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"Przegląd Wodyński" wydany jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE
WODYNIE
Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego do gmin
z Mazowsza traﬁ ponad 70,5 mln zł z UE, w tym blisko 2 mln zł
doﬁnansowania otrzyma Gmina Wodynie. Umowę w tej sprawie
30 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie podpisali Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Wójt Gminy Wodynie, Wojciech Klepacki oraz Skarbnik
Gminy, Barbara Brodzik.
Gminy złożyły łącznie 225 wniosków, ostatecznie do doﬁnansowania zakwaliﬁkowano 46 projektów wyłonionych w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie. Jednym z nich jest projekt pt.:
"Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach
Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka, gm. Wodynie".
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwaliﬁkowalnych
projektu. Maksymalna wysokość wsparcia na realizację projektów obejmujących gospodarkę wodno-ściekową w okresie
realizacji programu nie mogła przekroczyć 2 mln zł na
beneﬁcjenta. Gminie Wodynie udało się uzyskać doﬁnansowanie
w kwocie zbliżonej do maksymalnej (1 719 522,00 zł.)

"Cieszę się z zainteresowania lokalnych samorządów
ubieganiem się o doﬁnansowanie unijne na inwestycje
wo dno-k analizac y jne. To
działanie ważne, zwłaszcza
z punktu widzenia mieszkańców małych miejscowości,
dla których wiąże się to przede
wszystkich z większym komfortem życia. Osobiście cieszy
mnie również fakt, że ze środków unijnych bardzo skutecznie korzysta gmina Wodynie, która wyrasta na lidera
pod tym względem wśród
samorządów gminnych Mazowsza" – podkreśliła Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA KLEPACKIEGO
W dniu 26 maja 2017 r. odbyła się sesja Rady Gminy
Wodynie, podczas której zatwierdzono sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2016 rok i udzielono absolutorium
Wójtowi Wojciechowi Klepackiemu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało pozytywnie
zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie, Zespół w Siedlcach. Pozytywną opinię wydała również
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wodynie.

Gmina w 2016 r. wypracowała dochody na ogólną kwotę
17 474 637,37 zł, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie
17 149 495,06 zł, zaś dochody majątkowe wyniosły 325 142,31 zł.
Wydatki zrealizowano na kwotę 18 381 907,10 złotych, z czego
wydatki bieżące wyniosły 15 552 846,95 zł, zaś wydatki
majątkowe, to kwota 2 829 060,15 zł.
Dziękując za udzielenie absolutorium, Pan Wojciech Klepacki podkreślił, że nie byłoby mniejszych i większych sukcesów
Gminy bez solidnej pracy członków jego "drużyny", pracowników Urzędu Gminy. Ponadto dziękował Radnym za zrozumienie, wsparcie i otrzymany głosowaniem nad absolutorium
solidny mandat poparcia.
Podczas sesji odczytano Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie
powierzenia stanowiska nowo wybranym Dyrektorkom szkół:
w Rudzie Wolińskiej oraz w Wodyniach. Pani Wiesławie
Rolewicz oraz Pani Ewie Cizio, które w kolejnych latach będą
kontynuować swoją trudną i szlachetną misję, serdecznie
gratulujemy i życzymy licznych sukcesów zawodowych!
O podsumowaniu wykonania budżetu Gminy Wodynie za 2016
rok można przeczytać na stronie 2.

FUNDUSZ SOŁECKI W GMINIE WODYNIE
Aby mieszkańcom oddać głos
i realny wpływ na budżet
14 lipca 2017 r. w Żebraczce oraz Seroczynie odbyły
się pierwsze zebrania wiejskie w sprawie uchwalenia
wniosków o przyznanie środków ﬁnansowych z funduszu sołeckiego na rok 2018. Mieszkańcy zadecydują
o przeznaczeniu kwoty 358 559,43 zł.
Przypomnijmy: ustawa o funduszu sołeckim z dnia
20 lutego 2009 roku, na podstawie której w budżecie
gminy może być wyodrębniony fundusz sołecki, daje
mieszkańcom sołectw rzeczywistą możliwość podejmowania wiążących decyzji w kwestii wydatkowania tej
części budżetu gminy. W konsekwencji tzw. "zwykli"
mieszkańcy mają większy wpływ na to, jak planowane
i wydawane są gminne pieniądze w ich sołectwie.
O powstaniu funduszu sołeckiego w gminie Wodynie
zadecydowała Rada Gminy w ubiegłym roku, podejmując uchwałę, w której wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego.

Spotkania w Seroczynie oraz Żebraczce, mimo tego, że frekwencja mogła być większa, były owocne i konstruktywne.
Kluczową rolę w procesie realizacji funduszu sołeckiego
odgrywają bowiem sołtys i mieszkańcy. To od ich aktywności
zależy czy i jak fundusz sołecki zostanie zrealizowany. Dlatego
serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania!
Więcej informacji nt. funduszu sołeckiego na stronie 3.
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POŻEGNANIE PROBOSZCZA

ROSNĄCA POPULARNOŚĆ PROFILU
GMINY WODYNIE NA FACEBOOKU!

25 czerwca 2017 r. społeczność paraﬁi w Wodyniach oraz
całej gminy Wodynie dziękowała za lata służby księdzu
Henrykowi Skolimowskiemu. Ksiądz Henryk przestał być
proboszczem Paraﬁi Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach. Nowym proboszczem został
ksiądz Krzysztof Buczyński.
W imieniu Gminy Wodynie
ustępującemu proboszczowi podziękowania i życzenia na kolejne lata
kapłaństwa składał Wójt Gminy,
Wojciech Klepacki.

Nasz oﬁcjalny proﬁl na Facebooku istnieje od 20 maja 2016 r.
10 lipca br. przekroczyliśmy 1000 polubień!!!
Dziękujemy za obecność, wsparcie i „lajkowanie” na naszym
proﬁlu! Dzięki Wam wiemy, że nasze starania, aby ubogacić
i urozmaicać przekaz informacyjny Samorządu Gminy Wodynie
nie idą na marne!
Kilka statystyk:
- najpopularniejszy dotychczas post (z dnia 25 czerwca) miał aż
4724 Odbiorców i 101 polubień;
- największą popularnością Proﬁl cieszy się o godz. 9.00 oraz
pomiędzy godz. 21.00 a 22.00;
- w tygodniu poprzedzającym wydanie bieżącego numeru
„Przeglądu Wodyńskiego” zasięg postów, to 4267 Odbiorców;
- największą popularnością Proﬁl cieszy się w grupie wiekowej 2534 lata (aż 31,8 ogółu);
- proﬁl cieszy się większą popularnością wśród kobiet, niż wśród
mężczyzn (55% / 45%).
Drogi Czytelni ku! Jeśli nie z dążyłeś p olubić nas
na Facebooku, zrób to już teraz i dołącz do grona Dobrze
Poinformowanych Mieszkańców Gminy Wodynie!

Podziękowania
dla Księdza Proboszcza
Henryka Skolimowskiego

WAKACYJNE DYŻURY PRZEDSZKOLI
Szanowni Rodzice!
Przypominamy, iż przedszkola z terenu Gminy Wodynie w roku 2017 pełnią
wakacyjne dyżury ! Decyzja Wójta Gminy, że przedszkola pracują bez
wakacyjnej przerwy, posiada uzasadnienie we wcześniejszych analizach
prawnych i ekonomicznych, ale jest to przede wszystkim najlepsze rozwiązanie
dla rodziców i ich dzieci!
Szczegółowych informacji na temat dyżurów wakacyjnych udzielają
dyrektorzy przedszkoli.
Harmonogram dyżurów przedszkoli w 2017 roku: od 01.07.2017 r. do
31.07.2017 r. - Samorządowe Przedszkole w Wodyniach; od 01.08.2017 r. do
31.08.2017 r. - Samorządowe Przedszkole w Seroczynie.

PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY WODYNIE ZA 2016 ROK

Gmina w roku 2016 r. wypracowała dochody na ogólną kwotę
17 474 637,37 zł, stanowi to 99,80% planowanych dochodów
ogółem. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 17 149 495,06
złotych, tj. 99,75% planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano
w kwocie 325 142,31 złotych, tj. 102,42% planu.
Wydatki zrealizowano na kwotę 18 381 907,10 złotych,
co stanowi 94,26% planowanych wydatków ogółem. Wydatki
bieżące zrealizowano w kwocie 15 552 846,95 zł, tj. 96,42% planu,
wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2 829 060,15 zł,
stanowi to 83,93% planu.
Budżet Gminy za rok 2016 r. zamknął się deﬁcytem w kwocie
907 269,73 zł i został pokryty pożyczkami zaciągniętymi
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w kwocie 907 269,73 złotych.
Główne źródła dochodów Gminy Wodynie to:
1. Subwencje dla gminy - na plan 7 483 025,00 zł otrzymano 7 483
025,00 zł, tj. 100% planu rocznego i stanowią 42,82% uzyskanych
dochodów gminy.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami - na plan dotacji 5 275 405,30 zł
otrzymano 5 207 560,29 zł, tj. 98,71% planu i stanowią 29,80%
uzyskanych dochodów gminy.
3. Dotacje celowe na doﬁnansowanie zadań własnych gminy - na
plan dotacji 954 917,49 zł otrzymano 930 675,48 zł, tj. 97,46%
planu i stanowią 5,33% uzyskanych dochodów.
4. Środki na doﬁnansowanie zadań własnych gminy pozyskane
z innych źródeł – na plan 245 209,94 zł otrzymano 244 396,68 zł,
tj. 99,67 % planu i stanowią 1,4% uzyskanych dochodów.
5. Dochody własne gminy – na plan 3 550 766,26 zł otrzymano
3 608 979,92 zł, tj. 101,64% planu i stanowią 20,65% uzyskanych
dochodów gminy.
Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały
na realizację:
1. Zadań bieżących gminy – na plan 16 130 088,47 zł
wykorzystano 15 552 846,95 zł, tj. 96,42 % planu, w tym:
a) realizację zadań własnych - na plan 10 854 683,17 zł
wykorzystano 10 345 286,66 zł, tj. 95,31 % planu;
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b) realizację zadań zleconych gminie - na plan 5 275 405,30 zł
wykorzystano 5 207 560,29 zł, tj. 98,71 % planu.
2. Zadań majątkowych – na plan 3 370 826,52 zł zrealizowano
na kwotę 2 829 060,15 zł, tj. 83,93 %, w tym:
a) wydatki inwestycyjne gminy – na plan 3 347 079,52 zł
wykonano na kwotę 2 805 805,15 zł, tj. 83,83%,
b) wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan 23 747,00 zł
wykonano na kwotę 23 255,00 zł, tj. 97,93%.
Na sﬁnansowanie wydatków inwestycyjnych przeznaczono:
1. Środki własne gminy
1 246 700,09
2. Dotacja ze środków związanych
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
110 000,00
3. Pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie
946 738,83
4. Pożyczka na wyprzedzające ﬁnansowanie
inwestycji z udziałem środków pochodzące
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
356 903,00
Rozwoju Obszarów Wiejskich
5. Dotacje z WFOŚ i GW w Warszawie
163 298,23
5 420,00
6. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego
-------------------------------------Razem 2 829 060,15
Środki wykorzystano na realizację niżej wymienionych zadań:
- wykonanie projektu i analizy efektywności kosztowej budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żebraczka;
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica;
- wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m.
Rudnik Mały, Rudnik Duży i Kochany oraz analizy
efektywności kosztowej dla m. Rudnik Mały;
- przebudowa układu sterującego oraz modernizacja silnika
i pompy w przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej
Łomnica – Seroczyn;
- przebudowa drogi gminnej Toki – Kamieniec;
- rozbudowa ul. Ogrodowej w Wodyniach;
- modernizacja drogi w Rudzie Szostkowskiej;
- wykonanie projektu przebudowy ul. Osiedlowej w Seroczynie;
- przebudowa drogi gminnej Wola Wodyńska – Oleśnica;
- dla Powiatu Siedleckiego na budowę chodnika przy drodze
powiatowej Wodynie – Wola Serocka;
- wykonanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej w
m. Ruda Wolińska (pomoc rzeczowa dla województwa
mazowieckiego);
- wykonanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej
w m. Oleśnica (pomoc rzeczowa dla województwa
mazowieckiego);
- wypis z rejestru gruntów dla potrzeb wykonania projektu
budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Seroczyn
(pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego);
- modernizacja mieszkania socjalnego w Seroczynie;
- oprogramowanie do ewidencji dróg gminnych;
- dotacja na realizację projektu „ E – urząd sprawna i skuteczna
obsługa obywatela”;

Drogi Księże Proboszczu!
Św. Jan Maria Vianney powiedział: „Gdyby zniesiono
sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył
tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę,
gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją
karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan.
Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem,
obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa?
Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu
na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znów
kapłan. Po Bogu, kapłan jest wszystkim! On sam pojmie się
w pełni dopiero w niebie”.
Dziś, gdy przyszło nam się żegnać, możemy być pewni, że
Św. Jan Maria Vianney, patron wszystkich proboszczów
Kościoła katolickiego na pewno jest dumny z odchodzącego z naszej paraﬁi Proboszcza. Widzimy bardziej niż
kiedykolwiek, że mieliśmy wspaniałego Kapłana! Jesteś nie
tylko nauczycielem i spowiednikiem, ale również przyjacielem, który przez lata dzielił z nami radości i smutki.
Jesteś Kapłanem, który wskazuje (również swoim przykładem), jak postępować, aby nasz ziemski trud nie
poszedł na marne.
W imieniu swoim i Samorządu Gminy Wodynie serdecznie
dziękuję za posługę w Paraﬁi Świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Wodyniach! Dziękuję za to wszystko, za co
paraﬁanie dziękowali dziś swojemu Proboszczowi, ale
również za współpracę z Urzędem Gminy, służenie radą,
ciepłym słowem i pomocą!
Księże Proboszczu, pozostawiasz w naszych duszach dobre
wspomnienie! Nasze serca i pamięć będą Ci zawsze towarzyszyć, w Międzyrzecu Podlaskim i gdziekolwiek
będziesz! Szczęść Boże!
Wójt Gminy Wodynie
Wojciech Klepacki
Wodynie, 25 czerwca 2016 r.

- modernizacja budynku OSP w Kamieńcu;
- dotacja dla OSP w Wodyniach na zakup sprzętu ratowniczego;
- przebudowa schodów w Szkole Podstawowej w Rudzie
Wolińskiej;
- modernizacja korytarzy i klatki schodowej w Szkole
Podstawowej w Seroczynie;
- zakup zestawu komputerowego;
- dobudowa oświetlenia ulicznego;
- wykonanie rekultywacji gminnego wysypiska odpadów;
- wykonanie kącika edukacji ekologicznej w m. Wodynie;
- wykonanie kącika edukacji ekologicznej w m. Seroczyn;
- wykonanie kącika edukacji ekologicznej w m. Ruda Wolińska;
- odbudowa zbiornika wodnego na działce nr 66/2 w m.
Seroczyn;
- wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz audytu
budowy Odnawialnych Źródeł Energii;
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Borkach
Zadanie inwestyc yjne „Przebudowa drogi gminnej
nr 361217W Toki- Kamieniec” współﬁnansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Zadania inwestycyjne realizowano zgodnie z przyjętym
planem. Wykonanie planu poniżej optymalnego wskaźnika
(100%) wynika przede wszystkim z niewywiązania się wykonawcy z realizacji inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Wola
Wodyńska – Oleśnica”, współﬁnansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Zakończenie inwestycji przesunięto na 2017 rok.
Podobna sytuacja wystąpiła przy przekazaniu dotacji jako
wkładu własnego na realizację projektu „ E – urząd sprawna
i skuteczna obsługa obywatela”, w którym nasza gmina jest
jednym z partnerów. Liderem projektu jest Gmina Kotuń.
Podpisanie umowy przez Lidera z jednostką wdrażającą
nastąpiło w drugim półroczu 2016 roku, co skutkuje
przesunięciem realizacji projektu na 2017 rok, a także niższymi
niż przewidywano kosztami wykonania rekultywacji gminnego
wysypiska odpadów.
Barbara Brodzik
Skarbnik Gminy
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Fundusz Sołecki w Gminie Wodynie
Fundusz sołecki są to środki ﬁnansowe wydzielone i zabezpieczone w budżecie gminy dla danego sołectwa, na wykonanie
zadań, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia
mieszkańców tego sołectwa, są zgodne ze strategią rozwoju
gminy oraz mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy, jak
również na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Od stycznia 2017 r. trwa realizacja, złożonych do 30 września
2016 r., wniosków wszystkich sołectw naszej gminy w ramach
funduszu sołeckiego, gdyż wszystkie wnioski zostały rozpatrzone
pozytywnie i przyjęte do budżetu. Jako pierwsze zrealizowało
swój fundusz sołectwo Rudnik Mały, które przeznaczyło wszystkie środki na zakup materiałów do wykonania ocieplenia
i podbitki na garażach Ochotniczej Straży Pożarnej w swojej
miejscowości. Ponadto stoją już wiaty autobusowe w miejscowościach Budy, Młynki i Kaczory, wyremontowano kapliczkę
w Kołodziążu, ogrodzono teren Ochotniczej Straży Pożarnej
w Woli Wodyńskiej, wymieniono okna i drzwi w trzech
świetlicach wiejskich (w Borkach i Kamieńcu kompleksowo,
a w Czajkowie w jednym pomieszczeniu). W miejscowości
Żebraczka postawiono drewnianą wiatę ogrodową, a w miejscowościach Seroczyn i Toki cieszą dzieci nowe place zabaw. To tylko
niektóre z zadań zaplanowanych i wykonanych na ten rok, ale
za to te najbardziej widoczne. Wiele innych jest w trakcie
realizacji.
Nikogo już chyba nie należy przekonywać do tego, że fundusz
sołecki jest skutecznym narzędziem do rozwoju pojedynczych
miejscowości, a co za tym idzie całej gminy. Dlatego też, wraz
z sołtysami już teraz serdecznie zapraszamy na zebrania wiejskie,
podczas któr ych podejmowane będą decyzje dotyczące
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2018 r. Poniżej
znajdą Państwo harmonogram zebrań wiejskich.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!
Renata Maciejewska
Urząd Gminy Wodynie
Środki ﬁnansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok.
Dochody bieżące Gminy
Wodynie na dzień 31.12.2016
(Db)

