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PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

PRZEGLĄDWODYŃSKI

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, 
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości Świąt.
Niech Wielkanoc 2019 roku przyniesie Państwu wzajemną życzliwoś,

wiosenny nastrój oraz będzie okazją do serdecznych spotkań przy wspólnym stole, 
które pozwolą zrozumieć sens życia i potęgę rodziny.

Wszystkim mieszkańcom, ich bliskim oraz sympatykom
Gminy Wodynie Wesołego Alleluja 

życzą:

Przewodniczący Rady Gminy Wodynie
Mirosław Michalczyk

 wraz z Radnymi Gminy

Wójt Gminy Wodynie
Wojciech Klepacki

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

PO WYBORACH
NIE ZWALNIAMY TEMPA 

Modernizacja świetlic, doprowadzenie kanalizacji do kolejnych miejscowości i nowe odcinki 
dróg do remontu. Pierwszy rok nowej kadencji w gminie Wodynie jest rokiem pracowitym. 
W Urzędzie trwają prace dotyczące zarówno inwestycji kontynuowanych, jak i tych nowych.
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PIERWSZY WYWIAD 
Z NOWYM ZASTĘPCĄ
WÓJTA GMINY
WODYNIE 

Czytaj str. 10

WITAMY W KLUBIE
SENIORA

„Poprzednik postawił mi wysoko poprzeczkę, był specjalistą w po-
zyskiwaniu funduszy unijnych. Świetnie współpracował z organizacja-
mi pozarządowymi. Czuję wielką odpowiedzialność.”

MARCOWA SESJA 
NALEŻAŁA
DO SOŁTYSÓW

Klub Seniora, to miejsce spotkań dla osób starszych. Ideą klubu 
jest wspieranie aktywności seniorów, integrowanie, zapewnianie im 
dobrego towarzystwa w pobliżu miejsca zamieszkania oraz rozwój 
życia kulturalnego i rekreacyjnego.

"Przegląd Wodyński" współfinansowany jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wybory sołtysów rozpoczęły się 29 stycznia, trwały do 5 marca. 
Odbyły się w 24 sołectwach gminy  Wodynie. Do zmiany na stanowi-
skach sołtysów doszło w Czajkowie, Kamieńcu, Kochanach 
i Seroczynie. W 20 sołectwach nie ma zmian.

Czytaj str. 4

GMINA WODYNIE
W CZOŁÓWCE LGD ZS

LGD chce być aktywnym partnerem dla samorządu gminy Wodynie. 
Dzięki projektom pozyskanym z LGD dotychczas sporo się działo.

Czytaj str. 8
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BUDOWA LINII 400 KV POMIĘDZY AGLOMERACJĄ 
WARSZAWSKĄ A SIEDLCAMI ZBLIŻA SIĘ DO PÓŁMETKA

Nie ustają prace przy realizacji kluczowej dla 
ciągłości dostaw energii elektrycznej na terenie 
województwa mazowieckiego i aglomeracji 
warszawskiej inwestycji Polskich Sieci Elektro-
energetycznych. Wybudowano już ponad 
50 procent zaplanowanych słupów oraz około 
34 procent stanowisk fundamentowych.

Wiosenna aura sprzyja pracom realizowanym na budowie 
linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a  Siedlcami. Do 
końca marca wykonawca postawił 48 z zaplanowanych 140 
słupów oraz przystąpił do montażu kolejnych 13. Gotowych jest 
również 72 fundamentowych stanowisk słupowych a na kolejnych 
22 trwają prace - mówi Krzysztof Kaczmarek, Kierownik projek-
tów z �rmy Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów 
Sp. z o.o., lidera konsorcjum polskich �rm wykonujących 
tę inwestycję.

Jednym z głównych kryteriów przy wyborze optymalnego 
przebiegu linii było jak największe oddalenie jej od zabudowy 
mieszkaniowej, dlatego nowe słupy stawiane są głównie na polach 
i łąkach. Kilka z  nich powstanie w kompleksie leśnym Nadleśnic-
twa w Mińsku Mazowieckim. Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
uwzględniając postulaty mieszkańców i władz lokalnych, związa-
ne z jak najmniejszą ingerencją w środowisko przyrodnicze, 
wspólnie z Nadleśnictwem wypracowały wariant umożliwiający 
"schowanie” linii w lesie. Aby maksymalnie ograniczyć wycinkę 
drzew - zarówno w   trakcie budowy, jak i podczas eksploatacji 

PO WYBORACH NIE ZWALNIAMY TEMPA 

Wojciech Klepacki
Wójt Gminy Wodynie

Nie ma oddechu ani odpoczynku, ale 
dajemy radę. Satysfakcja przychodzi, kiedy 
jest dużo inwestycji i społeczeństwo jest 
zadowolone. W tym roku budżet jest napię-
ty, inwestycji jest tak dużo, jak w latach 
poprzednich, porównywalnie do tak zwane-
go „roku wyborczego”. Jak na razie wszystkie 
zamierzone zadania udaje nam się zrealizo-
wać. Myślę, że ten rok także będzie 
owocnym, jak lata poprzednie. 

Mimo że 2019 to 
pierwszy rok nowej 
kadencji, nie oznacza 
że możemy spocząć na 
laurach.  Każdy rok, 
a nawet każdy miesiąc, 
jest ważny. Przygotowuje-
my kolejne dokumentacje, 
realizujemy kolejne 
inwestycje by z tej kadencji 
„wycisnąć” maksymalnie 
tyle, ile się da.

Nowe możliwości zdobycia do�nansowań pojawiają się na 
bieżąco, nie można z nich nie skorzystać. Składamy więc 
wnioski wszędzie tam, gdzie pojawia się realna szansa na 
zdobycie do�nansowania. Dla naszej gminy, jej rozwoju i po-
prawy jakości życia mieszkańców nie ma znaczenia, czy mamy 
pierwszy czy ostatni rok kadencji.

Barbara Brodzik
Skarbnik

Świetlice wiejskie
Dobiegły końca prace związane z rozbudową świetlicy wiejskiej 

w Kołodziążu. Dotację na do�nansowanie realizacji inwestycji 
gminie udało się pozyskać w ramach naboru Lokalnej Grupy 
Działania Ziemi Siedleckiej, jeszcze w ubiegłym roku. Budynek 
przeszedł gruntowny remont. Zakończyły się także prace typowo 
wykończeniowe. Łączny koszt inwestycji to ponad 460 tys. zł. 

Dotychczas budynek był nieużytkowany. Od kilku lat miesz-
kańcy nie mogli z niego korzystać, nie pozwalał na to stan 
techniczny. Obiekt nie był dostosowany do obowiązujących 
standardów. Teraz to się zmieniło. Budynek po remoncie doczekał 
się zaplecza kuchennego i toalet. Świetlica będzie dobrze służyła 
mieszkańcom.

 

Drogi 
W końcowej fazie realizacji są prace związane z przebudową 

ulicy Glinianej w Seroczynie. Na odcinku 310 m została wykonana 
nowa nawierzchnia z kostki brukowej, a teren wokół inwestycji 

W tym roku w miejscowościach Helenów, Kaczory, Kochany, 
Rudnik Duży, części miejscowości Wodynie (ul. Polna, ul. Połu-
dniowa, ul. Ogrodowa, ul. Wolińska) zaplanowano modernizację 
oświetlenia ulicznego obejmującego wymianę istniejących opraw 
oświetleniowych na nowe energooszczędne. Inwestycje zostaną 
s�nansowane z funduszy sołeckich tych miejscowości. 

W miejscowości Seroczyn planowana jest dobudowa oświetle-
nia ulicznego „parkowego” na ul. Osiedlowej oraz zamontowanie 
dwóch halogenów oświetlających kościół para�alny. 

Oświetlenie uliczne

Dobiegła końca dwuletnia inwestycja obejmująca budowę sie-
ci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żebraczka i Rudnik 
Mały. Wybudowano ponad 11 km sieci. W ramach inwestycji 
odtworzono rowy i przepusty w Rudniku Małym. Inwestycja 
została do�nansowana ze środków unijnych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, a koszt realizacji całej inwestycji 
to prawie 4 mln zł. Mieszkańcy mają już możliwość podłączenia 
swoich nieruchomości do sieci, do czego zachęcamy. 

W planach Gmina ma budowę sieci kanalizacyjnej w Kocha-
nach i Rudniku Dużym i w tym celu opracowuje niezbędną 
dokumentację. 

Kanalizacja

został uporządkowany. W tym roku nowa nawierzchnia pojawi 
się również na ulicy Osiedlowej. Częścią tej inwestycji jest 
wykonanie kanalizacji deszczowej, budowa chodników i miejsc 
parkingowych oraz zagospodarowanie terenów zielonych. 
Na renowację tej drogi gmina pozyskała środki z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500 tyś. zł.

W tym roku przygotowujemy projekty na przebudowę trzech 
odcinków drogi wojewódzkiej nr 803, przebiegającej przez 
miejscowości Ruda Szostkowska, Wodynie i Łomnica, o łącznej 
długości 2 km 826 m. Wykonana przez gminę dokumentacja 
projektowa zostanie przekazana do Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Przyśpieszy to realizację 
oczekiwanych inwestycji. 

W kwietniu br. gmina ogłosiła przetarg na kolejne zadania 
inwestycyjne dwóch innych świetlic na terenie gminy. W świetlicy 
wiejskiej w Żebraczce, jeszcze w tym roku, zaplanowano wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji wodno-
kanalizacyjnej i elektrycznej oraz wykonanie tynków i podłóg. 
W świetlicy powstanie zaplecze kuchenne i sanitarne. Świetlicę 
w Seroczynie czeka termomodernizacja wraz z wymianą drzwi 
garażowych. 

linii - na tym odcinku będzie zastosowana technologia nadleśna - 
powiedział Emil Orkwiszewski, kierownik projektu z ramienia 
PSE.

Prace związane z budową liczącej 51,1 km linii przesyłowej są 
prowadzone na obszarze gmin Dobre, Wierzbno, Kałuszyn, 
Cegłów, Latowicz, Wodynie i Stoczek Łukowski. Docelowo 
powstanie 140   słupów, na   których zawisną przewody fazowe 
o łącznej długości 966 km. Do budowy zostanie wykorzystanych 
5,6 tys. ton stali oraz 28 tys. ton betonu. Wykonawcą linii jest 
konsorcjum �rm: ZWSE Rzeszów, Budownictwo Elektroenerge-
tyczne Selpol z Łodzi, Pile Elbud z Krakowa oraz PBE Elbud 
w Katowicach. 

Zakończenie budowy i przekazanie nowej linii 400 kV 
do eksploatacji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym 
przewidziano na 2020 r.

Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych 
napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami ma 
kluczowe znaczenie dla stabilności dostaw energii elektrycznej 
dla   województwa mazowieckiego i aglomeracji warszawskiej. 
Inwestycja ma na celu stworzenie pierścienia przesyłowego wokół 
największej polskiej aglomeracji. Tak duży obszar powinien być 
zasilany przynajmniej dwoma niezależnymi połączeniami 
o napięciu 400 kV. Uzyskany w ten sposób pierścieniowy układ 
sieci sprawi, że nawet w przypadku wyłączenia czy uszkodzenia 
jej niektórych elementów, energię będzie można dostarczyć 
z innego kierunku. 



miałam już styczność, poznałam też lokal-
nych liderów. Jestem świadoma, że organi-
zacje stanowią ważne ogniwo. Wypraco-
wanie wspólnej polityki współpracy 
będzie dla mnie w najbliższym czasie 
priorytetem.

 
Jak po pierwszych miesiącach ocenia 
pani podopiecznych GOPS w gminie 
Wodynie?

Z pomocy korzystają głównie 
osoby z niepełnosprawnościami

 i osoby bezrobotne.
Chcę kłaść nacisk na aktywi-
zację zawodową i społeczną 

osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym, któ-
re borykają się z różnymi 
problemami. Będą to 
wszelkiego rodzaju płatne 
staże, prace społecznie 
użyteczne, szkolenia za-
wodowe. Nie chcemy 
dawać ryby, ale wędkę. 
Działania muszą być 
skuteczne i nakiero-
wane na aktywizację. 
Nie można też ni-
komu pozwolić uza-
leżnić się od pomocy. 

Losowe zdarzenia cza-
sem sprawiają, że dana 

rodzina wymaga po-
mocy i trzeba jej udzielić. Jednak musimy podejmować tak 
działania, żeby usamodzielniać ich po jakimś czasie. Jestem 
zwolenniczką przekazywani pomocy rzeczowej. Kiedy rodzina 
potrzebuje węgla to kupujemy węgiel a nie dajemy na niego 
pieniądze. Kiedy podopiecznemu trzeba założyć światło, nie 
dajemy mu na to środków, ale pomagamy je założyć.

Czy kierowanie GOPS nie utrudnia sprawowania stanowiska 
zastępcy wójta?

