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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

WICEMARSZAŁEK SENATU ADAM BIELAN 
Z WIZYTĄ W WODYNIACH 

Uczniowie Zespołu Szkół w Seroczynie tej lekcji nie zapomną 
długo. Nie była to zwykła lekcja, lecz lekcja patriotyzmu, a w roli 
nauczyciela wystąpił wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Wizyta 
wicemarszałka w gminie Wodynie miała miejsce 29 kwietnia, 
na długo zostanie w pamięci strażaków i samorządowców z gminy 
Wodynie.

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM 
DLA WÓJTA!

Wizytę w gminie marszałek rozpoczął od spotkania z wójtem 
Wojciechem Klepackim. W Urzędzie Gminy w Wodyniach 
rozmawiali o aktualnych problemach, z którymi w codziennej 

31 maja odbyła się VIII sesja Rady Gminy Wodynie. Jednym 
z najważniejszych jej punktów było głosowanie nad udzieleniem 
absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie Wojciechowi Klepackie-
mu z wykonania budżetu za 2018 rok. Tę uchwałę Radni przegło-
sowali jednogłośnie, piętnastoma głosami "za". 

pracy muszą zmierzyć się samorządowcy. Poruszano też kwestie 
przyszłości samorządu, perspektyw i stojących przed nim 
wyzwań. 

Z Urzędu Gminy Adam Bielan pojechał do Seroczyna, gdzie 
w Zespole Szkół im. ks. Wawrzyńca Lewandowskiego spotkał się 
młodzieżą. W wystąpieniu nawiązał do patrona szkoły, straco-
nego za pomoc powstańcom styczniowym księdza Wawrzyńca 
Lewandowskiego. Przyznał, że szkoła ma patrona szczególnego, 
z którego może być dumna. W tym kontekście podkreślał znacze-
nie znajomości historii i swoich korzeni. Spotkanie z uczniami 
miało podniosły i edukacyjny charakter. Można je nazwać 
szczególną lekcją patriotyzmu. Młodzież słuchała go w skupieniu. 
W drugiej części zapowiedział, że wszystkie szkoły w kraju nieba-
wem dostaną szerokopasmowy Internet. To pozwoli przyspieszyć 
rozwój edukacji i kontaktów poszczególnych placówek.

- Jako uczniowie szkoły w Seroczynie nie musicie mieć komplek-
sów wobec rówieśników z dużych miast – mówił i zachęcał 
młodzież do wykorzystywania szans, jakie niesie za sobą rozwój 
techniki i szerokopasmowego Internetu. - Wizyta w tej szkole 
w Seroczynie ma dla mnie wartość sentymentalną – powiedział 
Adam Bielan. Po czym przypomniał, że po raz pierwszy gościł 
w Seroczynie w 2009 roku. Przyjechał wówczas razem ze śp. 
Prezydentem Lechem Kaczyńskim. Od tej pory minęło dokładnie 
10 lat. – To dla mnie podróż sentymentalna – przyznał. 

Wicemarszałek Senatu w towarzystwie wójta gminy Wodynie 
Wojciecha Klepackiego, złożył wiązankę na położonej przy szkole 
Płycie Pamięci Patrona, ks. Wawrzyńca Lewandowskiego. Następ-
nie wpisał się do księgi pamiątkowej szkoły. 

W Gminnym  Ośrodku Kultury w Wodyniach spotkał się 
z samorządowcami, sołtysami, strażakami i sportowcami. 
W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele stowarzyszeń, 
organizacji i mieszkańcy. Spotkanie zakończyło się miłym akcen-
tem – Klub Seniora z Seroczyna złożył mu podziękowania 
i kwiaty.

Zaraz po głosowaniu, gratulacje wójtowi złożyli pracownicy 
Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pozo-
stałych jednostek organizacyjnych. - Niech kolejne lata będą 
wypełnione sukcesami, wytrwałością i akceptacją społeczeństwa – 
podkreślili. 

Wójt Wojciech Klepacki, dziękując radnym za udzielenie 
kolejnego absolutorium, powiedział:

- Jest to dla mnie absolutorium szczególne z tego względu, 

że podczas niedawnych 
wyborów samorządo-
wych udało nam się 
uzyskać wysokie popar-
cie ze strony mieszkań-
ców. 

Wójt mówił również 
o misji, jaką jest praca 
w samorządzie, na rzecz 
mieszkańców. 

- Mam nadzieję, 
że wysoką dynamikę 
rozwoju uda nam się 
utrzymać, a wyborcy 
będą mieli pewność, 
że podczas ostatnich wy-
borów powierzyli wła-
dzę we właściwe ręce.

Wykonanie budżetu 
pozytywnie zaopiniwała 

Regionalna Izba Obrachunkowa. Komisja Rewizyjna Rady Gminy 
jednogłośnie zagłosowała za wnioskiem do Rady Gminy o udzie-
lenie absolutorium.

Sesja Rady Gminy, która odbyła się 31 maja, była szczególna 
pod jeszcze jednym względem: w związku z tym, że w tym roku 
obchodziliśmy 30-lecie pierwszych wolnych wyborów, rozpoczęła 
się od referatu historycznego przedstawionego przez regionalistę 
Pana Henryka Wysockiego, a wśród gości byli również uczniowie 
szkół. W Urzędzie można było oglądać okolicznościową wystawę 
historyczną.

WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY WODYNIE  

Pełny wykaz uchwał Rady Gminy Wodynie dostępny jest w BIP Gminy Wodynie w zakładce prawo miejscowe oraz na stronie www.prawomiejscowe.pl  

NR UCHWAŁY: DATA PODJĘCIA: UCHWAŁA W SPRAWIE:  

przystąpienia Gminy Wodynie do konkursu o do�nansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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”
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 
zajęcia stanowiska w przedmiocie podjęcia działań zmierzających do obniżenia populacji dzików
zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/192/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Gminy Wodynie 
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 
zmiany uchwały nr XXIII/138/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wodynie 
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
wotum zaufania dla Wójta Gminy Wodynie
zatwierdzenia sprawozdania �nansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wodynie za 2018 rok
udzielenia Wójtowi Gminy Wodynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
udzielenia pomocy �nansowej w 2019 roku Powiatowi Siedleckiemu na remont chodnika
powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

22.02.2019V/47/19

22.02.2019V/48/19

22.02.2019V/49/19

22.02.2019V/50/19

22.02.2019V/51/19

15.03.2019V/56/19

15.03.2019V/59/19

15.03.2019V/60/19

29.04.2019V/66/19

31.05.2019V/67/19

31.05.2019V/68/19

31.05.2019V/69/19

31.05.2019V/73/19

31.05.2019V/74/19



Kiedy zwolnicie tempo?
- Nie zwalniamy tempa. Kończąc jedne inwestycje, już piszemy 

wnioski o wsparcie na następne. Motywują nas mieszkańcy. Może 
nie udaje nam się w stu procentach spełnić ich postulatów, ale one 
z pewnością sprawiają, że poprzeczka wciąż się podnosi.

Jak od strony inwestycyjnej będzie wyglądała druga połowa 2019 
roku?

- Drugie półrocze nie będzie mniej intensywne od pierwszego. 
Planujemy inwestycje nieco mniejsze, ale ważne i będzie ich 
sporo. Skorzystamy z instrumentu wsparcia, które daje nam 

samorząd województwa mazowieckiego - Mazowieckiego Instru-
mentu Aktywizacji Sołectw.

Jakie miejscowości na tym skorzystają?
- W Czajkowie chcemy wyremontować świetlicę z uzupeł-

nieniem funduszu sołeckiego, do�nansujemy remont świetli-
cy w Żebraczce. Planujemy remont dachu na am�teatrze 
w Wodyniach, utwardzenie kostką terenu przed świetlicą 
w Kołodziążu. Kolejne wnioski dotyczą ustawienia nowych 

wiat przystankowych – dwóch w Woli Wodyńskiej i po jednej 
w Rudniku Dużym i Rudniku Małym. 

Co ze sportem?
- Nie zapominamy o infrastrukturze sportowej. 

Z Urzędu Marszałkowskiego dostaliśmy dotację 
wysokości 63,5 tys. zł na wykonanie automatyczne-
go nawodnienia wraz z odbudową płyty boiska 
w Oleśnicy. Całość prac 
wyniesie około 100 tys. 

zł. Na tym boisku 
miejscowy klub rozgry-
wa mecze, z obiektu 
korzystają sportowcy 
z całej gminy.

 
A na co mogą 
liczyć strażacy?

- Liczymy na 
wsparcie stra-
żnic OSP przez 

zarząd województwa mazowieckiego. 
Chcemy remontować dach OSP 
w Soćkach.

 
Co dalej?

- Dzięki wsparciu Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych założymy w bu-
dynku świetlicy w Seroczynie, w której 
siedzibę ma Klub Seniora, ogrzewanie 
gazowe. Zależy nam, żeby członkowie 
Klubu mogli tam funkcjonować w cywili-
zowanych warunkach także w okresie 
zimowym. Z tego samego źródła dostali-
śmy 20 tys. zł  do modernizowanej już 
świetlicy w Żebraczce, na jej doposażenie.

Mówi się, że największym i najbardziej 
obciążającym budżet wyzwaniem będzie 
budowa stacji uzdatniania wody w Wo-
dyniach. Na jakim etapie są przygotowa-
nia?

-  Na najbliższej sesji Rady Gminy 
chcemy wprowadzić inwestycje do Wielo-
letniej Prognozy Finansowej i zrealizować 
ją w ciągu najbliższych dwóch lat. Proble-
my z wodą ma coraz więcej samorządów.  
My jeszcze ich nie mamy, ale biorąc pod 
uwagę, że nasze stacje uzdatniania wody 
są coraz starsze, chcemy ich uniknąć. 
Trzeba zacząć od najstarszej, tej w Wody-
niach. Przypomnę, że dwie młodsze stacje 
mamy jeszcze w Oleśnicy i Seroczynie. 
Wodyńska jest najstarsza i wymaga pilnej 
modernizacji. To poprawi jej wydajność 
i jakość wody. Zapewni uzdatnianie na 
najwyższym poziomie, oparte na najlep-
szych technologiach.

