „MARTINEX” Marcin Soczewka z Zabiela. 

Tegoroczne inwestycje gminne w miejscowości Se-
roczyn obejmowały również przebudowę czterech in-
nych odcinków dróg: ul. Ogrodowej, ul. Kwiatowej, ul. 
Szkolnej oraz ul. Krótkiej. Wartość tych inwestycji wy-
niosła 639.866,30 zł. Szczegółowo pisaliśmy o nich w 
24. wydaniu naszego pisma samorządowego, który jest  
dostępny na stronie internetowej Gminy Wodynie www.
wodynie.eu w zakładce „Przegląd Wodyński”. 

Łączne nakłady finansowe na zadania drogowe w Se-
roczynie tylko w roku 2022 przekroczyły kwotę 700 tys. zł. 

DRUGI ETAP PRAC W WODYŃSKIEJ SZKOLE ROZPOCZĘTY

Od przeszło miesiąca w Zespole Szkół w Wodyniach trwają 
prace związane z wykonaniem nowej elewacji budynku szkoły. 
Na placu szkolnym dużo się dzieje, a postęp robót jest już zauwa-
żalny gołym okiem nie tylko dla osób odwiedzających szkołę, ale 
także tych przejeżdżających przez miejscowość Wodynie. Zakres 
prac obejmuje wykonanie robót budowlanych dociepleniowych 
budynku szkoły oraz budynku gospodarczego na terenie szkoły. 
Ma być nie tylko ładniej, ale przede wszystkim cieplej, a co za 
tym idzie także oszczędniej.

Wykonawcą inwestycji jest firma F.P.H. RAMAR 
GAJOWY RAFAŁ z siedzibą w Łukowie, który wyło-
niony został w drodze przetargu.

- Inwestycja jest częścią większego zadania pn. 
„Poprawa efektywności energetycznej Zespołu 
Szkół w Wodyniach”, które nasz Samorząd rozpo-
czął jeszcze w 2021 roku. Pierwszy etap prac obej-
mował instalację paneli fotowoltaicznych na dachu 
szkoły, montaż centrali wentylacyjnej z odzyskiem 
ciepła na hali sportowej, wymianę centralnego 
ogrzewania oraz wymianę oświetlenia wewnętrz-
nego. Ze względu na ograniczoną dostępność mate-
riałów budowlanych w tamtym czasie, na co wpływ 
miała pandemia COVID-19, prace termomoderni-
zacyjne musiały zostać odłożone w czasie. Obecnie, 
dzięki zawartej umowie z wykonawcą, prace mogą 
być kontynuowane. Każdy kolejny etap tych prac 
będzie zauważalny dla nas wszystkich, a budynek po 
kompleksowej termomodernizacji otrzyma nie tyl-
ko lepsze parametry cieplne, ale także nowoczesny 
wygląd. – informuje wójt gminy Wodynie Wojciech 
Klepacki. 

Inwestycja ma zostać zrealizowana do 28 kwiet-
nia przyszłego roku. Koszt tego etapu prac wyniesie 
1.145.000,00 zł, co oznacza że nakłady poczynione 
na szkołę wyniosą łącznie ok. 3 mln. zł (!). 

Mamy nadzieję, że w kolejnym numerze nasze-
go pisma samorządowego będziemy mogli zapre-
zentować Państwu efekt zrealizowanej inwestycji w 
wodyńskiej szkole. 
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STRAŻACKA RYWALIZACJA

NOWE OGRODZENIE CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W SEROCZYNIE

KULTURA

Społeczność żydowska zamieszkiwała na naszych terenach od 
drugiej połowy szesnastego wieku. Na przełomie dziewiętnastego 
i dwudziestego wieku wielu Żydów wyemigrowało, ale pozostali 
wciąż stanowili liczną grupę. W latach przedwojennych w Seroczy-
nie mieszkało blisko dwieście osób pochodzenia żydowskiego, a 
dzieci uczyły się w seroczyńskiej szkole. Tylko nielicznym udało 
się przeżyć dramat drugiej wojny światowej, a wielu zginęło w 
niemieckim obozie zagłady w Treblince.

Cmentarz Żydowski w Seroczynie znajduje się przy ulicy Gli-
nianej. Dokładna data jego założenia nie jest znana. Seroczyński 
„Kirkut”, bo tak pospolicie mówiono na cmentarze żydowskie, 
istnieje prawdopodobnie od początków dziewiętnastego wieku. 
Podczas drugiej wojny światowej cmentarz został zdewastowany, 
a ostatni pochówek odbył się osiemdziesiąt lat temu, dokładnie 
w 1943 roku. Obecnie znajduje się tam około dwudziestu macew.  

Budowę nowego ogrodzenia cmentarza żydowskiego zrealizo-

Zawody Sportowo – Pożarnicze cieszą się zawsze dużą popularnością. Przy-
pomnijmy, że w  tegorocznych, gminnych eliminacjach, które odbyły się 17 lipca 
na stadionie w Seroczynie wzięło udział jedenaście drużyn w kategorii „A”, sześć 
drużyn młodzieżowych, jedna w kategorii „C” i dwie drużyny poza konkurencją! 
Wśród drużyn młodzieżowych zwyciężyła drużyna z Jednostki OSP w Seroczynie, 
a w kategoriach „A” i „C” najlepsi okazali się drużyny z Jednostki OSP w Wo-
dyniach. Druhny i druhowie z tej właśnie jednostki awansowali do następnego 
etapu rywalizacji.  

24 września, na stadionie na stadionie lekkoatletycznym Ośrodka Sportu ARMS w Siedl-
cach, odbyły się XI Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP Powiatu Siedleckiego. To była bardzo 

wała organizacja non-profit ESJF Towarzystwo Opieki nad Cmen-
tarzami Żydowskimi w Europie we współpracy z Gminą Wyzna-
niową Żydowską w Warszawie. Projekt urzeczywistniony przez 
ESJF, której założycielem jest rabin Isaac Schapira, został sfinan-
sowany przez Republikę Federalną Niemiec celem upamiętnienia 
społeczności żydowskiej wsi Seroczyn zgładzonej w Holokauście. 

17 listopada, w Seroczynie, odbyła się uroczystość związana 
z zakończeniem budowy nowego ogrodzenia Cmentarza z udzia-
łem Prezesa ESJF Philippa Carmela, Ambasadora Izraela Dr. 
Yacov Livnea, Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha, 
Proboszcza Parafii Nawiedzenia NMP w Seroczynie Ks. Bogdana 
Potapczuka, Wójta Gminy Wodynie Wojciecha Klepackiego, rad-
nych, społeczności szkolnej oraz mieszkańców. 

Pierwsza część uroczystości miała miejsce w Zespole Szkół w 
Seroczynie, gdzie można było wysłuchać wykładu o społeczności 
żydowskiej, żyjącej na naszych terenach. Tuż po wykładzie uczest-

nicy wydarzenia udali się pod bramę cmentarza, gdzie odmówio-
ne zostały modlitwy za zmarłych z zachowaniem poszczególnych 
obrzędów religijnych. 

Podczas uroczystości głos zabrał m.in. wójt Gminy Wodynie 
Wojciech Klepacki, który w imieniu naszego samorządu złożył 
podziękowania za przeprowadzone prace modernizacyjne ogro-
dzenia cmentarza i zapewnił, że jako społeczność w dalszym ciągu 
będziemy czynili starania, aby to miejsce traktowane było z nale-
żytą godnością. Do tej pory nasz samorząd przebudował ulicę Gli-
nianą, przy której zlokalizowany jest cmentarz, oraz zagospoda-
rował teren przy zbiorniku wodnym tzw. „Glinkach” – powiedział. 

Zachęcamy do odwiedzin tego niezwykłego miejsca. 

udana sobota dla naszych reprezentantów, którzy zajęli pierwsze miej-
sca w obydwu kategoriach, męskiej i żeńskiej! Gablota w strażnicy OSP  
w Wodyniach musiała pomieścić dwa kolejne puchary, a drużyny rozpo-
częły przygotowania do eliminacji strefowych.

9 października, na stadionie miejskim w Pilawie, do rywalizacji przystą-
piło 21 drużyn: 11 męskich i 10 kobiecych, a wśród nich druhny i druhowie 
 z Wodyń! Zawody strefowe są jednocześnie eliminacjami do zawodów woje-
wódzkich. Nasi reprezentanci uzyskali bardzo dobre wyniki, ale szanse na miejsce  
na podium i awans odebrały niestety punkty karne. Ostatecznie obydwie  
drużyny zajęły solidarnie szóste miejsca w swoich kategoriach!

Drogie Druhny i Drodzy Druhowie! Jesteśmy z Was dumni i dziękujemy  
za godne reprezentowanie naszego samorządu!
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Obchody Święta Niepodległości są niezmiennie bardzo ważnym wydarze-
niem w kalendarzu działań podejmowanych z szacunku dla przeszłości i 
naszych przodków, którzy tak wiele potrafili poświęcić i uczynić dla dobra 
Ojczyzny. Podejmujemy te działania również z troski o naszą przyszłość i dla 
kształtowania młodych pokoleń Polaków.  Podobnie było w tym roku, kiedy 
znów zatrzymaliśmy  się w zadumie nad wydarzeniami z historii naszego kraju 
i narodu, które wymazały  Polskę z mapy Europy i pogrążyły kraj w mroku nie-
woli. Rocznica Odzyskania Niepodległości jest również wspomnieniem bohate-
rów, których odwaga i poświecenie przywróciły Polsce i Polakom upragnioną 
wolność. Taka postawa towarzyszy nam przez cały rok, w obchodach kolejnych 
rocznic ważnych wydarzeń  naszej narodowej historii. Szczególnie ważną datą 
pozostaje dzień 11 listopada i właśnie tego dnia odbyły się tegoroczne Gminne 
Obchody Święta Niepodległości.