Poprzednik postawił mi wysoko poprzeczkę, był specjalistą 
w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Świetnie współpracował 
z organizacjami pozarządowymi. Czuję wielką odpowiedzial-
ność. To ona mobilizuje mnie do rzetelnej pracy na stanowisku 
zastępcy wójta. Przez pracowników zostałam dobrze przyjęta. 
Tak czuję. To młode i kompetentne osoby, dobry zespół chętny 
do pracy, razem możemy się tylko doskonalić. Praca na stanowi-
sku Kierownika GOPS jest bardzo różnorodna. Każdy dzień 
przynosi coś nowego. Jej celem jest niesienie pomocy mieszkań-
com gminy, aby żyło im się po prostu dobrze, dokładnie taki sam 
cel stawia przede mną sprawowanie stanowiska zastępcy wójta. 

wszystko przebiegało sprawnie. Gmina bardzo szybko się rozwi-
ja, pozyskuje wiele dotacji, zależy mi aby ta dobra passa trwała 
nadal, będę w tym wspierała wójta i pracowników gminy. 

Od czego pani wójt zaczęła?
Na początku zapoznałam się z dokumentacją. 

W grudniu został przygotowany nowy statut i regula-
min organizacyjny GOPS. Skupiłam się na dostosowa-
niu dokumentów, wprowadzaniu drobnych zmian, 
korekt. Już w grudniu przeprowadziłam nabór do 
pracy na stanowisko referenta do spraw świadczeń 
rodzinnych. Pracownik został zatrudniony, wprowa-
dziłam go w obowiązki. Uruchomiliśmy stronę 
internetową i założyliśmy Biuletyn Informacji 
Publicznej OPS. Działa i jest uzupełniany. Założyli-
śmy stronę na Facebook-u. Wrzucamy tam bieżące 
informacje dotyczące Ośrodka. Informujemy 
o zmianach i nowych programach. Przepływ 
informacji jest lepszy. Nasi podopieczni 
wiedząc o nowych programach i propozycjach 
łatwiej mogą z nich korzystać. Od pewnego 
czasu pomoc społeczna ewoluuje, zmienia się. 
Sprawiło to wejście nowych programów „Karta 
dużej rodziny”, „500 plus” , „Dobry start”. 
Do Ośrodka Pomocy Społecznej bardziej 
pasowałaby nazwa Centrum Usług 
Społecznych. Nie jest już typowym 
ośrodkiem realizującym wypłaty. 
Zajmujemy się wieloma innymi programa-
mi, nie nakierowanymi wyłącznie na wypłaty 
i pomoc �nansową. Pomagamy, ale też i wymagamy.  
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PIERWSZY WYWIAD Z NOWYM ZASTĘPCĄ
WÓJTA GMINY WODYNIE MARLENĄ PACZEK

Minęły pierwsze miesiące pracy na stanowisku zastępcy wójta 
gminy Wodynie, jak minął ten czas?

Mogę powiedzieć, że ten okres był dla mnie intensywny, szybko 
minął. Było sporo pracy. Najpilniejszą sprawą, dotyczącą naszych 
mieszkańców, było uruchomienie działalności Klubu „Senior +” 
z siedzibą w Seroczynie. Udało się tego dokonać, a pierwsze 
zajęcia odbyły się 8 stycznia. Do moich obowiązków należy 
kierowanie Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną 
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem 
Interdyscyplinarnym. Ponadto, jestem odpowiedzialna za współ-
pracę gminy z organizacjami pozarządowymi, promocję gminy, 
koordynowanie projektów �nansowanych z Unii Europejskiej 
i innych źródeł, przygotowywanie do druku Przeglądu Wodyń-
skiego, oraz a w zasadzie przede wszystkim, wykonywanie 
zadań powierzanych przez wójta i zastępowanie go w czasie 
nieobecności. 

W gminie Domanice pracowała pani 9 lat, z czego ostatnie 4 lata 
na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. Od 1 grudnia 2018 r. zajmuje pani stanowisko zastępcy wójta 
i jednocześnie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wodyniach.  Czy to, że łączy pani te stanowiska dobrze wróży 
pomocy społecznej?

Na pewno pełniąc funkcję kierownika GOPS w Domanicach 
zdobyłam doświadczenie, które teraz mogę wykorzystywać 
w gminie Wodynie. Nie rozdzielam tych stanowisk, oba traktuję 
jak służbę, służbę mieszkańcom gminy. Z wykształcenia jestem 
prawnikiem, ukończyłam studia podyplomowe w zakresie 
rachunkowości, zdobyte umiejętności chcę wykorzystać w nowej 
pracy. Zależy mi, aby sprawnie rozpatrywać wszystkie sprawy. 
Pod pomoc społeczną teraz podlega wiele dziedzin. Trzeba je 
rozdzielać między pracowników, tak, żeby zachować terminy i aby 

W styczniu br. rozpoczęłam 
koordynację projektu pt. „Ja w in-
ternecie. Program szkoleniowy 
w zakresie rozwoju kompetencji 
cyfrowych”, który ma na celu 
przeprowadzenie 27 szkoleń kom-
puterowych dla 267 mieszkańców 
gminy. Zależy mi aby projekt 
poprowadzić sprawnie, a szkole-
nia były atrakcyjne z punktu 
widzenia uczestników. Dzięki re-
alizacji projektu gmina pozyskała 
środki na nowy sprzęt kompute-
rowy dla jednej ze szkół z terenu 
gminy. 

Jednym z największych wyz-
wań jakie obecnie stoją przede 
mną jest nawiązanie współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, 
które na terenie gminy działają 
prężnie. Z częścią organizacji 

JAK BYĆ WSPÓŁCZESNĄ KOBIETĄ?
Najlepszą odpowiedzią na to pytanie będzie przykład pani 

Katarzyny Bogusz - lokalnej liderki "Klubu Współczesnych 
Kobiet” z Kolodziąża, z którą przeprowadziliśmy wywiad. 

Skąd wziął się pomysł na utworzenie Klubu Współczesnych 
Kobiet?

W życiu każdej matki, kobiety przychodzi taki moment, 
że chciałaby zrzucić dresy, rozciągnięte koszulki i wyjść do ludzi. 
Kiedy przegląda się w lusterku okazuje się, że potrzebuje pomocy 
i wsparcia. Do podjęcia działań skłoniła mnie sytuacja kobiet 
z małych miejscowości takich jak nasza wieś Kołodziąż. Kobiety 
sporadycznie integrują się z innymi kobietami, zostają same 
w domu między praniem, sprzątaniem, gotowaniem, a opieką nad 
dziećmi. Dlatego powstała grupa, która ma na celu wspieranie 
kobiet w dążeniu do niezależności i samorealizacji. Zapragnęłam 
by kobiety z mojego otoczenia odnalazły w sobie wartość, doceni-
ły siebie i zadbały o swoje priorytety oraz stąpały twardo po ziemi.  

Co udało się do tej pory osiągnąć?
Naszym największym i najważniejszym osiągnięciem wspólnie 

z jednostką OSP z Kołodziąża jest realizacja projektu ,,Ścieżkami 
przyrody”. Celem projektu jest uświadomienie mieszkańcom jak 
ważną potrzebą jest ochrona środowiska oraz danie im niezbęd-
nych narzędzi do wprowadzania tej wiedzy w życie. Dzięki wspar-
ciu �nansowemu zagospodarujemy teren przy świetlicy, zbuduje-
my ścieżkę ekologiczną, zabierzemy dzieci na wycieczkę do 
pobliskiego Rezerwatu Dąbrowy Seroczyńskie, przeprowadzimy 
konkurs plastyczny w pobliskiej szkole w Seroczynie. Projekt 
zakończymy wspólną integracją przy ognisku. ,,Projekt zostanie 

zrealizowany dzięki grantowi �nansowemu z Funduszu Natural-
nej Energii, Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A., a partnerem konkursu jest 
Fundacja ,,Za górami, za lasami”.

Niedawno organizowałyśmy Akcję Pomagamy, gdzie zbierały-
śmy środki do pielęgnacji dla ,,Hospicjum dla Dzieci im. Małego 
Księcia w Lublinie. Radości nie było końca. Miała być zbiórka 
wśród znajomych, a bardzo pozytywnie przerosła nasze oczekiwa-
nia. Dołączyli do nas wspaniali ludzie, którzy chętnie angażowali 
swoje otoczenie. To dzięki im wszystkim Akcja Pomagamy zakoń-
czyła się sukcesem. 

Jesteśmy dopiero na początku naszej drogi ku lepszej przyszło-
ści. Jednak mamy nadzieję, że nasza determinacja i chęć działania 
poprowadzą nas w najlepszą stronę byśmy mogły realizować swoje 
plany, marzenia, cele. Wierzymy, że każda z nas posiada 
wewnętrzne zasoby i zestaw cech, które pozwolą nam na odniesie-
nie sukcesu. Czasem będziemy potrzebować impulsu i motywacji 
do działania, ale znajdziemy narzędzia do jego osiągnięcia. 
W grupie siła.

 
Co chciałaby pani zmienić w swojej społeczności lokalnej?

Chciałabym pokazać kobietom jak bardzo są wartościowe, 
że mogą się rozwijać i budować życie na własnych zasadach. 
W kobietach drzemie wielki potencjał – trzeba go tylko wyzwoli.

Zależy mi, by pokazać, że wieś nie jest żadną przeszkodą 
w osiągnięciu obranego celu. Wszystko zaczyna się w naszych 
głowach i najważniejsze jest to, by zmienić tok myślenia. Wszyst-
kie kobiety mają równe szanse, zaczynają życie z tego samego 
miejsca, każda przechodzi tę samą drogę. Jedynym minusem jest 

brak świadomości i wiary w siebie. W niedalekiej przyszłości 
planuję organizować spotkania dla kobiet, które chciały by 
zmienić swoje życie, które czasami są wykluczone z życia 
w społeczeństwie. Dzięki takim spotkaniom  kobiety będą zmobi-
lizowane do działań, do wspólnej integracji oraz dostaną potrzeb-
ny impuls do zapoczątkowania swojej naturalności.

 
Jak pani sobie wyobraża być współczesną kobietą?

Kobieta Współczesna  nie obawia się informacji zwrotnej 
i oceny swojej postawy, bo dzięki progresowi  ma wysoką pewność 
siebie. To kobieta, która jest dobra w tym co robi, która widzi same 
korzyści i możliwości, zamienia marzenia w rzeczywistość. 
To Kobieta, która szuka sposobu, a nie wymówek oraz wychodzi 
ze swojej strefy komfortu. Kobieta współczesna to kobieta 
świadoma.

Dziękujemy za rozmowę

Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów



Sesja Rady Gminy Wodynie, która odbyła się 15 marca, należała 
do sołtysów. Zaraz po jej rozpoczęciu wójt Wojciech Klepacki 
i przewodniczący Rady Gminy Mirosław Michalczyk wręczali 
podziękowania i listy gratulacyjne wszystkim sołtysom. 

Wybory sołtysów rozpoczęły się 29 stycznia, trwały do 5 marca. 
Odbyły się w 24 sołectwach gminy Wodynie. Do zmiany na stano-
wiskach sołtysów doszło w Czajkowie, Kamieńcu, Kochanach 
i Seroczynie. W 20 sołectwach nie ma zmian.

Od wręczenia listów gratulacyjnych  wszystkim sołtysom 
właśnie rozpoczęła się sesja:

- Chciałbym podziękować im za pracę w samorządzie, za lata 
służby, za wysiłek włożony na rzecz rozwoju i poprawy jakości 
życia w danym sołectwie – rozpoczął Wojciech Klepacki.

Wójt przygotował podziękowania o treści:
 „W imieniu władz samorządowych gminy gratulujemy objęcia 

funkcji sołtysa sołectwa. Niech oddanie lokalnym sprawom 
będzie zawsze nadrzędnym celem pana działalności, a zaufanie, 
którym został pan obdarzony, dodaje odwagi i wytrwałości 
w wypełnieniu tak zobowiązującej misji. Życzymy siły do aktyw-
nej pracy przy podejmowaniu trudnych zamierzeń. Życzymy 
również, by nadchodzący czas był okresem wykorzystanych szans 
i spełnionych nadziei, a wszystkie programowe zamiary i założe-
nia spotkały przyjazne środowisko do ich spełnienia”.