17.149.495,06 zł

Liczba mieszkańców
w gminie Wodynie ustalona
przez prezesa GUS, wg stanu
na dzień 31.12.2016
(L)

4450 osób

Kwota bazowa
Kb=Db/L

3.853,82 zł

OGŁOSZENIA
WYNIKI NABORU NA DOFINANSOWANIE
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
W imieniu Wójta Gminy Wodynie informuję, iż projekt
pt.: „Ekologiczne Mazowsze-budowa instalacji OZE”, złożony
w konkursie nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 w ramach Działania
4.1 Odnawialne źródła energii, Typ projektów: Infrastruktura do
produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych nie został
przeznaczony do doﬁnansowania.
Gmina Wodynie we współpracy z samorządami gmin: Kotuń,
Skórzec, Domanice, Suchożebry oraz Lokalną Grupą Działania
Ziemi Siedleckiej w 2015 r. przystąpiła do przygotowań
dokumentacji związanej z projektami dotyczącymi OZE dla
mieszkańców oraz budynków użyteczności publicznej. W/w Gminy,
podobnie, jak zdecydowana większość samorządów z naszego
regionu, podjęły decyzję o udziale mieszkańców w przygotowaniu
części dokumentacji, związanej z prywatnymi inwestycjami w OZE.
Ostatecznie złożony projekt partnerski, którego liderem była Gmina
Kotuń (Gmina Wodynie była jednym z partnerów) w wyniku
pozytywnej oceny merytorycznej uzyskał 59,00 punktów (na 83,00
możliwych). Ostatecznie wniosek został ulokowany na wysokim, 25.
miejscu, jednakże ze względu na ogromną konkurencję (ponad 300
wniosków!) i ograniczoną alokację środków (ok. 42 mln zł, gdzie
wartość naszego projektu partnerskiego wynosiła ponad 7, 9 mln zł)
nie został zakwaliﬁkowany do doﬁnansowania.
W przypadku większości kryteriów projekt uzyskał maksymalną
liczbę punktów. Maksymalnej punktacji zabrakło przy kryteriach
dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego
gospodarstw domowych. Lider projektu, tj. Gmina Kotuń, złożył
protest wobec oceny merytorycznej wniosku, jednakże jednostka
wdrażająca nie uwzględniła postulatów w nim zawartych, tj. nie
zwiększyła punktacji dla projektu i utrzymała decyzje o nieotrzymaniu doﬁnansowania.
Z uwagi na nieotrzymanie doﬁnansowania, umowy z mieszkańcami na udział w projekcie, zawierane w 2016 r., stają się
bezprzedmiotowe. Jednakże Urząd Gminy Wodynie zrobi wszystko,
aby wykonane w ramach przygotowania dokumentacji projektowej
audyty energetyczne zostały wykorzystane w kolejnych naborach
wniosków.
Audyty energetyczne, które mieszkańcy wykonali przed
przystąpieniem do projektu można wykorzystać również w przypadku indywidualnego ubiegania się o pozyskanie dotacji na
operacje typu OZE.
O kolejnych możliwościach pozyskania doﬁnansowania w przyszłości, Gmina Wodynie będzie informować mieszkańców
w odrębnych ogłoszeniach.
Hubert Pasiak
Zastępca Wójta Gminy Wodynie

KOMUNIKAT
Wójt Gminy Wodynie informuje, że w okresie od 1 sierpnia
2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy (pokój nr 6)
przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup
oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi 1,00 zł do
litra zakupionego oleju napędowego.

Środki ﬁnansowane przypadające na poszczególne sołectwa
w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok oraz harmonogram zebrań wiejskich.
Nazwa
miejscowości

Przystanek Kaczory

Kapliczka Kołodziąż

Plac zabaw Seroczyn

Borki
Brodki
Budy
Czajków
Helenów
Jedlina
Kaczory
Kamieniec
Kochany
Kołodziąż
Łomnica
Młynki
Oleśnica
RudaWolińska
RudnikDuży
RudnikMały
Seroczyn
Soćki
Szostek
Toki
Wodynie
WolaSerocka
WolaWodyńska
Żebraczka
ŁĄCZNIE

Liczba
mieszkańców

Kwota funduszu
sołeckiego

139
109
46
131
33
97
37
239
41
230
123
113
391
154
145
122
718
103
136
39
606
152
395
205
4504

13 064,45 zł
11 908,30 zł
9 480,40 zł
12 756,14 zł
8 979,40 zł
11 445,85 zł
9 133,55 zł
16 918,27 zł
9 287,71 zł
16 571,43 zł
12 447,84 zł
12 062,46 zł
22 776,08 zł
13 642,52 zł
13 295,68 zł
12 409,30 zł
35 378,07 zł
11 677,07 zł
12 948,84 zł
9 210,63 zł
31 061,79 zł
13 565,45 zł
22 930,23 zł
15 607,97 zł
358 559,43 zł

Data zebrania

Godzina

Miejsce

02.08.2017
15.09.2017
09.09.2017
30.07.2017
02.08.2017
26.08.2017
31.08.2017
11.08.2017
09.09.2017
19.08.2017
26.08.2017
02.08.2017
21.07.2017
03.08.2017
19.08.2017
09.09.2017
14.07.2017
05.08.2017
04.08.2017
05.08.2017
10.08.2017
06.08.2017
30.07.2017
14.07.2017

19.00
19.00
16.00
16.00
18.00
17.00
16.00
19.00
18.00
17.30
18.00
17.00
19.00
19.00
18.30
19.00
19.00
18.00
18.00
19.00
17.00
13.00
19.00
18.00

OSP Borki
OSP Brodki
dom Sołtysa
OSP Czajków
dom Sołtysa
OSP Łomnica
dom Sołtysa
OSP Kamieniec
dom Sołtysa
przy kiosku
OSP Łomnica
dom Sołtysa
OSP Oleśnica
w szkole
w klubiku
Dom Kultury w Rudniku Małym
OSP Seroczyn
OSP Soćki
dom Sołtysa
OSP Czajków
OSP Wodynie
dom Sołtysa
OSP Wola Wodyńska
OSP Żebraczka

Gmina Wodynie a przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803
Wójt Gminy Wodynie wielokrotnie podkreśla, że robimy wszystko, aby nasza gmina była gminą
rozwijającą się i konkurencyjną, otwartą na kreatywność i przedsiębiorczość mieszkańców oraz wszystkich,
którzy chcą się tutaj rozwijać lub inwestować! W 2017 roku rozpoczynają się duże inwestycje Województwa
Mazowieckiego na drodze wojewódzkiej nr 803 w Rudzie Wolińskiej i Oleśnicy. Gmina Wodynie dołożyła
do nich swój niemały wkład, bowiem zdaje sobie sprawę, że kluczowy dla wielu mieszkańców jest dobry
dojazd do pracy w Siedlcach. Ponadto wszelkie inwestycje infrastrukturalne: drogowe, wodociągowe,
kanalizacyjne i inne sprawiają, że konkretnym ludziom łatwiej będzie podjąć decyzję o wybudowaniu się czy
pozostaniu na terenie gminy Wodynie, a ﬁrmom o inwestowaniu. Pani Sylwia Kiełczykowska, kierownik
Referatu Inwestycyjno-Gospodarczego na prośbę Redakcji streściła Czytelnikom skomplikowany proces,
który doprowadził do momentu rozpoczęcia inwestycji przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Przez teren gminy Wodynie przebiega odcinek drogi wojewódzkiej nr 803 Siedlce – granica woj. mazowieckiego o długości
17,663 km. Ok. 12 km drogi posiada nawierzchnię w stanie niezadawalającym, o nienormatywnej szerokości jezdni, nieregularnych krawędziach z lokalnymi wykruszeniami oraz brakiem
prawidłowego odwodnienia, co negatywnie wpływa na stan techniczny nawierzchni oraz stanowi zagrożenie dla użytkowników
powyższej drogi.
W roku 2012 do Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich (MZDW) w Warszawie wystąpili mieszkańcy
miejscowości Ruda Wolińska z wnioskiem o przebudowę drogi
wojewódzkiej nr 803. Pismem z 8.10.2012 r. MZDW poinformowało, iż ze względu na trudną sytuację ﬁnansową oraz realizowane
projekty na innych odcinkach dróg wojewódzkich na terenie
województwa mazowieckiego brak jest możliwości kompleksowej
przebudowy wnioskowanej drogi. Gmina Wodynie podjęła więc
kroki w celu przyspieszenia przebudowy i w związku z tym, w dniu
10.12.2013 r. podpisano umowę o pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania dokumentacji
projektowej na przebudowę drogi 803 w m. Ruda Wolińska. W dniu
04.03.2014 r. podpisano umowę dotyczącą wykonania kompletu
dokumentacji projektowej, która następnie została aneksowana
w dniu 27.05.2015 r. W dniu 23.10.2014 r. odbyło się zebranie
wiejskie, na którym mieszkańcy zgłaszali uwagi dotyczące projektu.
Ze względu na przedłużające się prace projektowe Wójt Gminy,
Wojciech Klepacki w dniu 26.10.2015 r. odstąpił od umowy
z dotychczasowym projektantem i w wyniku zapytania została
podpisana nowa umowa w dniu 30.12.2015 r. W dniu 19.02.2016 r.
uzgodniona została konstrukcja nawierzchni oraz pozytywnie
zaopiniowane rozwiązania projektowe. W dniu 04.04.2016 zostało
dokonane skuteczne zgłoszenie o zamiarze wykonania robót
budowlanych, a w maju 2016 r. został przekazany komplet dokumentacji projektowej do MZDW w Warszawie. W dniu 16.05.2017
został ogłoszony przetarg, w wyniku którego podpisano umowę
z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych MIKST Sp.
z o.o. na kwotę 2 615 022,56 zł z terminem realizacji do 30 listopada
2017 r. Wartość opracowanej przez Gminę Wodynie dokumentacji
projektowej wyniosła 40 282,50 zł.
Ponadto Wójt Gminy Wodynie w dniu 12.01.2015 r. wystąpił do
Dyrektora MZDW w Warszawie z prośbą o ujęcie w planie inwestycyjnym Województwa Mazowieckiego przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 803 w miejscowościach Oleśnica oraz Łomnica.
W dniu 11.03.2015 r. odbyło się spotkanie, na którym stwierdzono,
iż brak jest możliwości realizacji obu odcinków. W dniu 23.06.2015
podpisana została umowa pomiędzy Gminą Wodynie a Województwem Mazowieckim na pomoc rzeczową w postaci opracowania dokumentacji w m. Oleśnica, zgodnie z pikietażem
określonym przez MZDW pismem z dnia 30 marca 2015 r. Od tego
czasu trwały prace projektowe, w wyniku których w dniu
22.05.2016 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami miejscowości
Oleśnica. 14.07.2016 r. na Radzie Technicznej zostały zaopiniowane pozytywnie rozwiązania projektowe drogi, w wyniku
czego w dniu 06.09.2016 r. Gmina Wodynie dokonała skutecznego

zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych.
Komplet dokumentacji został przekazany do MZDW. W dniu
12 maja 2017 został ogłoszony przetarg, w wyniku którego
podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych
REGIONALNE DROGI PODLASKIE Sp. z o.o. na kwotę
3 971 359,81 zł z terminem realizacji do 30 listopada 2017 r.
Wartość opracowanej przez Gminę Wodynie dokumentacji
projektowej wyniosła 32 500,00 zł.
W dniu 8.06.2016 r. Wójt Gminy Wodynie wystąpił do
MZDW z propozycją pomocy rzeczowej w postaci opracowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika do
cmentarza w miejscowości Seroczyn. 02.11.2016 r. została
podpisana umowa z Województwem Mazowieckim, w wyniku której rozpoczęto proces przygotowywania dokumentacji. W wyniku uzgodnień projektowych dyskutowano
o problemie odwodnienia dróg wojewódzkich, w tym ronda,
położonych na terenie Seroczyna. Zwiększono zakres projektowy o kanalizację deszczową na terenie miejscowości,
w związku z czym przedłużyły się prace projektowe.
W czerwcu 2017 r. odbyło się spotkanie Proboszcza Paraﬁi
w Seroczynie wraz z projektantem i przedstawicielami Gminy
Wodynie, na którym uzgodniono szczegóły dotyczące
budowy miejsc postojowych oraz chodnika. W dniu
05.07.2017 r. odbyła się narada koordynacyjna, na której
uzgodniono przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej.
W ostatnim tygodniu lipca Gmina Wodynie dokonała
zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wystąpiła
o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla kanalizacji
deszczowej. Wartość podpisanej umowy na wykonanie
dokumentacji projektowej 46 740,00 zł.
Z pozdrowieniami dla Czytelników Przeglądu Wodyńskiego
Sylwia Kiełczykowska
29 czer wca 2017 r.
w Urzędzie Gminy Wodynie odbyło się spotkanie
dotyczące realizacji rozpoczynających się inwestycji Województwa Mazowieckiego na Drodze
Wojewódzkiej nr 803.
W spotkaniu wzięli udział Wójt Gminy Wodynie, Z-ca Wójta,
Przewodniczący Rady Gminy, Zastępca Dyrektora d/s inwestycji
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz
przedstawiciele ﬁrm, realizujących inwestycje: Przedsiębiorstwa
Robót Drogowo – Mostowych MIKST Sp. z o.o. (Ruda Wolińska)
oraz Regionalnych Dróg Podlaskich Sp. z o.o (Oleśnica).
Ważne, aby ﬁrmy niezwłocznie weszły na plac budowy,
chociaż termin realizacji obu inwestycji to koniec listopada br.
Ponadto władze gminy prosiły, by maksymalnie zminimalizować
utrudnienia w ruchu w trakcie realizacji inwestycji.
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Działania Proﬁlaktyczne Stowarzyszenia „SZANSA”
w Gminie Wodynie
Oferta Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą
alkoholową, narkomanią i hazardem „Szansa“ w Siedlcach pt.:
„Proﬁlaktyka z ﬁlmem w tle”, złożona w ramach otwartego
konkursu ofert w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja,
oświata i wychowanie (rodzaj zadania: zadanie publiczne
w zakresie propagowania idei dbałości o zdrowie), otrzymała
doﬁnansowanie w wysokości 4600,00 zł. Środki te są
doﬁnansowaniem większości kosztów, związanych z organizacją
warsztatów ﬁlmowo-proﬁlaktycznych oraz eventu z prelekcją
„Scenariusz życia”.
Projekt skierowany jest do społeczności Zespołu Szkół
w Wodyniach. Działania będą miały miejsce od 1 września 2017
do 30 listopada 2017 roku. W warsztatach czynny udział będzie
mogło wziąć udział 10 do 15 uczniów, wybranych z ostatnich klas
szkoły (w porozumieniu ze szkolnym pedagogiem).
Podczas warsztatów ﬁlmowych uczestnicy będą przechodzić
każdy etap produkcji ﬁlmu, począwszy od pomysłu i scenariusza,

aż po końcowy montaż i projekcję premierową.
W trakcie zajęć odbędą się również zajęcia
proﬁlaktyczne. Sam ﬁlm, będący efektem pracy
warsztatów, będzie poruszał tematykę uzależnień.
Kolejnym działaniem będzie e vent dla
wszystkich uczniów oraz pedagogów szkoły
w Wodyniach. Podczas spotkania odbędzie się
p r e m i e r a s t w o r z o n e g o ﬁ l m u . Pa n Pa w e ł
Przewoźny, prowadzący również zajęcia warsztatowe, wygłosi prelekcję pt. „Scenariusz życia”. Jest
to niestandardowe wystąpienie, bo składające się
z pokazów ﬁlmowych, motywujących do działania
i poszukiwania pasji historii oraz krótkiego
koncertu hip–hop. Wystąpienie to daje niesamowicie dużo energii, zarówno młodzieży, jak
i pedagogom.

OBRĄCZKOWANIE BOCIANÓW
Nowy, bociani rekord osiągnięty na terenie gminy Wodynie!
Od ośmiu lat na terenie powiatu siedleckiego prowadzona
jest akcja obrączkowania bocianów. W 2017 r. niewielkie grono
sympatyków oraz Grupa EkoLogiczna pobiła własny,
obrączkowy rekord. Przy pomocy specjalnych obrączek oznakowała 1063 młode bociany we wszystkich 13 gminach powiatu
siedleckiego. Tysięczny bocian zaobrączkowany został na
terenie gminy Wodynie. Fakt ten przebił się do m.in. mediów
ogólnopolskich (Teleexspres, Kurier Województw). Dzięki
temu o naszej gminie znów było głośno!
Gmina Wodynie w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wspiera od dwóch lat inicjatywy przyrodnicze, realizowane w priorytetowym zadaniu publicznym
„zrównoważony rozwój, ochrona środowiska”.
W ramach zadania pt.: „Ochrona bociana białego w gminie
Wodynie”, realizowanego w okresie 15.10.2016 r. - 30.11.2016 r.
zakupiono 5 platform na czynne słupy energetyczne, a następnie
po przeprowadzeniu inwentaryzacji zamontowano platformy na
słupach. Ponadto w wodyńskiej szkole przeprowadzono
prezentację multimedialną, dotyczącą akcji obrączkowania
bocianów. Dzięki projektowi, oprócz edukacji przyrodniczej,
zostało wyeliminowane niebezpieczeństwo porażenia prądem
bocianów oraz zostały ograniczone straty energii, wynikających
z posadowienia gniazda na przewodach elektrycznych.
W 2017 r. Stowarzyszenie Grupa EkoLogiczna w ramach
otwartego konkursu ofert złożyła wniosek pt.: „Razem dla
przyrody” na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony
środowiska. Oferta została oceniona pozytywnie i została
podpisana umowa na realizację zadania opiewającego na kwotę
4000,00 zł. Projekt „Razem dla przyrody” jest przedsięwzięciem
łączącym walory edukacyjne oraz praktyczną ochronę i badania
bociana białego. Od roku 2011, na terenie gminy prowadzony
jest projekt liczenia i obrączkowania bocianów białych. Dzięki
obrączkowaniu poznać można wiele aspektów biologii bociana
oraz określić zagrożenia dla gatunku. Wynikiem wymienionych
działań jest m.in. zabezpieczanie w roku 2016 zagrożonych
gniazd, zlokalizowanych na czynnych słupach energetycznych
(zabezpieczono 5 takich gniazd).
W roku bieżącym Grupa EkoLogiczna planuje konserwację
4 gniazd bociana białego, polegającą na cięciu pędów przy
gniazdach na drzewach oraz usuwanie sznurków nylonowych
z konstrukcji gniazd, które zagrażają młodym bocianom.