DESZCZOWA ROCZNICA

Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem Hymnu Narodowego i podniesieniem flagi 
państwowej na maszt, który powstał w ramach projektu „Pod biało – czerwoną” objętego 
honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Projekt zakładał 
sfinansowanie przez Rząd RP zakupu flag i budowę masztów w gminach, których mieszkańcy 
wyrazili swoje poparcie dla tej inicjatywy w internetowym głosowaniu. Dzięki 130 oddanym 
głosom nasza gmina otrzymała 8 tys. zł wsparcia, w ramach którego powstał maszt zlokalizo-
wany obok Pomnika Ojczyzny w Seroczynie. W dniu Święta Niepodległości, przy dźwiękach 
Hymnu Narodowego, zawisła na nim nasza narodowa flaga podniesiona przez Poczet Flago-
wy utworzony przez druhów OSP w Seroczynie. 

Po złożeniu wiązanki pod Pomnikiem Ojczyzny uczestnicy uroczystości udali się do 
kościoła parafialnego w Seroczynie na uroczystą Mszę Św. W kościele został również zapre-
zentowany program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. 
W. Lewandowskiego w Seroczynie. Oficjalną część obchodów zakończył uroczysty przemarsz 
na Cmentarz Parafialny i oddanie hołdu żołnierzom poległym w Bitwie o Seroczyn. W uro-
czystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, delegacje jednostek admi-
nistracyjnych, Poczty Sztandarowe szkół i jednostek OSP oraz przybyli mieszkańcy. 

Ostatnim punktem tegorocznych obchodów Święta Niepodległości w naszej gminie 
był VII Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Nutki Wolności”, który odbył się w 
Sali sportowej Zespołu Szkół w Seroczynie. Przegląd, którego organizatorem jest Gminny 
Ośrodek Kultury, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i popularnością. W tegorocznej 
edycji na scenie pojawiło aż 62 młodych muzyków i wokalistów, którzy zaprezentowali 28 wy-
konań patriotycznych utworów! Każdy uczestnik przeglądu otrzymał pamiątkowy dyplom 
i drobny upominek: okolicznościowy kubek! Najlepszą nagrodą dla artystów były jednak z 
pewnością gorące brawa licznej publiczności

Wiele działań dla upamiętnienia tak ważnej dla nas wszystkich 104 rocznicy Odzyskania 
Niepodległości podjęły również nasze szkoły i stowarzyszenia. To bardzo ważne, szczególnie 
w tym trudnym czasie, gdy tuż obok nas toczy się wojna. Dziękujemy wszystkim, którzy 
swoją pracą, zaangażowaniem, a także obecnością i udziałem włączyli się we wspólne święto-
wanie naszej Niepodległości!

Seniorzy są szczególną grupą społeczną nie tylko ze względu na swój wiek. 
Seniorzy, to ludzie, którzy mają już za sobą wiele lat pracy dla wspólnego dobra 
i poświęceń dla kolejnych pokoleń. Niosą na swoich barkach bagaż rozmaitych 
doświadczeń zdobywanych przez wiele lat życia, a ich życiowa mądrość może 
i powinna być źródłem cennych rad i wskazówek. Naszą tradycją stał się już 
Gminny Dzień Seniora, który w tym roku odbył się 20 października, w siedzi-
bie Klubu „Senior +” w Seroczynie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele naszych władz samorządowych 
oraz zaproszeni goście, którzy skierowali do Seniorów wiele ciepłych słów 
życzeń. Artystyczną atrakcją wieczoru był występ uczestnika i półfinalisty 
znanego programy telewizyjnego The Voice Senior Andrzeja Wojdy, któremu 
towarzyszył scenarzysta i konferansjer Ryszard Nowaczewski. Na „senioralnej 
scenie” wystąpił również zespół „Młynarzanki”, a także Klub „Senior +”. Po 
części oficjalnej był czas na chwilę rozmowy przy kulinarnych smakołykach i 
taneczną zabawę!

Spotkanie przygotowali Klub „Senior +”, Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach. Wszystkim Seniorom jesz-
cze raz życzymy wielu radości, spokoju i zdrowia. I jeszcze, żeby „Juniorzy” jak 
najczęściej wzorowali się na Waszym zaangażowaniu i aktywności!

SENIORALNE ŚWIĘTO

„Pamiętajmy o tych niezłomnych żołnierzach, 
również spoczywających na tym cmentarzu. Jesteśmy 
im to winni. Cześć Ich Pamięci!” – powiedział Wójt 
Wojciech Klepacki witając jednocześnie uczestników 
uroczystości.

Obchody rozpoczął występ przygotowany przez 
uczniów Zespołu Szkół w Wodyniach. Mszę Św. w In-
tencji Ojczyzny celebrował ks. Krzysztof Buczyński. 
W uroczystościach wzięła udział Kompania Hono-
rowa Wojska Polskiego wystawiona przez 18 Siedlec-
ki Batalion Dowodzenia wraz z Pocztem Sztanda-
rowym, a oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra 
Wojskowa z Siedlec.  Po zakończeniu Mszy Św. został 
odczytany Apel Pamięci, a nad żołnierskimi grobami 
rozległa się salwa honorowa.

Wśród gości byli obecni przedstawiciele władz 
samorządowych, radni, dyrektorzy szkół wraz z dele-
gacjami nauczycieli i uczniów, kierownicy jednostek 
organizacyjnych oraz Poczty Sztandarowe wystawio-
ne przez Zespół Szkół w Wodyniach, Zespół Szkół w 
Seroczynie, Jednostkę OSP w Rudniku Małym, Jed-
nostkę OSP w Wodyniach oraz Światowy Związek 
Żołnierzy AK Koło w Wodyniach. Deszcz i chłód nie 
odstraszyły również mieszkańców Woli Wodyńskiej 
i innych miejscowości, którzy przybyli, aby wziąć 
udział w uroczystościach, oddać hołd, okazać pa-
mięć i szacunek należny tym, którzy dla dobra Oj-
czyzny złożyli ofiarę swojego życia. Bardzo ważnym  
elementem, który nadaje obchodom w Woli  
Wodyńskiej szczególną rangę i tworzy wyjątkowy  
klimat i podniosły nastrój jest udział   w tych uro-
czystościach żołnierzy Wojska Polskiego i wojskowy  
ceremoniał. Dowództwo 18 Dywizji Zmechanizo-
wanej od wielu już lat, z wielką życzliwością i przy-
chylnością, angażuje się w obchody kolejnych rocznic  
Bitwy pod Wolą Wodyńską. 

Zapłakało niebo nad Wolą Wodyńską podczas obchodów 83. rocznicy Bitwy, którą 
stoczyli tutaj żołnierze Wojska Polskiego we wrześniu 1939 r. W tym roku obchodziliśmy 
te rocznicę 18 września. Pogoda nie pozwoliła zrealizować wszystkich punktów zapla-
nowanego programu, ale te najważniejsze – być może również dzięki tej szarej i smutnej 
pogodzie – były jeszcze bardziej uroczyste i budziły głęboką zadumę.

POD BIAŁO-CZERWONĄ...
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE FAKTY SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

Po nowym roku usługę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych na terenie gminy Wodynie będzie świadczyła firma EKOLIDER 
Jarosław Wyglądała z siedzibą w Lucinie.

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów, pomimo zmiany wykonaw-
cy, będzie świadczona na dotychczasowych zasadach. Nie ulegnie zmianie czę-
stotliwość odbioru odpadów, a mieszkańcy w dalszym ciągu będą zaopatrywani 
w worki. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oleśnicy bę-
dzie otwarty jak dotąd, w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Objazdowa zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektroniczne-
go oraz opon zostanie przeprowadzona aż cztery razy w roku. Harmonogram 
odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wodynie 
na 2023 rok zamieszczamy poniżej.

Od 1 stycznia zacznie obowiązywać nowa stawka opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi przyjęta uchwałą Nr XL/318/22 Rady Gminy 
Wodynie w dniu 28 października 2022 r. Będzie ona wynosiła 21 zł od osoby 
miesięcznie. W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów, dla właściciela nieruchomości zostanie określona opłata w drodze 
decyzji administracyjnej z zastosowaniem stawki podwyższonej, wynoszącej 
42 zł od osoby miesięcznie.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jed-
norodzinnymi kompostujący bioodpady w kompostownikach przydomowych 
w dalszym ciągu będą mieli możliwość skorzystania z ulgi w opłacie wynoszącej 
1 zł od każdej osoby ujętej w deklaracji. Po uwzględnieniu ulgi stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami będzie wynosiła 20 zł miesięcznie.

Zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej dekla-
racji, gdyż właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości 
opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych ze złożonej dekla-
racji tuż na początku roku.

Bezpośredni wpływ na podniesienie aktualnie obowiązującej stawki ma 
stale rosnąca masa odpadów. Niestety, ale z roku na rok „produkujemy” coraz 
więcej śmieci. Świadczą o tym dane, zarówno te ogólnopolskie, jak i dotyczące 
naszej gminy. 

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁO GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU?

Rodzaj odpadu 
Masa odpadów [t] 

2020 2021 10.2022  
opakowania z tworzyw sztucznych  98,520  50,720  90,640   
opakowania ze szkła  91,320  89,360  82,920   
opakowania z tektury i papieru  10,920  7,380  42,940   
zmieszane odpady opakowaniowe  11,900  46,100  0,000   
odpady ulegające biodegradacji  13,290  16,610  40,140   
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne  288,940  344,980  237,220  

 
odpady wielkogabarytowe  40,700  44,750  35,980   
inne odpady nieulegające biodegradacji  0,000  10,200  0,000   
inne niewymienione frakcje zbierane w 
sposób selektywny (popiół)  31,740  42,890  49,020  

 
zużyte opony  11,580  14,000  14,560   
zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 
20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35  4,842  5,870  10,160  

 
zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 
20 01 21, 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki  1,390  2,070  0,000  

 
urządzenia zawierające freony  6,080  1,430  0,000   
zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów 
wyposażenia innych niż wymienione 
w 17 01 06

 5,000  27,640  36,020  
 

odpady komunalne niewymienione  
w innych grupach 0,000  5,360  0,000  

 
Razem:  616,222  709,360  639,600  

 

 
Zestawienie mas odpadów za okres od 1 stycznia  
2020 r. do 31 października 2022 r. 