To poważana i kosztowna inwestycja. Czy 
gminę na nią stać?

- Pieniądze chcemy pozyskać z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, z pożyczki, 
którą potem można umorzyć w 50 procen-
tach. Nie mamy wyjścia, musimy zrealizo-

Środki finansowane przypadające na poszczególne sołectwa
w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok

Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców

131
108
55

133
32
87
36

220
41

224
124
104
382
157
143
127
682
96

143
35

611
144
407
208

Fundusz sołecki

Borki
Brodki
Budy

Czajków
Helenów
Jedlina

Kaczory
Kamieniec
Kochany

Kołodziąż
Łomnica
Młynki

Oleśnica
Ruda Wolińska
Rudnik Duży
Rudnik Mały

Seroczyn
Soćki

Szostek
Toki

Wodynie
Wola Serocka

Wola Wodyńska
Żebraczka

14 489,49 zł
13 482,67 zł
11 162,60 zł
14 577,04 zł
10 155,78 zł
12 563,40 zł
10 330,88 zł
18 385,46 zł
10 549,75 zł
18 560,56 zł
14 183,07 zł
13 307,57 zł
25 476,99 zł
15 627,64 zł
15 014,79 zł
14 314,39 zł
38 609,46 zł
 12 957,37 zł
15 014,79 zł
10 287,10 zł
35 501,44 zł
15 058,57 zł
26 571,36 zł
17 860,16 zł

404 042,23 zł4430

Fundusz sołecki 2020 czeka 
na wnioski mieszkańców!

Już po raz czwarty mieszkańcy Gminy Wodynie będą mieć możliwość 
decydowania o tym na co chcą przeznaczyć środki funduszu sołeckiego przypa-
dającego poszczególnym sołectwom w 2020 roku. Wysokość środków funduszu 
sołeckiego zależy od ogólnego budżetu gminy oraz liczby mieszkańców w 
danym sołectwie i wyliczana jest na podstawie wzoru zawartego w ustawie o 
funduszu sołeckim. Każde sołectwo, które chce skorzystać ze środków funduszu 
sołeckiego wyodrębnionego w przyszłorocznym budżecie gminy, powinno 
uchwalić wniosek i złożyć go wójtowi do 30 września br. 
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POPRZECZKA JEST WCIĄŻ WYSOKO! ROZMOWA
Z WÓJTEM GMINY WODYNIE WOJCIECHEM KLEPACKIM

Dziękujemy za rozmowę!

Nr 15/2019 (lipiec 2019)

Początek nowej kadencji i całe pierwsze półrocze 2019 roku to 
pracowity czas dla władz gminy Wodynie. Dobiegły końca prace 
związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Żebraczce 
i Rudniku Małym, zakończyła się również przebudowa 
ul. Glinianej w Seroczynie. Mieszkańcy Kołodziąża 
niebawem będą mogli korzystać z świetlicy wiejskiej, 
która przeszła gruntowny remont, a mieszkańcy 
Wodyń cieszą się z nowego wyglądu siłowni, korytarza 
i toalet w swojej świetlicy. W toku są remonty innych 
świetlic wiejskich, a kolejne odcinki dróg są moder-
nizowane. W Urzędzie trwają prace 
dotyczące zarówno inwestycji kontynu-
owanych, jak i tych nowych.

Ruszyły prace remontowe świetlicy 
wiejskiej w Żebraczce, budynek od 
wielu lat nie był modernizowany
i wymagał już kapitalnego remontu. 
Inwestycja zakłada całkowitą prze-
budowę wnętrza budynku. Prace 
trwają również przy termomoderni-
zacji świetlicy w Seroczynie. Dzięki 
unijnemu wsparciu, na ulicach 
Osiedlowej i Wernera w Seroczynie 
pojawiła się nowa nawierzchnia, 
wybudowano zatoki parkingowe, 
chodniki oraz kanalizację deszczową. 
Przed Gminą ostatni etap prac: 
zagospodarowanie terenów zieleni i po-
stawienie tablic informacyjnych. 

Udało się pozyskać wsparcie z pro-
gramu „Otwarte Strefy Aktywności”, dzięki zdobytym środkom 
w Seroczynie powstanie siłownia zewnętrzna z urządzeniami 
do uprawiania aktywnego wypoczynku, stół do gry w tenisa 
i piłkarzyki. Gminie udało się pozyskać również do�nansowanie 
dla szkół. Szkoły w Wodyniach, Seroczynie i Rudzie Wolińskiej 
zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory oraz 
zestaw nagłośnieniowy w ramach Rządowego Programu rozwija-
nia szkolnej infrastruktury pn. „Aktywna Tablica”. Dzięki 
kolejnemu programowi pn. „Posiłek w szkole i w domu” Gmina 
doposaży stołówkę w szkole w Wodyniach w nowy sprzęt. 

W przygotowaniu jest dokumentacja na przebudowę trzech 
odcinków drogi wojewódzkiej nr 803 (Ruda Szostkowska, Wody-
nie, Łomnica) oraz dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej 
w Kochanach i Rudniku Dużym. Gmina przygotowuje się również 
do wymiany oświetlenia ulicznego na nowe energooszczędne 
lampy. 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ URZĄD GMINY 
ZWYCIĘZCAMI KONKURSU „WzMOCnij swoje otoczenie” W GMINIE WODYNIE!

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu „WzMOCnij swoje 
otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne. Granty na realizację projektów społecznych trafią do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy. 
Projekty zostaną zrealizowane do końca 2019 roku. PSE przepro-
wadziły konkurs dobrosąsiedzki w związku z prowadzonymi 
na terenie gminy działaniami inwestycyjnymi polegającymi 
na budowie linii 400kV pomiędzy aglomeracją warszawską, 
a Siedlcami.

Trwający od lutego konkurs miał na celu wyłonienie najlep-
szych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury 
społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz 
�nansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Idea konkursu jest zbliżona 
do znanego i  sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet 
partycypacyjny, dzięki któremu  mieszkańcy mogą aktywnie 
zmieniać swoją okolicę.

W gminie Wodynie zwycięskie okazały się projekty na rzecz 
rozwoju gminnych świetlic wiejskich w zakresie ich modernizacji.

- WzMOCnij swoje otoczenie”, to konkurs promujący inicjaty-
wy społeczne, które zostawią po  sobie pozytywny i długotrwały 
ślad. Cieszymy się, że projekty „Pora na klub aktywnego seniora” 

oraz „Poprawa warunków i  możliwości integracji społecznej 
mieszkańców poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejsco-
wości Żebraczka” umożliwią organizację cyklicznych wydarzeń, 
spotkań i  warsztatów dla mieszkańców, jak również wzbogacą 
gminną ofertę kulturalną – mówi Beata Jarosz-Dziekanowska, 
rzeczniczka prasowa PSE.

Lista laureatów konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest 
dostępna na stronie: www.wzmocnijotoczenie.pl w zakładce 
„Aktualności”.

Świetlica wiejska w Żebraczce

wać tę inwestycję. Można żyć bez nowych dróg, ale bez wody 
się nie da.

ul. Wernera w Seroczynie
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„POLACY SĄ ZDOLNI DO WIELKICH RZECZY...” - OBCHODY ROCZNICY 
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA W GMINIE WODYNIE
Festyn 3 Maja organizowany przez Zespół Szkół w Seroczynie 

jest piękną formą obchodów rocznicy Uchwalenia Konstytucji 
3 Maja w Gminie Wodynie. W tym roku odbył się on już po raz 
dwudziesty ósmy i jest jedną z najstarszych tego typu imprez 
w naszym regionie. Podczas kolejnych Festynów społeczność 
naszej gminy świętowała rodzinnie, radośnie, patriotycznie 
i sportowo wspomnienie dnia, w którym uchwalono Konstytucję, 
będącą pierwszym tego typu aktem w Europie. 

STYPENDIA WÓJTA GMINY WODYNIE 
DLA NAJZDOLNIEJSZYCH WRĘCZONE!

XXVIII Festyn 3 Maja rozpoczął się Mszą św. w Intencji Ojczy-
zny. Dalsza część uroczystości, ze względu na kapryśną tego dnia 
pogodę, odbyła się w sali sportowej. Po wprowadzeniu Pocztu 
Sztandarowego i odśpiewaniu Hymnu Narodowego, głos zabrał 
pomysłodawca i inicjator Festynu, dyrektor Zespołu Szkół 
w Seroczynie, Jan Polak. Witając przybyłych gości i dziękując 
wszystkim za wsparcie, i pomoc w organizacji powiedział: „Trzeci 
maja wiąże się zawsze z przypominaniem wielkości naszej 
ojczyzny. Ta data jednoczy nas wszystkich, bez względu na poglą-
dy, miejsce i stan. Tego dnia wszyscy chcemy się cieszyć ze wspól-
nej, wolnej ojczyzny.”

W najtrudniejszych chwilach upadku i przemocy Rocznica 
Uchwalenia Konstytucji była wytchnieniem i siłą do walki 
o lepszą przyszłość, symbolem patriotycznych dążeń i narodowe-
go odrodzenia” – napisał Senator RP Waldemar Kraska w liście 
skierowanym do organizatorów i uczestników Festynu.

Wójt Wojciech Klepacki w swoim wystąpieniu nawiązał do lo-
kalnej tradycji organizowania Festynu w Seroczynie, a także 
do znaczenia tego Narodowego Święta: „Była to pierwsza Konsty-
tucja w Europie i została uchwalona przez nas, Polaków. Fakt ten 
jest niewątpliwie powodem do dumy. Uchwalenie Konstytucji 
Majowej było przejawem polskiego patriotyzmu, polskiej myśli, 

polskiego dążenia do bycia silnym i nowoczesnym państwem. 
To powoduje, że dziś cieszymy się z tego, że Polacy są zdolni 
do wielkich rzeczy. Myślę, że powinniśmy czerpać z postawy 
naszych przodków. Utrwalać te wzorce również obecnie”. 

Montaż słowno – muzyczny zapre-
zentowany przez młodzież szkolną 
oraz złożenie wiązanek w  Miejscach 
Pamięci zakończyły o�cjalną część 
Festynu.