MARCOWA SESJA NALEŻAŁA DO SOŁTYSÓW 
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NOWE TABLETY DLA RADNYCH,
ELEKTRONICZNY SYSTEM 
GŁOSOWANIA I TRANSMISJE 
OBRAD ON-LINE

Sołectwo Borki – Jadwiga Piwowarczyk

Sołectwo Brodki – Anita Mularczyk

Sołectwo Budy – Krzysztof Komar

Sołectwo Czajków – Wojciech Żydak

Sołectwo Helenów – Andrzej Wąsak

Sołectwo Jedlina – Jolanta Wysocka

Sołectwo Kaczory – Andrzej Kluczek

Sołectwo Kamieniec – Izabela Pawlak

Sołectwo Kochany – Kinga Domańska

Sołectwo Kołodziąż – Edward Jagła

Sołectwo Łomnica – Tomasz Ośko

Sołectwo Młynki – Piotr Lewandowski

Sołectwo Oleśnica – Aneta Pawlak

Sołectwo Ruda Wolińska – Janina Pietrasik

Sołectwo Rudnik Duży – Jan Ożarek

Sołectwo Rudnik Mały – Mieczysław Jagła

Sołectwo Seroczyn – Michał Kozioł

Sołectwo Soćki – Adam Dadacz

Sołectwo Szostek – Marian Tkaczyk

Sołectwo Toki – Krzysztof Gromuła

Sołectwo Wodynie – Anna Peciak

Sołectwo Wola Serocka – Stanisław Gasek

Sołectwo Wola Wodyńska – Waldemar Lewandowski

Sołectwo Żebraczka – Dariusz Stosio

608438876

510958491

504100970

518893029

692171380

734781939

501947790

505117079

 570860431

(25) 631 42 76

513386020

506835341

692157368

517846413

504584581

(25) 631 75 34

506805179

600461856

531716779

514445248

(25) 6312061

509766421

505589733

502072211

AKTUALNY WYKAZ SOŁTYSÓW:
Nazwa: Telefon:

Od lutego działa elektroniczny system głosowania. 22 lutego, podczas nadzwyczajnej 
sesji Rady Gminy, przeszedł pierwsze testy. Przed sesją zostało przeprowadzone szkole-
nie, zarówno dla pracowników, jak i dla radnych. System okazał się łatwy i intuicyjny 
w obsłudze. Dzięki niemu widać wyniki głosowania z imiennym wykazem. Uchwały są 
widoczne na ekranie ściennym.

To wygodne rozwiązanie z uwagi na to,  że przewodniczący ma kontrolę nad udziela-
nie głosu innym uczestnikom. System ma wiele dogodnych funkcji, które odczuwalnie 
usprawniają prowadzenie sesji – mówi wójt Wojciech Klepacki. 

To nie koniec zmian. Radni zostali wyposażeni w tablety. Urządzenia mają ułatwić 
komunikację z Urzędem, przesyłanie dokumentów, projektów uchwał, e:maili. Tablety 
zostały kupione w ramach projektu „E-urząd – Sprawna i skuteczna obsługa obywatela” 
w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020. 

Szczególne podziękowania, jako pierwsi odebrali odchodzący 
sołtysi: Krystyna Pisarzak – sołtys wsi Czajków w latach 2011 – 
2019, Monika Cabaj – sołtys wsi Kamieniec w latach 2015 – 2019,  
Mariana Urbanek – sołtys wsi Kochany w latach 1984 – 2003 i 2004 
– 2019 oraz Roman Paudyna - sołtys wsi Seroczyn w latach 1984 - 
1999 i 2003 - 2019. 

Gratulacje tra�ły do nowych, młodych sołtysów: Izabeli 
Pawlak, Kingi Domańskiej, Michała Kozioła i Wojciecha Żydaka. 

Listy gratulacyjne odebrali sołtysi  którzy wybrani zostali po 
raz kolejny: Jadwiga Piwowarczyk, Anita Mularczyk, Krzysztof 
Komar, Andrzej Wąsak, Jolanta Wysocka, Andrzej Kluczek, 
Edward Jagła, Tomasz Ośko, Piotr Lewandowski, Aneta Pawlak, 
Janina Pietrasik, Jan Ożarek, Mieczysław Jagła, Adam Dadacz, 
Marian Tkaczyk, Krzysztof Gromuła, Anna Peciak, Stanisław 
Gasek, Waldemar Lewandowski i Dariusz Stosio.

Jedna z ustępujących sołtysek Monika Cabaj, podziękowała 
wszystkim za współpracę: - Dziękuję  jako człowiekowi i jako 
wójtowi, wspaniałemu przewodniczącemu rady i państwu 
radnym, sołtysom, kierownikom, osobom z którymi współpraco-
wałam – powiedziała.
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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

NUMER UCHWAŁY: DATA PODJĘCIA: UCHWAŁA W SPRAWIE:  

ROK 2019 

17.12.2018

17.12.2018

17.12.2018

17.12.2018

17.12.2018

17.12.2018

17.12.2018

17.12.2018

17.12.2018

17.12.2018

17.12.2018

17.12.2018

17.12.2018

17.12.2018

17.12.2018

17.12.2018

17.12.2018

17.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028

zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019 – 2028

uchwalenia budżetu na 2019 rok

udzielenia pomocy �nansowej w 2019 roku Powiatowi Siedleckiemu na realizację inwestycji drogowej

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

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości

uchwalenia Gminnego Programu Pro�laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wodynie na rok 2019

utworzenia Klubu Senior+ w miejscowości Seroczyn

ustalenia Regulaminu Klubu „Senior+” w miejscowości Seroczyn oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym klubie

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019-2023

zasad zwrotu wydatków na świadczenia dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodyniach

zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Wodynie

diet dla radnych i sołtysów

uchwalenia planu pracy Rady Gminy i zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na 2019 rok

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028

zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające �nansowanie zadania pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn,

Nr 14/2019 (kwiecień 2019)

NUMER UCHWAŁY: DATA PODJĘCIA: UCHWAŁA W SPRAWIE:  

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019-2028

zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2019 rok 

przystąpienia Gminy Wodynie do konkursu o do�nansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wodynie na lata 2019-2023

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior+” z siedzibą w Seroczynie 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wodynie w 2019 r.”

wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019-2028

zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2019 rok

zmieniającej Uchwałę Nr III/26/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy �nansowej w 2019 roku Powiatowi Siedleckiemu na realizacje

 

Rudnik Mały, Żebraczka gmina Wodynie” współ�nansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019-2028

zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2019 rok31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

III/22/18

III/23/18

III/24/18

III/25/18

III/26/18

III/27/18

III/28/18

III/29/18

III/30/18

III/31/18

III/32/18

III/33/18

III/34/18

III/35/18

III/36/18

III/37/18

III/38/18

III/39/18

IV/40/18

IV/41/18

IV/44/18

IV/43/18

IV/42/18

w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na przystąpienie 
do realizacji projektu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Wodynie”

inwestycji drogowych

wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat 

zajęcia stanowiska w przedmiocie podjęcia działań zmierzających do obniżenia populacji dzików

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wodynie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, 
od dnia 1 września 2019 roku

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

zmiany uchwały nr XL/291/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 28.06.2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
na terenie gminy Wodynie 

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/192/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Gminy Wodynie

22.02.2019

22.02.2019

22.02.2019

22.02.2019

22.02.2019

22.02.2019

22.02.2019

15.03.2019

15.03.2019

15.03.2019

15.03.2019

15.03.2019

15.03.2019

15.03.2019

15.03.2019

15.03.2019

V/45/19 

V/46/19

V/47/19

V/48/19

V/49/19

V/50/19

V/51/19

VI/52/19

VI/53/19

VI/54/19

VI/55/19

VI/56/19

VI/57/19

VI/58/19

VI/59/19

VI/60/19
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WODYNIE - DOBRO
NIEJEDNO MA IMIĘ

Każdy czas jest odpowiedni, by pomyśleć o innych. Naturalną 
rzeczą jest, że troszczymy się o najbliższych. Dostrzegamy ich 
potrzeby, wspieramy, pamiętamy o rocznicach, wspólnie 
świętujemy dni szczególnie dla nich i dla nas ważne. I tak być 
powinno. Warto  jednak  otworzyć się też na osoby, których nie 
spotykamy na co dzień. Czasem wystarczy chwila rozmowy, 
gest, szczery uśmiech, by sprawić im ogromną radość. Cieszy 
fakt, że są wśród nas tacy ludzie. Potwierdzeniem jest pozytyw-
na reakcja dzieci i ich rodziców na prośbę o wsparcie dla 
Hospicjum w Lublinie jak również zaangażowanie wolontariu-
szy i pracowników szkoły w tę akcję. Nie być obojętnym, nie 
mówić - „to mnie nie dotyczy” jest wartością samą w sobie. 
Miło było obserwować zaskoczenie osób odbierających zebra-
ne środki na widok ich dużej ilości. Równie miło było usłyszeć 
wyrazy wdzięczności z ich strony skierowane nie tylko pod 
adresem szkoły  za przeprowadzenie akcji, ale przede wszyst-
kim pod adresem rodziców, którzy powiedzieli „TAK” świad-
cząc pomoc.  Z perspektywy szkoły uważamy to za udaną lekcję 
wychowawczą, natomiast z perspektywy darczyńców - zdany 
egzamin z empatii. Na szczęście to nie koniec dobrych 
informacji. Wolontariusze pomyśleli również o osobach 
starszych. Dzień Kobiet był kolejną okazją, by zobaczyć radość 
na twarzach pensjonariuszy w ZOL-u w Oleśnicy oraz w DPS 
Tęczowe Wzgórze w Woli Wodyńskiej. Powodem był radosny 
występ uczniów Zespołu Szkół w Wodyniach. Z ich serc i ust 
popłynęło wiele ciepłych słów w postaci życzeń, piosenek, 
a także prawdziwych  historii o znaczeniu i roli kobiet w życiu. 
Uwzględniając okoliczności wizyty, inicjatywę przejęli ucznio-
wie płci męskiej wręczając każdej kobiecie tulipana. Dziewczę-
ta zaś obdarowały obecnych samodzielnie przygotowanymi 
babeczkami. Aby więc sprawiedliwości stało się zadość, 
wszyscy otrzymali  coś dla ducha i ciała. Po raz kolejny nasi 
uczniowie stwierdzili, że warto było tam być, by zobaczyć łzy 
radości osób starszych. Z ich strony jak również ze strony 
pracowników usłyszeliśmy dużo serdecznych słów i oczywiście 
zaproszenie na następną wizytę, którą zadeklarowaliśmy.  
Wszystko jednak nie byłoby takie łatwe,  gdyby nie bezintere-
sowna pomoc ze strony Pana Romana Czarczyńskiego. 
To Jego wyrozumiałość  kolejny raz  pomogła  nam dotrzeć do 
wyznaczonego celu i zrealizować zaplanowane działania. 
Dziękujemy!

W tym właśnie miejscu nasuwa się myśl, że warto pomagać, 
bo ta pomoc wróci. Zabrzmiało jak kalkulacja, ale taki jej 
oddźwięk chyba jest tutaj wskazany. 

Alina Zarankiewicz

WODYNIE - LISTY
DO LIBAŃCZYKÓW

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wodyniach przystąpili do 
udziału w projekcie ekologicznym „Bociany ponad granicami”, 
organizowanym przez stowarzyszenie Grupa EkoLogiczna. 
Koordynatorem projektu jest pan dr Ireneusz Kaługa znany 
i aktywny siedlecki ornitolog. Głównym celem projektu jest 
powstrzymanie nielegalnych polowań na ptaki migrujące nad 
terytorium Libanu. Jest to akcja edukacyjna, skierowana do 
społeczeństwa libańskiego, w tym głównie do dzieci i młodzie-
ży przy wsparciu Polskiej Ambasady w Bejrucie. Pan Ireneusz 
Kaługa zwrócił się z prośbą do naszych uczniów o napisanie 
listów do Libańczyków, w których poproszą oni swoich 
libańskich rówieśników o wsparcie ochrony bocianów migru-
jących nad Libanem,  aby  do nich nie strzelano podczas 
powrotu do Polski. Uczniowie starszych klas z wielkim 
zapałem przystąpili do pisania listów w języku angielskim, 
a uczniowie klasy pierwszej ozdobili je rysunkami bocianów.  
Napisaliśmy ponad 150 listów. 

Zostaną one zawiezione przez dwuosobową delegację do 
Libanu. Tam podczas spotkań z młodzieżą zostaną rozdane 
w celach edukacyjnych. Tak jak w poprzednim roku przystąpi-
liśmy również do akcji zbierania pieniędzy na obrączki dla 
bocianów (w każdej klasie znalazła się specjalna skarbonka, do 
której uczniowie wrzucają drobne monety). Mamy nadzieję, 
że nasze działania przyczynią się choć w pewnym stopniu do 
ochrony tych pięknych ptaków.

Iwona Pawlak

WODYNIE - ZWYCIĘSTWO
W „GIMNAZJADZIE” !!!

Dnia 22 lutego 2019 r. 
w Stoczku Łukowskim 
odbył się III Turniej 
Piłki Nożnej Halowej 
"Gimnazjada", pod ho-
norowym patronatem 
Starosty Łukowskiego. 
W turnieju wzięło udział 
pięć szkół. W wyniku 
zaciętej rywalizacji re-
prezentacja chłopców z Zespołu Szkół w  Wodyniach zajęła
I miejsce, wygrywając wszystkie mecze. Chłopcy zdobyli 
jednocześnie dwa dodatkowe tytuły: dla najlepszego strzel-
ca turnieju - został nim Adrian Redosz z klasy IIIa, a także 
najlepszego bramkarza - ten tytuł uzyskał Piotr Śledź 
z klasy IIIa.  

Skład drużyny: Maciej Bieniek kl. VIII, Jakub Mielczarz 
kl. VIII, Patryk Osiak kl. VIII, Adrian Redosz kl. IIIa, Piotr 
Śledź kl. IIIa, Patryk Włodarek kl. VIII, Jakub Wysocki kl. 
VIII.