P a m i ę t a j m y !  D o k o n u j m y 
świadomych wyborów,  głównie 
podczas robienia zakupów (pa-
kowanie do torby wielorazowej, wy-
bieranie produktów bez zbędnego 
opakowania, lub sprzedawanych w 
opakowaniach zwrotnych, z kaucją) 
oraz odpowiednio segregując odpady 
i kompostując odpady BIO, staraj-
my się wytworzyć ich jak najmniej, 
zwłaszcza tych niesegregowanych  
i nienadających się do recyklingu. 

DEMONTAŻ, ODBIÓR I 
UTYLIZACJA AZBESTU

Gmina Wodynie w mijającym roku kolejny raz pod-
pisała umowę na dofinansowanie zadania „Demontaż 
i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierają-
cych azbest na terenie Gminy Wodynie” z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na realizację powyż-
szego zadania pozyskaliśmy kwotę 34 999,56 zł. 

W ramach uzyskanego dofinansowania Gmina Wo-
dynie w maju  tego roku nawiązała współpracę z firmą 
Albakom Sp. z o.o. z siedzibą w Pilawie,  która zebrała i 
zutylizowała ponad 85 ton płyt azbestowo-cementowych  
z 33 posesji znajdujących się na terenie naszej gminy. 

Była to kolejna udana edycja akcji polegającej na 
usunięciu wyrobów niebezpiecznych z posesji miesz-
kańców Gminy Wodynie, zgodnie z Programem usuwa-
nia azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 
Wodynie na lata 2009-2032. W nadchodzącym roku 
również planujemy wziąć udział w realizacji ww. zada-
nia, w ramach którego kolejni mieszkańcy będą mogli 
liczyć na odbiór szkodliwych dla zdrowia materiałów 
azbestowych.  Z niecierpliwością czekamy zatem na in-
formację o naborze na dofinansowanie z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. O wynikach naboru 
będziemy informować mieszkańców za pośrednictwem 
mediów społecznościowych. 
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                        Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomosci 
zamieszkałych na terenie Gminy Wodynie na rok 2023

CZERWIEC

GRUDZIEŃ

KWIECIEŃ MAJ

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD

STYCZEŃ MARZEC

LIPIEC SIERPIEŃ

LUTY

Komunalne odpady zmieszane, pozostałości z sortowania 
(pojemnik/ worek czarny )

metale oraz tworzywa sztuczne ( worek żółty) 
papier (worek niebieski) 

szkło (worek zielony)
odpady ulegające biodegradacji  (worek brązowy)

Komunalne odpady zmieszane (pojemnik / 
worek czarny ) 

odpady ulegające biodegradacji, odpady 
zielone (worek brązowy )

Tego dnia nie wystawiamy odpadów 
sortowanych!!!

Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych,
Pierwsza sobota miesiąca 

godz. 08.00-15.00 
Oleśnica 

 PAMIĘTAJ !!!
W dniu wywozu określonych odpadów  wystaw pojemnik /worek przed godziną 7:00 rano w miejsce ogólnodostępne przed terenem posesji lub w altanie 

Objazdowa zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych oraz 

zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oraz opon od 

samochodów osobowych

Opłatę za gospodarownie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania u inkasentów lub na nr rachunku bankowego: 59 9194 0007 0050 0135 2000 0490, w 
terminach: do 15 lutego- I rata( styczeń, luty); do 15 kwietnia - II rata (marzec, kwiecień); do 15 czerwca - III rata (maj, czerwiec); do 15 sierpnia -IV rata (lipiec, sierpień); 
do

 
15 pażdziernika - V rata( wrzesień, październik); do 15 grudnia- VI rata (listopad, grudzień).

Pn Cz

śmietnikowej. Niewystawienie odpadów w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów przez odbierającego.

Dnia 5 października w Kołodziążu odbył się 
43/III Konwent Wójtów Powiatu Siedleckiego. 
Gmina Wodynie była gospodarzem wydarzenia, 
a oficjalnego powitania członków oraz zapro-
szonych gości dokonał wójt gminy Wodynie 
Wojciech Klepacki. W spotkaniu udział wzięli 
włodarze samorządów z terenu powiatu sie-
dleckiego. Obradom przewodniczył wójt gminy 
Wiśniew, Przewodniczący Konwentu Krzysztof 
Kryszczuk. 

Głównym punktem spotkania była debata 
na temat systemów wykorzystywania energii 
słonecznej. Poruszone zostały również zagad-
nienia dotyczące zimowego utrzymania dróg 

Informujemy, że właściciele domów mieszkalnych 
i zarządcy obiektów budowlanych powinni co naj-
mniej raz w roku skontrolować stan techniczny użyt-
kowanego obiektu budowlanego, w tym przewodów 
kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyj-
nych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami okresowe kontrole źródeł 
ogrzewania przeprowadzają:

1. osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rze-
miośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów 
dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalino-
wych i wentylacyjnych,

2. osoby posiadające uprawnienia budowlane w 
odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do prze-
wodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do 
kominów przemysłowych, kominów wolno stojących 
oraz kominów lub przewodów kominowych, w któ-
rych ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń 
mechanicznych.

Warto dbać o okresowe kontrole stanu technicz-
nego naszego domu w trosce o własne bezpieczeń-
stwo. Osadzająca się sadza lub cofający dym zagraża 
naszemu życiu i zdrowiu. Pamiętajmy o tym, zwłasz-
cza w sezonie grzewczym. 

INFORMACJA O OBOWIĄZ-
KOWEJ KONTROLI STANU 
TECHNICZNEGO PRZEWO-
DÓW KOMINOWYCH

WŁODARZE GMIN POWIATU SIEDLECKIEGO SPOTKALI SIĘ 
W KOŁODZIĄŻU

oraz rejestru zbiorników bezodpływowych i 
przydomowych oczyszczalni. 

Tuż po Konwencie odbyło się szkolenie z 
Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla człon-
ków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedlec-
kiej. 

O oprawę gastronomiczną podczas  
wydarzenia zadbało KGW Klub Współ-
czesnych Kobiet z Kołodziąża, które swoją 
siedzibę ma w świetlicy wiejskiej. Panie za-
równo pod względem kulinarnym, jak i arty-
stycznym przygotowały potrawy na najwyż-
szym poziomie i zadbały o wszelkie detale,  
w tym jesienną dekorację świetlicy. 
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TYM ŻYJE WODYŃSKI SAMORZĄD - WYWIAD Z WÓJTEM

Redakcja: Panie Wójcie, jakimi zadaniami zajmuje się obecnie 
Samorząd?

W.K.: Mimo, że wojna to-
czy się poza naszymi grani-
cami, to jej skutki odczuwa-
my wszyscy, ponosząc ciągle 
rosnące ceny za żywność, pa-
liwa, energię czy ogrzewanie. 
Drastyczny wzrost cen prze-
kłada się również na znacz-
nie wyższe bieżące koszty 
funkcjonowania naszego 
samorządu oraz koszty za-
dań inwestycyjnych. Można 
i trzeba powiedzieć uczciwie, 

że są to trudne czasy dla nas wszystkich. Świat walczy z największą 
wojną od czasów drugiej wojny światowej, dotknęła go najwięk-
sza pandemia od przeszło stu lat. Światowy kryzys gospodarczy i 
energetyczny skutkuje bardzo wysoką inflacją. Historia uczy, że ta 
walka z reguły trwa kilkanaście miesięcy i na to musimy się przy-
gotować. Wraz z początkiem roku przyjęliśmy pod swoją opiekę 
dziewiętnastu obywateli Ukrainy, choć część z nich już wyjechała, 
nad pozostałymi osobami w dalszym ciągu sprawujemy opiekę. W 
zapewnieniu wyżywienia i zakwaterowania dla tych osób wspiera 
nas Powiat Siedlecki, który ponosi koszty energii elektrycznej, 
wody oraz żywności. Osoby te w dalszym ciągu przebywają w bu-
dynku użyczonym nieodpłatnie przez Parafię w Seroczynie. Obec-
nie nie prowadzimy już żadnych działań związanych z przeciw-
działaniem COVID-19, pandemia uspokoiła się i mam nadzieję, 
że niedługo zupełnie o niej zapomnimy. 

Koniec roku to czas kiedy rozliczamy inwestycje, które reali-
zowaliśmy w bieżącym roku. Przygotowujemy się już także do 
przyszłorocznych zamierzeń. Ponadto, prowadzimy postępowania 
i zajmujemy się wypłatą nowych świadczeń, które nałożyły na nas 
nowe ustawy. Mam tutaj na myśli dodatki osłonowe, węglowe, 
dodatki dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych. 
Od 1 grudnia przyjmujemy także wnioski o dodatki elektryczne. 
Tylko w drugim półroczu bieżącego roku przyjęliśmy około 2 
tys. dodatkowych wniosków o świadczenia. Naszym najnowszym 
zadaniem jest dystrybucja węgla dla mieszkańców. Choć nie jest to 
zadanie obowiązkowe podjąłem decyzję o jego realizacji. Dokład-
nie tego oczekiwali ode mnie mieszkańcy.  

Pomimo wielu dodatkowych obowiązków, nasz samorząd, re-
alizuje wszystkie zadania i dotychczasowe zobowiązania. 

Najpierw zadania związane z przeciwdziała-
niem chorobie zakaźnej wywołanej przez wirusa 
Sars-CoV-2, później te związane z zabezpiecze-
niem pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
ich państwa, a obecnie nowe zadania związane  
z łagodzeniem skutków szalejącej inflacji, 
będącej skutkiem aktualnej sytuacji za naszymi 
granicami. Na „barkach” samorządów spoczywa 
co raz więcej zadań. Jak wodyński samorząd 
radzi sobie z kolejnymi obowiązkami i realizacją 
wszystkich zaplanowanych zamierzeń inwesty-
cyjnych dowiemy się od włodarza Gminy Wody-
nie Wojciecha Klepackiego.

Redakcja: Panie Wójcie do jakich zadań inwestycyjnych przy-
gotowuje się obecnie Gmina? 