Radość z zaobrączkowanego przed chwilą
1000-ego bociana!

Zdjęcie upamiętniające sukces Międzynarodowej Akcji Obrączkowania Bocianów, które
komentowane jest na wielu kontynentach.

Na terenie gminy Wodynie zaplanowano oznakowanie przy
pomocy kolorowych obrączek około 100 młodych bocianów
białych oraz przeprowadzenie inwentaryzację wszystkich
gniazd. Oznakowanie bocianów w tak znacznej ilości możliwe
jest tylko dzięki sﬁnansowaniu przez UG Wodynie obrączek.
Ważnym aspektem przedsięwzięcia jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Jej elementem są spotkania w szkołach
oraz co najmniej 1 spotkanie otwarte dla dorosłych, połączone
z prezentacjami multimedialnymi. W trakcie spotkań dzieci
i młodzież otrzymają najważniejsze informacje na temat przyrody miejscowości oraz gminy. Dowiedzą się o prowadzonym na
terenie gminy projekcie ochrony bociana białego oraz o możliwościach zaangażowania się w jego realizację. Prezentacje będą
ilustrowane zdjęciami oraz komentarzem.
Projekt realizowany jest w okresie 15 maja – 1 grudnia
2017 r. Część zadań została już zrealizowana. Między innymi
zakupiono obrączki, przeprowadzono inwentaryzację gniazd
w gminie oraz przeprowadzono akcję obrączkowania bocianów,
w której udział brali mieszkańcy gminy. Zwieńczeniem tegorocznej akcji było zaobrączkowanie na terenie gminy Wodynie
tysięcznego bociana w sezonie 2017.
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Moim zdaniem…

Wypowiedź Ireneusza Kaługi,Lidera Grupy EkoLogicznej
Już ósmy rok na terenie powiatu siedleckiego prowadzony
jest projekt obrączkowania i liczenia bocianów białych. Dzięki
niemu dowiedzieliśmy się, że obszar ten zamieszkuje około 450
bocianich par, które rocznie odchowują ponad 1000 młodych.
W ciągu 8 lat w powiecie udało się oznakować przy pomocy
kolorowych obrączek ponad 3500 bocianów oraz zaobserwować
ciekawe zmiany zachodzące w siedleckiej populacji tego gatunku. Dzięki obrączkom dowiedzieliśmy się m.in., że nasze bociany zimują w: Sudanie, Czadzie, Zambii, Tanzanii, Angoli,
a nawet w Republice Południowej Afryki. Obrączkowanie
pomaga również śledzić trasy wędrówek bocianów na zimowisko, analizować odległości osiedlania się od miejsc urodzenia,
czy takie aspekty biologii gatunku, jak przeżywalność. Pozwoliło
dowiedzieć się, że część naszych boćków leci na zimowisko przez
terytorium Ukrainy i zatrzymuje się na żerowiskach w Bułgarii,
Turcji, Izraelu czy Egipcie.
W roku 2017 pierwsze zaobrączkowane w poprzednich latach
bociany zbudowały swoje gniazda na terenie powiatu siedleckiego. Gnieżdżą się one w gminach: Suchożebry, Siedlce
i Kotuń.
Dowodzi to, że nasze boćki są przywiązane do miejsc,
w których się urodziły i chętnie wracają na teren powiatu siedleckiego. Bez indywidualnego znakowania nie moglibyśmy
potwierdzić tego faktu.
Z każdym rokiem przybywa wiadomości powrotnych (ponownych odczytów zaobrączkowanych przez nas bocianów), dzięki
czemu wiedza o tym gatunku staje się znacznie bogatsza.
W dużej mierze ułatwia to skuteczniejszą ochronę bociana oraz
siedlisk w których zdobywa on pokarm.
W roku 2017 niewielkie grono sympatyków oraz członków
Grupy EkoLogicznej pobiło własny, obrączkowy rekord. Przy
pomocy kolorowych obrączek (2 różne rodzaje) oznakowało
1063 młode bociany we wszystkich 13 gminach powiatu
siedleckiego. Jest to prawdopodobnie największa na świecie
liczba bocianów zaobrączkowanych w ciągu 2 tygodni, na tak
niewielkim powierzchniowo obszarze (teren jednego powiatu).
W naszym „bocianim programie” uczestniczą szkoły oraz
przedszkola. Między innymi dzięki najmłodszym, znakujemy
tak dużo bocianów. To właśnie oni, z wielkim zaangażowaniem,
pomagają nam w gromadzeniu środków na zakup obrączek,
uczestniczą w akcji oraz nadają imiona bocianom ze swojej
okolicy. Grono zaangażowanych grup szkolnych z każdym
rokiem jest coraz większe. Uczestniczą w nich oczywiście grupy
z terenu gminy Wodynie. Obok placówek z powiatu siedleckiego,
wspierają nas również dzieci i młodzież w powiatów: łosickiego,
węgrowskiego, mińskiego, a nawet białobrzeskiego.
W sposób bezpośredni w naszej akcji corocznie bierze udział
ponad 2500 osób. Pomagają nam również osoby indywidualne,
ﬁrmy oraz instytucje. Dla wielu z nich, uczestnictwo w naszym
programie stało się już oczywiste.
Nasze działania wspierają również samorządy lokalne.
Szczególne zasługi w ochronie tego pięknego gatunku ma
w ostatnich latach gmina Wodynie. Z samorządem tej jednostki
współpracujemy w sposób stały, chroniąc i badając bociany.
Zabezpieczamy wspólnie zagrożone bocianie gniazda (udało się
ochronić ich 10), poprzez montaż specjalnych platform na słupy
energetyczne, cięcia pielęgnacyjne drzew z gniazdami, itp.
Podczas prac interwencyjnych wyplątujemy również z konstrukcji gniazd sznurki, stanowiące zagrożenie dla młodych
bocianów.
Gmina wspiera również przedsięwzięcia edukacyjne związane z bocianami oraz badania gatunku na swoim terenie.
W roku 2017 dzięki wsparciu samorządu we wszystkich
szkołach zostaną przeprowadzone spotkania z dziećmi
i młodzieżą oraz zajęcia terenowe. Na samorządowców z Wodyń
mogliśmy liczyć również niezawodnie podczas obrączkowania
bocianów w gminie. Oprócz zakupu obrączek na wszystkie
młode bociany z gminy otrzymaliśmy również nieocenione
wsparcie terenowe podczas obrączkowania.
Zwieńczeniem tegorocznej akcji było obrączkowanie właśnie
na terenie gminy Wodynie tysięcznego bociana w sezonie 2017
w miejscowości Rudnik Mały na posesji Prezesa Wodyńskiej
Spółdzielni Socjalnej, naszego długoletniego przyjaciela,
Michała Gajowniczka. Dla mnie osobiście, to fakt symboliczny,
potwierdzający świetną współpracę ze Wspólnotą Samorządową

Gminy Wodynie, pokazujący innym samorządom, jak można
dbać o środowisko naturalne! Serdecznie za to dziękuję!
Jednocześnie zachęcam Czytelników do włączenia się w nasze
działania oraz odwiedzanie naszej strony internetowej
www.grupaekologiczna.org, gdzie można na żywo śledzić
bocianie gniazdo.
Dr Ireneusz Kaługa
Grupa EkoLogiczna

DRUH ZBIGNIEW JAJSZCZAK Z NAGRODĄ STAROSTY SIEDLECKIEGO!
Nagrody Starosty siedleckiego przyznane. Po ubiegłorocznym sukcesie sołtysa Kołodziążą, Edwarda Jagły, w tym roku
Kapituła przyznała nagrodę w dziedzinie działalności społecznej, samorządowej i oﬁarności w służbie publicznej druhowi
Zbigniewowi Jajszczakowi.
28.04.2017r. w Starostwie Powiatowym w Siedlcach podczas
sesji Rady Powiatu Siedleckiego miała miejsce uroczyste
wręczenie nagród. Prezes OSP Rudnik Mały w obecności Wójta
Gminy Wodynie oraz druhów ze swojej jednostki otrzymał
nagrodę z rąk Starosty Siedleckiego Pana Dariusza Stopy. Pan
Starosta podkreślał, że Prezes Jajszczak cieszy się szacunkiem
i uznaniem nie tylko wśród mieszkańców Rudnika Małego, ale
również społeczności gminy Wodynie. Jego osobisty przykład
zaangażowania i determinacji w realizacji założonych celów
wpływa na kształtowanie aktywnych postaw wśród druhów
innych jednostek w gminie i powiecie.
Dziękując za nagrodę
Druh Prezes podkreślał,
że traktuje wyróżnienie,
jako zbiorowy sukces
całej jednostki oraz
obiecał, że nie osiądzie
na laurach. W realizacji
k ol e j nyc h z am i er z eń
ż y c z y my L au r e at o w i
wszelkiej pomyślności!
Serdecznie gratulujemy!

GMINNE OBCHODY
ŚWIĘTA STRAŻAKA 2017
Obchody Święta Strażaka w gminie Wodynie od lat wyglądają
podobnie. To zawsze msza św. dziękczynno-błagalna oraz spotkanie integracyjne.
Gminne Obchody Święta Strażaka miały miejsce 30 kwietnia
2017 r. Msza św. odbyła się w kościele paraﬁalnym w Rudzie
Wolińskiej. Po mszy świętej nastąpiło złożenie kwiatów przy
pomniku Św. Floriana w Rudzie Wolińskiej, po czym władze
gminy oraz druhowie wszystkich gminnych jednostek przybyli
do Woli Wodyńskiej. Tam miała miejsce bardzo podniosła
chwila. Po złożeniu wieńców przy pomniku Św. Floriana, druh
Stanisław Walerczuk, wieloletni Naczelnik OSP Wola Wodyńska
i Przewodniczący Komitetu Budowy Domu Strażaka w Woli
Wodyńskiej z rąk Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP,
Wojciecha Klepackiego odznaczony został medalem „Złoty
Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej. Dla strażaków ochotników jest to jedno z najwyższych
wyróżnień, nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego
ZOSP RP, ustanowione już w 1922 r. Ostatnim punktem
tegorocznych Gminnych Obchodów Święta Strażaka było
spotkanie integracyjne w strażnicy OSP Czajków.
"Wasza służba, to szkoła miłości" - słowa z homilii mszy
świętej w Rudzie Wolińskiej w pełni oddają istotę ruchu
strażackiego oraz klimat tegorocznej uroczystości. Za tę „szkołę
Miłości” w imieniu Mieszkańców Gminy Wodynie Druhom
Ochotnikom serdecznie dziękujemy!
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ALKOHOL A DESTRUKCJA DUCHOWA CZŁOWIEKA

Ks. Andrzej Kieliszek
Szczęść Boże! Serdecznie witam Czytelników Przeglądu Wodyńskiego, szczególnie tych, którzy są zainteresowani problemami alkoholowymi. Przyznam, że z radością przyjąłem prośbę
Zastępcy Wójta Gminy Wodynie, Pana Huberta Pasiaka, mojego
byłego paraﬁanina, dotyczącą przekazania swojej wiedzy dotyczącej destrukcyjnego wpływu choroby alkoholowej na sferę
duchową w człowieku. Wiem, że w poprzednich numerach Przeglądu swoje artykuły nt. uzależnień zamieszczała Pani Krystyna
Chojecka, przedstawicielka Stowarzyszenia POMOCNI
w Zbuczynie. Mam nadzieję, że mój tekst będzie wpisywał się w
całość cyklu, będzie jego uzupełnieniem i kontynuacją. Był on
zresztą częścią innego cyklu, tj. serii „Trzeźwymi bądźcie”, czyli
moich audycji, które prowadziłem w Katolickim Radio
Podlaskie.
Zanim jednak przejdę do istoty tematu, przypomnę
podstawowe, powszechnie uznawane tezy antropologii. Zacznę
od tego, że człowiek składa się z ciała. To ciało ma swoje wymiary,
swoją budowę, określony sposób funkcjonowania.
Ono potrzebuje pokarmu, tlenu, odpoczynku. Drugi element
składowy człowieka, to jego psychika. Do tego wymiaru zwykło
się zaliczać naszą zdolność do myślenia to, że potraﬁmy
przetwarzać dane zbierane przez zmysły, czy gromadzone
w pamięci, że posługujemy się pewnymi zasadami logiki,
wyciągamy wnioski. Ważnym elementem naszego życia
psychicznego jest nasza uczuciowość. Dzięki niej w każdej chwili
swego życia jakoś się czujemy, mamy jakiś nastrój.
Jednak człowiek nie byłby do końca zrozumiały, gdybyśmy nie
dostrzegli w nim tego, co nazywamy sferą duchową. Warto
zauważyć, że ostatnimi czasy coraz wyraźniej mówi się o tym
wymiarze naszego człowieczeństwa i coraz powszechniej się go
uznaje. To dzięki temu, że jest w nas duchowość jesteśmy
nastawieni na świat wartości, a wśród nich na wartość
największą, którą jest Bóg. To dzięki temu, że w nas jest sfera
duchowa jako ludzie potraﬁmy dążyć do wartości, nawet jeżeli to
dążenie domaga się od nas wielkiego wysiłku i dużych
wyrzeczeń. To duchowość zmusza nas do szukania odpowiedzi
na najważniejsze pytania typu: Skąd przychodzimy i ku czemu
zmierzamy Jaki jest sens mojego życia?
Nasza cielesność decyduje o tym, że jesteśmy zanurzeni
w świecie materialnym, nasze bowiem ciało jest zbudowane
z takich samych pierwiastków, co świat materialny. Natomiast
nasza duchowość jest tym elementem naszego człowieczeństwa,
który zanurza nas w świat duchowy. Biblia powie nam wprost,
że w człowieku jest Boże tchnienie.
Alkohol uszkadza człowieka we wszystkich sferach jego
funkcjonowania. Alkoho1izm jest więc chorobą, która atakuje
i dokonuje destrukcji całego człowieka. Niszczy jego zdrowie
ﬁzyczne, zdrowie psychiczne, a więc myślenie i przeżywanie
i niszczy jego duchowość.
Skutkiem picia w sferze zdrowia ﬁzycznego będzie chora
wątroba, owrzodzenie przewodu pokarmowego czy różne
choroby układu krążenia. Działanie alkoholu na intelekt
zniekształca myślenie osoby pijącej. Alkoholik będzie miał
skłonność mówić: „Pije, bo mam problemy”, podczas, gdy
prawda jest odwrotna: „To z powodu picia mam problemy
w różnych dziedzinach swojego życia”. Człowiek uzależniony
będzie uważał, że nie jest alkoholikiem i nie potrzebuje leczenia
odwykowego, podczas, gdy dla wszystkich z jego otoczenia jest
oczywiste, że na takie leczenie powinien się zgłosić. Skutkiem
choroby alkoholowej w sferze uczuciowej jest chociażby to,
że człowiek uzależniony ma duże trudności z rozpoznawaniem
swoich uczuć i stanów emocjonalnym, ma problemy z ich
wyrażaniem, z radzeniem sobie z nimi na trzeźwo. Nas jednak
interesuje przede wszystkim to, jakie są skutki alkoholizmu
w sferze duchowej?
Spustoszenie w sferze duchowej możemy stwierdzić
u alkoholika niezależnie od jego światopoglądu. Ponieważ
jednak rzeczywistością ściśle związaną z duchowością jest
religijność, zacznę od tego, że alkoholik, albo odrzuca swoją
religijność, albo nie przeżywa jej w wymiarze duchowym.
Rozwijająca się choroba alkoholowa sprawia, że osoba
uzależniona coraz bardziej odchodzi od tego, co niegdyś dla niej
było ważne, od świata wartości. Wśród wartości niegdyś
uznawanych i uwzględnianych w życiu. od których odchodzi
alkoholik jest Bóg, jakkolwiek był on wcześniej pojmowany.
Statystyczny alkoholik, jeżeli wcześniej był np. katolikiem.
W miarę nasilającego się picia, coraz bardziej zaniedbuje
modlitwę, coraz rzadziej chodzi na Mszę św., niekiedy przestaje
przystępować do sakramentu pokuty. Nawet jeśli spełnia pewne
praktyki religijne, to zazwyczaj nie czyni tego w wymiarze
duchowym. Jeśli nawet chodzi do kościoła, to dlatego, że tak
wypada, żeby pokazać się z rodziną, bo go żona i dzieci
wyciągnęli z domu. Będąc zaś w świątyni często nie jest
skoncentrowany na tym, co się dzieje na ołtarzu, nie jest
skupiony na Mszy św. Niekiedy zajęty jest obmyślaniem, gdzie,
kiedy i z kim można będzie się napić.