Na starcie czterech tradycyjnych 
Biegów Majowych stanęło 142 zawod-
ników i zawodniczek. W pięciu kate-
goriach wiekowych nagrodzono w su-
mie aż trzydziestu najlepszych biega-
czy! Puchary za zwycięstwa w po-
szczególnych biegach zdobyli: Adam 
Maciejewski, Bartosz Wysocki, 
Paweł Eleryk, Kuba Kania i Łukasz 
Staniak. Wśród wszystkich zawodni-
ków, którzy ukończyli biegi rozloso-
wano ponad 60 nagród sportowych. 

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w gminie Wodynie 
było szczególne. Wręczono aż 14 stypendiów naukowych Wójta 
Gminy Wodynie. W ubiegłym roku było ich 10. Wzrost cieszy, 
ponieważ oznacza, że poziom nauczania w szkołach gminy 
Wodynie się podnosi.

Zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów, obowiązujący-
mi od 2016 roku, stypendium wójta może dostać uczeń, który 
uzyskał średnią przynajmniej 5,1 w klasie IV-VI lub 4,9 w klasie 
VII i VIII lub klasie gimnazjalnej i dodatkowo zajął mini-
mum trzecie miejsce na konkursach szczebla powiatowego 
lub wyższego. 

Na 14 stypendiów, po cztery przypadły uczniom Zespołu Szkół 
w Wodyniach i Seroczynie, 6 tra�ło do uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Rudzie Wolińskiej. W komisji przyznającej stypendia 
znalazła się zastępca wójta Marlena Paczek, radna Ewa Wideńska 
i skarbnik Barbara Brodzik. Stypendia w Zespole Szkół w Wody-
niach wręczył osobiście wójt Wojciech Klepacki. Zastępca wójta 
Marlena Paczek w imieniu wójta wręczyła je w szkole w Seroczy-
nie, a skarbnik gminy Barbara Brodzik w Rudzie Wolińskiej.

W części artystycznej i rozrywkowej, obok występów młodzie-
ży szkolnej i przedszkolaków, odbył się koncert Kapeli Zbuckiej. 
Podsumowano również konkurs plastyczny „Przyroda wokół 
nas” organizowany przez Klub Współczesnych Kobiet i Jednostkę 
OSP z Kołodziąża. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej  
wyeksponowało wystawy tematyczne poświęcone Żołnierzom 
Niezłomnym i postaci Jana Filipa Carossiego, a Rada Rodziców 
przygotowała kiermasz pyszności.

„Kiedy 27 lat temu trwały przygotowania do pierwszego 
Festynu w Seroczynie, pomysłodawcy nie marzyli nawet, 
że będzie to początek tak pięknej tradycji. Ku radości wszystkich 
tak się jednak stało” – mówił prowadzący uroczystości Janusz 
Eleryk, wicedyrektor Zespołu Szkół w Seroczynie. Jest to możliwe 
dzięki zaangażowaniu i wspólnej pracy wielu środowisk oraz 
pomocy, i życzliwości przyjaciół szkoły.

Tegoroczny Festyn został zorganizowany ze środków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wsparcia 
�nansowego udzieliło również Starostwo Powiatowe w Siedlcach, 
�rmy KREATOR, DREVS, ZPZ PUCHATEK, SDOO w Seroczy-
nie oraz p. Iwona Małecka. Organizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy kolejny już raz okazali swoją pomoc i… zapraszają 
na kolejny festyn! To przecież już za rok!

Mieszkanka naszej gminy Pani 
Katarzyna Markiewicz została od-
znaczona Medalem 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości - oko-
licznościową odznaką ustanowio-
ną Uchwałą Rady Ministrów 
z dnia 8 maja 2018 r. dla uczczenia 
100-lecia Odzyskania Niepodle-
głości oraz na pamiątkę odrodze-
nia Państwa Polskiego. Wręczenie 
tej niezwykłej nagrody miało 
miejsce dnia 28 maja w Sali Błękit-
nej Lubelskiego Urzędu Woje-
wódzkiego. Pani Katarzyno! Gra-
tulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

LISTA TEGOROCZNYCH LAUREATÓW:

GRATULUJEMY!
Zespół Szkół w Wodyniach:
Kamil Adamiak (kl. VII)
Oliwier Próchnicki (kl. VA)
Oliwia Rogala (kl. VI)
Magdalena Cizio (kl. IIIb gim.)

Zespół Szkół w Seroczynie
Paweł Eleryk (kl. VI)
Anna Eleryk (kl. III gim.)
Krystian Kania (kl. VI)
Patryk Wojewódzki (kl. V)

Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej:
Grzegorz Kublik (kl. VIII)
Małgorzata Kublik (kl. VII)
Damian Osiński (kl. VI)
Konrad Karczewski (kl. V) 
Maja Śledź (kl. IV) 
Bartosz Adamiak (kl. IV)

Stypendyści i ich rodzice otrzymali pamiątkowe 
listy gratulacyjne.
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej 
realizuje ciekawy projekt geocachingowy pn. „Promocja regionów 
poprzez aktywną turystykę”. Celem projektu jest zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej regionu oraz stworzenie alternatyw-
nych form spędzania wolnego czasu. Realizacja projektu przyczy-
ni się do promocji terenów wiejskich, a co za tym idzie zwiększy  
popyt na usługi turystyczne, które są świadczone przez podmioty 
tu funkcjonujące. Projekt obejmie swym zasięgiem także gminę 
Wodynie. 

Geocaching to gra polegająca na szukaniu skarbów, a właściwie 
skrytek, które namierza się za pomocą urządzenia GPS. Nazwa 
gry wywodzi się od angielskiego słowa „cache” (skrytka, kryjów-
ka, schowek) oraz przedrostka „geo” (ziemia). W skrócie, zabawa 
polega na odnajdywaniu umieszczonych na całym świecie skrytek 
tzw. „keszy”. Te zaś, ukrywane są przez innych uczestników 
zabawy (zazwyczaj bardziej doświadczonych). To takie trochę 
poszukiwanie skarbów. Tyle, że same skarby nie są cenne – 
bardziej od wzbogacenia się, chodzi tu o poznanie ciekawych 
miejsc, związanych z pewną historią danego regionu, która potra-
� zaciekawić potencjalnego znalazcę.  Skrytki mogą być różnej 
wielkości, od malutkich pojemniczków, np. magnesów mniej-
szych od naparstka czy pojemników na śniadanie, aż do dużych 
skrzyń. Czasami znalezienie końcowej skrzynki poprzedzone jest 
wykonaniem określonych zadań – np. zebranie informacji 
z innych miejsc lub rozwiązanie zadań logicznych. Najpopular-
niejszym rodzajem skrytek są takie, w której znajduje się tylko 
„loogbook” – czyli książeczka do której należy wpisać datę i swój 
nick, po czym odnotować znalezienie w  aplikacji. „Fanty” – 
większe skrzynki posiadają różnego rodzaju przedmioty w środku 
o minimalnej wartości, takie jak kostki do gry, breloczki, �gurki 
z jajek-niespodzianek. Geocaching jest dobra alternatywą do 

GEOCACHING - NOWY SPOSÓB NA TURYSTYKĘ
spędzenia wolnego czasu wspólnie z  rodziną czy przyjaciółmi 
na świeżym powietrzu jednocześnie poznając ciekawe miejsca 
i historię naszego najbliższego regionu.

Zachęcamy do rejestracji w systemie geocaching.com oraz 
instalacji aplikacji c:geo lub Geocaching (system android) bądź 

GeoCaches (iOS) i odnalezienia skrytek na terenie Gminy Wody-
nie oraz całej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Zapra-
szamy także do przejścia dwóch questów z terenu Gminy Wodynie 
„Odkrywanie tajemnic Wodyń” oraz „Szlakiem I Dywizji Piechoty 
Legionów”. 
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

Pełnym sukcesem zakończyła się inicjatywa wójta gminy Wody-
nie Wojciecha Klepackiego, który zaapelował do władz powiatu 
mińskiego o modernizację drogi powiatowej łączącej Brodki 
w gminie Wodynie z Dębowcami w gminie Mrozy (pow. miński). 
Dobrze układa się również współpraca naszej gminy z Powiatem 
Siedleckim.

- Mieszkańcy dojeżdżający w kierunku Mrozów do pracy korzy-
stali z drogi o złej nawierzchni. Powiat Siedlecki we współpracy
z Gminą Wodynie w 2018 r. przebudował odcinek łączący Wodynie 

POŁĄCZYLIŚMY GMINY I POWIATY
i Brodki, jednak w złym stanie była nadal dalsza część drogi, 
położona już na terenie powiatu mińskiego, na trasie pomiędzy 
Brodkami a Dębowcami – mówi wójt gminy Wodynie Wojciech 
Klepacki.

Gmina Wodynie wystąpiła do władz Powiatu Mińskiego z pi-
semnym wnioskiem o budowę nowej nawierzchni na liczącym 
ok. 420 metrów odcinku między Brodkami a Dębowcami. Zarząd 
powiatu mińskiego uwzględnił wniosek Gminy i wykonał prace. 

Tym sposobem nasi mieszkańcy dojeżdżający w kierunku 

Mrozów, do dyspozycji mają drogę o lepszej nawierzchni. - Udało 
się połączyć na nowo nie tylko dwie gminy – Wodynie i Mrozy, 
ale i dwa powiaty siedlecki i miński – żartuje wójt.

We współpracy z Powiatem Siedleckim został zbudowany 
chodnik przy drodze powiatowej w Wodyniach. O budowę cho-
dnika między kościołem a cmentarzem mieszkańcy upominali się 
od dawna.

Budowa 750 metrowego odcinka kosztowała ponad 200 tys. zł. 
Po połowie prace s�nansowały Gmina Wodynie i Powiat Sie-
dlecki.

