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WODYŃSKI

PRZEGLĄD

PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

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

BUDOWA GMINNEGO
ŻŁOBKA STAJE SIĘ
FAKTEM

ŻYCIE W CZASIE
EPIDEMII
O tym jakie wprowadzono środki ostrożności, jakie podjęto
działania oraz na jaką pomoc mogą liczyć mieszkańcy gminy
Wodynie w czasie epidemii w wywiadzie z wójtem Wojciechem
Klepackim.
Czytaj str. 3

5 LAT SPÓŁDZIELNI
SOCJALNEJ SERWIS
KOMUNALNY Z
SIEDZIBĄ
W WODYNIACH
Historia spółdzielni zaczęła się w 2015 roku. Zatrudnia
obecnie kilkanaście osób, to kilkanaście dodatkowych miejsc
pracy na terenie gminy dla naszych mieszkańców.

Czytaj str. 5

To zdecydowanie jedna z największych inwestycji w Gminie Wodynie na przestrzeni ostatnich lat.
Budowa nowego budynku Żłobka jest reakcją na rosnącą liczbę dzieci oraz zły stan techniczny istniejącego budynku Samorządowego Przedszkola w Seroczynie, które także zlokalizowane zostanie
w nowobudowanym budynku. Zapraszamy do obejrzenia wizualizacji projektu.
Czytaj str. 2

„W majestacie Boskiej Chwały idzie Chrystus
Zmartwychwstały – Między uczniów swych…”
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy,
aby w tych wyjątkowych dniach w każdym sercu, każdym domu
i każdej rodzinie zagościły spokój, wiara, nadzieja i miłość.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie da Nam wszystkim
siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością spoglądać w przyszłość.
Niech będzie to czas spędzony w rodzinnym gronie,
przepełniony poczuciem bezpieczeństwa, czerpania radości z tradycji
i umacniania w wierze.
Ciepłych, pełnych radości i nadziei Świąt Wielkiej Nocy A.D. 2020
życzą:
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk
wraz z Radnymi

Wójt Gminy Wodynie
Wojciech Klepacki
wraz z pracownikami Urzędu

ZMIANY KADROWE
W WODYŃSKIEJ
KSIĄŻNICY
Po 41 latach trudno jest odejść z pracy, której poświęciło się tak
dużą część życia i serce. Przekonała się o tym kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej Grażyna Skorupa, która odeszła na emeryturę.
Czytaj str. 7
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INWESTYCJE
GMINA WODYNIE PRZYGOTOWUJE SIĘ
DO BUDOWY ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA
Gmina Wodynie pod koniec 2019 roku wzięła udział
w otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie zadań
z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 „Maluch +” Edycja 2020, który został ogłoszony przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Złożony
wniosek obejmował dofinansowanie budowy Gminnego
Żłobka z siedzibą w Seroczynie dla 19 dzieci. Konkurs
został rozstrzygnięty w styczniu br., a w jego wyniku Gmina
Wodynie otrzymała sto procent wnioskowanej kwoty
dotacji, czyli 627 tys. zł.
W dniu 6 lutego br. wójt gminy Wodynie Wojciech
Klepacki odebrał z rąk Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne Kazimierza Kuberskiego oraz Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego promesę na
utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w gminie Wodynie. Na jej podstawie Gmina zleciła przygotowanie dokumentacji projektowej.
Budowa nowego budynku jest reakcją naszego samorządu na rosnącą liczbę dzieci oraz zły stan techniczny
istniejącego budynku przedszkola w Seroczynie. Jako wójt
zdaję sobie sprawę jak ważna jest to inwestycja dla
naszych mieszkańców, funkcjonowanie żłobka i przedszkola na terenie gminy może mieć wpływ na decyzje
młodych rodzin o pozostaniu lub zamieszkaniu na terenie
gminy. Chcę podkreślić, że powstanie żłobka dedykowane
jest wszystkim dzieciom z terenu całej gminy Wodynie.
Będzie to zdecydowanie również jedno z największych
zadań inwestycyjnych w Gminie na przestrzeni ostatnich
lat. Wszystkich rodziców dzieci do 3 roku życia zachęcam
do zapisywania swoich pociech do żłobka – informuje wójt
gminy Wojciech Klepacki.
Lokalizacja inwestycji nie była wybrana przypadkowo. Nowy
budynek gminnego żłobka zostanie wybudowany przy ulicy
Siedleckiej 1 w Seroczynie, na działce, na której znajduje się
siedziba Samorządowego Przedszkola w Seroczynie. Istniejący
budynek przedszkola jest już w złym stanie technicznym, podjęcie
decyzji o jego remoncie byłoby nieopłacalne. Decyzja o podjęciu
budowy nowego budynku była zatem konieczna. Dzięki otrzymanemu przez Gminę wsparciu finansowemu budowa zostanie
niebawem rozpoczęta, a siedzibę w nim znajdzie nowo utworzony

żłobek oraz istniejące oddziały przedszkolne. Budynek przedszkola docelowo będzie podlegał wyburzeniu, a w jego miejscu
powstanie plac zabaw dla dzieci.
Zaprojektowany nowy obiekt to wolnostojący budynek jednokondygnacyjny przeznaczony na utworzenie jednego oddziału
żłobkowego dla 19 dzieci, kuchni oraz pozostałych pomieszczeń
tworzących w pełni funkcjonalny żłobek. Budynek będzie także
rozbudowany o dwa oddziały przedszkolne. Obiekt zostanie
wybudowany w technologii tradycyjnej, powierzchnia zabudowy
zajmie ponad 370 m2. Dach zaprojektowano w formie konstrukcji
dwuspadowej.

NOWOCZESNA STACJA UZDATNIANIA
WODY W NASZEJ GMINIE
Trwająca od kilku tygodni budowa Stacji Uzdatniania
Wody w Wodyniach nabiera tempa. Warta blisko 3 mln zł
inwestycja jest największym przedsięwzięciem inwestycyjnym realizowanym obecnie przez Gminę Wodynie.
Przetarg na budowę został ogłoszony w październiku
ubiegłego roku, aby inwestycja mogła ruszyć pełną parą na
wiosnę. W jego wyniku, 17 grudnia 2019 r. wójt gminy Wodynie Wojciech Klepacki podpisał umowę wykonawczą z firmą,
która spełniła warunki postępowania oraz złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową. Wykonawcą budowy jest Firma
Instal-Serwis Lubartów Wojciech Osiecki z siedzibą w Lubartowie. Termin realizacji zadania określono na 31.05.2021 r.,
jednakże dotychczasowy postęp prac pozwala przypuszczać,
iż prace zakończą się szybciej.
SUW w Wodyniach jest najstarszym obiektem zapewniającym zaopatrzenie mieszkańców w wodę na terenie Gminy
Wodynie. Funkcjonuje z niewielkimi modyfikacjami od lat
80 XX wieku. Postawiliśmy na kompleksową modernizację
tej stacji. Z dotychczasowego obiektu pozostaną jedynie
otwory studzienne. Oznacza to, że stacja zostanie praktycznie wybudowana od nowa w dotychczasowej lokalizacji –
informuje wójt gminy Wojciech Klepacki.
W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy budynek
technologiczny stacji, zbiornik na wodę surową, uzdatnioną
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i wody popłuczne oraz plac technologiczny. Istniejące szachty
studni zostaną wyremontowane.
To duża i kosztowana inwestycja, której realizacja była
możliwa dzięki pozyskaniu przez Gminę preferencyjnej
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 1 mln 612 tys.
800 zł. Przedmiotowa pożyczka jest umarzalna w 50 %, co
oznacza, że po spłacie połowy zaciągniętego zadłużenia,
pozostała kwota pożyczki będzie podlegała umorzeniu.
Jest to korzystne rozwiązanie dla finansów Gminy. Mimo, że
w roku 2020 zadłużenie budżetu wzrośnie o powyższą kwotę,
to po umorzeniu pozostałej kwoty zaciągniętego zadłużenie
będzie równoznaczne z uzyskaniem dotacji w 50 %. Nie ma
korzystniejszych mechanizmów wsparcia samorządów w realizacji inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Po uruchomieniu nowej Stacji nastąpi przełączenie obsługi wodociągów, co będzie się wiązać z krótkotrwałą przerwą
w dostawie wody, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem. Następnie zostanie wyburzony stary
budynek Stacji oraz zbiorniki na wodę. Stacja będzie zaopatrywała w wodę mieszkańców miejscowości: Wodynie, Wola
Serocka, Łomnica, Jedlina i Brodki.

Układ funkcjonalny w budynku został opracowany zgodnie
z wytycznymi dla budynków o funkcji edukacyjnej oraz zgodnie
z warunkami technicznymi i przepisami sanitarnymi i ochrony
przeciwpożarowej. Projektowany budynek przewidziany jest dla
żłobka na 19 miejsc oraz dwóch oddziałów przedszkolnych po
maksymalnie 20 dzieci w każdym.
Gmina ogłosiła już przetarg, czekamy na jego rozstrzygnięcie.
Inwestycja ma być gotowa do końca tego roku, a otwarcie nowej
placówki ma nastąpić w styczniu 2021 roku.
Tymczasem zapraszamy do obejrzenia wizualizacji projektu.

