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Wydarzenie, którego echo zaczęło się rozchodzić z Jerozolimy dwadzieścia 
wieków temu przynosi nam prastarą i wciąż nową nadzieję… Śmierć zostanie 

ostatecznie zwyciężona! Zło przegra z dobrem! Ciemność nocy będzie skruszona 
przez świt poranka!

Niech Święta Wielkiej Nocy pokrzepią nadzieję w naszych umysłach i sercach! 
Niech dadzą nam odwagę do radosnego i ofiarnego świadczenia o wierze, nadziei 
i miłości, szczególnie tam, gdzie panuje jeszcze ciemność, egoizm, smutek i lęk. 

Niech Nasza postawa będzie codziennym światłem dla innych!

Wszystkim Mieszkańcom oraz Gościom odwiedzającym w tym czasie 
Naszą Gminę życzę owocnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

i Radosnego Alleluja!

Wójt Gminy
Wojciech Klepacki

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk
wraz z Radnymi Gminy
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GMINA WODYNIE KORZYSTA Z PROGRAMU LEADER
 Związki Gminy Wodynie z LEADER-
em są tak długie, jak historia tegoż 
Programu w naszym kraju. Stowa-
rzyszenie "Kapitał-Praca-Rozwój", które 
jako pier wsze w naszym regionie 
uczestniczyło w realizacji LEADER-a, 
powstało w wyniku projektu reali-
zowanego na terenie gmin Siedlce i Wo-
dynie w ramach schematu Leader I. Dziś 
Gmina Wodynie jest jednym z naj-
aktywniejszych członków Lokalnej Grupy 
Działania Ziemi Siedleckiej i właśnie 
z łożyła  pi er wsz e  w ni osk i  o  d ofi-
nansowanie w ramach nowej perspe-
ktywy finansowej Unii Europejskiej 2014-
2020.

HISTORIA LGD 
 5 czerwca 2013 r. w Zbuczynie odbyło się 
spotkanie założycielskie Lokalnej Grupy 
Działania Ziemi Siedleckiej. Wówczas był to 
wyraźny sygnał, że większość gmin z terenu 
powiatu siedleckiego, skupionych dotąd 
w SKPR, znacznie większej LGD, zamierza 
utworzyć lokalne partnerstwo w „układzie 
powiatowym” oraz na poważnie przygotowują 
się do nowego okresu programowania Unii 
Europejskiej 2014-2020. Zarejestrowanie LGD 
Ziemi Siedleckiej w Krajowym Rejestrze 
Sądowym nastąpiło 21 października 2013 r. W 
2014 roku deklaracje członkowskie złożyły 
kolejno następujące  samorządy gmin: 
Zbuczyn, Wiśniew, Skórzec, Wodynie, Moko-
body, Suchożebry, Mordy, Domanice, Kotuń, a 
w 2015 roku Gmina Siedlce oraz Powiat 
Siedlecki. Równolegle do LGD ZS przy-
stępowały organizacje pozarządowe, przedsię-
biorstwa oraz mieszkańcy obszaru. W ten 
sposób LGD stało się silną organizacją 
p ozarząd ową,  któr ą  tworzy  p onad 70 
członków, reprezentujących sektor publiczny, 
podmioty gospodarcze, organizacje poza-
rządowe i tzw. „zwykłych” mieszkańców. 
Prezesem LGD Ziemi Siedleckiej od początku 
jest Hubert Pasiak, Zastępca Wójta Gminy 
Wodynie. 

TERAŹNIEJSZOŚĆ
 W grudniu 2015 r., po dwóch latach przygotowań, nowa LGD złożyła w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego STRATEGIĘ ROZWOJU LOKALNEGO 
KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2023 DLA OBSZARU OBJĘTEGO 
DZIAŁANIEM LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIEMI SIEDLECKIEJ (tzw. LSR). To efekt 
ciężkiej pracy członków LGD, pracowników biura, lokalnych liderów i ekspertów. Opracowano ją 
oddolnie, z ogromnym zaangażowaniem i wykorzystaniem wiedzy samorządów, przedsiębiorców, 
organizacji pozarządowych i przede wszystkim, tzw. "zwykłych mieszkańców". Wspólnym 
wysiłkiem siedlecka LGD uzyskała 10. miejsce na Mazowszu spośród wszystkich LGD i dofi-
nansowanie Strategii ze środków PROW w wysokości ponad 11 mln zł (100% wnioskowanego)! 
Zdecydowana większość tej puli środków jest do rozdysponowania w ramach konkursów dla 
beneficjentów z obszaru 10 gmin członkowskich. Głównym zadaniem Grupy jest teraz skuteczne 
i mądre wydanie tych środków, tj. tak, aby były one „kołem zamachowym” wielu cennych dla 
naszego obszaru projektów i inicjatyw.

Podpisanie umowy o przyznaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Prawie 320 mln zł tra� do lokalnych grup 
działania z terenu Mazowsza, z tego ponad 11 mln na obszar działania LGD Ziemi Siedleckiej. Dzięki tym pieniądzom 
wiele miejscowości może liczyć na inwestycje w infrastrukturę, jak remonty obiektów zabytkowych czy świetlic 
wiejskich oraz projekty społeczne. (fot. LGD ZS)

PRZYSZŁOŚĆ

nowych idei i partnerów do ich realizowania. 
Jest otwarta na tworzenie porozumień 
i silnych partnerstw różnych instytucji i grup 
społecznych. Przede wszystkim zaś interesuje 
się współpracą z aktywnymi ludźmi i osobami 
prawnymi, którzy przy okazji realizacji swoich 
partykularnych celów, chcą rozwijać nasz 
region. Zachęcamy wszystkich Mieszkańców 
Gminy Wodynie do interesowania się dzia-
łalnością LGD Ziemi Siedleckiej oraz korzy-
stania z możliwości dofinansowań, które 
stwarza ta organizacja! 

 Potencjał LGD Ziemi Siedleckiej, to przede wszystkim ludzie (członkowie, pracownicy 
i wolontariusze) aktywni, przygotowani merytorycznie i doświadczeni w organizacji licznych 
inicjatyw publicznych, komercyjnych i społecznych. Aby jednak zmieniać rzeczywistość, skutecznie 
rozwiązywać konkretne problemy społeczne, realizować kolejne wyzwania, nasza LGD poszukuje

Więcej informacji na stronie 4. 

LGD Ziemi Siedleckiej od lat udostępnia grupom 
nieformalnym z terenu naszej gminy wsparcia 
w ramach programu FIO Mazowsze Lokalnie. 
Wsparcie uzyskały m.in. grupy nieformalne 
działające przy szkole w Rudzie Wolińskiej oraz 
Kreaty wni Mieszkańcy z Woli  Wodyńskiej. 
Na zdjęciu „ŚCIEŻKA ZDROWIA”.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedle-
ckiej. Od lewej stoją: Radosław Strzalińki, Hubert 
Pasiak, Elżbieta Szopka, Jacek Świrski, Dariusz 
Stopa, Krzysztof Kryszczuk, Tomasz Hapunowicz. 
(fot. LGD ZS)
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Zastępca Wójta Gminy Wodynie 
powołany na członka  

Mazowieckiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego

 Rada to ciało konsultacyjne i opiniodawcze powoływane 
przez Marszałka województwa na wniosek organizacji 
pozarządowych. Kompetencje Rady wynikają z ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kształtowały się 
również w praktyce podczas trzech dotychczasowych kadencji 
Rady. Do zadań tych należy m.in.: wyrażanie opinii w sprawach 
dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych; wyra-
żanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego 
dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 
ustawy; udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku 
sporów między organami administracji publicznej a orga-
nizacjami pozarządowymi; wybór kandydatów do komisji 
konkursowych opiniujących oferty składane w ramach otwa-
rtych konkursów ofert, ogłaszanych przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego na podstawie ustawy; delegowanie, na wniosek 
innych podmiotów, członków Rady do prac z komisjach, 
grupach roboczych, kapitułach konkursowych i innych 
zespołach, itd.

23 stycznia 2017 roku Marszałek Województwa 
Mazowieckiego podpisał Zarządzenie Nr 326/17 
w sprawie powołania członków Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego IV 
kadencji. W składzie Rady znalazł się Zastępca 
Wójta Gminy Wodynie, Hubert Pasiak. 

 W skład nowo powołanej Rady IV kadencji wchodzi ośmiu 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, trzech przedsta-
wicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przedstawiciel 
Wojewody Mazowieckiego oraz pięciu przedstawicieli 
Marszałka Województwa Mazowieckiego. Przedstawiciele 
mazowieckich organizacji pozarządowych wybierani byli w 
głosowaniu, które odbyło się w terminie 28 października – 28 
listopada 2016 r. Hubert Pasiak zdobył poparcie aż 139 
mazowieckich organizacji pozarządowych, zajmując trzecie 
miejsce spośród wszystkich kandydatów na Mazowszu. 
Gratulujemy!

 W dniu 8 lutego 2017 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wodyniach odbył się XX Konwent Wójtów Powiatu   
Siedleckiego. 
 W powiecie siedleckim Konwent Wójtów powstał w 2012 r. Od 
tamtego czasu co miesiąc organizowanie są spotkania wójtów, 
których główną ideą jest wymiana doświadczeń i informacji na 
temat tego, co dzieje się na terenie gmin. Spotkania te mają 
również na celu integrację samorządów w powiecie siedleckim 
oraz wypracowywanie wspólnych rozwiązań.

 Podczas wodyńskiego konwentu omawiane były m.in. 
tematy: wdrożenia reformy edukacji (obecny był Dyrektor 
Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pan 
Adam Skup), partnerstwa dla oświaty, dotyczącego oferty 
darmowego e-dziennika dla szkół, współpracy dotyczącej radia 
internetowego, programu transportowego powiatu, finanso-
wania służebności za mienie gminne na rzecz PGE, opłaty 
składek przez Gminy dla ZNP.
 Po zakończeniu Konwent Wójtów odbyło się spotkanie 
animacyjne Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, które 
poprowadził Prezes LGD i jednocześnie Zastępca Wójta Gminy 
Wodynie, Pan Hubert Pasiak. 

Wywiad z Hubertem Pasiakiem, 

nt. jego udziału w ciałach konsultacyjnych i opiniodawczych
Zastępcą Wójta Gminy Wodynie

Niedawno ogłoszono wyniki wyborów do 
Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. Gratulujemy sukcesu!
 Dziękuję serdecznie wszystkim, dzięki którym udało mi się 
znaleźć wśród nowo wybranych Członków Rady IV Kadencji! 
Przede wszystkim organizacjom pozarządowym, które oddały na 
mnie głos. Współpracownikom i Przyjaciołom, którzy 
poprowadzili skuteczną akcję informacyjną i bardzo napracowali 
się na nasz sukces! Oczywiście dziękuję swojemu szefowi, Wójtowi 
Klepackiemu, który akceptuje i wspiera mnie w angażowaniu się 
w przeróżnych komitetach, komisjach i radach. 

Jakie są Pana oczekiwania dotyczące nowej 
kadencji Mazowieckiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego? 
 W Radzie jestem nieprzerwanie od pierwszej kadencji (od 
2011 r.), ale myśl o pracy przez kolejne trzy lata z tak zaanga-
żowanymi społecznie ludźmi (tacy są nie tylko w organizacjach 
pozarządowych, ale również ze strony administracji) napawa 
mnie ogromnym entuzjazmem! Przed nami dużo pracy, często 
żmudnej i niewidocznej, dlatego tym bardziej proszę wodyńskie 
i mazowieckie organizacje o wsparcie, kontrolowanie moich 
działań i współpracę! W Radzie dużo można zrobić, ale tylko 
w szerokiej współpracy, a dobry wynik w głosowaniu traktuję 
przede wszystkim, jako zobowiązanie.

Wspominał Pan Wójt o przeróżnych ko-
mitetach, komisjach i radach... Podobno 
sporo tego?
 Faktycznie! Gdy przychodziłem do pracy w Urzędzie Gminy 
Wodynie – mówiąc żartobliwie – przestrzegałem Wójta o swoich 
społecznych obowiązkach. Pewnie nie spodziewał się, że tego tak 
dużo (śmiech). 
 Mówiąc jednak poważnie, uczestniczenie w organach 
konsultacyjnych, eksperckich komitetach w ministerstwach czy 
w administracji samorządowej, to nie tylko zaszczyty. To bardzo 
ciężka, codzienna i – jeszcze raz to podkreślę – często niewi-
doczna praca. Mimo, iż udział w tych organach jest nieodpłatny, 
to korzyści jest wiele. Najbardziej cenię sobie informację 
„z pierwszej ręki”, wiedzę, którą tam zdobywam i kontakty. 
Żyjemy w takich czasach, że bez szybkiej informacji, wiedzy
i kontaktów niewiele można zdziałać. Będąc w tych organach 
dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale to samo mam od 
pozostałych osób, biorących w nich udział. Często wiem przed 
innymi, gdzie szukać dofinansowań i nowych możliwości 
rozwoju. Mam też możliwość poznawania ludzi, często bardzo 
mądrych, na eksponowanych stanowiskach. 

Życzę powodzenia w Pana działalności 
zawodowej i społecznej! Dziękuję za rozmowę! 

Opinie mieszkańców są ważne, ale rezul-
taty działań całego Urzędu Gminy, którego 
jest Pan częścią jeszcze ważniejsze…
 Wszyscy staramy się pracować jak najlepiej, aby realizować 
zadania postawione przed Gminą. Każdy pracownik Urzędu ma 
określone predyspozycje, wiedzę i doświadczenie, które każdego 
dnia pracy wykorzystuje, aby służyć wspólnocie samorządowej 
gminy Wodynie. Ja osobiście mam postawione konkretne zadania 
związane przede wszystkim z pozyskiwaniem środków zew-
nętrznych, tworzeniem dokumentów strategicznych oraz 
reprezentowaniem Gminy Wodynie na zewnątrz. Zadań tych nie 
można dobrze wykonać w murach Urzędu Gminy. W tym 
kontekście udział w przeróżnych komitetach, wyjazdy na liczne 
spotkania i konferencje są bardzo ważnym obszarem mojej pracy. 
Wszędzie jednak staram się – mówiąc kolokwialnie – robić 
„dobrą robotę” Gminie Wodynie. 
 Wracając do opinii mieszkańców… Muszę się nimi 
interesować i brać je pod uwagę, ponieważ stanowisko Zastępcy 
Wójta Gminy jest również związane z lokalną polityką. Mój szef 
oceniany jest każdego dnia przez Mieszkańców Gminy, którzy 
wybrali go na Wójta Gminy. Mają po prostu do tego prawo! 
W przyszłym roku będzie miała miejsce ocena czteroletnia przy 
urnach wyborczych. Mam nadzieję, że ocena pracy jego Zastępcy 
nie będzie mu wówczas ciężarem (śmiech).

Może Pan Wójt wymienić, w jakich 
jeszcze organach bierze Pan udział? 
 Jestem Członkiem Komitetu Akredytacyjnego do spraw 
systemu akredytacji oraz standardów usług i działania 
ośrodków wsparcia ekonomii społecznej przy Ministrze 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członkiem Wojewódzkiej 
Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 
Jako doświadczony Członek Mazowieckiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego jestem dość często delegowany do 
przeróżnych ciał konsultacyjnych przy Marszałku Województwa 
Mazowieckiego.
 

Który komitet, oprócz Mazowieckiej 
Rady, jest dla Pana Wójta szczególnie 
ważny?
 Ponieważ w Gminie Wodynie odpowiadam za pozyskiwanie 
środków unijnych (choć zasług sobie nie przypisuję, bo mamy 
na-prawdę świetny zespół w Referacie Inwestycyjno-
Gospodarczym) bardzo ważne jest dla mnie,że jestem 
Członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Pro-gram 
Operacyjny Województwa Mazo-wieckiego na lata 2014-2020. 
W skład Komitetu, który ma realny wpływ na to, jak wydawane 
są środki unijne na poziomie regionalnym wchodzi 
kilkadziesiąt osób. Są to przedstawiciele Komisji Europejskiej, 
Rządu RP, strony samorządowej, partnerów gospodarczych, 
środowiska naukowego, organizacji społecznych. To ogromny 
zaszczyt spotykać się z nimi średnio raz w miesiącu, ale też 
ogromny ciężar. Przed posiedzeniem Komitetu trzeba się 
zapoznać z setkami stron dokumentów, ogłoszeń naborów, itd. 
Udział w Komitecie, to również konferencje, sympozja, 
szkolenia.