U osób innych wyznań czy religii możemy zaobserwować
analogiczne zjawisko. Oczywiście dla tego typu postawy pijący
ma swoje uzasadnienie. Alkoholik będzie mówił, że zaniedbuje
swoje życie religijno-duchowe, ponieważ Kościół miesza się do
polityki, a księża są materialistami, bo ci co chodzą do kościoła
wcale nie są lepsi. Nie tylko tak mówi, ale mocno w to wierzy.
Mamy tu do czynienia z podobnym mechanizmem do tego.
który pozwalał mu usprawiedliwiać swoje picie i mówić: piję, bo
mam złą żonę, bo z dziećmi są problemy, bo nie mam pracy, bo
ciężkie czasy, bo w kraju komunizm czy demokracja, bo rządzi
Wałęsa czy Kwaśniewski. Chodzi oczywiście o system iluzji
i zaprzeczania, który nie pozwala człowiekowi uzależnionemu
na zwykły obiektywizm. Zniekształceń w odbiorze rzeczywistości
dokonują zwłaszcza takie mechanizmy wspomnianego systemu,
jak: racjonalizowanie swego picia, odwracanie uwagi od rzeczywistego problemu i obwinianie innych o swoje niepowodzenia.
Alkoholik zdaje sobie sprawę z tego, że w kościele spotkałby
się ze słowami, które byłyby dla niego trudne. Usłyszałby,
że częste picie dużych ilości alkoholu jest złe, że wszczynanie
awantur w domu i zaniedbywanie rodziny jest grzechem.
Ponieważ nie widzi możliwości zmiany swej postawy, gdyż
częściowo nie chce, a częściowo nie może, woli o tym nie słuchać.
Słuchanie takich słów mogłoby po prostu psuć jego komfort
psychiczny. Takie odcinanie się od przykrych treści jest
przejawem działania zwykłych mechanizmów obronnych.
Ponadto trzeba pamiętać o tym, że jest jeszcze inna
przyczyna odchodzenia osób uzależnionych od Boga. Alkoholik
jest skłonny do tego, by siebie stawiać w centrum i wszystko
kontrolować. Trudno jest mu uznać, że istnieje Ktoś większy
od niego, lub nawet coś większego od niego. Trudno jest mu
przyznać, że nie ma nad wszystkim władzy, że nie wszystko
od niego zależy. Ma skłonność do przypisywania sobie mocy
w dziedzinie, w której jest najbardziej bezsilny, np. uważa,
że może kontrolować swoje picie. W jego subiektywnej wizji
świata on zajmuje pierwsze miejsce i wszystko wokół niego się
kręci. Inni mają być mu podporządkowani, mają mu służyć,
tolerować jego zachowania, ukrywać przed innymi.
Trzeba tu przyznać. że w wielu przypadkach ta subiektywna
wizja alkoholika pokrywa się z obiektywnym stanem rzeczy. Jest
tak, gdy alkoholik żyje w otoczeniu głęboko współuzależnionych
osób, których życie jest skoncentrowane na nim. Osoby te
pielęgnują go, nadskakują mu, załatwiają sprawy, które on
zaniedbał, przejmują role, z których się nie wywiązuje, ukrywają
jego kompromitujące zachowania, a nawet wstydzą się za niego.
Jednak nawet, jeżeli takie zachowania mają często miejsce
w rodzinie, to wcale nie znaczy, że jest to stan normalny, że taka
sytuacja jest zdrowa.
W wizji świata alkoholika nie ma miejsca na Boga, gdyż
zastępuje go butelka, alkohol, czarodziejka gorzałka. To ona
w sposób cudowny i natychmiastowy potraﬁ dać ulgę
w cierpieniu, zapomnienie w problemach. Alkoholik jest
przekonany o jej wszechmocy bardziej, niż o wszechmocy
jakiegokolwiek Boga, bo jej cudownego działania wielokrotnie
w życiu doświadczał. Nawet w fazie zaawansowanego uzależnienia sięga po nią w poszukiwaniu tych błogich, kojących
efektów. Jeżeli one nie przychodzą, bo na tym etapie już przyjść
nie mogą, nie rezygnuje z poszukiwań, pije dalej, zwiększa
dawkę. Dlatego w systemie wartości osoby uzależnionej alkohol
wysuwa się zdecydowanie na pierwsze miejsce. Wszystkie inne
wartości spadają w dół i tracą swoje znaczenie. Chodzi tu nie
tylko o takie wartości, jak Bóg, wiara, praktyki religijne, o czym
już mówiliśmy. Alkohol zwycięża w konkurencji z rodziną,
karierą zawodową, własnym zdrowiem.
Alkoholik będzie wybierał picie, mimo tego, że na alkohol
stracił dorobek swego życia, mimo tego, że po raz kolejny
wyrzucają go z pracy, że rodzina mu się rozpada. W przysłowiowy kąt idą takie wartości, jak prawdomówność, uczciwość.
Aby zdobyć alkohol, wyjść na picie nie cofnie się przed
kłamstwem i kradzieżą. Jest zdolny zabrać ostatni grosz
przeznaczony na chleb dla dzieci, oszukać własną matkę mówiąc
jej, że są mu potrzebne pieniądze na lekarstwo dla chorej żony,
wyciągnąć portfel z pieniędzmi najlepszemu koledze, z którym
pił. gdy ten wcześniej osunie się pod stół. Nie znaczy to, że potem
przeżywa poczucie winy. Czy jednak coś z tego wynika?
Człowieka normalnego, zdrowego wyrzuty sumienia
skłoniłyby do tego, by zmienić swoje życie. Alkoholika nie.
Cierpienie związane z silnymi wyrzutami sumienia, często
wzmacnianymi przez otoczenie, skłaniają go jedynie do dalszego
picia. Dzieje się tak dlatego, że człowiek uzależniony od alkoholu
ma w psychice mocno zakodowane, że jest coś, co szybko i łatwo
przyniesie mu ulgę, zapomnienie. Tym czymś jest alkohol. Jeżeli
do tego dodamy, że alkoholik ma obniżony próg odporności
na stres i wszelkiego rodzaju cierpienie, to łatwiej zrozumiemy,
dlaczego we wspomnianej sytuacji tak szybko podejmuje decyzję
o piciu.
Dla człowieka uzależnionego praktycznie nie liczą się nawet
takie wartości jak zdrowie, integralność cielesna czy nawet życie.
Na nic zdają się ostrzeżenia lekarzy. Nie przemawiają łzy żony,
nie skłania do reﬂeksji wypadek samochodowy. By wymusić
pieniądze na alkohol, będzie ciął sobie żyletką rękę, przypalał się
papierosem. Przez takie zachowania wyraża przy okazji
nienawiść do samego siebie. Kiedy indziej nie widząc dla siebie
drogi wyjścia i nie widząc sensu dalszego życia, czując się
opuszczonym przez Boga, niegodnym chodzić po tej świętej
ziemi, decyduje się na samobójstwo. Niestety wiele z prób
samobójczych podejmowanych przez alkoholików okazuje się
próbami skutecznymi.
Oczywiście nie musi tak być. Aby więc nie zakończyć tekstu
pesymistycznie powiem to, co od czasu do czasu przypominam
na zakończenie swoich radiowych audycji. Problem alkoholowy
jest problemem do rozwiązania. Na dziś skuteczną pomoc można
uzyskać zarówno w placówkach lecznictwa odwykowego,
jak i w grupach Anonimowych Alkoholików. Byle tylko zechcieć
z nich skorzystać…
Ks. Andrzej Kieliszek
Specjalista psychoterapii uzależnień
Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości Diecezji Siedleckiej

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
„SZANSA” DLA MIESZKAŃCÓW
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą
Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „SZANSA” realizuje
również szereg innych działań, które dostępne są dla mieszkańców gminy Wodynie!
Projekt I.
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego-Interwencyjnego
„POMOCNA DŁOŃ”, ukierunkowanego na pomoc osobom
uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem od substancji
psychoaktywnych, jak również współuzależnionych oraz dla ich
rodziców, opiekunów, wychowawców. W tym roku organizacja
planuje, że bezpośrednim wsparciem obejmie 40 osób
uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i współuzależnionych.
Działania będą formą pomocy indywidualnej i grupowej
w formie bezpłatnych i anonimowych porad psychologicznych
oraz konsultacji indywidualnych, świadczonych w lokalu
na przedmieściach – ul. Dylewicza 23, co z całą pewnością
zagwarantuje większą dyskrecję korzystającym z pomocy i może
spowodować objęcie pomocą jeszcze większą grupę odbiorców.
W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:
• konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych,
rodziców i opiekunów;
• konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych bądź
zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych;
• porady psychologiczne;
• szkolenie „Narkotyki stare i nowe - proﬁlaktyka, interwencja,
działanie”;
• konferencja „Życie to eksperyment – młodzież wobec używek”.
Projekt II.
W prelekcjach wezmą udział uczniowie z 3 szkół
podstawowych (możliwe również w Gminie Wodynie). Prelekcje
odbędą się na terenie szkół, w wyznaczonych przez dyrektorów
lub pedagogów miejscach. Wezmą w nich udział wszyscy obecni
w szkole uczniowie.
W skład programu „Nie Zmarnuj Swojego Życia ” wchodzi
pokaz autorskich fragmentów ﬁlmowych, prelekcja dotycząca
proﬁlaktyki i uzależnień oraz sposobów bronienia się i walki
z różnymi ich formami. Uczestnicy w oparciu o niezwykłą
historię uświadomią sobie, że można pokonać wszystkie
przeszkody, rozwijać się, zarabiać i żyć dzięki swojej pasji.
Prelekcja zostanie ubogacona o wykonanie kilku utworów hiphop.
Projekt III.
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego-Interwencyjnego
„TAMA” (w okresie od 1 lipca 2017 do 31 października 2017),
ukierunkowanego na pomoc dzieciom, młodzieży
nadużywającej lub zagrożonej uzależnieniem, rodzicom/
/opiekunom, jak i prowadzenie działań kulturalnych
i sportowych, będzie to kontynuacja działań podjętych w roku
2016.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną m.in.:
warsztaty muzyczno-proﬁlaktyczne dla dzieci i młodzieży,
porady psychologiczne, konsultacje i porady indywidualne,
dyżur osoby pierwszego kontaktu, wyjazdy, itd.
Projekt IV.
Punkt konsultacyjno-terapeutyczny „Wiem więcej” – będzie
dawał możliwości rozwoju i profesjonalnej pomocy osobom
współuzależnionym i wszystkim tym, których problem alkoholu
w jakikolwiek sposób dotyka.
Działania będą formą pomocy indywidualnej i grupowej
w formie bezpłatnych i anonimowych porad psychologicznych
oraz konsultacji.
W ramach projektu podjętych zostanie 5 działań, ze szczególnym uwzględnieniem:
I – Warsztaty „Program Rozwoju Osobistego Dla Osób
Współuzależnionych”
II – Indywidualne porady psychologiczne
III – Indywidualne konsultacje terapeutyczne
IV – Dyżur osoby pierwszego kontaktu
V – Konferencja podsumowująca– pt.: "Alkoholik i osoba
współuzależniona tańczą razem chocholi taniec".

Dowiedz się więcej! Skorzystaj z SZANSY!
http://szansa.siedlce.pl/

Szukasz pomocy i wsparcia
w rozwiązaniu swoich problemów życiowych?

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO
WSPARCIA SPECJALISTÓW!!!
NIE ZWLEKAJ! UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE!
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
http://szansa.siedlce.pl
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

SZKOLNE
Wodynie
ŚWIĘTO RODZINY
W ZESPOLE SZKÓŁ W WODYNIACH
1 VI 2017 r. świętowaliśmy trzy uroczystości: Dzień Matki,
Dzień Dziecka i Dzień Ojca!
Na pięknie udekorowanej sali przez p. Annę Kielak, p. Urszulę
Skiermunt i p. Krzysztofa Szostka pojawili się zaproszeni goście
na czele z Wójtem Gminy Wodynie p. Wojciechem Klepackim,
aby obejrzeć występy swoich pociech. Gości powitała p. dyrektor
Ewa Cizio.
Wszyscy artyści recytowali wiersze i piosenki, a oprócz tego:
najmłodsze przedszkolaki przygotowywane przez p. Sylwię
Kublik zatańczyły „Krakowiaka”, pięciolatki wraz z wychowawczynią p. Agatą Ostolską wykonały taniec z chustkami do utworu
U. Sipińskiej pt.”Cudownych rodziców mam”, zerówkowicze pod
kierunkiem p. Małgorzaty Bulik zatańczyli układ pt.”Czekolada”.
Klasa III b zaśpiewała piosenkę pt „Ukochana mamo”. Uczniów
z klasy I przygotowywała p. Elżbieta Pietryka, a z klasy II p.
Janina Kublik. Na zakończenie akademii wystąpił Zespół
Ludowy prowadzony przez p. Agnieszkę Piwowarczyk, p. Iwonę
Pawlak i p. Bożenę Rucikowską. Dzieci pięknie zaśpiewały pięć
piosenek i niejednej mamie zakręciła się łezka w oku.
Po występach przenieśliśmy się na plac szkolny, pięknie
udekorowany na tę okazję przez nauczycieli gimnazjum. Tam
czekał na dzieci nadmuchiwany statek, tarcza z rzutkami
i eurobungee. Zabawy i konkurencje międzyklasowe prowadził
zaproszony animator. Rodzice zaś zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek oraz kawę i herbatę. W tym samym czasie na sali
gimnastycznej odbył się gimnazjalny turniej piłki halowej pod
kierunkiem p. Krzysztofa Szostka. I miejsce zajęła drużyna
chłopców z klasy II, II miejsce klasa III a, a III miejsce klasa
III b. Wszyscy uczniowie naszej szkoły licznie i chętnie korzystali
z atrakcji na powietrzu. Powodzenie miała wata cukrowa
i popcorn. Czas umilała nam muzyka. Impreza zakończyła się
o godzinie 14.00.
Sponsorami nagród
w rozgrywkach drużynowych
i konkursach byli:
• Starostwo Powiatowe
w Siedlcach
• Centrum MedycznoDiagnostyczne Sp. z o.o.
w Siedlcach
• Bank Spółdzielczy w
Siedlcach
• AGMAR Doradztwo
WPR
• Gminny Ośrodek Kultury
w Wodyniach
• Gmina Wodynie
• Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Wodyniach
Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy za wsparcie
naszej imprezy. Serdeczne podziękowania kierujemy również w
stronę rodziców, którzy bardzo chętnie pomogli w organizacji
Święta Rodziny.
Opracowanie: A. Piwowarczyk

WYSTĘP ZESPOŁU LUDOWEGO
W TĘCZOWYM WZGÓRZU
W WOLI WODYŃSKIEJ
3 czerwca uczniowie klasy I, III a i III b wchodzący w skład
Zespołu Ludowego, nad którym sprawują opiekę panie:
A. Piwowarczyk, I. Pawlak i B. Rucikowska wystąpili podczas
Święta Rodziny w Tęczowym Wzgórzu w Woli Wodyńskiej.
Zaśpiewali kilka piosenek ludowych oraz związanych z Dniem
Matki i Ojca, za które zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Po występie otrzymali spontaniczne podziękowania od rodzin
pensjonariuszy, którzy nie kryli wzruszenia i łez.
Cieszymy się, że mogliśmy dostarczyć takich przeżyć i dziękujemy
Pani Agnieszce Jankowskiej za zaproszenie, a Rodzicom
za dowiezienie dzieci na występ.
A. Piwowarczyk
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DZIEŃ EUROPY
- CIEKAWIE I WESOŁO

DZIEŃ PUSTEJ KLASY
W ZESPOLE SZKÓŁ W WODYNIACH

We wtorek 16 maja w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła
II obchodziliśmy Dzień Europy.
Spotkanie składało się z 3 części i wymagało wielkiego
zaangażowania dużej grupy gimnazjalistów
• Na początku została przedstawiona prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów o przyczynach
powstania Wspólnot Europejskich, celach, które przyświecały
tym organizacjom, zaprezentowano także sylwetki tzw.
„Ojców Europy”.
• W drugiej części uczniowie stworzyli pociąg przedstawiający
proces tworzenia Unii Europejskiej, kolejne rozszerzenia.
• Część trzecia, to potyczki międzyklasowe. Podczas zmagań
uczniowie przedstawili sylwetki Polaków znanych w UE
w różnych dziedzinach, np. aktor, wokalista, model, polityk,
sportowiec. Zadaniem trzyosobowego zespołu wytypowanego przez poszczególne klasy było odgadnięcie, o kogo
chodzi. Kolejne zadania, to rozwiązanie krzyżówki, potem
dopasowanie elementów charakteryzujących państwa UE.
Na zakończenie części konkursowej: ułożenie z puzzli mapy
konturowej państwa, następnie umieszczenie tej mapki
na mapie Europy.
Przy wielkim dopingu zmagania wygrał zespół klasy II, na
drugim klasa I a, na trzecim – III b.
Oprócz zabawy uczniowie utrwalili, bądź poszerzyli swoją
wiedzę o Unii Europejskiej oraz o Polakach, którzy w krajach
unijnych są rozpoznawani.
Oprac. p. S. Urbanek i U. Skiermunt