Nowa nawierzchnia drogi powiatowej Nr 2259W na odcinku łączącym miejscowości Dębowce (gm. Mrozy) 
i Brodki (gm. Wodynie) Nowo wybudowany chodnik w ciągu drogi powiatowej Nr 3647W na odcinku od m. Wodynie do cmentarza



KONTYNUACJA WSPÓŁPRACY GMINY WODYNIE 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

TERAZ POWINNO BYĆ JUŻ TYLKO LEPIEJ!
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Niestety, po dwóch sezonach na najwyższym szczeblu okręgu 
siedleckiego, seniorzy Kolektywu żegnają się z ligą okręgową. 
Po przyzwoitej jesieni przyszła fatalna wiosna, w efekcie czego 22 
zdobyte punkty nie dały utrzymania. Zabrakło niewiele bo 
zaledwie trzech małych punkcików. Cóż, funkcjonować trzeba 
dalej - teraz czekają nas rozgrywki siedleckiej klasy A. Zrobimy 
wszystko, żeby jak najszybciej wrócić do reprezentowania Gminy 
Wodynie na najwyższym szczeblu. Obecnie jesteśmy w trakcie 
przebudowy, a jednocześnie odmładzania zespołu i zachęcamy 
zawodników do wstąpienia w nasze szeregi. Nasz Klub jest zawsze 
otwarty na współpracę. Kolektyw to jednak nie tylko seniorzy, 
co prawda, nasze grupy młodzieżowe tej wiosny nie uczestniczyły 
w o�cjalnych rozgrywkach OZPN, ale intensywność zajęć i trenin-
gów nie spadła. Kilku chłopaków, którzy w roku bieżącym kończą 
16-sty rok życia, będziemy wprowadzać już w struktury drużyny 
seniorskiej. W końcu doczekaliśmy się tzw. ciągłości grup szkole-
niowych. Zakładając klub w roku 2011 między seniorami Adam Pawlak

Wiceprezes Stowarzyszenia Kolektyw Oleśnica 

DOBRO WSPÓLNE. O MIŁOŚCI I PASJI DO ZIEMI WODYŃSKIEJ
ROZMAWIALIŚMY Z HENRYKIEM WYSOCKIM
Henryk Wysocki ma dziś 79 lat, przez całe swoje życie był 

społecznikiem. „Społecznikowskiego bakcyla” poczuł już w dzie-
ciństwie. Dziś, mimo ogromnego dorobku, którego niejeden 
działacz i lokalny patriota mógłby mu pozazdrościć, nie spoczywa 
na laurach. Przygotowuje książkę poświęconą historii ziemi 
wodyńskiej.

 Od zawsze społecznik
Pochodzi z Rudnika Dużego. Jak sam przyznaje, początki jego  

działalności społecznej sięgają lat młodzieńczych. Gdy jego ojciec 
uczestniczył w obchodach świąt, przyglądał się bacznie ludziom 
i wydarzeniom. Najbardziej w głowie utknęła mu wtedy budowa 
linii kolejowej Łuków – Pilawa. 

Uczył się w Szkole Podstawowej w Rudniku Dużym, potem 
uczęszczał do szkoły w Seroczynie. Ukończył Liceum im. 
H. Żołkiewskiego w Siedlcach. Po zakończeniu dwuletniej służby 
wojskowej w Kołobrzegu, rozpoczął studia na Politechnice 
Warszawskiej. Jego pierwszą pracą była Gromadzka Rada 
Narodowa w Stoczku Łukowskim. Pracował tam dwa lata. Kiedy 
w 1966 roku dostał propozycję przejścia do Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Wodyniach, był już żonaty i miał rodzinę.  

Przybył do Wodyń
Od stycznia 1967 roku zaczął pracować w Wodyniach na stano-

wisku Sekretarza Biura Gromadzkiej Rady Narodowej. Po 20 mie-
siącach w Radzie, tra�ł do miejscowego Banku Spółdzielczego, 
następnie powtórnie objął stanowisko sekretarza. Kolejnym 
miejscem pracy była Gminna Spółdzielnia. Od 1 września 1980 
roku po raz trzeci powrócił na stanowisko sekretarza, a następnie 
objął funkcję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Zmieniał miejsca pracy, poznawał kolejnych wartościowych 
i ciekawych ludzi, rozwijał swoją pasję, działalność społeczną.  

- Wpływały na to spotkania z ludźmi, zebrania, doświadczenia. 
Łączyłem działalność społeczną z zawodową. Bakcyl społecznika 
coraz mocniej we mnie tkwił – wspomina. 

Uczył się i szkolił. Po reformie administracji państwowej 
w 1972 roku uczestniczył w kursie naczelników i sekretarzy. 

Kiedy po 25 latach sprawowania funkcji prezesa gminnego 
ZOSP odchodził ze stanowiska, zastąpił go syn Andrzeja Klepac-
kiego, obecny wójt Wojciech Klepacki.

- Z obecnym wójtem współpracuję jako prezes honorowy OSP 
i członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej. Towarzystwo 
prężnie działa. Mamy co robić. Jestem już 22 lata na emeryturze 
i nadal ciągnę ten wózek … - przyznaje.
Twórca kronik, miłośnik historii, strażak

Spod jego pióra wyszło już kilkanaście opasłych ksiąg pamiąt-
kowych. To bogate źródło wiedzy o gminie, miejscowościach, 
ludziach. Księgi są przygotowywane ręcznie, uporządkowane 

tematycznie, według miejscowości. Można w nich znaleźć wszyst-
ko - wycinki, notatki (sporządzone na podstawie dokumentów, 
własnych przemyśleń), dokumenty. Poza książkami stworzył 
około 100 plakatów ze zdjęciami z różnych uroczystości. Najpięk-
niejsze z nich przedstawiają panoramę jego ukochanej ziemi 
wodyńskiej. 

- Moją domeną jest działalność strażacka. Na prezesa gmin-
nego zostałem wybrany 30 kwietnia 1981 roku i pełniłem ją do 
2006 roku. Zacząłem od organizacji sztandaru strażackiego. 
Potem brałem udział w budowie dziewięciu nowych domów 
strażackich. Uczestniczyłem w przeglądach krajowych. Największą 
dumą jest zainicjowanie budowy pomnika strażackiego, odsłonię-
tego 2 czerwca 2002 roku. W czynie społecznym wzniósł go 
Tadeusz Szostek – wspomina.

Henryk Wysocki nie byłby sobą, gdyby nie działał. Miesz-
kańcy to doceniają. W kwietniu 2012 roku na wniosek ówczesne-
go radnego powiatu siedleckiego Wojciecha Klepackiego dostał  
nagrodę starosty siedleckiego za działalność społeczną. 
Jest aktywny. Swojej małej ojczyźnie poświęca każdą wolną 
chwilę. Opracował kroniki wszystkich jednostek OSP, są bogatym 
źródłem wiedzy dla nowych władz. Pomaga żonie, która przewod-
niczy Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Wodyniach. Zajmuje się 
ogródkiem i pasjonuje sukcesami swoich wnuczków. 

- Nowe władze gminy  tworzą dobry klimat dla mojej pracy. 
Ich stosunek jest budujący i to, że ktoś mnie docenia. To, że zo-
stawiam cząstkę swojego dziedzictwa jest dla mnie ważne – mówi.

Na pewno nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Pracuje nad 
nowym projektem: 

- Moja obecna działalność koncepcyjna w rozbiciu na poszcze-
gólne wsie, zmierza do opracowania książkowego „Ziemia Wodyń-
ska – dawniej i dziś”. Ta książka zapewne posłuży do pracy dydak-
tycznej w miejscowych szkołach – zapowiada.

Pan Henryk Wysocki 

a juniorami utworzył się duży przedział wiekowy. Teraz powinno 
być już tylko lepiej, chłopcy dorastają więc wsparcie od młodzieży 
będzie a o to w tym wszystkim chodzi. Dodatkowo, od początku 
wiosny tworzymy najmłodszą grupę adeptów piłki nożnej
z roczników 2010/2011. Chłopcy mają za sobą już kilka miesięcy 
wspólnych zajęć pod okiem kwali�kowanego trenera Kamila 
Stanisławowskiego, przed sobą pierwsze mecze sparingowe, a kto 
wie, może w najbliższej przyszłości też rozgrywki ligowe. Miło się 
patrzy na   ośmio, dziewięcio - letnie dzieciaki garnące się do 
uprawiania sportu, szczególnie teraz, gdy z każdej strony otacza 
nas cała masa innych, multimedialnych rozrywek. W swoich 
szeregach mamy też jednego rodzynka płci żeńskiej w najmłod-
szej grupie. Jak widać, miejsce w naszych strukturach znajdzie się 
dla każdego, bez względu na wiek i płeć. Na co więc czekać? Rodzi-
cu, zapisz swoje dziecko. Wakacje to idealny czas na taki krok.

Renowacja gniazd, warsztaty ekologiczne, kolejny nakręcony 
�lm pro�laktyczny – to zaledwie część pozytywnych owoców 
współpracy gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi 
w 2019 roku. Bazą tej współpracy jest uchwalony przez Radę 
Gminy Wodynie „Roczny program współpracy Gminy Wodynie 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieniony-
mi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. Na realizację 
programu Gmina przeznaczyła 60 tys. zł. 

Jak co roku Gmina ogłosiła otwarty konkurs ofert dotyczący 
obszarów: ochrona i promocja zdrowia, kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upo-
wszechniania kultury �zycznej. W wyniku ogłoszonego konkursu 

Gmina podpisała dwie umowy. Jedna z nich została zawarta 
ze Stowarzyszeniem Kolektyw Oleśnica, dotyczy organizacji 
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wodynie. Turniej 
odbędzie się 20 lipca podczas Dni Gminy Wodynie. Umowa 
zakłada 5 tys. zł do�nansowania. Kolejna umowa, warta także 
5 tys. zł, została zawarta ze Stowarzyszeniem na rzecz osób 
dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem 
„Szansa”. Śladem lat ubiegłych, skorzystała na niej młodzież. 
W Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej, w czerwcu, odbyły 
się warsztaty pro�laktyczno – �lmowe z Pawłem Przewoźnym – 
kryjącym się pod pseudonimem „Under” – reżyserem i raperem. 
Młodzież podczas warsztatów nakręciła �lm. Sama napisała 
muzykę, scenariusz. Uczniowie poruszają w nim temat uzależnień 
i szkodliwości używek. Potem dzielą się swoimi pomysłami na 
fajne życie, z dala od nałogów. Film miał już swoją premierę 
w szkole, można go także zobaczyć w Internecie. To już trzecia 
edycja projektu. W latach ubiegłych podobne akcje były realizo-
wane w szkołach w Seroczynie i Wodyniach. Under spotkał się 
również z seniorami, dla których przygotował prelekcję o swojej 
pasji. Pokazał swoje najciekawsze �lmy.

