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PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

"PRZEGLĄD WODYŃSKI" WYDANY JEST ZE ŚRODKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

TOBIE, POLSKO NIEPODLEGŁA…
Powoli kończy się 2018 rok. Odpływa w przeszłość i już niedługo stanie się wspomnieniem. Z całą pewnością dla wielu z nas
pozostanie rokiem w kolorach bieli i czerwieni, rokiem szczególnym i wyjątkowym, Rokiem Niepodległej. Myśl o Niepodległej
towarzyszyła nam w kolejnych miesiącach mijającego roku.
Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych przy nowo
powstałym pomniku w Wodyniach, Festyn
3 Maja w Seroczynie, Dożynki Powiatowe,
które odbyły się w naszej gminie czy kolejne
obchody rocznicy Bitwy pod Wolą Wodyńską
i wiele innych uroczystości prowadziły nas ku
dacie 11 listopada i obchodom Stulecia Odzyskania Niepodległości. Temat ten niewątpliwie
zdominował bieżący numer naszego samorządowego pisma.

„Gdyby każda noc w naszym życiu
mogła być jak noc Bożego Narodzenia...”,
a świąteczny czas spędzony w gronie najbliższych
napełniał serca pokojem, radością i nadzieją.
Niech przy świątecznym stole nie zabraknie
światła i ciepła rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok pomaga zrealizować wszystkie plany i marzenia.
Dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro,
składają:
Wójt Gminy Wodynie
Wojciech Klepacki
wraz z Pracownikami Urzędu

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk
wraz z Radnymi

Świętowaniu przez Polaków Jubileuszu Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości towarzyszyły w mijającym roku wybory
samorządowe. Po raz pierwszy wybraliśmy władze gmin i miast,
powiatów i województw na pięcioletnią kadencję. O tym, jak
przedstawiają się wyniki wyborów w gminie Wodynie można
przeczytać w naszym raporcie na stronach 2-3.
W numerze znajdziecie również Państwo krótkie podsumowanie kadencji 2014-2018, informacje dotyczące zmian kadrowych
w Urzędzie Gminy Wodynie i wiele innych, ciekawych informacji. Zachęcamy do lektury!
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WYKAZ RADNYCH

WÓJT GMINY WODYNIE - WYNIKI WYBORÓW
Nazwisko
i Imiona

KLEPACKI
WOJCIECH

KLUCZEK
ZBIGNIEW

Wiek

34

48

Mieszkańców:
Wyborców:

Wykształcenie

wyższe

wyższe

Nazwa komitetu

Poparcie

KOMITET WYBORCZY
POLSKIE STRONNICTWO
LUDOWE

KOMITET WYBORCZY
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

4 453
3 631

1632

375

Członek partii

Miejsce
zamieszkania

Polskie
Stronnictwo
Ludowe

Oleśnica

Prawo
i Sprawiedliwość

Frekwencja:

Seroczyn

%
głosów

81,40%

KADENCJA 2014-2018

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Bieniek Andrzej
Dadacz Adam
Gasek Stanisław
Kiełczykowski Tomasz
Kostyra Wojciech
Lewandowska Anna
Lewandowski Damian

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Michalczyk Mirosław
Osiak Eugeniusz
Pietrasik Marian
Polak Ryszard
Polak Teresa/Ośko Tomasz
Polak Zygmunt
Wideńska Ewa

Markiewicz Grażyna

18,60%

56,07%

WYWIAD Z WOJCIECHEM KLEPACKIM,
WÓJTEM GMINY WODYNIE
Panie Wójcie, gratulujemy przekonującego
zwycięstwa w wyborach samorządowych!

W.K. Dziękuję! Przede wszystkim zaś dziękuję Wyborcom,
którzy zdecydowali się oddać swój głos na mnie oraz na kandydatów na radnych, których popierałem! Wyniki wyborów w naszej
gminie to dowód, że Mieszkańcy zaufali mojej wizji kontynuacji
rozwoju gminy Wodynie.

Pamiątkowe zdjęcie Rady Gminy Wodynie VII Kadencji

Jak ocenia Pan wyniki wyborów w innych szczeblach samorządu? Wyniki wyborów w powiecie
czy województwie są dla Pana zapewne bardzo
ważne…

W.K. Myślę, że swoim dotychczasowym działaniem udowodniłem, iż potrafię współpracować ze wszystkimi. Kiedy wymaga
tego interes gminy Wodynie i jej Mieszkańców, jadę do Siedlec czy
Warszawy i rozmawiam z każdym, kto może pomóc. Nie jest
ważne czy minister jest z tej czy innej opcji politycznej, gdyż jeśli
jest w stanie nam pomóc, jest zawsze z naszej opcji. Nie można
dać się zwariować temu, co oglądamy w telewizji. Mimo, iż
przynależę do partii politycznej, uważam, że na poziomie
samorządu gminnego czy powiatowego polityka partyjna nie
powinna mieć znaczenia. Niejednokrotnie to udowodniłem
swoimi czynami, na przykład decyzjami kadrowymi.

Tak mówią niemal wszyscy politycy, ale w praktyce nie wygląda to tak idealistycznie. Podczas
Pana pierwszej kadencji padał argument,
że skutecznie wykorzystuje Pan sytuację,
że w powiecie i województwie rządzi Pana opcja
polityczna.

W.K. Tak, padały nawet słowa, że gmina Wodynie „jest podłączona do kroplówek”. Czy to źle? Zarówno cztery lata temu, jak
i w trakcie ostatniej kampanii wyborczej podkreślałem, że moja
wizja sprawowania urzędu oparta jest na współpracy z każdym,
kto może nam pomóc się rozwijać, obiecywałem aktywność
w pozyskiwaniu dotacji na inwestycje. Ostatnie cztery lata były
dla mnie okresem ciężkiej pracy, ale również satysfakcji
z licznych owoców działalności Urzędu, którym kieruję. Zrealizowane inwestycje, to nie tylko efekt doskonałej współpracy
z powiatem i województwem, ale również rezultat ciężkiej pracy
całego Urzędu Gminy przy pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji
z różnych źródeł, również z ministerstw. Rozumiejąc jednak
intencje pytania, powiem tak: w województwie władza się właściwie nie zmieniła i bardzo liczę na kontynuację dobrej współpracy.
Mamy wiele projektów, które trzeba zrealizować, w tym oczywiście dokończenie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 803.

2

Natomiast zmieniła się władza w powiecie siedleckim. Byłem już
u nowego Starosty, długo rozmawialiśmy o priorytetach
inwestycyjnych naszych samorządów i jestem dobrej
myśli. Ze swojej strony mogę obiecać, że będę przekonywał Radę Gminy do wspierania inwestycji powiatowych na terenie gminy Wodynie.

Również w Urzędzie Gminy po wyborach spore zmiany?

W.K. Tak, ale nie mają one żadnego związku
z wyborami. Przede wszystkim jest nowy Zastępca
Wójta Gminy Wodynie. 29 listopada 2018 r.
odbyła się II sesja Rady Gminy Wodynie
VIII kadencji, w trakcie której w obecności radnych, sołtysów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych raz jeszcze podziękowałem
za owocną współpracę dotychczasowemu Zastępcy Wójta,
Hubertowi Pasiakowi oraz
przedstawiłem Marlenę Paczek, która od 1 grudnia br.
pełni funkcję Zastępcy Wójta Gminy Wodynie oraz
jednocześnie Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach.

Możemy prosić o kilka
słów na temat Pana
najbliższej współpracowniczki?

W.K. Przede wszystkim jest świetnie
wykształcona. Uzyskała tytuł zawodowy magistra prawa. Ukończyła
również studia podyplomowe w zakresie rachunkowości oraz
posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Mimo młodego wieku posiada też duże doświadczenie zawodowe. Od 2010 r. pracuje w samorządzie, a w 2014 r. objęła stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Domanicach. Pełni funkcję Radnej w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej, gdzie się poznaliśmy. Jest dobrze przygotowana do piastowania tak ważnych stanowisk, jak Zastępca Wójta
czy Kierownik GOPS.

Dotychczasowy Zastępca odchodzi do innego
samorządu? Jaki jest powód tej zmiany?

W.K. Zwycięskiej ekipy się nie zmienia... Tak się mówi
i jest to rozważne podejście w zarządzaniu, jednak życie
przynosi różne scenariusze. Jak wszyscy wiemy, były
Zastępca Wójta mieszka w gminie Zbuczyn, co wiązało się
z długimi dojazdami do Wodyń. Wiemy też, że jest prezesem LGD Ziemi Siedleckiej oraz prezesem Stowarzyszenia SOKIAL, jednej z największych organizacji w naszym
regionie, a pewnie też na całym Mazowszu. Łączenie tych
wszystkich funkcji było dla niego trudne, jednak podkreślam, że byłem zadowolony z jego pracy. Nowa jakość
współpracy z organizacjami pozarządowymi,
wodyńska spółdzielnia socjalna, liczne
dofinansowania, to w dużej mierze jego
zasługa. Pozostawił u nas po sobie trwały
ślad i za to powinniśmy być mu wdzięczni.
Z tego, co mówi, zamierza poświęcić się
teraz swojej działalności w organizacjach pozarządowych. Mam nadzieję,
że z pożytkiem również dla gminy
Wodynie.

Piszemy w tym numerze
o najnowszym rankingu
Wspólnoty "Samorządowi
liderzy
inwestycji
2015-2017". Gratulujemy
kolejnego awansu naszego
samorządu w tym rankingu!

W.K. Zawsze można wymieniać wiele
inwestycji i dofinansowań, co widzieliśmy szczególnie w okresie niedawnej kampanii wyborczej.
Jednak ranking Wspólnoty pokazuje obiektywnie, w którym miejscu byliśmy, gdy obejmowałem stanowisko Wójta Gminy Wodynie i gdzie
jesteśmy dziś, u progu nowej kadencji. Wypadamy również
bardzo dobrze na tle innych gmin z powiatu siedleckiego.
Dla mnie osobiście jest to powód do dumy z działań naszego
Zespołu, pracowników Urzędu Gminy Wodynie, którym serdecznie dziękuję za ciężką i przede wszystkim owocną pracę w mijającej kadencji.

Kończy się Rok Niepodległej! Jest Pan zadowolony z obchodów na terenie naszej gminy?

W.K. Bardzo! Przez cały rok wiele się działo w tym obszarze.
Główne uroczystości organizowała Gmina Wodynie i wodyński
GOK, ale warto podkreślić ogromne zaangażowanie szkół
i organizacji pozarządowych na przestrzeni całego roku.
Do końca życia zapamiętam koncert „Ułani, ułani…” Alicji
Majewskiej z towarzyszeniem kompozytora i pianisty Włodzimierza Korcza oraz Strzyżowskiego Chóru Kameralnego.
Dziękując artystom na scenie podkreślałem, że w pewnym sensie
ten koncert był spełnieniem moich marzeń od 2015 r., kiedy
oglądałem w telewizji koncert w Opolu na Festiwalu Polskiej
Piosenki. Napisałem wówczas na Facebook-u, że śpiewa moim
zdaniem największa gwiazda polskiej piosenki. To był początek
mojej pierwszej kadencji. Pomyślałem wówczas, że byłoby
wspaniale gościć ją na Ziemi Wodyńskiej. 10 listopada, gdy
powoli kończyła się moja pierwsza kadencja Wójta Gminy Wodynie spełniło się jedno z moich marzeń!
Marlena Paczek została przedstawiona, jako Zastępca Wójta Gminy
Wodynie podczas II sesji Rady Gminy Wodynie VIII Kadencji

Dziękujemy za rozmowę!
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WYNIKI WYBORÓW
DO RADY GMINY WODYNIE
Okręg
wyborczy

Granice

Zachęcamy do śledzenia obrad!