9 czerwca nauczyciele i uczniowie naszej szkoły zgłosili swój
udział w międzynarodowym święcie edukacji na świeżym
powietrzu, zwanym Dniem Pustej Klasy. Nazwa została
zainaugurowana w 2012 roku przez grupę londyńskich
nauczycieli, a celem było sprawienie, aby klasy tego dnia były
puste i by przynajmniej jedną lekcję spędzić poza budynkiem po
to, aby promować edukację terenową – najbardziej lubianą przez
dzieci formę edukacji. Tego dnia uczniowie wszystkich klas uczyli
się na świeżym powietrzu. Klasa V mówiła po angielsku na trawie
wraz z p.M.Pietrasik. Klasa III b z p.A.Piwowarczyk urządziła
lekcję plastyki malując kolorową kredą na kostce przed
budynkiem szkolnym. Spontanicznie dołączali do nich uczniowie
innych klas. Pani I.Pawlak wraz z kl.III a wybrała się na łąkę, aby
zebrać kwiaty i inne rośliny do stworzenia przyrodniczych
obrazów. Pani Anna Szostek urządziła przedszkolakom gry
i z a b aw y n a ś w i e ż y m p o w i e t r z u . K s i ą d z p r o b o s z c z
H. Skolimowski zabrał uczniów w tym dniu do kościoła. Święto
pustej klasy nastawione jest na dobrą zabawę i wspólne
celebrowanie letniego dnia wśród natury. I tak było w naszej
szkole. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy w pomysłowy
sposób świętowali, ważne, że chcieli. Za rok też świętujemy!
A. Piwowarczyk

SZKOLNE ZMAGANIA
W JĘZYKU ANGIELSKIM
Wielki challenge miłośników języka angielskiego!
We wtorek 4 kwietnia 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół
w Wodyniach przystąpili do międzynarodowego konkursu
z języka angielskiego e Big Challenge.
Dwudziestu czterech śmiałków z klas 5-6 szkoły podstawowej
oraz klas 1-3 gimnazjum rozwiązywało zadania online na
czterech poziomach trudności. Uczniowie zmierzyli się
z tradycyjnymi ćwiczeniami leksykalno-gramatycznymi,
zadaniami sprawdzającymi odbiór tekstu czytanego oraz
zadaniami na rozumienie ze słuchu. Dodatkowo, odpowiadali
oni na pytania z zakresu znajomości wiedzy dotyczącej krajów
anglojęzycznych. Po długim oczekiwaniu na oﬁcjalne wyniki
uczniowie z najlepszymi wynikami w szkole zostali nagrodzeni
przez organizatorów konkursu atrakcyjnymi upominkami
językowymi. Ponadto, każdy uczestnik bez względu na wynik,
otrzymał oﬁcjalny certyﬁkat udziału w konkursie i pamiątkowy
upominek.
Konkurs, oraz kilkutygodniowy okres przygotowań, był
wspaniałą okazją do połączenia użycia nowoczesnej technologii
oraz nabywania przez uczniów umiejętności językowych.
W atrakcyjny sposób zachęcił do nauki języka angielskiego.
Wokalistki z Wodyń wyróżnione na 6 Międzygminnym
Konkursie Piosenki Anglojęzycznej Around the Music 2017
w GOK w Zbuczynie!!!
7 czerwca, uczennice Natalia Kiełczykowska z kl. IV SP oraz duet
Julia Sabak i Patrycja Redosz z kl. I G, wzięły udział
w Międzygminnym Przeglądzie Piosenki Anglojęzycznej, współorganizowanym przez GOK w Zbuczynie, Centrum Językowe
Eurolingua Siedlce, oraz LGD Ziemi Siedleckiej. Dziewczęta
wspaniale prezentowały się na scenie śpiewając utwory Count on
me Bruno Marsa oraz Everything at once Lenki. Z dumą
oświadczamy, że nasze reprezentantki zdobyły wyróżnienia
w swoich kategoriach konkurs ow ych! L aure atk i z ostały
zaproszone na koncert ﬁnałowy
będący częścią programu Dni
Gminy Zbuczyn 2 lipca 2017 r.,
podczas którego odbędzie się
uroczyste wręczenie nagród.
CONGRATULATIONS!!!

Zmagania gminne
W poniedziałek 19 czerwca, w ostatnim tygodniu bieżącego
roku szkolnego, w Zespole Szkół w Wodyniach odbył się Gminny
Konkurs Języka Angielskiego. Do zmagań językowych
przystąpiło przeszło 40 uczestników ze szkół w Rudzie
Wolińskiej, w Seroczynie oraz w Wodyniach przygotowywanych
przez nauczycieli języka angielskiego : pani Anna Kazimierczak
z SP w Rudzie Wolińskiej, pani Natalia Czuprynina z Gimnazjum z ZS w Seroczynie oraz panie Małgorzata Zalewska
i Magdalena Pietrasik z ZS w Wodyniach.
O godzinie 9.00 uczniowie przystąpili do zadań sprawdzających znajomość gramatyki i słownictwa w języku angielskim
oraz wykazali się znajomością wiedzy dotyczącej Wielkiej
Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Wyniki przedstawiają się
następująco:
Szkoły Podstawowe:
I – Mikołaj Borkowski, SP w Wodyniach
II – Bartłomiej Adamiak, SP w Rudzie Wolińskiej
III – Mateusz Michalczyk, SP w Rudzie Wolińskiej
Gimnazja:
I – Kamil Urbanek, G w Seroczynie
II – Maciej Piekart, G w Wodyniach
III – Tomasz Gryczka, G w Seroczynie
Uczniom, dyrekcjom oraz opiekunom z poszczególnych
szkół serdecznie gratulujemy bardzo dobrych wyników, które
odzwierciedlają wysoki poziom nauczania języka obcego
w naszej gminie. Podziękowania składamy także pani Grażynie
Skorupa , kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wodyniach, która była współorganizatorem konkursu oraz
fundatorem wspaniałych nagród.
Magdalena Pietrasik

Nr 8/2017 (lipiec 2017)

KLIMATY
Seroczyn
WIOSENNE SUKCESY
Rozmaite talenty posiadają nasi uczniowie. No i najważniejsze, że nie „zakopują ich”, lecz odważnie puszczają „w obrót”
przystępując do rozmaitych konkursów. Okazuje się,
że naprawdę warto tak właśnie czynić, bo często te próby kończą
się sukcesami.
W marc u, 38 u czni ów nasz ej szkoły, przystąpiło
do Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny".
Odbywał się on w różnych kategoriach wiekowych. Liczyli
wszyscy zawzięcie, ale najlepsze wyniki, pozwalające na
uzyskanie wyróżnienia w konkursie, "wyliczyli" Krystian Kania
(kl. IV) i Julia Kania (kl. VI). Zbieżność nazwisk nie jest w tym
wypadku przypadkowa, bo Julia i Krystian są rodzeństwem.
12 maja, troje naszych uczniów - Maria Świerczewska (kl.V),
Kinga Ośko (kl.V) i Paweł Eleryk (kl. IV) - wzięło udział
w powiatowych eliminacjach XXXIV Konkursu Recytatorskiego
im. Kornela Makuszyńskiego, które odbyły się w Domu Pracy
Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach. Wszyscy nasi recytatorzy zaprezentowali się pięknie w gronie 29 uczestników
eliminacji. Natomiast wśród czterech nagrodzonych laureatów
znaleźli się Maria Świerczewska i Paweł Eleryk! Marysia i Paweł
otrzymali dyplomy i nagrody książkowe i pięknie reprezentowali
naszą szkołę w Finale Konkursu, który odbył 13 czerwca
w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach.
Nasi uczniowie wzięli również udział w drugim Powiatowym
Konkursie Fotograﬁcznym Ekologiczno–Przyrodniczym
„Wiosna wita ziemię siedlecką – czyli jak przyroda budzi się
do życia”. W kategorii szkół podstawowych konkurs odbywał się
pod hasłem „Żegnaj zimo - witaj wiosno!”. Trzecie miejsce w tej
kategorii zajął Antoni Maciejewski z kl. V. W kategorii
gimnazjum hasłem konkursowym było „Wiosna-przebudzenie
lasu w moim obiektywie”. I tutaj również sukces: Konrad
Maciejewski z II klasy gimnazjum zdobył wyróżnienie!
Z kolei 31 maja w siedzibie KRUS w Siedlcach, podsumowano etap powiatowy Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla Dzieci ,,Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne
to nie zabawa”. Jego organizatorem jest Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, a w tym roku odbyła się już siódma
e dycja konkursu. Dr ugie
miejsce w kategorii klas IV-VI
zajął Paweł Eleryk z klasy
czwartej!
Niech te sukcesy - oprócz
tego, że są wielką radością będą dla wszystkich również
zachętą do podejmowania
prób i przystępowania
do rozmaitych konkursów.
Naprawdę warto!

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS
– WYJAZDY EDUKACYJNE
11 maja uczniowie gimnazjum uczestniczący w realizacji
projektu " udali się na wyjazd edukacyjny do Warszawy. Grupą
28 uczestników wyjazdu opiekowali się p. dyr. Jan Polak i p. Ewa
Wideńska.
Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta w Muzeum
Techniki. Tutaj odbyła się lekcja ﬁzyki poprowadzona przez
pracownika muzeum. Uczniowie zwiedzili również wystawy
ukazujące min. rozwój telekomunikacji, transportu i sprzętu
informatycznego. Taka podróż w przeszłość, to dosyć niezwykłe
doświadczenie dla pokolenia iPhone :) Następnie uczestnicy
wyjazdu wznieśli się bardzo wysoko: wjechali na 30 piętro Pałacu
Kultur y i Nauki. Z wysokości 114 metrów podziwiali
"warszawskie widoki" szczególną uwagę zwracając na
różnorodność architektury. Podróż "w dół" windą, która porusza
się z prędkością 6 m/s rozbudziła apetyty ;) Te z kolei zostały
zaspokojone podczas obiadu w restauracji "Słoiki". Potem spacer
po urokliwych uliczkach Starego Miasta i powrót do domu...
17 maja grupa 26 uczniów szkoły podstawowej, pod opieką p.
Beaty Redy i Teresy Waszczak, w ramach projektu „ SRS – VI
edycja” wzięła udział w wyjeździe edukacyjnym do Warszawy.
Oto relacja uczestników:
„Pierwszym punktem programu był seans w kinie Ciema City
„Królestwo zwierząt”. W sześciu salach interaktywnych dziką
naturę mieliśmy na wyciągnięcie ręki. Wizytę rozpoczęliśmy od
Sali 3D, gdzie towarzyszyliśmy ptakom w czasie ich corocznych
migracji. Siedząc w ruchomych fotelach w Sali Ruchu poznaliśmy
niezwykłe piękno mórz i oceanów. W Sali Muzyki dowiedzieliśmy
się jak porozumiewają się między sobą zwierzęta, zaś w Sali
Wyobraźni wspólnie z grupą przyjaciół wybraliśmy się na
wyprawę po amazońskiej dżungli. Wzruszający ﬁlm o małych
osieroconych orangutanach, które pod okiem ludzi uczą się jak
przetrwać w dzikiej dżungli zobaczyliśmy w Sali Inspiracji.
Ostatnia Sala Interakcji miała sprawdzić naszą wiedzę
o zwierzętach. Z naszej grupy Ola Polak zajęła 3 miejsce w Quizie
i zdobyła dyplom. Po wizycie w kinie zjedliśmy pyszny obiad
w pobliskim barze mlecznym i udaliśmy się do Ogrodu
Botanicznego w Powsinie. Pod opieką przewodnika podziwialiśmy
różne gatunki drzew, krzewów i kwiatów. Dużą atrakcją była
kolekcja roślin tropikalnych i subtropikalnych. W szklarni
„Zielony raj” na powierzchni około 2000 m2 podziwialiśmy
szczególnie okazałą kolekcję roślin cytrusowych. Na zakończenie
każdy mógł zakupić dowolną roślinkę w sklepie ogrodniczym.
Trochę zmęczeni, ale zadowoleni do domu wróciliśmy około
godziny 19.00.”
W pierwszym tygodniu wakacji zostały zaplanowane jeszcze
trzy wyjazdy dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Niewątpliwie wyjazdy są doskonałą okazją do turystycznego
odpoczynku, ale przede wszystkim realizują cele edukacyjne
i stanowią doskonałe rozwinięcie i uzupełnienie szkolnych zajęć.

CZAS PODSUMOWAŃ, CZYLI
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Kolejny rok szkolny powoli staje się przeszłością... Wielu
twierdzi, że nastąpiło to jeszcze szybciej niż zwykle. Dla jednych
był to rok bardzo dobry, dla innych udany trochę mniej.
Na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/2017 spotkali
się i jedni, i drudzy...
Rada Pedagogiczna, na posiedzeniu, które odbyło się
19 czerwca, dokonała klasyﬁkacji 99 uczniów szkoły podstawowej i 63 uczniów gimnazjum. Promocję do następnej klasy
uzyskało 99 uczniów szkoły podstawowej i 61 uczniów
gimnazjum. Wyznaczone zostały terminy egzaminów
poprawkowych dla dwóch uczniów, a 21 uczniów ukończyło
naukę w Publicznym Gimnazjum w Seroczynie.
Nasi uczniowie odnieśli w minionym roku szkolnym wiele
sukcesów. Te najbardziej znaczące, w połączeniu z wysoką
średnią (co najmniej 5,1 w szkole podstawowej i 4,9
w gimnazjum) sześciu uczniom naszej szkoły umożliwiło
otrzymanie stypendium Wójta Gminy. Obecny na uroczystości
Wójt Wojciech Klepacki wręczył Listy Gratulacyjne uczniom
i ich rodzicom. Otrzymali je: Paweł Eleryk, Krystian Kania,
Antoni Maciejewski, Maria Świerczewska i Julia Kania w szkole
podstawowej oraz Anna Eleryk w gimnazjum.
Nasze gimnazjum ukończyło w tym roku 21 uczniów.
Pożegnaliśmy ich bardzo uroczyście. Równie uroczyście
pożegnaliśmy p. Elżbietę Ożarek, która po 35 latach pracy
w naszej seroczyńskiej szkole, odeszła na emeryturę. Życzymy,
aby był to dobry, spokojny czas odpoczynku!
Świadectwa z biało-czerwonym paskiem, czyli promocję
z wyróżnieniem (średnia 4,75 i powyżej) w szkole podstawowej
zdobyło 12 uczniów: Paweł Eleryk, Krystian Kania, Łukasz
Tomaszewski i Adrian Zawolski (kl. IV); Kinga Kania, Antoni
Maciejewski, Kinga Ośko, Aleksandra Polak, Weronika Reda,
Kinga Skóra i Maria Świerczewska (kl. V) oraz Julia Kania
(kl. VI). W gimnazjum natomiast takie świadectwa otrzymało
piętnastu uczniów: Anna Eleryk, Natalia Kluczek, Julia Kot,
Alicja Miszta, Kinga Piwowarczyk i Dominika Wysocka (kl. I),
Konrad Maciejewski, Urszula Polak i Alicja Wicińska (kl.II) oraz
Patrycja Bieniek, Aleksandra Gryczka, Tomasz Gryczka, Julia
Kozioł, Aneta Wideńska i Aleksander Wiedeński z klasy III.
Ponadto 16 uczniów klas I-III szkoły podstawowej otrzymało
nagrody za wyniki w nauce. Nagrodzonych za postawę w różnych
obszarach szkolnej rzeczywistości było jeszcze wielu! To dowód,
że miniony rok wszyscy – no może z malutkimi wyjątkami –
przepracowali solidnie! Udane wakacje niech będą ukoronowaniem tego dzieła!

SZKOLNI TURYŚCI
Wiosna jest w szkołach często szczytem sezonu wycieczkowego. Podobnie było i u nas. 23 maja na turystyczny szlak
wyruszyła wycieczka do Zakopanego i okolic dla uczniów klas V,
VI SP oraz I i II gimnazjum pod opieką pp. Ewy Wideńskiej,
Marzeny Szymańskiej, Beaty Redy, Bogdana Kani i dyrektora
Jana Polaka.
Pierwszym punktem wyjazdu było zwiedzanie miasta
znanego z serialu "Ojciec Mateusz", czyli Sandomierza. Księdza detektywa spotkać się nie udało, ale pan przewodnik godnie go
zastąpił i oprowadził naszych turystów po najbardziej
urokliwych miejscach w tym mieście. A potem pozostała już
tylko droga do Jurgowa i...pierwsze spotkanie ze szczytami Tatr,
które ukazały się w oddali... Drugi dzień to...niestety dzień
pochmurny i deszczowy. Trudno wędruje się po górskich
szlakach w takich warunkach, bo i widać niewiele, i troszkę
mokrawo w butach się robi... Sił jednak starczyło na wędrówkę
po Dolinie Strążyskiej. Troszkę zmoknięci i zmarznięci turyści
poszukali rozgrzewki w dobrym do tego celu miejscu: odwiedzili
termalne kąpielisko "Gorący Potok". A wieczorem zabawa
na podwórku pensjonatu "U Kasi" w Jurgowie. Czwartek
poprawy pogody nie przyniósł... Płaszcze, peleryny i kurtki
ciągle były wyposażeniem pierwszej potrzeby. Wycieczkowicze
wyruszyli na spacer ścieżką pod Reglami i wizyta w schronisku
górskim na Polanie Kalatówki. Potem powrót do Kuźnic
z krótkim przystankiem w Pustelni św. Brata Alberta,
a wieczorem niespodzianka: wizyta w szkole w Bukowinie
i dyskoteka, którą przygotowali i poprowadzili tamtejsi
uczniowie. Było to możliwe dzięki życzliwości p. Doroty Bieniek,
absolwentki naszej szkoły, która od wielu już lat mieszka
na Podhalu. W piątkowy poranek turyści wyruszyli już w drogę
powrotną. Odwiedzili jeszcze jedno bardzo interesujące miejsce:
Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni k. Kielc. Pogoda troszeczkę
złagodniała, ale deszczyk przypominał o swoim istnieniu...
Po zwiedzaniu i obiedzie pozostał już tylko jeden, ostatni etap:
podróż do Seroczyna... Nie mieli nasi „górale” szczęścia
do pogody... Tej jednak nigdy nie uda się do końca przewidzieć

i zaplanować. Wszystkie pozostałe punkty programu, z lekkimi
modyﬁkacjami, zostały zrealizowane w pełni, a uśmiechy
na buziach były dowodem zadowolenia z wyjazdu :)
Nieco łaskawsza była aura dla uczniów klasy IV i III, którzy
wraz z wychowawcami p. Krzysztofem Izdebskim i Jadwigą
Duczek wyruszyli na „spotkanie z żubrem”, czyli do Białowieży.
Dla wielu z nich była to pierwsza wycieczka połączona
z noclegiem poza domem. Emocje były więc spore! Pierwszego
dnia w „rozkładzie turystów” znalazły się: wystawa przyrodnicza
w Muzeum, wieża widokowa, Park Pałacowy i Rezerwat Ścisły najpiękniejsza i najbardziej naturalna część Puszczy
Białowieskiej. Po dosyć intensywnym programie zwiedzania
przyszedł czas na posiłek i odpoczynek w Centrum IntegracyjnoWypoczynkowym "Pasibrzuch". Najpierw obiadokolacja,
a potem... szaleństwa na boisku i placu zabaw. Noc zaczęła się
dla niektórych dosyć późno! Drugiego dnia zaś dalsze
poznawanie uroków tego pięknego miejsca: spacer kładką Żebra
Żubra, wizyta w Rezerwacie Pokazowym Żubrów i przy Dębach
Królewskich w Starej Białowieży.
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