Serdecznie gratulujemy zwycięstwa !!! 
Krzysztof Szostek

8 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w naszej 
szkole odbyła się uroczysta akademia dedykowana wszystkim 
Paniom i Dziewczynkom. Dzień Kobiet obchodzony  jest 
8 marca jako wyraz szacunku dla o�ar walki o równouprawnie-
nie kobiet. Święto ustanowione zostało w 1910 r. Tego dnia, 
w szkole, już od rana czuć było świąteczną atmosferę. Chłopcy 
zachowywali się tajemniczo, szykując niespodzianki dla swoich 
koleżanek oraz nauczycielek. Zadbali, poprzez przygotowane 
poczęstunki, upominki i kwiaty, aby dzień ten był dla Pań 
„małych i dużych” wyjątkowy. 

W końcu nadszedł czas na występ, w trakcie którego, chłopcy 
z klasy VI i VII zaprezentowali humorystyczne scenki 
i anegdoty związane z Kobietami oraz obchodami ich święta. 
Nie zabrakło również piosenek. Do części artystycznej dołączy-
li się również młodsi uczniowie z klas II-III z wdzięcznymi 
scenkami o kobietach. Piosenką „Najwięcej witaminy” ucznio-
wie klasy IV oraz uczeń klasy VII podkreślili wdzięk, urok 
i wszelkie inne zalety polskich kobiet. Nad całością programu 
czuwali p. Kamil Stanisławowski, p. Anna Pietrasik i p. Anna 
Adamiak. Na zakończenie uroczystości, Pani Dyrektor podzię-
kowała wszystkim artystom i opiekunom za przygotowaną 
część artystyczną - wypowiedziane i wyśpiewane życzenia. 
Natomiast Samorząd Uczniowski wręczył wszystkim Pa-
niom własnoręcznie wykonane laurki „kwiatki” z pięknymi 
życzeniami.

RUDA WOLIŃSKA - 
BYĆ KOBIETĄ…

Wiesława Rolewicz

RUDA WOLIŃSKA - COŚ OD UCZNIÓW
DLA SZKOŁY I COŚ OD SZKOŁY DLA UCZNIÓW

W tym roku społeczność Szkoły Podstawowej w Rudzie 
Wolińskiej świętowała nadejście wyczekanych ferii zimowych 
podczas dwóch niecodziennych popołudni.

Czas integracji i dobrej zabawy rozpoczęliśmy w piątek, 25 
stycznia, spotkaniem pod hasłem „Wieczór dla mojej szkoły”.  
Była to okazja do podziwiania talentów naszych uczniów.  O 
godzinie siedemnastej Pani dyrektor Wiesława Rolewicz 
powitała rodziny naszych uczniów oraz zaproszonych gości: 
pana Mirosława Michalczyka – przewodniczącego Rady 
Gminy Wodynie, panią Barbarę Brodzik – skarbnika Gminy 
Wodynie, ks. Andrzeja Polaka - proboszcza para�i w Rudzie 
Wolińskiej, panią Janinę Pietrasik – sołtysa miejscowości Ruda 
Wolińska.

Magdalena Pietrasik

Uczniowie zabawiali widownię programem artystycznym 
przygotowanym pod czujnym okiem wychowawców, wspiera-
nych przez wszystkich nauczycieli.

Najmłodsi zaprezentowali się we wdzięcznych utworach 
dziecięcych, wymagających zręcznych „wygibasów”. Dzieci 
z klas drugiej i trzeciej wcieliły się w postacie z wierszy  Juliana 
Tuwima. Starsza brać uczniowska sięgnęła po inny repertuar. 
Uczniowie klasy czwartej zabawiali widzów scenkami kabare-
towymi ukazującymi perypetie dorastających nastolatków. 
Młodzież z klas piątej i szóstej przestrzegała przed zapatrywa-
niem się w otaczające nas wszelkiego rodzaju ekrany kosztem 
zacierania się relacji rodzinnych. Natomiast najstarsi ucznio-
wie, przybierając stroje niemalże z epoki szlacheckiej, odtwo-
rzyli na naszej małej scenie „Zemstę” Aleksandra Fredry. 
Przedstawienia zakończył występ klasy pierwszej, która 
„rozbujała” widzów swoją wiązanką polskich przebojów.

Nasz „Wieczór dla 
szkoły” był także oka-
zją do wsparcia szkoły 
datkiem �nansowym 
poprzez zakup symbo-
licznej cegiełki lub 
ciasta w szkolnej ka-
wiarence. Spotkanie 
przy kawie, herbacie 
oraz kawałku pyszne-

go deseru, przygotowanego przez mamy naszych uczniów, 
zakończyło wieczór, podczas którego to dzieci dawały swojej 
szkole coś od siebie. 

Następnego dnia, w sobotę,   to szkoła zrewanżowała się 
swoim uczniom dając im okazję do wspólnego świętowania 
podczas zabawy karnawałowej, szkolnej choinki. Dzieci bawiły 
się wyśmienicie przy muzyce przygotowanej przez profesjonal-
nego Dj’a Tomka. Ciekawe atrakcje zapewniała również 

sympatyczna Zebra – pani animator Dorota. Indywidualne wyczyny 
sprawnościowe, grupowe rywalizacje sportowe oraz wspólne ewolu-
cje taneczne na parkiecie, cieszyły się przez całe popołudnie dużym 
zainteresowaniem uczniów. Dzieci, których zmęczone od tańca 
stópki potrzebowały chwili odpoczynku, mogły udać się do szkolne-
go bufetu, gdzie czekały przygotowane przez rodziców przepyszne 
kanapki, coś do picia i trochę słodkości. Na zakończenie imprezy, 
kilka minut po siedemnastej, spośród najwytrwalszych zdobywców 
parkietu wyłoniono Króla i Królową balu (a właściwie Królów
i Królowe, bo kto powiedział, że para królewska może być tylko 
jedna?).

W dobrych nastrojach i roztańczonym krokiem rozpoczęliśmy 
oprószone śniegiem ferie zimowe, długo oczekiwane zarówno przez 
dzieci jak i pedagogów. 

W dniu 22 stycznia 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczy-
stość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. Długo wyczekiwany dzień 
pełen uśmiechów, wzruszeń, podziękowań i wielu radości. Babcia 
i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka i z pewno-
ścią o  obchodach ich  święta w  Szkole Podstawowej w Rudzie Woliń-
skiej nikomu nie trzeba przypominać.

W bieżącym roku szkolnym za przygotowanie uroczystości 
odpowiedzialni byli uczniowie klas O – III. Każda klasa wspólnie 
ze swoimi paniami przygotowała część artystyczną, na której dzieci 

RUDA WOLIŃSKA - 
PAMIĘTAMY O NASZYCH

BLISKICH

prezentowały swoje umiejętności recytatorskie, taneczne i wo-
kalne. Oczywiście wszystkie występy zostały, obowiązkowo 
nagrodzone gromkimi brawami.

Następnie nasi kochani Dziadkowie zostali obdarowani 
drobnym upominkiem, a rodzice zadbali o słodki poczęstunek 
dla wspaniałych gości. Pani Dyrektor Wiesława Rolewicz 
serdecznie podziękowała za liczne przybycie i życzyła  zdrowia 
i spełnienia marzeń. Rozpromienione, uśmiechnięte i pełne 
radości twarze Jubilatów po raz kolejny pokazały nam, jak 
ważne są takie spotkania zarówno dla Dziadków jak i wnuków.

Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy 
samych pięknych chwil w życiu oraz tego, aby zawsze byli tak 
dumni ze swych wnuków jak w dniu ich występu. Mamy nadzie-
ję, że wspólnie spędzone w szkole chwile, na długo pozostaną 
w pamięci naszych kochanych gości.
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Agnieszka Olszewska

Dnia 19 lutego 2019 r. uczniowie klas I-III oraz oddziału 
przedszkolnego wyruszyli na wycieczkę do Siedlec. Udaliśmy 
się do kina na familijny �lm pt. „O psie, który wrócił do domu”. 
Była to bardzo poruszająca historia Belli, psa, który pokonał 
600 km, by odnaleźć swego ukochanego właściciela. Nie było 
chyba ani jednej osoby w kinie, której by ten �lm nie poruszył 
do łez. Następnie wybraliśmy się do sklepu Tesco przy ulicy 
11-Listopada, gdyż nasza szkoła została zakwali�kowana do 
programu edukacyjnego „Od uprawy do potrawy” adresowa-
nego do uczniów szkół podstawowych. Ten innowacyjny 
program opiera się o „Ekspedycje Smaków” – wycieczki eduka-
cyjne do sklepów, w których każdy podejmuje decyzje o swoim 
odżywianiu, wrzucając do koszyka określone produkty. Scena-
riusz wycieczek opracowali dietetycy i eksperci do spraw 
żywienia.

Tam doświadczyli-
śmy prawdziwej 

przygody ze 
zdrowym odżywia-
niem. Przez około 

dwie godziny 
specjalnie dla 

naszych uczniów 
sklep zmienił się 

w poligon doświad-
czalny proponując 
najmłodszym grę 

terenową. W czasie 
zajęć warsztatowych 

uczniowie zdobyli 
wiedzę o pochodze-
niu produktów i ich 
sezonowości (owoce 

i warzywa), różni-
cowaniu diety w za-

leżności od pór 
roku. Ponadto

Anna Pietrasik

26 marca minęło dokładnie dziesięć lat od bardzo ważnego dla 
szkoły w Seroczynie i dla społeczności całej Gminy Wodynie 
wydarzenia, jakim było spotkanie Prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego z rolnikami i mieszkańcami wsi. Spotkanie odbyło się w sali 
sportowej Zespołu Szkół w Seroczynie. 26 marca 2009 r.  
Pan Prezydent gościł w Siedlcach, a wizyta w Gminie Wodynie  
została zaplanowana na zakończenie tego dnia. Poprzedziły ją 
długie przygotowania i realizacja wszystkich proceduralnych 

wymagań, związa-
nych przede wszyst-
kim z zapewnie-
niem bezpieczeń-
stwa.

Wraz z Prezyden-
tem do Seroczyna 
przybyli: Adam Bie-
lan (obecny Wice-
marszałek Senatu), 
Jan Krzysztof Arda-
nowski (obecny Mi-
nister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi) oraz Krzysztof Tchórzewski (Minister Gospodar-
ki). Prezydenta witali przedstawiciele władz Gminy Wodynie, 
Radni Gminy, samorządowcy z terenu całego powiatu siedleckie-
go, dyrektorzy szkół, uczniowie i wreszcie licznie zgromadzeni 
mieszkańcy. Wszyscy witali Prezydenta RP, osobę piastującą 
najwyższy urząd w naszym państwie, ale bardzo szybko dało się 
zauważyć, że na spotkanie przybył ciepły, życzliwy i bezpośredni 
człowiek, dla którego nie salony i władza były najważniejsze. 
Można to było rozpoznać w gestach, słowach, żartach…
Na zadawane przez mieszkańców naszej gminy pytania Pan Prezy-
dent odpowiadał z wielką swobodą i uśmiechem na twarzy, 
pokazując jednocześnie swoja wielka wiedzę i doświadczenie 
w wielu poruszanych kwestiach.

Pamiątką tamtego wieczoru jest tablica zamieszczona przy 
drzwiach wejściowych do szkoły  i wpis Prezydenta w szkolnej 
kronice. Pozostało również 
oświetlenie placu zamonto-
wane - w rekordowym chyba 
tempie - w ramach przygoto-
wań do wizyty. Jednak o wiele 
ważniejsza jest pamięć o tym 
wydarzeniu i fakcie, że to 
właśnie nasza szkoła i nasza 
gmina była gospodarzem tego 
spotkania. Pamiętajmy o tym 
wydarzeniu bez względu na 
nasze polityczne sympatie… 
W tym wypadku nie mają one 
bowiem najmniejszego nawet 
znaczenia. 

Nasza szkolna społeczność 
wspominała to wydarzenie 
w piątek, 22 marca w ramach 
powitania wiosny. Uczniowie 
mieli okazję wysłuchać wspo-
mnień organizatorów i ucze-
stników tamtego spotkania. Wyświetlone również zostały 
fragmenty �lmu i prezentacje dokumentacji fotogra�cznej. 
W „szkolnych wspomnieniach” uczestniczył redaktor Andrzej 
Ilczuk, którego reportaż poświęcony wydarzeniu został wyemito-
wany na antenie Katolickiego Radia Podlasie.

Nieco ponad rok po wizycie Prezydenta Kaczyńskiego 
w Seroczynie, 10 kwietnia 2010 r., o godz. 8.43, pod Smoleńskiem, 
miała miejsce katastrofa rządowego samolotu TU-154M. Zginęło 
w niej tragicznie 96 osób, wśród nich Prezydent Lech Kaczyński 
wraz z małżonką…

SEROCZYN - W TYM ROKU

SEROCZYN - 
PRZED-WIOSENNE

SUKCESY!
Sukces zawsze przynosi radość i satysfakcję! Bo sukces jest 

przecież uwieńczeniem dzieła i często najlepszą nagrodą za trud 
pracy włożonej w jego osiągnięcie. Tak naprawdę, to właśnie ta 
praca jest najważniejsza. Bez niej przecież kołaczy nie ma… 
Jeżeli praca jest, a w dodatku poparta zostaje konsekwencją, 
sukces przyjdzie z pewnością. Do nas sukcesy przyszły już teraz.