W.K.: Połowa bieżącego roku przyniosła bardzo korzystne roz-
strzygnięcia dla naszego samorządu w ramach drugiej i trzeciej 
edycji Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu 
„Polski Ład”, a to oznacza że kolejne miliony popłyną na inwesty-
cje do Gminy Wodynie. Z tych środków zostanie zmodernizowana 
Stacja Uzdatniania Wody w Seroczynie, wybudowana zostanie sieć 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik Duży, zakupione 
WUKO do ciśnieniowego udrażniania sieci kanalizacyjnej oraz 
zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w miejscowości Jedlina. 
Stacja zapewnia bieżącą wodę dla blisko 1500 mieszkańców za-
chodniej części Gminy, czyli miejscowości Borki, Kochany, Koło-
dziąż, Rudnik Duży, Rudnik Mały, Seroczyn i Żebraczka. Pozyska-
ne środki zostaną przeznaczone również na dalszą modernizację 
dróg gminnych, w kolejnym roku inwestycje obejmą miejscowości 
Wodynie oraz Oleśnicę. Obecnie przygotowujemy dokumenta-
cję by już niebawem ogłosić przetarg, który wyłoni wykonawców 
tych zadań. Wartość zamówienia szacujemy aż na 11 mln zł (!). 
Swoją uwagę skupiamy także na kolejnym etapie inwestycji, któ-
ra jest realizowana w Zespole Szkół w Wodyniach. Powstaje tam 
nowa elewacja szkoły, która ma zapewnić nie tylko nowoczesny 
wygląd, ale przede wszystkim lepsze parametry cieplne. W związ-
ku z tym, że Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił już kolejne 
nabory wniosków z Polskiego Ładu, tym razem na zabytki, przy-
gotowujemy także wnioski by móc ubiegać się o dofinansowanie.  
Jakie inwestycje w tym zakresie mamy w planach, zdradzimy już 
niebawem ( J ). 

Redakcja: Wspomniał Pan o kilku tysiącach wniosków złożo-
nych m.in. na wypłatę dodatków węglowych, oznacza to obsługę 
kilku tysięcy dodatkowych interesantów w Urzędzie. Jak Gmina 
radzi sobie z tym zadaniem? 

W.K.: W dniu 12 sierpnia weszła w życie ustawa o dodatku 
węglowym zakładającą wypłatę 3 tys. zł pomocy dla gospodarstw 
domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel 
kamienny, brykiet lub palet. Zadanie to powierzyłem do realizacji 
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodyniach, który 
ma już doświadczenie w realizacji tego typu zadań. Realizował 
dotychczas m.in. dodatki mieszkaniowe, energetyczne i osłonowe. 
O to świadczenie wpłynęło aż 1836 wniosków. Od momentu przy-
jęcia ustawy już trzykrotnie wprowadzano jej nowelizacje. Trzeba 
przyznać, że ustawa w dalszym ciągu nie jest doskonała, a jej inter-
pretacja budzi jeszcze wiele wątpliwości. 

Do końca listopada świadczenia otrzymało 1030 osób, wydano 
29 rozstrzygnięć negatywnych. Pozostałe wnioski w związku z no-
welizacją przepisów wymagają przeprowadzenia wywiadów środo-
wiskowych, a pozostałe świadczenia wypłacane będą sukcesywnie, 
tuż po dokonaniu wizytacji w terenie. Mieszkańców, których nie 
odwiedzili jeszcze pracownicy, prosimy o cierpliwość, ponieważ 
wywiady przeprowadzane są zgodnie z kolejnością złożenia wnio-
sków, nie da się przeprowadzić kilkuset wywiadów jednocześnie.

Mamy również świadomość, że przyznanie dodatku węglo-
wego ma wpływ na możliwość zakupu węgla po preferencyjnej 
cenie, dlatego bez zbędnej zwłoki świadczenia te są przyznawane i 
niezwłocznie wypłacane.  

Redakcja: Wspomniał Pan, że Gmina przystąpiła do sprzeda-
ży węgla po preferencyjnych cenach. Na jakim etapie realizacji 
jesteście? 

W.K.: Nasz samorząd przystąpił do dystrybucji węgla dla go-
spodarstw domowych. W dnu 21 listopada podpisałem umowę 
z Polską Grupą Górniczą S.A., i tego samego dnia niezwłocz-
nie potwierdziłem zamówienie na dostawę węgla opałowego  
w ilości 486 ton, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami mieszkań-
ców. Sortyment jaki zostanie dostarczony do Gminy obejmuje: 
kostkę (135 t), orzech (270 t) oraz Groszek II (54t) pochodzą-
ce z polskiej kopalni KWK Wesoła, a także Karlik ekogroszek 
(27t) z KWK Piast – Ziemowit ruch Wola. Pierwsza dostawa węgla 
dotarła do nas w „Mikołajki”, dokładnie 6 grudnia. Kolejne są 
dostarczane sukcesywnie, partiami. Węgiel jest dystrybuowany  
do mieszkańców z Gminnego Składu Węgla, utworzonego na  
potrzeby realizacji zadania, zlokalizowanego w Seroczynie 
(Punkt skupu złomu, ul. Mińska 31). Ważeniem węgla na miejscu  
zajmuje się Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny z siedzibą  
w Wodyniach. 

Osoby zainteresowane zakupem, które w terminie złożyły sto-
sowny wniosek są powiadamiane telefonicznie przez urzędników 
o konieczności odbioru węgla. Warunkiem odbioru opału jest 
uiszczenie z góry zapłaty należności za zakupiony towar w for-
mie przelewu lub bezpośrednio w kasie Urzędu na co najmniej 
jeden dzień roboczy przed odbiorem. Cena za 1 tonę to 2.000,00 
zł brutto, bez względu na kupowany sortyment opału. Cena ta nie 
obejmuje transportu z miejsca składu węgla do danego gospodar-
stwa domowego. Kupujący dostawę węgla organizują we własnym 
zakresie. Do zapłaty i odbioru węgla uprawniony jest wnioskodaw-
ca lub osoba przez niego upoważniona, która okaże się pisemnym 
upoważnieniem do odbioru.

Chociaż jest to złożone logistycznie zadanie, dystrybucja  
przebiega sprawnie. 

Redakcja: Panie Wójcie, a co z osobami które nie złożyły  
w terminie wniosku o zakup bądź nie złożyły go w ogóle? 

W.K.: Dla osób, które nie złożyły dotąd wniosku bądź z listy re-
zerwowej nie zostaną zakwalifikowane do zakupu preferencyjnego 
uruchomimy niebawem dodatkowy nabór z możliwością zakupu 
węgla w okresie styczeń – kwiecień. 

Dotąd, z uwagi na ryzyko deficytu paliwa, limit 3 ton dla go-
spodarstwa domowego w sezonie grzewczym podzielony był na 
dwie części po 1,5 tony. Pierwszą partię można było nabyć do 
końca roku, a kolejną od stycznia 2023 roku. Obecnie każde gospo-
darstwo domowe, które nie wykorzysta do końca grudnia połowy 
swego limitu na ten sezon, będzie mogło od stycznia przyszłego 
roku kupić węgiel w ilości całego limitu do 3 ton.

Zachęcam Państwa do bieżącego śledzenia naszej strony  
internetowej, gdyż będą tam publikowane wszystkie  
niezbędne informacje dotyczące dalszych kroków związanych  
z dystrybucją węgla. 

Dziękujemy za rozmowę!
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE OŚWIATA

UCZNIOWIE Z GMINY WODYNIE  
POZNAJĄ POLSKĘ

NOWY ROK SZKOLNY – 
NOWE DZIECI W ŻŁOBKU

Przysłowie mówi, że podróże kształcą, a Mark Twain 
stwierdził wprost: ”Należy podróżować, by się czegoś na-
uczyć”. Być może te właśnie myśli stały się fundamentem 
programu Ministerstwa Edukacji i nauki  „Poznaj Polskę”, 
którego głównym celem jest uatrakcyjnienie procesu eduka-
cyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im pozna-
wania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabyt-
ków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki poprzez 
wsparcie finansowe organizacji wyjazdów edukacyjnych dla 
uczniów. Jednym za warunków otrzymania dofinansowania 
jest ujęcie w planie i programie wycieczki określonej wy-
maganiami liczby tzw. punktów edukacyjnych, czyli miejsc, 
muzeów, zabytków itp. wskazanych przez MEiN. Lista tych  
punktów zawiera obecnie 585 pozycji i jest stale rozbudo-
wywana. Wcześniejsze edycje programu „Poznaj Polskę” 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 15 grudnia za-
kończyła się realizacja ostatniej edycji, do której przystąpiła 
również Gmina Wodynie i szkoły z naszego terenu.

Zostało złożonych 10 wniosków o udzielenie wsparcia 
finansowego w roku 2022 na realizację zadania w ramach 
przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” i organizację wyjazdów 
edukacyjnych dla uczniów. Wszystkie wnioski otrzymały 
dofinansowanie w łącznej wysokości 82729,60 zł. Konieczny 
wkład własny, stanowiący min. 20% całkowitego kosztu wy-
jazdów, w wysokości 21078,40 zł, pochodził z wpłat rodzi-
ców. Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła 103 808,00 zł.

Uczniowie naszych szkół „poznawali Polskę” podczas dziesięciu wyjazdów edukacyjnych! Były 
to wyjazdy jednodniowe dla klas I-III oraz dwu i trzydniowe dla klas starszych. W sumie blisko 400 
uczestników tych wyjazdów pokonało łącznie ok. 5 tysięcy kilometrów i poznało ponad 20 punktów 
edukacyjnych wskazanych przez MEiN w wymaganiach projektu. Nasi uczniowie odwiedzili min. 
Sandomierz, Kraków, Wieliczkę, Zakopane, Gniezno, Poznań, Lublin, Warszawę, Pobiedziska, Giecz, 
Drohiczyn i Zuzelę. Zwiedzali muzea, podziwiali piękno krajobrazu, poznawali historię, czy ekspery-
mentowali w centrach naukowych! 

Mamy nadzieję, że program „Poznaj Polskę” będzie kontynuowany i z pewnością przystąpimy 
do jego wiosennej edycji! Podróże naprawdę kształcą, ale jednocześnie nie są niestety tanie i dlatego 
możliwość uzyskania finansowego wsparcia jest bardzo ważna i korzystna, przede wszystkim dla ro-
dziców. Korzyści dla uczestników wyjazdów, chociaż mniej wymierne, są oczywiste.