PRAWA PACJENTA,
A CO TO TAKIEGO?
CZYLI LEKCJE DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

25 LAT MINĘŁO…
W 1992 roku, w głowie Zespołu Szkół w Seroczynie, p. Jana
Polaka, zrodził się pomysł imprezy, która miała być rodzinnym,
sportowym sposobem na świętowanie kolejnych rocznic
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tak zaczęła się historia, która
trwa do dzisiaj...
Tegoroczne obchody rozpoczęły się w Kościele Nawiedzenia
N.M.P. w Seroczynie Mszą Św. w intencji Ojczyzny odprawioną
przez księdza proboszcza Bogdana Potapczuka. Następnie
uczestnicy udali się do szkoły. Pogoda nie była zbyt łaskawa, więc
scena została od razu umieszczona w sali gimnastycznej.
Po oﬁcjalnym rozpoczęciu, odśpiewaniu Hymnu Narodowego
i wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego głos zabrali Dyrektor
Zespołu Szkół w Seroczynie Jan Polak i Wójt Gminy Wodynie
Wojciech Klepacki. Odczytano również listy, które do uczestników Festynu skierowali Senator RP Waldemar Kraska i Poseł
na Sejm RP Krzysztof Tchórzewski. Wśród gości byli obecni:
Radny Powiatu Marian Sekulski, Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk z radnymi, oraz dyrektorzy szkół
w Wodyniach – Ewa Cizio i Rudzie Wolińskiej - Wiesława
Rolewicz. Imprezę tradycyjnie poprowadził wicedyrektor Janusz
Eleryk. Wspomnienie historyczne rozpoczął piękny Polonez
zaprezentowany przez uczniów klasy piątej. Wiele tygodni prób
i przygotowań pod okiem p. Bogdana Kani i wychowawczyni
p. Beaty Reda przyniosło piękny efekt! W montażu słownomuzycznym zaprezentowali się uczniowie pierwszej klasy
gimnazjum, wspomagani przez wokalne talenty z gimnazjum
i szkoły podstawowej. Nad całością czuwali pp. Elżbieta Ożarek,
Marzena Szymańska i Krzysztof Izdebski. Na zakończenie
tej części delegacje złożyły wiązanki w Miejscach Pamięci.
A na scenie pojawili się najmłodsi artyści: przedszkolaczki
i grupa „zerowa”. Mimo chmur za oknem zrobiło się cieplutko,
radośnie i tanecznie, a maluchy otrzymały wielkie brawa
od widowni. No i wreszcie start biegów! Mimo chłodu na tym
starcie stanęło w sumie 125 biegaczy! Emocje były wielkie: trzy
biegi rozstrzygały się na ﬁniszu przy gorącym dopingu
publiczności. Kiedy Komisja Sędziowska pracowała nad
klasyﬁkacją w poszczególnych biegach i kategoriach na scenie
pojawił się młodzieżowy zespół muzyczny "Power Beat", który
rozgrzał zziębniętą nieco widownię. Wielu pozytywnych emocji
dostarczył dynamiczny pokaz Grupy Kawashi.
Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Seroczynie (kategoria
2008 i młodsi) zdobył Bartosz Bieniek (SP Seroczyn), Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy (kat. 2006/2007) - Paweł Eleryk
(SP Seroczyn) , Puchar Wójta Gminy (kat. 2004/2005) - Grzegorz
Kublik (SP Ruda Wolińska), a Puchar Starosty Powiatu (kat.
otwarta) - Łukasz Staniak. Bieg w kategorii gimnazjum wygrał
Paweł Rogala z gimnazjum w Seroczynie. Na podium stanęli
również: Bartosz Wysocki,
Bar tosz Ad ami a k, Anna
Piwowarczyk, Emilia Kania,
A n n a Ś w i d e r, D a m i a n
Kluska, Patr yk Śledź,
Wiktoria Wojda, Małgorzata
Ku b l i k , Pat r y c j a S k ór a ,
Damian Stosio, Patryk Osiak,
Aleksandra Sabak, Natalia
Rogala i Weronika Reda w kategorii szkół podstawowych,
Bartosz Wysocki, Robert Wysocki, Klaudia Troć, Magdalena
Wysocka i Weronika Gajowniczek w kategorii gimnazjów oraz
Kamil Bieniek i Grzegorz Gajowniczek w kategorii otwartej.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy oraz sportowe
nagrody. W kategoriach drużynowych zwyciężyła Szkoła
Podstawowa i Publiczne Gimnazjum z Seroczyna. Na zakończenie pozostały jeszcze emocje związane z losowaniem nagród
wśród wszystkich uczestników biegu oraz pamiątek dla
posiadaczy cegiełek Samorządu Uczniowskiego. Jak zwykle
udało nam się uszczęśliwić wielu, chociaż niektórzy przeżyli też
pewnie rozczarowanie. Tak to już jest z losowaniem…
Tegoroczny Festyn 3 Maja w Seroczynie został doﬁnansowany
ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Wsparcia udzieliło także Starostwo Powiatowe.
Tradycyjnie pomocy nie odmówili również przyjaciele szkoły.
Organizatorzy dziękują wszystkim za życzliwość i pomoc!
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SZKOLNE KLIMATY

NA MAJÓWKĘ, NA MAJÓWKĘ…
19 maja 2017 r. był w Szkole Podstawowej w Rudzie
Wolińskiej dniem pełnym wrażeń. Tuż po objedzie gościliśmy
w szkole Grupę Muzyczną „LIMBOS”. Tym razem spotkanie
przebiegało pod hasłem „Tematy muzyczne, których słucha
świat”. W ramach programu artyści zaprezentowali instrumentalne i wokalno – instrumentalne wersje znanych utworów.
W repertuarze zespołu znalazły się same przeboje, m.in. utwory
znanych wykonawców takie jak „Herbatka we dwoje”- Doris Day
& Franka Sinatry, „Yesterday”, „Obla di obla da” – e Batles,
muzyka ﬁlmowa z ﬁlmów „Kapitan Kloss” i „Różowa Pantera”
oraz piosenki z repertuaru dziecięcego, takie jak: „Pieski małe
dwa” i „My jesteśmy Krasnoludki”. Podczas koncertu lider
zespołu zachęcał uczniów do wspólnej zabawy z muzyką.
Zaś uczniowie zachowali się jak prawdziwi melomani.
Zafascynowani urokiem piosenek śpiewali, kołysali się i klaskali
w rytm muzyki.
Kolejnym punktem dnia był rajd rowerowy do Czajkowa
przygotowany przez p. Kamila Stanisławowskiego. Wzięli w nim
udział uczniowie klas V-VI wraz z wychowawczynią p. Anną
Osiak, którzy stawili się w tym dniu w szkole swoimi
jednośladami. Pan Kamil zapoznał uczestników z regulamin
rajdu. Następnie sprawdził stan techniczny rowerów oraz rozdał
kamizelki. Spod szkoły ruszyliśmy o godz. 12.40. Żeby było
trudniej, lub jak kto woli ciekawiej, trasa wiodła z Rudy
Wolińskiej przez Oleśnicę, Kaczory i Toki. Jechaliśmy zaledwie
30 minut. Na miejscu, w Czajkowie przed remizą strażacką, już
płonęło ognisko. Odsapnęliśmy troszeczkę, bo przecież nie
wszyscy są wprawieni w jeździe rowerem na takiej trasie. Po
czym upiekliśmy kiełbaski i ziemniaki. Udało nam się również
rozegrać mecz piłki siatkowej. Czas mijał szybko i zanim się
obejrzeliśmy trzeba było ruszać w drogę powrotną (14.45). Tym
razem krótszą, bo bezpośrednio do Rudy Wolińskiej.
Tak więc piątkowe popołudnie upłynęło nam pod akcentem
muzyczno – sportowym. Chociaż nie siedzieliśmy w ławkach,
nauczyliśmy się wiele. Wszyscy byli zadowoleni i z koncertu, i z
wyprawy rowerowej.
oprac. Anna Osiak

KANGUR MATEMATYCZNY-2017
Dnia 16 marca 2017r. odbyła się XXVI edycja Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. W Polsce
Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych działające przy
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Międzynarodowy
Konkurs Matematyczny „Kangur” gromadzi w wielu krajach
świata dzieci i młodzież w różnym wieku proponując
im rozwiązywanie testów matematycznych w jednej z pięciu grup
wiekowych. Młodzież wszystkich krajów uczestniczących
w konkursie otrzymuje te same zadania wspólne dla danej
kategorii wiekowej. Ideą konkursu jest popular yzacja
matematyki, królowej nauk.
Główną umiejętnością badaną przez Kangura jest logiczne
myślenie, a nie tylko czysta wiedza i znajomość wzorów. Dzięki
testowej formie konkursu oraz wymieszaniu zadań łatwych i
trudnych, każdy uczestnik ma szansę sprawdzić swoje
umiejętności matematyczne.
Kangur Matematyczny od kilku lat cieszy się popularnością
również wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Rudzie
Wolińskiej. W tym roku we współzawodnictwie matematycznym
wzięło udział 22 naszych uczniów.
Konkurs przeprowadzany był w trzech kategoriach:
„Żaczek” – klasa 2,
„Maluch” – klasa 3 i 4,
„Beniamin” – klasa 5 i 6.
Test konkursowy w kategorii „Żaczek” zawierał 21 zadań
o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4
punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący
w Konkursie w tej kategorii otrzymał w chwili jego rozpoczęcia
21 punktów; maksymalnie mógł więc uzyskać 105 punktów.
Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawierał 24 zadania
o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4
punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący
w Konkursie w tej kategorii otrzymał w chwili jego rozpoczęcia
24 punkty; maksymalnie mógł więc uzyskać 120 punktów.
Test konkursowy w kategorii „Beniamin” zawierał 30 zadań
o rożnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4
punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący
w Konkursie w tej kategorii otrzymał w chwili jego rozpoczęcia
30 punktów, maksymalnie mógł więc uzyskać 150 punktów.
W naszej szkole najwyższe lokaty uzyskali:
• Bartosz Adamiak – klasa 2 - wynik bardzo dobry
• Konrad Karczewski – klasa 3 - wynik bardzo dobry
• Bartosz Żydak – klasa 6 - wynik bardzo dobry
• Patrycja Cabaj – klasa 2 – wyróżnienie
• Oliwia Płatkowska – klasa 2 – wyróżnienie
• Liliana Składanowska – klasa 2 – wyróżnienie
• Patryk Skóra – klasa 2 – wyróżnienie
• Grzegorz Kublik – klasa 6 - wyróżnienie
Do konkursu uczniów przygotowywały p. Monika
Świętochowska i p. Wiesława Rolewicz.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej została zakwaliﬁkowana do projektu edukacyjnego, realizowanego przez
Rzecznika Praw Pacjenta we współpracy z Ministerstwem
Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Projekt
ma na celu edukację uczniów na temat przysługujących praw
dziecka - pacjenta i jego bliskich, obowiązujących w systemie
opieki zdrowotnej w Polsce.
W związku z realizacją projektu 10 maja 2017 r. szkołę
odwiedzili eksperci Rzecznika Praw Pacjenta w celu przeprowadzenia zajęć warsztatowych dla uczniów klas I-VI.
Zajęcia edukacyjne w klasach I-III prowadził pan Grzegorz
Błażewicz – zastępca Rzecznika Praw Pacjenta, a w klasach IV-VI
pani Joanna Bejna.
Po przekazaniu informacji wstępnych, każdy uczeń otrzymał
Kartę Praw Dziecka Pacjenta, która została omówiona przez
prowadzących. Karta ta zawiera zestaw informacji o tym, że
dziecko, które korzysta ze świadczeń zdrowotnych ma prawo
m.in. do poszanowania intymności, informacji o stanie zdrowia,
obecności osoby bliskiej, nauki podczas leczenia w szpitalu i
sanatorium.
Prowadzący przypomnieli również o zasadach poszanowania
praw innych osób oraz o korzyściach wynikających ze znajomości własnych praw. Pacjent ma swoje prawa, ale również jest
zobowiązany do przestrzegania zasad i norm życia społecznego
i kulturalnego zachowania.
Uczniowie bardzo mocno angażowali się w dyskusje
wywołane różnymi pytaniami oraz opisywanymi sytuacjami,
rozwiązywali krzyżówkę oraz test wiedzy.
Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy i znaczki
eksperta w dziedzinie Praw Dziecka – Pacjenta oraz inne gadżety.
Ponadto szkoła otrzymała: książki i audiobooki „Kuba i Buba w
szpitalu, czyli o prawach dziecka - pacjenta niemal wszystko!”,
których pomysłodawcą był Rzecznik Praw Pacjenta oraz
Rzecznik Praw Dziecka.
Serdecznie dziękujemy ekspertom Rzecznika Praw Pacjenta za
przyjazd do naszej szkoły i przekazanie uczniom cennych
informacji.
Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej

WYJAZDY EDUKACYJNE
DO WARSZAWY
W ramach projektu „Szkoła Równych Szans-programy
rozwojowe szkół. VI edycja”, którego realizatorem jest Szkoła
Podstawowa w Rudzie Wolińskiej, dnia 31 maja i 6 czerwca
2017r. zostały zorganizowane wyjazdy edukacyjne do Warszawy
i okolic.
31 maja pojechaliśmy na wycieczkę do Polskiej Akademii
Nau k Ogro du B otanicznego – C entr um Z achowania
Różnorodności Biologicznej w Powsinie oraz do Muzeum
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na lekcję z historii
pt. ,,Wizyta u Króla".
Pierwszym punktem programu wycieczki było zwiedzanie
i podziwianie roślin w Ogrodzie Botanicznym, po którym
oprowadzała nas i w interesujący sposób o nim opowiadała
przesympatyczna pani przewodnik. Zwiedzanie ogrodu
rozpoczęliśmy od przejścia przez akwen wodny po ścieżce
w y ł o ż on e j d e s k a m i . Na s tę pn i e o g l ą d a l i ś my r o ś l i ny
egzotyczne w szklarniach, między innymi: dojrzałe cytrusy,
palmy oraz kaktusy. W szklarniach były też małe zbiorniki
wodne z karpiami, karaskami i żółwiem, który cieszył się dużą
oglądalnością wśród naszych uczniów. Spacerowaliśmy też
obok kolekcji ziół i roślin kulinarnych, gdzie można było
poczuć ich aromatyczną woń. W Ogrodzie Botanicznym
mieliśmy również nieprawdopodobną możliwość „wspinania
się” po szlaku górskim na którym podziwialiśmy drzewa,
krzewy oraz rośliny zielne, typowe dla obszarów górskich.
Zachwycaliśmy się także kolekcją roślin wrzosowatych - azalii
i różaneczników, które o tej porze roku pięknie różnokolorowo
kwitną i cudownie pachną. To był prawdziwy „raj dla oczu”.
Z Powsina udaliśmy się na obiad do jednej z wilanowskich
restauracji. Kolejnym punktem wycieczki było odwiedzenie
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
W muzeum od pani przewodnik dowiedzieliśmy się jakie
były etapy rozbudowy pałacu w Wilanowie i, że muzeum
wilanowskie jest najstarszym polskim muzeum sztuki. Zostało
założone w 1805 roku z inicjatywy ówczesnych właścicieli
Aleksandry i Stanisława Kostki Potockich. W muzeum
zwiedzaliśmy komnaty króla i królowej, w tym: Antykamerę,
Sypialnię Jego Królewskiej Mości, Bibliotekę, Wielką Sień,
Galerię Południową i oglądaliśmy cztery dekoracyjne malowidła
na suﬁcie - plafony przedstawiające pory roku. Zapewne wielką
atrakcją dla jednego z naszych uczniów była możliwość ubrania
się w strój szlachecki tzw. żupan. W tym momencie fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty.
Na zakończenie zajęć edukacyjnych pani przewodnik zrobiła
uczestnikom wyjazdu krótki test z tego co zapamiętały
z muzealnego spotkania ,,Wizyta u króla" oraz rozdała
broszurki o Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
Dnia 6 czerwca naszą przygodę w Warszawie rozpoczęliśmy
od spaceru po Ogrodzie Zoologicznym. Na wstępie pani
prze wodnik zapoznała nas z zasadami bezpie cznego
poruszania się po ogrodzie, których każdy zwiedzający
powinien przestrzegać. Zwróciła uwagę, że dla własnego
bezpieczeństwa nie należy podchodzić zbyt blisko krat, nie
wkładać rąk między kraty, nie śmiać się głośno i nie
nawoływać zwierząt, bo to je płoszy. Zakazane jest również
karmienie i głaskanie zwierząt zamieszkujących w Ogrodzie.
Zwierzęta tam żyjące wywarły na dzieciach ogromne
wrażenia. Zwiedzającym najbardziej podobały się małpy,
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foki no i oczywiście lwy i tygrysy, które w całej okazałości
wylegiwały się na skałach. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się również kolorowe ryby, olbrzymie słonie, hipopotamy
i chlipiące jednym okiem krokodyle z ogromnymi zębami na
wierzchu.
Następnie autokarem udaliśmy się do Łazienek Królewskich.
To miejsce zachwyciło nas zwłaszcza swoją bogatą fauną i ﬂorą.
Obserwowaliśmy pawie, dokarmialiśmy kaczki, a wiewiórki były
tak odważne, że podchodziły bardzo blisko nas. Po krótkim
spacerze po ogrodzie łazienkowskim przeszliśmy do Muzeum
Łowiectwa i Jeździectwa, gdzie zorganizowano dla nas zajęcia warsztatowe pt. „Dziękuję Ci koniu". Od
pani przewodnik dowiedzieliśmy
się, za co powinniśmy dziękować
koniom, jak należy dbać o konie, jak
nazywają się przedmioty, które służą
do pielęgnacji koni itp. Zbiory
Muzeum liczą ponad 10 tysięcy
eksponatów i są podzielone pomiędzy trzy działy merytoryczne:
dział przyrodniczo-łowiecki, dział
sztuki i dział hipologii. Zmęczeni
i bardzo głodni wyruszyliśmy spacerkiem ulicami Warszawy na
obiad w restauracji Ujazdowskiej.
Po około godzinnym odpoczynku
wróciliśmy ponownie do Parku
Łazienkowskiego, gdzie mogliśmy
podziwiać przepiękne budowle z pochodzące z XVIII wieku. Udało nam
się zwiedzić Pałac na Wyspie i poznać wiele ciekawych historii z cza-