Imię i nazwisko wybranego radnego

1.

Wodynie: posesje bez ulicy od nr 172 do końca, ul. Kościelna, ul. Leśna,
ul. Newelskiego, ul. Ogrodowa, ul. Polna, ul. Południowa, ul. Serocka,
ul. Siedlecka od nr 61 do końca, ul. Spokojna, ul. Wodna

Tomasz KIEŁCZYKOWSKI

2.

Wodynie: ul. Krótka, ul. Północna, ul. Siedlecka od nr 1 do 60,
ul. Słoneczna, ul. Szkolna, ul. Wolińska

Eugeniusz OSIAK

Brodki, Jedlina

3.
4.
5.
6.

Od sesji Rady Gminy Wodynie I kadencji
można oglądać transmisję na żywo.

Oleśnica

Anita MULARCZYK
Ryszard POLAK

Kaczory, Kamieniec

Artur KLUCZEK

Łomnica, Wola Serocka

Tomasz OŚKO

7.

Seroczyn: posesje bez ulicy od nr 70 do końca, ul. Gliniana,
ul. Koszarowa, ul. Krótka, ul. Leśna, ul. Siedlecka, ul. Szkolna,
ul. Stodolna

Damian LEWANDOWSKI

8.

Seroczyn: ul. Dwernickiego, ul. Mińska, ul. Osiedlowa, ul. Wernera,
ul. Ogrodowa, ul. Kwiatowa

Andrzej BIENIEK

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kochany, Rudnik Duży, Rudnik Mały

Zbigniew JAJSZCZAK

Borki, Żebraczka

Jadwiga PIWOWARCZYK

Kołodziąż

Ewa WIDEŃSKA

Budy, Helenów, Młynki, Ruda Wolińska

Mirosław MICHALCZYK

Czajków, Ruda Szostkowska, Szostek, Toki
Soćki, Wola Wodyńska od Nr 85 do Nr 146

Grażyna MARKIEWICZ
Adam DADACZ

Wola Wodyńska od nr 1 do nr 84 i od nr 147 do końca

Karol NOCEŃ

YOUTUBE.COM
Urząd Gminy Wodynie - transmisja na żywo

WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY WODYNIE
NUMER UCHWAŁY:

DATA PODJĘCIA:

UCHWAŁA W SPRAWIE:

XLII/295/18

14.09.2018

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018 - 2028

XLII/296/18

14.09.2018

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok

XLII/297/18

14.09.2018

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodynie

XLII/298/18

14.09.2018

XLII/299/18

14.09.2018

Zmiany Statutu Gminy Wodynie

XLII/300/18

12.10.2018

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028

XLII/301/18

12.10.2018

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok

XLII/302/18

12.10.2018

XLII/303/18

12.10.2018

Ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków

XLII/304/18

12.10.2018

Przyjęcia do realizacji zadania powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wodynie

XLII/305/18

12.10.2018

Uchylenia uchwały Nr XLII/299/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wodynie

XLII/306/18

12.10.2018

Zmiany Statutu Gminy Wodynie

XLII/307/18

12.10.2018

Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kotuń

Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów
komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Zmiany uchwały Rady Gminy Wodynie nr XXXIX/283/18 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Wodynie

KADENCJA 2018-2023
I/1/18

19.11.2018

Powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem przewodniczącego
i wiceprzewodniczących Rady Gminy Wodynie i ustalenia regulaminu głosowania

I/2/18

19.11.2018

Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wodynie

I/3/18

19.11.2018

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wodynie

I/4/18

19.11.2018

Powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wodynie

I/5/18

19.11.2018

Powołania Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Wodynie

I/6/18

19.11.2018

Powołania Komisji Oświaty, Rolnictwa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wodynie

I/7/18

19.11.2018

Powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wodynie

I/8/18

29.11.2018

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028

I/9/18

29.11.2018

Zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok

I/10/18

29.11.2018

I/11/18

29.11.2018

Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji, na rzecz Gminy Wodynie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
Uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

I/12/18

29.11.2018

Zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/282/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

I/13/18

29.11.2018

Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kotuń

I/14/18

29.11.2018

Przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wodynie
Zmiany Uchwały Nr XXIX/204/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Wzrost kompetencji nadzieją na
sukces" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.1. aktywizacja społeczno-zawodowa

I/15/18

29.11.2018

I/16/18

29.11.2018

Obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2019 r.

I/17/18

29.11.2018

Uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz zwolnień w tym podatku

I/18/18

29.11.2018

Uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. oraz zwolnień w tym podatku

I/19/18

29.11.2018

Zmiany uchwały nr XII/80/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

I/20/18

29.11.2018

Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

I/21/18

29.11.2018

Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wodynie

osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Pełny wykaz uchwał Rady Gminy Wodynie dostępny jest w BIP Urzędu Gminy Wodynie w zakładce prawo miejscowe oraz na stronie
www.prawomiejscowe.pl (link bezpośredni do zbioru uchwał Rady Gminy Wodynie
http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWodynie/tabBrowser/bags//746/Zbi%C3%B3r-uchwa%C5%82-Rady-Gminy-Wodynie)
Oprac. Justyna Masłowska
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INWESTYCJE

PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

PODSUMOWANIE INWESTYCYJNE MINIONEJ KADENCJI
Koszt całkowity
(zł)

Wkład własny
(zł)

Środki
zewnętrzne (zł)

Źródło
środków
zewnętrznych

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości:
Kaczory, Toki, cz. wsi Kamieniec-Oleśnica, Soćki, cz. wsi Wola
Serocka, Wola Wodyńska, Nowiny-Kołodziąż

770000,00

770000,00

0,00

-

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków
P1, P2, P3 we wsi Kołodziąż i część wsi Seroczyn wraz z zasileniem
energetycznym

590022,00

3.

Przebudowa drogi gminnej nr 361215W nr ew. działki 558
w m. Budy

253000,00

4.

Przebudowa drogi gminnej 361201W nr ew. działki 337,
638 na odcinku Ruda Wolińska-Młynki

183000,00

5.

Przebudowa drogi gminnej nr 361221W nr ew. działki 596
Wola Wodyńska - Rosy

96000,00

96000,00

0,00

-

6.

Przebudowa drogi gminnej Nr 361210W nr ew. działki 276
w m. Wola Wodyńska

82000,00

82000,00

0,00

-

7.

Przebudowa drogi gminnej w m. Czajków, działka nr 582

22600,00

22600,00

0,00

-

8.

Przebudowa drogi gminnej w m. Młynki, działka nr 631

28700,00

28700,00

0,00

-

9.

Nadbudowa budynku Zespołu Oświatowego w Wodyniach,
tj. konstrukcji dachu wraz ze zmiana pokrycia dachowego

171800,00

171800,00

0,00

-

10.

Rewitalizacja parku podworskiego oraz budowa linii energetycznej
nn-oświetlenie zewnetrzne w Woli Wodynskiej

153700,00

61800,00

91900,00

PROW

11.

Adaptacja remizy strażackiej w Rudniku Małym na Dom Kultury

270000,00

115207,00

154793,00

PROW

12.

Wykonanie projektu i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-tłocznej z przepompownia ścieków P1 w Seroczynie

96113,00

96113,00

0,00

-

13.

Projekt dobudowy oświetlenia kablowego w m. Wodynie
ul. Ogrodowa oraz dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie
gminy w następujących miejscowościach i ilościach: Oleśnica-5 szt.,
Ruda Wolińska-2 szt., Czajków-1 szt., Seroczyn ul. Leśna-1 szt.,
ul. Ogrodowa-3 szt., Żebraczka 2 szt., Kołodziąż-1 szt., Wodynie
ul. Ogrodowa-5 szt.

43000,00

43000,00

0,00

-

Wykonanie projektu na przebudowę świetlicy wiejskiej
w m. Czajków

7680,00

15.

Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego w Oleśnicy

26000,00

26000,00

0,00

16.

Wykonanie projektu likwidacji oczyszczalni ścieków w Seroczynie

3270,00

3270,00

0,00

-

17.

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Wodyniach

35392,00

19000,00

16392,00

18.

Dotacja celowa dla OSP Rudnik Mały na budowę dachu garażu

22000,00

22000,0014

0,00

WFOŚiGW
-

19.

Zakup kosiarki samojezdnej

14190,00

190,00

0,00

-

L.p.

Nazwa zadania

2015
1.

14.

425900,00

PROW

153000,00

100000,00

FOGR

183000,00

0,00

-

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica, cz. m. Wodynie
i Wola Wodyńska

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na przebudowę
drogi powiatowej nr 3648 Wodynie - Olszyc Włościański na
odcinku Wodynie Wola Wodyńska

130000,00

130000,00

0,00

-

39.

Wykonanie projektu przebudowa ulicy Leśnej w m. Seroczyn

297000,00

121559,00

175441,00

PROW

40.

Przebudowa cz. drogi gminnej nr 361213W Ruda Wolińska
Czajków

455469,00

179950,08

275518,92

41.

Przebudowa drogi gminnej nr 361210W nr ew. dz, 359 Wola
Wodyńska-Oleśnica

600963,00

218571,00

382392,00

42.

Rozbudowa ul. Newelskiego oraz ul. Spokojnej w Wodyniach

480000,00

330000,00

150000,00

FOGR

43.

Wykonanie projektu i przebudowa drogi nr ew. 476 w m. Borki

349212,00

140495,00

208717,00

PROW

44.

Przebudowa drogi gminnej w Helenowie

33458,00

33458,00

0,00

-

45.

Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rudzie
Wolińskiej

104957,00

104957,00

0,00

-

46.

Wykonanie monitoringu: na działkach gminnych, w Szkole
Podstawowej w Rudzie Wolińskiej, w Szkole Podstawowej
w Wodyniach, w Szkole Podstawowej w Seroczynie

29505,00

29505,00

0,00

-

47.

Wykonanie projektu modernizacji oświetlenia drogowego w
miejscowościach Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Oleśnica,
Wodynie, Seroczyn, Kołodziąż, Żebraczka

32000,00

32000,00

0,00

-

48.

Wykonanie projektu i rozbudowa budynku na dz. nr ew. 321
w m. Kołodziąż z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz
pomieszczenia OSP

387817,00

387817,00

0,00

-

49.

Remont cmentarza wojennego w Woli Wodyńskiej

204240,00

45500,00

158740,00

Minister
Kultury

50.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na rozbudowę
drogi powiatowej nr 3648W Wodynie - Olszyc Włościański
w miejscowości Wola Wodyńska

100000,00

100000,00

0,00

-

51.

Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Wodyniach

36000,00

36000,00

0,00

-

52.