Jedna z umów została podpisana w trybie pozakonkursowym 
z Grupą EkoLogiczną z Siedlec. Taką możliwość daje art. 19a 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-

nego i o wolontariacie. Współpraca z Grupą EkoLogiczną trwa od 
dawna. W jej ramach odbywają się zajęcia ekologiczne w szkołach, 
pogadanki z młodzieżą, obrączkowanie bocianów. To działania 
ważne nie tylko dla przyrody, ale i dla kształtowania postaw 
proekologicznych. Jednym z przejawów tej współpracy są prowa-
dzone regularnie naprawy bocianich gniazd. W tym roku udało 
się poprawić stan gniazd w miejscowościach: Borki, Kołodziąż, 
Oleśnica i Żebraczka. Prace polegały na montażu nowych słupów 
z platformami w miejscu już istniejących gniazd, a także na 
odcinaniu utrudniających dolot ptakom gałęzi na drzewach 
i zdjęciu nadmiaru nakładów z gniazd.

Gmina ma w planach ogłoszenie kolejnego konkursu w obsza-
rze wspierania i upowszechniania kultury �zycznej. 
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

Kim był Ignacy Łukasiewicz? Na czym polega praca kryptologa? 
Jak złamano szyfr Enigmy? Czym zajmowali się Marian Rejewski, 
Jan Szczepanik, Kazimierz Funk i Henryk Magnuski? Jak odkryto 
witaminy?  Jakich urządzeń komunikacyjnych kiedyś używano?… 
Na te i wiele innych pytań odpowiedzi szukali uczniowie klasy IV - 
członkowie koła naukowego „Odkrywcy” pod opieką pani Moniki 
Świętochowskiej.

Głównym celem programu była popularyzacja wiedzy na temat 
polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć i dokonań. 
W III edycji programu „Być jak Ignacy - Zostań Bohaterem Nauki” 
fundacji PGNiG uczniowie zapoznali się z sylwetkami i dokona-
niami nie tylko patrona projektu – Ignacego Łukasiewicza, 
ale także Mariana Rejewskiego, Kazimierza Funka, Jana Szczepa-
nika i Henryka Magnuskiego, zgłębiając zagadnienia z zakresu 
m.in. historii, matematyki, biochemii czy kryptologii. Podczas 
zajęć uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, czyje życie uratowała 
kamizelka kuloodporna zaprojektowana przez Szczepanika, czym 
jest choroba beri beri i co ją wywołuje, kto złamał szyfr Enigmy, kto 
stworzył pierwsze walkie – talkie.

 Podsumowaniem prowadzonych zajęć było stworzenie  postaci 
tekturowych wybitnych polskich odkrywców – „Muzeum Figur 
Tekturowych w Rudzie Wolińskiej” oraz plakatów zachęcających 

W piękne, słoneczne niedzielne popołudnie, 9 czerwca w naszej 
szkole odbył się kolejny, XII już Piknik Rodzinny. Jak się okazuje, 
impreza jest doskonałym sposobem na bliższe poznanie rodziców 
i uczniów. Wzmacnia więzi emocjonalne dzieci z rodzicami, 
stwarza okazję do wspólnego, aktywnego spędzania czasu wolne-
go rodziców z dziećmi na wspólnej zabawie. Patronat nad Pikni-
kiem objęli Wójt Gminy Wodynie i Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Rudzie Wolińskiej. Organizatorzy zadbali, aby ten kto zechce 
wziąć w nim  udział, nie żałował swojej decyzji. W programie nie 
zabrakło atrakcji  zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Wśród 
dzieci dużym zainteresowaniem cieszył się przejazd „więźniarką” 
i wozem strażackim oraz tradycyjnie dmuchany plac zabaw. 
Dzięki pomocy naszych rodziców zorganizowano kawiarenkę 
z domowymi wypiekami, kawą i herbatą. Amatorzy grilla mieli 
możliwość zjedzenia pieczonej kiełbaski. Kto chciał mieć pamiąt-
kę z imprezy, mógł sobie zrobić zdjęcie z przyjacielem z pięknie 
pomalowaną twarzą. Dodatkową atrakcją festynu była loteria 
fantowa i zakup cegiełek Samorządu Uczniowskiego. Zarówno 
losy z loterii fantowej, jak i cegiełki SU brały udział w loterii 
głównej, w części podsumowującej Piknik. Niektórym szczęście 
sprzyjało i kilkakrotnie odbierali nagrody.   

W tym roku, przy planowaniu przebiegu Pikniku, duży nacisk  
został położony na występy teatralne, wokalne i taneczne naszych 
uczniów. Pokazy talentów dzieci cieszyły się dużą oglądalnością. 
Ze sceny popłynęło wiele pięknych życzeń i zapewnień o miłości 
do rodziców. Nie zabrakło oczywiście elementów patriotycznych, 
takich jak taniec z szarfami oraz integracyjnych,  takich jak 
„belgijka”. Bardzo ładnie w występie tanecznym zaprezentowali 
się nasi najmłodsi i młodsi uczniowie (z klas 0-V), uczestnicy 
warsztatów tanecznych. Swój udział na scenie, w inscenizacji 
o charakterze pro�laktycznym „Baba Jaga u dentysty”, zaznaczyli 
również rodzice.

Modernizacja oświetlenia w sali sportowej oraz zakup i montaż 
elektronicznej tablicy wyników – to efekt wsparcia �nansowego 
udzielonego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne na rzecz 
Zespołu Szkół w Seroczynie.

Jest wiele dni w roku, które nasi uczniowie lubią najbardziej. 
Niewątpliwie jednym z nich jest Dzień Dziecka. Piękna słonecz-
na pogoda, świetne humory i masa atrakcji przewidzianych tego 
dnia sprawiły, że dzień ten w naszej szkole był wyjątkowy. 
Rozpoczął się od wspólnego apelu, podczas którego pani dyrek-
tor Ewa Cizio złożyła dzieciom najserdeczniejsze życzenia.                                  
Uczniowie najmłodszych klas z ogromnym zaangażowaniem  
zaprezentowali krótką część artystyczną. Jej głównym tematem 
była rodzina i prawa dziecka . Uczennice zaś klas Va i Vb podsu-
mowały działania projektowe z wychowania �zycznego na temat 
„Każdy jest kowalem swojego losu”, których celem było promo-
wanie zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania i aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Dziewczynki zaprezentowały wyko-
nane przez siebie makiety „Talerz zdrowia”, piosenki i wiersze  
o tematyce zdrowotnej. 

SZKOLNE KLIMATY
„UCZNIOWIE  BOHATERAMI NAUKI!” – SZKOŁA

PODSTAWOWA W RUDZIE WOLIŃSKIEJ

do obejrzenia efektu naszych prac. Na koniec naszej przygody 
stworzyliśmy �lm podsumowujący nasze wspólne dokonania 
dostępny na stronie internetowej szkoły.

Monika Świętochowska

DZIEŃ DZIECKA
W ZESPOLE

SZKÓŁ W WODYNIACH

MOC ŚWIATŁA OD PSE
DLA ZESPOŁU

SZKÓŁ W SEROCZYNIE

PIKNIK RODZINNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W RUDZIE WOLIŃSKIEJ

Piknik urozmaicały konkursy o charakterze indywidualnym 
i rodzinnym, podczas których  panowała miła atmosfera 
i naprawdę duża rywalizacja. Tematyka konkursów była szeroka. 
Każdy mógł znaleźć dla siebie dyscyplinę, w której był w stanie 
się wykazać. Nie zabrakło sportu oraz konkurencji wymagają-
cych zdolności wokalnych czy plastycznych. Na zwycięzców 
wszystkich form współzawodnictwa czekały atrakcyjne nagrody. 

   Organizatorzy serdecznie dziękują osobom, które w jakikol-
wiek sposób przyczyniły się do uświetnienia imprezy. Dodatko-
we podziękowania należą się licznym sponsorom, za wsparcie 
�nansowe i rzeczowe.     

Anna Osiak

Sala sportowa w Seroczynie została oddana do użytku 
w 1999 roku. Korzysta z niej około  300 dzieci i młodzieży. W sali 
odbywają się również zajęcia dodatkowe, zawody sportowe, apele 
i koncerty. Zastosowane w niej dotychczas oświetlenie halogeno 

w charakteryzowało się długim czasem rozświetlania, awaryj-
nością i wysokim poborem mocy.

- Wymiana oświetlenia na panele LED wpłynie korzystnie na 
komfort korzystania z sali sportowej uczniów oraz młodzieży. 
Zdecydowanie uległa poprawie jakość światła w obiekcie, ale co 
istotnie dla szkoły znacznie obniżyło się zużycie energii, a tym 
samym zmniejszą się koszty utrzymania obiektu – powiedział 
wójt gminy Wodynie Wojciech Klepacki.
- Współpraca z władzami oraz instytucjami oświatowymi 
w regionie ma dla nas szczególne znaczenie. Chcemy być aktyw-

nym członkiem lokalnej społeczności, współtworzącym i rozwija-
jącym przestrzeń publiczną. Cieszymy się, że nasze wsparcie może 
poprawić komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców, nie tylko 
poprzez zwiększenie pewności zasilania regionu w energię 
elektryczną, ale również poprzez nasze zaangażowanie w realiza-
cję lokalnych potrzeb – mówi Beata Jarosz-Dziekanowska, 
rzeczniczka prasowa PSE S.A.

Janusz Eleryk

Tego dnia atrakcji nie brakowało. Teren wokół szkoły zamie-
nił się w wymarzony plac zabaw – bajeczny i kolorowy. Naj-
więcej radości dostarczył naszym dzieciom kolorowy, dmu-
chany plac zabaw, zjeżdżalnia, kręgle, wojownicy sumo, 
do których ustawiały się długie kolejki. Były też gry i zabawy na 
placu szkolnym – badminton, ringo, malowanie kredą na kostce, 
zabawy z chustą animacyjną, drugie śniadanie na trawie, 
a wszystko to odbywało się przy dźwiękach radosnej muzyki.  
Dodatkową atrakcją dla naszych dzieci był słodki upominek – 
lody dla ochłody!                       