X Piknik Rodzinny
Piknik Rodzinny jest od lat imprezą integrującą działania
całej społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Rudzie
Wolińskiej. W jego przygotowanie angażują się nauczyciele,
pracownicy, uczniowie i rodzice. Organizowany jest, jak mówiła
podczas rozpoczęcia pani dyrektor Wiesława Rolewicz, z myślą
o rodzinach. Tradycyjnie wszyscy zabiegają oto, aby impreza była
ciekawa i przebiegała sprawnie.
W tym roku Piknik odbył się 11 czerwca. Tuż przed godz. 15
na boisku szkolnym zaczęli gromadzić się pierwsi goście
i rodzice. Impreza rozpoczęła się od występów artystycznych,
tanecznych i wokalnych uczniów naszej szkoły. Dzieci słowami

sów sięgających panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pani przewodnik oprowadziła nas po niemalże
wszystkich salach pałacu. Byliśmy zafascynowani przepiękną
ekspozycją obrazów. Wśród wielu z nich musieliśmy odszukać
portret króla, co okazało się dość łatwe, a następnie obraz
najbardziej lubiany przez króla. I to już nie było takie proste.
Okazało się, że jest to obraz przedstawiający kwokę z kurczętami.
Następnie skierowaliśmy się do sypialni i garderoby króla.
Bardzo nam się podobały wystroje tych pomieszczeń, a w szcze-

gólności łóżko, na którym ku naszemu zaskoczeniu, spało się na
siedząco!
Około godziny szesnastej rozpoczęły się zajęcia edukacyjne
„Na tropie śladów”. Niestety ze względu na pogodę warsztaty
musiały odbyć się w pomieszczeniach pałacowych. Dzieci były
bardzo zainteresowane tematyką i sposobem prowadzenia zajęć.
Chętnie odpowiadały na pytania zadawane przez prowadzącego,
uczestniczyły w licznych konkursach. Po każdym wyjeździe
dzieci wracały do domu pełne wrażeń, w doskonałych humorach
i mnóstwem opowieści do przekazania.Wyjazdy edukacyjne dla
uczniów i opiekunów Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej
zostały zrealizowane w ramach projektu doﬁnansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Szkoła
Równych Szans - VI edycja” w ramach Priorytetu X „Edukacja
dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Edukacja ogólna
i przedszkolna.
oprac. p. Marianna Żbik, p. A. Adamiak, p. A. Pietrasik

wierszy i piosenek wyraziły swoją wdzięczność i miłość do
rodziców. Publiczność gromkimi brawami nagradzała młodych
artystów.
Wiele osób na Piknik przyszło zapewne po to, aby przeżyć coś
wyjątkowego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się loty
paramotolotnią. Niewątpliwie interesującą atrakcją były skoki
na trampolinie, zjeżdżalnia w kształcie statku pirackiego
i przejażdżka wozem strażackim. Nie zabrakło również sportu
oraz zabawy rodzinnej. Zapewniały ją rodzinne i indywidualne
zmagania w konkurencjach sportowych, taneczno – muzycznych
i plastycznych. Najwięcej emocji wzbudziły wyścigi w workach
i przeciąganie liny. Uczestnicy tych rozgrywek wykazali się
imponującą wolą walki i poświęceniem. Nietypowe okazały się
zadania w quizie „Kocham Cię Polsko”. Sprawdzały one poziom
wzajemnej znajomości rodziców i dzieci. W podsumowaniu jury
stwierdziło, że dzieci są uważnymi obserwatorami i dobrze znają
swoich rodziców (ich pasie, zwyczaje, ulubione potrawy
i kolory). Na zwycięzców wszystkich konkursów czekały nagrody
rzeczowe.
Wśród gości, którzy zaszczycili naszą uroczystość swoją
obecnością byli przedstawiciele Urzędu Gminy w Wodyniach:
wójt – p. Wojciech Klepacki, Przewodniczący Rady Gminy p. Mirosław Michalczyk wraz z radnymi, sekretarz - p. Renata
Bareja, skarbnik - p. Barbara Brodzik. Gościliśmy również
dyrektora zaprzyjaźnionej szkoły z Wodyń - p. Ewę Cizio.
Imprezę uprzyjemniał i oprawę muzyczną przygotował zespół
„POWER BEAT” z Wiśniewa, a nad bezpieczeństwem
uczestników czuwali policjanci z Komisariatu Policji w Skórcu.
Podczas Pikniku można było zakupić cegiełki Samorządu
Uczniowskiego, a tym samym wziąć udział w loterii w części
podsumowującej Piknik. Cegiełki rozeszły się szybko. Każdy
nabywca liczył na to, że wygra. Niektórzy naprawdę mieli
szczęście i stali się posiadaczami nawet kilku nagród. Piknik
zakończył się zabawą taneczną „pod chmurką” (około godz. 22).
Piknik okazał się wspaniałą okazją do spotkania w gronie

rodziny i znajomych, do spędzenia wolnego czasu w sposób
aktywny.
Realizacja tej imprezy oczywiście była możliwa dzięki
wsparciu ﬁnansowemu i rzeczowemu wielu życzliwych osób
i instytucji, ludzi o wspaniałych sercach, którym składamy
wyrazy ogromnej wdzięczności.
Znaczną część środków ﬁnansowych otrzymaliśmy
z Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
w Wodyniach. Ponadto nagrody za zajęcie czołowych miejsc
w konkurencjach sportowych ufundowało Starostwo Powiatowe
w Siedlcach.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia
uroczystości szkolnej.
oprac. Anna Osiak

Seroczyniak
Klub Historyczno Kolekcjonerski im. Bogusława
Wernera” w Seroczynie zaprasza do zapoznania się
z czwartym numerem „Seroczyniaka”. Jest to pismo
stowarzyszenia, w którym znajdują się artykuły na temat
w y d a r z e ń , o d k r y ć , c i e k aw o s te k h i s tor y c z ny c h
dotyczących Seroczyna i okolic.
Tematem głównym czwartego numeru jest obraz
etnograﬁczny naszej okolicy. Jak pisał Patron naszego
Klubu: „Ciekawe, że granica powiatu Siedleckiego
i Mińsko Mazowieckiego odgraniczająca Mazowsze polne
od Mazowsza leśnego stykającego się już z Podlasiem
musiała niegdyś być i granicą plemienną.” Na czym polega
różnorodność? Zapraszamy do lektury.
Periodyk składa się z kilku części. Poza tematem
głów ny m są rów nież – „ Z naszych zbiorów ” –
prezentujemy przedmioty będące w posiadaniu członków
naszego Klubu. W najnowszym wydaniu między innymi –
bardz o ciekawa pie cz ę ć Banku Włościańsk iego
w Kamieńcu. Znaczną część zajmują artykuły na temat
rezerwatu „Dąbrowy Seroczyńskie” zwanego potocznie
dużym lasem, bądź lasem serockim – w dziale
„Regionalia”.

„Odkrycia” składają się z trzech części
dotyczących znalezisk archeologicznych
w okolicach Seroczyna. Najobszerniejszym
działem jest „Historia” w którym możemy
zapoznać się z nieznanym wcześniej opisem
działań wojennych 1920 roku w Seroczynie
oraz działalności niemieckiej jednostki SS,
która stacjonowała w naszej miejscowości w
okresie II wojny światowej. Poza tym między
innymi dzieje OSP w Seroczynie. W odróżnieniu
od poprzednich numerów, wzbogaciliśmy nasze
klubowe pismo o nowy rozdział – „Z dawnej
prasy”, w którym możemy zapoznać się
z artykułami z lat 30 ubiegłego wieku.
Serdecznie zapraszam do nabycia i lektury
naszego pisma oraz do współtworzenia
kolejnych numerów.
Michał Lewandowski
Klub Historyczno Kolekcjonerski
im. Bogusława Wernera
seroczyn@tlen.pl

9

PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

FAKTY SPOŁECZNE
KOLEKTYW OLEŚNICA
W LIDZE OKRĘGOWEJ!!
Tego jeszcze nie było! - tak komentowano awans Kolektywu
sprzed dwóch lat do siedleckiej A klasy. Teraz już tworzymy
historię! - mówią w Oleśnicy i okolicy. Dla założonego w 2010 roku (oﬁcjalne rozgrywki OZPN) klubu, to ogromny sukces i spełnienie piłkarskich marzeń. W końcu do Oleśnicy (około 450
mieszkańców) w ramach rozgrywek siedleckiej okręgówki
przyjadą zespoły z 13-tysięcznego Węgrowa czy 18-tysięcznego
Sokołowa Podlaskiego. Kolektyw skupia w swoich strukturach
oczywiście nie tylko zawodników oraz działaczy z Oleśnicy, ale
i okolicznych miejscowości. Najwięcej wsparcia jest z Wodyń, ale
są i piłkarze z Kamieńca, Woli Serockiej, Wólki Kobylej czy
Żelkowa.
Kilka słów historii. Po trzech latach występów w powiatowej
lidze LZS, w sezonie 2011/2012 zespół przystąpił do oﬁcjalnych
rozgrywek na szczeblu klasy B. Już w pierwszym sezonie do
awansu zabrakło zaledwie jednego punktu. Kryzys przyszedł rok
później, z dużą niepewnością i bardzo skromną kadrą Kolektyw
po raz kolejny przystąpił do rozgrywek i - jak się później okazało była to świetna decyzja! Zawodnicy z Oleśnicy, czasem wspierani
przez kolegów z sąsiednich miejscowości sprawili, że rok później
już nikt nie pamiętał o wspomnianym wcześniej kryzysie. Sukces
przyszedł w roku 2015, po bardzo dobrym sezonie Kolektyw wywalczył awans do siedleckiej A klasy. Tam beniaminek z Oleśnicy
zanotował solidny sezon kończąc w połowie tabeli. W drugim
sezonie przyszedł następny sukces w postaci kolejnego awansu.
Obecnie klub prowadzi jeszcze dwie sekcje młodzieżowe,
grupa do lat 11 i do lat 13, które cieszą się dużą popularnością
w gminie Wodynie. Przyszłość zatem rysuje się w jasnych
barwach! Redakcji Przeglądu pozostaje tylko pogratulować
sukcesu i życzyć dalszego rozwoju klubu i kolejnych awansów!

JUNIORZY KOLEKTYWU U-13
MISTRZEM II LIGI OKRĘGOWEJ
JUNIORÓW
Juniorzy U – 13 zdobyli mistrzostwo Ligi Okręgowej
juniorów z dorobkiem 18 punktów. W ostatnim, decydującym meczu pokonali u siebie Orzeł Unin 2:1. Mecz
mógł zakończyć się nieco wyższym wynikiem, jednak tego
dnia chłopakom brakowało skuteczności. Podczas zmagań
ligowych rozegrali 8 meczów, z których odnieśli 6 zwycięstw
i 2 porażki.
Jest to pierwszy tak duży sukces od powstania sekcji
młodzieżowych Kolektywu. Chłopcy zapracowali na to
ciężką, systematyczną pracą na treningach i meczach.
Początki nie były łatwe, podczas pierwszych meczów po
założeniu sekcji schodziliśmy z boiska jako przegrani,
jednak drużyna się nie załamywała i ciężko pracowała, aby
dorównać innym zespołom. Obecnie młodzi sportowcy
rozwijają się bardzo dobrze, a co najważniejsze mają
ogromny zapał do tego, co robią. Mamy w naszej gminie
naprawdę bardzo zdolne dzieci, z czego trzeba się cieszyć.
Sport, oprócz umiejętności technicznych i motorycznych, na
pewno uczy ich charakteru, obowiązkowości czy radzenia
sobie z porażką i emocjami.
Po ciężkim sezonie dzieci udają się na miesięczny „urlop”.
Do treningów i zmagań ligowych wracamy w sierpniu.

,,NOCE I DNIE” BUDUJĄ
KAPITAŁ SPOŁECZNY
Chcąc zaktywizować mieszkańców gminy
Wodynie i powiatu siedleckiego,
jednocześnie pobudzić integrację
międzypokoleniwą w obszarze kultur y Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Wodyńskiej złożyło w 2016 r. ofertę realizacji zadania
publicznego w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich. Udało się pozyskać środki ﬁnansowe na
kontynuację zapoczątkowanego w 2016 roku zadania
upamiętniającego 40 rocznicę wyemitowania ﬁlmu ,,Noce
i Dnie. To wydarzenie trwale zapisało się w naszą historię, a
realizacja niniejszego projektu pozwoli na promowanie
gminy Wodynie poprzez ﬁlm ,,Noce i dnie” oraz podjąć
szerszą współpracę z podmiotami, które zajmują się kulturą
i turystyką. Wreszcie w maju ruszyliśmy z realizacją
projektu pt: ,,Noce i dnie budują kapitał społeczny”.

Moim zdaniem…
Wypowiedź Adama Pawlaka, Wiceprezesa
Stowarzyszenia Kolektyw Oleśnica
Przed rozpoczęciem obecnego sezonu nikt w klubie nie myślał
o awansie do ligi okręgowej! Celem był kolejny pewny sezon,
a próba ataku na LO miała nastąpić za rok. Sukces przyszedł rok
wcześniej, z czego się bardzo cieszymy. Ojcem sukcesu niewątpliwie jest nasz prezes, trener i kapitan w jednej osobie - Kamil
Stanisławowski. To on spędza masę prywatnego czasu zimą na
hali, wiosną i jesienią na orliku, a latem na boisku. To dzięki
niemu dziś mamy to, co mamy! Nam pozostało wspierać
i pielęgnować to, co wypracowaliśmy. Dziś rozpiera nas duma!
W przyszłość również patrzymy z uśmiechem! Sportowo jest
bardzo dobrze, a już niebawem, dzięki świetnej współpracy klubu
z Urzędem Gminy Wodynie, poprawi się infrastruktura obiektu.
Już trwają pracę nad sanitariatem, a jesienią przy boisku powinny
powstać trybuny na 100 osób. Wiele rzeczy również robimy sami!
Dla przykładu, ostatnio zamontowaliśmy piłkochwyt i ławki
rezerwowych. Środki zbieramy wśród mieszkańców i sponsorów
i dajemy dużo naszej pracy. Nie czekamy tylko na gotowe!