Przebudowa drogi gminnej-ul. Polnej w m. Wodynie

30000,00

30000,00

0,00

-

53.

Przebudowa drogi gminnej nr ew. dz. 486 w m. Borki

35500,00

35500,00

0,00

-

2641371,00

544247,00

1022124,00

PROW

PROW
PROW

2018
7680,00

0,00

-

2016
20.

38.

1114181,00

284428,00

0,00

54.

Wykonanie projektu i analizy efektywności kosztowej z rozbudowa
gospodarki wodnościekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik
Mały, Żebraczka gmina Wodynie

55.

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 803 w zakresie budowy chodnika na odcinku
od km 33+904 do km 34+315 dł. 0,411 km w m. Seroczyn

42000,00

42000,00

0,00

-

56.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na rozbudowę
drogi powiatowej nr 3648W Wodynie - Olszyc Włościański
w m. Wola Wodyńska

300000,00

300000,00

0,00

-

57.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na przebudowę
drogi powiatowej nr 2259W Jeruzal – Dębowce - Wodynie
na odcinku Wodynie-Brodki

160000,00

160000,00

0,00

-

58.

Wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej nr 361211W
Oleśnica-Kamieniec

30000,00

30000,00

0,00

-

-

21.

Przebudowa schodów w Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej

23000,00

23000,00

0,00

-

22.

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 803 w m. Ruda Wolińska

38000,00

38000,00

0,00

-

23.

Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Oleśnica na odcinku 25+185
do km 26+650

35000,00

35000,00

0,00

-

59.

Wymiana pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi
na budynku OSP w Seroczynie

153773,00

153773,00

0,00

24.

Przebudowa drogi gminnej nr 361217W Toki-Kamieniec

566467,00

209564,00

356903,00

FOGR

60.

Zakup urządzenia na plac zabaw w miejscowości Seroczyn

23030,00

13030,00

10000,00

MIAS

25.

Wykonanie projektu na przebudowę ul. Osiedlowej w m. Seroczyn

12000,00

12000,00

0,00

-

61.

Modernizacja terenów rekreacyjnych w m. Oleśnica, gm. Wodynie

57300,00

25485,00

31815,00

LEADER

26.

Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w następujących
miejscowościach: Seroczyn, Oleśnica, Wola Serocka, Łomnica,
Wodynie

87000,00

87000,00

0,00

-

62.

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Seroczyn

97000,00

97000,00

0,00

-

63.

7000,00

7000,00

0,00

-

27.

Wykonanie projektu i rekultywacja gminnego składowiska
bezpieczne i obojętne dla Gminy Wodynie, powiat siedlecki,
woj. mazowieckie

268965,00

34993,34

116985,83

WFOŚiGW

Wykonanie projektu modernizacji oświetlenia drogowego
w m. Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Oleśnica, Wodynie,
Seroczyn, Kołodziąż, Żebraczka

64.

Wodynie kraina Nocy i Dni (Witacze)

46000,00

16731,00

29269,00

LEADER

28.

Opracowanie projektu kanalizacji dla miejscowości: Rudnik Duży,
Kochany, Rudnik Mały

36000,00

36000,00

0,00

-

65.

Montaż lamp solarnych na terenach publicznych w m. Oleśnica
i Seroczyn

45120,00

16411,00

28709,00

LEADER

29.

Rozbudowa ul. Ogrodowej w m. Wodynie

192614,00

100500,66

92113,34

FOGR

66.

Adaptacja budynku OSP w Kołodziążu na świetlicę wiejską

184505,00

146257,00

38248,00

LEADER

30.

Modernizacja drogi gminnej nr ew. dz. 58 w miejscowości Ruda
Szostkowska

73000,00

55113,34

17886,66

18500,00

18500,00

0,00

-

53035,72

28510,72

24525,00

WFOŚiGW

67.

31.

Budowa kącika edukacji ekologicznej w m. Seroczyn na dz.
nr. ew. 6/20, m. Wodynie na dz. nr ew. 357/1, m. Ruda Wolińska
na dz. nr. ew. 281/9

Opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie “Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez miejscowość Ruda
Szostkowska od km 21+580 do km 22+000 (skrzyżowanie z drogą
gminną) dł. 0,420 km”

32.

Modernizacja korytarzy i klatki schodowej w Szkole Podstawowej
w Seroczynie

56806,00

56806,00

0,00

-

68.

5000,00

5000,00

33.

Wykonanie projektu oraz odbudowa zbiornika wodnego
na dz. 66/2 w m. Seroczyn

49200,00

27413,00

21787,00

WFOŚiGW

Opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie “Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie odc.
Od km 29+048 do km 29+854 dł. 0,806 km”

69.

37000,00

0,00

-

109564,00

109564,00

0,00

-

Opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie “Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica odc. Od km
30+430 do km 32+030 dł. 1,600 km”

37000,00

34.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na przebudowę
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3649W Wodynie-Kołodząż
na odcinku Wodynie-Wola Serocka

35.

Dotacja dla OSP w Wodyniach na zakup sprzętu ratowniczego

10000,00

10000,00

0,00

-

70.

Remont ogrodzenia cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego w Woli
Wodyńskiej (I etap)

30000,00

30000,00

0,00

-

36.

Modernizacja mieszkania socjalnego

19440,00

19440,00

0,00

-

71.

Przebudowa drogi w miejscowości Szostek

324000,00

224000,00

100000,00

FOGR

72.

Przebudowa drogi w miejscowości Młynki

163000,00

163000,00

0,00

-

73.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Wodynie

109000,00

39000,00

70000,00

MSiT

13397459,72

7111439,14

4100159,75

-

FOGR

2017
37.

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi
wojewódzkiej 803 w zakresie budowy chodznika na odcinku
od km 33+904 do km 34+315 dł 0,411 km w m. seroczyn

5000,00

W KADENCJI 2014-2018
UDAŁO SIĘ NAM M.IN.:
• wykonać ponad 10,7 km sieci wodociągowej
• wykonać ponad 23,5 km sieci kanalizacyjnej
• zmodernizować ponad 16,2 km dróg gminnych
• zamontować 102 nowe lampy, w tym 71 LED
• zrealizować inwestycje przekraczające
łączną wartość 13 mln zł.

• pozyskać na inwestycje ponad 4 mln zł. dotacji

4

5000,00

0,00

-

SUMA

-

KOLEJNY AWANS GMINY WODYNIE
W RANKINGU WSPÓLNOTY!

Liderzy inwestycji

Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2015-2017

Rankingi Wspólnoty to opracowywane przez prof. Pawła
Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia
wszystkich samorządów, analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS pod kątek kilku aspektów.
W ostatnim czasie opublikowany został najnowszy ranking
Wspólnoty, pt. „Samorządowi liderzy inwestycji
2015-2017”. Jest to rokrocznie bardzo popularny ranking,
ponieważ powstajew oparciu o kryteria obiektywne, przede
wszystkim całość wydatków majątkowych poniesionych
w ostatnich trzech latach (2015–2017).
Jak wypada gmina Wodynie? Trzy lata temu zajmowaliśmy w rankingu 609 miejsce, rok później 389, a w tym roku
zajmujemy 362 miejsce!

Nr 13/2018 (grudzień 2018)

INWESTYCJE ZREALIZOWANE
DZIĘKI WSPARCIU WFOŚIGW
Dnia 17 września 2018 r. oddano do użytku długo wyczekiwaną przez mieszkańców Żebraczki inwestycję - zakończono budowę sieci
kanalizacji sanitarnej. Prace nad budową trwały ponad pół roku, a wykonawcą robót była firma P.H.U. Mel-Kan. Gmina Wodynie na
realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żebraczka i cz. m. Seroczyn” pozyskała środki z WFOŚIGW
w formie pożyczki o łącznej kwocie 1 07500,00 zł - koszt całej inwestycji opiewał na kwotę 2 098 065,76 zł.
Z końcem września br. zakończono realizacje zadania pn.
„Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie gminy Wodynie. W rezultacie odebrano
i zutylizowano 64,421 Mg azbestu z 32 posesji z terenu naszej
Gminy. Koszt całego zadania opiewał na kwotę 20 594,11 zł,
z czego - 15 600,00 zł to kwota pozyskana z WFOŚiGW w formie
dotacji.
Jednocześnie zachęcamy mieszkańców do składnia wniosków
na demontaż, odbiór i utylizację azbestu na rok 2019. Zainteresowanych zapraszamy do Urzędu Gminy Wodynie, pokój nr 9,
w godzinach pracy urzędu.

NABÓR WNIOSKÓW NA ODBIÓR I UTYLIZACJĘ
ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA ROK 2019!
Wójt Gminy Wodynie informuje, że do dnia 28 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Wodynie będą przyjmowane wnioski
od mieszkańców gminy na odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest z posesji położonych
na terenie gminy Wodynie na rok 2019.
Druki wydawane są w Urzędzie Gminy lub dostępne do pobrania ze strony internetowej www.wodynie.eu.

PUK SERWIS Sp. z o. o.
ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce

tel. 25 632 46 26, 25 644 23 66
sekretariat@pukserwis.siedlce.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
NIESEGREGOWANYCH I SEGREGOWANYCH
Rejon

z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wodynie na okres 01.01.2019 – 31.12.2019
Miejscowość
1.
2.
3.
4.
5.

Nr 1

Wodynie
Kamieniec
Brodki
Wola Serocka
Kołodziąż

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seroczyn
Borki
Żebraczka
Rudnik Mały
Rudnik Duży
Kochany

Nr 3

1.
2.
3.
4.
5.

Ruda Wolińska
Młynki
Budy
Wola Wodyńska
Soćki

Nr 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oleśnica
Toki
Czajków
Szostek
Ruda Szostkowska
Helenów
Kaczory
Łomnica
Jedlina

Nr 2

2019

odpady

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

niesegregowane

2

4

4

1

6

3

1

5

2

7

4

2

segregowane
(papier, szkło, tworzywa
sztuczne, metal, BIO, popiół)

14

11

11

8

13

10

8

12

9

14

12

9

niesegregowane

3

5

5

2

7

4

2

6

3

8

5

3

segregowane
(papier, szkło, tworzywa
sztuczne, metal, BIO, popiół)

14

11

11

8

13

10

8

12

9

14

12

9

niesegregowane

4

6

6

3

8

5

3

7

4

9

6

4

segregowane
(papier, szkło, tworzywa
sztuczne, metal, BIO, popiół)

15

12

12

9

14

11

9

13

10

15

13

10

niesegregowane

7

7

7

4

9

6

4

8

5

10

7

5

segregowane
(papier, szkło, tworzywa
sztuczne, metal, BIO, popiół)

16

13

13

10

15

12

10

14

11

16

14

11

W dniu odbioru odpadów prosimy o wystawianie pojemników/worków w miejsce ogólnie dostępne przed teren posesji lub w altanie śmietnikowej (przy drodze którą przejeżdża ekipa odbierająca odpady) do godz. 700. Niewystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem
odpadów przez odbierającego.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy, czynny w każdą pierwszą sobotę miesiąca, w godz. 800-1500,
z wyłączeniem świąt przypadających w tym dniu. Gdy święta przypadają w pierwszą sobotę miesiąca PSZOK czynny będzie w kolejną sobotę tego
miesiąca.W PSZOK przyjmowane są odpady zbierane selektywnie, z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wodynie, z wyłączeniem podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą, m.in. odpady: remontowo – budowlane (z drobnych remontów, niewymagających pozwolenia/zgłoszenia), zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, akumulatory, baterie, chemikalia, leki, opony, meble i odpady wielkogabarytowe, papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, popiół
i odpady ulegające biodegradacji.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać BEZ WEZWANIA, w terminach: do 15 lutego - I rata (styczeń, luty);
do 15 kwietnia - II rata (marzec, kwiecień); do 15 czerwca – III rata (maj, czerwiec); do 15 sierpnia - IV rata (lipiec, sierpień); do 15 października – V rata
(wrzesień, październik); do 15 grudnia – VI rata (listopad, grudzień).