NOWA
INWESTYCJA
I KOLEJNE

DOFINANSOWANIE!
Dnia 4 marca br. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach wójt gminy Wojciech Klepacki podpisał umowę o dofinansowanie rozbudowy gospodarki
wodno-ściekowej w miejscowościach Rudnik Mały
i Kochany. Dotacja w kwocie 280 tys. 478 zł trafi do
Gminy Wodynie z budżetu Samorządu Województwa
Mazowieckiego w ramach działania "Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zgodnie z zawartą umową do końca sierpnia br. powstanie nowy odcinek sieci kanalizacyjnej o łącznej długości
blisko 2 km.
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BEZPIECZEŃSTWO
ŻYCIE W CZASIE EPIDEMII
Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie
COVID-19. Najczęściej występujące objawy choroby to gorączka,
kaszel, duszność, problemy z oddychaniem. Chorobie mogą
towarzyszyć bóle mięśni i zmęczenie. Można się nią bardzo łatwo
zarazić, jest szczególnie niebezpieczna dla osób o obniżonej
o dp ornoś ci, w ty m
osób starszych i z innymi schorzeniami.
W związku z tym,
że jest to choroba wirusowa, nie działają na
nią antybiotyki, nie
ma na nią lekarstwa,
a stos owane l e cz eni e jest objawowe.
W związku z sytuacją
szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce i na
ś w i e c i e , R z ą d R P,
podjął szereg działań
z m i e r z aj ą c y c h d o
ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.
Zamknięto szkoły, ośrodki kultury, galerie. Systematycznie wprowadzane są nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie
w przemieszczaniu się. Osoby, które miały styczność z osobami
zakażonymi i nie mają objawów choroby, poddawane są czternastodniowej kwarantannie domowej. Obecny stan dotyka nas
wszystkich. O tym, jak codzienne życie w czasie epidemii wygląda
w gminie Wodynie, jakie wprowadzono środki ostrożności, jakie
podjęto działania oraz na jaką pomoc mogą liczyć mieszkańcy
rozmawiamy z wójtem gminy Wodynie Wojciechem Klepackim.
Panie wójcie, jakie działania profilaktyczne podjęto na terenie gminy
Wodynie?
(W.K.) Od pierwszych dni pandemii, codziennie analizujemy
sytuację związaną z koronawirusem, na bieżąco sprawdzamy
wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem Gminy oraz
jednostek organizacyjnych. Analizujemy różne warianty, które
mogą zaistnieć w związku z rosnącym zagrożeniem. Jesteśmy
w stałym kontakcie z Komisariatem Policji w Skórcu oraz Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach.
Wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola, których organem
prowadzącym jest Gmina Wodynie zostały zamknięte, placówki
w tym okresie prowadzą zajęcia zdalnie. Od 16 marca w trosce
o dobro mieszkańców zawiesiliśmy także wszystkie zajęcia
odbywające się w Gminnym Ośrodku Kultury, Klubie Seniora
oraz świetlicach wiejskich. Gminna Biblioteka Publiczna jest
nieczynna dla interesantów.
Jak w tych trudnych czasach wygląda praca Urzędu Gminy i obsługa
interesantów?
(W.K.) Z uwagi na nasze wspólne bezpieczeństwo, jak wszystkie
samorządy w Polsce, do niezbędnego minimum ograniczyliśmy
kontakty interesantów z Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem

Pomocy Społecznej. Obecnie kontakt z pracownikami odbywa się
z wykorzystaniem komunikacji
Gminny
elektronicznej, telefonicznej,
Ośrodek Pomocy
a także korespondencji tradycyjSpołecznej
nej. Bezpośredni kontakt możliwy
jest w sprawach pilnych, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W takim przypadku, intereInfolinia dot.
sanci obsługiwani są w utworzokoronawirusa
nym "Punkcie przyjęć interesandla mieszkańców
tów".
gminy Wodynie!
Na czas epidemii konieczna była
Zadzwoń jeśli potrzebujesz
również zmiana sposobów potych informacji:
noszenia opłat za wodę, ścieki oraz
Postępowanie w przypadku
odpady komunalne. Ze względu na
podejrzenia zakażenia
dobro każdego z nas zalecamy, aby
Zasady kwarantanny
opłaty były regulowane przelewem
domowej
bankowym na rachunek Gminy.
Zalecenia dla seniorów
Wpłat należności w formie gotówMożliwość uzyskania
kowej będzie można dokonać po
pomocy przez osoby, które
nie mogą liczyć na pomoc
wcześniejszym ustaleniu takiej
rodziny i sąsiadów
możliwości z inkasentem.
Mieszkańcy na bieżąco są informowani o pracy Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych za pośrednictwem komunikatów
realizowanych dla potrzeb mieszkańców. Staram się tak organizopublikowanych na stronie internetowej oraz mediach społecznować pracę Urzędu aby wszelkie sprawy były rozpatrywane na bieściowych.
żąco, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.
Przy załatwianiu większości spraw staramy się załatwiać je drogą
Jak na wprowadzone ograniczenia reagują interesanci?
elektroniczną, w szczególności z innymi Urzędami i instytucjami,
(W.K.) Zauważam znaczne zmniejszenie liczby interesantów
chcąc także takim postępowaniem dawać dobry przykład naszym
Urzędu, co świadczy o tym, że rozumieją powagę zagrożenia
mieszkańcom.
i stosują się do wprowadzonych zasad i ograniczeń. Interesanci,
którzy w ostatnim czasie odwiedzili Urząd Gminy załatwiali
A jak troszczycie się o mieszkańców, na jaką pomoc mogą liczyć?
jedynie sprawy najwyższej wagi, gdzie ich osobiste stawiennictwo
(W.K.) Mimo, że obsługa interesantów Urzędu Gminy została
było konieczne. Pozostałe osoby kontaktują się z Urzędem
ograniczona do minimum, to cały czas pozostajemy do ich dyspozdalnie.
zycji i reagujemy na potrzeby naszych mieszkańców.
Dla osób, które chcą uzyskać informacje na temat postępowania
Jak do rządowych zasad bezpieczeństwa podeszli mieszkańcy?
w przypadku zagrożenia zakażenia koronawirusem, zasad
(W.K.) Bardzo odpowiedzialnie. Ruch na naszych ulicach jest
odbywania kwarantanny domowej oraz możliwości uzyskania
zauważalnie mniejszy, a najbardziej oblegane dotąd miejsca takie
pomocy, uruchomiliśmy infolinię telefoniczną.
jak parki, place zabaw czy otwarte strefy aktywności są puste.
Osobom, które w tym trudnym czasie nie mogą liczyć na wsparMyślę, że nasi mieszkańcy zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa
cie rodziny i sąsiadów pomaga Gminny Ośrodek Pomocy Społeczjakie niesie za sobą zarażenie koronawirusem i w większości
nej. Osoby samotne oraz starsze są objęte stałą opieką w ramach
pozostają w domach.
realizacji usług opiekuńczych.
Na terenie gminy Wodynie od ubiegłego tygodnia, kwarantanW zależności od rozwoju sytuacji, która w zasadzie każdego
ną domową zostało objętych dwadzieścia siedem osób, w większodnia jest bardzo dynamiczna, jako samorząd gminy Wodynie,
ści są to osoby, które powróciły z pracy z zagranicy. Znaczna więkbędziemy starali się na nie reagować i sprostać wszystkim potrzeszość z nich stosują się do zaleceń odbywania tej kwarantanny,
bom.
której przestrzeganie jest kontrolowane przez jednostkę policji.
Tymczasem apeluję o zdecydowane ograniczenie kontaktów,
Jak Gmina i Pan, jako włodarz w tym trudnym czasie dba o rozwój
czytanie oficjalnych informacji dotyczących zaleceń i przede
gminy, czy jest on teraz możliwy?
wszystkim zdrowy rozsądek. Sprawa pandemii dotyczy wszystkich
(W.K.) Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przede
i wszyscy powinniśmy zachowywać się odpowiedzialnie. Jedynie
mną i Urzędem, jest zachowanie w zaistniałej sytuacji kryzysowej,
działając razem, możemy złagodzić ten trudny czas.
ciągłości finansowej oraz możliwości realizacji podjętych już
działań inwestycyjnych, a także podstawowych zadań samorządu

OPŁATY ZA POBÓR WODY
I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
W CZASIE EPIDEMII
W jaki sposób należy uiszczać opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków w czasie epidemii?
W czasie epidemii uległy zawieszeniu odczyty wodomierzy przez
inkasentów, w związku z tym wszyscy mieszkańcy zobowiązani są
do samodzielnych odczyt liczników wodomierzy. Stan wskazań
wodomierzy za I kwartał 2020 r. należy podać telefonicznie
pracownikowi Urzędu Gminy Wodynie w terminie do dnia 15 kwietnia pod nr: Tel.: (25) 631 26 58 (wew. 40).
Odczytu stanu wodomierza dokonuje się w pełnych metrach sześciennych, nie uwzględniając wartości
wskazywanych przez wskazówki lub w przypadku innego typu licznika - wartości po przecinku. Osoby, które
mają problem z odczytem mogą wysłać zdjęcie wodomierza wraz z danymi kontaktowymi na adres e-mail:
gmina@wodynie.eu.
Osobom, które nie podadzą w w/w terminie aktualnego stanu wodomierza zużycie wody i/lub ścieków
za I kw. zostanie rozliczone łącznie z II kw. w lipcu 2020 r.
Wpłat należności wynikających z otrzymanej faktury należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy
Wodynie: BS Siedlce o/ Wodynie Nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010. W tytule przelewu należy podać
numer faktury.
Wpłata gotówki u inkasenta będzie możliwa tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z inkasentem takiej
możliwości. Numery telefonów do poszczególnych inkasentów:
Aneta Pawlak tel. 692 157 368 – inkasent dla miejscowości: Wodynie, Wola Serocka, Brodki, Kamieniec,
Czajków, Toki, Kaczory, Szostek, Oleśnica, Wola Wodyńska.
Adam Srebrnik tel. 608 460 855 – inkasent dla miejscowości: Budy, Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska,
Młynki, Helenów, Soćki.
Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach tel. 608 306 980 – inkasent dla
miejscowości: Kołodziąż, Kochany, Rudnik Duży, Rudnik Mały, Żebraczka, Borki, Jedlina, Łomnica,
Seroczyn.

Tel. 797 197 427

Dziękujemy za rozmowę!

ODPADY KOMUNALNE
W CZASIE EPIDEMII
W jaki sposób w czasie epidemii należy regulować należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci)?
W związku ze zbliżającym się
terminem II raty należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci), przypadającym na
dzień 15.04.2020 r. apelujemy, aby
KOMUNALNE
wpłaty były regulowane w formie
przelewu. Przelewu należy dokonać
na rachunek bankowy Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie – prowadzony przez Bank
Spółdzielczy w Siedlcach – Oddział
Wodynie: Nr 59 9194 0007 0050
0135 2000 0490. W tytule przelewu
należy podać imię i nazwisko osoby
na którą złożona została deklaracja
oraz adres nieruchomości.
Wpłata gotówki u inkasentów
będzie możliwa tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z inkasentem takiej
możliwości. Numery kontaktowe do poszczególnych inkasentów dostępne
są na stronie internetowej Urzędu Gminy Wodynie: www.wodynie.eu
w zakładce „Samorząd” → „Sołectwa”.