Np. ostatnio zostałem członkiem zespołu ds. opracowania 
Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017-
2020. Byłem członkiem Zespołu nr 3, opracowującego projekt 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2014-2020 w obszarach rozwoju rynku pracy, włączenia 
społecznego, dostępności do infrastruktury zdrowotnej i spo-
łecznej, edukacji. Byłem Zastępcą Członka Mazowieckiego Forum 
Terytorialnego. Chyba wszystkie ważniejsze ciała wymieniłem. 
Może nieskromnie jest tak dużo mówić o sobie, ale zaryzykuję, 
ponieważ często słyszę głosy, że trudno mnie spotkać w Urzędzie 
Gminy (śmiech).
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Rok 2016 był dla Gminy bardzo intensywny 
ze względu na liczbę inwestycji. Większość 
z nich udało się zrealizować dzięki zaanga-
żowaniu środków zewnętrznych, m.in. 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Poniżej przed-
stawiamy zestawienie finansowania poszcze 
-gólnych inwestycji.

Dotacje z WFOŚiGW

 W ramach realizacji Programu Usuwania Azbestu w 2016 
r. zutylizowano 86,138 Mg materiałów zawierających azbest. 
Zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW 
w kwocie 25  093,14 zł, tj. 85 % inwestycji. W 2017 roku 
mieszkańcy Gminy Wodynie zadeklarowali chęć utylizacji 
147,49 Mg wyrobów azbestowych i tu również udało się 
pozyskać dofinansowanie z WFOŚiGW. Odbiór odpadów 
rozpocznie się od kwietnia 2017 r.

 W 2016 r. dzięki pozyskanemu dofinansowaniu 
z WFOŚiGW, zarówno w formie pożyczki, jak i dotacji 
Gmina Wodynie zakończyła rekultywację gminnego 
wysypiska śmieci w Oleśnicy. Finansowanie opierało się 
w 100% na środkach funduszu 50% dotacji i 50% pożyczki na 
łączną kwotę 233 971,66 zł. Składowisko zostało zagospo-
darowane na teren leśny. 

 W 2016 roku WFOŚiGW dofinansował odbudowę zbiorni-
ka wodnego w m. Seroczyn – popularnie zwanego „Glinkami”. 
Poziom dofinansowania wyniósł 50 %, tj. 21 787,40 zł.

 W 2016 r. dzięki środkom WFOŚiGW udało się zrea-
lizować inwestycję dotyczącą budowy sieci kanalizacji sani-
tarnej w Oleśnicy. Zarówno środki funduszu w formie 
pożyczki w wysokości 829 753,00 zł, jak i wyrozumiałość i chęć 
współpracy ze strony mieszkańców Oleśnicy pozwoliły na 
sprawne przeprowadzenie robót. 

 W ubiegłym roku na terenie Gminy Wodynie powstały 
4 miejsca edukacji ekologicznej: w Seroczynie (o tematyce 
leśnych ssaków), w Wodyniach (o tematyce geologicznej 
z lapidarium składającym się z głazów z terenu gminy Wo-
dynie) oraz dwa w Rudzie Wolińskiej (ogród dydaktyczny przy 
Szkole Podstawowej oraz o tematyce ornitologicznej przy 
budynku mleczarni). W każdym z ogólnodostępnych kącików 
znajduje się wiata z wyposażeniem edukacyjnym oraz gry 
terenowe czy lapidarium. Zapraszamy do odwiedzin!

KĄCIKI ZOSTAŁY DOFINANSOWANE RÓWNIEŻ 
ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W FORMIE DOTACJI:

Seroczyn – 17 316,95 zł
Ruda Wolińska – 17 323,00 zł

Wodynie – 14 431,05 zł
Ruda Wolińska Ogród dydaktyczny –  27 892,07 zł

PODSUMOWUJĄC, W 2016 ROKU Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINA WODYNIE POZYSKAŁA 
OGROMNĄ PULĘ ŚRODKÓW OPIEWAJĄCĄ NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 1 187 568,27 zł. 

Informacja o złożonych wnioskach
 Początek roku, to w jednostkach samorządu terytorialnego 
gorący czas przygotowywania się do realizacji inwestycji. 
Przygotowywane są projekty, składane wnioski o dofinansowanie, 
rozpisywane przetargi i podpisywane umowy. Nie inaczej jest 
w Gminie Wodynie. 
 Zespół Referatu Inwestycyjno – Gospodarczego w okresie od 
1 grudnia 2016 do końca marca 2017 r. złożył następujące wnioski 
o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę Wodynie 
ze źródeł zewnętrznych.
 Wnioski o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  w ramach dzia-
łania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, 
objętego PROW na lata 2014-2020:

 1. Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach 
Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka, gm. Wodynie – zadanie 
polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wościach Żebraczka, Rudnik Mały oraz cz. miejscowości 
Seroczyn oraz rozbudowie sieci wodociągowej w m. Seroczyn. 
W ramach zadania planowana jest budowa 11,138 km sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz 0,328 km sieci wodociągowej wraz 
z robotami odtworzeniowymi – wnioskowana kwota dotacji – 
1  719  522 zł.

 Wnioski o dofinansowani ze środków związanych z wyłącze-
niem z produkcji gruntów rolnych, w zakresie Budowy i mo-
dernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

 2. Rozbudowa ul. Newelskiego oraz ul. Spokojnej w Wodyniach 
- zadanie polega na wykonaniu, na szerokości 4m, 
nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej na 
podbudowie z kruszywa łamanego (tłucznia) oraz 
nawierzchni z kostki brukowej, długość odcinka objętego 
przebudową 1,226 km  – wnioskowana kwota dotacji – 195  
497,67 zł.

  - zadanie polega na 3. Przebudowa drogi gminnej w Helenowie
wykonaniu, na szerokości 5 m, nawierzchni z gruntu 
stabilizowanego cementem długość odcinka objętego przebu-
dową 320 m  – wnioskowana kwota dotacji – 33  738,90 zł.

 Wnioski o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków 
pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego Wspieranie opieki nad 
miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju:
  – zadanie 6. Remont cmentarza wojennego w Woli Wodyńskiej

obejmuje remont cmentarza poprzez wymianę krzyży 
betonowych, wykonanie nowych obrzeży kwater, remont 
ogrodzenia wraz z wymianą bramy i przebudową części 
frontowej cmentarza, wykonanie nowego muru oporowego, 
konserwacja istniejących pomników, wykonanie tablic 
informacyjno – edukacyjnych, przebudowa drogi dojazdowej 
poprzez wykonanie nawierzchni mineralno – asfaltowej 
o długości ok. 300 m, uroczystości obchodów 78 rocznicy walk 
wraz z rekonstrukcją bitwy – wnioskowana kwota dotacji – 278  
740, 00 zł.

 Wnioski o dofinansowanie zadań przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 
 4. Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z materiałów 

zawierających azbest na terenie gminy Wodynie – zdjęcie 
pokryć dachowych, odbiór i utylizacja wyrobów zawierają-
cych azbest z posesji położonych na terenie Gminy Wodynie 
w łącznej ilości 148,80 Mg – przyznana kwota dotacji 
– 50  020,34 zł.

Wnioski o dofinansowanie  zadań przez Ministerstwo Rozwoju: 
 5. Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na 

 terenie gminy Wodynie – zadanie polega na przeprowadzeniu 
spisu wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wo-
dynie – wnioskowana kwota dotacji – 13  000,00 zł.

NOWY DYREKTOR GOK!

uwagę na konieczność wprowadzenia nowych elementów 
i pewnych zmian. Mają one dotyczyć obszaru promocji 
Ośrodka i jego działań poprzez przebudowę i aktualizację 
strony internetowej oraz poszerzenie oferty stałych, 
planowych  sekcji dla dzieci i młodzieży. Strona Ośrodka jest 
już w ciągłej przebudowie: została częściowo uporządko-
wana. Publikowane są również materiały filmowe relacjo-
nujące rozmaite wydarzenia. Nowe sekcje powinny pojawić 
się w kalendarzu  zaraz po wakacjach. Związane to jest 
z koniecznością znalezienia odpowiednich instruktorów.
 Kolejnym bardzo ważnym elementem Koncepcji nowego 
dyrektora jest wypracowanie modelu imprez cyklicznych, 
które będą kojarzone z Ośrodkiem. Zapoczątkowały je 
przeglądy piosenki pod ogólnym tytułem „Nutki”, które na 
scenie GOK zgromadziły naprawdę imponującą liczbę 
uczestników. Równie ważna, w dyrektorskich planach, jest 
rzeczowa i konkretna współpraca z funkcjonującymi na 
naszym obszarze szkołami, parafiami, stowarzyszeniami 
i innymi organizacjami.
 Prywatnie Pan Janusz Eleryk jest od 14 lat szczęśliwym 
mężem i ojcem dwójki dzieci. Jego zainteresowania są bardzo 
szerokie: żartuje o sobie, że jest człowiekiem informa-
tycznego renesansu i racjonalnego romantyzmu. Gra na 
gitarze i instrumentach klawiszowych, śpiewa, pisze, filmuje 
i montuje materiały filmowe, prowadzi internetowe strony. 
Uwielbia podróże i sport, szczególnie piłkę nożną w wydaniu 
Realu Madryt. Lubi też gotować. W pracy swojego czasu nie 
mierzy, a jeżeli nawet zdarzy mu się pomyśleć o domu, to 
w domu dwa razy więcej myśli o pracy.

 Wraz z końcem stycznia 2017 roku dobiegł końca kontrakt 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury p. Doroty Todorskiej. 
Zgodnie z procedurami Wójt Gminy ogłosił więc konkurs na to 
stanowisko. Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego 
nastąpiło w dniu 25 stycznia. Komisja Konkursowa w składzie: 
Hubert Pasiak (Przewodniczący), Mirosław Michalczyk, Ewa Cizio 
i Karina Rogala zarekomendowała na stanowisko Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach osobę p. Janusza 
Eleryka. Zarządzeniem Wójta Gminy został powołany na to 
stanowisko z dniem 1 lutego 2017 r., a wręczenie powołania 
nastąpiło na Sesji Rady Gminy dn. 3 lutego 2017 r.
 Janusz Eleryk od 1990 r. jest nauczycielem w Zespole Szkół 
w Seroczynie, a od 2005 r. pełni również funkcję wicedyrektora tej 
placówki oświatowej. Od kwietnia ubiegłego roku podjął pracę w 
GOK Wodynie, zastępując w kierowaniu pracą Ośrodka, 
przebywającą na urlopie panią Dyrektor. W tym czasie był 
głównym organizatorem i koordynatorem rozmaitych działań 
kulturalnych podejmowanych na naszym terenie. Doskonałym 
przykładem realizowanych inicjatyw są dwa duże przedsięwzięcia 
organizacyjne: ubiegłoroczne Dni Gminy Wodynie i Święto 
Niepodległości w Seroczynie. Pan Janusz od wielu lat jest 
współpracownikiem Echa Podlasia, a od lutego ubiegłego roku 
stałym felietonistą publikującym w tym tygodniku. Ma ogromne 
doświadczenie w organizacji i prowadzeniu dużych imprez. 
 W przedstawionej Koncepcji pracy GOK obecny Dyrektor 
skoncentrował się na kontynuacji wypracowanych wcześniej 
dobrych schematów działania tej instytucji, ale zwrócił również 

Łączna kwota wnioskowanych środków: 2 290 518, 91 zł. 
Teraz z nadzieją oczekujemy na rozpatrzenie naszych wniosków!



Kwota przeznaczona na w/w działania na lata  

2016-2023 wynosi: 4 500 000 zł.
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

GMINA WODYNIE A LGD
 W ramach LGD Gmina Wodynie w 
II kwartale 2017 r. złoży 5 wniosków o 
dofinansowanie. Największy projekt 
zostanie złożony w ramach konkursu: 
Wspieranie działań polegających na 
budowie lub modernizacji i adaptacji 
obiektów użyteczności publicznej oraz 
zmianie zagospodarowania przestrzeni 
publicznej – Adaptacja budynku OSP 
na świetlicę wiejską w m. Kołodziąż – 
wnioskowana kwota 127 260, 00 zł. 

 Pozostałe wnioski dotyczyć będą 
czterech operacji w kwocie 50000 zł 
(dotacja 4 x 31 810,00 zł):
- Upowszechnianie wiedzy o obszarze – 
Wodynie – Kraina „Nocy i dni”;

- Wspieranie działań polegających na 
r e w i t a l i z a c j i  o bi e k tó w  i  m i e j s c 
należących do lokalnego dziedzictwa 
historycznego i kulturowego - Montaż 
lamp solarnych na terenach publicznych 
w miejscowościach Oleśnica i Seroczyn;
- Wspieranie działań polegających na 
r e w i t a l i z a c j i  o bi e k tó w  i  m i e j s c 
należących do lokalnego dziedzictwa 
historycznego i kulturowego - Budowa 
alejek pieszych na seroczyńskich 
„Glinkach”;
- Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru 
w  o p a r c i u  o  b a z ę  r e k r e a c y j n o -
kulturalną - Modernizacja terenów 
rekrea-yjnych w m. Oleśnica, gm. 
Wodynie.

W LGD ZIEMI SIEDLECKIEJ 
GMINA WODYNIE MA SILNĄ 
REPREZENTACJĘ!

Stowarzyszenie liczy 71 członków, reprezentujących 
sektory: publiczny, gospodarczy i społeczny. Wśród nich są 
przedstawiciele naszej Gminy:
- Gmina Wodynie (sektor publiczny);
- F.H.U. JARK-POL Królak Henryk Jarosław (sektor gospo-
darczy);
- Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Małym (sektor spo-
łeczny);
- Marian Sekulski (sektor społeczny - mieszkańcy);
- Ewa Cizio (sektor społeczny - mieszkańcy).

Członkowie LGD Ziemi Siedleckiej:

Przedstawiciele Gminy Wodynie 
we władzach LGD Ziemi Siedleckiej:
- Hubert Pasiak (UG Wodynie) – Prezes Zarządu
- Zbigniew Jajszczak (OSP Rudnik Mały) – Członek Rady 
(organ decyzyjny, powołany do oceny wniosków).

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO 
PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej realizuje liczne działania na rzecz szeroko rozumianego rozwoju 
obszarów wiejskich, głównie poprzez aktywizowanie ludności wiejskiej i wspieranie oddolnych inicjatyw w tym zakresie.

W RAMACH WDRAŻANIA LOKALNEJ 
STRATEGII ROZWOJU KIEROWANEJ 
PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-

2023  REALIZOWANE BĘDĄ 
NASTĘPUJĄCE CELE:

Wzmocnienie kapitału społecznego oraz 
zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Cel główny I:

 CEL SZCZEGÓŁOWY 1: Kształtowanie tożsamości lokalnej 
w szczególności poprzez zachowanie dziedzictwa przyrodni-
czego, historycznego i kulturowego.
Operacje polegające na wspieraniu ochrony środowiska poprzez 
inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyro-
dnicze oraz działania polegające na rewitalizacji obiektów 
i miejsc lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego.

 CEL SZCZEGÓŁOWY 2: Aktywizacja i integracja mie-
szkańców oraz poprawa samoorganizacji i zarządzania na 
poziomie społeczeństw lokalnych.
Operacje polegające na aktywizacji i integracji społeczności 
lokalnych oraz rozwoju współpracy międzysektorowej, a także 
wspieraniu rozwoju organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych. 

Kwota przeznaczona na w/w działania na lata
2016-2023 wynosi 1 800 000 zł.

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości 
oraz wzrost zatrudnienia.

Cel główny II:

 CEL SZCZEGÓŁOWY 1: Rozwój przedsiębiorczości 
w oparciu o lokalne zasoby z zachowaniem zasad ochrony 
środowiska.
Operacje polegające na:
- tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych oraz podno-
szeniu kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie;
- rozwijaniu działalności poprzez istniejące podmioty gospo-
darcze oraz podnoszeniu kompetencji osób realizujących 
operacje w tym zakresie, a także tworzeniu inkubatorów 
przetwórstwa lokalnego.

 CEL SZCZEGÓŁOWY 2:  Promocja współpracy i przedsię-
biorczości społecznej. 
Operacje polegające na tworzeniu miejsc pracy dla osób z grup 
defaworyzowanych oraz podniesieniu ich kompetencji. 

 Wysokość premii dla osób podejmujących działalność 
gospodarczą wynosi 60 000 zł. 
 Limit pomocy na jednego beneficjenta w ramach rozwijania 
działalności gospodarczej wynosi: 300 000 zł.
 Limit pomocy dla operacji w okresie realizacji LSR wynosi: 
300 000 zł, a w przypadku inkubatora przetwórstwa lokalnego 
500 000 zł.