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW na terenie Gminy Wodynie
PAPIER
worki
NIEBIESKIE

SZKŁO
worki
ZIELONE

TWORZYWA SZTUCZNE,
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, METAL
worki ŻÓŁTE

ODPADY ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI
worki
BRĄZOWE

POPIÓŁ
worki
SZARE

ODPADY ZMIESZANE
worki
CZARNE

PAMIĘTAJ !!! SEGREGUJĄC ODPADY DBASZ O ŚRODOWISKO
TU WRZUCAMY:
gazety, książki, zeszyty,
katalogi, ulotki itp.torby
i worki papierowe,
tekturę i kartony oraz
opakowania wykonane
z tych materiałów.

TU WRZUCAMY:
opakowania szklane
bezbarwne i kolorowe
tj. butelki, słoiki, itp.
wolne od zanieczyszczeń metalami
i tworzywami.
NIE WKŁADAMY
STŁUCZONYCH
RZECZY

TU NIE WRZUCAMY:
zabrudzonego
i tłustego papieru np.
z masła, margaryny,
artykułów wykonanych
z połączenia papieru
z innymi tworzywami,
pieluch i innych
artykułów higienicznych, worków po
nawozach, materiałach
budowlanych, kalki,
tapet.

TU NIE WRZUCAMY:
luster i szkła okiennego
i zbrojonego, fajansu,
porcelany, kryształów,
doniczek, zużytych
żarówek, lamp jarzeniowych, stłuczki
szklanej, szkła nietłukącego typu
DURALEX,
ARCOROC, VERECO,
termometrów, strzykawek.

TU WRZUCAMY:
opakowania po płynach
i napojach (PET), plastikowe opakowania po
żywności, puste butelki
plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, czyste kanistry
plastikowe, torebki foliowe, folie, reklamówki,
opakowania stalowe
i aluminiowe, drobny
złom, opakowania wielomateriałowe tj. kartony po mleku i sokach,
torebki po przyprawach
i zupach.

TU WRZUCAMY:
liście, trawę, kwiaty
i pozostałości z roślin,
przycięte części drzew
i krzewów, trociny i korę
drzew, resztki jedzenia,
odpadki warzywne
i owocowe (w tym
obierki).

TU WRZUCAMY:
wyłącznie ostudzony
popiół.

TU WRZUCAMY:
pozostałości po segregacji odpadów komunalnych: worki do odkurzacza, artykuły higieniczne, gąbki, zgaszone niedopałki,
papier zatłuszczony
lub zabrudzony
żywnością

TU NIE WRZUCAMY:
sztucznych tworzyw
piankowych tj. styropian, opakowań po
środkach ochrony
roślin, butelek i pojemników z zawartością,
zabawek, sprzętu AGD,
puszek i pojemników
po farbach i lakierach.

TU NIE WRZUCAMY:
kości zwierząt, odpadów zwierząt, gruzu,
popiołu, żużlu, ziemi,
kamieni i innych materiałów budowlanych.

TU NIE WRZUCAMY:
nic poza popiołem.

TU NIE WRZUCAMY:
odpadów podlegających segregacji,
przeterminowanych
leków, zużytych baterii
i akumulatorów, chemikaliów, zużytego
sprzętu elektronicznego
i elektrycznego, zużytych opon, ziemi,
popiołu i innych
materiałów budowlanych.

NOWA ODSŁONA
UL. DWERNICKIEGO
W SEROCZYNIE
W grudniu 2018 r. oddano do użytku kolejną inwestycję
zrealizowaną na terenie naszej Gminy. W wyniku realizacji
inwestycji wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w miejscowości Seroczyn powstał obustronny chodnik na
ul. Dwernickiego oraz zatoka parkingowa przed cmentarzem
parafialnym o łącznej długości 411 metrów. Zrealizowana
inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo osób uczęszczających w kierunku cmentarza. Dotychczas odcinek
ten był bardzo niebezpieczny, pobocze nierówne, a osoby poruszały się
głównie po jezdni, stanowiąc zagrożenie dla ruchu.
Jednocześnie na odcinku 1 km powstała kanalizacja deszczowa, dzięki której woda z centrum miejscowości
będzie odprowadzona do rzeki Świder. Podczas robót wybudowano kanał deszczowy, oczyszczono rów wzdłuż ul. Mińskiej
oraz umocniono go płytami ażurowymi.
Wartość robót zrealizowanych przez Województwo Mazowieckie to 1 353 000,00 zł, Gmina Wodynie ze swojej strony
sfinansowała dokumentacje projektową, której koszt wyniósł
42000,00 zł.
Równocześnie na ul. Dwernickiego dobudowano oświetlenie
parkowe wzdłuż parkanu cmentarza oraz wymieniono oprawy
starego oświetlenia na LED na całej długości ulicy. Teren ten
jest w pełni oświetlony, a cała ulica nabrała nowego wizerunku.
Koszt związany z dobudową oświetlenia Gmina sfinansowała
ze środków własnych w kwocie 97 000,00 zł.

OPŁATY ZA WYWÓZ
ŚMIECI - PROBLEM
MIESZKAŃCÓW
I SAMORZĄDÓW
Uchwałą Nr II/20/18 z dn. 29 listopada 2018 r. Rada Gminy
Wodynie uchwaliła nowe, wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy gminy są zaskoczeni planowaną podwyżką i budzi ona wśród nich duże
emocje. Dotychczas opłata za odpady segregowane wynosiła
6 zł/miesiąc, a za zmieszane 10 zł za miesiąc od każdej zamieszkałej osoby.
JAKIE STAWKI BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ
OD 1 STYCZNIA 2019 R.?
Od 1 stycznia 2019 r. nowe stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wynosić będą odpowiednio 12 zł za
miesiąc za każdą zamieszkałą osobę w przypadku zbierania
i oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny i 20 zł
za miesiąc od każdej zamieszkałej osoby w przypadku zbierania
i oddawania odpadów komunalnych w sposób zmieszany.
Czy Gmina miała jakiś wpływ na uniknięcie podwyżki?
Bezpośredni wpływ na podwyżkę stawki miał wynik
przetargu, w którym złożona została tylko jedna oferta na
kwotę 479 520,00 zł brutto. W ubiegłym roku w analogicznym
przetargu kwota ta wynosiła 284 731,20 zł brutto. W związku
z tym Gmina nie miała wpływu na uniknięcie podwyżki, tak jak
nie miała wpływu na wysokość oferty złożonej przez firmę
przystępującą do przetargu.
CO W TAKIM RAZIE MIAŁO WPŁYW
NA TAK WYSOKĄ OFERTĘ?
Główną przyczyną są wyższe koszty odbioru i utylizacji
odpadów. Regionalne Instalacja Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w całym kraju, również ta w Suchożebrach, do
której trafiają odpady z terenu Gminy Wodynie podwyższyły
opłaty za przyjęcie odpadów. Odpady z terenu Gminy Wodynie
zgodnie z lokalizacją umieszczoną w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami nie mogą trafić nigdzie indziej, ponieważ obowiązuje nas rejonizacja. Jednocześnie wzrosły ceny
energii, transportu i blisko dwukrotnie tzw. „opłata marszałkowska” – ponoszona z tytułu składowania odpadów. Firmy
przystępujące do przetargu kalkulując swoje oferty wliczają
w nie wszystkie wymienione wyżej podwyżki kosztów.
CZY SĄ PLANOWANE JESZCZE JAKIEŚ ZMIANY
ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI?
Tak. Do tej pory opłata za odbiór odpadów uiszczana była
w systemie kwartalnym. Z uwagi na znaczącą podwyżkę Rada
Gminy Wodynie podjęła uchwałę o zmianie systemu na
dwumiesięczny. Terminy płatności opłaty przypadać będą na
15 dzień każdego parzystego miesiąca kalendarzowego,
tzn. 15 lutego, 15 kwietnia, 15 czerwca, 15 sierpnia, 15 października i 15 grudnia. W zaistniałej sytuacji, taki system
wydaje się być korzystniejszy dla wielu mieszkańców naszej
Gminy.
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WODYNIE DZIEŃ PAPIESKI W ZESPOLE
SZKÓŁ W WODYNIACH
„Promieniowanie ojcostwa” - to hasło XVIII Dnia Papieskiego. Jest ono odzwierciedleniem tego jak ważna była rodzina w pontyfikacie Jana Pawła II. Ten Dzień ma skłaniać do
przemyśleń, na temat roli ojca we współczesnej rodzinie.
W Polskim Kościele od 18 lat obchodzimy Dzień papieski
16 października ustanowiony w hołdzie i wdzięczności
największemu autorytetowi XX wieku, w rocznicę wyboru
Karola Wojtyły na papieża.
Dla naszej szkoły osoba Świętego Jana Pawła II jest szczególnie ważna, 8 czerwca 2011 roku nasze gimnazjum otrzymało
jego imię. Dlatego każdy dzień papieski jest w naszej szkole
obchodzony uroczyście, w tym roku obchodziliśmy go
17 października. Z tej okazji odbył się koncert, w którym
udział wzięły klasy od IV do oddziałów gimnazjalnych.
Uczniowie otrzymali propozycje 10 pieśni i piosenek związanych z Janem Pawłem II, wybrali jedną, przygotowali i zaprezentowali na forum szkoły.