Dzień 1 września jest dniem wyjątkowym 
dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym. Jest to 
również wielki dzień dla naszej żłobkowej spo-
łeczności. Tego dnia po raz pierwszy próg żłobka 
przekraczają nowi podopieczni. 

Wraz z początkiem września do żłobka do-
łączyło 12 nowych dzieci z terenu Gminy Wody-
nie. Była to maksymalna liczba jaką mogliśmy 
przyjąć w tej rekrutacji. Pozostali chętni  zostali 
zakwalifikowani na listę rezerwową. Razem z 
dziećmi które kontynuują pobyt w żłobku po-
wstała grupa 19 osób, czyli maksymalna ilość 
dzieci która może uczęszczać do „Nenufarka”. 

Aby dzieci mogły zaaklimatyzować się w no-
wej - żłobkowej rzeczywistości został zorganizo-
wany dzień adaptacyjny. Tego dnia rodzice mogli 
przyjść do żłobka wraz ze swoimi pociechami. 
Dzięki temu dzieci mogły poznać salę żłobko-
wą, rówieśników, zabawki i ciocie. Dla rodziców 
był to czas na indywidualne rozmowy z opie-
kunkami, zapoznanie się z budynkiem żłobka 
i organizacją pracy. Czas adaptacji dla każdego 
dziecka jest indywidualny. Podczas całego okre-
su adaptacji staramy się uwzględniać indywi-
dualne potrzeby każdego dziecka. Najważniej-
sze w tym czasie jest pozwolenie na okazywanie 
swoich emocji i wspieranie w tym niełatwym dla 
dziecka czasie. Panie opiekunki przygotowywa-
ły ciekawe zajęcia które pokazały dzieciom, że 
czas spędzony w żłobku jest atrakcyjny i ciekawy. 
Wspólne celebrowanie różnych okazji stopnio-
wo odkrywały na małych buźkach pierwsze nie-
śmiałe uśmiechy. Do tej pory świętowaliśmy już 
kilkukrotnie urodziny dzieci, Dzień Chłopaka, 
Narodowy Dzień Niepodległości, organizowa-
liśmy zajęcia sensoryczne, oraz ciekawe zajęcia 
poznawcze. Dzięki współpracy z rodzicami po 
raz pierwszy zaprosiliśmy do żłobka teatrzyk. 
Było to bardzo ciekawe wydarzenie. Aktorzy 
wprowadzili nas w niesamowity świat sceny, ko-
stiumów i pacynek. Dzieci zarówno młodsze jak 
i starsze były oczarowane. Mamy nadzieję, że 
będzie to nowa tradycja w „Nenufarku”.

Katarzyna Ośko

ZS W WODYNIACH

ZS W WODYNIACH

ZS W SEROCZYNIEZS W SEROCZYNIE

ZS W SEROCZYNIE

SP W RUDZIE WOLIŃSKIEJ

SP W RUDZIE WOLIŃSKIEJ
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SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI  
POLICJI W SP W RUDZIE WOLIŃSKIEJ

DZIAŁANIE – PROJEKT! SKUTEK – ZMIANA! 
CIEKAWY PROJEKT ZESPOŁU SZKÓŁ W SEROCZYNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDZIE  
WOLIŃSKIEJ BIŁA REKORD W CZYTANIU

SPACER PATRIOTYCZNY UCZNIÓW SP W RUDZIE 
WOLIŃSKIEJ DO MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 
Szkolnych i kampanii społecznej „Cała Polska czyta 
dzieciom” społeczność naszej szkoły dnia 25 paździer-
nika br. przystąpiła do Ogólnopolskiej akcji  „Przerwa 
na czytanie - bicie rekordu w czytaniu na przerwie”.

Akcja ta ma na celu promowanie czytelnictwa 
wśród  dzieci i młodzieży szkolnej, zwrócenie uwagi 
uczniów na czytanie jako atrakcyjną formę spędzania 
czasu wolnego w szkole oraz zachęcenie uczniów do 
sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

W naszej szkole w czasie przerw międzylekcyjnych 
czytali wszyscy obecni tego dnia uczniowie w zorgani-
zowanych „strefach czytania”. Natomiast dzieciom z 
oddziału przedszkolnego głośno czytała książkę  „Wy-
chowanie przez rymowanie” bibliotekarka  Bożena 
Nowak oraz pedagog szkolny Elżbieta Sochaj.

Akcja bicia rekordu w czytaniu na przerwie została 
przeprowadzona po raz pierwszy w naszej szkole, ale 
będzie kontynuowana w latach następnych ze względu 
na duże zaangażowanie i aktywność uczniów.

Według badań czytanie obniża poziom hormonów 
stresu nawet o 70% oraz daje  podstawę do krytycznej 
analizy świata, gdyż  kto wie więcej ma prawo oceniać, 
jak powinno się postępować.

Bożena Nowak

6 października br., tak jak w poprzednich latach, wyruszyliśmy całą społecznością szkolną 
do Szostka, gdzie na skraju lasu znajduje się mogiła czterech żołnierzy AK poległych w 1944 r.

Pamięć o poległych żołnierzach, nie tylko tych w naszej najbliższej okolicy, ale też walczą-
cych o wolność i niepodległość  Ojczyzny na wszystkich frontach naszego kraju, uczciliśmy 
wspólną modlitwą oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie przedstawiciele 
Samorządu Szkolnego złożyli pod mogiłą wiązankę kwiatów oraz zapalili znicze. Każda 
klasa pod opieką wychowawców przygotowała krótki montaż słowno-muzyczny o treściach 
patriotycznych. W czasie występów panowała niepowtarzalna atmosfera i podniosły nastrój. 
Na twarzach uczniów malowała się zaduma i refleksja.

Pielęgnowanie pamięci o ludziach i wydarzeniach minionych lat to obowiązek. To pamięć, 
która tworzy naszą tożsamość… Poprzez odwiedzanie Miejsc Pamięci Narodowej „gdzie na-
sze serce i nasze dziedzictwo” pielęgnujemy wartości patriotyczne u naszych wychowanków.

Wiesława Rolewicz

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bez-
pieczeństwo dzieci  oraz edukację z nim związaną. 
Dlatego 17 listopada odwiedzili nas przedstawiciele 
policji z KMP w Siedlcach: p. Daniel Soszyński z Wy-
działu Ruchu Drogowego oraz p. Barbara Jastrzęb-
ska z Zespołu Profilaktyki Społecznej Nieletnich  
i Patologii. 

Temat spotkania w klasach I-III to „Bezpieczne 
dziecko na drodze”. Prowadzący spotkanie  udzielili  
cennych wskazówek dotyczących bezpiecznego poru-
szania się po drodze i właściwych zachowań w domu. 
Przypomnieli także uczestnikom zasady bezpieczne-
go poruszania się w przestrzeni miejskiej. Policjanci 
podkreślili jak ważne dla własnego bezpieczeństwa 
jest noszenie elementów odblaskowych, szczegól-
nie teraz w okresie jesiennym. Ponadto uczniowie  
dowiedzieli się   na czym polega praca policjanta i  
z jakich elementów składa się jego służbowe wypo-
sażenie. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w spotka-
niu, zadawali wiele pytań, dzielili się swoimi spo-
strzeżeniami i doświadczeniami. Wykazali się dobrą  
znajomością przepisów ruchu drogowego.

Natomiast w klasach V–VIII uczniowie  
dowiedzieli się jak  w prawie definiowana jest „oso-

ba nieletnia” oraz jakie ma prawa i obowiązki.  
Ponadto, jak sklasyfikowane są różne działania zwią-
zane z  naruszaniem prawa i jaka grozi za nie kara. 
Policjanci wyjaśnili  co oznacza określenie „czyn 
karalny” omawiając jednocześnie  kilka artykułów  
z kodeksu karnego. Omówili również takie  pojęcia  
jak  „paserstwo”, „stalking”, nękanie, zastraszenie czy 
przestępstwo.  Mundurowi przypomnieli młodzieży, 
że nikt nie jest anonimowy w sieci, 

a słowa, które tam są zamieszczane mogą przy-
bierać znamiona czynów zabronionych. Wyśmie-
wanie innych, hejtowanie, umieszczanie wizerun-
ku osoby bez jej zgody, bądź przekształcanie zdjęć  
w sposób ośmieszający tą osobę oraz grożenie  
komuś, to zachowania za które jest ponoszona odpo-
wiedzialność karna przed Sądem Rodzinnym.

Spotkanie było bardzo interesujące, poprze-
dzone nie tylko teorią ale i przykładami z życia. 
Uczniowie wykazali zainteresowanie poruszanymi 
zagadnieniami, dyskutowali, zadawali prowadzącym 
pytania. Mamy nadzieje, że uczestnictwo w tego typu 
wydarzeniach przyczyni się do wzrostu świadomości 
i odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie.

Anna Osiak, Elżbieta Sochaj

,,W edukacji zawsze chodzi o relacje. Wspaniali 
nauczyciele to nie tylko dobrzy instruktorzy czy ad-
ministratorzy testów. To mentorzy pełniący rolę in-
spiracji dla swoich uczniów’’ (Sir Ken Robinson). Po-
dążając za tą myślą i szukając inspiracji dyrektorzy i 
nauczyciele szkoły w Seroczynie przystąpili do pro-
gramu „Dziecko z Pasją”, który będzie realizowany 
w ciągu dwóch kolejnych lat współpracy z Fundacją 
Uniwersytet Dzieci. Projekt obejmuje cykl szkoleń,  
spotkań z mentorami i warsztatów, dzięki którym 
zmieniana jest szkolna rzeczywistość, a nauczyciele 
zdobywają wiedzę merytoryczną, by skuteczniej i 
ciekawiej uczyć. Udział w projekcie zapewnia także 
dostęp do szeregu narzędzi pomocnych w tworzeniu 
szkoły opartej na współpracy.  Podczas realizacji pro-
jektu szkoła współpracuje z wieloma szkołami z ca-
łego kraju, ich dyrektorami i nauczycielami, a men-

torami szkoły są dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
w Ostródzie oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu.