 Szczegółowe informacje na temat zakresu, 
formy i wysokości pomocy oraz kryteriów jej 

przyznawania, a także procedur wyboru i oceny 
operacji można uzyskać w Biurze Lokalnej 

Grupy Działania Ziemi Siedleckiej ul. Chopina 
10, 08-110 Siedlce, pod nr 25  633 01 39 oraz na 

stronie internetowej www.lgdsiedlce.pl

Zwiększenie atrakcyjności turysty-
cznej obszaru LGD ZS oraz poprawa 
jakości życia jego mieszkańców.

Cel główny III:

 CEL SZCZEGÓŁOWY 1: Wsparcie dla rozwoju infra-
struktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej oraz zwię-
kszenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Operacje polegające na wspieraniu działań polegających na 
budowie, modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publi-
cznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej 
oraz wspieranie działań polegających  na poprawie dostępności 
komunikacyjnej obszaru.

 CEL SZCZEGÓŁOWY 2: Tworzenie i rozwijanie oferty 
obszaru LGD oraz jego promocja.
Operacje obejmujące: 
 • tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę 

rekreacyjno – kulturalną;
 • tworzenie sieci współpracy na obszarze działania LSR 

w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu;

 • upowszechnianie wiedzy o obszarze.

Kwota przeznaczona na w/w działania na lata 
2016-2023 wynosi: 2 700 000 zł.

Intensywność wsparcia na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 jest określona w Lokalnej Strategii 
Rozwoju LGD Ziemi Siedleckiej.

Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie 
kompletnego wniosku, zgodnego z założeniami Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 
dostępnej na stronie internetowej 

www.lgdsiedlce.pl
w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze
na formularzu udostępnionym przez Samorząd 

Województwa Mazowieckiego. Biuro LGD ZS  świadczy 
bezpłatne doradztwo w zakresie opracowywania 

wniosków aplikacyjnych. 

Ważne! 
 Każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy (na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, na rozwój przedsię-
biorstwa, na granty, tworzenie inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego itd.) ma obowiązek posiadać numer identyfikacyjny 
nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (biuro powiatowe). Wniosek do pobrania znajduje 
się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa www.arimr.gov.pl w zakładce Wnioski.
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 Dostosowanie szkół do zapowiadanego, nowego prawa 
oświatowego to wielkie wyzwanie. Jestem przekonana, że wszy-
stkim mieszkańcom zależy na tym, by nasze szkoły były jak 
najlepsze. Szkoła, to przede wszystkim ludzie - dzieci i młodzież, 
rodzice, nauczyciele, administracja, pracownicy obsługi. To 
także duży majątek materialny - budynki, wyposażenie. Jest też 
coś więcej - osiągnięcia wielu pokoleń, a także tradycja. 

Reforma oświaty, która nas czeka, wymusza na nas sporo obowiązków – mówi Sekretarz Gminy Renata Bareja – 
Jesteśmy jednak do tych zmian dobrze przygotowani. Zagrożeniem na tym etapie jest przede wszystkim czas...
Teraz czeka panią zadanie specjalne 
– przygotowanie naszej gminy do 
reformy oświaty. Czy się uda?

 Wprowadzenie reformy edukacji jest już właściwie 
przesądzone i jest zgodne z oczekiwaniami rządu, chociaż żaden 
z przedstawianych argumentów nie usprawiedliwia potrzeby 
wdrażania tak radykalnych zmian. Nic nie tłumaczy wygaszania 
gimnazjów, a co za tym idzie powrotu do ośmioklasowych szkół 
podstawowych i na dalszym etapie - chaosu organizacyjnego, 
z którym przyjdzie się zmierzyć szkołom ponadgimnazjalnych, 
do których trafią jednocześnie absolwenci ostatniego rocznika 
gimnazjum oraz absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej. 
To jednak decyzja rządu polskiego, a my musimy zrobić wszystko 
by tę reformę przeprowadzić sprawnie, w trosce o uczniów, 
rodziców i wszystkich pracowników oświaty.

1 września 2017 roku obudzimy się
wszyscy w zupełnie nowej oświato-
wej rzeczywistości. Co się zmieni 
do tego czasu?

 Mamy już podjętą uchwałę o dostosowaniu sieci szkół do 
nowego ustroju szkolnego. Radni na ostatniej sesji jednomyślnie 
zagłosowali za przyjęciem rozwiązań wskazanych w uchwale. 
Jeżeli chodzi o zespoły szkół – jak np. w Wodyniach czy Seroczynie 
– tam pozostaną przedszkola i szkoły podstawowe, do których 
włączamy klasy dotychczasowych gimnazjów. Klasy te będą  
prowadzone do momentu ich wygaszenia, czyli do końca roku 
szkolnego 2018/2019. Natomiast sześcioletnia szkoła podstawowa 
w Rudzie Wolińskiej z mocy prawa przekształci się w ośmioletnią 
szkołę podstawową. Obwody do wszystkich szkół pozostaną bez 
zmian.

Jak więc kształtować się będzie 
siatka szkół w  gminie Wodynie?

Jak zatem władze samorządowe za-
mierzają przeprowadzić proces 
zmian oświatowych?

Życzę więc powodzenia we wdrażaniu reformy  
w naszej, małej ojczyźnie! Dziękuję za rozmowę! [H.P.]

Wyzwań wiele, a czasu mało, 
poradzicie sobie?
 Jestem dobrze zorganizowana i potrafię pracować pod presją 
czasu. Nie jestem omnibusem, ale potrafię słuchać i korzystać 
z pomocy oraz wiedzy doświadczonych ludzi. Czujemy wsparcie 
wójta, przewodniczącego rady, radnych oraz wspaniałych 
dyrektorów szkół, którzy z wielką odpowiedzialnością oraz 
troską o swoich uczniów i pracowników włączyli się do współ-
pracy. Jestem też optymistką. Poradzimy sobie. Dołożymy 
wszelkich starań, żeby dzieci nie odczuły konsekwencji zmian. 
W związku z czym samorządy zrobią wszystko, aby rok szkolny 
był dobrze przygotowany i żeby dostarczyć dzieciom wszystko to, 
co jest im potrzebne do nauki. Zrobimy to na pewno, bo jesteśmy 
za to z mocy prawa odpowiedzialni. Jesteśmy także rodzicami, 
dziadkami, sąsiadami i wiemy, że jak my tego nie zrobimy, to nikt 
za nas tego nie zrobi. Podchodzimy do sprawy bardzo poważnie.

 Przede wszystkim, nie czekając na wytyczne z Warszawy, 
będziemy walczyć o to, żeby nasze dzieci i pracownicy oświaty 
z tej batalii nie wyszli "pokaleczeni". Naszą mocną stroną jest to, 
że stworzyliśmy uczniom i nauczycielom bardzo dobre warunki. 
Wsłuchiwaliśmy się w potrzeby oświaty i teraz będziemy chcieli 
ten dobry, wieloletni dialog wykorzystać do znalezienia 
konstruktywnych rozwiązań, dlatego też zaprosiliśmy do współ-
pracy dyrektorów, bo trzeba działać bardzo szybko i sprawnie. 
Chcemy zatroszczyć się nie tylko o nauczycieli, ale też admini-
strację i pracowników obsługi. 

Renata Bareja -  Sekretarz Gminy

SZKOLNE KLIMATY
Dzieci z Przedszkola 

z Wodyń z wizytą w Państwowej 
Straży Pożarnej w Siedlcach

 21 marca 2017 r. przedszkolaki z Wodyń wraz z wychowa-
wczyniami odwiedziły Państwową Straż Pożarną w Siedlcach, aby 
zapoznać się z tajnikami pracy strażaka.

Powitanie wiosny 
w Szkole Podstawowej 

w Wodyniach

Klasy I-III zaprezentowały się na wybiegu w stroju „Pani Wiosna”, 
zaś klasy IV-VI wzięły udział w pokazie mody współczesnej 
„Wiosna 2017”. Publiczność żywiołowo reagowała na chodzących 
po wybiegu uczestników, którzy zostali sowicie nagrodzeni 
brawami. Rozstrzygnięty został również konkurs literacki 
przygotowany dla klas I-III pt. „Rymowanie o bocianie”. Pierwsze 
miejsce zajął Jaś Soćko z kl. II. 
 Następnie odbył się konkurs czytelniczy. Do rywalizacji 
przystąpiły trzyosobowe drużyny z klas: IV, V i VI. Każda 
reprezentacja wykazała się dużą wiedzą na temat lektur 
przeczytanych w tym roku szkolnym. Po wyrównanej walce 
zwycięstwo odniosła drużyna klasy VI, II miejsce zajęła klasa IV, 
natomiast III miejsce klasa V. Uczestnicy konkursu zostali 
nagrodzeni dyplomami, nagrodami rzeczowymi oraz brawami 
kibicującej im publiczności.

 Na zakończenie uroczystości odbyły się rozgrywki sportowe - 
w piłkę nożną halową. Rywalizowały ze sobą drużyny chłopców 
z klas III-VI, zaś pozostali uczniowie - klasy III i II stoczyli 
pojedynek w „Dwa ognie”. Wszystkie rozgrywki przebiegały 
zgodnie z zasadą „fair play”, a nadzorował je pan Krzysztof 
Szostek. Mecze dostarczyły grającym i kibicom wielu emocji 
i wrażeń. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i po-
mysłowość. Imprezę przygotowały p.Iwona Pawlak i p.Agnieszka 
Piwowarczyk.

 Przez chwile wszyscy uczestnicy wycieczki mogli poczuć się, 
jak strażacy, przymierzając hełm czy wsiadając do wozu 
strażackiego. Dużą atrakcją był pokaz zjazdu strażaków po 
rurze do akcji ratunkowej, zaaranżowanej specjalnie dla 
małych gości. Za miłe spotkanie dzieci podziękowały 
strażakom własnoręcznie zrobionymi rysunkami. Dostały 
zaproszenie na kolejne odwiedziny do nowo otwieranej Sali 
Pokazowej.
 Na koniec wizyty zrobiono pamiątkowe zdjęcie przy 
wozie strażackim z ogromną drabiną! Spotkanie uznaliśmy 
za bardzo udane – strażacy byli zadowoleni, a dzieci mogły 
doświadczyć niecodziennych wrażeń z tego wyjątkowego 
spotkania. 

Oprac. Agata Ostolska

 Dzieci mogły z bliska oglądać wozy strażackie i sprzęt po-
żarniczy, wysłuchały również opowieści o trudnej i niebezpiecznej 
pracy strażaka. Dowiedziały się także, w jakich okolicznościach 
można wezwać Straż Pożarną i że strażacy nie tylko gaszą pożary, 
ale również są wzywani do wypadków samochodowych, ratują 
zwierzęta, pomagają przy powodzi. Przy okazji utrwaliły sobie 
numer telefonu do Straży Pożarnej – 998 i numer alarmowy – 112. 

 Po długiej zimie nadszedł oczekiwany przez nas 
pierwszy Dzień Wiosny. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Wodyniach, w pięknie udekorowanej na tę okazję sali 
gimnastycznej, powitali Wiosnę 22 marca 2017 r. 
Głównym punktem wiosennej imprezy był pokaz mody. 



SZKOLNE
PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

 W dniu 9 marca 2017r. odbyła się kolejna lekcja fizyki
w terenie. Tym razem w Instytucie Energii Atomowej 
POLATOM w Świerku k/Otwocka. Jest to instytut badawczy 
z jedynym w Polsce reaktorem jądrowym o nazwie Maria. 
Uczniowie gimnazjum oraz klasy VI szkoły Podstawowej 
w Wodyniach mieli okazję nie tylko usłyszeć wiele ciekawych 
informacji na temat historii i działalności instytutu, ale 
niemalże „dotknąć” samego reaktora. Szerokie zainter-
esowanie tematem okazuje się być niezależne od wieku. 
Uczniowie chętnie nie tylko wsłuchiwali się w ciekawie 
podawane informacje, ale również zadawali bardzo rzeczowe 
pytania.
 Niestety niemożliwe stało się uwiecznienie naszej szcze-
gólnej wizyty, ponieważ (jak na ironię) dzień wcześniej 
wprowadzono całkowity zakaz fotografowania na terenie 
obiektu. 
 Drugą atrakcją w tym dniu był wyścig z… czasem. 
Pomysłowość i kreatywność uczniów przechodziła wszelkie 
oczekiwania, a chęć rozszyfrowania wszystkich kodów stała 
się prawie celem ich egzystencji. Widząc rozemocjonowane 
twarze stwierdziłam, ze pobyt w escape room okazał się 
równie zasadny i należy go powtórzyć , ale już w…  Siedlcach. 

Alina Zarankiewicz

Wodynie - Lekcja Fizyki 
w Terenie

Gmina Wodynie Czyta

- πękna liczba 2017
3,14

Wodynie

 21 marca w Publicznym Gimnazjum w Wodyniach po raz 
szósty obchodziliśmy „Święto liczby Pi (Π)”. Ludolfina, która 
przez cały rok towarzyszy nam przy matematycznych 
zmaganiach, tym razem była bohaterką naszych konkursów 
i to w bardzo przyjaznej formie. Organizatorzy - panie: Alina 
Zarankiewicz, Monika Świętochowska i Emilia Stosio w tym 
roku przygotowały wiele ciekawych konkurencji. 
 I miejsce w konkursie matematycznym zajęły klasy Ia i IIa. 
W programowaniu najlepsza była klasa Ia, natomiast 
w konkursie gier planszowych wygrała klasa Ib. Najlepszą 
prezentację multimedialną na temat zasad savoir – vivre 
przygotowała klasa Ib. Bardzo ciekawe okazały się również 
plakaty – rebusy z liczbą Π, za które najwyższe noty uzyskały 
klasy IIIa i Ib. Klasa IIIa wygrała również w konkurencji 
„pomysłowe kanapki z liczbą Π. Były też konkurencje bardziej 
zabawowe - turniej sportowy, w którym pierwsze miejsce 
zajęła klasa IIIb. 
 Na zakończenie naszego świętowania po raz kolejny odbył 
się konkurs na znajomość jak największej liczby cyfr 
rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi! Do recytacji przystąpili 
reprezentanci klas. Najlepsza okazała się Julia Sabak z klasy 
Ib, która zapamiętała aż 302 cyfry i ustanowiła nowy rekord 
szkoły. Gratulujemy!
 Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie poczuli się 
„matematycznie rozwinięci” i uwierzyli, że matematyka to 
najciekawszy przedmiot w szkole! Zapraszamy do świę-
towania za rok! Wszystkim nauczycielom naszego gimnazjum 
dziękujemy za okazaną pomoc w organizacji szkolnego święta 
matematyki.

Opracowała: Monika Świętochowska PG Wodynie

 Dzień  na długo pozostanie w pamięci 11 stycznia 2017 r.
przedszkolaków i uczniów klas I-III z Zespołu Szkół w 
Wodyniach. Na zaproszenie do udziału w ogólnopolskiej akcji 
„Cała Polska czyta dzieciom” mimo napiętego terminarza 
spotkań bardzo chętnie odpowiedzieli: Wójt Gminy Wodynie 
Pan Wojciech Klepacki, Zastępca Wójta Pan Hubert Pasiak oraz 
młodszy referent ds. organizacyjnych i kadrowych Pani Karina 
Rogala.
 Pierwszym utworem, który przeczytali nasi goście była 
„Opowieść o wigilijnej gwiazdce”. Następną bajką zapre-
zentowaną „wymagającej widowni” był . „Czerwony Kapturek”

Ruda Wolińska - 20 Marca
Patriotycznie, Ludowo i Zdrowo

 Dzień od rana zapowiadał się zwyczajnie i nic nie wskazywało 
na to, że miała przyjść Wiosna. Sceneria raczej była zimowa, nawet 
prószył śnieg. Jednak dziś miało być inaczej. Do szkoły nie trzeba 
było zabierać plecaków z książkami. Wszystko wskazywało na to,
 że ten poniedziałek minie szybciej niż zwykle. Grafik dnia był 
bardzo napięty. W programie jako główne punkty znalazły się 
obchody Dnia Patrona naszej szkoły i powitanie Wiosny. 
 Zaczęliśmy patriotycznie, bo od apelu, który przybliżał nam 
osobę Patrona. Montaż słowny przygotowali uczniowie z klas V-VI. 
Następnie została sprawdzona umiejętność słuchania, spo-
strzegania i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Konkursy nie 
okazały się trudne. Uczniowie z oddziału przedszkolnego bez 
problemu poradzili sobie z rozpoznaniem w „galerii postaci 
historycznych” osoby gen. Józefa Dwernickiego. Klasy I-III szybko 
uporały się z ułożeniem puzzli z wizerunkiem Patrona. Najszybsi 
okazali się uczniowie klasy II. Natomiast starsi uczniowie wykazali 
się dużą wiedzą o osobie Patrona i historii szkoły w Rudzie 

Wolińskiej. Klasy VI i V ex aequo zajęły I miejsce. Za tę część dnia 
odpowiedzialne były pani Anna Osiak i pani Anna Kazimierczak.
 Po patriotyzmie nadszedł czas na mądrości ludowe. Pani 
Monika Świętochowska przygotowała dla klas II-VI konkurs 
„Przysłowie prawdę Ci powie”. Uczestnicy sprawdzani byli ze 
znajomości przysłów polskich, które już niekiedy wyszły z obiegu 
lub też sięga się po mnie rzadko. Przysłowia wywodzą się z tradycji 
ludowej, są świadectwem obyczajów oraz wiedzy ludu, często 
związane z konkretnymi wydarzeniami, utrwalają formy 
językowe. Są mądrością narodu i ważnym źródłem do badań nad 
historią kultury, dlatego też każdy z nas powinien je znać. W tej 
konkurencji (podobnie jak przy konkursach z wiedzy o Patronie) 
liczyła się praca zespołowa. Wśród młodszych zwyciężyła klasa II, 
a wśród starszych VI (popełnili tylko jeden błąd).
 Po krótkiej przerwie witaliśmy Wiosnę. Tym razem w centrum 
wydarzeń pojawili się uczniowie z klas 0-III i zaprezentowali 
montaże słowno-muzyczne o tematyce wiosennej. Rozstrzygnięty 
został również konkurs, który przygotowała pani Agnieszka 
Olszewska, na przebranie za postać baśniową lub z lektury 
Zwycięzcami tego konkursu zostali: Julia Śledź klasa I (wiosna), 
Natalia Żydak klasa III (wiosna), Kacper Będkowski klasa I 
(malarz) i Bartosz Adamiak klasa II (wilk).