SZKOLNE

WODYNIE - OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W ZESPOLE SZKÓŁ W WODYNIACH
Szkolny Dzień Obchodów „Setnej rocznicy odzyskania
Niepodległości” rozpoczęliśmy 9 XI 2018 r. o godz. 9.30. Uczniowie wraz z wychowawcami spotkali się w klasach, gdzie odbyły
się lekcje wychowawcze, poświęcone odzyskaniu przez nasz kraj
niepodległości w 1918 r.
Następnie rozpoczęła się uroczysta akademia. Przekazywane
treści były przeplatane patriotycznymi pieśniami oraz recytacją
wierszy. Akademia została przygotowana przez uczniów klas:
V b, VI,VII, VIII, III a oraz III b pod kierunkiem pań: Stanisławy
Urbanek oraz Anny Kielak. Po występie artystycznym gościliśmy
w naszej szkole przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Wodyńskiej oraz Pana Michała Prusakiewicza – potomka rodu
Miedzińskich – właścicieli majątku Kamieniec. Podczas spotkania p. Michał opowiadał o swoich przodkach, między innymi

OTO REPERTUAR KTÓRY ZAPREZENTOWAŁY
POSZCZEGÓLNE KLASY:
IV - Pieśń o Janie Pawle II
V A - Biały pasterz
V B - Ty tylko mnie poprowadź
VI - Nie ma lepszego
VII - Zaufaj Panu
VIII - Wierzę w Ciebie Panie
III A - Błogosławieni miłosierni
III B - Tłumy serc
Na zakończenie pięknie zaśpiewaliśmy ulubioną pieśń Jana
Pawła II – Barkę.
Koncert uzupełniła stosowna dekoracja i prezentacja multimedialna dopasowana do tematyki wykonywanych utworów
oraz słowo wiążące poszczególne piosenki w całość.
Poszczególne występy były nagradzane wielkimi brawami,
wychowawcy i uczniowie dołożyli wiele starań, aby zaprezentować się jak najlepiej.
Ten dzień był wdzięcznością i łącznością duchową z Ojcem
Świętym Janem Pawłem II, a także zintegrował całą społeczność szkolną.

o Bogusławie Miedzińskim – Ministrze Skarbu II Rzeczypospolitej i adiutancie marszałka Józefa Piłsudskiego oraz podzielił się
wspomnieniami z okresu dzieciństwa spędzonego we dworze
w Kamieńcu. Pan Prusakiewicz skierował do naszych uczniów
następujące przesłanie: „Mija właśnie 100 lat od odzyskania
niepodległości. Mamy przed nami Polakami, nadchodzącymi
pokoleniami - zadania i wyzwanie pracy i rozwoju naszej Ojczyzny. A więc do pracy”.
Następnie głos zabrała p. Krystyna Wysocka-Bachanek –
malarka pochodząca z naszej małej Ojczyzny. W niezwykle
barwny sposób opowiedziała naszym uczniom o swojej twórczości. Bardzo uroczystym momentem było przekazanie na ręce
Pani dyrektor Ewy Cizio ufundowanej przez panią Katarzynę
Markiewicz flagi państwowej.
Punktualnie o godzinie 11.11 uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście
wspólnie odśpiewali hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”, włączając się
w ten sposób w ogólnopolską akcję
śpiewania hymnu narodowego.
Po obiedzie wysłuchaliśmy koncertu
patriotycznego. Zespół ludowy oraz
uczniowie poszczególnych klas zaprezentowali polskie pieśni patriotyczne.
Zwieńczeniem tego dnia był „Marsz dla
Niepodległej”
całej
społeczności
szkolnej przez Wodynie do pomnika
upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych.
To był podniosły i uroczysty dzień,
który na długo pozostanie w naszej
pamięci - wspaniała lekcja patriotyzmu
dla każdego członka społeczności
szkolnej.
Oprac. Anna Kielak

Oprac. Stanisława Urbanek

WODYNIE SUKCESY UCZNIÓW ZESPOŁU
SZKÓŁ W WODYNIACH
Z radością informujemy, że uczniowie naszej szkoły odnieśli
duży sukces w powiatowych konkursach: literackim i plastycznym „Nasza Niepodległa”.
Organizatorami konkursu byli Szkoła Podstawowa w Olszycu
Szlacheckim, Szkoła Podstawowa w Domanicach Kolonii, Wójt
Gminy Domanice wraz z partnerami: Mazowieckim Kuratorem Oświaty, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach,
Domem Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach,
Starostą Powiatu Siedleckiego, Gminną Biblioteką Publiczną
w Domanicach. Honorowy patronat nad konkursem objęli:
Senator Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Kraska, Mazowiecki Kurator Oświaty.
Celem konkursów było m.in.: kształtowanie postaw patriotycznych, pogłębianie wiedzy historycznej, lepsze poznanie
własnych korzeni, doskonalenie mowy ojczystej.
Jurorami w konkursie byli członkowie Grupy Literackiej
„Witraż”.
8 listopada 2018 r. w budynku Urzędu Gminy w Domanicach
odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs, połączona
z prezentacją nagrodzonych prac.
Nasi uczniowie licznie wzięli udział zarówno w konkursie
literackim, jak też plastycznym. W konkursie literackim na
własny wiersz o tematyce „Nasza Niepodległa” w kategorii
Gimnazjum – klasa VII i VIII: I miejsce zajęła Natalia Andrzejczak - klasa VII, III miejsce Weronika Piwowarczyk – klasa VII,
wyróżnienie otrzymał Kamil Adamiak - klasa VII.
W konkursie plastycznym w kategorii Gimnazjum: II miejsce
zajęła Magdalena Cizio z klasy IIIb, w kategorii Szkoła Podstawowa klasy IV-VI: wyróżnienie otrzymała Weronika Pilich
z klasy Vb.
Wszyscy uczestnicy ww. konkursów otrzymali dyplomy,
a laureaci i wyróżnieni nagrody.
Oprac. Anna Szostek
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WODYNIE - Z WIZYTĄ
NA UNIWERSYTECIE...
19 października uczniowie klasy Va Szkoły Podstawowej im.
Władysława Łokietka w Wodyniach wzięli udział w XX
Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, organizowanym corocznie przez Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach. Dzieci miały okazję uczestniczyć w nietypowych warsztatach edukacyjnych, promujących czynne zdobywanie wiedzy
i umiejętności, przydatnych również w codziennym życiu.
Swoją wizytę na UPH rozpoczęli od udziału w warsztatach
matematycznych. Na zajęciach poznali nową metodę nauki
szybkich obliczeń pamięciowych na sorobanie - liczydłach
używanych powszechnie w Japonii. Ogromne wrażenie na
uczniach wywarł film o sukcesach małych japońskich dzieci,
które posługując się techniką sorobanu, wykonywały bardzo
szybko dość złożone obliczenia pamięciowe.
Na kolejnych zajęciach uczniowie klasy
Va wzięli udział w niecodziennej lekcji wychowania fizycznego. To tutaj odbyły się ćwiczenia
z kendamą - tradycyjną drewnianą japońską
zabawką. Dla poprawności wykonywanych
ćwiczeń należało wyciszyć się i skoncentrować.
Po wielu próbach większości uczestnikom udało
się osiągnąć pierwsze sukcesy w „łapaniu” kuli TAMA w odpowiednie zagłębienie na drewnianym uchwycie.
Ostatnim punktem naszej wizyty na UPH były
warsztaty chemiczne. Zadaniem uczestników
było własnoręczne wykonanie zapachowego mydełka. Piątoklasiści z zaciekawieniem i dużym
zaangażowaniem wykonywali krok po kroku
polecenia prowadzących. Podczas oczekiwania
na „wyschnięcie” mydełek poznali ciekawą
historię mydła. Pachnące i różnokolorowe
mydełka stanowiły ciekawą pamiątkę po tak
niezwykle interesująco spędzonym dniu.

Udział w warsztatach naukowych był dla uczniów ciekawym
doświadczeniem. Poznali nowe, interesujące sposoby spędzania
wolnego czasu, praktyczne zastosowania wiedzy naukowej,
co może w przyszłości wpłynąć na indywidualny rozwój każdego
z uczestników.
Na koniec warto wspomnieć, iż już kolejny raz uczniowie
z naszej szkoły uczestniczyli w Festiwalu Nauki i Sztuki na
Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach.
Od ubiegłego roku również, rozpoczęliśmy współpracę z nauczycielami Zespołu Szkolnego w Cegłowie, którzy prowadzili
zajęcia podczas festiwalu. Spotykamy się już po raz czwarty.
Cieszymy się z tak owocnych spotkań.
W warsztatach uczestniczyliśmy wspólnie z uczniami klasy IV
ze szkoły podstawowej w Rudzie Wolińskiej wraz z wychowawczynią panią Moniką Świętochowską. Było nam bardzo miło
razem spędzić czas.
Oprac. Emilia Stosio

KLIMATY
RUDA WOLIŃSKA ODDAJEMY CZEŚĆ
POLEGŁYM ZA NASZĄ
WOLNOŚĆ

RUDA WOLIŃSKA 100. ROCZNICA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ
SZKOLE

100. Rocznica Odzyskania Niepodległości to niezwykłe
wydarzenie dla całego narodu polskiego. Walki narodowowyzwoleńcze pochłonęły tysiące niewinnych ofiar. Ich mogiły
rozsiane są w różnych miejscach na całym świecie. Często nikt
już nie pamięta kto i gdzie spoczywa. Jednym z takich miejsc
jest maleńka miejscowość w pow. siedleckim w gminie Wodynie. Jest to wieś Szostek, a właściwie pobliski las. Tam zostało
przerwane życie czterech młodych żołnierzy AK. Był październik 1944 roku. Wojna zbliżała się do końca. Nie wszyscy jednak
mogli doczekać tej radosnej chwili. Byli tacy, którzy poświęcili
swoje, młode życie, by inni mogli żyć.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej objęli patronatem mogiłę - pomnik upamiętniający tych, którzy
odeszli, byśmy mogli dziś w wolnej Polsce żyć. Każdego roku
grupa uczniów wraz z opiekunem wykonuje prace porządkowe, zapalane są znicze, składane są kwiaty. Tak było i tym
razem. Chętni uczniowie z klasy VII i VIII wraz z opiekunem
p. I. Mućko-Świerczewską uporządkowali mogiłę i teren
wokół niej.
17 październik 2018 roku, piękna słoneczna pogoda.
Tego dnia wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami i Panią Dyrektor udali się do Szostka na grób poległych
żołnierzy. Tam odbył się uroczysty apel ku czci poległych.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów i zapalenia
zniczy. Następnie został odśpiewany Hymn narodowy. Uczniowie ze starszych klas recytowali wiersze o bohaterstwie
polskich żołnierzy, śpiewane były pieśni patriotyczne .

W tym roku mija 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego też nasza szkoła, 9 listopada, w sposób niecodzienny uczciła to ważne dla wszystkich Polaków wydarzenie.
Tę wyjątkową uroczystość rozpoczęliśmy o godzinie 8.00 różnymi
klasowymi inicjatywami patriotycznymi.
O godzinie 9.30 wszyscy zgromadziliśmy się w sali gimnastycznej na apelu przygotowanym przez uczniów klas 4, 7 oraz 8 pod
opieką pani Iwony Mućko- Świerczewskiej i pana Jarosława
Dybka. Poprzez montaż słowno - muzyczny zostały przybliżone,
zebranym uczniom i nauczycielom, najważniejsze wydarzenia
historyczne, związane z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości.
Po części artystycznej pani Dyrektor Wiesława Rolewicz
wręczała dyplomy uczestnikom Regionalnego Konkursu Literacko - Plastycznego Nasza Niepodległa. Następnie odbył się
koncert, podczas którego chętni uczniowie śpiewali indywidualnie oraz zespołowo pieśni patriotyczne i żołnierskie. I wreszcie
o godzinie 11.11 cała społeczność szkolna odśpiewała głośno
i dumnie Mazurka Dąbrowskiego, włączając się tym samym
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w ogólnopolską inicjatywę śpiewania hymnu przez uczniów
polskich szkół. Na koniec odbyło się interesujące spotkanie
zorganizowane przez Dyrekcję naszej szkoły i Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej. Gościliśmy m.in. pana Michała
Prusakiewicza, potomka rodu Miedzińskich - właścicieli majątku
Kamieniec, panią Katarzynę Markiewicz, panią Krystynę Bachanek oraz pana Henryka Wysockiego. Nasi uczniowie z zainteresowaniem przysłuchiwali się opowieściom związanym z historią
okolicznych miejscowości.
Oprac. Jarosław Dybek

SEROCZYN - SZCZEGÓLNE WSPOMNIENIA
i Klub Historyczno-Kolekcjonerski im. B. Wernera. Podczas
spotkania wyświetlony został również reportaż "Smutna kartka
z kalendarza - Seroczyńskie wspomnienia" autorstwa Ani Eleryk.
Bohaterką reportażu jest właśnie Pani Zofia Stosio.