Nasza dziewczęca reprezentacja w piłce siatkowej wzięła udział 
w Powiatowym Turnieju LZS/SZS, który odbył się 5 marca 
w Suchożebrach. Zwycięstwa 2:1 z reprezentacją gospodarzy i 2:0 
z siatkarkami ze Skórca dały „naszym” zwycięstwo w całym 
turnieju, złote medale, puchar,  ogromną radość i satysfakcję 
oraz…awans do dalszej fazy rozgrywek! Turniej Regionalny 

został rozegrany 29 marca, 
w Sali sportowej I LO im. 
B. Prusa w Siedlcach. Dwa 
wygrane mecze - ze szkoła-
mi z Siedlec i Sokołowa 
Podlaskiego, i tylko jedna 
porażka z ekipą z Mińska 
Mazowieckiego sprawiły, 
że nasze „szkolne złotka” 
awansowały do Finału roz-
grywek na poziomie re-

gionu! To ogromny sukces! Wywalczony on został przez drużynę 
w składzie: Julia Kiełczykowska, Julia Maciejak, Natalia Kiełczy-
kowska, Alicja Miszta, Anna Eleryk, Katarzyna Siwek, Kinga 
Piwowarczyk i Małgorzata Michalczyk, pod czujnym okiem 
trenera, p. Bogdana Kani! Cieszymy się ogromnie i… trzymamy 
kciuki!

Kolejny sukces nasi uczniowie odnieśli w dziedzinie recytacji. 
Tak naprawdę, od ładnych kilku lat, jest to już właściwie tradycją. 
Ponieważ jednak sztuka jest dyscypliną mało wymierną, nigdy nie 
można być pewnym wyniku rywalizacji w takich dziedzinach jak 
śpiew, rysunek, czy wspomniana już recytacja… 28 marca, w Domu 
Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, odbyły się 
eliminacje powiatowe XV Konkursy Recytatorskiego „Między 
Wierszami”. Wzięły w nich udział Natalia Maciejak, Alicja Miszta 
i Anna Eleryk.  Werdykt jury był dla nas bardzo radosny: w gronie 
39 recytatorów Alicja Miszta zdobyła wyróżnienie, a Anna Eleryk 
została laureatką trzeciej nagrody! Jednocześnie Ania, podobnie 
jak trzy pozostałe laureatki, otrzymała Nagrodę Starosty Siedlec-
kiego: zaproszenie na Międzynarodowe Warsztaty Teatralne „Bez 
granic”.  W warsztatach bierze udział młodzież z powiatu siedlec-
kiego i współpracujących z naszym powiatem rejonów Francji 
i Niemiec. Warsztaty odbędą się tradycyjnie w pierwszym tygodniu 
wakacji w „Reymontówce”. 

Oby te pozytywne przykłady pracy przekuwającej się w sukces 
znajdowały wśród naszych uczniów jak najwięcej naśladowców. 
Naprawdę warto!

W dniu 22 stycznia 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczy-
stość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. Długo wyczekiwany dzień 
pełen uśmiechów, wzruszeń, podziękowań i wielu radości. Babcia 
i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka i z pewno-
ścią o  obchodach ich  święta w  Szkole Podstawowej w Rudzie Woliń-
skiej nikomu nie trzeba przypominać.

W bieżącym roku szkolnym za przygotowanie uroczystości 
odpowiedzialni byli uczniowie klas O – III. Każda klasa wspólnie 
ze swoimi paniami przygotowała część artystyczną, na której dzieci 

prezentowały swoje umiejętności recytatorskie, taneczne i wo-
kalne. Oczywiście wszystkie występy zostały, obowiązkowo 
nagrodzone gromkimi brawami.

Następnie nasi kochani Dziadkowie zostali obdarowani 
drobnym upominkiem, a rodzice zadbali o słodki poczęstunek 
dla wspaniałych gości. Pani Dyrektor Wiesława Rolewicz 
serdecznie podziękowała za liczne przybycie i życzyła  zdrowia 
i spełnienia marzeń. Rozpromienione, uśmiechnięte i pełne 
radości twarze Jubilatów po raz kolejny pokazały nam, jak 
ważne są takie spotkania zarówno dla Dziadków jak i wnuków.

Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy 
samych pięknych chwil w życiu oraz tego, aby zawsze byli tak 
dumni ze swych wnuków jak w dniu ich występu. Mamy nadzie-
ję, że wspólnie spędzone w szkole chwile, na długo pozostaną 
w pamięci naszych kochanych gości.

RUDA WOLIŃSKA - 
EKSPEDYCJA SMAKÓW

 W TESCO

spróbowali wielu produktów, poznali nowe smaki i odkryli 
różnorodność zdrowych produktów. Nauczyli się prawidłowe-
go czytania etykiet, zdobyli wiedzę o przechowywaniu żywno-
ści, przypomnieli sobie informacje o piramidzie żywieniowej
i elementach wchodzących w jej skład, dowiedzieli się, jakie są 
sposoby na ograniczenie marnowania żywności.

Na podsumowanie ekspedycji dzieci wykonały samodziel-
nie zdrowe przekąski, które zjadły z wielkim smakiem. Po tak 

ekscytującym i pełnym wrażeń dniu wróciliśmy do szkoły. Wycieczka 
była niezwykle udana, odbyła się ona w ramach bezpłatnego programu 

„Od uprawy do potrawy”. Dziękujemy sieci Tesco za fantastyczną, 
pełną zdrowia inicjatywę.

Janusz Eleryk

Janusz Eleryk
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SEROCZYN - DLA NIEPODLEGŁEJ

PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

- Każde środki, które dostajemy z zewnątrz pomagają nam 
w realizacji inwestycji. Dlatego duże nadzieje i plany wiążemy 
z Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej – mówi wójt gminy 
Wodynie Wojciech Klepacki. Wójt naszej gminy przez najbliższe 
trzy lata będzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Lokalnej 
Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, a zastępca wójta Marlena 
Paczek nadal będzie sprawować mandat radnej i jako reprezen-
tantka gminy Wodynie odpowiadać za sektor publiczny.

Takie decyzje zapadły 23 stycznia na Walnym Zebraniu 
Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. 

O wynikach wyborów podczas sesji Rady Gminy Wodynie 
15 marca mówił prezes LGD Ziemi Siedleckiej Hubert Pasiak.

- Do tej pory mieszkańcy gminy Wodynie korzystali w znacz-
nym stopniu z tych środków, pozyskanych było kilka dotacji. 
Jeśli chodzi o aktywność gminy Wodynie to jest to jedna z najak-
tywniejszych gmin. Środki staramy się dzielić sprawiedliwie to 
znaczy tak, aby tra�ały w miarę możliwości do każdej gminy 
członkowskiej. Mimo wszystko to jednak konkurs i to, że jedna 
społeczność jest bardziej aktywna i składa wnioski, a inna jest 
mniej. Gmina Wodynie od początku jest w czołówce – podsumo-
wał prezes Hubert Pasiak.

Prezes nawiązał również do wyników wyborów: - Wójt Klepac-
ki został wiceprezesem, więc macie jeszcze większy wpływ na to, 
co się dzieje w LGD. Miejsce radnego Zbigniewa Jajszczaka zajęła 
zastępca wójta Marlena Paczek. Wśród członków jest kilku przed-
stawicieli gminy – przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, OSP 
w Rudniku Małym. To godna i szeroka reprezentacja wodyńskiej 
wspólnoty samorządowej. 

GMINA WODYNIE W CZOŁÓWCE LGD ZS

LGD chce być aktywnym partnerem dla samorządu gminy 
Wodynie. Dzięki projektom pozyskanym w ramach LGD, dotych-
czas sporo się działo. Tylko w ubiegłym roku na projekt 
„Wodynie. Kraina Nocy i Dni” gmina dostała 29 tys. 269 zł 
(wartość projektu 46 tys. zł).

Na modernizację terenów rekreacyjnych w Oleśnicy dostaliśmy 
31 tys. 815 zł (wartość projektu 57 tys. 300 zł). Na „Montaż lamp 
solarnych na terenach publicznych w miejscowościach Oleśnica 
i Seroczyn” pozyskaliśmy 28 tys. 709 zł (wartość 45 tys. 120 zł).  
„Adaptacja budynku OSP w Kołodziążu na świetlicę wiejską” 
kosztowała 460 tys. 402 zł a dotacja z LGD wyniosła 127 tys. 
260 zł.

Wójt Wojciech Klepacki podczas sesji nie ukrywał, że z nową 
funkcją wiąże spore nadzieje:

 - Jestem teraz jako wiceprezes trochę bliżej. Zakładam, 
że dzięki temu jako gmina pozyskamy sporo środków w ramach 
LGD – powiedział.

Hubert Pasiak mówił o ogłoszonym właśnie 27. już naborze 
w historii grupy. 

- W ciągu trzech lat było ich sporo. Wydaliśmy około 
4,5 mln zł. To połowa środków pozyskanych na realizację naszej 
strategii. Mamy pozyskane 9 mln zł. Połowa została wydana, 
a druga połowa pozostaje do rozdysponowania. Nabory  wnio-
sków są ogłoszone:  na rewitalizację wiejskich obiektów należą-
cych do lokalnego dziedzictwa, na działania przyrodnicze, na 
wspieranie organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, na 
wspieranie aktywności społeczności lokalnych – mówił.

Zachęcał do skorzystania z dotacji dla osób, które zakładają 
działalność gospodarczą lub chcą ją rozwinąć tworząc miejsca 
pracy.

NASZE PROJEKTY

Podczas Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działa-
nia Ziemi Siedleckiej poza wyborem władz na kolejną, kadencję 
znalazło się m.in. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działal-
ności i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

NABORY WNIOSKÓW
NA 2019 R. TO:
Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekolo-
giczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze (kwota alokacji 
– 100 tys. zł).
Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów 
i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego 
i kulturowego (250 tys. zł).
Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój 
współpracy międzysektorowej (kwota alokacji 100 tys. zł).
Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych (kwota alokacji 200 tys. zł).
Wspieranie działań polegających na budowie lub moderniza-
cji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz na zmianie 
zagospodarowania przestrzeni publicznej (kwota alokacji – 
200 tys. zł).

Dorośli uczą się, jak wykorzystywać możliwości Internetu 
w swoim prywatnym i zawodowym życiu, a uczniowie szkoły 
zdobywają sprzęt komputerowy – tak w dużym skrócie można 
podsumować, jakie wymierne korzyści z udziału w szkoleniach  
„Ja w internecie”, mają mieszkańcy i uczniowie z gminy 
Wodynie.

„Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju 
kompetencji cyfrowych” to program, z którego wypływa wiele 
korzyści. Dorośli uczestnicy zyskują dostęp do darmowych 
szkoleń, za które zwykle należy płacić. Uczą się, jak wykorzystać 
możliwości Internetu tak, aby ułatwiły im funkcjonowanie 
w rodzinie, rozwoju �rmy czy prowadzeniu gospodarstwa 
rolnego. Dzięki realizacji programu przez gminę, szkoła zyska 
sprzęt komputerowy. 

Program jest realizowany od stycznia do czerwca. Dlatego 
jeszcze dziś warto wybrać spośród proponowanych tematów 
i zapisać się.

W planach jest przeszkolenie 267 osób z gminy Wodynie. 
Projekt jest współ�nansowany z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa oraz z budżetu państwa. Gminie Wodynie  udało się na 
niego pozyskać ponad 149 tys. zł.

Program zakłada aż 27 szkoleń komputerowych. Wśród 
tematów są: „Rodzic w internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje 
�nanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościo-
wych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik 
w sieci” i „Kultura w sieci”.

Na terenie gminy zajęcia są prowadzone w Szkole Podstawowej 
w Rudzie Wolińskiej,  Zespole Szkół w Seroczynie oraz Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wodyniach.

- Na realizację programu udało nam się pozyskać 28 kompute-
rów przenośnych. Po zrealizowaniu projektu sprzęt zostanie 

przekazany do Zespołu Szkół w Seroczynie – zapowiada wójt 
Wojciech Klepacki. 

Podczas szkoleń uczestnicy są podzieleni na dwunastoosobowe 
grupy. Spotkania tematyczne trwają łącznie 12 godzin, przez 2 
do 3 dni – dodaje wójt.

Zajęcia są całkowicie bezpłatne.  Uczestnicy dostają materiały 
szkoleniowe oraz pendrive. 

Ze szkoleń może skorzystać każdy mieszkaniec gminy 
Wodynie, który ukończył 25 lat.

 Do końca marca ze szkoleń skorzystało już 200 uczestników. 
- Największym zainteresowaniem dotychczas cieszyło się 

szkolenie „Rodzic w internecie” – mówi zastępca wójta Marlena 
Paczek – Na tym szkoleniu można się dowiedzieć, jak sprawdzić, 
co dziecko robi w sieci, jak chronić je przed zagrożeniami czyha-
jącym w Internecie. Realizowaliśmy też szkolenia „Moje �nanse 
i transakcje w sieci”. Wiele osób chce się nauczyć, jak bez wycho-
dzenia z domu załatwiać swoje sprawy �nansowe czy urzędowe.

Pozostałe szkolenia, którymi wciąż warto się zainteresować to 
„Działam w mediach społecznościowych” czy będące świetną 
propozycją dla mieszkańców gminy Wodynie szkolenie „Rolnik 
w sieci”. 