 Oczywiście w dalszej części zaplanowanych działań nie 
zabrakło tematyki zdrowotnej. Wszyscy uczniowie pod bacznym 
okiem wychowawczyń nabywali zdrowe nawyki żywieniowe. 
Działanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami programu 
„Trzymaj formę!”. Na naszych stołach pojawiły się pięknie 
przygotowane koreczki, szaszłyki, kolorowe kanapki oraz soki 
i sałatki. Było „kolorowo i owocowo”. Samo zdrowie. Gdyby 
jeszcze wszyscy zaczęli się tak zdrowo odżywiać, jak deklarowali
i eliminować negatywne nawyki ze swojej diety. Budująca jest 
jednak myśl, że w świadomości naszych uczniów jest wiedza. 
Musimy jednak jeszcze zaczekać na wprowadzenie jej w praktykę. 
Jak mówi stare polskie przysłowie „Nie od razu Kraków 
zbudowano”.
 Ostatnim elementem dnia miało być pożegnanie zimy, 
a właściwie jej wizerunku, czyli kukły. Zimę w tym roku 
przygotowali uczniowie klasy VI, wykazali się przy tym inwencją 
twórczą. Miejmy nadzieję, że skutecznie została przepędzona
i teraz już tylko Wiosna będzie królować w przyrodzie. 

Oprac. p. Anna Osiak

I tutaj „czytający” wykazali się kreatywnością i odwagą - przebrali 
się w stroje, czyniąc występ niezwykle atrakcyjnym. Rola wilka 
przypadła Panu wójtowi, w roli narratora i myśliwego wystąpił 
Pan zastępca, Czerwonym Kapturkiem była pani Karina. Do 
obsady bajki dołączyła w roli mamy nasza Pani dyrektor Ewa 
Cizio, a w rolę babci wcieliła się Pani wicedyrektor Anna Szostek. 
Występ ten był dla dzieci ogromnym i niezapomnianym prze-
życiem. Bez wątpienia zaproszeni goście spisali się na medal 
i zasłużyli na miano wzorowych czytelników. 
 Na zakończenie uczniowie spontanicznie zadawali czyta-
jącym pytania. Dowiedzieliśmy się, że ulubioną książką Pana 
wójta w dzieciństwie był utwór „Jak Wojtek został strażakiem”, 
a Pan zastępca chętnie czyta do snu swoim dzieciom, zaś Pani 
dyrektor pochwaliła się swoim rekordem w czytaniu, bowiem 
w ciągu jednego dnia przeczytała książkę „Potop”, natomiast 
ulubioną książką Pani wicedyrektor jest „Ania z Zielonego 
Wzgórza”. 
 Padły również pytania od gości. Pan zastępca pytał uczniów 
o ich ulubione książki, a Pan wójt - kto w domu czyta dzieciom 
bajki? Okazało się, że są to głównie mamusie naszych milu-
sińskich, ale wśród uczniów są i tacy, którzy czytają sami. Oby było 
takich jak najwięcej. 

 Rola książki w wychowaniu i rozwoju młodego czytelnika jest 
nieoceniona. Mamy nadzieję, że zrobiliśmy choć mały kroczek 
w tym kierunku. Jak mawiała Wisława Szymborska „Czytanie 
książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła” 
i takiej zabawy chcemy wszystkim życzyć i tym dużym i tym 
małym.

 Organizatorem akcji  była pani Agnieszka Piwowarczyk.

Ruda Wolińska
- Bal Karnawałowy 2017 

 11 lutego 2017 roku był dniem wyjątkowym i to nie tylko 
ze względu na zbliżające się święto Zakochanych. Jak co roku, 
w naszej szkole odbyła się zabawa choinkowa, która zapowiadała 
nadejście ferii zimowych. Cała szkolna społeczność postarała 
się, aby tego szczególnego dnia było kolorowo i wesoło.
 Bal rozpoczął się o godz. 13.00 – salą pełną tańczących i ba-
wiących się dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Oprawę muzyczną 
uświetnił nasz DJ, który prowadził również konkursy taneczne 
wśród uczestników zabawy. O godzinie 14.30 uczniowie udali się 
na poczęstunek. W tym roku rodzice przygotowali przepyszne 
smakołyki: kolorowe kanapki, ciasta i inne frykasy. Dzieci były 
zachwycone! Po tak obfitym i urozmaiconym posiłku w ucze-

stnikach balu znów wzrosły siły do dalszej zabawy. Świetnie 
wtórowali wykonawcom, zarówno głosem jak i tańcem, chłopcy 
z naszej szkolnej społeczności. Patrzyliśmy na nich z podziwem
i nieukrywanym zachwytem. Po skończonych pląsach, o godzinie 
16.00 nadszedł czas na przedstawienia: „Miłość niejedno ma imię. 
Romek i Julka”, „Dylematy Bolusia”, które zaprezentowali 
uczniowie klas IV, V i VI pod kierunkiem pani Anny Kazi-
mierczak oraz Anny Osiak. Następnie odbył się szkolny konkurs 
wokalny „Jak oni śpiewają”. Kategoria, która cieszyła się dużym 
zainteresowaniem to muzyka disco polo. Jury wyłoniło zwy-
cięzców, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. 
Zachwyt publiczności wzbudziły występy Marcela, Małgosi
i Klaudii. 
 Wszyscy byli zgodni, iż w naszej szkole mamy naprawdę 
dobrych aktorów i utalentowanych wokalistów. Być może 
w przyszłości, któregoś z nich zobaczymy na deskach prawdziwej 
sceny lub estrady…

 Oprac. p. A. Olszewska
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Ruda Wolińska
- Edukacja i Rozrywka

 14 marca uczniowie klas II - VI pod opieką pani Anny 
Adamiak, Anny Osiak, Anny Pietrasik i pana Kamila Stanisła-
wowskiego wybrali się na wycieczkę do Siedlec. Wszyscy od 
dawna czekali na ten moment. Ustawiliśmy się w pary, ochoczo 
i z uśmiechami na ustach wyruszyliśmy w kierunku autokaru. 
Wyjechaliśmy o godzinie 8.50. Po 30 minutach znaleźliśmy się 
przed budynkiem MOK w Siedlcach. W ciągu kolejnych 10 minut 
uczniowie młodszych klas rozgościli się w Sali Widowiskowej 
,,Podlasie”. Zgromadzili się tu uczniowie z różnych szkół, miedzy 
innymi nasi znajomi z Seroczyna. Chwilę później rozpoczęły się 
zajęcia multimedialne z cyklu Kino z Klasą, pt. ,,Z czego to się 
robi, czyli przepis na film”. W bardzo przystępny sposób 
dowiedzieliśmy się: co jest tworzywem, językiem filmu. 
Zrozumieliśmy umowne znaczenie rekwizytu, czym jest mimika, 
gest, ruch, jak muzyka nadaje nastrój i charakter. Nauczyliśmy się 
jak rozróżniać film jako dziedzinę działalności twórczej 
człowieka. Zrozumieliśmy jakie emocje odzwierciedla barwa. 
Wiedza połączona z zabawą długo pozostanie nam w pamięci. Po 
50 minutach wspaniałej i bardzo pouczającej lekcji wszyscy 
moglibyśmy kręcić filmy. Ale zanim to nastąpi rozpoczął się seans 
filmowy, podczas którego wyświetlono film pt. ,,Krudowie”. Przed 
czterema milionami lat rodzina Krudów została zmuszona, by 
wyruszyć na poszukiwanie nowego miejsca zamieszkania. 
Podczas wyprawy głowa rodziny Grug, musiał zmierzyć się ze 
swoimi lękami. Animowane postacie na ekranie, muzyka i zabawa 
się rozpoczęła. Wszyscy bawili się wyśmienicie. Wybuchy 
śmiechu, krzyki, a także wzruszenie, smutek, współczucie dla 
Gruga przepełniały salę. Film skończył się szczęśliwie, po prawie 
dwóch godzinach, które minęły jak pięć minut. 

 Drugim celem wycieczki maluchów było rozwijanie i dosko-
nalenie sprawności ruchowej, zręczności oraz orientacji 
w przestrzeni, a także integracja dzieci z klas II i III. Jeszcze 
w przeddzień wycieczki zostaliśmy zapoznani z zasadami 
zachowania się podczas pobytu w Sali Zabaw i przestrzegania ich, 
aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. O godz. 11.30 
przybyliśmy do ,,Młynka”. Miłe wrażenie zrobiła na nas pani, 
która powitała naszą grupę i zapoznała nas z zasadami jakie 
panują podczas owego pobytu w sali. Następnie czym prędzej 
udaliśmy się do szatni gdzie po zdjęciu wierzchniej odzieży 
i obuwia ruszyliśmy do zabawek, które już na nas czekały. 
Niezwykłą frajdą okazała się ogromna konstrukcja składająca się 
z labiryntu rur, przejść, zjeżdżalni i basenów z piłeczkami. 
Z wielką chęcią korzystaliśmy także z pojazdów, armatek na 
piłeczki, elektronicznych samochodów, palmy z linami 
i automatów. Każdy kto poczuł zmęczenie mógł skorzystać 
z zacisznego kącika, w którym można było odpocząć. W czasie 
dwu i pół godzinnego pobytu spędzonego na aktywnych 
zabawach ruchowych każdy z nas spalił mnóstwo kalorii, ale by 
nabrać sił na nowo, postanowiliśmy zapełnić brzuszki smacznymi 
przekąskami w bufecie znajdującym się w Sali Zabaw. Pobyt 
bardzo szybko dobiegł końca i nadszedł czas pożegnanie się z tym 
magicznym i bajkowym miejscem. 
 Nasi starsi koledzy w tym czasie odwiedzili Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Siedlcach. Zapoznali się z jej zbiorami oraz 
wysłuchali ciekawej lekcji nt. historii Siedlec od czasów księżnej 
Aleksandry Ogińskiej. Następnie, podobnie jak my, uczestniczyli 
w lekcji multimedialnej „Z papieru na ekran, czyli od scenariusza 
do scenopisu” zakończonej projekcją filmu „Tajemniczy ogród”. 
Wiedza przekazana podczas lekcji pozwoliła uczniom zgłębić 
tajniki powstawania filmu. Poszerzyli swoje słownictwo o filmie 
i wiedzą już kto pracuje nad powstaniem filmu. My podziwiamy 
efekty końcowe, głównie grę aktora, a nie widzimy ludzi pra-
cujących na jego sukces.
  Podczas drogi powrotnej 

wszyscy opowiadali sobie 
najlepsze sceny z obu filmów, 
na twarzach nie było widać 
zmęczenia, tylko uśmiechy. 
Emocje po wyjeździe towa-
rzyszyły nam przez następne 
dni. Oby było więcej takich 
wycieczek. 

Oprac. p. Anna Pietrasik

Seroczyn
- Szlachetna Paczka

Więcej szczęścia jest w dawaniu, niż w otrzy-
mywaniu, czyli nasza Szlachetna Paczka.

 Zakończyła się XVI edycja Szlachetnej Paczki - wspaniałego 
dzieła niesienia pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują. 
Dzięki Fundacji Wiosna dla wielu polskich rodzin minione 
Święta Bożego Narodzenia mogły być jeszcze bardziej radosne. 
Od kilku lat społeczność Zespołu Szkół w Seroczynie aktywnie 
włącza się w to piękne dzieło pomocy. Podobnie było podczas 
przygotowań do ostatnich Świąt: udało nam się zebrać 513, 64 zł. 
Taka właśnie suma została wpłacona na konto Fundacji. 
 Cieszymy się, że kolejny raz 
mogliśmy wspomóc tę bardzo 
ważną akcję. Wcześniej, w po-
przednich latach, trzy razy prze-
kazywaliśmy przygotowane 
paczki bezpośrednio do potrze-
bujących rodzin, a dwa razy 
wpłacaliśmy zebrane pieniądze 
na konto Fundacji. W sumie 
udzieloną przez nas pomoc rze-
czową i gotówkową można osza-
cować na ok. 10 tysięcy złotych! 
Rzecz jasna nie chodzi o prze-
chwalanie się kwotami, ale takie 
są fakty. Na pamiątkę wspólnego 
działania otrzymaliśmy od Fun-
dacji list i certyfikat.

Seroczyn
- Taniec, teatr i spotkanie, 

czyli Choinka Noworoczna

 Tradycyjnym terminem choinki była zwykle ostatnia sobota 
przed feriami zimowymi. W tym roku, ze względów organi-
zacyjnych, przenieśliśmy to wydarzenie o tydzień. 4 lutego został 
wyznaczony na termin naszej tradycyjnej Choinki Noworocznej. 
Dzień wcześniej, w piątek, odbyła się próba generalna. Było trochę 
zdrowotnych problemów, ale dzięki wielkiej determinacji 
i artystów, i rodziców w sobotę chyba nikogo nie zabrakło. 
Rozpoczęliśmy tradycyjnie: zabawą uczniów klas I - III. Prowadził 
ją nasz absolwent, Marcin Rycio. W klasach odbywały się spotkania 
rodziców z wychowawcami. Przygotowane zostały również 
poczęstunki dla dzieci. Występy zostały zaplanowane na godz. 
13.30. Taneczne szaleństwa skończyły się więc trochę wcześniej, 
aby mali artyści zdążyli przebrać się w pięknie przygotowane stroje. 
Rodzice zasiedli wygodnie na widowni, a Pan Dyr. Jan Polak 
powitał wszystkich zebranych: uczniów, rodziców, nauczycieli 
i pracowników. Wśród gości był również Wójt Gminy Wodynie 
p. Wojciech Klepacki. Po krótkiej części oficjalnej rozpoczęły się 
występy. Jako pierwsza na "scenie" pojawiła się klasa I, która pod 
kierunkiem p. Jolanty Polak przygotowała widowisko "Wesoły 
świat Jana Brzechwy". Przed widownią pojawiały się kolejne 
postacie, które - chyba wszystkim - przypomniały piękne czasy 
dzieciństwa: była żaba, doktor, samochwała, czapla, żuraw... i wiele 
innych, w pięknych strojach i - co najważniejsze - z uśmiechem na 
buziach! W podróż "Zaczarowanym pociągiem w świat bajek" 
zaprosiła nas klasa druga ze swoja wychowawczynią Panią Jolantą 
Flis. Kolejne stacje, ogłaszane gwizdkiem przez uśmiechniętego 
zawiadowcę, były radosnym spotkaniem z kolorowymi, bajkowymi 
postaciami. "O zdrowiu" opowiedziała nam klasa III przygo-
towana przez Panią Jadwigę Duczek. Historia Martynki, która 
niezbyt zdrowo się odżywiała niosła mądry i zdrowy morał dla 
wszystkich. Występy zakończyło Koło Teatralne prowadzone przez 
p. Marzenę Szymańską. "Historia nowego Janka Muzykanta" była 
wesołym spojrzeniem na dwa światy: tradycji z czasów opisanych 
przez Henryka Sienkiewicza i współczesnej nowoczesności. 
Oprawę muzyczną wszystkich inscenizacji tradycyjnie zapewnił 
Pan Krzysztof Izdebski. Wszystkie prezentacje zostały nagrodzone 
wielkimi brawami! Po ich zakończeniu rozpoczęło się taneczne 
szaleństwo klas IV - VI i gimnazjum. Podobnie jak w przypadku 