ODPADY

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny
z Urzędem Gminy Wodynie: (25) 631 26 58 wew. 36.
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FAKTY SPOŁECZNE I GOSPODARCZE
ARCHEOLODZY W SEROCZYNIE
Tym razem to nasza gmina stała się miejscem odkryć archeologicznych. Do Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
trafiły bezcenne wykopaliska archeologiczne, pozyskane podczas
prac w Seroczynie. Pracownicy placówki nie mają wątpliwości, że są
to artefakty wartościowe pod względem naukowym.
Zbiory muzeum zasiliły m.in. wykopane z ziemi w okolicach
ulic Wernera i Osiedlowej w Seroczynie monety, plomby, guziki
itp. Jak wyjaśnia kierownik działu archeologii Muzeum Mieczysław Bienia, znaleziska z Seroczyna mają ogromną wartość
naukową.
Tego nikt się nie spodziewał
Kiedy w Seroczynie rozpoczynały się prace budowlane, nikt nie
spodziewał się takiego odkrycia.
Dzięki wartemu 400 tys. zł dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, władze gminy rozpoczęły przebudowę ulic Wernera i Osiedlowej. Powstał odcinek
liczący 460 metrów, a przy nim zatoki parkingowe, chodniki i kanalizacja deszczowa. Projekt zakładał także zagospodarowanie
terenów zieleni oraz postawienie pięciu tablic informacyjnych.
Przebudowa już się zakończyła. Mieszkańcy mogą korzystać
z nowych zatok, parkingów i kanalizacji.
O ciekawej historii i walorach turystycznych miejsc mówią
tablice informacyjne przygotowane z dbałością o estetykę, stylizowane starodawną czcionką, uzupełnione o czarnobiałe archiwalne
fotografie.
Tablice opisują m.in. historię kościoła parafialnego, Pałacu
w Seroczynie, historię rodziny Wernerów, historię Seroczyna.
Ostatniej, piątej tablicy nikt nie planował. Mowa o tablicy poświęconej odkryciu, którego nie przewidziano, czyli tablicy opisującej
znalezione w ziemi archeologiczne „skarby”.
Większość z nich została znaleziona w Seroczynie na ul. Osiedlowej, dokładnie tam, gdzie prowadzone były prace. Wśród tych
znalezisk są monety guziki, ceramika, znalezione na Osiedlowej szelągi koronno-litewskie JanaKazimierza, jednogroszówka
z okresu Księstwa Warszawskiego z 1813 roku , pięciogroszówka
z III RP z 1935 r., 2 grosze Królestwa Warszawskiego, sygnowany
guzik bieliźniarki i plomba z zakładów Edmunda Wernera.
Wszystkie znaleziska zostały przekazane do Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.
Są bezcenne
- Wartość wszystkich tych wykopalisk jest dla nas bezcenna,
a szczególnie plombka – podkreśla Mieczysław Bienia z Muzeum
Południowego Podlasia – To taka klasyczna towarowa plombka,
używana do oznaczenia towaru przygotowanego do wywiezienia.
Warto wspomnieć też o szelągach z czasów Jana Kazimierza
i monetach rosyjskich z XI wieku.
Jak wyjaśnia Mieczysław Bienia, zabytki archeologiczne
zgodnie z prawem stanowią własność Skarbu Państwa. Dlatego
decyzją Mazowieckiego Konserwatora Zabytków trafiły do działu

archeologii Muzeum Południowego Podlasia. Zostały tam zakonserwowane, opisane, zakatalogowane i zabezpieczone.
- Stanowią ogromna wartość. Każdy zabytek archeologiczny ma
niewycenialną wartość. Nie trafia na sprzedaż, jest własnością
Skarbu Państwa. Do muzeum jest przekazany w depozyt, gdyż
pieczę nad nim sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jak to się stało, że doszło do odkrycia?
Od początku prace musiały być prowadzone pod nadzorem
Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, gdyż obszar, w którym

były prowadzone, znajduje się w granicach zabytkowego układu
przestrzennego miejscowości Seroczyn, który leży w sąsiedztwie
zabytkowego Kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszej
Maryi Panny w Seroczynie oraz Zespołu Pałacowo Dworskiego
wpisanego do rejestru zabytków. Z tego samego powodu przebudowę musiały poprzedzić wykopaliska archeologiczne.
Archeolodzy rozpoczęli od badań wewnątrz warstw ziemi
za pomocą wykrywaczy metali. Tam właśnie znaleźli przedmioty
codziennego użytku.

ZASŁUŻONA EMERYTURA I NOWY KOMENDANT KOMISARIATU
POLICJI W SKÓRCU
Komisariat Policji w Skórcu, obejmujący swoim zasięgiem
gminę Wodynie, ma nowego komendanta. Asp. szt. Mirosława
Michalczyka zastąpił nadkom. Jarosław Aniszewski.
O swoim zaplanowanym na 21 lutego, odejściu na emeryturę,
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Michalczyk zapowiedział
12 lutego, podczas sesji Rady Gminy Wodynie.

Komendant Komisariatu Policji w Skórcu asp. szt. Mirosław
Michalczyk odszedł na emeryturę po 29 latach policyjnej służby.
- Odejście na emeryturę planowałem od dwóch lat. Trzeba
oddać młodym władzę. Postanowiłem więc, że odchodzę. Prawie
ćwierć wieku spędziłem jako komendant. To bardzo długi czas.
Różnie było, ale nie zhańbiłem munduru. To, że nadal go noszę,
jest dla mnie wyróżnieniem - powiedział. Podczas sesji
wspomniał reorganizację policji. Był w nią zaangażowany, ponieważ od 2013 r. zarządzał pracą policji na terenie czterech gmin.
Osiągał dobre wyniki. W tym czasie przestępczość we wszystkich
kategoriach spadła.
Podczas sesji komendant podziękował za współpracę i wspieranie policyjnego trudu wójtowi gminy, radnym, sołtysom, pracownikom urzędu gminy i jednostek organizacyjnych. Przypomniał,
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że jako Przewodniczący nie opuszcza gminy i zapowiedział,
że teraz będzie miał więcej czasu na sprawy samorządowe.
Podziękowania w imieniu mieszkańców, władz samorządowych
i swoim własnym złożył wójt gminy Wodynie Wojciech Klepacki.
W swoim wystąpieniu podkreślił dobrą współpracę i wysoko
ocenił służbę odchodzącego komendanta, życząc zdrowia i wielu
sukcesów w życiu osobistym. - W pracy bywają momenty trudne –
nie jest łatwo łączyć pracę komendanta z funkcją przewodniczącego. Powierzenie mandatu w radzie przez mieszkańców było dowodem uznania pracy. Teraz, mam nadzieję, że będzie pan mógł
jeszcze bardziej oddać się pracy w samorządzie – powiedział wójt.
Wyrazem uznania, poza szczerymi podziękowaniami, były kwiaty, Dziękowali radni, pracownicy gminy i dyrektorzy szkół.
14 lutego br. w Wodyniach odbyło się uroczyste pożegnanie
Asp. sz. Mirosława Michalczyka. Komendant żegnany był przez
policjantów, pracowników cywilnych Policji, samorządowców
oraz przedstawicieli działających w regionie instytucji i organizacji.
Nowy komendant – nadkom. Jarosław Aniszewski ma 23 letni
staż pracy w Policji. Zaczął ją w siedleckiej Komendzie, służąc
w Kompanii Patrolowo – Interwencyjnej, Plutonie, a potem Ogniwie Konwojowo – Ochronnym, Wydziale Dochodzeniowo Śledczym. Od 2004 r.
służył w Wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, potem w siedleckiej
sekcji zamiejscowej tego
wydziału. Od 2007 r. zajmował się Przestępczością
Gospodarczą i Korupcją.
Od 2009 r. wrócił do
struktur Komendy Miejskiej. Nowemu Komendantowi serdecznie gratulujemy awansu, życząc wielu
dalszych zawodowych sukcesów!

Podziękowanie
dla

asp. szt. Mirosława Michalczyka
Komendanta Komisariatu Policji w Skórcu
W związku z zakończeniem służby na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Skórcu
składam serdeczne podziękowanie za wieloletnią, trudną i jednocześnie pełną zaangażowania
pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wodynie.
Życzę by ten nowy etap w życiu był doskonałym czasem na urzeczywistnienie tych marze
i pragnień, które do tej pory ustępowały miejsca zawodowym powinnościom. Niech codzienność
upływa w zdrowiu, radości i spokoju, a ludzka życzliwość towarzyszy każdego dnia.

Wójt Gminy Wodynie

Wojciech Klepacki

Wodynie, 14.02.2020 r.

Nr 17/2020 (kwiecień 2020)

5 LAT SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ SERWIS
KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ W WODYNIACH
Historia tej spółdzielni zaczęła się w 2015 roku, dokładnie
13 listopada. Tego dnia Spółdzielnia została zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym. W gminie Wodynie nie działał
wówczas żaden zakład komunalny. Jej założycielami byli Gmina
Wodynie i Powiat Siedlecki.

Początki były cieżkie
Prezesem został Michał Gajowniczek. Tak dziś wspomina
pierwsze dni działalności spółdzielni i zarazem pierwsze dni
swojej pracy jako jej Prezes:
- Na początku było ciężko. Nawet zarejestrowanie w KRS przysporzyło nieco problemów. Spółdzielnię udało się zarejestrować po
trzech miesiącach. Zatrudnienie znalazło pięć osób. Spółdzielnia
dostała dofinansowanie z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
w kwocie 100 tys. zł, po 20 tys. zł na każdą zatrudnianą osobę.
Potrzebowaliśmy sprzęt, aby móc zacząć funkcjonować na rynku.
Na początek nabyliśmy za przeszło 50 tys. zł rębak, kosiarkę bijakową i samochód dostawczy – wspomina Prezes.
Spółdzielnia nie była jeszcze znana na rynku, więc na zdobycie
stałych zleceń musiała trochę poczekać. Pierwsze dostała
z Gminy, na wykaszanie poboczy. Kolejne zamówienia pojawiły
się w ciągu kilku miesięcy – pochodziły od osób fizycznych
i z Powiatu Siedleckiego.

Wojciech Klepacki wójt

Zatrudniano kolejne osoby
Po roku prezesowi udało się zdobyć wsparcie pomostowe
z Powiatowego Urzędu Pracy i kolejne dofinansowanie z Ośrodka
Ekonomii Społecznej. To pozwoliło na zakup kolejnych sprzętów,
piły mechanicznej, podkaszarki i kosiarki samojezdnej do trawy.
To były trafione zakupy. Na terenie naszej gminy jest dużo
terenów zieleni, sprzęt od razu został wykorzystywany.
W międzyczasie spółdzielnia zakupiła koparko-ładowarkę.
To najdroższy sprzęt, który jest w posiadaniu spółdzielni.
W 2019 r. udało się zatrudnić kolejne osoby. Poprzedziło to
kolejne dofinansowanie z OWES i wsparcie pomostowe z PUP.
Spółdzielcy zakupili dwuletniego Fiata. Pracowników przybywało. Trzeba więc było podzielić ich na grupy i dowozić w miejsce
pracy. W spółdzielni pojawił się także drobny sprzęt.