Kadra nauczycielska poznaje kreatywne metody 
prowadzenia lekcji np. metodą pytań i doświadczeń. 
Pedagodzy zgłębiają tajniki i szerokie możliwości 
budzenia oraz zaspokajania ciekawości podczas za-
jęć lekcyjnych. Nauka, jak mówił Albert Einstein, to 
przeżywanie, cała reszta to informacje. Współczesna 
szkoła powinna być grą zespołową. 

„Chcemy być szkołą, która pomaga odkrywać 
pasje i mocne strony uczniów, uczyć jak je rozwijać. 
Szkoła, jakiej wszyscy pragniemy i potrzebujemy, to 
miejsce przyjazne, otwarte, w którym dobrze czują 
się uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji  
i obsługi. To wreszcie miejsce darzone zaufaniem 
przez rodziców, w którym dzieci rozwijają swoje 
pasje i zainteresowania. Wierzymy, że każdy dzień  
realizacji projektu „Dziecko z Pasją” będzie kolej-
nym krokiem przybliżającym nas do osiągnięcia  
postawionych celów”.

Mariola Olejnik

SEROCZYŃSKA SZKOŁA WIECZOROWĄ PORĄ

PASJE I HOBBY UCZNIÓW ZS W SEROCZYNIE

Jak i kiedy przyciągnąć uczniów do szkoły? Okazuje się, że 
najlepsza jest noc. W Seroczynie na tak zorganizowane zajęcia o 
charakterze kulturalno – naukowym, w formie zabawy, przyszło 
bardzo wielu uczniów, przedszkolaków i rodziców.  

18 listopada w godzinach 18 - 21 został zorganizowany pro-
jekt „Szkoła wieczorową porą’’.  Był to nasz organizacyjny de-
biut, ale wszystko wskazuje na to, że również narodziny nowej 
tradycji. Wieczorne spotkanie w szkole było bardzo udane.

„W świecie balonów”, „Plastycznie”, „Rusz głową”, „Ziołowy 
Zakątek”, „Karaoke”, „Kawiarenka”, „Drukujemy w 3D”, „Spo-
strzegawczość”, „Na sportowo”, „Bezpiecznie”, „Sensorynka”, 
„Foto Studio” - to były niektóre przystanki na trasie podróży 
po szkole wieczorową porą. A po drodze jeszcze wystawy prac 
uczniów, zumba, nasi absolwenci i niespodzianka muzyczna.

Wiele pomocy, które zostały wykorzystane w projekcie, zo-
stały zakupione w ramach inicjatywy edukacyjnej Laboratoria 
Przyszłości, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

Mamy nadzieję, że ci, którzy przyszli nie żałują, a ci, których 
nie było... przyjdą następnym razem. Wszystkim dziękujemy za 
zaangażowanie, pomoc a przede wszystkim obecność. 

Iwona Mućko

Pasja to inaczej to, co nas interesuje, zajmuje, czasem wręcz 
pochłania. To nasze hobby, coś, co lubimy robić i w czym je-
steśmy dobrzy. Pasja może być również związana z naszym 
szczególnym talentem. Możemy ja odkryć praktycznie w każ-
dym momencie naszego życia i rozwijać, a czasem może stać 
się również naszym sposobem na życie. Jednym słowem „mieć 
pasję”, to coś bardzo ważnego!

Adam Maciejewski jest uczniem kl. VI Szkoły Podstawowej 
w Seroczynie. Zawsze lubił sport i aktywność fizyczną, przez 
kilka lat trenował piłkę nożną w Kolektywie Oleśnica. Jesie-
nią ubiegłego roku trafił w Internecie na  informację o sekcji 
zapaśniczej Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego w 

Siedlcach. I tak zrodził się pomysł i zaczęła się jego zapaśnicza przygoda!
Treningi odbywają się 3 razy w tygodniu i trwają ok. 1,5 godziny. Pod okiem 

trenerów Sebastiana Pawlaka i Krystiana Misztala trenuje ok. 30 zawodników, a 
wśród nich są nawet mistrzowie świata. Adam startował już w wielu zawodach, 
a jedne z nich odbywały się w Słowacji. Najważniejsze starty to Turniej Nadziei 
Olimpijskich w Rzeszowie i Mistrzostwa Polski w Koszalinie.

Polska ma piękne tradycje w tej dyscyplinie sportu, wiele medali olimpijskich, 
mistrzostw świata i Europy. Andrzej Supron, Andrzej Wroński, Kazimierz Lipień, 
to tylko kilku, spośród licznego grona medalistów. Życzymy Adamowi, by do nich 
dołączył! To trudna i daleka droga, wymaga wielu poświęceń, dyscypliny, uporu i 
cierpliwości, ale pierwszy i często najważniejszy krok na tej drodze został zrobiony! 

Janusz Eleryk

AKCJA SZKOLNA W WODYNIACH „PRZERWA NA CZYTANIE”

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY W ZESPOLE SZKÓŁ W WODYNIACH

W dniu 24 października 
2022 roku nasza szkoła dołą-
czyła do VII Ogólnopolskiej ak-
cji bicia rekordu w czytaniu na 
przerwie, organizowanej przez 
Bibliotekę Pedagogiczną Woje-
wódzkiego Ośrodka Metodycz-
nego w Gorzowie Wielkopol-
skim. Celem akcji jest promocja 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe, zachęcanie uczniów do 
sięgania po książki w każdej sytuacji i w każdym miejscu. W akcji „Przerwa na czytanie” udział wzięła cała 
społeczność naszej placówki: przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele i pracownicy. Wydarzenie to odbyło się 
w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta 
dzieciom”. Dziękujemy wszystkim za udział!

Anna Szostek

24 listopada 2022 r., po dwu-
letniej przerwie związanej z pan-
demią, ponownie w Zespole Szkół 
w Wodyniach zagościli uczestnicy 
Gminnego Konkursu Ortograficz-
nego „Dyktando 2022”. W tym roku 
w konkursie wystartowało aż 18 naj-
lepszych uczniów, wyłonionych w eli-
minacjach szkolnych z terenu gminy 
Wodynie. Uczestnicy zmierzyli się z 
dyktandem „nafaszerowanym” wy-
razami z trudnościami ortograficz-
nymi. I tym razem poradzili sobie 
świetnie, udowadniając, że ”ortogra-
fia nie taka straszna”. Nie straszne, 
więc były wyrazy: gżegżółka, struż-
ka, czterosuw itp. Nad prawidłowym 
przebiegiem konkursu czuwało jury 
w składzie: przewodnicząca p. Anna 
Kielak SP Wodynie, członkowie - p. 
Anna Osiak SP Ruda Wolińska, p. 
Alicja Gryczka SP Seroczyn, p. Agata 
Paudyna SP Wodynie. Wyniki kon-
kursu przedstawiają się następująco. 

W kategorii klas IV-VI: 
I miejsce zajął Filip Karpiński uczeń klasy V SP w Rudzie Wolińskiej 
II miejsce ex aequo Wiktoria Kot oraz Aleksandra Majek uczennice klasy VI 
SP w Seroczynie  
III miejsce Aleksandra Pawlak uczennica klasy V SP w Wodyniach.

W starszej grupie - klasy VII – VIII: 
I miejsce zajęła Natalia Dawidek uczennica klasy VIII SP w Wodyniach 
II miejsce Bartosz Adamiak uczeń klasy VII SP w Rudzie Wolińskiej 
III miejsce Maja Śledź uczennica klasy VIII SP w Rudzie Wolińskiej.

Laureatom i uczestnikom konkursu gratulujemy wysokich wyników  
i życzymy dalszych sukcesów. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani 
Marii Kozioł Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za 
objęcie patronatem konkursu i ufundowanie nagród.

Anna Kielak
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE POLITYKA SPOŁECZNA

W piątek, 18 listopada, samorząd gminy Wodynie wraz 
z gminami Wiśniew, Zbuczyn oraz Siedlce był współorgani-
zatorem konferencji pn. „Współpraca interdyscyplinarna na 
poziomie samorządu gminy w zakresie przemocy w rodzinie 
i problemu uzależnień” połączonej z uroczystymi obchodami 
Dnia Pracownika Socjalnego Subregionu Siedleckiego, któ-
ra odbyła się w Sali Bankietowej „Aleksandria” Siedlcach.  
W konferencji wzięło udział trzynaście samorządów z terenu 
powiatów siedleckiego i łosickiego.

Uroczystego powitania uczestników konferencji i zaproszonych 
gości dokonały Marlena Paczek – Zastępca Wójta Gminy Wodynie 
i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach, 
Anetta Roszkowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Wiśniewie,  Barbara Myrcha – Kierownik Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Siedlcach oraz Joanna Karpiarz – Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie.

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracow-
ników służb społecznych, w szczególności pracowników ośrodków 
pomocy społecznej. Święto to każdego roku przypada 21 listopada.  
Spotkanie było więc dobrą okazją do podziękowania wszystkim oso-
bom, które działają w obszarze pomocy społecznej i są zaangażowane 
w niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują. Oprócz podziękowań 
od włodarzy gmin do pracowników popłynęły życzenia wszelkiej po-
myślności, jak największej satysfakcji z wykonywanej pracy i ludzkiej 
życzliwości. 

Ostatni czas  pokazał, że zawód pracownika socjalnego jest nieby-
wale trudny, ciągle nowe zadania wymagają znajomości wielu zagad-
nień i przepisów. Jego korzenie sięgają początków dwudziestego wie-
ku, jednak przez dziesięciolecia był on mało zauważany i doceniany. 

W konferencji udział wzięli wójt gminy Wodynie Wojciech Kle-
packi, Przewodniczący Rady Gminy Wodynie Mirosław Michalczyk, 
Prezesa Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wo-
dyniach Michał Gajowniczek, Dzielnicowy gminy Wodynie Tomasz 
Kiełczykowski, Kierownik i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wodyniach oraz Klubu Seniora w Seroczynie. 

UROCZYSTA KONFERENCJA I DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

JAK POMÓC ALKOHOLIKOWI?  
PROCEDURA KROK PO KROKU

Mierzysz się z problemem alkoholowym? Ty albo członek Twojej rodziny potrzebujecie pomo-
cy w tym zakresie? Pomocna może okazać się znajomość procedury zobowiązania do przymuso-
wego leczenia odwykowego. 