Seroczyn
- Zapamiętaj sobie: dzisiaj jest

Dzień Kobiet!
 Ten dzień jest zawsze wyjątkowy...I nic w tym dziwnego, bo 
Dzień Kobiet powinien być właśnie takim dniem! Dniem 
wdzięczności, życzliwości, szacunku i uznania dla Pań!
 Świętowanie Dnia Kobiet w naszej szkole rozpoczęło się 
rankiem, kiedy Panowie Dyrektorzy i Nauczyciele witali wszy-
stkie Panie tradycyjnym kwiatem i czekoladką :) i życzeniami. 
Podobnie było w klasach, gdzie z kolei chłopcy obdarowywali 
swoje koleżanki i składali życzenia.
 Na czwartej lekcji spotkaliśmy się w sali sportowej. Na po-
czątku Dyrektor Jan Polak złożył wszystkim Paniom i dzie-
wczętom życzenia, a potem rozpoczęła się część artystyczna 
przygotowana przez pierwszą klasę gimnazjum pod kie-
runkiem p. Ewy Wideńskiej i Alicji Gryczki.
 Były teksty poważne i teksty "z przymrużeniem oka"... Były 
naukowe dyskusje w telewizyjnym studiu i historyczne retro-
spekcje... Była poetycka dyskusja Państwa Słowików w dwóch 
wersjach... Były postacie ludzi pierwotnych, rycerza i wreszcie 
całkiem współczesnego wędkarza... A to wszystko o Paniach 
i... dla Pań... :)
 W części muzycznej przygotowanej przez p. Krzysztofa 
Izdebskiego pojawiła się m.in. grupa gitarowa, wokaliści i woka-
listki. Dawid zaśpiewał "Bardzo smutną piosenkę retro", 
a Natalia "Kto ma tyle wdzięku". Występy muzyczne zakończył 
męski kwartet: Rafał, Szymek, Bartek i p. Krzysztof z repertu-
arem bardziej rozrywkowym :)
 Na koniec spotkania życzenia złożyli jeszcze panowie 
ze szkolnego Samorządu, a wszystkie Panie otrzymały drobny, 
ale bardzo słodki podarunek!

klas młodszych odbyły się spotkania klasowe z rodzicami i skro-
mne poczęstunki. W tym roku, dzięki wizycie red. Andrzeja 
Ilczuka, relacja z naszej Noworocznej Choinki znalazła się na 
portalu Podlasie 24 i w Katolickim Radio Podlasie.

Seroczyn
- Matematyczne święto,

czyli Dzień Liczby Pi
 Święta są bardzo rozmaite, a niektóre bywają dosyć mate-
matyczne. Tak właśnie jest w przypadku czternastego dnia 
marca, kiedy to właśnie jest obchodzony Dzień Liczby Pi. 
W tym roku, pierwszy raz, obchodziliśmy to święto również 
w naszej szkole. "Uroczyste obchody" przygotowała p. Beata 
Reda z dugą klasą naszego gimnazjum. Data nie była przy-
padkowa: pierwsze cyfry liczby Pi to przecież "3.14". W do-
datku tego dnia przypada również rocznica urodzin Alberta 
Einsteina. Następnie odbył się konkurs dokładności w obliczeniu przybliżenia 

liczby Pi. Zwyciężyła klasa III z wynikiem 3,148. Kolejne miejsca zajęły 
klasa I - 3,17 i klasa II - 3,19.  Ogłoszono również wyniki konkursów 
plastycznych związanych ze świętem. W konkursie na plakat o liczbie 
Pi laureatkami Aneta Wideńska, Urszula Polak i Katarzyna Reda, 
natomiast w konkursie na karykaturę Alberta Einsteina Natalia Rycio, 
Ania Eleryk i Katarzyna Reda. Odbył się również konkurs recytacji z 
pamięci rozwinięcia liczby PI. Wyniki były imponujące: Aleksander 
Wiedeński wyrecytował 83 cyfry, Bartosz Ożarek 65 cyfr, a Radosław 
Stosio 33 cyfry! Na koniec „świętowania” wszyscy uczestnicy zostali 
poczęstowani „matematycznymi ciasteczkami”, czyli Pi-erniczkami!

Na piątej godzinie lekcyjnej 
wszyscy gimnazjaliści spotkali 
się w pracowni fizyczno-che-
micznej na specjalnej lekcji. 
Świętowanie zaczęło się przy-
pomnieniem historii liczby Pi. 
Wyświetlono również krótki 
filmik przedstawiający sondę: 
wywiady z uczniami i nauczy-
cielami na temat liczby Pi. 



 Trudno mówić o stawianiu wyzwań… Mogę ich jedynie 
prosić o kontynuowanie swojej ciężkiej, społecznej, różnie 
komentowanej pracy, która przyczynia się do rozwoju Naszej 
Gminy. Jeśli mogę odnieść się do kultury... Była o tym mowa 
w poprzednim Przeglądzie. Bardzo mnie cieszą kolejne 
inicjatywy pod tytułem: „Noce i dnie”, które są realizowane na 
naszym terenie. Dodatkową radość sprawia fakt, że nie tylko 
Gminny Ośrodek Kultury jest ich inicjatorem. Ogromne 
podziękowania należą się Towarzystwu Przyjaciół Ziemi 
Wodyńskiej oraz krzeskiemu stowarzyszeniu SOKIAL, które 
pozyskały na ten cel środki „zewnętrzne”. Samorząd Gminy 
Wodynie w ramach programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w ubiegłym roku wsparł finansowo TPZW. 
Wiem, że na kolejne działania związane z „Nocami i dniami” 
udało się im pozyskać dużą dotację w ramach FIO. To bardzo 
dobrze, bowiem samorząd złożył wniosek do siedleckiej LGD 
na zakup witaczy, które przy drogach wojewódzkich będą 
promować naszą gminę właśnie poprzez „Noce i dnie”. W ślad 
za taka promocją muszą iść kolejne inwestycje i projekty 
społeczne. Myślę, że rok 2016 udowodnił nam wszystkim, 
że można skutecznie wykorzystać potencjał filmu „Noce i dnie” 
do promocji szlaku turystycznego „Mazowsze na filmowo” oraz 
marki „Moda na Mazowsze”. Podkreślę to raz jeszcze: mam 
nadzieję, że przerodzi się to w modę na gminę Wodynie! 

Termin składania ofert upływa 24 kwietnia 2017 r.
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MINI ZGRUPOWANIE JUNIORÓW KOLEKTYWU ROCZNIKA 2006

 Młodzi piłkarze Kolektywu Tłusty Czwartek postanowili spędzić na sportowo. W godzinach porannych udaliśmy się do Siedlec na 
Regionalny Turniej Piłki Nożnej „SOKOLIK 2017”. W rozgrywkach wzięły udział 22 drużyny z naszego Regionu. Kolektyw wystawił 
dwa zespoły. Mimo dobrej postawy i zaangażowaniu Kolektyw I odpadł w ćwierćfinale przegrywając  Wektrą Zbuczyn 2:0. 

 Około godziny 17 wróciliśmy do domu, może lekko 
zmęczeni, ale na pewno było warto. Po meczu ćwierćfinałowym 
pozostał na twarzach chłopaków lekki niedosyt, ale tak to już 
jest w sporcie. 
 Kolejnym punktem dnia była kręgielnia. Początkowo 
niektórzy mieli spory problem ze zdobyciem choćby jednego 
punktu, nie jest to takie proste. Jednak w miarę upływu czasu 
chłopcy rzucali kulą coraz lepiej. Nasz bramkarz Dawid od 
samego początku rzucał jak zawodowiec, być może wynikało to 
ze specjalizacji bramkarskiej. Kręgle przyniosły naprawdę wiele 
emocji. W pierwszej serii najlepsi okazali się: Dominik Świtek 
oraz Trener W przerwach między rzutami jedliśmy pizze, 
oczywiście w ramach tłustego czwartku, bo nie jest to posiłek 
dla sportowców.

Kamil Stanisławowski

GMINNY HALOWY TURNIEJ 
PIŁKI NOŻNEJ
 W niedzielę 05.03.2017 na hali Zespołu Szkół w Wody-
niach odbył się gminny halowy turniej piłki nożnej, 
którego głównym organizatorem było stowarzyszenie 
„Kolektyw Oleśnica” pod patronatem Wójta Gminy 
Wodynie, Wojciecha Klepackiego. Mimo pierwszego 
„ataku” wiosny i pogody zachęcającej bardziej do przeby-
wania na powietrzu aniżeli w murach szkolnej hali, do 
turnieju zgłosiło się aż 9 zespołów z terenu naszej gminy. 
Zespoły te podzielone zostały na dwie grupy, a awans do 
półfinałów mogły wywalczyć tylko po 2 drużyny z grupy. 
Z grupy A, w której rywalizowały 4 zespoły z kompletem 
punktów z pierwszego miejsca awansował zespół ADHD 
Wodynie z drugiego zaś po stworzeniu tzw małej tabeli 
Impet Kamieniec. Z turniejem na etapie grupy pożegnały 
się zespoły z Seroczyna i Rudy Wolińskiej II. Grupę B 
natomiast zdominował zespół z Oleśnicy inkasując 
komplet oczek, z drugiego miejsca, również po małej tabeli 
przepustkę do półfinału wywalczył Aligator Wola 
Wodyńska. W półfinałach swoje mecze wygrały zespoły 
z Wodyń i Oleśnicy. Zespołom z Kamieńca i Woli Wo-
dyńskiej przyszło zaś rywalizować o najniższy stopień 
podium. W pojedynku tym zdecydowanie lepszy okazali 
zawodnicy z Woli Wodyńskiej, zwyciężając 3-0. Tuż przed 
godziną 15 naprzeciw siebie stanęli niepokonani tego dnia 
piłkarze z Wodyń i Oleśnicy. Co prawda optycznie więcej 
okazji do zdobycia bramki miał zespól z Oleśnicy, to 
ostatecznie żadna ze stron nie potrafiła umieścić futbo-
lówki w bramce rywala i o końcowym triumfie zadecy-
dowały rzuty karne. Te skuteczniej egzekwowała Oleśnica. 
Dekoracji najlepszych drużyn, jak i nagrody indywidualne 
wręczyła Dyrektor Zespołu Szkół w Wodyniach Pani Ewa 
Cizio w obecności Wicedyrektor Pani Anny Szostek. 

 W imieniu Stowarzyszenia „Kolektyw Oleśnica” skła-
damy podziękowania Wójtowi Gminy Wodynie, 
Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury oraz Dyrekcji 
Zespołu Szkół w Wodyniach. Wszystkim uczestnikom 
turnieju gratulujemy postawy, przede wszystkim fair play 
i dziękujemy za milo spędzoną niedzielę.

OTWARTY KONKURS OFERT 
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 Konkurs odbywa się w ramach realizacji Rocznego 
programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. 

 Wójt Gminy Wodynie Zarządzeniem nr 13/2017 z dnia 
29 marca 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych Gminy Wodynie w 2017 roku w obszarach:
  1. Propagowanie idei dbałości o zdrowie (rodzaj zadania: 

ochrona zdrowia).
  2. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego (rodzaj zadania: gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska).

  3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego (rodzaj zadania: kultura fizyczna).

  4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rodzaj 
zadania: kultura fizyczna).

Więcej informacji 
można znaleźć 

na stronie 
www.wodynie.eu 

lub u Huberta Pasiaka, 
koordynatora 

Wodyńskiego Centrum 
Wspierania Organizacji 

Pozarządowych.

Przygotowania Klubu Kolektyw 
Oleśnica do sezonu

 Seniorzy Kolektywu Oleśnica od 15 stycznia rozpo-
częli okres przygotowawczy do rundy wiosennej. Treningi 
odbywały się 2 razy w tygodniu. Zajęcia były prowadzone 
na boisku sportowym w Wodyniach, hali sportowej oraz 
Orliku w Jeruzalu. Frekwencja na treningach była bardzo 
zadawalająca. Zespół zakończył już etap przygotowania 
motorycznego oraz taktycznego. 

WYNIKI MECZÓW SPARINGOWYCH:

Kolektyw Oleśnica – Wektra Zbuczyn

Kolektyw Oleśnica – Iskra Kotuń

Kolektyw Oleśnica – Victoria Kałuszyn

Kolektyw Oleśnica – Płomień Dębe Wielkie

Kolektyw Oleśnica – Grodzisk Krzymosze

1:1
2:7
4:4
5:1
2:5

Kamil Stanisławowski

 W ramach przygotowań rozegraliśmy 5 spotkań 
kontrolno – sparingowych, które w większości wypadły 
dobrze i na pewno dały wiele doświadczeń na przyszłe 
mecze mistrzowskie. Mecz inauguracyjny odbędzie się 
1 kwietnia z Nojszewianką Dobre. 

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH MECZÓW:

GRUPA A:

Kolektyw II Oleśnica – Pogoń Siedlce

Pogoń Siedlce – Wektra II Zbuczyn

Kolektyw II Oleśnica – Wektra II Zbuczyn

Kolektyw I Oleśnica – Pogoń Siedlce

Pogoń Siedlce – Masovia Siedlce

ĆWIERĆFINAŁ:

Kolektyw I Oleśnica – Wektra I Zbuczyn

0:1

4:0

5:0

0:2

Kolektyw I Oleśnica – Masovia Siedlce 2:0

GRUPA E:

2:0

0:0

21 000,00 zł.
Na realizację zadań publicznych, objętych konkursem,   

przeznacza środki finansowe w formie dotacji w wysokości

Na najbliższej sesji będzie miało miejsce sprawozdanie z realizacji Ro-
cznego programu współpracy  Gminy Wodynie z organizacjami poza-
rządowymi w 2016 r. Jak Pan ocenia ubiegłoroczną działalność naszych 
organizacji?

 Na wstępie pragnę przede wszystkim podziękować wszystkim 
organizacjom, działającym na terenie Naszej Gminy. Są to 
codzienne, nieocenione działania w wielu obszarach naszego 
życia, od ratowania ludzkiego mienia i życia przez druhów po 
działalność kulturalną, prowadzoną we współpracy z naszym 
GOK. Nie będę wymieniał i wyróżniał poszczególnych orga-
nizacji, powiem tylko, że jestem im szczerze za ich działalność 
wdzięczny. Chcąc pokazać, jak wiele znaczy dla mnie społeczna 
działalność na rzecz dobra wspólnego, staram się uczestniczyć 
we wszystkich inicjatywach organizacji na naszym terenie. 
Nie zawsze mogę, gdyż tego jest naprawdę wiele, a oprócz licznych 
obowiązków zawodowych mam też rodzinę.... 

3 PYTANIA Na pytania dotyczące działalności organizacji pozarządowych 
odpowiada Wójt Gminy Wodynie, Wojciech Klepacki

Co Pan sądzi o współpracy samorządu z organizacjami?
 Samorząd, którym kieruję wspiera organizacje na wiele 
sposób. Najbardziej widać oczywiście wsparcie finansowe. W 2016 
r. w budżecie zabezpieczyliśmy 32 tys. zł na realizację zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe. W tym roku kwota  
 

Jakie wyzwania stawia Pan przed organizacjami w 2017 r.?

jest podobna. Właśnie ogłoszony został konkurs ofert na łączną 
kwotę 21 tys. zł, a jest jeszcze 10 tys. zł na Fundusz Wkładów 
Własnych, który ma zachęcać organizacje do składania wnio-
sków o dotacje ze źródeł innych, niż budżet Gminy Wodynie. 
Oprócz wsparcia finansowego pomagamy organizacjom 
poprzez udostępnianie pomieszczeń i sprzętu, inną pomoc 
rzeczową i organizacyjną, wsparcie w pisaniu wniosków i rozli-
czeniu projektów ze środków „zewnętrznych”. Przypomnę, 
że działa nasz autorki program „Wodyńskie centrum wspierania 
organizacji pozarządowych”, który koordynuje mój Zastępca... 
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KOLEJNE DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH
„NOCE I DNIE” W GMINIE WODYNIE!
 Od 1 maja 2017 r. realizowany będzie projekt pt.: „Noce 
i dnie” budują kapitał społeczny, na który w ramach kon-
kursu FIO 2017 udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie 
28 870,00 zł.! Dzięki tym środkom będą kontynuowane działania, 
podjęte w 2016 r przez TPZW, GOK oraz Stowarzyszenie Ośrodek 
Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku - SOKIAL, które mają 
na celu aktywizację kulturalną i społeczną mieszkańców gminy 
Wodynie pod hasłem „Noce i dnie”. 
 Projekt, którego autorem jest Zastępca Wójta Gminy Wo-
dynie, Hubert Pasiak, realizowany będzie przez Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej w partnerstwie z Gminnym Ośro-
dkiem Kultury w Wodyniach oraz Firmą Dworskie Smaki SP 

z o.o., który jest inicjatorem partnerstwa na rzecz rozwoju 
produktu turystycznego - Szlaku Kulinarnego „Mazo-
wiecka Micha Szlachecka”. Patronat nad projektem objął 
Wójt Gminy Wodynie. Projekt realizowany będzie również 
w partnerstwie nieformalnym ze Stowarzyszeniem 
Descartes, Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej, 
Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej 
w Krze-sku (SOKIAL) oraz wodyńskim Uniwersytetem III 
Wieku. Podmioty te są potencjalnymi filarami pla-
nowanego partnerstwa, które powstanie w ramach pro-
jektu. 