MY ZDOBYWAMY WIEDZĘ, A UCZNIOWIE
NOWE KOMPUTERY 

Dzięki niemu każdy rolnik nauczy się, jak przez Internet wypeł-
niać wnioski, czy jak składać deklaracje podatkowe.

Zostały jeszcze wolne miejsca. Osoby zainteresowane udziałem 
mogą kontaktować się z Urzędem Gminy.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej powstała na obsza-
rach wiejskich, aby wytyczyć i  realizować Lokalną Strategię 
Rozwoju. Jej członkami mogą być np. przedstawiciele samorzą-
dów gmin, placówek kulturalnych i  oświatowych, para�i, OSP 
i innych organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz miesz-
kańcy. W Polsce LGD  najczęściej działają w formie stowarzyszeń, 
w  tej formie powstała też LGD Ziemi Siedleckiej. Została 
utworzona w  2013 r. a  w  jej skład weszły gminy: Domanice, 
Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce (gmina wiejska), Skórzec, 
Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i  Zbuczyn. Przygotowania do 
powstałej w  2015 r. „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru objętego działa-
niem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej” trwały dwa 
lata.

 - Opracowaliśmy ją oddolnie, z zaangażowaniem i wykorzysta-
niem wiedzy samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarzą-
dowych i przede wszystkim „zwykłych mieszkańców” – wyjaśnia 
prezes LGD Hubert Pasiak.

ZARZĄD Z ABSOLUTORIUM

Wspólnym wysiłkiem LGD uzyskała 10. miejsce na Mazowszu 
(spośród wszystkich LGD) i do�nansowanie Strategii ze środków 
PROW w wysokości ponad 11 mln zł (100 proc. wnioskowanego 
do�nansowania). Większość puli została rozdysponowana wśród 
gmin.

- Naszym zadaniem jest skuteczne i mądre wykorzystanie tych 
środków. Chcemy, by były „kołem zamachowym” wielu cennych 
projektów i inicjatyw – podkreśla prezes.

W  minionych latach siedlecka LGD ogłosiła 26 konkursów 
i  wybrała do  do�nansowania dziesiątki projektów na  łączną 
kwotę przeszło 4,7 mln zł.

Dzięki realizacji inicjatywy LEADER na  obszarze Lokalnej 
Grupy Działania Ziemi Siedleckiej realizowanych jest wiele 
inwestycji i projektów, które zmieniają Ziemię Siedlecką. Są reali-
zowane w  ramach trzech głównych celów LGD:   Wzmocnienie 
kapitału społecznego oraz  zachowanie dziedzictwa lokalnego 
(na  te działania w  latach 2016-2023 przewidziano 1,8 mln zł);  
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości  i wzrost zatrudnienia  (prze-
widziano 4,5 mln zł); Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
obszaru LGD ZS i poprawa jakości życia mieszkańców (przewi-
dziano 2,7 mln zł).
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NAJWIĘKSZĄ ZALETĄ KOBIETY 
JEST WŁAŚNIE… BYĆ KOBIETĄ 

– To myśl przewodnia tegorocznych obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Kobiet, które odbyły się pod trochę wyjątkową datą: 
5 marca. Przyczyną tego kalendarzowego manewru był fakt, 
że w tym roku, Dzień Kobiet wypadł w pierwszy piątek Wielkiego 
Postu.

Tegoroczne świętowanie tego bardzo ważnego dnia odbywało 
się w trzech „strefach”. Pierwszą z nich była „strefa wiedzy”, czyli 
Gminna Olimpiada Wiedzy o Gospodarstwie Domowym i Przed-
siębiorczości zorganizowana przez siedlecki Oddział Mazowiec-
kiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we współpracy z Urzędem 
Gminy w Wodyniach. W olimpiadzie wzięło udział trzydzieści 
Pań, a najlepsze wyniki uzyskały Panie Krystyna Budner, Iwona 
Ślusarczyk i Zo�a Reda. Zanim jednak ogłoszone zostały końcowe 
rezultaty olimpiady wszystkie Panie zostały zaproszone do pozo-
stałych „stref ”, które czekały na nie w Ośrodku Kultury.

Prawdziwe piękno dodatków nie potrzebuje, ale nawet temu 
najprawdziwszemu dodatki nie zaszkodzą. Dlatego też „strefa 
urody” była w swojej ofercie bardzo bogata. Kiedy w Sali Plastycz-
nej odbywały się Warsztaty Koloru w Makijażu i Ubiorze pt. 
„Poczuj się kobieco i zmysłowo na wiosnę”, w holu Ośrodka 
trwało kosmetyczne show: Panie korzystał z zabiegów i oferty 
przygotowanej przez konsultantki Ori�ame i Avon. Utrudzone 
olimpiadą i kosmetyką Panie mogły chwilę odpocząć przy kawie 

Ostatki, zapusty, mięsopust... Różne są określenia ostatniego 
okresu karnawału, który rozpoczyna się w Tłusty Czwartek. 
Właśnie tego dnia Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował 
Spotkanie Ostatkowe dla seniorów. W spotkaniu uczestniczył 
wójt gminy Wojciech Klepacki, zastępca wójta gminy Marlena 
Paczek, przewodniczący Rady Gminy Mirosław Michalczyk i ks. 
Proboszcz Krzysztof Buczyński. 

Instruktorki GOK, panie Wioleta i Izabela, przygotowały 
i przedstawiły prezentację na temat tradycji ostatków w różnych 

czący w działaniach Klubu „Senior+”. Oni również zaprezentowali przygotowane 
wiersze i piosenki. Na stole zaś nie zabrakło tradycyjnych i charakterystycznych dla 
tego dnia specjałów, wśród których dominowały rzecz jasna pyszne pączki i fawor-
ki. Podczas pożegnania karnawału nie mogło również zabraknąć tańca i zabawy. 
Seniorzy okazali się być świetnymi i wytrwałymi tancerzami, a o oprawę muzyczną 
tanecznej części spotkania zadbał dyrektor Janusz Eleryk.

Radosne popołudnie i wieczór minęły bardzo szybko, tak samo jak szybko minął 
cały karnawał. Może to i kogoś smucić, ale taka jest kolej rzeczy. Wszystkich 
natomiast niewątpliwie cieszy wielka aktywność i pomysłowość naszych Seniorów! 
Oby tak dalej!

i ciasteczku. A odpoczynek był konieczny, bo na wszystkich czeka-
ła jeszcze uczta sceniczna.

„Strefa rozrywki” została zdominowana przez Panów, którzy 
przygotowali sporo niespodzianek. Jako pierwsi na scenie wystą-
pili uczniowie szkoły w Seroczynie: Piotr Powałka, Arkadiusz 
Kania, Szymon Woźny i Bartosz Kornel Ożarek, którzy zaprezen-
towali program wokalny z towarzyszeniem (również) instrumen-
tów dętych, a potem… scenę we włada-
nie wzięli dojrzalsi Panowie: Janusz 
Eleryk i Krzysztof Izdebski. Popłynęły 
słowa i melodie piosenek, które 
każdemu chyba dobrze się kojarzą, 
a w swojej treści i nastroju pięknie 
nawiązywały do tego, co z kobietą 
kojarzy się niezmiennie: miłości, 
tęsknoty, marzeń i pragnień. Wyśpie-
wane na koniec koncertu słowa 
„Będziesz moją damą” były jednocze-
śnie pięknym życzeniem skierowanym 
do wszystkich Pań.

Życzenia składali wójt gminy 
Wojciech Klepacki oraz prze-
wodniczący Rady Gminy Mirosław 

Michalczyk. Dopełnieniem słów były kwiaty oraz chóralne 
„Sto lat!” wyśpiewane przez wszystkich panów. Rozlosowane 
zostały również drobne prezenty i upominki.

To było piękne popołudnie i cudny wieczór…Tak twierdziły 
Panie, które zawsze będą naszym artystycznym natchnieniem, 
i którym niezmiennie życzymy marzeń spełniony i snów 
wyśnionych…

JAK OBCHODZILIŚMY OSTATNI DZIEŃ KARNAWAŁU 
rejonach Polski. Prezentację pięknie uzupełniła 
opowieść pani Alicji Soćko, która przypomniała 
zwyczaje zapustowe naszych terenów. Niektóre 
z nich są znane również i dzisiaj, chociaż 
kultywowanie tych obyczajów powoli, ale nieste-
ty zanika. Z kolei panie z Zespołu Wolenianki 
odegrały dynamiczną i wypełnioną humorem 
scenkę kabaretową. Na spotkaniu byli również 
obecni goście z Seroczyna, aktywnie uczestni-



pokazać różne techniki 
tworzenia stroików wielka-
nocnych. Będzie też ko-
smetyczka, która ku ucie-
sze wszystkich pań podpo-
wie jak zadbać o dojrzałą 
cerę. Planowane są również 
cykliczne spotkania z pra-
wnikiem. W marcu, se-
niorzy na zaproszenie 

Huberta Pasiaka Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania 
Ziemi Siedleckiej odwiedzili siedzibę Stowarzyszenia gdzie 
zapoznali się z funkcjonowaniem oraz realizowanymi założenia-
mi LGD. Tego dnia Klubowicze odwiedzili również Muzeum 
Diecezjalne w Siedlcach. Była to okazja do lepszej integracji 
i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Ważną rolę 
w funkcjonowaniu klubu spełnia wspólne obchodzenie uroczy-
stości jak np. Dzień Babci i Dziadka czy imienin klubowiczów. 

WITAMY W KLUBIE SENIORA
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KARTA DUŻEJ RODZINY
rodzina.gov.pl

KARTA DUŻEJ RODZINY to ogólnopolski program 
obejmujący system zniżek dla rodzin „3 +” zarówno 
w instytucjach publicznych, jak i w �rmach prywatnych. 
Posiadacze karty mają możliwość tańszego korzystania 
z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, 
bankowej czy rekreacyjnej. Od 1 stycznia br. z programu 
mogą korzystać wszyscy rodzice, którzy wychowali 
co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek 
w chwili składania wniosku. 

Aby skorzystać z systemu zniżek  należy złożyć wniosek 
o przyznanie karty, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Wodyniach. Wniosek, można wypełnić na miejscu 
wraz z pracownikiem Ośrodka bądź przesłać go elektro-
nicznie – dowiadujemy się od Pani Edyty Aryż, do której 
obowiązków należy realizacja programu.

Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholo-
wą, narkomanią i hazardem Szansa zostało powołane 23 maja 
2013 przez grupę zapaleńców, którym bliskie są problemy uzależ-
nienia. Na początku z racji małego doświadczenia nasza oferta 
ograniczała się do spotkań raz lub dwa razy w tygodniu i opierała 
się głównie na konsultacjach terapeutycznych (indywidualnych 
i grupowych zarówno dla osób uzależnionych jak i współuzależ-
nionych jak i doświadczających przemocy. Zajęcia były prowa-
dzone w ramach wolontariatu przez doświadczonych terapeutów, 
którzy aktualnie są członkami lub pracownikami .stowarzysze-
nia. Z biegiem czasu doświadczenie w codziennej pracy pozwoliło 
na regularny rozwój organiczny organizacji. Każdego roku aż do 
dnia dzisiejszego coraz aktywniej uczestniczymy w życiu lokalnej 
społeczności. Konkretyzując, głównym obszarem działalności 
Stowarzyszenia SZANSA jest pomoc i wsparcie osobom uzależ-
nionym, współuzależnionym (rodzina, znajomi) od hazardu, 
alkoholu i szeroko pojętej narkomanii, a także osobom doświad-
czającym przemocy. Zajmujemy się również grupami narażony-
mi na problem uzależnienia, a mianowicie dziećmi i młodzieżą, 
do których adresujemy różnorodne programy pro�laktyczne. 
Od 5 lat otworzyliśmy się na działania wspomagające pracę 
instytucji publicznych (MOPS, GOPS, Policja, Zakład karny, 
Szkoły, Ośrodki opiekuńczo wychowawcze itp.) Realizujemy 
działania skierowane zarówno do bene�cjentów tych placówek 
jak i pracowników (szkolenia, warsztaty, konferencje).

Jesteśmy zgranym zespołem doświadczonych fachowców oraz 
ludzi pełnych pasji i zaangażowania. Łączy nas wspólny cel: 
chcemy pomagać osobom uzależnionym oraz przestrzegać przed 
zagrożeniami wynikającymi z używek. Zachęcamy osoby korzy-
stające z naszego wsparcia do odkrywania i akceptowania siebie, 
dokonywania własnych wyborów oraz brania odpowiedzialności 
za swoje życie.

Stworzyliśmy ofertę terapeutyczną i rozwojową o najwyższym 
poziomie merytorycznym i wyjątkowej jakości. Tworzymy dobrą 
i twórczą atmosferę pracy zarówno w zespole realizatorów, jak 
i w grupach osób korzystających z naszego wsparcia.