Niespodzianka na 5 - te urodziny
W grudniu 2019 roku spółdzielnia dostała kolejne dofinansowanie z OWES, zatrudniła dwie koleje osoby. Teraz zatrudnia
łącznie szesnaście osób. Najnowszym zakupem jest równiarka
drogowa.
- Na terenie gminy mamy wiele dróg żwirowych. Nie są utwardzone, po konsultacji z wójtem postanowiliśmy kupić równiarkę.
Dofinansowanie do jej zakupu dostaliśmy niemalże w ostatniej

gminy Wodynie: - W naszej gminie nie
ma Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Obejmując urząd wójta gminy nie
wyobrażałem sobie istnienia sprawnie działającej gminy bez dobrze
zorganizowanych usług komunalnych. Decyzja o powołaniu spółdzielni była ryzykowna i trudna, dziś wiem
ż e była je dna k słuszna. Istni eni e
spółdzielni pozwala szybciej i sprawniej
spełniać oczekiwania mieszkańców. Rynek usług
jest obecnie trudny, usługi są drogie i czasem trudno dostępne. Spółdzielnia wykonuje pewne zadania, które do tej pory wszystkie zlecane były na
zewnątrz. Nie faworyzujemy jednak spółdzielni, jeżeli oferta innego
przedsiębiorcy okaże się w postępowaniu korzystniejsza, jemu zlecamy
realizację zadania. Dzisiaj nie wyobrażam sobie funkcjonowania Gminy
bez spółdzielni. Usługi komunalne to też pracownicy. Spółdzielnia
zatrudnia obecnie kilkanaście osób, to kilkanaście dodatkowych miejsc
pracy na terenie gminy dla naszych mieszkańców.

chwili. Formalności szybko udało się załatwić. To taki prezent na 5-te
urodziny – w ten sposób zakup komentuje Prezes. Dotychczas do
równania dróg spółdzielcy używali koparki. Równiarka da
większe możliwości i skróci czas pracy.
W funkcjonowaniu spółdzielni duże znaczenie ma także dobra
współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie świadczenia usług opiekuńczych. Te prace wykonują zatrudnione na stanowisku opiekunki kobiety. Usługi są wykonywane
na podstawie porozumienia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej.
- Teraz zatrudniamy trzy panie dojeżdżające do ośmiu osób, ale
w tej dziedzinie początki także nie były łatwe. Mieszkańcy musieli
się przełamać, aby zaufać, zaprosić naszych pracowników do
domów i pozwolić na opiekę. Szybko przekonali się, że było warto.
Nasze pracownice zrobią śniadanie, napalą w piecu, posprzątają,
zrobią pranie, ugotują obiad – wymienia Prezes.
Prezesowi zależy na rozwoju spółdzielni i pozyskiwaniu
większej liczby zleceń z terenu innych gmin, zarówno od samorządów, jak i od osób prywatnych. Z założenia, spółdzielnia ma
działać na terenie powiatu siedleckiego.

Marlena Paczek

, zastępca wójta i kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pomoc społeczna obejmuje nie tylko zasiłki
pieniężne, ale także różnego rodzaju usługi kierowane do osób
i rodzin znajdujących się w potrzebie. Jedną z takich usług jest
wsparcie w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego, których często wymagają osoby starsze. Takim osobom, na podstawie ustawy o pomocy
społecznej, mogą być przyznane usługi opiekuńcze. Usługi takie
obejmują m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb
życiowych, opiekę higieniczną i pielęgnację. W związku z tym,
że nasze społeczeństwo się starzeje, zapotrzebowanie na tego typu usługi
stale rośnie. Pomoc w formie usług na rzecz osób starszych idealnie wpisała
się w jeden z przedmiotów działalności spółdzielni. W ten sposób nawiązała się współpraca Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej ze Spółdzielnią Socjalną Serwis Komunalny. W 2017 r. pomoc spółdzielni
świadczona była czterem osobom, w 2018 r. już ośmiu, a w 2019 – jedenastu. Jako kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej bardzo dobrze oceniam tę współpracę. Dziś wiemy, że jest to realna pomoc
kierowana do samotnych starszych osób potrzebujących wsparcia w codziennym życiu. To ono powoduje, że nasi niesamodzielni podopieczni mogą w dalszym ciągu przebywać w swoim miejscu zamieszkania. Usługi oferowane przez spółdzielnie świadczone są na wysokim poziomie i są z pewnością alternatywą dla domów pomocy społecznej. Zachęcam wszystkie osoby, które nie są objęte wsparciem ośrodka
pomocy społecznej do korzystania z oferty usługowej spółdzielni socjalnej, która przyjmuje także
zlecenia prywatne.
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KULTURA
MIŁOŚĆ NIE ZNA KOŃCA...
"Miłość nie zna końca"...Ta myśl towarzyszyła podniosłej
uroczystości wręczenia Medali Prezydenta RP za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie, która odbyła się 16 lutego, w Gminnym
Ośrodku Kultury w Wodyniach. Medal ten otrzymują małżeństwa, które przeżyły ze sobą 50 lat. To piękny i wyjątkowy jubileusz, szczególnie być może we współczesnym świecie, w którym
prawdziwe wartości są często lekceważone.
W ubiegłym roku swoje Złote Gody obchodziło 8 par z terenu
naszej gminy: Państwo Barbara i Jan Dzięciołowie, Maria i Wiktor
Płatkowie, Krystyna i Wiesław Pajkowie, Kazimiera i Tadeusz
Kluskowie, Anna i Zdzisław Pasikowie, Bogumiła i Edward
Ośkowie, Władysława i Józef Skórowie oraz Jadwiga i Szczepan
Gajowniczkowie.
Spotkanie było również okazją do wręczenia Listów Gratulacyjnych z okazji Diamentowych Godów. Otrzymali je Państwo
Krystyna i Wacław Czarczyńscy, Teresa i Zygmunt Lasotowie,
Janina i Józef Włodarczykowie oraz Zofia i Henryk Gałązkowie.
Z kolei Państwo Stanisława i Stanisław Michalczykowie obchodzili jubileusz Kamiennych Godów.
Medale i Listy Gratulacyjne, przybyłym parom, wręczył Wójt
Gminy Wojciech Klepacki, a w uroczystości wzięli również udział
przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego Izabela Wrona,
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Michalczyk, Kierownik
USC Renata Bareja oraz ks. Andrzej Polak.
Młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury zaprezentowała część
artystyczną. Popłynęło "Sto lat!" dla Dostojnych Jubilatów, padło
wiele ciepłych słów gratulacji i życzeń. W tak sympatycznej
atmosferze pyszny tort był jeszcze pyszniejszy!
Wszystkim Dostojnym Jubilatom jeszcze raz życzymy wszystkiego dobrego na następne długie lata w zdrowiu i szczęściu!

1 MARCA ODDALIŚMY HOŁD WYKLĘTYM
W niedzielę, 1 marca, cała Polska, już po raz dziesiąty, obchodziła Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11:30, w Kościele Parafialnym w Wodyniach. Uczniowie klasy IV naszej szkoły pod czujnym okiem pani
Wiesławy Urbanek zaprezentowały program artystyczny poświęcony żołnierzom po czym chorąży WP Zbigniew Redosz odczytał
Apel Poległych. Uroczystą Mszę Świętą w intencji poległych
żołnierzy sprawował ks. Krzysztof Buczyński. Druga część
uroczystości odbyła się przy Pomniku Żołnierzy Niezłomnych.
Tam delegacje złożyły wieńce. Podczas uroczystości Wójt gminy
Wodynie Wojciech Klepacki apelował, aby pamięć o tych, dzięki
którym mamy teraz wolność, nigdy nie zginęła. Przypomniał, że
naszym obowiązkiem jest o nią dbać i na jej fundamentach
budować dobrobyt Polaków. Wójt dziękował także pomysłodawcom i budowniczym Pomnika Żołnierzy Niezłomnych: Katarzynie i Tadeuszowi Markiewiczom oraz Towarzystwu Przyjaciół
Ziemi Wodyńskiej - organizatorom obchodów. Miejsce, przy
którym obchody zostały zorganizowane, nie było przypadkowe.
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Wodyński pomnik upamiętnia żołnierzy AK, NSZ i WiN, którzy
ponieśli śmierć w latach 1939-53. Imiona i nazwiska niektórych
poległych żołnierzy umieszczone są na płycie pomnika. Za sprawą
mieszkających wśród nas, w naszej gminie, lokalnych patriotów
i aktywnie działających organizacji pozarządowych, pamięć
o Żołnierzach Niezłomnych i naszej bogatej historii, jest wciąż
żywa. Znamy ją i przekazujemy kolejnym pokoleniom, które

wiedzą, że na naszych terenach stacjonowało NKWD. Sowieci
utworzyli tu tzw. obóz filtracyjny, a w pobliskiej gorzelni rozstrzeliwali żołnierzy. Wiedzą też, w obozie filtracyjnym zginęło
70 osób nieznanych z nazwiska. W Wodyniach ponieśli śmierć
również żołnierze 25. Brygady Piechoty Armii Krajowej, którzy
w ramach akcji ,,Burza” szli na odsiecz Warszawie.

Nr 17/2020 (kwiecień 2020)

ZMIANY KADROWE W WODYŃSKIEJ "KSIĄŻNICY"
Po 41 latach trudno jest odejść z pracy, której poświęciło się tak
dużą część życia i serce. Przekonała się o tym kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej Grażyna Skorupa. Pani Grażyna pełniła
swoją funkcję od 1979 r. Została pożegnana uroczyście 25 lutego
br., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Szefową biblioteki pożegnali pracownicy Urzędy Gminy
i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie mogło zabraknąć
podziękowań, gratulacji i tortu. W imieniu pracowników za wieloletnią pracę na rzecz naszej społeczności podziękował wójt
Wojciech Klepacki. Nie zabrakło wzruszeń.