Wyniki meczów ligowych:
Piorun Lipówki – Kolektyw Oleśnica 2:1
Kolektyw Oleśnica – Orzeł Unin 2:1
SEMP Pogoń Siedlce – Kolektyw Oleśnica 0:6
Kolektyw Oleśnica – Wilga Miastków 7:3
Kolektyw Oleśnica – Piorun Lipówki 3:5
Orzeł Unin – Kolektyw Oleśnica 1:2
Kolektyw Oleśnica – SEMP Pogoń Siedlce 6:2
Wilga Miastków – Kolektyw Oleśnica 1:2
Kamil Stanisławowski

FAKTY GOSPODARCZE
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
SERWIS KOMUNALNY
28 czerwca br. w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie odbyło się
Walne Zebranie Członków Spółdzielni Socjalnej Serwis
Komunalny z siedzibą w Wodyniach, podczas którego członkowie
rozpatrzyli i przyjęli sprawozdanie z działalności za rok 2016.
W Zebraniu uczestniczyli: Starosta siedlecki, Dariusz Stopa,
Prezes Zarządu Spółdzielni Michał Gajowniczek oraz
przedstawiciele Gminy Wodynie: Wojciech Klepacki i Hubert
Pasiak.
Tego samego dnia odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Wodynie, której porządek obrad obejmował m.in. przedstawienie
sprawozdania Zarządu Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny
z Siedzibą w Wodyniach z działalności w 2016 roku. W sesji wziął
udział Starosta siedlecki, Pan Dariusz Stopa, który jako przedstawiciel członka spółdzielni, Powiatu Siedleckiego przedstawił zebranym korzyści z powołania spółdzielni, zrelacjonował współpracę Powiatu ze spółdzielnią oraz Gminą Wodynie oraz przedstawił kilka pomysłów na rozwój spółdzielni.
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Zaprosiliśmy do współpracy partnerów: Firmę Dworskie Smaki oraz GOK w Wodyniach. Stowarzyszenie
Descartes, LGD Ziemi Siedleckiej oraz Stowarzyszenie
Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
(SOKIAL) pomogły w przygotowaniu niniejszej oferty oraz
wspierają powstawanie szerokiego partnerstwa na rzecz
promocji regionu poprzez Noce i Dnie. Również wodyński
Uniwersytet III Wieku wspiera nas w realizacji poszczególnych zadań.
Pierwszymi efektami realizacji zadania są warsztaty
fotograﬁczne i wizażu skierowane do młodzieży oraz sesja
zdjęciowa pt : ,,Noce i Dnie”- reaktywacja , które odbyły się
w Seroczynie na terenie byłego Gospodarstwa Rolnego.
Efekty będzie można podziwiać na stoisku projektu podczas
Dni Gminy Wodynie.
Patronat nad projektem objął wójt Gminy Wodynie.
Dorota Pankowska
Koordynator projektu, TPZW

Projekt doﬁnansowany
ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich

Z WIZYTĄ W WODYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
12 czerwca 2017 r. w Wodyniach miało miejsce spotkanie
samorządowców z terenu powiatów: siedleckiego i sokołowskiego,
dotyczące spółdzielni socjalnych osób prawnych. Dla Spółdzielni
Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach, jak i podmiotów, które ją tworzyły (Gmina Wodynie, Powiat Siedlecki)
wizyta miała bardzo duże, wręcz symboliczne znaczenie! Oto do
Wodyń, po zaledwie ponad roku funkcjonowania spółdzielni,
przyjeżdża kilkunastoosobowa grupa samorządowców, aby się
uczyć z jej doświadczenia. Szefem delegacji był Starosta Sokołowski, Pan Leszek Iwaniuk, a towarzyszyli mu m.in.: Burmistrz
Kosowa Lackiego, Pan Jan Słomiak, Wójt Gminy Repki, Pani
Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz oraz samorządowcy z terenu
gmin: Kosów Lacki, Jabłonna Lacka, Repki, Sterdyń i Powiatu
Sokołowski. Goście byli pod wrażeniem funkcjonowania
spółdzielni i możliwości rozwoju.
Wizyta studyjna, to nie tylko czerpanie wiedzy od bardziej
doświadczonych. To przede wszystkim wspólne dzielenie się
pomysłami i doświadczeniem, szukanie inspiracji, nowych idei...
To były dobre rozmowy o nowych spółdzielniach socjalnych
i przyszłej współpracy...
Na zakończenie wizyty, Pan Starosta Iwaniuk nieco żartobliwie
podkreślił, iż będąc pod wrażeniem „sensowności pomysłu,
zaradności Pana Prezesa i zaangażowania samorządów”, postara
się „z pomocą młodych, wodyńskich samorządowców u siebie
utworzyć nie gorszą spółdzielnię”.
Organizatorami wizyty byli: siedlecki Ośrodek Wspierania
Ekonomii Społecznej oraz Urząd Gminy Wodynie.
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„NUTKI I STROFKI DLA MOJEJ MAMY”
Pomysł organizowania artystycznych przeglądów pod
ogólnym tytułem „Nutki…” zrodził się w ubiegłym roku.
W listopadzie zorganizowaliśmy „Nutki wolności”, a w styczniu
„Betlejemskie nutki”. To, co dobre, zawsze zasługuje
na kontynuację: Dzień Mamy stał się piękna okazją dla kolejnego
Przeglądu. Tym razem na naszej scenie pojawili się najmłodsi
artyści…
Do udziału w Przeglądzie zaprosiliśmy przedszkolaczków
i uczniów klas pierwszych. Formuła została nieco poszerzona
i obok „nutek” pojawiły się też „stroi” Mówiąc prościej: artyści
nie tylko śpiewali, ale również recytowali… Nasza sala
widowiskowa kolejny raz okazała się trochę zbyt ciasna Wcale
nas to jednak nie martwi, a wprost przeciwnie: oby tak częściej!
Jako pierwsze, na naszej scenie, pojawiły się dzieci z przedszkola
w Wodyniach. W najmłodszej grupie wystąpili Błażej
Chromiński, Paulinka Śledź, Kaja Belka, Filip Sitarz, Wiktoria
Parobczy i Karolinka Puchalska. W grupce pięciolatków
wystąpili Ola Pawlak, Marcel Świderski, Paulinka Kublik,
Szymon Adamiak i Kacper Kluczek, a „zeróweczkę” reprezentowali Oliwier Firek, Nikolka Rogala, Oliwka Urbanek i Julia
Kluczek. Wszystkie prezentacje poprzedzone były zapowiedzią,
a kończyły się… niezmiennie wielkimi brawami.
Pięknie wystąpiły również dzieci z przedszkola i szkoły
w Seroczynie: Lenka Tomczak, Nikola Polak, Agatka Piekut,
Szymon Kluczek, Ala Świerczewska, Ola Świtek, Ola Majek,
Lenka Kublik, Julia Szostek, Przemek Tomaszewski i Oliwka
Maślankiewicz. Widownia ciągle reagowała uśmiechem,
wzruszeniem i brawami…
Podobnie było w przypadku dzieci ze szkoły w Rudzie
Wolińskiej, które wystąpiły „w składzie”: Gosia Gajowniczek, Ola
Zbieć, Julia Śledź, Damian Żydak, Kacper Będkowski, Marcin
Komar, Anetka Cabaj, Hubert Żydak, Kinga Zielińska i Zosia
Piwowarczyk. Występ Zosi zakończył prezentacje dzieci, a na
scenie pojawił się Piotr Gr yczka z krótkim recitalem
pianistycznym.
Na zakończenie spotkania wszyscy wykonawcy otrzymali
pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a mamy mogły
skorzystać z niespodzianek przygotowanych przez konsultantki
„Mary Kay”.
W Przeglądzie wzięło udział aż trzydzieścioro pięcioro
dzieci! Było to dla nich naprawdę wielkie przeżycie i – mamy
nadzieję – ważne doświadczenie sceniczne. Być może zaowocuje
ono w przyszłości kontynuacją sukcesów odnoszonych przez
dzieci z naszej gminy w rozmaitych konkursach np. recytatorskich.
Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom i rodzicom,
którzy pomogli w przygotowaniu kolejnego już przeglądu.
Bez Państwa pomocy nic by się nie udało tak, jak się udało!
Do zobaczenia na kolejnym przeglądzie!

MAKUSZYŃSKI W WODYNIACH PODSUMOWANIE PRACY SEKCJI
Wiosna to tradycyjnie apogeum sezonu recytatorskiego.
MUZYCZNEJ
To właśnie teraz odbywają się kolejne etapy bardzo popularnego
Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego. W tym
roku odbywa się on już po raz trzydziesty czwarty. Nasza scena,
podobnie jak w ubiegłym roku,
była gospodarzem etapu
gminnego tego konkursu.
Do udziału w eliminacjach gminnych XXXIV Konkursu
Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego szkoły zgłosiły
26 uczestników, którzy przybyli do naszego Ośrodka w czwartek,
27 kwietnia. Punktualnie o godz.9.00 dyr. Janusz Eleryk powitał
wszystkich gości: recytatorów i opiekunów, a następnie
przedstawił Komisję Konkursową, która pracowała w składzie:
Halina Tunkiewicz (instruktor MOK w Siedlcach), Dorota
Todorska (od 1 maja dyrektor GOK w Suchożebrach) oraz Iwona
Brodzik ( dyrektor GBP w Kobiałkach).
Pięknie udekorowana i oświetlona scena stwarzała idealny
nastrój i do recytowania, i do słuchania. Jako pierwsi pojawili się
na niej uczniowie klas I-III W tej grupie zaprezentowali się:
Bartosz Adamiak i Liliana Składanowska ze szkoły w Rudzie
Wolińskiej, Emilia Kania, Anna Świder, Dawid Płatek, Arkadiusz
Kania, Patrycja Jaroń i Bartosz Ożarek ze szkoły w Seroczynie
oraz Aleksander Cizio, Amelia Kublik, Julia Śledź i Jan Soćko ze
szkoły w Wodyniach.
W kategorii klas IV-VI wystąpiło czternastu recytatorów.
Na naszej scenie, w tej kategorii, wystąpili: Bartosz Żydak,
Grzegorz Kublik, Donata Dzik, Małgorzata Kublik i Weronika
Komar ze szkoły w Rudzie, Paweł Eleryk, Kinga Ośko, Maria
Świerczewska, Julia Kania (S) i Julia Kania (K) ze szkoły
w Seroczynie oraz Anastazja Wróbel, Natalia Kiełczykowska,
Maja Próchnicka i Oliwia Rogala ze szkoły w Wodyniach. Czas
mijał bardzo szybko i już około godziny 11.30 na scenie pojawił
się ostatni wykonawca.
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury udało się na
obrady, a uczestników konkursu, wraz z opiekunami,
zaprosiliśmy na pyszną pizzę do pani Grażyny Sitarz, która - jak
zwykle - pomogła nam w tym obszarze przygotowań
i organizacji. Emocje korzystnie wpłynęły na apetyty i kolejne
kawałki pizzy szybko znikały ze stołów
No i wreszcie nadszedł moment ogłoszenia wyników! Pani
Halina Tunkiewicz udzieliła wszystkim recytatorom dobrych rad
na przyszłość. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom
i długopis, a na laureatów i wyróżnionych czekały również
atrakcyjne nagrody książkowe ufundowane przez naszą Gminną
Bibliotekę.
W kategorii klas I-III podium opanowali uczniowie
z Wodyń. Pierwsze miejsce zajęła Julia Śledź, drugie Aleksander
Cizio, a trzecie Amelia Kublik. Wyróżnieni zostali Patrycja Jaroń
(Seroczyn), Jan Soćko (Wodynie) i Bartosz Adamiak (Ruda
Wolińska).
W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce wyrecytował Paweł
Eleryk ze szkoły w Seroczynie. Jury przyznało dwie drugie
nagrody, które otrzymały Maria Świerczewska (Seroczyn)
i Anastazja Wróbel (Wodynie). Miejsce trzecie zajęła Kinga Ośko
(Seroczyn), a wyróżnione zostały Julia Kania (Seroczyn), Maja
Próchnicka (Wodynie) i Donata Dzik (Ruda Wolińska).

„Między nami talentami” – taki tytuł nadaliśmy koncertowi,
który był podsumowaniem pracy sekcji muzycznej naszego
Ośrodka, a odbył się 23 czerwca o godz. 18.00. Przypominamy, że
w ramach sekcji odbywają się zajęcia nauki gry na instrumentach: pianinie i gitarze. W mijającym roku sekcja znacznie
się powiększyła, szczególnie w grupie gitary. W sumie
w zajęciach prowadzonych przez p. Krzysztofa Izdebskiego
uczestniczy 15 osób! To naprawdę nie jest zły wynik…
Wszyscy uczestnicy zajęć wystąpili w koncercie, podczas
którego zaprezentowali widowni przygotowane utwory.
Na scenie pojawiali się kolejno: Patryk Wojewódzki, Amelia
Kublik, Weronika Michalczyk i Julia Wróbel – pianino; Anna
Piwowarczyk, Natalia Kiełczykowska, Weronika Michalczyk,
Weronika Reda, Julita Stefaniak, Maria Świerczewska, Weronika
Reda, Bartosz Ożarek, Julia Kania, Anastazja Wróbel i Julia
Sabak – gitara. Swoje wokalne uzdolnienia zaprezentowali:
Dawid Polak, Anastazja i Julia Wróbel oraz Julia Kania.
W koncercie wystąpiły również panie z zespołu „Wolenianki”
oraz Patrycja Wróbel, której akompaniował na pianinie Piotr
Gryczka.
To był piękny wieczór w naszym Ośrodku…Wszystkim
uczestnikom gratulujemy pięknych prezentacji, a Panu
Krzysztofowi Izdebskiemu dziękujemy za cały rok pracy. Mamy
nadzieję, że od września sekcja muzyczna „rozrośnie się” jeszcze
bardziej!

SPOTKANIA Z FILHARMONIĄ
Za nami kolejny sezon wspaniałych spotkań z „żywą”
muzyką w ramach współpracy z Filharmonią Narodową.
Wyprawa na koncert jest dla nich niełatwym zadaniem,
podobnie jak wybór odpowiedniego repertuaru. „Spotkania
z Muzyką” – dla młodych i zupełnie małych melomanów, dla ich
nauczycieli i rodziców – są szansą na rozwijanie muzycznych
zainteresowań. Pozwalają obcować z muzyką różnych okresów
historycznych, poznawać jej gatunki i style, podpatrywać grę
muzyków, a nawet ruchy tancerzy, w końcu doświadczać emocji,
jakie rodzą się podczas kontaktu z żywą sztuką. Niezależnie
od czasu powstania prezentowanej muzyki i od tematyki
koncertów, wszystkie audycje mają charakter kameralny,
co zmniejsza dystans pomiędzy sceną a widownią, między
wykonawcami, a słuchaczami. Wszystkie spotkania – a w każdym
sezonie jest ich dziesięć – prowadzone są przez prelegenta, który
dzieli się swoją wiedzą muzyczną i pomaga lepiej zrozumieć
„język muzyki”.
W koncertach, które odbywały się w Gminnym Ośrodku
Kultury uczestniczyły przede wszystkim dzieci z przedszkola
i szkoły w Wodyniach, ale również klasa V ze szkoły
w Seroczynie. Na jeden z koncertów dotarły także seroczyńskie
przedszkolaki.
Edukacja muzyczna i kulturalna jest niezwykle ważna
dla kształtowania wrażliwości młodego człowieka. Dlatego też,
począwszy od września, „Spotkania z Muzyką” będą obywać się
również w szkole w Seroczynie (6 spotkań) i Rudzie Wolińskiej
(4 spotkania). Z pewnością ułatwi to dzieciom z tych szkół
dostęp do prawdziwej sztuki.

ŻEGNAJ SZKOŁO…
WITAJCIE WAKACJE!!!
W tym roku szkoły postanowiły świętować Dzień Dziecka
we własnym zakresie. W tej sytuacji GOK postanowił
zorganizować imprezę – „zamiennik”, która została zaplanowana
na ostatni tydzień roku szkolnego, kiedy w szkołach panuje już
trochę „wakac yjne” rozluźnienie. Do udziału w tym
integracyjnym pikniku zaproszeni zostali najmłodsi uczniowie
naszych szkół, a także przedszkolaki i po prostu: rodzice
ze swoimi pociechami.

W środę, 21 czerwca, Już przed godziną dziewiątą na boisko
w wodyńskim parku zaczęli przybywać pierwsi goście. Pogoda
dostosowała się do radosnego nastroju i od rana towarzyszyło
nam słońce i błękitne niebo. Na początku kilka słów powitania
do dzieci i opiekunów skierowali Dyrektor GOK Janusz Eleryk
i Wójt Wojciech Klepacki. No a potem zaczęła się prawdziwa
zabawa! Jedni szaleli na placu zabaw, gdzie stanęły kolorowe
„dmuchańce”. W tym czasie drudzy mogli poznawać tajniki
działania strażackiego sprzętu gaśniczego i ratunkowego.
Z pewnością nikt się nie nudził! A słoneczko cały czas pięknie
świeciło! Finałem naszego spotkania był super koncert Małej
Orkiestry Dni Naszych. Melodyjne i mądre piosenki wraz
zespołem śpiewali właściwie wszyscy: i duzi, i mali, i nauczyciele,
i panowie strażacy…Zabawa była super! Po koncercie niektórzy
musieli nas już opuścić, ale jeszcze przez ponad pół godziny
trwało szaleństwo na zjeżdżalniach…
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam
w organizacji tego dnia! Dyrektorom szkół, nauczycielom,
druhom strażakom z OSP w Wodyniach i Rudniku Małym,
Prezesowi i pracownikom Spółdzielni Serwis Komunalny,
Prezesowi „CENTRUM” i panu ratownikowi, Komendantowi
Komisariatu Policji i Panom policjantom. A przede wszystkim
dziękujemy dzieciom: za uśmiech, za radość, za wspólną zabawę!
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RADOSNE WARSZTATY Z GMINNYM OŚRODKIEM
KULTURY W WODYNIACH

P O KO L O RU J

:

Twórczo, pomysłowo i radośnie… tak wyglądały zajęcia
zorganizowane przez instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury
w Wodyniach. W ostatnich trzech miesiącach odbyło się
18 warsztatowych spotkań. Pracowaliśmy w Pawilonie
Turystycznym w Woli Wodyńskiej, Rudniku Małym, a także
w naszym ośrodku w Wodyniach. Tematyka zajęć była zróżnicowana i uzależniona od wydarzeń w kalendarzu, np. wspólnie
przygotowaliśmy prezenty dla mamy i taty z okazji ich święta.
Zorganizowane zostały spotkania poświęcone ekologii, powstały
makaronowe ozdoby i dekoracje, a z okazji Dnia Dziecka
przenieśliśmy się w świat bajkowych inspiracji.
Zachęcamy dzieci do przybywania na nasze warsztatowe
spotkania plastyczne, także w okresie wakacji (zgodnie z opublikowanym kalendarzem)! Umożliwiają one wszechstronny
rozwój dzieci dzięki wykorzystaniu różnorodnych, często nowych
technik i są okazją do wspólnej zabawy. Udział w warsztatach jest
oczywiście bezpłatny! Zapraszamy!

DOWCIPY RADNEGO:
**************
Wędkarz telefonuje do kolegi:
- Wpadnij do mnie jutro, pojedziemy na ryby.
- Ale ja nie potraﬁę łowić! – odpowiada.
- Co w tym trudnego: nalewasz i pijesz!

Sprawdź naszą ofertę!

**************
Małżeństwo świętuje szóstą rocznicę ślubu.
- Muszę ci kochanie coś wyznać - mówi mąż - Jestem
daltonistą.
- Ja też chciałabym ci coś wyznać - mówi żona Nie jestem z Lublina, jestem z Mozambiku.

www.gok-wodynie.pl
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