Wspólne wyjście całej społeczności szkolnej do najbliższego
Miejsca Pamięci Narodowej to najlepszy sposób, aby rozwijać
i kształtować postawy patriotyczne i pielęgnować tradycje
narodowe.
Oprac. M. Żbik

RUDA WOLIŃSKA - BICIE
REKORDU RESUSCYTACJI
16 października 2018 r. w naszej szkole miało miejsce
niezwykłe wydarzenie – próba bicia rekordu Guinness
World Records w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji
krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób.
Start - godzina 12:00, koniec 12:35.
Wydarzenie odbyło się przy okazji obchodzonego 16 października Europejskiego Dnia Przywracania Czynności
Serca. Z tej okazji takie akcje przeprowadzane są nie tylko
w Polsce, ale i w Europie. Chodzi o to, by przez pół godziny
jak najwięcej osób przeprowadziło akcję resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wydarzenie zorganizowała Fundacja
WOŚP w ramach realizacji Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować".
Uczniowie naszej szkoły z klas I – VIII już po raz drugi na
czterech fantomach prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową (cykl RKO – 30 uciśnięć i 2 wdechy ratownicze)
nieprzerwanie przez całe wydarzenie.
Dziękujemy uczniom i rodzicom za wyrażenie zgody na
udział w akcji oraz nauczycielom, którzy dzielnie ją wspomagali, dezynfekując fantomy i pilnując porządku. Mamy
nadzieję, że prowadząc takie przedsięwzięcia „Ratujemy
i Uczymy Ratować”.
Oprac. K. Rosada

Niektóre wspomnienia bywają bardzo bolesne, bo przecież
w naszych kalendarzach są nie tylko świąteczne i radosne kartki.
Wspomnienia te nabierają szczególnej wartości, gdy słyszymy je
bezpośrednio od osób, dla których są one osobistym przeżyciem
i doświadczeniem.
29 listopada gościliśmy w naszej szkole Panią
Zofię Stosio. Pani Zofia podzieliła się z nami
swoimi bolesnymi wspomnieniami z czasów
drugiej wojny światowej i wydarzeń, jakie miały
miejsce w Seroczynie we wrześniu 1939 r.
Spotkanie było jednym z elementów projektu
„Smutna kartka z kalendarza”, realizowanego
przez grupę nieformalną Aktywni dla Przeszłości. W ramach tego projektu, finansowanego
ze środków FIO Mazowsze Lokalnie, przeprowadzone zostały w naszej szkole dwa konkursy,
plastyczny i literacki, których tematem były
dramatyczne doświadczenia i przeżycia wielu
pokoleń Polaków. Właśnie podczas tego spotkania konkursy zostały podsumowane, a ich
laureaci otrzymali dyplomy i nagrody. W konkursie literackim nagrodzone zostały prace
Mikołaja Stosio i Oliwii Urbanek, a w konkursie plastycznym nagrody otrzymali Ola Majek,
Mateusz Klepacki i Maja Drosio w kategorii
klas I-III oraz Ania Świder, Dawid Polak
i Paweł Eleryk (kategoria klas IV-VI). Konkursy
cieszyły się dużym zainteresowaniem i wzięło
w nich udział ponad stu uczestników.
Prace konkursowe zostały wyeksponowane na wystawie,
na której zaprezentowano również archiwalne fotografie dawnego Seroczyna, udostępnione przez p. Damiana Lewandowskiego

Spotkanie, w którym uczestniczyli również przedstawiciele
Klubu Seniora, było bardzo wzruszające, a zakończyło się...
odśpiewaniem życzeń "Stu lat..." dla p. Zofii, która 30 listopada
obchodziła swoje osiemdziesiąte dziewiąte urodziny.
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SZKOLNE KLIMATY
SEROCZYN - DLA NIEPODLEGŁEJ
Takie wydarzenie jest raz na sto lat…I chociaż tak naprawdę przez cały rok w naszej
szkole były podejmowane działania związane z setną Rocznicą Odzyskania Niepodległości, to w listopadzie zostały one - z pewnością godnie i pięknie - ukoronowane.
W piątek, 9 listopada 2018 r. nie odbywały się typowe zajęcia. Ten dzień poświęcony
został wspomnieniu jednej z najważniejszych dat w naszej zawiłej historii. Włączyli się
w to wspomnienie uczniowie wszystkich klas, przygotowując okolicznościowe plakaty
i wykonując, specjalnie na tę okazję przygotowaną, pieśń patriotyczną. Zbudowana
również została „oś czasu”, na której umieszczono najistotniejsze dla polskiej historii
daty i wydarzenia.
Bardzo uroczystym momentem było posadzenie na placu szkolnym Dębu Niepodległości. Będzie on żywym pomnikiem naszej pamięci. Drzewko zostało podarowane
przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Siedlce p. Jacka Osińskiego, który wraz z Wójtem
Gminy Wojciechem Klepackim, ks. Bogdanem Potapczukiem, Dyrektorem ZS
w Seroczynie Janem Polakiem i Przewodniczącą Samorządu Anną Eleryk podpisał
Akt Posadzenia. Po poświęceniu, maleńkie jeszcze drzewko, zostało uroczyście
posadzone obok Dębów Trzeciego Tysiąclecia.
Szczególną chwilą tego uroczystego dnia była godzina 11.11. Właśnie wtedy cała
szkolna społeczność uroczyście odśpiewała Hymn Narodowy. To bardzo ważne,
abyśmy wzrastali z szacunkiem dla naszych narodowych symboli. Takie chwile budują
poczucie więzi i narodowej wspólnoty, tworzoną przez nas także tutaj, w naszej małej
Ojczyźnie. Uroczystości zakończyło widowisko słowno – muzyczne, które było
„artystyczną podróżą w czasie”, trudnym czasie polskiej wędrówki ku wolności. Widowisko zostało zaprezentowane również podczas Gminnych Obchodów Święta Niepodległości.
To był z pewnością wyjątkowy i szczególny dzień. I z pewnością taki właśnie być
powinien…

J

A W INTERNECIE

Co najmniej 49 gmin w województwie mazowieckim
otrzyma dofinansowanie na szkolenia dla mieszkańców
w programie „Ja w Internecie”. Wśród tych gmin znalazła się
również gmina Wodynie. W ramach projektu 267 osób
będzie miało możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych,
praktycznych szkoleniach komputerowych, zorganizowanych na terenie gminy.
Program skierowany jest do mieszkańców województwa
mazowieckiego w wieku powyżej 25 roku życia. Jego celem
jest zwiększenie umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwa w Internecie i wzmocnienia pozycji na rynku
pracy. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie
mieszkańców do korzystania z usług publicznych online
(np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków
o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach
społecznościowych czy wykorzystywania internetu we własnej działalności biznesowej.
Gmina Wodynie pozyskała na realizację projektu dotację
w kwocie blisko 150 tys. zł. Warto podkreślić, że są to środki
nie tylko na realizację szkoleń, ale również na zakup komputerów, które po zakończeniu wsparcia edukacyjnego dorosłych mieszkańców trafią do sal komputerowych szkół
z terenu naszej gminy.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ
▶ Ciekawe bloki tematyczne!
▶ Rodzic w internecie,
▶ Moje finanse i transakcje w sieci,
▶ Rolnik w sieci,
▶ Kultura w sieci,
▶ Działam w sieciach społecznościowych,
▶ Tworzę własną stronę internetową (blog),
▶ Mój biznes w sieci.
Program szkoleń jest zawsze dostosowany do poziomu
wiedzy i umiejętności uczestników. W szkoleniu mogą wziąć
udział:
▶ osoby początkujące, stawiające pierwsze kroki w sieci,
▶ osoby swobodnie korzystające z komputera, chcące
zdobyć nowe umiejętności,
▶ osoby zaawansowane, chcące poszerzyć swoją wiedzę
i kompetencje.
Bieżące informacje na temat realizowanego projektu
będą publikowane na stronie internetowej gminy:
www.wodynie.eu oraz na Facebook’u.
ZAPRASZAMY!
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POMOC WSPÓŁUZALEŻNIONYM

W poprzednim numerze „Przeglądu Wodyńskiego” omawiany
był temat współuzależnienia. Można było dowiedzieć się, czym
jest współuzależnienie i na czym polega jego niszczący wpływ na
życie osoby żyjącej z człowiekiem uzależnionym. Dziś chciałbym
podkreślić, że życie osób współuzależnionych nie musi być tak
bolesne, jak zazwyczaj jest, że osobom współuzależnionym
można pomóc. Z góry jednak należy zaznaczyć, że nie jest to
rzeczą prostą. Współuzależnienie jest bardzo podobne do uzależnienia, a to podobieństwo widać chociażby w tym, że tak, jak
osobom uzależnionym trudno jest przyznać się do uzależnienia
i podjąć decyzję o skorzystaniu z pomocy, tak analogiczną
trudność przeżywają osoby dotknięte współuzależnieniem.
Taki stan rzeczy ma swoje psychologiczne uzasadnienie.
Dla przykładu: kobiecie trudno przyznać się do współuzależnienia, ponieważ trudno jest jej uznać, że ma męża alkoholika.
Przyznać, że ma męża alkoholika, to często w jej subiektywnym
myśleniu przyznać się do tego, że na nikogo lepszego nie zasługuje, to znaczy przyznać, że nie sprawdza się jako żona, skoro mąż
ucieka w alkohol. Nawet, jeżeli żona dopuszcza do swojej świadomości, że jej mąż się uzależnił, to trudno jest jej dostrzec, że picie
męża zaburza jej funkcjonowanie, że ona też potrzebuje pomocy.
Zazwyczaj jest przekonana, że tej pomocy potrzebuje tylko on –
alkoholik. Jakże często żona alkoholika na propozycję pomocy
w kwestii jej współuzależnienia odpowiada: „To on pije. Z nim coś
zróbcie. Jego leczcie. Mnie żadna terapia nie jest potrzebna.”
Nawet, jeżeli kobieta zacznie dostrzegać swoje współuzależnienie, to trudno jest jej podjąć decyzję o skorzystaniu z pomocy
innych. W naszym bowiem społeczeństwie wyciąganie swoich
problemów na zewnątrz oceniane jest negatywnie. Tym bardziej
z taką oceną spotyka się korzystanie z pomocy jakichś grup
terapeutycznych czy nawet samopomocowych.
Przejdźmy już do samej pomocy osobom współuzależnionym.
W poprzednim numerze Przeglądu Wodyńskiego podkreślałem,
że współuzależnienie współuzależnieniu nie jest równe. Tak więc
oferta pomocy dla osób współuzależnionych nie może być szablonowa. Są osoby, u których współuzależnienie albo się nie rozwinęło, albo rozwinęło się w małym stopniu. Są to osoby bardziej
odporne psychicznie, których życie nie jest silnie związane
z alkoholikiem. Kontekst życiowy osoby odpornej na współuzależnienie jest zazwyczaj następujący: ma dobrze ukształtowane
poczucie własnej wartości i nie szuka dowartościowywania przez
męża/żonę. Pracuje zawodowo, a więc jest niezależna/y finansowo od osoby uzależnionej. Ma grono znajomych i przyjaciół,
a więc środowisko, w którym może podzielić się swoim cierpieniem i uzyskać wsparcie. Nie ma oporów przed skorzystaniem
z pomocy policji i całego wymiaru sprawiedliwości.