Uczniowie klas Va, Vb oraz VI uczestniczyli  w rajdzie rowero-
wym  po najbliższej okolicy. Dzieci miały okazję do poznania 
ciekawych miejsc umożliwiających aktywne spędzanie wolnego 
czasu. Wspólne ognisko, pieczenie kiełbasek, gry i zabawy były 
świetną okazją do integracji. Uczniowie klasy VIII odwiedzili  
Parku Trampolin w Siedlcach, gdzie pod okiem instruktora 
korzystali z szeregu atrakcji.

Świętowanie w terenie to spełnienie marzeń naszych uczniów. 
Ten wyjątkowy dzień pozostawił dawkę pozytywnej energii 
w każdym uczestniku i na długo jeszcze pozostanie w pamięci 
całej społeczności szkolnej. Rodzicom, organizatorom i  obsłu-
dze dziękujemy za pomoc w przygotowaniu tego święta.        

                                                                                                                                                    
Anna Kielak
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UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE
ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Wakacje stały się upragnioną przez uczniów rzeczywistością! 
Po miesiącach wytężonej pracy, 19 czerwca nadszedł czas na 
upragniony wypoczynek. Już od rana temperatura przypomniała 
nam, że lato w pełni i pora opuścić szkolne mury. 

Zakończenie roku szkolnego tradycyjnie rozpoczęło się uroczy-
stą Mszą Świętą w kościele para�alnym. Dalszy ciąg uroczystości 
przebiegał w sali gimnastycznej naszej szkoły. Na początku Pani 
Dyrektor Wiesława Rolewicz przywitała uczniów, rodziców, 
nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości: Panią 
Barbarę Brodzik – skarbnika Gminy Wodynie oraz ks. Andrzeja 
Polaka – proboszcza naszej para�i. Następnie  podsumowała 
miniony rok szkolny. W sposób szczególny zwróciła się do 
absolwentów szkoły podstawowej, ósmoklasistów, którzy wcho-
dzą w kolejny, jeszcze nieznany etap edukacji, ale są do niego 
dobrze przygotowani. Pani Wiesława Rolewicz powiedziała: 
„To spotkanie ma charakter historyczny. Z jednej strony dlatego, 
że spotykamy się tu, w takim gronie, po raz ostatni, z drugiej 
ponieważ temu spotkaniu towarzyszy świadomość, że lata 
spędzone w tej szkole, to historia, a jednocześnie początek nowego 
czasu. Przed Wami droga ku indywidualnemu rozwojowi, 
ku odkrywaniu nowych możliwości, ku dorosłości. Okres nauki 

Wiesława Rolewicz

Upragnione wakacje rozpoczęło 164 
uczniów Zespołu Szkół w Seroczynie. 
Jednak zanim tak się stało. wszyscy 
spotkali się na uroczystości zakończe-
nia roku szkolnego, podczas której 
podane zostały ostateczne wyniki 
klasy�kacji.

Wszyscy uczniowie byli klasy�ko-
wani i promowani. Szkołę ukończyło 
15 uczniów klasy VIII i 24 uczniów III 
klasy gimnazjum, którzy wcześniej 
przystąpili do egzaminów zewnętrz-
nych. Listy Gratulacyjne Dyrektora 
otrzymali rodzice ośmiorga uczniów, 
którzy uzyskali wysokie wyniki egza-
minu. Czworo uczniów otrzymało stypendium Wójta Gminy 
Wodynie (szczegóły w odrębnym materiale). Świadectwa 
z wyróżnieniem „zdobyło” aż 39 uczniów klas IV-VIII i III klasy 
gimnazjalnej. Otrzymali oni również nagrody książkowe, 
podobnie jak 22 najlepszych uczniów z klas I – III. Średnia ocen 
wszystkich uczniów, poczynając od klasy IV, wyniosła 4,22, 
a średnia frekwencja 92%.

Nasi uczniowie, w minionym roku szkolnym, odnieśli 
również wiele sukcesów w rozmaitych konkursach przedmioto-
wych i artystycznych oraz zawodach sportowych, na różnych 
poziomach. Największe osiągnięcia:

Anna Eleryk (kl. III gim.) – III miejsce i Nagroda Starosty 
Siedleckiego w Eliminacjach Powiatowych Konkursu Recyta-
torskiego „Między Wierszami”; wyróżnienie w Finale 
Konkursu.

Paweł Eleryk (kl. VI) – I miejsce w Eliminacjach powiato-
wych Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskie-
go; udział w Finale Konkursu.

Julian Kluczek (kl. III), Arkadiusz Kania (kl. V), Patryk 
Wojewódzki (kl. V), Krystian Kania (kl. VI) – wyróżnienia 
w Konkursie „Kangur Matematyczny.

Dziewczęca drużyna siatkówki (Anna Eleryk, Julia 
Kiełczykowska, Natalia Kluczek, Julia Maciejak,  Małgorzata 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W RUDZIE WOLIŃSKIEJ

w naszej szkole wyposażył Was w wiedzę, doświadczenie 
i odwagę   na dalszą wędrówkę nowymi ścieżkami edukacji. 
Dzisiaj, kiedy nadszedł czas rozstania życzymy, aby doświadcze-
nia zdobyte podczas w edukacji w naszej szkole dodały Wam 
odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego 
celu…”.

Uczniowie najstarszej klasy po raz pierwszy w historii szkół 
podstawowych pisali egzamin ósmoklasisty, pierwszy bardzo 
ważny życiowy egzamin. Wyniki tego egzaminu są zadowalają-
ce. Najlepiej wypadł język polski: wynik szkoły – 68%,  wynik 
kraju – 63%. Bardzo dobrze uczniowie napisali egzamin 
z matematyki: wynik szkoły – 66%, wynik kraju – 45%. Nieco 
słabiej wypadł egzamin z języka angielskiego: wynik szkoły – 
48%, wynik kraju – 59%. 

W dalszej części uczniowie klasy VIII za pomocą wierszy 
i piosenek wspominali lata spędzone w murach naszej szkoły 
oraz dziękowali  nauczycielom i rodzicom za pomoc, wsparcie 
i trud włożony w   ich nauczanie i wychowanie. Miłą niespo-
dziankę dla absolwentów przygotowali uczniowie klasy VII, 
którzy dobrym słowem i drobnymi upominkami pożegnali 
starszych kolegów.

Momentem długo wyczekiwanym przez uczniów było wręcze-
nie nagród za wysokie wyniki w nauce, stuprocentową frekwen-
cję i sukcesy osiągnięte w konkursach. Podziękowania również 
zostały złożone rodzicom, którzy aktywnie działali na rzecz 
szkoły.

Spotkanie zakończyło się życzeniami dla wszystkich uczniów, 
pracowników szkoły i rodziców. Pani Dyrektor życzyła udanych 
i bezpiecznych   wakacji, pełnych wrażeń i  słonecznej pogody, 

aby w  trakcie ich trwania wszyscy nabrali siły i  energii 
na nadchodzące od września wyzwania. Po ceremonii zakończe-
nia roku szkolnego 2018/2019 uczniowie udali się do swoich sal 
na ostatnie przedwakacyjne spotkania z wychowawcami.

W ciągu całego roku szkolnego nasi uczniowie wzięli udział 
w wielu konkursach, przedsięwzięciach i wyjazdach. W wielu 
konkursach uczniowie osiągnęli znaczne sukcesy.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2019”:
Julia Śledź, klasa III – wynik bardzo dobry,
Amelia Lewandowska, klasa II – wyróżnienie,
Anna Osiak, klasa II – wyróżnienie,
Grzegorz Żydak, klasa II – wyróżnienie,
Bartosz Adamiak, klasa IV – wyróżnienie,
Patrycja Cabaj, klasa IV – wyróżnienie,
Maja Śledź, klasa IV – wyróżnienie,
Konrad Karczewski, klasa V – wyróżnienie,
Damian Osiński, klasa VI – wyróżnienie,
Grzegorz Kublik, klasa VIII – wyróżnienie.

Ogólnopolski konkurs przedmiotowy dla uczniów klas II-III 
„Synapsik MEN”:

Julia Śledź, klasa III – laureat. 

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Olimpus” z mate-
matyki  i przyrody:

Matematyka:
Bartosz Adamiak, klasa IV – laureat,
Damian Osiński, klasa VI – laureat,
Grzegorz Kublik, klasa VIII – laureat,
Bartosz Żydak, klasa VIII – laureat.
Przyroda:
Bartosz Adamiak – klasa IV – laureat.

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Albus”:
Damian Osiński, klasa V – laureat,
Bartosz Adamiak, klasa IV – wyróżnienie,
Grzegorz Kublik, klasa VIII – wyróżnienie,
Bartosz Żydak, klasa VIII – wyróżnienie.

Regionalny Konkurs Plastyczny „Nasza Niepodległa”:
Anna Osiak, klasa II  – I miejsce,
Julia Śledź, klasa III – wyróżnienie

Regionalny Konkurs Literacki „Nasza Niepodległa”:
Patryk Skóra, klasa IV - I miejsce, 
Anna Osiak, klasa II – II miejsce. 

Powiatowy Konkurs Matematyczny:
Grzegorz Kublik, klasa VIII – I miejsce, 
Małgorzata Kublik, klasa VII  - II miejsce.

Wszystkim uczniom gratulujemy wyników w nauce i osiągnięć 
w konkursach.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SEROCZYNIE

Michalczyk, Alicja Miszta, Kinga Piwowarczyk, Katarzyna 
Siwek) – awans do Finału Rejonowego.