Udzielaniem osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i 
prawnej, w tym przyjmowaniem wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią, moty-
wowaniem i zobowiązywaniem do podjęcia leczenia odwykowego, kierowaniem do biegłych w 
przedmiocie orzekania o uzależnieniu, kierowaniem spraw do sądu o wydanie orzeczenia o za-
stosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego, w stosunku do mieszkańców gminy Wodynie, zajmuje się Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Wodyniach. Aby móc skorzystać z jej pomocy konieczne 
jest złożenie stosownego wniosku, gdyż tylko on może być podstawą działań Komisji. Wniosek 
jest pierwszym i podstawowym dokumentem, oraz pierwszym etapem procedury zobowiązania 
do przymusowego leczenia odwykowego. 

Wniosek
Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest gdy osobą zgłasza-

jącą problem jest członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak na-
prawdę wygląda sytuacja rodzinna, ale przyjmowane są również zgłoszenia od dalszych 
członków rodziny, jak i od osób niespokrewnionych. Sama osoba uzależniona z własnej ini-
cjatywy może przyjść do Gminnej Komisji po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia. 
Wzór wniosku składanego przez osobę prywatną można pobrać ze strony internetowej Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach (www.gopswodynie.naszops.pl  zakładka „Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”). Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie 
Gminy Wodynie przy ul. Siedleckiej 43 w Wodyniach, najlepiej w zamkniętej kopercie z napisem 
„Wniosek do GKRPA”.

Ponadto, wniosek o leczenie do Komisji mogą złożyć także instytucje takie jak Policja, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd, Prokuratura, Kuratorzy sądowi czy Zespół Interdyscypli-
narny. Gminna Komisja nie jest w żadnej mierze zobowiązana do rozpatrywania wniosków 

anonimowych. Osoba lub instytu-
cja zawiadamiająca Gminną Komi-
sję o konieczności podjęcia działań  
w ramach procedury nie staje się 
stroną w procedurze ani w postępo-
waniu sądowym – nie przysługuje  
jej uprawnień do wycofania wnio-
sku, nie ma dostępu do gromadzo-
nych materiałów, nie może wnieść 
apelacji od wydanego postanowienia 
sądowego.

Procedura
KROK NR 1. Wszczęcie 

procedury dotyczącej zobo-
wiązania do podjęcia lecze-
nia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie 
do podjęcia leczenia odwy-
kowego osoby uzależnionej 
bądź na wniosek instytucji 
zewnętrznej.

KROK NR 2. Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu na-
stępuje jego rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonej procedury. Ponadto, w przypadku 
podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie Gminna Komisja wypełnia formularz 
„Niebieska Karta” i przekazuje go do rozpatrzenia do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzia-
łania Przemocy Rodzinie w Wodyniach, działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Wodyniach.

KROK NR 3. Gminna Komisja po rozpatrzeniu wniosku pod kątem jego zasadności zaprasza osobę 
zgłoszoną na spotkanie z Komisją, na którym członkowie starają się zmotywować osobę do podjęcia 
dobrowolnego leczenia odwykowego, wskazują ośrodki, w których osoba mająca problem z alkoholem 
może uzyskać pomoc w formie konsultacji, terapii stacjonarnej lub ambulatoryjnej. W celu uzupełnie-
nia wniosku może być zaproszony również wnioskodawca. Zaproszenie na spotkanie z Komisją jest 
wysyłane dwukrotnie. W przypadku dwukrotnego nie stawienia się osoby zaproszonej za spotkanie 
(bez usprawiedliwienia), komisja kieruje wniosek do Sądu, który w pierwszej kolejności kieruje osobę 
na badanie do biegłych sądowych.

Sąd
Procedura sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego jest uruchamiana: 
• pomimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia przed Komisją  

           podjęcia leczenia;
• gdy osoba kierowana na badanie przez biegłych nie zgłasza się na 2 terminy wyznaczonych   

        badań, w takim przypadku to Sąd wydaje postanowienie o doprowadzeniu przez Policję na  
           badanie przez biegłych;

• do Sądu kierowane są wnioski gdy osoba zgłosi się na badanie, biegli stwierdzą zespół  
            uzależnienia od alkoholu, ale osoba nie podejmie leczenia, nie zaprzestaje spożywania alkoholu,  
           czyli w każdym przypadku gdy leczenie nie przebiega prawidłowo.

Każda sprawa o zobowiązanie osoby zgłoszonej do Komisji do podjęcia leczenia odwykowego jest 
rozpatrywana indywidualnie. Na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie 
dobrowolnie.

Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

Od 1 grudnia 2022 roku można składać wnioski o dodatek 
elektryczny, którego rolą jest wsparcie gospodarstw domowych w 
związku z koniecznością zakupu energii elektrycznej w sytuacji 
jej rosnących cen. Dodatek przysługuje w przypadku gdy główne 
źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane ener-
gią elektryczną.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego do prądu należy 
złożyć w terminie do 1 lutego 2023 roku w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Wodyniach.

NOWE ŚWIADCZENIE – DODATEK 
ELEKTRYCZNY!

Więcej informacji na: www.gopswodynie.naszops.pl. 

I TY MOŻESZ BYĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM!
17 grudnia 2022 roku Gminę Wodynie wraz z po-

mocnikami odwiedził Święty Mikołaj, który dostarczył 
dzieciom tuż przed świętami Bożego Narodzenia ich 
wymarzone prezenty. Akcja został zorganizowana dzię-
ki współpracy naszego samorządu ze stowarzyszeniem 
„Akcja Mikołaje” z Warszawy, które od osiemnastu już lat 
wspiera potrzebujące dzieci podarowując im wymarzone 
prezenty. 

W tegorocznej edycji wydarzenia wsparcie trafiło 
do dzieci z dziewiętnastu rodzin wytypowanych przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach. 

 Na podstawie listów zebra-
nych od dzieci, zakupio-
ne zostały prezenty, które 
ufundowane zostały przez 
sponsorów wspierających 
stowarzyszenie. 

Osoby zainteresowa-
ne wsparciem wydarzenia 
zapraszamy na stronę ak-
cji: www.akcjamikolaje.pl  
lub profil na Facebooku 
„Akcja Mikołaje”.
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Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomo-
cowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w 
życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych.

W tegorocznej edycji Programu udział wzięła grupa nie-
formalna „Sportowi maniacy” z Kamieńca, która złożyła 
wniosek w ogłoszonym naborze, i pozyskała dofinansowa-
nie, w kwocie 6.000,00 zł, na wskazane działanie w swojej 
miejscowości. W skład grupy weszli młodzi społecznicy, któ-
rzy chcieli zrobić coś ciekawego dla swojej miejscowości, a 
przy tym zintegrować ją. W skład grupy weszli: Olga Pilich, 
Kamil Kowalczyk, Wioleta Kłos, Sebastian Soćko, Kamil 
Soćko, Adrian Soćko, Rafał Komar, Bartłomiej Kublik, Ad-
rian Pilich, Michał Kowalczyk, Rafał Kowalczyk, Damian 
Kluska, Jakub Cabaj, Mateusz Piwowarczyk i Paulina Pilich.

Dzięki pozyskanym środkom w remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w ich miejscowości mogła powstać ogólno-
dostępna siłownia. Realizacja projektu przebiegała wieloeta-

powo, a młodzież spotykała się aż dziewięć razy. W pierwszym etapie zakupiono farby, które pozwoliły na odświeżenie ścian 
w budynku. Następnie zakupiono i zamontowano zestaw sprzętu sportowego, w skład którego wchodził atlas jednostanowi-
skowy, rowerek magnetyczny, jeden gryf prosty śrubowy, dwa zestawy obciążeń żeliwnych oraz mata. Na koniec pozostało już 
tylko posprzątać, by siłownia mogła być użytkowana przez mieszkańców. 

Oby więcej takich inicjatyw!

POLITYKA SPOŁECZNA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

WSPARCIE DLA DOBRYCH GOSPODYŃ  
„Dobra gospodyni dom wesołym czyni”

– tak mówi jedno z przysłów i z pewnością jest to prawdą, a kiedy tych 
dobrych gospodyń jest więcej i postanowią działać wspólnie, potrafią nie 
tylko „rozweselać swoje domy”, ale również zrobić wiele dobrego dla swo-
ich społeczności. Widać to doskonale w efektach działań podejmowanych 
przez Koła Gospodyń Wiejskich. Na terenie naszej gminy działają dwa 
takie koła: KGW „Niezapominajka” w Oleśnicy i KGW Klub Współcze-
snych Kobiet w Kołodziążu. Właśnie to ostatnie koło było gospodarzem 
spotkania, podczas którego osiem Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gmin 
Wodynie i Skórzec otrzymało symboliczne czeki i dofinansowanie ich 
działalności w bieżącym roku. Wsparcie pochodzi z funduszu kiero-
wanego do Kół Gospodyń Wiejskich poprzez Agencję Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa. 

W spotkaniu udział wzięli min. Poseł na Sejm RP Krzysztof Tchó-
rzewski, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Siedlcach Anna Kaszuba, Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego o/w Siedlcach Sławomir Piotrowski, Kierownik Biura Powia-
towego w Siedlcach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Marian Sekulski. Przybyłych gości oraz przedstawicieli obecnych Kół 
Gospodyń Wiejskich przywitał wójt gminy Wodynie Wojciech Klepacki.

Dobre gospodynie z pewnością dobrze i z pożytkiem dla wielu  
wykorzystają przyznane środki!

KAMIENIEC ZE WSPARCIEM FIO MAZOWSZE LOKALNIE 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI WODYŃSKIEJ W DNIU NIEPODLEGŁEJ

TO BYŁA SOLIDNA JESIEŃ!