W przypadku, gdy mamy do czynienia z początkami współuzależnienia, wystarczy nieco wiedzy, by dana osoba lepiej zrozumiała swoje funkcjonowanie i funkcjonowanie swojej rodziny, by nie
robiła tego, co się obraca przeciwko niej, co pogarsza jej sytuację,
co jest dla niej źródłem niepotrzebnych cierpień.
W przypadku głębszego współuzależnienia, potrzebna jest
dłuższa i bardziej systematyczna pomoc. Może ona mieć dwojakiego rodzaju formę: albo grup samopomocowych Al.-Anon,
albo grup terapeutycznych.
Grupy samopomocowe Al.-Anon powstały w Stanach Zjednoczonych w tym środowisku, w którym wcześniej zaczęły powstawać grupy AA dla alkoholików. Dziś wspólnoty Al.-Anon znane
są we wszystkich krajach, w których rozwinął się ruch AA, a więc
także i w Polsce. Jednakże, o ile grup AA dla alkoholików jest
stosunkowo dużo, to grupy Al.-Anon spotykane są zazwyczaj
w większych miastach.
Program grup Al.-Anon jest analogiczny do programu grup
AA i opiera się na tzw. „Dwunastu krokach”. Chodzi więc o to, by
osoba współuzależniona najpierw uznała, że jest bezsilna wobec
picia i przestała kierować swoim życiem, dalej, by powierzyła
swoje życie Bogu, itd. Uczestnictwo w mityngach Al.-Anon
i realizacja programu pozwala osobom współuzależnionym
oderwać swoje życie od osoby uzależnionej i dojść do względnej
równowagi w funkcjonowaniu społecznym.
Drugi nurt pomagania osobom współuzależnionym, to tzw.
grupy psychoedukacyjne. Jak sama nazwa wskazuje dają one
możliwość osobom współuzależnionym, by zdobyły odpowiednią
wiedzę przyłożyły ją do siebie i swoich rodzin, lepiej zrozumiały
to, co się dzieje w ich rodzinach i nauczyły się zdrowego w nich
funkcjonowania. Najczęściej taka grupa psychoedukacyjna dla
osób współuzależnionych spotyka się jeden raz w tygodniu przez
cztery miesiące. Każde spotkanie trwa około dwóch, trzech
godzin i każde poświęcone jest innemu tematowi. Pierwsze
spotkania dotyczą samego uzależnienia i można się na nich
dowiedzieć: co to jest alkoholizm, dlaczego jest on chorobą,
dlaczego alkoholik nie chce się leczyć i czy mamy jakiś wpływ na
to, by zaczął się leczyć. Następne dotyczą już wprost samego
współuzależnienia i można na nich dowiedzieć się chociażby
takich rzeczy, jak: co to jest nadodpowiedzialność i nadkontrola
we współuzależnieniu oraz jak rozpoznać przykłady nadodpowiedzialności i nadkontroli w swoim życiu. Kolejne spotkania
podpowiadają jak sobie radzić z przemocą, jeżeli takowa występuje w rodzinie, jak sobie radzić z bolesnymi emocjami, jak dbać
o siebie i zaspokajanie swoich potrzeb.
Dla większości osób współuzależnionych ideałem byłoby, by
najpierw przeszły przynajmniej krótką terapię współuzależnienia

w grupie psychoedukacyjnej i by dalej mogły uczestniczyć
w spotkaniach grupy samopomocowej Al.-Anon. Grupa psychoedukacyjna daje dużo wiedzy i pozwala dosyć szybko uporządkować swoje życie. Natomiast grupa samopomocowa Al.-Anon jest
środowiskiem, w którym można znaleźć zrozumienie i wsparcie
na dalsze lata życia.
Podsumowując tę część warto podkreślić, że zarówno grupy
terapeutyczne, jak i grupy samopomocowe mają na celu pokazać
osobie współuzależnionej, że nawet, jeżeli jej mąż/żona nie
pójdzie na leczenie odwykowe, nawet, jeżeli nie zacznie chodzić
na mityngi Anonimowych Alkoholików, jeżeli będzie dalej pił/a,
to i tak jej życie może być lepsze. Z drugiej jednak strony zmiany,
jakie zachodzą w życiu osoby współuzależnionej po przejściu
terapii czy dzięki korzystaniu z grupy Al.-Anon, często przyczyniają się do tego, że osoba uzależniona podejmuje decyzję
o leczeniu i zaczyna zmieniać swoje życie. Jak do tego dochodzi?
Otóż już samo to, że osoba współuzależniona zaczyna chodzić
na jakieś spotkania, daje osobie uzależnionej dużo do myślenia.
W jej świadomości będzie pojawiała się myśl, że jeśli jej „druga
połowa” chodzi na spotkania dla osób współuzależnionych,
to czyżbym ja był/a osobą uzależnioną?. Jeżeli ona korzysta
z terapii, to czyżby i mnie było potrzebne leczenia odwykowe.
Widzimy, że w takim układzie osoba współuzależniona wcale nie
musi mówić: „Jesteś alkoholikiem, idź się leczyć”. Zresztą, może
wcześniej bywało, że mówiła mu to, a skutek tego był taki,
że miała awanturę…
Jednak do podjęcia decyzji o leczeniu najbardziej przyczyniają
się zmiany w funkcjonowaniu osoby współuzależnionej. Owocem
przejścia terapii dla współuzależnionych czy skutkiem uczęszczania na mityngi Al.-Anon jest to, że osoba współuzależniona
odsuwa się od osoby uzależnionej, przestaje ją niańczyć. Już nie
załatwia „lewego” zwolnienia do pracy, nie kryje pijanych wygłupów przed sąsiadami i rodziną, jak jest potrzeba wezwie policję
czy poda o alimenty. Krótko mówiąc pozwala doświadczać na
własnej skórze bolesnych konsekwencji picia, a przez to przyspiesza decyzję o podjęciu leczenia odwykowego.
Jednak, jak już wspominałem, bywają sytuacje, że mimo
rozlicznych wysiłków nie udaje się skłonić do leczenia osoby
uzależnionej. W takich sytuacjach pomoc osobie współuzależnionej jest tym bardziej potrzebna. Na temat terapii współuzależnienia można otrzymać informacje w placówkach lecznictwa odwykowego. W tych miejscach można też dowiedzieć się o istniejących w okolicy grupach samopomocowych Al.-Anon. Osoby
cierpiące z powodu picia bliskiej osoby zachęcam do korzystania
z tych form pomocy!

Ks. Andrzej Kieliszek
Ks. Andrzej Kieliszek
Specjalista psychoterapii uzależnień
Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości Diecezji Siedleckiej
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TOBIE, POLSKO NIEPODLEGŁA…

Powoli kończy się kolejny rok. Odpływa w przeszłość
i już niedługo stanie się wspomnieniem. Z całą pewnością
dla wielu z nas pozostanie rokiem w kolorach bieli
i czerwieni, rokiem szczególnym i wyjątkowym, Rokiem
Niepodległej. Myśl o Niepodległej towarzyszyła nam
w kolejnych miesiącach mijającego roku. W naszym kalendarzu wydarzeń mamy przecież tak ważne i podniosłe
uroczystości, jak Festyn 3 Maja w Seroczynie, kiedy świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciomajowej, czy
obchody rocznicy Bitwy pod Wolą Wodyńską, będące zawsze
piękną chwilą zadumy i refleksji nad grobami obrońców
naszej Ojczyzny. Te i inne uroczystości prowadziły nas ku
dacie 11 listopada i obchodom Stulecia Odzyskania Niepodległości.
Nasze Narodowe Świętowanie rozpoczęło się pięknym,
artystycznym akcentem: w sali sportowej Zespołu Szkół
w Seroczynie, w wigilię Święta Niepodległości, odbył się koncert
„Ułani, ułani…”. Na scenie wystąpiła wielka gwiazda polskiej
piosenki, Alicja Majewska z towarzyszeniem kompozytora
i pianisty Włodzimierza Korcza oraz Strzyżowskiego Chóru

Kameralnego pod batutą prof. Grzegorza Oliwy. Widzowie,
którzy wypełnili salę do ostatniego miejsca, mogli wysłuchać
wspaniałych wykonań pięknych, tradycyjnych, polskich
pieśni patriotycznych, a na koniec… wielkiego przeboju
piosenkarki: „Jeszcze się tam żagiel bieli”. „Swoim
występem w Seroczynie spełniła Pani nasze
wielkie marzenie” - mówił Wójt
Wojciech Klepacki, wręczając
Pani Alicji kwiaty. Koncert był
współorganizowany z Samorządem Województwa Mazowieckiego, a wsparcia i pomocy udzielili również: Polskie Sieci Energetyczne S.A.,
Zakład Wykonawstwa Sieci
Energetycznych z Rzeszowa
oraz firma MKL BAU z Siedlec.
Zgodnie z utrwaloną już tradycją, Gminne Obchody Święta Niepodległości odbyły się w Seroczynie.
Rozpoczęła je Msza św. w Intencji Ojczyzny, w której wzięły również udział Poczty Sztandarowe szkół z Seroczyna i Wodyń, Światowego
Związku Żołnierzy A.K. oraz Jednostek OSP
w Rudniku Małym, Seroczynie i Wodyniach.

Po Mszy św. uczniowie szkoły w Seroczynie zaprezentowali
montaż słowno-muzyczny. Uroczysty pochód oraz hołd przy
Kwaterze Wojennej na Cmentarzu Parafialnym i złożenie wiązanek zakończyły tę część obchodów, w których uczestniczyła
również Asysta Wojskowa.