Działania realizowane są w formie zajęć indywidualnych jak 
i grupowych: od indywidualnych porad psychologicznych 
poprzez warsztaty grupowe, mitingi, konferencje, szkolenia, 
warsztaty, rodzinne integracyjne imprezy plenerowe, prowadze-
nie punktu konsultacyjnego. Działania te są formą zajęć odbywa-
jących się w charakterze ciągłym bez względu na otrzymywane 
dotacje. Realizujemy również działania w ramach projektów 
z MCPS, projektów �nansowanych przez Urząd Gminy 

Klub Seniora, to miejsce spotkań dla osób starszych. 
Ideą klubu jest wspieranie aktywności seniorów, integrowanie, 
zapewnianie im dobrego towarzystwa w pobliżu miejsca zamiesz-
kania oraz rozwój życia kulturalnego i rekreacyjnego.

W gminie Wodynie taki klub został utworzony w świe-
tlicy wiejskiej w Seroczynie i zaczął działalność 14 listopada 
2018 roku. Od stycznia br. seniorzy spotykają się regularnie, dwa 
razy w tygodniu, we wtorki i środy. Klub ruszył w ramach rządo-
wego programu „Senior+”. Na dostosowanie świetlicy wiejskiej 
do potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora, Gmina Wodynie 
pozyskała dotacje w wysokości 150 tys. zł z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. 

Zajęcia z seniorami prowadzą pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej wspierani przez pracowników Gminnego 
Ośrodka Kultury. 

„To są cudowni ludzie, którym nie brakuje pomysłów na spędza-
nie wolnego czasu. Ich zasługą jest to, że w klubie panuje atmosfera 
rodzinna, co uważam za ogromny atut tego miejsca.” -  tak 
o seniorach mówi Agnieszka Gajowniczek, koordynatorka klubu.

JAK MOŻNA ZOSTAĆ CZŁONKIEM KLUBU SENIORA?
„Jednym z kryteriów jest wiek. Do naszego klubu zapraszane są 

osoby powyżej 60. roku życia. Mimo, że miejsc jest 20, to utworzyli-
śmy listę rezerwową z uwagi na duże zainteresowanie udziałem 
w zajęciach. Rekrutacja jest prowadzona stale, a deklaracje uczest-
nictwa wraz z zaświadczeniami lekarskimi przyjmowane są na 
bieżąco”. – mówi zastępca wójta Gminy Wodynie, Marlena 
Paczek. Program zajęć klubu jest bogaty i urozmaicony, odbywają 
się tu: zajęcia edukacyjne, manualne, artystyczne, taneczne, 
ruchowe, robótki ręczne. Seniorzy  tańczą zumbę, grają w tenisa 
stołowego a niebawem rozpoczną się treningi nordic walking 
oraz spacery na świeżym powietrzu. Wspólne przygotowywanie 
posiłków daje możliwość wymiany sprawdzonych przepisów 
kulinarnych między paniami. Panowie, również uczestniczą 
w procesie przygotowywania potraw. Silna męska ręka jest 
w kuchni zawsze mile widziana.

„Jesteśmy w trakcie pisania klubowej książki kucharskiej, która 
będzie efektem naszych spontanicznych poczynań w kuchni. Bo ile 
Pań, tyle przepisów na rosół czy szarlotkę”- z uśmiechem podkre-
śla jedna z uczestniczek klubu. Na zajęcia z Seniorami zapraszani 
są ciekawi ludzie, którzy dzielą się swą wiedzą, pasją i talentami. 
Na jedno z takich spotkań zaproszona została farmaceutka, która 
opowiadała o tym jak stosować zioła lecznicze oraz jak je prze-
chowywać aby nie straciły swej wartości. Dzielnicowy natomiast, 
radził jak nie dać się oszukać metodą „na wnuczka” czy „na 
policjanta”. W najbliższym czasie klub odwiedzi �orystka, aby 

ALKOHOLIZM TO TEŻ CHOROBA!

Seniorzy z klubu łączą przyjemne z pożytecznym, poszerzają 
horyzonty, nabywają nowych umiejętności. Uczestniczyli 
w bezpłatnym szkoleniu komputerowym „J@ w internecie” zorga-
nizowanym przez Gminę Wodynie. „Klubowicze wykazują się 
inicjatywą, a my ich chętnie wspieramy. Jesteśmy w trakcie pozyski-
wania pierwszych funduszy na zapewnienie funkcjonowania 
klubu. Złożyliśmy kolejny wniosek do rządowego programu 
„Senior+” który opiewa na kwotę 20 tys. zł” – mówi wójt gminy 
Wodynie Wojciech Klepacki. 

CO MOŻNA ZYSKAĆ ZAPISUJĄC SIĘ DO KLUBU?
Uczestnictwo w zajęciach organizowanych w klubie daje przede 

wszystkim możliwość spędzenia czasu w miłym towarzystwie. 
Tu nie ma czasu na nudę ani miejsca na samotność. Dlatego 
serdecznie zapraszamy chętnych seniorów do zgłaszania swego 
uczestnictwa w zajęciach w Klubie Seniora.

w Siedlcach, Urząd Gminy w Wodyniach, Urząd Miasta 
w Siedlcach. 

Nasze działania obejmują zasięgiem województwo mazowiec-
kie i lubelskie.

Wśród sukcesów możemy wyodrębnić coroczną organizację 
Rodzinnego Pikniku Trzeźwościowego pod hasłem "Razem 
Łatwiej". W tym roku odbędzie się już jego 5 - ta edycja. Przez 
piknik przewinęło się dotychczas kilka tys. osób. Kolejny sukces 
to prowadzenie warsztatów pro�laktycznych dla dzieci i młodzie-
ży ze szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i średnich 
z terenu województw mazowieckiego i lubelskiego. Ze swoim 
programem do tej pory odwiedziliśmy ponad 60 szkół, Wraz 
z końcem roku zakończyliśmy realizację działań w siedleckim 
Zakładzie Karnym polegającym na pracy terapeutycznej połączo-
nej z warsztatami �lmowo muzycznymi, których efektem jest klip 
�lmowy prezentujący twórczość muzyczną więźniów oraz trzy 
klipy �lmowe prezentujące krótkie historie osadzonych. Efekt 
pracy cieszy się dużą popularnością w mediach społecznościo-
wych. Jako sukces traktujemy integrację pracowników różnych 
instytucji publicznych z terenu województwa mazowieckiego 
i lubelskiego (Policja, Kuratorzy sądowi, Pracownicy socjalni 
Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Pedagodzy 
szkół, Kadra Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych 

w Gostchorzy, Wojnowa i Czuchowa, pracownicy Caritas Diecezji 
Siedleckiej, Członkowie Komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych, Pracownicy Ośrodków leczenia uzależnień szpita-
la miejskiego w Łukowie oraz szpitala miejskiego w Siedlcach. 
Spotykamy się regularnie na organizowanych przez Stowarzysze-
nie Szansa szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach 
tematycznych.



W styczniu br. druho-
wie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Seroczynie 
wzbogacili się o nowy 
wóz strażacki marki 
Iveco 4x4 o pojemności 
zbiornika wody 2,5 tys. l. 
Przeznaczony jest do 
udziału w akcjach ratow-
niczo-gaśniczych. Samochód został zakupiony dzięki do�nanso-
waniu z Gminy Wodynie oraz środków własnych jednostki. 
To drugie auto, którym mogą się posługiwać strażacy z Seroczy-
na. 

Wójt gminy Wodynie Wojciech Klepacki nie kryje zadowole-
nia. - To dobry sprzęt kupiony za rozsądne pieniądze. I dodaje. - 
Na terenie gminy funkcjonuje 13 jednostek ochotniczych straży 
pożarnych. W planach są kolejne samochody. Dobry sprzęt to 
podstawa, dzięki niemu mieszkańcy będą mogli czuć się 
bezpiecznie, bo pomoc będzie docierała szybciej. Jednostki osp to 
nie tylko gaszenie pożarów, to ogromny potencjał społeczny, 
ludzie, którzy angażują się społecznie i w większości wyznaczają 
kierunki rozwoju swojej wsi. 

NAPRAWA BOCIANICH GNIAZD 
Z GRUPĄ EKOLOGICZNĄ
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NOWE DZIAŁANIA TOWARZYSTWA 

W tym sezonie zadbaliśmy o renowację czterech gniazd bociana białego na 
terenie gminy w miejscowościach: Borki, Kołodziąż, Oleśnica i Żebraczka. Prace 
polegały na montażu nowych słupów z platformami w miejsce istniejących już 
gniazd, obcięciu gałęzi na drzewach, które utrudniały dolot, oraz zdjęciu nadmiaru 
nadkładów z gniazd. Prace były wykonane przez stowarzyszenie „Grupa EkoLogicz-
na” w ramach realizacji zadania publicznego pn.: Ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Pierwszy „wodyński” bocian zjawił się już 16 marca na gnieździe w Rudniku 
Dużym. Z każdym kolejnym dniem bocianów na naszych gniazdach przybywało. 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej rozpoczęło swoją 
tegoroczną działalność od Walnego Zebrania Członków Towarzy-
stwa i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Odbyło się ono w GOK 
w Wodyniach w dniu 18.01.2019 roku. Podczas zebrania omówio-
ne zostały dotychczasowe działania podsumowując rok 2018. 
Dokonano również wyboru sekretarza Zarządu, którym została 
Jadwiga Majek, dwóch nowych członków Zarządu: Panią Henry-
kę Wysocką oraz Tomasza Osińskiego. Podjęte zostały uchwały, 
m.in. w sprawie upamiętnienia Jana Filipa Carossiego. Znajdzie-
my w niej taki zapis: "Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej, 
wyrażając uznanie dla postawy i dorobku zawodowego Jana 
Filipa Carossiego, którym wpisał się w światowe dziedzictwo 
kulturowe i techniczne, składa hołd postaci i jego dokonaniom.". 
Podjęcie takiej uchwały obliguje nas do promowania tak ważnej 
osobistości rozsławiając jego imię i zasługi dla naszej Ziemi 
Wodyńskiej, przyciągając naukowców i mineralogów oraz 
pozwoli nawiązać nowe kontakty. 

Po raz szósty zorganizowaliśmy barwny Orszak Trzech Króli 
w Wodyniach w którym uczestniczyli mieszkańcy Para�i Wody-
nie oraz goście. Wyruszył sprzed pałacu Heroda urządzonego 
przy budynku Zespołu Szkół w Wodyniach i skierował się 
w stronę kościoła. Za złotą gwiazdą, w asyście druhów strażaków 
niosących chorągwie orszaku, podążali aniołowie, pastuszkowie, 
damy dworu i rycerze. Trzej Królowie w bryczkach powożonych 
przez miejscowych gospodarzy oraz uczestnicy radośnie, ze śpie-
wem kolęd w pięknej zimowej scenerii, podążali do naszego 
małego Betlejem- kościoła, gdzie czekała święta Rodzina, której 
Trzej Królowie oddali pokłony przynosząc dary. W dalszej części 
uroczystości kolędnicy zaprezentowali montaż słowny przeplata-
ny kolędami, który swoją treścią nawiązywał do wydarzeń sprzed 
dwóch tysięcy lat. Prośby do Dzieciątka Jezus przedstawiła uczen-
nica Szkoły Podstawowej w Wodyniach. Mszę świętą odprawił 
proboszcz para�i ksiądz Krzysztof Buczyński. W swojej homilii 
wyjaśnił zebranym znaczenie i symbolikę święta Trzech Króli
i zachęcał wszystkich do większej aktywności w codziennym 
życiu, w celu lepszego rozwoju zarówno �zycznego jak i odnowy 
duchowej abyśmy nie byli Herodami a Mędrcami poszukującymi 
swojej gwiazdy.  

Kolejnym przedsięwzięciem była inauguracja obchodów Jubi-
leuszu Jana Filipa Carossiego- włoskiego mineraloga z czasów 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W tym roku przypada 
275. rocznica urodzin i 220. rocznica jego śmierci i z tego powodu 
ukazała się publikacja opisująca tego wybitnego naukowca. 
Z książki dowiemy się przede wszystkim co łączy Jana Filipa 
Carossiego z Ziemią Wodyńską. Obchody Jubileuszu rozpoczęli-
śmy 10 lutego 2019 r. od mszy św. odprawionej w intencji Jana 
Filipa Carossiego i jego rodziny oraz tutejszych mieszkańców 
spoczywających na najstarszym cmentarzu sięgającym XV wieku. 
Następnie uformował się pochód z �agami polską i włoską, który 
przemaszerował podworskim parkiem koło Kaplicy Załuskich 
i Newelskich, by na grobie Jana Filipa i jego matki Marianny Julii 
złożyć kwiaty i zapalić znicze. Tam też praprawnuczka Joanna 
Moraczewska Gwiazdowska opowiedziała historię sprzed kilku 
lat, kiedy to poszukiwała swoich przodków i natra�ła na ślad 
w dokumentach para�alnych. Odnalazła zaniedbany grób. 