TO WA R Z YS T WO P R Z Y JAC I Ó Ł Z I E M I WO DY Ń S K I E J

 Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi 
Wodyńskiej zamierza 
wydać książkę o „Nas”. 
Proponujemy 
mieszkańcom „Naszej 
Małej Ojczyzny” 
ożywienie wspo-
mnień i ocalenie 
od zapomnienia tego, 
co dla nas było 

DAWNIEJ I DZIŚ 
- wspólny powrót do przeszłości

 Kontakt - zespół redakcyjny TPZW: Katarzyna 
Markiewicz, Danuta Barej, Krystyna Kania, Henryka 
Kublik, Joanna Kublik, Jadwiga Majak, Ewa Osiak, 
Tomasz Osiński, Dorota Pankowska, Halina Pietrasik, 
Mirosława Pietrasik, Marcin Polak, Marian Pliszka, 
Agnieszka Rutka, Paweł Szostek, Henryk Wysocki, Alina 
Zarankiewicz.

najważniejsze, co budowało naszą tożsamość i co nas wy-
różniało. Chcemy przedstawić nasze radości i nasze 
smutki, nasze sukcesy i porażki. Chcemy przyjrzeć się 
starym fotografiom i opisać prawdopodobne okoliczności 
ich powstania. To będzie nasza opowieść o nas i dla nas. 
Dla naszych dzieci i naszych wnuków. Nasze fotografie 
pokażą, co się zmieniło w ciągu ostatnich lat, jak zmie-
niało się nasze życie, nasza praca, zabawa, obyczaje. Co 
było dla nas ważne i znalazło się na fotografii lub 
spisanych wspomnieniach, a co czas zatarł bezpowrotnie, 
jako wydarzenie mało ważne. Każdy z nas pamięta 
inaczej, dlatego współpraca z Państwem jest niezbędna, 
aby książka była prawdziwa i obiektywna, a „Nasza Mała 
Ojczyzna” kolorowa naszą różnorodnością. 
 Proponujemy Państwu wspólne intelektualne zajecie, 
połączone z zabawą, krzewiące pozytywne myślenie
i dobre samopoczucie. Wynikiem i nagrodą będzie 
wspólne napisanie książki – pamiętnika, w którym każdy 
z nas będzie mógł się zawsze odnaleźć. Cenna będzie 
bystrość obserwacji, zdolność łączenia odległych faktów, 
umiejętne stosowanie autoironii z lekką dozą cynizmu. 
Mile też będą widziane przekazywane sobie z pokolenia 
na pokolenie rodzinne nazwy, określenia, przepisy 
kulinarne, na różne choroby, czy losowe zdarzenia. 
Przysłowia czy przypowieści ,,Dawniej-Dzisiaj” – jedyne 
co jest pewne w życiu, to ciągła zmiana. Czas biegnie 
nieubłaganie szybko. Postarajmy się go zatrzymać 
w naszej książce. Wesprze nas w tym przedsięwzięciu 
Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach, który pomoże 
wykona kopie Państwa pamiątek. Nie musicie się więc 
obawiać ich utracenia. Zachęcamy do przeszukania 
zakamarków Waszych domów.

TRZEJ KRÓLOWIE ZAWITALI DO WODYŃ!

 Niedziela Objawienia Pańskiego to dzień, w którym już po raz 
czwarty w Wodyniach odbył się przemarsz Orszaku Trzech Króli, 
aby zamanifestować przynależność do Chrystusa, oddać hołd 
i pokłon nowo narodzonemu dzieciątku Jezus i Jego matce. 
Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Wodyńskiej. Jesteśmy najmniejszą Gminą w powiecie 
siedleckim, dlatego z dumą możemy mówić o sobie, że z roku na 
rok coraz liczniej manifestujemy swoją wiarę. TPZW zajęło się 
organizacją przemarszu, poszukując aktorów do niezwykle 

 Barwny Orszak wyruszył sprzed budynku Zespołu Szkół 
w Wodyniach. Tam też miała miejsce pierwsza scena, 
zwiastująca narodzenie Króla Rodu Żydowskiego przygotowana 
przez uczniów, członków KSM i TPZW. Następnie wszyscy 
uczestnicy w koronach na głowach, zaopatrzeni w śpiewniki, 
oznaczeni naklejkami informującymi, że należą do Orszaku 
Trzech Króli, ze śpiewem kolęd na ustach pomaszerowali do 
kościoła. Tam czekała Maryja z Józefem i małym dzieciątkiem. 
Królowie w towarzystwie pasterzy, aniołów i wszystkich ucze-
stników Orszaku złożyli dary: złoto-symbol królewski, ka-
dzidło - symbol boskiej chwały i mirrę - zwiastującą cierpienie. 
Po odegraniu Jasełek przygotowanych przez p. Ewę Osiak, 
rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, celebrowana przez 
ks. proboszcza Henryka Skolimowskiego, a kazanie wygłosił 
ks. Piotr Wojdat. 
 W role główne wcielili się mieszkańcy naszej gminy: Izabela 
Krzyzińska (Maryja), Stanisław Będkowski (Józef ), Jan 
Parobczy (Kacper), Tomasz Soćko (Melchior), Tomasz Płat-
kowski (Baltazar), ale także młodzież z Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży w Rudzie Wolińskiej. Ponadto w rolach 
aniołów i pasterzy (także w ramach wolontariatu, usprawniając 
przebieg przedsięwzięcia) wystąpili uczniowie Zespołu Szkół 
w Wodyniach pod opieką p. Aliny Zarankiewicz. Piękne stroje 
uszyte zostały przez p. Marylę Urbanek. Koni i bryczek użyczyli 
panowie: Roman Miziarski, Mieczysław Szostek, Jarosław 
Malka, Jan Noceń, Wiesław Żbik. Na zakończenie ks. Proboszcz 
podziękował organizatorom oraz uczestnikom za liczny udział 
w uroczystościach. Nad bezpieczeństwem uczestników Orszaku 
czuwali druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz poli-
cjanci. Po Mszy uczestnicy Orszaku udali się do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wodyniach, by tam przy kawie i herbacie 
oraz słodkim poczęstunku wspólnie omówić i podsumować 
uroczystość. 
 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej jeszcze raz 
bardzo dziękuje wszystkim obecnym i już dziś zaprasza na 
kolejny Orszak w przyszłym roku. Wierzymy, że będzie on jesz-
cze piękniejszy i przyciągnie rzesze nowych uczestników, którzy 
z dumą będą podkreślać, że Orszak Trzech Króli już na stałe 
zagościł w kalendarzu naszej Gminy.

ważnych ról, koni oraz 
bryczek, jak również 
odpowiedzialnych wo-
źniców wiozących naj-
ważniejsze w tym dniu 
osoby: królów, pasterzy, 
anioły i diabła, podą-
żających za gwiazdą do 
miejsca narodzenia Pa-
na Jezusa.
 

NIE WAŻNE SKĄD POCHODZISZ...

.... ale dokąd w swoim życiu dojdziesz - przekonywał Tomasz 
Sobania podczas spotkań autorskich w mazowieckich szkołach 
i bibliotekach.
 Tomasz Sobania pisząc swoją pierwszą książkę nie wiedział 
dokąd go to doprowadzi. Marzył o wydaniu książki, spotkaniach 
autorskich i o skoku ze spadochronem. Postanowił, że aby 
spełnić choć jedno z tych marzeń musi codziennie napisać jedną 
stronę książki. Przez wiele lat dokonywał wyboru pomiędzy 
spędzaniem czasu na rozrywce a pisaniem książki. Dzięki temu 
w wieku 17 lat wydał swoją debiutancką książkę fantasy 
"Speculo" i od tej chwili spełnia kolejne marzenia: odwiedza 
szkoły i biblioteki w Polsce w trakcie spotkań autorskich. 

 Już po raz drugi gościł w Siedlcach i udowadniał na 
własnym przykładzie, że marzenia się spełniają. Wystarczy 
wytrwale do nich dążyć. Nie zawsze będzie łatwo i szybko. 
Tomasz, realizując swoje marzenia, zrezygnował z odpoczynku 
w czasie trwających w jego szkole ferii. Podczas trasy autorskiej 
odbyło się 14 spotkań (w Parysowie, Garwolinie, Siedlcach, 
Wodyniach, Seroczynie, Łosicach oraz w Warszawie),  w których 
wzięło udział ponad 500 uczniów mazowieckich szkół. Tomasz 
miał przyjemność także gościć w Pałacu Prezydenckim, gdzie 
w czasie spotkania noworocznego przekazał Pierwszej Damie 
Pani Agacie Dudzie swoje książki "Speculo" i przedpremierowe 
wydanie "Świt życia - przebudzenie". To kolejny dowód na to, 
że chcieć to móc i nie ważne skąd pochodzisz, ale dokąd 
w swoim życiu dojdziesz.

 Trasę autorską zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Wodyńskiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach, 
Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach 
oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli Wydział w Siedlcach.

ZA GWIAZDĄ BETLEJEMSKĄ, 
CZYLI KOLĘDOWANIE Z „RADOŚCIĄ”

 Dnia 22.01.2016 r. odbyły się dwa koncerty kolęd Zespołu 
Wokalnego „RADOŚĆ” z Radomyśli, organizowane przez GOK 
w Wodyniach. W kościele parafialnym w Seroczynie, zaraz po 
zakończeniu porannej Mszy św. o godz. 10.15, przy Żłobku w tra-
dycyjnej świątecznej dekoracji kościoła, popłynęły melodie kolęd 
i pastorałek wprowadzając zebranych w piękny nastrój zadumy 
i refleksji. Na zakończenie występu artyści otrzymali wielkie 
brawa i pamiątkowe figurki Narodzonego od ks. Bogdana Pota-
pczuka. 
 Drugi koncert rozpoczął się o godz. 11.30 w kościele para-
fialnym w Wodyniach. Artyści „RADOŚCI”, kierowani przez 
p. Anetę Karczmarską powtórzyli swój piękny i nastrojowy 
koncert. Przy akompaniamencie akordeonu zespół wykonał 
kolędy znane i śpiewane przy okazji świąt oraz takie, które obecni 
na koncercie mogli wysłuchać po raz pierwszy. Tutaj artyści 
również zostali nagrodzeni wielkimi brawami oraz usłyszeli sło-
wa podziękowania i wdzięczności od p. Doroty Pankowskiej 
i ks. Henryka Skolimowskiego. Na zaproszenie w/w obiecali 
przyjechać w przyszłym roku.
 Po koncercie artyści z Radomyśli, a także goście z Radzymina 
wzięli udział w spotkaniu karnawałowym w sali widowiskowej 
GOK w Wodyniach, przygotowanym przez seniorów Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku i TPZW. Przed rokiem obiecaliśmy sobie, 
że spotykać będziemy się cyklicznie. Udało nam się to zreali-
zować. Spotkanie było doskonałą okazją do zabawy, rozmów 
i snucia planów współpracy. Śpiewaliśmy i tańczyliśmy na nutę 
ludową i nie tylko. 
 Dziękujemy wszystkim, którzy swoją pracą umożliwili nam 
przeżywanie świątecznej uczty duchowej i zapewnili świetną

OGÓLNOPOLSKI ZJAZD ORSZAKÓW 2017

 Ogólnopolski Zjazd Organizatorów Orszaków Trzech Króli 
odbył się 11 marca 2017 r. w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich 
przy ul. Miodowej 17 w Warszawie.
 Uczestnikami zjazdu byli organizatorzy Orszaków Trzech 
Króli z całej Polski, od gór aż po morze, wszyscy tryskający 
energią i uśmiechami na twarzach, mimo trudu podróżowania. 
 TPZW, parafię i Gminę Wodynie reprezentowała pięcio-
osobowa delegacja: Marian Pliszka, Zbigniew Redosz, Henryka 
Wysocka, Dorota Pankowska i Tomasz Osiński. 
 Na wstępie p. Piotr Giertych dokonał podsumowania Orszaku 
2017, który zamknął się w liczbie 515 miejscowości w kraju i 27 
poza naszymi granicami. 
 Po podsumowaniu nastąpiła prezentacja orszaków przez 
uczestników zjazdu. Nasza grupa zdała relację z przebiegu 
naszego orszaku, opowiadając o przygotowaniach i uroczystym 
przemarszu, dając wyraz ewangelizacji naszej chrześcijańskiej 
rodziny. Po prezentacji przybył do nas JE Ks. Kard. Kazimierz 
Nycz. Witając wszystkich przybyłych odniósł się do rozrastającej 
się liczby zapisanych orszaków na 2018 r. - 550 oraz nowych 
miejsc poza granicami kraju w Turcji, Kongo, Indiach i Betlejem. 

 

karnawałową zabawę. Szczególne 
podziękowania należą sięp. Henryce 
Wysockiej i Annie Peciak za przygo-
towanie smacznego i obfitego po-
częstunku. W dobrych nastrojach 
i z wieloma planami na przyszłość 
powróciliśmy do swoich domów.

 Spotkanie dla większości 
uczestników zakończyło się 
obiadem w podziemiach ko-
ścioła św. Floriana, chętne osoby 
mogły wybrać się na spacer 
z przewodnikiem po Starówce 
i jej okolicach.
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SPOŁECZNAPOMOC
PRZEMOC W RODZINIE 
A ALKOHOL

NASZ WYWIAD
ROK PROGRAMU 500+ W GMINIE WODYNIE

 Zjawisko przemocy w rodzinie, obok problemów alkoho-
lowych, jest jednym z poważniejszych zaburzeń życia spo-
łecznego. Niesie za sobą dotkliwe konsekwencje dla osób pozosta-
jących w jego zasięgu – ofiar, sprawców, świadków. Skutki te 
dotyczą różnych aspektów życia (sfery emocjonalnej, fizycznej, 
społecznej, intelektualnej, seksualnej, prawnej) i rzutują na dalsze 
funkcjonowanie tych osób. 
 Przemoc jest jak kropla drążąca skałę, prawie niezauważalna, 
często wnikająca w życie podstępnie. Zaczyna się od małych 
gestów, manipulacji, narzucania woli, ośmieszania i poniżania. 
Osoby krzywdzone często nabierają przekonania, że lepiej jest 
podporządkować się, zamilknąć, udawać, że nic się nie stało 
i w ten sposób zaczynają godzić się na rolę „ofiary”. Na konse-
kwencje spowodowane nadużywaniem alkoholu w sposób 
szczególny narażone są rodziny z problemem alkoholowym, tzn. 
takie w których przynajmniej jedna osoba pije w sposób 
nadmierny i szkodliwy. Członkowie tych rodzin żyją w zabu-
rzonym systemie rodzinnym, w którym dominuje samotność, 
stres, izolacja, nieprzewidywalność wydarzeń, brak kontroli nad 
tym, co się dzieje w domu. Mechanizmy, które funkcjonują 
w rodzinach alkoholowych sprzyjają nakręcaniu spirali przemocy 
(fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej, zaniedbań) 
oraz utrudniają jej ujawnienie. Życie w takiej rodzinie opiera się 
na zasadach,, nie mów”, ,,nie czuj”, ,,nie ufaj” i zakłada utrzy-
manie w tajemnicy tego, co się dzieje w domu, ,,zamrożenia” 
uczuć, nie ufania najbliższym i innym. Życie całej rodziny 
koncentruje się wokół osoby nadużywającej alkoholu i stosującej 
przemoc. Najbliższym, żyjącym wokół alkoholika przyświeca 
myślenie o tym, co ta osoba powie, jak zareaguje i jak będzie się 
zachowywać oraz towarzyszy huśtawka emocjonalna: przeży-
wanie strachu i chwilowej ulgi, rozczarowania i nadziei na 
poprawę, złości i nienawiści, a zarazem przywiązania i miłości, 
poczucia krzywdy i gotowości wybaczenia. Członkowie rodzin 
rezygnują z własnych potrzeb, odczuwają obsesyjną potrzebę 
kontrolowania, a jednocześnie chronienia sprawcy - alkoholika 
przed konsekwencjami. Dopóki żyją „we własnym sosie” i nie 
chcą przerwać koła przemocy – zmiana nie jest możliwa.