Miejsce Grażyny Skorupy zajęła Maria Kozioł z Seroczyna,
która zgłosiła się do konkursu ogłoszonego przez Urząd Gminy.
Pani Maria ma kierunkowe wykształcenie - bibliotekoznawstwo.
Pracuje od 1 marca br.
Nowa kierownik zaczęła od skontrum zdawczo-odbiorczego
oraz selekcji księgozbioru.
- Wiele książek zostanie wycofanych z powodu ,,zaczytania"
i nieaktualnych treści. W roku bieżącym kupimy nowości wydawnicze ze środków własnych. Na to zamierzamy przeznaczyć
6 tys. zł. Spodziewamy się pozyskać środki z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu ,,Zakup nowości
wydawniczych dla bibliotek publicznych" – zapowiada nowa
kierownik.
Wodyńska biblioteka oprócz zadań statutowych, jakimi są gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie księgozbioru ściśle
współpracuje ze szkołami z terenu naszej gminy, Klubem Seniora,
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wodyniach oraz organizacjami
pozarządowymi, tak np. z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
Tę współpracę Maria Kozioł chce nadal prowadzić.
Czego możemy spodziewać się w bieżącym roku? W bibliotece
odbędzie się kolejna edycja Konkursu Recytatorskiego im.
K. Makuszyńskiego, Dyktando Gminne (z udziałem uczniów
szkół z terenu gminy Wodynie), Konkurs Języka Angielskiego,
Konkurs Matematyczny „Rachmistrz”, przedstawienia teatralne
dla dzieci, spotkania autorskie i lekcje biblioteczne.

Pożegnanie pani Grażyny Skorupy

- Planuję reorganizację powierzchni czytelniczej, zakup lady
bibliotecznej, dodatkowych regałów na książki itp. Biblioteka
wymaga też zakupu nowości multimedialnych, by przyciągnąć
czytelnika. Rok 2020 da nam odpowiedz na temat przydatności
,,Biblioteki internetowej"- LEGIMI. W chwili obecnej czytelnicy
mają możliwość korzystania z bezpłatnych kodów na czytanie
e-booków – wylicza nowa kierownik.
Będą kontynuowane prace nad katalogiem elektronicznym,
wypożyczalnią elektroniczną oraz założenie funpage Biblioteki na
Facebooku. W planach jest także powołanie Dyskusyjnego Klubu
Książki, którego celem ma być propagowanie czytelnictwa.

Nowa kierownik Maria Kozioł

„DZIEŃ KOBIET JEST ZAWSZE DNIEM WYJĄTKOWYM”
Dzień Kobiet jest zawsze dniem wyjątkowym, bo
kobieta - bez względu na miejsce i czas - jest na tym
świecie istotą wyjątkową..."Bez Was, Drogie Panie,
trudno sobie nawet ten świat wyobrazić" - powiedział
Wójt Wojciech Klepacki składając życzenia podczas
spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach. Jednak obchody tego wyjątkowego dnia rozpoczęły się już wcześniej…
Pierwszym punktem Gminnych Obchodów Dnia
Kobiet była Olimpiada Wiedzy o Gospodarstwie
Domowym. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego; który - we współpracy z Gminą Wodynie przeprowadza tę olimpiadę właśnie w „kalendarzowej bliskości” ósmego marca. Zainteresowanie tym
wydarzeniem jest niezmiennie duże, a w tym roku
swoją wiedzę sprawdziły 32 panie. Laureatką
tegorocznej edycji została p. Krystyna Kania, która
będzie reprezentować naszą gminę w dalszych
etapach olimpiady. Drugie miejsce zajęła p. Katarzyna Bogusz, a trzecie p. Barbara Pawlak. Pozostałe
uczestniczki zostały sklasyfikowane na miejscu czwartym.
Wszystkie panie otrzymały upominki ufundowane przez Wójta
Gminy.
Gminny Ośrodek Kultury przygotował dla Pań jeszcze dwie
specjalne strefy. W "Strefie Rozrywki" nastąpiło otwarcie wystawy
fotograficznej „SCREAM”. Jej autor, Artur Soćko, opowiedział
o przesłaniu wyeksponowanych fotografii, które będzie można

podziwiać, gdy tylko zakończy się czas ograniczeń w działalności
instytucji kultury. Warto zaznaczyć, że to już druga wystawa tego
młodego fotografika prezentowana w GOK, a wystawa „Scream”
była również eksponowana na siedleckim UPH. W „Strefie
Rozrywki” nie mogło zabraknąć muzyki i śpiewu: na scenie wystąpiła p. Aneta Karczmarska, której akompaniował akordeonista
Ryszard Boruc. Zaprezentowali oni nie tylko kobiecy repertuar,

a finał występu mógł być tylko jeden: „Sto lat!” dla wszystkich Pań
wyśpiewane przez panów. Do tych życzeń panowie dołączyli
kwiaty.
Na Panie czekały również kosmetyczne niespodzianki przygotowane w „Strefie Urody” i wreszcie…chwila spokoju i rozmowy
przy kawie i ciasteczku.

Wszystkim Paniom jeszcze raz życzymy wszystkiego dobrego!
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

OŚWIATA

SZKOLNE KLIMATY
WODYNIE - WYCIECZKA
DO WARSZAWY

WODYNIE - DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W styczniu obchodzimy święto naszych kochanych Babć
i Dziadków. Nasza szkoła upamiętniła to wydarzenie 22 stycznia, goszcząc w swoich progach bardzo wielu gości – Babcie
i Dziadków oraz członków Klubu Seniora w Seroczynie.
To była dobra okazja, by przypomnieć sobie o osobach,
którym często zawdzięczamy większość rozkoszy dzieciństwa.
Przecież wnuczęta to dla nich największy skarb i radość.
U babci zawsze jest przyjemnie, ciepło i miło. Z dziadkiem
można porozmawiać, skorzystać z życiowych doświadczeń
i mądrości.
Na wstępie Pani Dyrektor przywitała wszystkich gości
ciepłymi słowami wygłaszając krótkie przemówienie. Złożyła
życzenia w imieniu swoim i pracowników szkoły. Życzyła
zdrowia, pomyślności, braku trosk i zmartwień, radości
z obserwowania jak wnuki rosną i rozwijają się oraz miłości
ze strony wnucząt i najbliższych.
Następnie oddała głos wnukom, które przygotowały dla
swoich Dziadków wspaniałą uroczystość przepełnioną
radością, śpiewem, tańcem, muzyką i wierszami. Nasi wychowankowie w ten sposób chcieli wyrazić swoją miłość, wdzięczność i szacunek kochanym Babciom i Dziadkom. To przecież
od nich wnuczęta otrzymują wiele ciepła i dobra, za które
warto i trzeba dziękować.
Część artystyczna zakończyła się odśpiewaniem okolicznościowych życzeń oraz wręczeniem gościom drobnych
upominków. Uroczystość wypadła pięknie, uczniowie
otrzymali gromkie brawa, Babcie i Dziadkowie byli dumni
ze swych wnuków.
W dalszej części spotkania goście zostali podjęci słodkim
poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. Spotkanie
upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Babcie i Dziadkowie opuszczali naszą szkołę ze wzruszeniem, dziękując
za miło spędzone chwile.
Był to wspaniały dzień, pełen serdeczności, radości
i uśmiechu.

21 stycznia 46 uczniów naszej
szkoły wzięło udział w wycieczce
do Warszawy. Wyjechaliśmy o godzinie 9.00. Po dwóch godzinach
byliśmy na miejscu. Pierwszym
punktem wycieczki były warsztaty
w Pijalni Czekolady Wedel. Poznaliśmy historię wedlowskiej fabryki
i jej założycieli, a także dowiedzieliśmy się jak przebiega proces
produkcji czekolady oraz innych
czekoladowych przysmaków.
Mieliśmy również niecodzienną
okazję uczestniczyć w warsztatach
polegających na dekoracji torcików wedlowskich oraz degustacji pitnej czekolady. Na koniec każdy z nas został obdarowany słodkim upominkiem. Kolejnym punktem naszej wycieczki był posiłek zjedzony
w galerii „Złote Tarasy”. Po posiłku autokar zawiózł nas do teatru „Buffo”, gdzie obejrzeliśmy musical „Romeo i Julia” 3 D. Sztuka
zrobiła na nas ogromne wrażenie. Tematem
musicalu była miłość dwojga młodych ludzi,
którzy nie potrafili odnaleźć porozumienia
ze światem dorosłych w chwili rodzącej się
wielkiej miłości. To dramat pokoleń rodziców i dzieci, którzy nie umieją ze sobą rozmawiać, słuchać się i szanować swoich
potrzeb. Młodzieńcza bezkompromisowa
miłość napotyka bezwzględność komercyjnego świata rodziców, pochłoniętych
swoimi sprawami. Napisana przez Szekspira
tragiczna historia miłosna dwojga młodych
ludzi została przeniesiona w czasy nam
współczesne i pokazana w bardzo nowoczesny sposób, z wykorzystaniem możliwości
technicznych teatru: taniec artystów w przestrzeni, nad widownią – dzięki specjalnym
linom. Wrażenia niezapomniane. W naszej
pamięci na długo pozostanie piękny śpiew odtwórców głównych ról oraz kończący
spektakl przejmujący taniec w wodzie.
Podróż do domu upłynęła nam w miłej atmosferze. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni
powróciliśmy do domów około 21.00. Była to bardzo ciekawa wycieczka, z niecierpliwością czekamy na następną.

Wiesława Rolewicz

Ewa Cizio

RUDA WOLIŃSKA - POMAGAMY
Wol ont ar i at to
przede wszystkim
powołanie, a nie praca za darmo. To jedna z możliwoś ci
angażowania się
w sprawy społeczne,
bezinteresownego
niesienia pomoc y
ludziom potrzebującym.
W naszej szkole prężnie działa Szkolny Klub Wolontariusza. Priorytetowym celem Klubu jest promowanie wśród
dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych,
empatii oraz życzliwości. W bieżącym roku szkolnym organizowane były działania w obszarze pomocy koleżeńskiej,
społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku
lokalnym. Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań
udało się zrealizować przyjęte założenia.
W okresie swojej działalności Klub zorganizował i przeprowadził następujące akcje:
• We wrześniu w naszej szkole została przeprowadzona
akcja ,,Okulary dla Afryki”. Zebrane okulary korekcyjne
i przeciwsłoneczne zostały wysłane do OKULUS PLUS
Centrum Okulistyki i Optiometrii w Bielsko – Białej.
Z Centrum Okulistyki i Optiometrii okulary zostały dostarczone do uczniów i dorosłych mieszkańców Afryki.
• Akcja „Skarbonka Adwentowa’ – zbieraliśmy fundusze na
Fundację Siedleckie Domowe Hospicjum dla dzieci.
• Akcja „Tornister Misyjny” – jej celem było zebranie
przyborów szkolnych dla dzieci w krajach misyjnych: Nowej
Gwinei, Tanzanii, Kenii i Papui. Uczniowie starszych klas
przygotowali słodki poczęstunek dla dzieci, które wsparły
zbiórkę przynosząc przybory szkolne: zeszyty, kredki, bloki,
piórniki, kleje, itp.
• Akcja „Pogotowie w pracy domowej” – w której uczniowie
pomagali w nauce słabszym kolegom na świetlicy szkolnej.
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• „Głośne czytanie” w której wolontariusze
(uczniowie klasy IV i V) czytali wybrane książki
dzieciom z oddziału przedszkolnego.
• Współpraca z Domem Seniora „Tęczowe
wzgórze” – wykonanie kart z życzeniami dla pensjonariuszy.
W działania o charakterze charytatywnym włącza
się również Samorząd Szkolny.
Samorząd przeprowadził akcje:
• „Szkoło Pomóż i Ty”, która polegała na dystrybucji wśród naszych uczniów cegiełek. Zebrana
kwota ze sprzedaży cegiełek została wpłacona na
konto Fundacji, która co roku pomaga innemu,
konkretnemu swojemu podopiecznemu.
• „Góra Grosza”, której organizatorem jest Towarzystwo Nasz Dom, a partnerem Poczta Polska.
Celem akcji jest zbieranie funduszy na szeroko
rozumianą pomoc dzieciom wychowującym się
poza własną rodziną.
• „Pomoc dla Kacperka Boruty” – uczniowie
zorganizowali i przeprowadzili kiermasz pysznych
słodkości pod hasłem: „Wrzuć coś dla Kacpiego,
a dostaniesz coś słodkiego”, z którego dochód
przekazali na szczytny cel. Nasze przedsięwzięcie
wsparli pracownicy Urzędu Gminy Wodynie
i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach.
Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji
charytatywnych serdecznie dziękujemy za wsparcie i
okazane serce!
Wiesława
Rolewicz