Po wykupieniu cmentarza od Agencji Nieruchomości Rolnych 
Skarbu Państwa przez jego byłych spadkobierców Katarzynę 
Markiewicz i Krzysztofa Newelskiego, dzięki współpracy z Towa-
rzystwem Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej oraz zaangażowaniu 
mieszkańców wsi Wodynie teren został uporządkowany 
w 2015 roku. Grób, który uległ zniszczeniu przez zwalone 
podczas burzy drzewo odrestaurowano i umieszczono nową 
tablicę z odtworzonym epita�um z zachowanej dokumentacji 
oraz udostępniono mieszkańcom cmentarz. Po złożeniu wieńców 
i zapaleniu zniczy uczestnicy przeszli do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wodyniach na otwarcie wystawy „Z Ziemi Włoskiej do 
Polski” autorstwa Pana Andrzeja Chojnackiego i Archiwum 
Państwowego w Siedlcach oraz na poczęstunek, w trakcie którego 
rozpoczęto dyskusję na temat obchodów 220. rocznicy śmierci 
wybitnego królewskiego geologa. Praprawnuczka Pani Joanna 
Gwiazdowska omówiła biogra�ę Jana Filipa oraz jego potomków. 
Pani Marlena Kamecka przybliżyła nam fakt związany z otrzyma-
niem patentu kapitana w wojsku przez Jana Filipa i genezę 
powstania portretu oraz powojenne losy tego portretu. 
Zespół Ludowy ,,Wolenianki” odśpiewał nasz lokalny hymn 
wodyński. Ważnym głosem w dyskusji był głos pedagogów 
i dyrektorów szkół Gminy Wodynie. Liczymy na zaangażowanie 
uczniów w poznawanie lokalnej historii i odkrywanie ciekawych 
historii dotyczących naszej gminy. Uznanie dla inicjatywy przed-
stawiła pani Marlena Paczek- zastępca wójta Gminy Wodynie 
oraz dyrektor GOK Janusz Eleryk. Wielką radość sprawiły nam 
słowa radnego powiatowego Mariana Sekulskiego, który wyraził 
się dużą aprobatą dla naszego działania i zgłaszanych przez nas 
inicjatyw. Nie zapomnieli o nas przyjaciele z Radzymina i Rado-
myśli oraz ŚZŻAK Okręg Warszawa Wschód- nasi partnerzy 
w działaniach. Wystawę w GOKu można było zwiedzać do 
20 lutego 2019 roku. Będzie ona także udostępniana podczas 
wszystkich uroczystości na terenie gminy Wodynie (m.in. z okazji 
obchodów Konstytucji 3 Maja w Seroczynie).  

Z okazji Dnia  Żołnierzy Wyklętych zorganizowaliśmy wystawę 
w szkołach na terenie naszej gminy. Odbyły się wówczas prelekcje 
dla uczniów Zespołu Szkół w Wodyniach oraz w Szkole Podsta-
wowej w Rudzie Wolińskiej. Prowadził je Marcin Polak- prezes 
Towarzystwa oraz Tomasz Osiński - członek zarządu TPZW. 
Omówiliśmy historię Żołnierzy oraz Księży Niezłomnych. 
Uczniowie poznali lokalnych bohaterów - Żołnierzy Wyklętych. 
Są to m.in. Danuta Siedzikówna "Inka", Zygmunt Szendzielorz 
"Łupaszka" z 5 i 6 Brygady Wileńskiej, którzy walczyli również 
w okolicy Siedlec, a także Władysław Łukasiuk "Młot" urodzony 
we wsi Tokary w powiecie siedleckim.   W niedzielę  3 marca 
o godzinie 11.30 w kościele para�alnym w Wodyniach pod 
przewodnictwem ks. Proboszcza Krzysztofa Buczyńskiego 
odprawiona została Msza święta za Żołnierzy Niezłomnych, 
którzy zginęli na naszej ziemi i wszystkich walczących o niepodle-
głość naszej ojczyzny. Po mszy Uczniowie Zespołu Szkół w Wody-
niach zaśpiewali pieśni patriotyczne. Odczytany został też Apel 
Poległych, poświęcony żołnierzom upamiętnionym na tablicy 
Pomnika. Delegacje z Urzędu Gminy w Wodyniach z Panem 
wójtem Wojciechem Klepackim na czele, Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej oraz naszego Towarzystwa złożyły 
wieńce i zapaliły znicze przy Pomniku Żołnierzy Niezłomnych. 
Obchody zakończyliśmy spotkaniem w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Wodyniach prezentacją wystawy o Żołnierzach Wyklę-
tych. 18 marca odwiedziliśmy Zespół szkół w Seroczynie i dodat-
kowo opowiedzieliśmy uczniom o naszych Cichociemnych - 
skoczkach z 1943 roku.  

W najbliższym czasie przygotowujemy kolejne działania, 
na które serdecznie zapraszamy. Są to: Wjazd Jezusa do Jerozoli-
my z okazji Niedzieli Palmowej 14 kwietnia. Natomiast 24 kwiet-
nia Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim organizuje Rajd Rowero-
wy przez Wodynie, Wolę Wodyńską i spowrotem do Stoczka 
Łukowskiego.  

Maj zapowiada się również intensywnie, ponieważ w Seroczy-
nie 3 maja przygotowujemy konkursy i zabawy dla uczestników 
pod hasłem "Poznaj swoją historię". 12 maja odbędą się urodziny 
naszego bohatera i z tej okazji dostępna będzie pierwsza wodyń-
ska pocztówka z wizerunkiem Jana Filipa Carossiego. Uroczy-
stość ta to impreza plenerowa a na wieczór zapraszamy na Bal 
Przebierańców w strojach z epoki powstańczej lub z elementami 
minerałów gleb Polski.  

Na czerwiec przygotowujemy wystawę o historii wyborów 
w Polsce, ponieważ w styczniu 1919 roku odbyły się pierwsze 
wybory w Polsce. Prawo wyborcze otrzymały wówczas kobiety, co 
było w ówczesnej Europie ewenementem. W wystawie poruszony 
zostanie temat 30-lecia wolnych wyborów i samorządu gminy 
Wodynie. W tym miesiącu przypada także 15 rocznica powstania 
naszego Towarzystwa. Działania kierujemy do młodzieży, dlatego 
w najbliższym czasie przeprowadzimy spotkania w szkołach 
i konkurs dla uczniów z wiedzy o historii Ziemi Wodyńskiej 
i regionu.  

Podsumowując, podejmowane inicjatywy chcielibyśmy ser-
decznie Państwu podziękować za zaangażowanie i oczywiście 
zaprosić wszystkich na przedstawione wyżej działania. Życzymy 
również Państwu, aby Zmartwychwstały Chrystus udzielał wszel-
kich potrzebnych łask każdego dnia. Pan prawdziwie zmartwych-
wstał, Alleluja. 

Marcin Polak

OSP SEROCZYN MA
NOWY SAMOCHÓD

Co działo się w życiu klubu od ostatniego numeru biuletynu? 
Spróbujemy to streścić. Zacznijmy od statystyk, rundę jesienną 
sezonu 2018/2019 siedleckiej ligi okręgowej, Kolektyw Oleśnica, 
zakończył na pozycji dwunastej z dorobkiem siedemnastu 
punktów. W porównaniu do sezonu debiutanckiego, jest to wynik, 
o pięć punktów lepszy.  Zakończenie rozgrywek ligowych nie 
oznacza, że zimą stajemy się nieaktywni, już na początku grudnia 
wystąpiliśmy w charytatywnym turnieju halowym, a w połowie 
grudnia sami wyszliśmy z inicjatywą "Kolektyw też może zostać 
Świętym Mikołajem" – słyszymy od pana Adama Pawlaka 
wiceprezesa klubu. Akcja okazała się strzałem w dziesiątkę, człon-
kowie klubu cieszą się, że mogli pomóc rodzinie z terenu naszej 
gminy. 

Zdając sobie sprawę z tego, że w rundzie wiosennej łatwo 
jednak nie będzie,   w celu szlifowania formy, klub, na boisko 
wybiegł już 15 stycznia, w kilkunastostopniowym mrozie. Można 
by rzec, dla członków klubu wiosna trwa już co najmniej trzy 
miesiące. W okresie tym, odbyło się trzydzieści jednostek trenin-
gowych i pięć meczów kontrolnych.  Pod koniec stycznia klub był 
organizatorem halowego turnieju "Kolektyw Cup 2019", którego 
triumfatorem okazała się drużyna ADHD Wodynie, pokonując 
w ścisłym �nale zespół z Seroczyna. Na trzecim miejscu podium 
uplasowała się drużyna z Oleśnicy. 

Kolektyw to jednak nie tylko seniorzy, warto a nawet obowiąz-
kiem jest wspomnieć o drużynach młodzieżowych. Ci starsi,  U-15 
w lutym pokazali się z wyśmienitej strony na corocznym turnieju 
"Sokolik", z którego wrócili z brązowymi medalami na piersi, 
w meczu o podium pokonali 3-2 zespół Wektry Zbuczyn. 

Obecnie klub formuuje kolejnej grupy młodzieżowe, zaintere-
sowanie jest dość duże. Jak widać, przerwa zimowa jest "długa" 
tylko teoretycznie, członkowie klubu mają co robić, dużo się 
dzieję i to cieszy. Co czeka Klub w najbliższym czasie? - Jesteśmy 
przed starciem inauguracyjnym z Czarnymi Węgrów, już 
w drugiej kolejce czekają nas derby powiatu z Naprzodem Skórzec 
na własnym stadionie – odpowiada wiceprezes. Miejmy nadzieję, 
że do momentu publikacji, punktów w tabeli przybędzie – dodaje. 
Głównym celem na kolejny kwartał klubu jest utrzymanie się 
w lidze okręgowej. 

Kolektyw Oleśnica w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Wodyniach - 17.01.2019 r. Projekt „Kolektyw też może zostać 
Św. Mikołajem”
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Znajdź nas! www.wodynie.eu

NIEODPŁATNA
POMOC PRAWNA

W naszej gminie działa punkt, w którym 
można uzyskać bezpłatnie poradę adwokata lub 
radcy prawnego. Pomoc przysługuje każdej 
osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej. Punkt prowadzony 
jest przez Powiat Siedlecki. 

Z porady skorzystasz w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wodyniach.

HARMONOGRAM PORAD:
poniedziałki w godz. 8.00 – 12.00 

(RADCA PRAWNY)
czwartki w godz. 8.00 – 12.00

(ADWOKAT)

Miło jest nam poinformować, że dzielnicowy gminy Wodynie asp. 
szt. Tomasz Cześnik zajął wysokie drugie miejsce w konkursie o miano 
„Najpopularniejszego Dzielnicowego 2018 roku” z liczbą 276 odda-
nych głosów. W konkursie, który odbył się w styczniu br., o miano 
najlepszego rywalizowali dzielnicowi powiatu siedleckiego. Łącznie 
27 osób. Pierwsze miejsce zdobył asp. Marcin Krasuski, który uzyskał 
341 głosów, a na trzecim miejscu uplasował się asp. szt. Radosław 
Ługowski z liczbą 167 głosów. Zwycięzcom gratulujemy !!!

Dzielnicowy gminy Wodynie pełni dyżury w punkcie przyjęć intere-
santów w każdą środę w godz. 9.00 - 11.00 w budynku Urzędu Gminy 
w Wodyniach, ul. Siedlecka 43 (pomieszczenia byłego posterunku). 
W sprawach ważnych mieszkańcy gminy Wodynie mogą kontaktować 
się z dzielnicowym pod nr kom.: 696 497 229. 

KO
LO

RO
W

AN
KA

DZIELNICOWY NA PODIUM 

Zamieszczone obok zdjęcie, 
przedstawia obiekt zlokalizowany 

na terenie naszej gminy. 
Zadanie jest proste – wystarczy 

odgadnąć gdzie obiekt się 
znajduje. Na trzy pierwsze osoby, 

które nadeślą prawidłowe 
odpowiedzi czekają upominki – 

koszulki promocyjne Gminy 
Wodynie. Po ich odbiór, 

po potwierdzeniu wygranej, 
zapraszamy do Urzędu Gminy 

Wodynie (ul. Siedlecka 43, 
08-117 Wodynie). 

„Przegląd Wodyński. 
Pismo Samorządowe

Gminy Wodynie”

Adres redakcji : 
„Przegląd Wodyński. 

Pismo Samorządowe Gminy Wodynie”, 
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie.

Przewodniczący redakcji: 
Marlena Paczek, tel.: (25) 631 26 58 w.33, 

e-mail: zastepca@wodynie.eu
Skład redakcji: Marlena Paczek, Janusz Eleryk, 
Justyna Masłowska, Magdalena Składanowska

Druk: KOZAK DRUK, 
ul. Karowa 14, 08-119 Siedlce, 

nakład: 1000 egz.

Odpowiedzi 
prosimy przesyłać
na adres e-mail: 

gmina@wodynie.eu

WODYNIE
W TELEEXPRESIE !

Z okazji Światowego Dnia Wody, który przypada na dzień 22 marca, pogodę dla 
naszych Wodyń podano w Teleexpresie  

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
W KONKURSIE


	64191 - UG WODYNIE - 01
	64191 - UG WODYNIE - 02
	64191 - UG WODYNIE - 03
	64191 - UG WODYNIE - 04
	64191 - UG WODYNIE - 05
	64191 - UG WODYNIE - 06 07
	64191 - UG WODYNIE - 08
	64191 - UG WODYNIE - 09
	64191 - UG WODYNIE - 10
	64191 - UG WODYNIE - 11
	64191 - UG WODYNIE - 12