 Związek pomiędzy nad-
u ż y w a n i e m  a l k o h o l u , 
a przemocą nie ma chara-
kteru przyczynowo-skutko-
w e g o ,  m o ż n a  j e d y n i e 
mówić o współwystępo-
waniu. Alkoholizm w ro-
dzinie należy traktować, 
jako czynnik ryzyka poja-
wienia się przemocy w ro-
dzinie. Badania pokazują, 
że prawdopodobieństwo 
w ystąpi eni a  prz emo c y 
w rodzinie z problemem 
alkoholowym jest dwu-
krotnie większe niż w ro-
dzinach, w których ten 
problem nie istnieje. Nad-

Krystyna Chojecka 

przygotowała: Chojecka Krystyna 
Pełnomocnik Wójta Gminy Zbuczyn ds. realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
źródło : K. Michalska, D. Jaszczak-Kuźmińska

 ,,ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie – diagnoza, 
interwencja, pomoc”

przemocy. Zdarza się często, że osoba będąca w terapii nadal 
wywołuje wpływ na swoją rodzinę, przez stosowanie przemocy 
psychicznej. Oczekuje ona bezwarunkowego zrozumienia, 
pomocy i wsparcia całej rodziny. Osoby „trzeźwiejące” chcą szy-
bko włączyć się do rodziny przez posiadanie pełnych praw 
rodzicielskich, decydowania o wszystkich sprawach rodzinnych 
zapominając, że przez lata były źródłem krzywd, cierpienia i upo-
korzenia. Takie zachowanie wywołuje bunt i niezadowolenie 
ze strony bliskich, a szczególnie ze strony dorastających i doro-
słych dzieci. Dochodzi do wielu spięć i konfliktów – spirala 
przemocy się powtarza.
 Zmiana zachowań ludzkich spowodowanych wieloletnią 
przemocą i nadużywaniem alkoholu jest możliwa, ale wymaga 
gruntownej, długotrwałej pracy nad sobą ze strony całej rodziny, 
a szczególnie ze strony obojga małżonków/partnerów - przejścia 
terapii odwykowej i uczęszczania na grupy korekcyjno-
edukacyjne.
 W Gminie Wodynie planowane jest podjęcie działań, mają-
cych na celu powstanie grupy wsparcia dla osób doznających 
krzywd, a także grupy edukacyjno-korekcyjnej, dla osób 
wpadających w agresję - chcących poprawić swoje funkcjono-
wanie w rodzinie. Bliższe informacje można uzyskać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach.

używanie alkoholu wywołuje zaburzenia kontroli własnych 
zachowań. Człowiek będący pod wpływem alkoholu ma 
przekonanie o nieomylności i słuszności własnych opinii
i działań. Zwiększa się ryzyko zachowań agresywnych w sytu-
acjach konfliktowych. Dodatkowo alkohol powoduje zaburzenia 
poznawcze, które skutkują trudnościami z rozpoznawaniem 
własnych i cudzych emocji, trudnościami z analizą sytuacji 
i zachowań innych osób. Alkohol sprzyja zaprzeczaniu odpo-
wiedzialności za swoje zachowanie, staje się parawanem,
za którym sprawcy przemocy próbują się schronić. Członkowie 
rodzin, w których dochodzi do przemocy są przekonani, 
że gdyby był trzeźwy, to by nikogo nie skrzywdził. Łatwiej jest 
przerzucić odpowiedzialność za przemoc na substancję 
chemiczną niż żyć ze świadomością, że mąż/żona/ojciec/matka, 
to osoba, która krzywdzi w sposób celowy i zamierzony. Zdarza 
się także, że po alkohol sięgają osoby doznające przemocy. Ma to 
miejsce wówczas, gdy nie są w stanie poradzić sobie z napięciem 
wywołanym agresją i przemocą ze strony partnera.
 Ze statystyk dotyczących procedury ,,Niebieskie Karty” wy-
nika, że 90 % osób wobec których uruchomiona jest procedura, 
to osoby będące pod wpływem alkoholu. Badania przeprowa-
dzone wśród osób będących w terapii uzależnienia od alkoholu 
pokazują, że fakt podjęcia leczenia nie rozwiązuje problemu 

Nie bądź obojętny, jeśli kochasz!
 Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przy każdej 
gminie funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, która ma obowiązek prowadzić działania zwią-
zane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 
 Jednym z zadań GKRPA jest udzielanie rodzinom, w których 
występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 
Zadanie powyższe jest realizowane poprzez kierowanie osób 
uzależnionych od alkoholu na przymusowe leczenie. Osoby, które 
w związku z piciem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, 
demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy, systematycznie 
zakłócają spokój lub porządek publiczny, mogą być skierowane na 
przymusowe leczenie. Wniosek o leczenie może złożyć dowolna 
osoba (członek rodziny, sąsiad, organizacja lub instytucja) do 
GKRPA lub do prokuratora. Warto traktować tego typu rozwią-
zanie, jako chęć pomocy osobie uzależnionej i jej rodzinie, wyraz 
troski i miłości bliźniego. 

Nie można patrzeć obojętnie, gdy ktoś niszczy życie 
sobie i innym.

Szukasz pomocy i wsparcia 
w rozwiązaniu swoich problemów życiowych?

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO WSPARCIA 
SPECJALISTÓW!!!

NIE ZWLEKAJ! 
UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE W SIEDLCACH!

Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych 
chorobą alkoholową, narkomanią 

i hazardem „Szansa”
Adres: Dylewicza 23, 08-110 Siedlce, 

Telefon kontaktowy: 513 092 222
E-mail: szansa.siedlce@gmail.com

Przez ten rok wydaliśmy na wypłatę świadczenia wychowawczego kwotę 
3 804 807,10 zł ze świadczenia skorzystało łącznie 357 rodzin i 673 dzieci, 

które dzięki temu świadczeniu mogły spełnić swoje marzenia!

Nadszedł czas na podsumowanie pierwszego roku 
funkcjonowania programu 500+

 W przeciągu całego roku funkcjonowania programu 500+ 
przyjęliśmy łącznie 420 wniosków o przyznanie świadczenia 
wychowawczego. Z tego 32 wnioski z tytułu urodzenia się dziecka 
i 19 ponownych wniosków złożonych w związku ze zmianą sy-
tuacji rodzinnej. Było również kilkanaście informacji związanych 
ze zmianą sytuacji dochodowej rodziny. Z danych Urzędu Stanu 
Cywilnego w Wodyniach wynika, że w okresie od 01 04 2016 r. do 
31 03 2017 r. na terenie gminy Wodynie urodziło się 42 dzieci.

Czy każdy kto pobiera świadczenie wychowawcze 
musi zgłaszać fakt podjęcia zatrudnienia? Nawet 
jak zarobi 50 zł miesięcznie, albo dziecko pójdzie 
na praktyki? Przecież to są małe kwoty? 

 „Ludzie nie tyle zarabiają a dostają 500+” takie słowa 
słyszymy bardzo często. Jednak każde, choćby najmniejsze 
uzyskanie dochodu może mieć wpływ na prawo do pobierania 
świadczenia. Obowiązkiem każdego świadczeniobiorcy jest 
informowanie o każdorazowym podjęciu zatrudnienia. Nie-
zgłoszenie faktu uzyskania dochodu może skutkować nienależnie 
pobranym świadczeniem i koniecznością jego zwrotu wraz 
z odsetkami. Na terenie naszej gminy mieliśmy 7 takich 
przypadków.

A co z finansami, czy starczyło pieniędzy na wszystkie 
wypłaty?

 Nie mieliśmy żadnych problemów z płynnością finansową, 
świadczenia były wypłacane na bieżąco. Przez ten rok wydaliśmy 
na wypłatę świadczenia wychowawczego kwotę 3 804 807,10 zł 
ze świadczenia skorzystało łącznie 357 rodzin i 673 dzieci, które 
dzięki temu świadczeniu mogły spełnić swoje marzenia!

Czy wydatkowanie środków świadczenia 
wychowawczego jest kontrolowane?

 W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, 
pracownik socjalny przeprowadza u rodziny wywiad środo-
wiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. 
Na podstawie informacji od pracownika socjalnego, zamie-
niamy formę wypłaty z gotówkowej na pomoc rzeczową (np. na 
jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług 
(np. opłata za pobyt dziecka przedszkolu, rehabilitację, 
wycieczki, zajęcia dodatkowe itp.). W przypadku uniemożli-
wienia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego konse-
kwencją będzie odmowa przyznania świadczenia wycho-
wawczego lub wstrzymanie jego wypłaty.

Na pytania dotyczące Programu 500+ odpowiada Ewa Adamiak, Starszy referent ds. Programu 500+

Media spekulują różne zmiany w Programie 500 + 
coś wiadomo na ten temat?

 Rząd jest obecnie na etapie oceny programu Rodzina 500+. 
Na chwilę obecną zmiany, dotyczące kryterium, definicji czy 
wysokości świadczenia nie są planowane.

Jakie są kolejne terminy 
składania wniosków?

 Obecnie świadczenie 
jest przyznane do 30 wrze-
śnia 2017 r., ale wnioski na 
kolejny okres świadczenio-
wy będzie już składać od 
1 sierpnia 2017 r. do 31 pa-
ździernika 2017 r. 

Dziękuję za rozmowę!

„
”
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PROGRAM REWITALIZACJI GMINY WODYNIE

 Wójt Gminy Wodynie zaprasza wszystkich mieszkańców, 
przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych z terenu 
Gminy Wodynie do udziału w konsultacjach, poświęconych 
opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wody-
nie na lata 2016-2023.
 Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania prze-
strzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Isto-
tnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mie-
szkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych 
czy gospodarczych. Przygotowanie programu rewitalizacji po-
zwoli Gminie Wodynie na długofalowe działania zmierzające do 
poprawy warunków i jakości życia jej mieszkańców, zapobie-
ganie dalszej degradacji obszarów, w których stwierdzono stany 
kryzysowe, jak również umożliwi ubieganie się o środki 
finansowe z Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020.
 I spotkanie konsultacyjne odbyło się 26 stycznia 2017 roku 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach. 

Trwają konsultacje związane z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Wodynie na lata 2016-2023

do poprawy życia mieszkańców. Spotkanie przebiegało w twór-
czej atmosferze, co jest dobrym prognostykiem dla Programu 
i szans naszej gminy na pozyskanie środków zewnętrznych na 
działania rewitalizacyjne.
 Prace nad przygotowaniem wodyńskiego Programu wchodzą 
w decydującą fazę. Wójt Gminy Wodynie Zarządzeniem nr 
14/2017 z dnia 29.03.2017 r. powołał Zespół ds. rewitalizacji 
w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wody-
nie, którego koordynatorem został Hubert Pasiak, Zastępca 
Wójta Gminy Wodynie. Zespół jest organem konsultacyjnym 
Wójta w zakresie rewitalizacji, powoływanym na czas przygoto-
wania i realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Wodynie lub do odwołania. 

 Celem spotkania było zaprezentowanie diagnozy, w wyniku 
której zostały wyznaczone obszary zdegradowane. Podczas 
konsultacji społecznych zostały zebrane opinie mieszkańców 
odnośnie obszarów zdegradowanych oraz wspólnie wypraco-
wano ścieżkę i kierunki rewitalizacji, które przyczynią się

Zachęcamy mieszkańców gminy Wodynie 
do współtworzenia Programu, poprzez udział 

w spotkaniach konsultacyjnych, pracach ww. zespołu 
oraz zgłaszanie uwag i petycji. Udział w konsultacjach 

umożliwi Państwu realne włączenie się w proces 
rewitalizacji gminy, kreowania jej rozwoju 

oraz wspólnej przyszłości!

Przegląd GOK
„Cicha noc, święta noc…” Spotkanie 
Opłatkowe

 21 grudnia, kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia 
w naszym Ośrodku Kultury odbyło się tradycyjne Spotkanie 
Opłatkowe, podczas którego wyrażaliśmy naszą wielką radość 
i nadzieję płynącą z Betlejemskiej Szopki.
 Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00. Sam widok pięknie 
przystrojonej sceny budził ciepłe i pozytywne skojarzenia. 
Nad wejściem do GOK zawisły sopelkowe światełka i „girlanda” 
z życzeniami świątecznymi dla wszystkich mieszkańców.
 Rozpoczęliśmy zgodnie z piękną tradycją odczytaniem fra-
gmentu Ewangelii wg. Św. Łukasza o Narodzeniu Pańskim. 
Zaprezentowany został piękny i nastrojowy montaż „Cicha noc, 
święta noc…” w wykonaniu Ani Eleryk, Patrycji, Julii i Nastki 
Wróbel. Piękne teksty przeplatające się z cudnymi dźwiękami 
kolęd i pastorałek wprowadziły nastrój świątecznej zadumy. 
Następnie na scenie pojawiły się „młode talenty”: Natalka 
Kiełczykowska. Weronika Michalczyk, Amelka Kublik i Klaudia 
Kozioł, a po nich wystąpiły zespoły „Młynarzanki” i „Wole-
nianki”.
 Wreszcie nadszedł czas życzeń, które składali kolejno: 
p. Janusz Eleryk, Wójt Gminy p. Wojciech Klepacki, Ks. Pro-
boszcz Henryk Skolimowski, Przewodniczący RG Mirosław 
Michalczyk, a także p. Dyrektor Dorota Todorska. Przełamanie 
opłatkiem pięknie podsumowało tę część spotkania.
 Potem wszyscy mogli nacieszyć się również darami stołu, 
w których przygotowanie zaangażowały się Panie Henryki: 
Wysocka i Kublik. Bardzo dziękujemy za pomoc! Było pysznie!
 W spotkaniu uczestniczyli również: Z-ca Wójta p. Hubert 
Pasiak, Sekretarz Urzędu p. Renata Bareja, Prezes Zbigniew 
Redosz i członkowie TPZW, seniorzy UTW oraz Radni Gminy. 
Wszystkim bardzo dziękujemy za przybycie i za ten wspólny, 
dobry, przedświąteczny czas…

Przedświąteczny, sportowy weekend

Zawodnicy startowali w konkurencjach szybkościowych i for-
mach synchronicznych. W tych ostatnich miejsca na podium 
wywalczyli również zawodnicy naszej sekcji z Seroczyna: Kuba 
Kania i Antoni Maciejewski, Kinga Piwowarczyk i Julia Kania 
oraz Arkadiusz Kania i Krystian Kania. Odbyły się również 
bitwy na tricki oraz specjalny pokaz, z którym grupa wystę-
powała wcześniej w programie „Mam Talent”. Pokazy oklaski-
wała licznie zgromadzona publiczność. Nie zabrakło też osobi-
stych i wzruszających wątków: trener Marcin Popek z bukietem 
pięknych róż poprosił o rękę wybrankę swego serca! Na za-
kończenie Turnieju wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
medale i dyplomy, a od Mikołaja „w wersji Kawashi” słodkie 
niespodzianki.
 Dzień później, w niedzielę 18 grudnia, przeżywaliśmy 
kolejne sportowe emocje: Piłkarski Turniej „Kolektyw Cup” 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Kolektyw z Oleśnicy, we 
współpracy z naszym Ośrodkiem i Urzędem Gminy.
W turnieju wzięło udział 9 drużyn: Masovia Siedlce I i II, Dwie 
Jedynki Mińsk Mazowiecki, UKS Piątka Mińsk Mazowiecki, 
Rywal Ruchna, KS Łosice I i II oraz dwie drużyny gospodarzy 
turnieju Kolektywu Oleśnica. Rozegrano 22 mecze, które 
przyniosły wiele emocji licznie zgromadzonym kibicom. 
Spotkania były bardzo wyrównane i zacięte, bogate w wiele 
pięknych akcji i bramek.
 Bardzo dobry występ zanotowała pierwsza drużyna 
Kolektywu w składzie: Igor Pawlak (z konieczności, pod 
nieobecność kontuzjowanego Dawida Polaka, bramkarz), 
Krystian Kania, Kuba Bieniek, Kuba Karpiński, Paweł Eleryk, 
Olek Cizio i Adrian Brodzik. W meczach grupowych chłopcy 
zwyciężyli kolejno: „Dwie Jedynki” Mińsk Mazowiecki 2-1 ,KS 
Łosice I 3-0 i Rywala Ruchna 1-0. W meczu o pierwsze miejsce w 
grupie ulegli Masovii I Siedlce 0- 1. W półfinale, po bardzo 
wyrównanym meczu, bramce straconej z rzutu karnego i 
niewykorzystanym własnym rzucie karnym, Kolektyw I uległ 
Masovii II Siedlce 0-1. Pozostał mecz o III miejsce, w którym 
chłopcy zrewanżowali się Masovii I zwyciężając 2-1. Królem 
strzelców został zdobywca 6 bramek Jakub Jaśkiewicz (Masovia 
I), najlepszym bramkarzem wybrano Igora Ostrowskiego (UKS 
Piątka), a najlepszym zawodnikiem Pawła Eleryka (Kolektyw I). 
Medale i wyróżnienia wręczał Wójt Gminy Wodynie Wojciech 
Klepacki. Organizacji całego przedsięwzięcia podjął się trener 
Kamil Stanisławowski.
 To były dwa dni pełne sportowych, dobrych i pozytywnych 
wrażeń. Super, że mimo wielu zajęć znajdujemy też chwilę na 
prezentację i promocję sportowego stylu życia. Oby tak dalej!