Kolektyw Oleśnica, piłkarska repre-
zentacja gminy Wodynie na szczeblu okrę-
gowym, ma za sobą dobrą rundę jesienną 
sezonu 2022/2023. W połowie z czternastu 
rozegranych meczów team z Oleśnicy nie 
dał się pokonać rywalom. Czterokrotnie gó-
rował nad przeciwnikami, zaś trzykrotnie 
pojedynki kończyły się remisem. W efekcie 
dało to najlepszą sytuację wyjściową przed 
wiosną w historii występów na najwyższym 
szczeblu okręgu siedleckiego. Oczywiście 

jest nad czym pracować, porażki czasem boleśnie pokazywały nasze bra-
ki, ale finalizując jesień - jest progres względem poprzednich sezonów. 

Cieszy również fakt, iż klub poszerza swoje zasoby kadrowe o kolej-
ne gminne miejscowości. Kolektyw to drużyna, która niemal w całości 
bazuje na swoich, gminnych zawodnikach. To ewenement w lidze okrę-
gowej, tym bardziej biorąc pod uwagę rozmiary naszej małej Gminy. 
Oczywiście nie zamyka to drogi nikomu z zewnątrz, klubowe bramy 
są szeroko otwarte dla wszystkich. A następców szkolimy już od kil-
kulatków. Obecnie po swoim pierwszym sezonie w lidze okręgowej są 
nasi Żacy z roczników 2014/2015 i młodsi. Chłopcy dzielnie rozpoczęli 
swoją piłkarską przygodę notując kilka zwycięstw w debiutanckim se-
zonie. Obecnie zarówno najmłodsi jak i najstarsi piłkarze odpoczywają  
od piłki. Nie będzie to jednak długa przerwa, już na początku roku  
wracamy do treningów.

Adam Pawlak

W tym roku uroczystości upamiętniające dzień odzyskania przez Polskę niepodległości ob-
chodziliśmy w Wodyniach w niedzielę 13 listopada. Uroczystą mszę świętą w kościele parafialnym 
rozpoczął montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława 
Łokietka w Wodyniach. Przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej – Marcin Polak 
odczytał krótką historię wyboru 11 listopada na Święto Odzyskania Niepodległości oraz przybliżył 
życiorysy zmarłych członków Towarzystwa: Andrzeja Nocnia, Stanisława Śledańskiego, Krzysztofa 
Józefa Bartosiaka, Tadeusza Krzysztofa Markiewicza i Doroty Pankowskiej. 104 rocznica odzyskania 
przez Polskę Niepodległości to doskonała okazja, aby pomodlić się w intencji Ojczyzny i tych spośród 
nas, którzy w ciągu ubiegłego roku odeszli na wieczną służbę do Pana Boga, Ojca. 

Eucharystię w intencji Ojczyzny oraz za zmarłych członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wo-
dyńskiej odprawił Proboszcz ks. Krzysztof Buczyński. Wzięły w niej udział poczty sztandarowe Koła 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Wodyniach, Szkoły Podstawowej w Wodyniach i 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodyniach, a chorąży Zbigniew Re-
dosz odczytał Apel Niepodległościowy. 

Następnie odbył się uroczysty przemarsz ulicami Wodyń. Pod 
Pomnikiem Żołnierzy Niezłomnych kwiaty złożyło Koło ŚZŻAK w 
Wodyniach i TPZW, pod Kopcem Niepodległości wiązankę złożył 
Wójt Gminy Wodynie Wojciech Klepacki, natomiast pod pomnikiem 
pomordowanych mieszkańców Wodyń kwiaty złożyła Dyrekcja Szko-
ły Podstawowej w Wodyniach, a znicze zapaliła delegacja uczniów tej 
szkoły. 

Podniosły charakter uroczystości niewątpliwie przypomniał nam 
wszystkim o radości z życia w wolnym kraju. 

Zarząd TPZW
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE ŚWIĘTA TUŻ-TUŻ...

www.wodynie.eu Instagram YouTube

CO CZYTAĆ W ŚWIĘTA? 
Najlepsze lektury na Boże Narodzenie

Grudniowe wieczory są zimne i długie. Chyba w żadnym innym czasie nie czytamy tyle co w zi-
mie… Nasza Biblioteka pragnie zaprezentować Wam kilka propozycji książek, które znalazły się na 
bibliotecznej półce, po które warto sięgnąć właśnie w chłodniejsze dni, a zwłaszcza w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia. Propozycje z pewnością wciągną czytelnika w wir przygotowań do „Gwiazdki”, a 
w czasie świąt umilą ten jakże uroczysty czas.

Pierwsza propozycja to ,,Wypożyczalnia Świętych Mikołajów” 
autorstwa Agaty Przybyłek. Lektura pomoże nam odkryć naj-
skrytsze zakamarki pewnej niezwykłej wypożyczalni. 

Dla Magdy i jej syna Kajtka to będą dziwne święta, ale kobieta 
jest gotowa na wiele, by uchwycić ich magię. Grzegorz to praco-
holik, który cały swój czas poświęca rozwojowi firmy. Czy zdarzy 
się grudniowy cud i mężczyzna postanowi zmienić coś w swoim 
życiu?

Justynę czeka kolejne Boże Narodzenie w towarzystwie prze-
komarzających się rodziców. Ale może i do niej uśmiechnie się w 
tym roku… Mikołaj? Amanda i Tomek kolejną Gwiazdkę planują 
spędzić jako mąż i żona. Teraz 
pochłaniają ich przygotowa-
nia do ślubu, a przyjaciółka 
panny młodej organizuje sza-
lony wieczór panieński. Bo-
haterów dzieli wiele, ale łączy 
jedno – wszyscy przygotowują 
się do świąt, które będą w tym 

roku inne niż dotychczas”. Agata Przybyłek otula nas historią, 
która jest jak koc utkany ze świątecznych życzeń i małych codzien-
nych cudów. Czy i Ty odnajdziesz tę magię?

Kolejną nastrojową, spokojną i nostalgiczną książką wartą 
przeczytania jest ,,Dziś zanucę ci kolędę” Joanny Szarańskiej. 
Hania jej główna bohaterka nie wie, jakim cudem dała się wma-
newrować w wieczorne kolędowanie połączone ze zbieraniem 
datków. W jednej chwili podawała herbatę wiecznie niezadowo-
lonej teściowej, a w drugiej była osiołkiem nucącym pastorałki. 
Gdyby tylko lubiła śpiewać. Albo chociaż umiała... Przemierzając 
zasypane śniegiem miasteczko, szybko jednak pojmuje, że w ko-
lędowaniu najważniejsze wcale nie są czysty głos czy idealna znajomość tekstu. Liczą się obecność i 
niespieszne rozmowy z drugim człowiekiem. Każdy dom i każda rodzina kryją swoje niepowtarzalne 
historie. Wystarczy tylko znaleźć czas i dobrze się wsłuchać, żeby je poznać. 

To tylko niektóre propozycje książek o tematyce świątecznej. W naszej bibliotece jest ich znacznie 
więcej. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy!

Maria Kozioł

Seniorki z Klubu Seniora polecają na święta…  
„Kutia wigilijna”

Przygotuj: 2 szklanki maku, 3/4 szklanki cukru pudru, kilka kropli ekstraktu  
migdałowego, 3/4 szklanki miodu, 5 dag rodzynek sułtańskich, 5 dag suszonych wiśni,  

5 dag migdałów, 1/2 szklanki słodkiej śmietanki.
Wykonanie: Ziarna pszenicy zalewamy wrzącą wodą i odstawiamy na 

kilka godzin. Po tym czasie ziarna zagotowujemy, następnie odcedzamy  
i wlewamy świeżą wodę. Gotujemy do miękkości przez 3 godziny. Znowu od-
cedzamy i odstawiamy do przestygnięcia. Mak płuczemy, następnie sparzamy 

wrzątkiem i mielimy przynajmniej raz w maszynce do mięsa. Łączymy  
z odcedzoną pszenicą oraz lekko podgrzanym płynnym miodem, 

cukrem pudrem i ekstraktem migdałowym. Dodajemy posiekane 
bakalie, mieszamy ze śmietanką kremówką 
i wstawiamy na kilka godzin do lodówki.  
Podajemy w jednej większej misce lub  
kilku mniejszych. Wierzch dekorujemy 

np. migdałami i suszonymi owocami.

ZAPRASZAMY NA WSPÓLNE 
KOLĘDOWANIE Z OLGĄ BOŃCZYK

Wspólne kolędowanie jest pięk-
nym staropolskim zwyczajem, 
który przetrwał do dziś. To 
nasza piękna tradycja. Kolędy 
i pastorałki to nieodzowne ele-
menty bożonarodzeniowych 
zwyczajów. Śpiewane wraz  
z rodziną czy wydobywające się 
z głośników, budują świąteczny 
nastrój. Wraz z choinką, białym 
obrusem i szopką stoją na straży 
tradycji.
    Dnia 8 stycznia 2023 roku  
o godz. 18.30, z inicjatywy wój-
ta gminy Wodynie Wojciecha 
Klepackiego, w Kościele Para-
fialnym w Wodyniach odbędzie  
się świąteczny koncert najpięk-
niejszych kolęd i pastorałek 
polskich, w wykonaniu znanej 
aktorki teatralnej i filmowej 
oraz wokalistki Olgi Bończyk  
z towarzystwem muzyków.  
Serdecznie zapraszamy!

O tym drzewie
wiele mówić nie będę,
pod jego gałązkami
zaśpiewasz kolędę.

Co to za kochany święty,
co przynosi nam prezenty?

Choinkowe ozdoby
okrągłe jak słońce,
jak ono złociste
i blaskiem świecące.

W centralnym miejscu stołu leży,
między siankiem i stosem talerzy.
Wśród karpia, stroika i mazurka,
nim się dzielą tata, mama oraz córka.

„Przegląd Wodyński.Pismo Samorządowe Gminy Wodynie”
Adres redakcji: „Przegląd Wodyński. Pismo Samorządowe Gminy Wodynie”

ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie.
Przewodniczący redakcji: Marlena Paczek, tel.: (25) 631 26 58 w.33,e-mail: zastepca@wodynie.eu

Skład redakcji: Marlena Paczek, Janusz Eleryk, Renata Bareja, Renata Maciejewska, 
Wioleta Kłos, Magdalena Osiak-Piwko, Edyta Kublik
Druk: KOZAK DRUK, ul. Karowa 14, 08-119 Siedlce, 

nakład: 1000 egz.