RUDA WOLIŃSKA - KOMANDOSI
„CZERWONE BERETY”
W NASZEJ SZKOLE
2 marca gościliśmy w naszej szkole delegację byłych spadochroniarzy
z XXVII Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Siedlcach.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach podjętych działań przez naszą
szkołę w związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca).
W dużym skrócie poznaliśmy genezę powstania i działania wojsk powietrzno-desantowych oraz jednostek specjalnych.

Spotkaniu towarzyszyła liczna wystawa elementów wojskowego oprzyrządowania. W sali gimnastycznej rozpięto spadochrony desantowe, siatki maskujące i flagi oddziału. Goście zaprezentowali nam wojskowe pamiątki związane
z formacją spadochroniarzy – noże komandosów, umundurowanie, odznaki.
Pokazu multimedialnego działania wojsk desantowych dokonała pani Anna
Wróblewska.
Część spotkania poświęcona była współczesnemu patriotyzmowi: codziennych przejawów patriotyzmu, szacunku do ludzi, najbliższej okolicy, kraju,
symboli narodowych oraz przywiązania do tradycji narodowych, świąt
państwowych.
Dziękujemy żołnierzom XXVII Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Siedlcach za prawdziwą lekcję historii i wychowania.
Wiesława Rolewicz

SEROCZYN PUSTE KORYTARZE
Od pewnego czasu doświadczamy sytuacji, która dla wszystkich jest sytuacją niecodzienną, zaskakującą i stawiającą wiele
nowych wyzwań. Mowa oczywiście o epidemii koronawirusa
i jej skutkach, które odczuwamy we wszystkich praktycznie
sferach naszego życia. Można było przypuszczać, że prędzej,
czy później skutki te dosięgną również oświaty. Tak też się
stało: 11 marca została ogłoszona decyzja Rządu o wprowadzeniu stanu epidemicznego w naszym kraju i zawieszeniu zajęć
dydaktycznych. Postawiło to przed wszystkimi szereg nowych
zadań i wyzwań, nie pozostawiając jednocześnie zbyt wiele
czasu na przygotowanie. Szkolne klasy i korytarze posmutniały, i opustoszały.

Każda nowa sytuacja wywołuje pewien niepokój i obawę.
Jednak nad wszystkim dzisiaj unosi się jedno zasadnicze wezwanie: konieczność. I właśnie ta „konieczność” powinna z jednej
strony mobilizować, a z drugiej kształtować też postawę wzajemnego zrozumienia.
Wszyscy słyszymy o nauczaniu zdalnym. Wydaje się to w sumie banalnie proste i oczywiste, bo przecież mamy Internet,
komputery, smartfony. Mamy oprogramowanie, elektroniczne
dzienniki, aplikacje, dyski sieciowe i wiele, wiele innych narzędzi. Tylko, że to są narzędzia, a korzystanie z nich – w dodatku
korzystanie w warunkach pośpiechu i dostosowania się do
wspomnianej już zupełnie nowej sytuacji – jest wcale nie tak
prostym i oczywistym w rozwiązaniu zadaniem. Jednak
trudnym, nie znaczy niemożliwym.
Obowiązkiem nauczycieli jest nauczać, także w tej wyjątkowej
sytuacji. I nauczyciele z pewnością zrobią wszystko, by temu
zadaniu sprostać. Jak nigdy jednak jest to zadanie wspólne, bo
współpraca wydaje się teraz szczególnie ważna i bezwzględnie
potrzebna. Współpraca, zrozumienie i odłożenie na bok wzajemnych
pretensji i żali. Musimy razem zrobić wszystko, by ten trudny dla nas
wszystkich czas, nie był jednocześnie czasem zmarnowanym. Dla dobra naszych dzieci i uczniów. Pewne
jest jednak, że nie wystarczy tutaj
największe nawet zaangażowanie
nauczycieli, poszukiwanie metod
i sposobów zdalnej realizacji podstawy programowej. Dlatego tak
ważna teraz jest samodyscyplina
dzieci oraz zrozumienie i pozytywna
motywacja ze strony rodziców.
To dla nas wszystkich wyjątkowo
trudne chwile. Chwile, w których
oprócz spraw bardzo ważnych, jeszcze wyraźniej widzimy te, od których ważniejszych już nie ma. I to
jest też nauka dla nas wszystkich.
Janusz Eleryk

Tak samo jak zwycięstwo reprezentacji chłopców w Turnieju o Puchar
Dyrektora Zespołu Szkół
w Stoczku Łukowskim. Nasi piłkarze wygrali wszystkie swoje
mecze grupowe pokonując kolejno drużyny z Zagoździa, Kobiałek i Rudy Wolińskiej. W finale turnieju, po wyrównanym
i stojącym na wysokim poziomie meczu, zwyciężyli 1-0 drużynę
z Wodyń.
Każdy sukces cieszy! Tak samo cieszy praca i zaangażowanie
naszych młodych sportowców i trenera. A wyników, chociaż
może najważniejsze nie są, jeszcze raz gratulujemy!

SEROCZYN - SPORTOWCY NA MEDAL!
Siatkarskie sukcesy naszych dziewcząt stały się już tradycją.
Po ubiegłorocznych sukcesach przyszły kolejne. Pierwszy krok
został uczyniony 30 stycznia w Wodyniach, gdzie w Turnieju
Eliminacyjnym Powiatowej Spartakiady LZS, po pokonaniu
drużyn ze Skórca, Rudy Wolińskiej i Wodyń, nasza dziewczęca
reprezentacja zajęła pierwsze miejsce. W Finale Powiatowym
dziewczęta zwyciężyły drużynę z Mordów, a w meczu o pierwsze miejsce uległy reprezentacji szkoły w Żelkowie. Drugie
miejsce w powiecie jest jednak dużym sukcesem!

Janusz Eleryk

WODYNIE - SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
• I miejsce w Regionalnych Mistrzostwach Wiejskich Szkół Podstawowych w halowej piłce nożnej dziewcząt – 25 XI 2019 r.
• II miejsce w Turnieju Halowej Piłki Nożnej chłopców o Puchar Dyrektora Zespołu Szkól w Stoczku Łukowskim – 7 II 2020 r.
• III miejsce Powiatowy Turniej Piłki Nożnej ”Piłkarska kadra czeka” drużyna chłopców – 7 X 2019 r.
• III miejsce - Powiatowe Igrzyska LZS Szkół Podstawowych w piłce ręcznej dziewcząt – 9 I 2020 r.
• III miejsce w Powiatowej Spartakiadzie LZS Szkół Podstawowych w piłce siatkowej chłopców – 5 III 2020 r.

Z kart współczesnej
historii

Wodyń

Pracując zawodowo jak i społecznie od wielu lat
na tym terenie pragnę przyłączyć się do wezwania
redakcji „Przeglądu Wodyńskiego” i przybliżyć
społeczności lokalnej tragiczne w skutkach zagadnienie z życia naszego środowiska lokalnego.
28 marca br. minęła kolejna, 46 już rocznica najbardziej tragicznego w skutkach pożaru, który dotknął
społeczność Wodyń. Dzień 28 marca 1974 roku na
trwale został zapisany na kartach historii Wodyń.
Tak wspominam ten dzień: „Tego dnia uczestniczyłem
w kontroli z przedstawicielami Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej z Warszawy, która odbywała się w Woli
Wodyńskiej. Przyjąłem informację o pożarze w Wodyniach… Udaliśmy się w kierunku Wodyń, z daleka
widzieliśmy kłęby dymu i ogień. Gdy zbliżyliśmy się do
szkoły podstawowej zmuszeni byliśmy wysiąść z samochodu, bowiem „smażyła się jezdnia”. Słyszałem
przeraźliwe krzyki, widziałem jak paliła się posesja
Państwa Kraszewskich. Czoło pożaru błyskawicznie
przesuwał się na kolejne zabudowania mieszkańców wsi
i zmierzał w kierunku Urzędu Gminy i Kościoła
Parafialnego. Przerażeni mieszkańcy strzegli kościoła,
polewając trawę wokół wodą. Kościół jak i budynek
Urzędu Gminy na szczęście ocalały. Ocalała również
drewniana kryta papą szopa stojąca obok Urzędu,
w której wiosną 1975 roku odkryto przypadkowo
2 pociski z czasów II Wojny Światowej. Niewątpliwie
w przypadku ich ewentualnego wybuchu ogrom
zniszczeń byłby większy. Ostatnie w tym pożarze uległy
zniszczeniu budynki Państwa Apolonii i Wiktora
Piwowarczyków”.
W pożarze uległo zupełnemu zniszczeniu ponad
70 budynków, w tym 14 budynków mieszkalnych.
W trybie pilnym, już następnego dnia przyszła pomoc
poszkodowanym. Pogorzelców wspierali sąsiedzi, mieszkańcy okolicznych miejscowości, firmy i instytucje.
Pierwsze wsparcie przyszło z Zakładów Meblarskich
z Wyszkowa w postaci 14 wersalek. Nieocenioną pomoc
przy odbudowie budynków zaoferowali dwaj byli
mieszkańcy Woli Serockiej - panowie Soćkowie, którzy
udostępnili w pobliskim lesie pokłady żwiru za symboliczną odpłatnością. Państwowy Zakład Ubezpieczeń
w Siedlcach zorganizował przyśpieszone udzielenie
odszkodowań dla poszkodowanych. Społeczność lokalną ogarnęła panika i żal na widok wałęsających się
wśród zgliszczy bydła i trzody chlewnej. Zorganizowane zostały zbiórki paszy dla zwierząt po wsiach.
Od tego tragicznego pożaru minęło 46 lat. Odbudowa zabudowań trwała wiele lat, a w miejsce obiektów
drewnianych krytych strzechą słomianą odbudowano
już w większości murowane.
Pamięć o tragicznym pożarze w Wodyniach na długo
utrwaliła się w społeczności Wodyń i okolicznych
miejscowościach. W ówczesnym okresie woda gaśnicza
czerpana była z niewielkiego zbiornika położonego
obok punktu skupu zwierząt rzeźnych, obecnie zlikwidowanego. W okresie współczesnym dzięki założeniu
hydrantów ulicznych mamy bardziej korzystne warunki do likwidowania zagrożeń pożarowych i ich
skutków.
Oby takie nieszczęście już nigdy nie nawiedziło
naszego środowiska lokalnego.
Henryk Wysocki