„Kobieta jest arcydziełem wszechświata”

 Taka piękna myśl towarzyszyła nam w tym roku podczas 
świętowania Dnia Kobiet. Spotkanie z tej właśnie okazji odbyło 
się dokładnie ósmego dnia marca w naszym Ośrodku. Na wszy-
stkie Panie, które zechciały przyjąć nasze zaproszenie czekało 
wiele niespodzianek.
 To piękny dzień, bez względu na goździkowo-rajstopowe 
skojarzenia z przeszłości. To piękne święto tych, które są… 
arcydziełem wszechświata, jak pięknie stwierdził Gotthold 
Ephraim Lessing, niemiecki filozof i pisarz. Podpisując się pod tą 
myślą obydwoma rękami postaraliśmy się dostosować do tego 
„arcydzieła” również wystrój naszego Ośrodka. Na ścianach 
wyeksponowane zostały piękne kwiaty namalowane przez ucze-
stników zajęć, które odbywały się w czasie ferii. Nie zabrakło 
również żywych kwiatów, świec i pięknej gry świateł na scenie. 
W holu unosiły się zaś piękne zapachy przy kosmetycznych 
stanowiskach Mary Key i Avon.
 Punktualnie o godz. 15.30, pod kierunkiem znanej już u nas 
p. Ewy Wasążnik, rozpoczęły się warsztaty filcowania. Były one 
doskonałą okazją do wykonania pięknych, filcowych kwiatów, ale 
także pożartowania w kobiecym gronie.
 Potem była chwilka przy kawie, herbacie i ciasteczku, i wre-
szcie spotkaliśmy się wszyscy w sali widowiskowej, aby uczcić ten 
dzień również kabaretowo i muzycznie. Tę część spotkania

Przegląd Kolęd i Pastorałek 
„Betlejemskie nutki”

 Na zakończenie podsumowano i rozstrzygnięto Konkurs na 
Stroik Świąteczny, do którego zgłoszonych zostało 14 prac. 
Komisja w składzie: pp. Janina Boruc, Ewa Osiak i Monika Polak 
nagrodziła trzy prace wykonane przez: Julię Śledź (I m.), 
Oliwiera Piwko (II m.) i Mateusza Śledzia (III m.). Wyróżnienia 
otrzymały Amelia Lewandowska i Julia Wróbel. Wszyscy ucze-
stnicy Konkursu otrzymali piękne, pamiątkowe dyplomy
i drobne upominki.
 Podobnie było w przypadku „Betlejemskich Nutek”: wyko-
nawcy zostali przez nas nagrodzeni dyplomami i upominkami. 
Przegląd nie miał charakteru konkursowego, nie było więc 
różnicowania i klasyfikowania wykonawców. Widzowie mogli 
w pełni polegać na własnych gustach i ocenach.

 W listopadzie wsłuchiwaliśmy się w „nutki wolności”, 
a w Dniu Objawienia Pańskiego, nasz GOK wypełniły radosne 
dźwięki kolęd i pastorałek. O godz. 17.00 rozpoczął się bowiem 
Przegląd Kolęd i Pastorałek „Betlejemskie Nutki”…
 Niezbyt często zdarza się, aby nasza sala widowiskowa 
okazywała się za mała. Tym razem jednak tak właśnie było, co 
jest oczywiście powodem wielkiej radości i satysfakcji. 
W piątkowy wieczór, 6 stycznia, do naszego Ośrodka przybyła 
rekordowa chyba liczba uczestników i widzów Przeglądu. Wśród 
gości znaleźli się min. Wójt Gminy Wojciech Klepacki z rodziną, 
Dyrektor Zespołu Szkół w Wodyniach Ewa Cizio oraz nauczy-
ciele z naszych szkół i rodzice wykonawców. Po powitaniu 
i wprowadzeniu na pięknie przygotowanej scenie zaczęli pre-
zentować się kolejni wykonawcy.
 Licznie zgromadzona widownia mogła wysłuchać 22 pre-
zentacji, w których na scenie pojawiło się aż 45 wykonawców. 
Większość z nich została zgłoszona i przygotowana przez szkoły, 
ale były również zgłoszenia dokonane przez rodziców.
 Prezentacje przebiegały bardzo sprawnie i bez opóźnień. 
Przerwy między występami wypełniały wesołe dialogi 
prowadzącego koncert p. Janusz Eleryka z wykonawcami więc 
czas płynął bardzo szybko. 

rozpoczął dyr. Janusz Eleryk, który powitał wszystkich, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem – rzecz jasna – wszystkich Pań. Życzenia 
Paniom złożył również Wójt Gminy Wojciech Klepacki, a przy-
łączyli się do nich Zastępca Hubert Pasiak i Przewodniczący 
Rady Gminy Mirosław Michalczyk.
 A potem była już tylko i aż scena… Najpierw Ania Eleryk 
zaprezentował tekst „Ja…kobieta…”, w którym nie brakowało 
słów wzniosłych, ale i żartobliwych. Szczególnie w drugiej 
części, ukazującej – nieliczne, ale jednak – przywary kobiecości.
 Jako następna na scenie pojawiła się Julia Wróbel w brawu-
rowym monologu kobiety zdenerwowanej Śmiech widowni był 
coraz głośniejszy! 
 W kabaretowej scence „Wodyńska terapia małżeńska” wystą-
pili pp. Renata Bareja i Hubert Pasiak jako małżonkowie oraz 
Janusz Eleryk, który wcielił się w rolę psychologa. Trzeba również 
wspomnieć o tajemniczej Joasi Było wesoło, aż niektórym 
popłynęły łezki…
 Po tej eksplozji żartu przyszedł czas na zadumę przy dźwię-
kach gitar i pięknym śpiewie. Najpierw grali i śpiewali panowie: 
Igor Pawlak i Janusz Eleryk, którzy przez kilka pracowitych sobót 
przygotowali piękny repertuar. A potem panowie grali, a śpie-
wała Patrycja Wróbel. Nastrój na widowni zmienił się, ale 
nieustająco pozostawał piękny.
 Panie mogły również skorzystać z „zabiegów: kosme-
tycznych: był i masaż dłoni, i próbki makijażu… Na koniec 
spotkania Panowie obdarowali Panie pięknymi tulipanami 
i wszyscy stanęli do pamiątkowej fotografii…To było piękne 
popołudnie i nastrojowy wieczór… Żal troszeczkę, że Panie 
przybyły w liczbie raczej skromnej, ale…może za rok będzie nas 
więcej?

 Tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia nasz Ośrodek 
uczestniczył w realizacji dwóch bardzo interesujących proje-
któw: Turnieju „Trixmas” przygotowanego przez Grupę Kawashi 
i Turnieju Piłkarskiego „Kolektyw Cup”, którego pomysłodawcą 
i głównym organizatorem było Stowarzyszenie Kolektyw.
 W sobotę, 17 grudnia, o godz. 16.00 sala sportowa Zespołu 
Szkół w Wodyniach zaroiła się kolorowymi „ludzikami” w kimo-
nach i czapkach Mikołaja Wtedy właśnie rozpoczął się Turniej 
„Trixmas” Jego organizator, czyli Sekcja Akademii Kawashi dzia-
ła na naszym terenie już prawie dwa lata. Zajęcia odbywają się 
w Zespole Szkół w Seroczynie, a uczestniczy w nich ponad 40 
osób. Grupa Kawashi zajmuje się nowymi dyscyplinami sporto-
wymi, które powstały na bazie innych widowiskowych dyscyplin 
sportu tj. sztuki walki, akrobatyka, gimnastyka, taniec, break-
dance, gimnastyka artystyczna itp. Są to Martial Arts Tricking 
oraz Sportowe Karate/XMA (bezkontaktowe i widowiskowe 
konkurencje form przy muzyce bez broni oraz z bronią).

 W turnieju wzięło udział ponad 150 uczestników z Siedlec, 
Nowych Igań, Kotunia, Olszyca Szlacheckiego i Seroczyna. 
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KOLOROWANKA

Sprawdź naszą ofertę! www.gok-wodynie.pl facebook

Przygotujmy się razem do Świąt...

•  350 g mąki (ok. 2 szklanek)
•  200 g masła
•  125 g cukru, 2 żółtka, cukier wanilinowy
•  1 łyżeczka proszku do pieczenia 
•  1 łyżeczka spirytusu, 2 łyżki śmietany

Polewa cytrynowa:
•  3 białka
•  1,5 szklanki cukru pudru
•  sok z połowy cytryny 
•  bakalie do dekoracji

MAZUREK 
CYTRYNOWY

Mąkę przesiewamy i łączymy z proszkiem 
do pieczenia, masło ukręcamy z żółtkami, 
cukrem, śmietaną i cukrem wanilinowym. 
Pod koniec ucierania dodajemy ł yżkę 
s p i r y t u s u . Ł ąc z y m y  m a s ę  m a ś l a n o -
żółtkową z mąką. Nakładamy na blachą 
warstwę ciasta grubości 1-1,5 cm i pieczemy 
w temperaturze 180 °C przez ok. 20 minut 
na złoty kolor. Białka ucieramy z cukrem 
pudrem na gęstą lśniącą masę, pod koniec 
u c i e r a n i a  d o d a j e m y  s o k  z  c y t r y n y. 
Otrzymaną polewą polewamy ostudzone 
ciasto i dekorujemy bakaliami.

Zrobi(...) ciasto z pół funta mąki i wier funta 
masła, wier funta cukru i jednego jaja, jeżeliby za 
suche było, łyżkę araku, rozwałkowa, rozciągnąć 
na blachę cienką warstwą i upiec w niewiele 
gorącym piecu. Na to kłaść massę z sera na-
stępującą: wziąć 1 funt sera suchego i niesłonego 
(bo świeży jest za wilgotny i fomujej zakalco-
watość), utrze na tartce, przesia przez sito, funt 
miałkiego cukru, 15 żółtek, wier funta młodego 
masła i mały kieliszek araku, wymiesza wszystko 
doskonale na pulchną massę, nałoży na pół cala 
grubości najmniej na upieczone ciasto, a na 
wierzch posypa cukrem z wanilją i w odstępach 
cala ponakłada kawałki młodego masła po-
krajane w plasterki. Wstawi w piec po babach na 
pół godziny, pod spód powinien by ogień 
mniejszy, będzie wyborny i daje się konserwowa 
cztery tygodnie; po wyjęciu natychmiast polu-
krowa go przezroczystym lukrem(...)

(Lucyna Ćwierczakiewiczowa, 
Jedyne praktyczne przepisy konfitur, 

różnych marynat, wódek, likierów, win, 
owocowych, miodów oraz ciast, 1895)

MAZUREK NAJLEPSZY 

JAKI BYĆ MOŻE Z SEREM

 20 marca, w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” 
w Chlewiskach, odbyły się Eliminacje Powiatowe Konkursu 
Recytatorskiego „Między Wierszami”. Wzięło w nich udział 
33 recytatorów: uczniów 15 gimnazjów z terenu powiatu 
siedleckiego. Byli wśród nich również uczniowie gimnazjum w 
Seroczynie: Anna Eleryk, Alicja Miszta i Konrad 
Maciejewski oraz Julia Wróbel z gimnazjum w Wo-
dyniach.

 Anna Eleryk prezentowała wiersz „Droga niewybrana” 
Roberta Frosta i prozę „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, 
natomiast Julia Wróbel „Rozmowę z kamieniem” Wisławy 
Szymborskiej i „Bezgrzeszne lata” Kornela Makuszyńskiego. To 
właśnie te prezentacje znalazły uznanie w oczach jury.
 Ania i Julia awansowały do Finału Konkursu, który odbędzie 
się 7 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach oraz 
otrzymały nagrody książkowe i dyplomy, które wręczał Starosta 
Siedlecki Pan Dariusz Stopa. Szczególną nagrodą jest jednak dla 
dziewcząt z pewnością udział w Międzynarodowych Warsztatach 
Teatralnych, które odbędą się w Chlewiskach w okresie wakacji. 
Warsztaty są organizowane cyklicznie i bierze w nich również 
udział z Francji i Niemiec.
 Warto przypomnieć, że Ania i Julia, w poprzednich latach, 
były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane w eliminacjach 
powiatowych, i finałach Konkursu Recytatorskiego im. Kornela 
Makuszyńskiego. Tegoroczny sukces jest więc piękną 
kontynuacją i z pewnością skutkiem talentu, ale także 
systematycznej pracy!
 Naszym uzdolnionym i dzielnym recytatorkom oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia tego sukcesu 
serdecznie gratulujemy!

 Poziom prezentacji był bar-
dzo wysoki i wyrównany. Mło-
dych recytatorów oceniało jury 
w składzie: Halina Tunkiewicz, 
Maria Gaciong i Anna Kaź-
mierczak-Sołoducha. Wielki su-
kces odniosły Anna Eleryk i Julia 
Wróbel, które znalazły się w gro-
nie trzech Laureatów Nagrody 
Starosty Siedleckiego! 

Ferie z GOK-iem

PRZEPISY

 Niestety: wszystko, co dobre szybko się kończy. Ta re-
guła być może ma jakieś wyjątki, ale czasu ferii one nie 
dotyczą. Skończyły się więc i ferie, a wraz z nimi akcja, 
którą podjęliśmy, aby ten czas wypełnić i uatrakcyjnić: 
„Ferie z GOKiem”, bo tak nazwaliśmy nasze działanie, 
cieszyły się sporym zainteresowaniem i z pewnością będą 
w przyszłości kontynuowane…
 Akcja toczyła się w trzech obszarach: działania na 
miejscu, czyli w GOK-u; działania w terenie, czyli warszta-
ty w szkołach i świetlicach; działania wspólne, czyli oferta 
skierowana do wszystkich i zrealizowana podczas wyjazdu 
do Siedlec.

 Zajęcia warsztatowe w terenie rozpoczęły się w ponie-
działek, 13 lutego, w Seroczynie, w budynku przedszkola. 
Tutaj spotkaliśmy się również we wtorek i środę. Z kolei 
w czwartek i piątek (16 i 17 lutego) odbyły się warsztaty 
w Woli Wodyńskiej. Drugi tydzień zajęć terenowych 
rozpoczęliśmy w Rudniku Małym (poniedziałek i wtorek, 
a zakończyliśmy w piątek, w Rudzie Wolińskiej. W każdym 
z tych miejsc prace plastyczne były połączone z zabawą. 
Tłumów w dosłownym tego słowa znaczeniu nie było, ale 
grupy były spore. Najliczniejsza – co jest już pewną regułą 
– w Rudniku.
 Przez całe ferie odbywały się również zajęcia w GOK. 
Tutaj grupa dzieci spędzała popołudnia doskonaląc swój 
plastyczny warsztat, ale także bawiąc się i nawiązując nowe 
przyjaźnie. Powstało wiele pięknych prac. Część z nich 
powędrowała z dziećmi do domu. Reszta pięknie przy-
ozdobiła sale naszego Ośrodka.

 Środa, 22 lutego, była dniem wyjazdowym. Odwiedzi-
liśmy Muzeum Diecezjalne w Siedlcach, gdzie uczestni-
czyliśmy w lekcji muzealnej. A potem rozrywka: wizyta 
w kinie „Helios” i spotkanie ze śpiewającymi zwierzakami 
z filmu „Sing”. W Tłusty Czwartek na naszej scenie wystą-
piła Grupa Edu-Artis z Krakowa, która zaprezentowała 
widowisko „Witajcie w naszej bajce”. Potem był czas na 
zabawę i… pieczenie faworków. Jak tradycja, to tradycja. 
Własne dzieła smakują najlepiej, dlatego przy wspólnym 
stole było smacznie i wesoło. 
 To były fajne dni! I dla nas, i dla uczestników! Nie-
którzy z nich pytali już o zajęcia wakacyjne! Pragniemy ich 
uspokoić: będą z pewnością. Mamy też nadzieję, że zainte-
resowanie będzie jeszcze większe!
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