Wielu uczniów uczestniczyło w zajęciach pozaszkolnych (sekcja 
muzyczna GOK, Studio Ruchu Kordaszewscy, Kolektyw Oleśnica, 
Kawashi, Orkiestra Dęta w Stoczku Łukowskim). We współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowano 7 lekcji – koncer-
tów muzycznych, w ramach programu „Spotkania z muzyką” 
realizowanego przez Filharmonię Narodową. Odbyło się wiele 
przedstawień, koncertów i lekcji tematycznych. Organizowane 
były wyjazdy edukacyjne. Kolejny już raz szkolna społeczność 
włączyła się w dzieło „Szlachetnej Paczki”. Podejmowano również 
inne działania o charakterze charytatywno – dobroczynnym. 
Współpraca z rodzicami była systematyczna. Nasza szkoła była 
gospodarzem spotkań z wicemarszałkiem Senatu RP – Adamem 
Bielanem i Księdzem Biskupem. 

To był kolejny dobry, chociaż i trudny jednocześnie rok szkolny. 
A już całkiem niedługo… rozpocznie się następny!

Janusz Eleryk

W roku szkolnym 2018/2019 do Zespołu Szkół w Wodyniach 
uczęszczało 226 uczniów. Wszyscy zostali promowani do klas 
programowo wyższych. Uczniowie klasy ósmej i trzeciej gimna-
zjum ukończyli szkołę. Aż 28 uczniów szkoły uzyskało na zakoń-
czenie roku szkolnego świadectwo z wyróżnieniem – średnia ocen 
powyżej 4,75. W klasach I-III ocena ma charakter opisowy. 
Na wyróżnienie w tej grupie wiekowej zasłużyło 18 uczniów. 
Gratulujemy wszystkim naszym uczniom wielkich i małych 
sukcesów, które odnieśli w mijającym roku szkolnym. Najważniej-
sze z nich to:

Tytuł laureata w Ogólnopolskim Przeglądzie Festiwalowym 
„O, Ziemio Polska – Z pieśnią i piosenką do Niepodległości” – 
Anastazja Wróbel kl. VIII
I miejsce w I Powiatowym Konkursie Matematycznym – 
Kamil Adamiak kl. VII
II miejsce w I Powiatowym Konkursie Matematycznym – 
Michał Piwowarczyk kl. VIII
II miejsce w Diecezjalnym Konkursie Plastycznym „Sport 
w Życiu Jana Pawła II” – Magdalena Cizio kl. IIIb
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur 
Matematyczny”  XXVIII edycja 2019 – Oliwia Rogala kl. VI
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur 
Matematyczny”  XXVIII edycja 2019 – Oliwier Próchnicki 
kl. Va

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
W WODYNIACH

Ewa Cizio

Podobnie jak w ubiegłych latach nasza szkoła była nie tylko 
miejscem obowiązkowych zajęć, ale również starała się zaspokajać 
i rozbudzać zainteresowania dzieci. Ważnym elementem pracy 
szkoły było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, wspiera-
nie w pokonywaniu trudności. Uczniowie mieli również możli-
wość rozwijania talentów plastycznych i muzycznych. W ciągu 
roku odbywały się spotkania z uczniami zainteresowanymi nauką 
gry na instrumentach oraz zdobywaniem wiedzy muzycznej. 
Uczniowie chętnie brali udział także w uroczystościach szkolnych, 
prezentując program zawierający pieśni okazjonalne oraz grę 
na instrumentach. Działalność szkoły to również współpraca 
z rodzicami. W tym roku zorganizowaliśmy Wieczornicę Patrio-
tyczną, która była okazją do zaprezentowania umiejętności 
i zdolności artystycznych dzieci, rodziców i nauczycieli.  Okazała 
się wzruszającym spotkaniem z elementami wspólnego śpiewu 
i zadumy. 



Największe zmiany dotyczą 
w tym roku programu „Rodzi-

na 500+”, który od 1 lipca 
obejmuje wszystkie dzieci, 
również te pierwsze, nieza-

leżnie od kryterium do-
chodowego. Oznacza to, 
że składając wnioski na 
nowy okres świadczenio-
wy, nie trzeba już doku-

mentować osiąganych do-
chodów, wystarczy popraw-

nie wypełniony wniosek bez 
dodatkowych dokumentów. 
Osoby nie otrzymujące do tej 
pory świadczenia na pierwsze 
dziecko dostaną wyrównanie 

od lipca 2019 r. pod 
warunkiem złożenia 
wniosku w terminie 
od 1 lipca do 30 
września 2019 r. 
Zwracamy uwagę, 
że wnioski złożone 

po tym czasie będą skutkowały przyznaniem świadczeń od 
miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania. Trzeba pamiętać też, 
że aby nastąpiła kontynuacja obecnie wypłacanych świadczeń,  
konieczne jest ponowne złożenie wniosku na wszystkie dzieci, 
ponieważ rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy. Ale mamy 

Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne. 
Przymusowe leczenie może być „nałożone” wyłącznie przez Sąd. 
Sądem właściwym do  rozpatrywania spraw o  przymusowe 
leczenie dla gminy Wodynie jest Sąd Rejonowy w Siedlcach III 
Wydział Rodzinny i  Nieletnich. Przepisy regulujące procedurę 
leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi. Do Sądu o przymusowe leczenie 

odwykowe wnioskować mogą dwie instytucje: jest to 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Wodyniach i Prokuratura. Złożenie wniosku 
o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu – a nie za 
pośrednictwem Komisji lub Prokuratury – spowoduje, 
że Sąd odrzuci nasz wniosek, jako pochodzący od osoby 
nieuprawnionej.

Komisja przyjmuje wnioski o leczenie osób uzależ-
nionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszka-

nia lub  pobytu na terenie gminy Wodynie. Wniosek 
o zobowiązanie osoby do podjęcia leczenia odwykowego 

może złożyć każdy, osoby spokrewnione jak i zupełnie obce. 
Wniosek złożyć mogą także instytucje, takie jak GOPS, Zespół 
Interdyscyplinarny czy Policja. Po otrzymaniu wniosku Komisja 
wzywa osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależnio-
na od alkoholu, do osobistego zgłoszenia się. Komisja na 
posiedzenia wzywa również wnioskodawcę, a także inne osoby 
które mogą posiadać istotne informacje dotyczące prowadzonego 
postępowania. W trakcie postępowania Komisja dąży do ustalenia 
czy choroba alkoholowa  powoduje rozkład życia rodzinnego, 
demoralizację nieletnich,  systematyczne zakłócanie spokoju lub 
porządku publicznego czy uchylanie się od pracy. 

Jeżeli osoba wezwana przez Komisję sama deklaruje podjęcie 
leczenia rolą Komisji jest przedstawienie oferty poradni leczenia 
uzależnień. Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwy-
kowego jest uruchamiana gdy osoba odmawia przed Komisją 
podjęcia dobrowolnego leczenia lub gdy dwukrotnie nie stawiła 
się na jej wezwanie. 

Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłat-
ne, koszty sądowe ponosi Gmina. Sąd orzeka o obowiązku 
leczenia odwykowego w  formie postanowienia, od którego 
przysługuje apelacja. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd 
może ustanowić nadzór kuratora.

 

Wójt Gminy Wodynie powołał Gminną Komisję Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Wodyniach. W skład Komisji 
wchodzą: Marlena Paczek (zastępca wójta gminy Wodynie/kie-
rownik GOPS w Wodyniach), Jan Polak (dyrektor Zespołu Szkół 
w Seroczynie), Ewa Cizio (dyrektor Zespołu 
Szkół w Wodyniach), Wiesława Rolewicz 
(dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie 
Wolińskiej), Mirosław Michalczyk 
(przewodniczący Rady Gminy Wo-
dynie), Ewa Wideńśka (radna Rady 
Gminy Wodynie), Monika Pawlak 
(pracownik Urzędu Gminy w Wo-
dyniach), Dorota Kluczek (pra-
cownik GOPS w Wodyniach) 
i ks. Andrzej Polak (proboszcz 
Para�i w Rudzie Wolińskiej). 
Siedzibą Komisji jest Urząd Gminy 
w Wodyniach. Gminna Komisja 
działa w oparciu o ustawę z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi i Gminny Program Pro�laktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych. Do zadań Komisji należy:

przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych 
przez organy Gminy Wodynie dotyczących przedmiotu działal-
ności Komisji – w tym projektu Gminnego Programu Pro�lak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zmian do 
Programu oraz spraw związanych ze sprzedażą napojów 
alkoholowych;

merytorycznego wsparcia realizacji Programu;
podział środków pochodzących z opłat za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym opinio-
wania wniosków o dotację na realizację zadania z zakresu 
pro�laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
w ramach realizacji Programu;

opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w przedmiocie zgodności lokalizacji 
punktów sprzedaży z zasadami określonymi w uchwałach Rady 
Gminy oraz liczbą zezwoleń; a także

podejmowanie czynności wobec osób nadużywających 
alkoholu.
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ALKOHOLIZM? 
POMOCY SZUKAJ W GMINIE…

Rozpoczął się czas przyjmowania 
wniosków na świadczenia wypłacane 
przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wodyniach na nowe 
okresy zasiłkowe i świadczenio-
we. Od 1 lipca przyjmujemy 
wnioski składane drogą elektro-
niczna, przez systemy banko-
wości elektronicznej udostęp-
niane przez banki, przez 
portal Empatia lub pro�l 
PUE ZUS. Natomiast już 
od 1 sierpnia można 
będzie wnioskować 
o świadczenia tradycyjnie, 
papierowo  - osobiście lub 
za pośrednictwem poczty.  

ZAWNIOSKUJ O ŚWIADCZENIA 
W NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM

Mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o świadczenia wychowaw-
cze czyli „500+”, świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świad-
czenia „Dobry Start” oraz alimenty wypłacane z Funduszu 
Alimentacyjnego. Natomiast od 1 do 15 września potrwa nabór 
wniosków o stypendia szkolne dla uczniów z terenu gminy. 

Zasady przyznawania pozostałych świadczeń pozostają bez 
zmian, a więc jak w roku ubiegłym. Do świadczeń rodzinnych, 
alimentów z Funduszu oraz stypendium szkolnego nadal będą 
obowiązywały kryteria dochodowe. Natomiast niezależne 
od dochodu pozostaje świadczenie Dobry Start czyli tzw. „300+” 
wypłacane jednorazowo. Przeznaczone jest ono dla wszystkich 
dzieci uczących się w szkołach od pierwszej klasy szkoły podsta-
wowej do 20 ro-
ku życia (do
24 r. ż. w przy-
padku posiada-
nia orzeczenia 
o niepełnospra-
wności).