Ewa Cizio
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
KOLEKTYW TO NIE TYLKO NAZWA KLUBU
Plany o stworzeniu drużyny piłkarskiej w Oleśnicy sięgają
dzieciństwa członków naszego obecnego zarządu. Już w szkole
podstawowej, patrząc z zazdrością na okoliczne kluby, do których
z pewnością należały „Korona Olszyc” i „Naprzód Skórzec”
obiecywaliśmy sobie, że w dorosłym
życiu im dorównamy. Nasze marzenia
zaczęliśmy realizować w 2006 roku,
kiedy to kilku młodych chłopaków
z Oleśnicy spróbowało swoich sił
w szeregach młodzieżowych drużyn
ze Skórca. Po osiągnięciu wieku
„wymaganych” 16 lat coraz poważniej
zaczęliśmy myśleć o własnym klubie.
Pierwszym Prezesem reaktywowanego po kilkunastu latach „LZS Oleśnica” został obecny wójt gminy Wodynie
Wojciech Klepacki. Poza rolą prezesa,
na swoje barki dźwignął też rolę
trenera – i to z powodzeniem! Przez
dwa lata na stanowisku trenerskim, dwukrotnie zaprowadził nas
na podium powiatowej ligę LZS. Zmiana w Zarządzie jak i na
stanowisku trenerskim nastąpiła w roku 2008, wówczas „stery”ob-

jął Kamil Stanisławowski i co ciekawe od 12 lat, bez przerw prowadzi nasz zespół – co chyba jest ewenementem w siedleckim
okręgu. Po pięciu latach występów w LZS, w roku 2011 rozpoczęliśmy przygodę na najniższym szczeblu rozgrywek OZPN – już pod
nową nazwą „KOLEKTYW”. Dla wielu z nas było to
spełnienie piłkarskich marzeń, a do wspomnianych
wcześniej drużyn „Korona Olszyc” i „Naprzód Skórzec„
brakowały już tylko dwie ligi. Radości było dużo, obaw
pewniej jeszcze więcej. Często zadawaliśmy sobie pytania:
Czy podołamy organizacyjnie, sportowo?, Czy ewentualne porażki nie zrujnują nam drużyny? Nic takiego nie
miało jednak miejsca, a porażek było zdecydowanie
mniej niż zwycięstw. Już w debiutanckim sezonie do
awansu zabrakło nam zaledwie dwóch punktów. Udało
się, ale dopiero 4 lata później. W roku 2015 po ciężkim
sezonie awansowaliśmy szczebel wyżej. Przez dwa lata
w klasie A pokazaliśmy dwa oblicza, w pierwszym roku
walczyliśmy o utrzymanie, zaś rok później wybiegliśmy
na boiska ligi okręgowej.
Obecny Zarząd w składzie: Stanisławowski Kamil – Prezes,
Pawlak Adam – Wiceprezes oraz Kublik Radosław – Wiceprezes
ukształtował się w 2017 roku. Nasza organizacja jest aktywna

2006 r.

2010 r.

w pozyskiwaniu środków finansowych z różnych źródeł. Bierzemy
udział w programach i projektach. Sami też nie próżnujemy.
W naszym klubie każdy ma swoje zadania, szkolenie piłkarzy to
bezapelacyjnie rola Kamila; pozostali członkowie odpowiadają za
pozyskiwanie sponsorów, pisanie wniosków oraz sprawy organizacyjnie. Dzisiaj z nadzieją patrzymy w przyszłość. Chociaż
planów mamy wiele to wiemy, że nie miałyby one sensu bez
naszych piłkarzy i młodzieży.
Reasumując, co zmieniło się przez te 14 lat? Praktycznie wszystko, zaczynając od personaliów, poprzez stadion, szatnie aż do
możliwości szkoleniowych. Cała „otoczka” pozytywnie przerosła
oczekiwania nasze i mieszkańców gminy. Jednego czego mi osobiście żal, to podejście dzisiejszej młodzieży szkolnej, która często
nie docenia tego co ma. Kilkanaście lat temu my takich warunków
do gry i możliwości nie mieliśmy.
Korzystając z okazji, zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi
dzieci, młodzież i dorosłych, bramy „Kolektywu” są otwarte dla
wszystkich, a wachlarz możliwości coraz szerszy.
Adam Pawlak

2010 r.

2010 r.

KONKURSOWE ZADANIA PUBLICZNE
24 tys. zł przeznaczono do rozdysponowania
dla organizacji pozarządowych na realizację zadań
publicznych Gminy Wodynie. 19 marca br. ogłoszono otwarty konkurs ofert
na działań przewidziane
do realizacji w 2020 roku.
Zarządzeniami Nr 9/2020
z dnia 19 marca 2020 roku
Wójt Gminy Wodynie
ogłosił otwarty konkurs
ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Wodynie w 2020 roku w następujących obszarach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; a także
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
Oferty realizacji zadań w ramach powyższego konkursu należy
przesłać pocztą lub pocztą kurierską do Urzędu Gminy Wodynie
(ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie) do dnia 17 kwietnia 2020 roku,
przy czym decyduje data wpływu do Urzędu.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:

www.wodynie.eu

Lp.

1.

Rodzaj
zadania
Kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa
narodowego

2.

Wspierania
i upowszechnianie
kultury fizycznej

3.

Ekologia i ochrona
zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa
przyrodniczego

Termin
realizacji

Forma
zlecenia

a) podtrzymanie i promocja polskiej tradycji narodowej, kształcenie
postaw patriotycznych, popularyzacja wiedzy historycznej;
b) pogłębianie świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej;
c) renowacja i odnowa obiektów historycznych, miejsc pamięci oraz
dbałość o ich najbliższe otoczenie;
d) upamiętnienie osób zasłużonych.

1 maja
15 grudnia
2020

Powierzenie

15.000,0

a) organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych,
rozgrywek ligowych, turniejów oraz innych imprez o podobnym
charakterze z elementami promocji zdrowego trybu życia;
b) wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach
i zawodach sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym;
c) prowadzenie edukacji sportowej dla dzieci i młodzieży.

1 maja
15 grudnia
2020

Powierzenie

5.000,0

1 maja
15 grudnia
2020

Powierzenie

4.000,0

Szczegółowy opis

Wysokość
środków (zł)

Razem:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

UWAGA! Kolejne nabory wniosków w LGD ZS
Informujemy, że od 3 kwietnia 2020 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:
NABÓR 1/2020 - „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną”, alokacja 100 000 zł
NABÓR 2/2020 - „Upowszechnianie wiedzy o obszarze”, alokacja 250 000 zł
TERMIN NABORÓW: 03.04.2020-20.04.2020 r.
Szczegóły dotyczące naborów są opublikowane na stronie www.lgdsiedlce.pl, zakładka PLIKI –> NABORY WNIOSKÓW 2020.
Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 LGD Ziemi Siedleckiej.
Przypominamy, że wszyscy Beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa, które świadczą pracownicy LGD Ziemi Siedleckiej.
W celu umówienia się na spotkanie doradcze prosimy o kontakt z biurem: tel. 25 633 01 39.
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24.000,0

Nr 17/2020 (kwiecień 2020)

POLITYKA SPOŁECZNA

STOP

przemocy! PROFILAKTYKA I LECZENIE

Potrzebujesz pomocy specjalisty? W twojej rodzinie pojawił się
problem alkoholowy lub problem z przemocą? Wstydzisz się
poprosić o pomoc? Punkt konsultacyjny, który został uruchomiony w naszej gminie powstał, aby nieść pomoc – profesjonalnie,
anonimowo i za darmo.
Punkt jest nowością i rozpoczął funkcjonowanie w ramach
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Wodynie na rok 2020”.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych co roku uchwala Rada Gminy. Program na bieżący
rok Rada przyjęła w grudniu 2019 r . Jego uchwalenie poprzedziło
przygotowanie diagnozy. To ona określiła, jakie zadania będą
realizowane. Jak co roku główny nacisk postawiliśmy na profilaktykę.
Nowością w tym roku jest otwarcie „Punktu konsultacyjnego
dla osób i rodzin, w których występują problemy alkoholowe
z terenu gminy Wodynie”. Koordynację nad punktem prowadzi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Dyżury w punkcie będzie pełnić przewodnicząca Zespołu
Interdyscyplinarnego Magdalena Składanowska, przewodnicząca
Komisji Alkoholowej Marlena Paczek i terapeuta uzależnień
Elżbieta Roszczak. Punkt mieści się w budynku Urzędu Gminy
Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie, II piętro pok. Nr 7).
Raz w miesiącu dyżury w punkcie pełni terapeuta uzależnień.
Pomoc świadczona będzie nieodpłatnie i anonimowo, bez
konieczności zapisów.
Celem pracy punktu konsultacyjnego jest rozpoznawanie
problemu, wspieranie decyzji o leczeniu, motywowanie do podjęcia terapii w poradni ambulatoryjnej bądź ośrodku stacjonarnym,
udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy
oraz wsparcia rodzinom z trudnościami. Pomoc w nim
będą mogły uzyskać również osoby i rodziny dotknięte przemocą w rodzinie. Pierwszy dyżur specjalisty
odbył się 27 lutego.
- Ważne, że ze specjalistą będzie można
porozmawiać na miejscu. Dotychczas nasi
mieszkańcy musieli dojeżdżać do Siedlcach.
Odległość często okazywała się barierą –
mówi zastępczyni wójta Marlena Paczek,
która pełni funkcję przewodniczącej Komisji
Alkoholowej i kierownika GOPS. Przewodnicząca podkreśla, że konieczność utworzenia
punktu była odczuwalna już wcześniej.
- Od rodzin i zespołu interdyscyplinarnego
wpływały wnioski o przymusowe leczenie odwykowe.
Mamy w gminie osoby, które powinny je podjąć, ale do
tej pory nie mieliśmy dla nich żadnego profesjonalnego narzędzia wsparcia. Motywowaliśmy te osoby do podjęcia odpowiedniego leczenia w placówkach zlokalizowanych na terenie Siedlec.
Pomoc specjalisty w podjętym leczeniu odwykowym jest niezbędna – dodaje Marlena Paczek.