Obchody Święta Niepodległości zakończyły się trzecim już
Przeglądem Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Nutki wolności”, organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury. Wydarzenie to było rodzinnym, radosnym i rozśpiewanym uwieńczeniem
dwóch pięknych dni.
Cieszy fakt, że tegoroczne Święto Niepodległości miało tak
piękną i podniosłą oprawę. Swoje działania podjęły szkoły,
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z Rudy Wolińskiej i inne organizacje. Swoim
zaangażowaniem, postawą i udziałem w różnych wydarzeniach,
daliśmy piękne świadectwo. Rok Niepodległej był w naszej
gminie rokiem wyjątkowym, a oprawa Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości, dzięki staraniom i pracy wielu osób, była
podniosła i niezwykle uroczysta.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI WODYŃSKIEJ
NOWY ROK – NOWE PLANY
Po raz pierwszy, wspólnie z Urzędem Gminy w Wodyniach
i Zespołem Szkół w Wodyniach obchodziliśmy Narodowy Dzień
Żołnierzy Wyklętych, zorganizowany przy Pomniku Żołnierzy
Niezłomnych w Wodyniach (na marginesie: tego dnia wybraliśmy
również nowe władze naszego Towarzystwa). Kilka miesięcy
później zakończyliśmy budowę tego Pomnika, poprzez zamontowanie ogrodzenia i oświetlenia. W listopadzie, podczas 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości, przygotowaliśmy
spotkanie z potomkiem rodu Miedzińskich, który opowiadał
o historii majątku Kamieniec. Wtedy też posprzątaliśmy pomniki
i groby wojenne znajdujące się na terenie Gminy Wodynie.
Jesienią wydaliśmy dwie nowe publikacje o historii Ziemi
Wodyńskiej, autorstwa Pana Stanisława Śledańskiego. Są to:
„Cmentarz Wojenny w Woli Wodyńskiej” i „Ziemia Wodyńska.
Historia – Ludzie”. Książki cieszą się ogromną popularnością.
Można je wypożyczyć w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Wodyniach, Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej
w Siedlcach oraz w bibliotekach szkolnych.
Przygotowujemy się do nowych działań, w szczególności do Jubileuszu 15-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej. Główne obchody planujemy w lecie, ponieważ zarejestro-
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waliśmy się 15.06.2004 roku. Zanim jednak nadejdzie
lato zapraszamy do wzięcia udziału w zimowej propozycji. Jak co roku, 6 stycznia organizujemy Orszak
Trzech Króli w Wodyniach, który na stałe wszedł do
kanonu i cieszy się coraz większą popularnością wśród
mieszkańców. Kolejnym wydarzeniem będzie Walne
Zebranie Członków, które odbędzie się 18.01.2019
roku. Zapraszamy wszystkich Członków, Sympatyków
i Przyjaciół Towarzystwa na to spotkanie noworoczne.
W sposób szczególny zapraszamy osoby, które chcą się
włączyć w działalność na rzecz społeczności lokalnej.
Drodzy Przyjaciele i Sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej. Pragniemy podziękować wam
za wszelkie okazane wsparcie i życzliwość oraz złożyć
życzenia z okazji nadchodzących Świąt Narodzenia
Pańskiego. Niech ten czas radosnego oczekiwania
napełnia pokojem i miłością, a kontemplacja tajemnicy
wcielenia pozwoli odkryć na nowo miłość, jaką Bóg nas
obdarował, dając nam swojego Syna.
„Podnieś rękę Boże Dziecię błogosław Ojczyznę miłą”
Marcin Polak
Prezes TPZW

KULTURA

Nr 13/2018 (grudzień 2018)

GMINNY OŚRODEK KULTURY
KWARTETOWE GRANIE
Listopad był bardzo bogaty w piękne wydarzenia artystyczne.
Jednym z nich był bez wątpienia koncert pt. „Piękny świat
muzyki kwartetowej”, w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego „The
Time Quartet”, który odbył się w sobotę, 17 listopada. Koncert ten
był kolejnym z cyklu „Mazowieckich Muzycznych Spotkań bez
Barier”. Projekt jest realizowany przez Fundację Czas Sztuki,
z którą nawiązaliśmy współpracę.
W programie znalazły się piękne kompozycje Mendelssohna,
Szostakowicza i Paderewskiego. Nie zabrakło również, pięknie
zaaranżowanych i wykonanych, współczesnych przebojów.
Jednym słowem: prawdziwa, muzyczna uczta!
Jest jednak maleńkie „ale”: na tej wspaniałej uczcie gości
można było bez większego problemu policzyć… Troszkę to
smutne, bo koncert był promowany różnymi kanałami. Zachęcamy do korzystania z takich okazji, kiedy to wielka sztuka
przychodzi do nas i wystarczy zrobić kilka kroków, by ją spotkać.

DZIEŃ SENIORA

Tegoroczny Dzień Seniora świętowaliśmy wyjątkowo pod
wieloma względami. Najważniejszą różnicą było to, że uroczystości odbyły się w Seroczynie, w wyremontowanej Strażnicy OSP,
w której swoją siedzibę ma również Klub Seniora. Spotkanie było
również okazją do prezentacji projektu „Smutna kartka z kalendarza”, realizowanego przez nieformalna grupę z Seroczyna,
a finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie. Słowa życzeń dla Seniorów wypowiedzieli Hubert
Pasiak, Zastępca Wójta Gminy i Janusz Eleryk, Dyrektor GOK
w Wodyniach.

FESTIWALOWE
SUKCESY
Pięknie zaprezentowali się nasi reprezentanci w festiwalach
i przeglądach organizowanych z okazji Roku Niepodległej.
Pierwszy sukces przyszedł w październiku, gdy podczas Finału
Ogólnopolskiego Festiwalu „Jesteśmy wolni”, organizowanego
przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Anastazja Wróbel
„wyśpiewała” tytuł laureata! Anastazji akompaniował Piotr
Gryczka (fortepian). Podczas Gali Finałowej Festiwalu
wykonali oni utwór „Cisza. Modlitwa katyńska”.

Część artystyczną, nawiązującą do Roku Niepodległej i tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Seroczynie we wrześniu
1939 r. zaprezentowali uczniowie seroczyńskiej szkoły. Wystąpił
również Zespół „Wolenianki”. Przygotowany został poczęstunek,
a nasi goście z Domu Seniora „Tęczowe Wzgórze” przybyli, jak
zwykle zresztą, ze wspaniałym tortem. Po takich smakołykach nie
pozostało już nic innego, jak… ruszyć do tańca! Zabawa była
przednia!

Sukcesy naszym wokalistom przyniósł również III Przegląd
„Śpiewam Ci Polsko”, który odbył się w Radomyśli. W kategorii
szkół pierwsze miejsce zajęła Julia Wróbel z utworem „List
powstańca”. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Anastazji
Wróbel. Trzecie miejsce w kategorii zespołów wokalnych zajął
zespół „Młodość i Doświadczenie” (Patrycja Wróbel, Piotr
Gryczka, Janusz Eleryk). Pięknie zaprezentowały się również
panie z zespołu „Wolenianki”.
To wielka radość i satysfakcja, gdy talent i praca zostają
docenione także przez innych! Cieszymy się i gratulujemy!

W taki urozmaicony sposób świętowaliśmy ten ważny dzień.
Była chwila refleksji i zadumy, ale był też czas radości i zabawy.
A naszym kochanym Seniorom jeszcze raz życzymy…
co najmniej stu lat!

NUTKI DLA
NIEPODLEGŁEJ

III Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Nutki
Wolności” był bardzo rodzinnym i radosnym zakończeniem
obchodów Święta Niepodległości w Gminie Wodynie. Na scenie
wystąpiło 51 wykonawców, którzy wykonali 29 pięknych
utworów. Repertuar był bardzo urozmaicony: od pieśni tradycyjnych, po zupełnie nowe utwory, a prezentacje pięknie rozpoczął
najmłodszy uczestnik, pięcioletni Tobiasz Pielasa, który – razem
z widownią – zaśpiewał „Mazurka Dąbrowskiego”. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.
Swojego wsparcia w organizacji Przeglądu udzieliły Delikatesy
„Centrum” oraz Dom Seniora „Tęczowe Wzgórze”. Słowa
uznania należą się również nauczycielom, którzy pięknie przygotowują uczestników Przeglądów. A już całkiem niedługo… będą
rozbrzmiewać „Betlejemskie Nutki”!

WARSZTATOWO,
KOLOROWO
I MUZYCZNIE

Już wkrótce młodzi muzycy będą mieli okazję zaprezentować
swoje umiejętności podczas Spotkania Opłatkowego, które
odbędzie się 21 grudnia.
Ponadto rozpoczęły
się zajęcia taneczne
dla młodzieży. Uczestniczą w nich uczennice
ze wszystkich naszych
szkół. Dziewczęta pracują nad układem, który
z pewnością zaprezentują podczas zbliżających
się wydarzeń.
Zapraszamy dzieci i młodzież do korzystania z oferty zajęć,
którą w przyszłym roku postaramy się jeszcze urozmaicić.

Począwszy od września ruszyły nasze sekcje! Tradycyjnie
najwięcej dzieje się w obszarze plastycznym. Zajęcia stałej sekcji
odbywają się w każdą środę w GOK-u, a oprócz tego, zgodnie
z przyjętym harmonogramem, w Świetlicy w Rudniku Małym
i Pawilonie Turystycznym w Woli Wodyńskiej. Na zajęciach
powstają prace o bardzo urozmaiconej tematyce i wykonywane
w różnych technikach. Zajęcia są również doskonałą okazją do
wspólnego spędzania wolnego czasu i zabawy.
Utalentowani muzycznie kontynuują lub rozpoczęli szlifowanie swoich talentów „pod uchem” p. Krzysztofa Izdebskiego,
który prowadzi zajęcia nauki gry na gitarze i pianinie.
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"NIE JEST SZTUKĄ POKOCHAĆ...
SZTUKĄ JEST WYTRWAĆ..."
16 grudnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość Jubileuszu 50-lecia
pożycia małżeńskiego. W tym roku tę piękną rocznicę świętowało 6 par z terenu naszej gminy:
Wiesława i Jan Ożarek, Mirosława i Tadeusz Pietrasik, Zofia i Jan Reda, Krystyna i Hieronim
Stosio, Wiesława i Mieczysław Stosio oraz Bolesław i Bogumiła Suśniak. Jubilaci, na wniosek
Wójta Gminy, zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medalami
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. W uroczystości wzięli
udział: Wójt Gminy - Wojciech
Klepacki, Przewodniczący Rady
Gminy - Mirosław Michalczyk,
Kierownik USC-Renata Bareja.
Padło wiele ciepłych i miłych
słów, wyrazów szacunku i pięknych życzeń... Wszyscy zebrani
wysłuchali krótkiego programu artystycznego, przygotowanego przez młodzież GOK. Tradycyjne: Sto lat!" rozpoczęło nieoficjalną część spotkania przy kawie,
Dostojnym Jubilatom jeszcze raz życzymy
herbacie i kawałku "jubileuszowewszystkiego, co najlepsze!
go" tortu!

200 LAT, PANI LEOKADIO!
100 lat to piękny wiek, nacechowany
szczególną wartością, którą tworzą lata
doświadczeń codziennego życia. Dnia 8 grudnia 2018 r. Pani Leokadia Żydak, mieszkanka
Gminy Wodynie obchodziła swoje 100 urodziny! Z tej okazji Jubilatkę odwiedziła masa gości.
O tym wyjątkowym dniu nie zapomniały
władze gminy. Wójt Gminy Wodynie - Wojciech
Klepacki i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
- Renata Bareja złożyli Szanownej Jubilatce
życzenia, wręczyli kwiaty oraz list gratulacyjny.
Jubilatce w imieniu całej społeczności gminy
Wodynie jeszcze raz życzymy zdrowia, radości
i pogody ducha!

Znajdź nas!

www.wodynie.eu
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