DLA SENIORÓW
Z SEROCZYNA

Nieformalna grupa Seniorek z Seroczyna otrzymała bon 
społeczny o wartości 1 tys. zł w ramach regionalnego 
systemu wsparcia projektów senioralnych pn. „Bony dla 
Seniorów” realizowanego przez Radomskie Centrum 
Przedsiębiorczości przy do�nansowaniu Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. Projekt został przygotowa-
ny przez grupę seniorów przy wsparciu Wodyńskiego 
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Projekt 
opierał się na zajęciach warsztatowych, na których 
seniorzy wspólnie wypiekali chleb wracając do dawnych, 
tradycyjnych przepisów ale w nowoczesnej formie. Senio-
rzy do współpracy w ramach projektu zaprosili uczestni-
ków Klubu Seniora w Seroczynie, a także wszystkie chętne 
osoby z terenu Gminy Wodynie. Warsztaty odbyły się 28 i 
29 maja 2019 r. w Seroczynie. Seniorom gratulujemy 
sukcesu!

Bon

kolejną dobrą wiadomość – został on wydłużony do 31 maja 
2021 r., co oznacza, że do tego czasu nie będzie potrzeby składania 
kolejnych wniosków o kontynuację wypłat. Jeszcze jedną istotną 
zmianą jest wydłużenie do 3 miesięcy  okresu, w którym rodzice 
mogą złożyć wniosek na dziecko urodzone po 30 czerwca, a więc 
niezależnie kiedy wybierzemy się do urzędu z wnioskiem, 
otrzymamy wyrównanie od dnia narodzin dziecka, pod warun-
kiem nie przekroczenia tych 3 miesięcy. To też duże ułatwienie, 
ponieważ najczęściej tuż po porodzie nie myśli się w pierwszej 
kolejności o składaniu wniosków. Teraz mamy na to więcej czasu. 

Obsługą wniosków zajmują się Edyta Aryż - referent ds. świad-
czeń rodzinnych oraz Paulina Bogusz - referent ds. świadczeń 
wychowawczych. Wnioski składać można w siedzibie GOPS 
w Wodyniach, przy ulicy Siedleckiej 43, na I piętrze, w pokoju 
nr 3. Tutaj też znajdują się druki do pobrania. Szczegółowe 
informacje dostępne są na bieżąco na pro�lu GOPS na Facebooku 
oraz na naszej stronie internetowej www.gopswodynie.naszops.pl.  
W razie pytań zapraszamy do kontaktu.  Zachęcamy również, aby 
nie zostawiać składania wniosków na ostatnią chwilę, a w miarę 
możliwości skorzystać z formy elektronicznej, co pozwoli 
na szybszą i sprawniejszą obsługę dostępnych świadczeń. 



MIĘDZY NAMI TALENTAMI

STRAŻACKIE ZMAGANIA W SEROCZYNIE. 
PADŁ REKORD!
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22 maja scena naszego GOK-u gościła uczestników 
Gminnych Eliminacji XXXVI Konkursu Recytatorskiego 
im. K. Makuszyńskiego. Wzięło w nich udział 19 recytato-
rów wyłonionych w drodze szkolnych eliminacji. Prezenta-
cje oceniała komisja w składzie: Dorota Todorska – dyrek-
tor GOK w Suchożebrach, Hanna Kublik - polonistka, 
felietonistka, dziennikarz i Grażyna Skorupa – kierownik 
GBP w Wodyniach. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, a wyróżnieni i laureaci książkowe nagrody 
ufundowane przez naszą Bibliotekę.

W kategorii klas I - III laureatami zostali: Paulina Kublik 
(SP w Wodyniach), Anna Osiak (SP w Rudzie Wol.) 
i Szymon Kluczek (SP w Seroczynie).

Nagrody w kategorii  klas IV - VI zdobyli: Paweł Eleryk 
(SP w Seroczynie), Liliana Składanowska (SP w Rudzie 
Wolińskiej) i Jan Soćko (SP w Wodyniach). Wyróżnienie 
otrzymała Oliwia Ośko z Seroczyna.

Laureaci reprezentowali swoje szkoły i naszą gminę 
w eliminacjach powiatowych konkursu, które odbyły się 
27 i 28 maja w DPT "Reymontówka" w Chlewiskach. Paweł 
Eleryk „wyrecytował” tam pierwsze miejsce wśród 
36 uczestników w swojej kategorii i „awansował” do �nału.

30 czerwca boisko w Seroczynie było areną zmagań Gminnych 
Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy Wodynie. W strażackiej rywalizacji wzięło 
udział szesnaście drużyn, reprezentujących dziewięć jednostek 
OSP. Jak zwykle sportowy turniej rozegrano w dwóch częściach.  

W pierwszej konkurencji, sztafecie pożarniczej, najszybsi byli 
druhowie z Rudnika Małego z czasem 59,7 s. Tuż za nimi zespół 
OSP Wodynie (60,3 s.), trzecie miejsce zdobyli druhowie OSP 
Seroczyn (60,65 s.). Z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
w sztafecie najlepsi okazali się zawodnicy z OSP Rudnik Mały,
 a w kategorii kobiecej druhny OSP Wodynie. 

O ostatecznej kolejności zadecydowały ćwiczenia bojowe. 
Tu emocje sięgnęły zenitu. Rekordowym czasem popisali się 
druhowie z OSP Wodynie, którzy na rozwinięcie linii gaśniczej 
potrzebowali zaledwie 33,5 s. i to właśnie oni będą reprezentowali 
Gminę Wodynie w zawodach na szczeblu powiatowym. W katego-
rii MDP pierwsze miejsce zajęli reprezentanci OSP Rudnik Mały, 
a w kategorii kobiecej reprezentantki OSP Seroczyn. 

Drużyny z czołowych miejsc nagrodzone zostały pucharami 
oraz nagrodami �nansowymi z przeznaczeniem na sprzęt ratow-
niczo – pożarniczy. Pozostałe drużyny otrzymały pamiątkowe 
dyplomy za poszczególne miejsca.

Czerwiec to miesiąc podsumowań nie tylko „szkolnych”. Trady-
cją wodyńskiego GOK-u jest organizowany właśnie pod koniec 
czerwca koncert „Między nami talentami”. Właśnie wtedy, młodzi 
artyści pracujący przez cały szkolny rok w naszej sekcji instru-
mentalnej maja okazję zaprezentować swoje umiejętności 
i talenty.

Prowadzący sekcję Pan Krzysztof Izdebski miał w mijającym 
roku sporo pracy: pod jego czujnym okiem i wrażliwym uchem 
ćwiczyło 17 gitarzystów i 5 pianistów. Oprócz nich w koncercie 
wystąpiły również dwa zespoły śpiewacze z terenu naszej gminy: 
„Wolenianki” i „Młynarzanki”. Na koniec wszyscy uczestnicy 
koncertu otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

Wakacje miną bardzo szybko i od września nasza kuźnia 
talentów rusza pełną parą! A jeszcze w czasie wakacji odbędą się 
spotkania warsztatowe dla młodych instrumentalistów.

GOKOWSKI DZIEŃ DZIECKA
Słoneczko towarzyszyło "GOKowskiemu Dniu Dziecka"! 

Między innymi dlatego wszystkie zaplanowane działania udało się 
zrealizować. Główne punkty „świątecznego” spotkania były 
trzy… Na początek podróż do świata bajek w wykonaniu młodych 
artystów, czyli inscenizacja na podstawie wszystkim chyba 
znanych tekstów Jana Brzechwy. Kolorowe stroje, śpiew i wdzięcz-
na, dziecięca recytacja zagościły na pięknie oświetlonej i udekoro-
wanej scenie. Oklaski widzów wybrzmiewały dłuuuugoooo!

SZTUKA
Słowem malowana

Punkt drugi: jestem małym strażakiem! Na terenie wodyńskie-
go parku druhowie z OSP Wodynie przygotowali moc atrakcji! 
Każdy mógł z bliska zobaczyć, dotknąć, a nawet użyć elementów 
wyposażenia prawdziwego wozu strażackiego!  Z kolei ci, którym 
słoneczko dokuczało zbyt mocno znaleźli ochłodę pod „strażac-
kim prysznicem”.

W punkcie trzecim też było wesoło: malowanie twarzy, zabawy 
z piłką, „dmuchańcowe szaleństwa” i wreszcie… kiełbaski i lody! 

Uśmiechnięte buzie dzieci dowodzą, że było... naprawdę fajnie!

Ogromne DZIĘKUJEMY kierujemy w stronę naszej Gminnej 
Biblioteki,  Druhów z OSP Wodynie, trenera Kamila Stanisławow-
skiego, Pani Grażyny Sitarz i Pana Ireneusza Sitarza. Dziękujemy 
za życzliwość i pomoc! A dzieciaczkom: jeszcze raz samych 
wspaniałości!
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Znajdź nas! www.wodynie.eu

„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, Anna Kania, Renata Maciejewska, 
Ewa Włodarczyk, Paulina Bogusz

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

nakład: 1200 egz.

UWAGA KONKURS!
Zamieszczone obok zdjęcie, przedstawia pomnik przyrody 

zlokalizowany na terenie naszej gminy. Na trzy pierwsze 
osoby, które odgadną gdzie obiekt się znajduje czekają 

upominki – kubki z herbem i nazwą gminy. Po ich odbiór, 
po potwierdzeniu wygranej, zapraszamy do Urzędu Gminy 

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

Odpowiedzi 
prosimy przesyłać
na adres e-mail: 

gmina@wodynie.eu

Wójt Gminy Wodynie, realizując założenia „Programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wodynie 
na lata 2017-2032”, ogłasza nabór wniosków na usunięcie 
wyrobów zawierających azbest w 2019 roku.

Termin składania wniosków upływa 23 lipca 2019 r.

Miejsce składania wniosków: 
Urząd Gminy Wodynie ul. Siedlecka 43, pok. nr 9.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia 
związane z usuwaniem azbestu 

z terenu Gminy Wodynie można uzyskać 
pod nr tel. 25 631 26 58 w. 37.
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