ALKOHOL I PRZEMOC

Co roku powstaje diagnoza, z której wynika, że problem uzależnień na terenie gminy Wodynie utrzymuje się na tym samym
poziomie. W ubiegłym roku z powodu alkoholizmu członka
rodziny wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej było
objętych 6 rodzin.
W gminie Wodynie, jak w każdej gminie funkcjonują rodziny,
które borykają się z problemem przemocy.
- Prowadzimy procedury Niebieskiej Karty, gdzie główną
przyczyną agresji w rodzinie jest alkohol. Na terenie gminy były
przypadki ukarania mandatami osób kierujących samochodami
pod wpływem alkoholu, do sądu o ukaranie skierowano cztery
wnioski – stwierdza Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Magdalena Składanowska.
Jeszcze w 2018 r. w gminie nie było wniosków o zobowiązanie
do przymusowego leczenia odwykowego. W 2019 r. pojawiły się
już dwa takie wnioski. W jednym przypadku Komisja skierowała
wniosek do sądu i sąd zobowiązał tę osobę do przymusowego
leczenia druga osoba zdecydowała się na leczenie dobrowolnie.
Już wtedy zwracano nam uwagę, że na miejscu brakuje punktu
wsparcia terapeuty uzależnień. Po pomoc trzeba jechać do Mińska
lub Siedlec i często czekać w kolejkach.
Dla większej anonimowości godziny działania punktu zostały
wydłużone, po godzinach zamknięcia urzędu.

CEL – SKUTECZNIE POMÓC SOBIE I BLISKIM

Terapeutka uzależnień, która rozpoczęła dyżury w Wodyniach
Elżbieta Roszczak podkreśla, że w jej pracy podstawą jest rozmowa. To dzięki niej można nakłonić innych do leczenia.
- Oprócz uzależnień mamy problem z komunikacją. Chodzi
o to, żeby komunikować się, nie raniąc innych. Wszelkie nałogi
wpływają negatywnie na całą sytuację rodzinną, w wymiarze
komunikacji, w wymiarze ekonomicznym. Pojawia się poczucie
wstydu, bezradności. Pomaga rozmowa ze specjalistą. Rozmowa
o tym, co te osoby czują, uświadomienie im, że ma prawo to czuć
to, co czują i wyrażać. Doradzamy, co robić, zachęcamy do wyjścia
z domu i szukania pomocy – mówi Elżbieta Roszczak.
Terapeutka zachęca osoby uzależnione do odwiedzenia jej. - Ta
konsultacja jest rozmową człowieka z człowiekiem o tym, jak ktoś
się czuje, co jest dla niego trudne, bez oceniania czy straszenia.
Warto sprecyzować, co jest najtrudniejsze, co jest trudne, co
można zmienić, a co nie działa. Przychodzą do mnie osoby, które

Punkt konsultacyjny
ZNALAZŁEŚ SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI?
NIE WIESZ JAK SOBIE PORADZIĆ?
PRZYJDŹ, RAZEM POSZUKAMY ROZWIĄZANIA!
ADRES: UL. SIEDLECKA 43, 08-117 WODYNIE
II PIĘTRO POKÓJ NR 7
DYŻURY: 27.02; 30.03; 27.04; 25.05; 29.06
27.07; 31.08; 28.09; 26.10; 30.11; 28.12

Godz. 12.30 - 16.30
INFORMACJE: GOPS WODYNIE
Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

Tel. (25) 63-126-58
TRZEŹWY
punkt widzenia!

mówią, że chciałyby zmienić inne osoby w domu.
Mówią, że jeśli te osoby się zmieniły, to problem
zniknie. Przekonuję, modeluję rozmowę,
przekonuję, że warto zacząć od pracy nad
sobą i wyjście od siebie. Stosuję krótkoterminową terapię skupioną na rozwiązaniach,
żeby osoba poczuła że skupiam się na niej
indywidualnie. To miejsce na spokojną
nieoceniającą rozmowę bez przyciskania do
leczenia, raczej motywowanie do zmiany
swoich zachowań – mówi Elżbieta Roszczak.
Terapeutka preferuje komunikacje empatyczną wg Marshalla Rosenberga nazywaną
„Językiem żyrafy i szakala”. - Dużo pracy poświęcam temu jak rozmawiać z innymi kierując się sercem.
Ma to być rozmowa bez oceniania, która zamyka przestrzeń
do dialogu, do obrony, unikanie nacisku, który generuje opór.
Ważne, żeby zacząć. Samo rozpoczęcie rozmów jest pierwszym
krokiem. Już kiedy poświęcamy czemuś uwagę, małymi kroczkami zbliżamy się do osiągnięcia celu.

GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W WODYNIACH

CO JESZCZE W PROGRAMIE?
Uruchomienie punktu to nowość, jednak w „Gminnym Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Wodynie na rok 2020” jest wiele innych działań, które
sprawdziły się już w latach ubiegłych.
- W tym roku można spodziewać się dalszego wyposażania
świetlic wiejskich, współfinansowania świetlic socjoterapeytycznych przy szkołach, wsparcia warsztatów w szkołach dotyczących
narkomanii i alkoholizmu, dofinansowań organizacji Pikników
Rodzinnych w Rudzie Wolińskiej i Wodyniach, Festynu Integracyjnego w Seroczynie.
Działania są finansowane z tzw. funduszu korkowego, który
zasilają wpłaty pochodzące z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
W tym roku fundusz wyniesie ok 50 tys. zł.
W składzie Komisji są m.in. zastępca wójta Marlena Paczek,
przewodniczący Rady Gminy Mirosław Michalczyk, radna Ewa
Wideńska, pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy szkół.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
INFORMUJE!
Przypominamy osobom, które mają przyznane stypendium
szkolne na dzieci o konieczności zbierania faktur za okres od dnia
1 stycznia do dnia 30 czerwca br. w celu rozliczenia drugiej wypłaty stypendium szkolnego. Decyzje wydane w listopadzie 2019 r. są
obowiązujące do końca roku szkolnego 2019/2020, a kwoty
przysługujące na danego ucznia określone są w decyzjach.

Faktury winny być wystawione imiennie na wnioskodawcę
i dotyczyć zakupów dokonanych w w/w okresie. Zachęcamy aby
faktury sukcesywnie były dostarczane do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach. Wszelkie informacje na temat
stypendiów publikowane są na stronie internetowej Ośrodka:
gopswodynie.naszops.pl. Zachęcamy do odwiedzin!

STYPENDIA
SZKOLNE
gopswodynie.naszops.pl
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Elektromobilność

SPOTKALI SIĘ Z PREZYDENTEM RP

Gmina Wodynie informuje, iż z racji panującej epidemii
koronowirusa zawieszone zostały konsultacje z mieszkańcami dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Wodynie. W tym czasie mieszkańcy mogą przesyłać propozycje przedsięwzięć i zadań
związanych z elektromobilnością i odnawialnymi źródłami energii wnioskowanych do wpisania do opracowywanej
Strategii elektronicznie. Propozycje należy przesyłać na
adres e-mail: gmina@wodynie.eu. Informacji w zakresie
opracowania Strategii udziela telefonicznie pracownik

Na zaproszenie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Pani Marleny Maląg przedstawiciele Klubu "Senior +" w Seroczynie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wodyniach i Zespołu
Wokalnego "Młynarzanki" z Młynek wzięli udział w Konferencji
zorganizowanej z okazji Międzypokoleniowego Dnia Aktywności, która odbyła się 25 lutego w Żyrardowie. W spotkaniu wziął

udział Prezydent RP Pan Andrzej Duda. Seniorzy mieli okazję na
krótką rozmowę z Panem Prezydentem. Nasi seniorzy godnie
reprezentowali Gminę Wodynie podczas uroczystości, prezentowali swoje prace wykonane podczas zajęć w Klubie. Podczas
Konferencji wyświetlony został film przedstawiający działalność
Klubu.

Urzędu Gminy pod nr. tel. 25 631 26 71 w. 37.

JUBILEUSZ 15-LECIA ZAKŁADU
OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W OLEŚNICY

Wielkanocne
danie na stół!

SKŁADNIKI:

Pasztet jajeczny

22 lutego Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Oleśnicy świętował
jubileusz 15-lecia. Gratulacje i wyrazy uznania w imieniu Samorządu Gminy Wodynie złożyli wójt gminy Wojciech Klepacki oraz
przewodniczący rady gminy Mirosław Michalczyk.
- Mam nadzieję, że dalsza praca będzie dla Państwa nie tylko
źródłem satysfakcji, ale także prawdziwym wyzwaniem na drodze

• 15 jajek ugotowanych
na twardo
• 3 jajka surowe

do kolejnych sukcesów. Przyjmijcie proszę życzenia wielu tak
wspaniałych Jubileuszy, szerokich perspektyw rozwoju oraz
spełnienia planów i zamierzeń nakreślonych na najbliższe lata
działalności – powiedział wójt.

Jeszcze raz gratulujemy!

• 2 kopiate łyżki gęstej
śmietany 18%
• 1 kopiata łyżka majonezu
• 2 pęczki szczypiorku
(ewentualnie 1 spory)
• 2 łyżki kaszy manny
• sól i pieprz do smaku

SPOSÓB WYKONANIA:

Ugotowane jajka ścieramy na drobnych oczkach tarki
i łączymy z pozostałymi składnikami. Doprawiamy do
smaku solą i pieprzem a następnie przekładamy do
wyłożonej papierem do pieczenia formy (ok. 10 na 20 cm)
i wstawiamy do piekarnika nagrzanego na 180 stopni.
Pieczemy około 60 minut. Pasztet odstawiamy do wystygnięcia.

Rozwiąż krzyżówkę
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Pokoloruj

www.wodynie.eu

Znajdź nas!
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