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WODYŃSKI

PRZEGLĄD

PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

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

PRZEGLĄD INWESTYCJI
GMINNYCH W WYWIADZIE
Z WÓJTEM GMINY WODYNIE
WOJCIECHEM KLEPACKIM

GMINNE OBCHODY
ŚWIĘTA KONSTYTUCJI
MAJOWEJ
Jest wiele ważnych dat w kalendarzu oficjalnych, gminnych
uroczystości. Data 3 maja kojarzy się przede wszystkim z obchodami, które nieprzerwanie od 1992 roku, są organizowane
w Seroczynie. Tak było również i w tym roku, chociaż obchody
miały nieco inny charakter…
Czytaj str. 3

ŚWIĘTO
KAPŁAŃSKIEGO
POWOŁANIA
Dwie Parafie naszej gminy przeżywały ostatnio święto kapłańskiego powołania. 31 maja, w Kościele Parafialnym w Wodyniach,
swoją pierwszą Mszę Świętą w rodzinnej parafii odprawił
ks. Rafał Rechnio. Natomiast, 14 czerwca w Rudzie Wolińskiej
ks. Andrzej Polak wraz z parafialną wspólnotą obchodził 25
rocznicę swojego kapłaństwa…
Czytaj str. 5

Fot. Kancelaria Premiera

Za nami pierwsze półrocze 2020 r. O tym jakie inwestycje udało się zrealizować, jakie jeszcze inwestycje w tym roku planuje Gmina oraz jaki wpływ na nie ma panująca w kraju pandemia przeczytasz
w wywiadzie z wójtem gminy Wodynie Wojciechem Klepackim.
Czytaj str. 2

STYPENDIUM
WÓJTA GMINY
WODYNIE
Zakończenie roku szkolnego jest zawsze naturalną okazją do
dokonywania różnego rodzaju podsumowań, a także wyróżniania i nagradzania tych uczniów, którzy osiągnęli szczególnie
dobre wyniki i sukcesy.
Czytaj str. 8

Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla
wójta Wojciecha Klepackiego!
5 czerwca odbyła się XVII sesja Rady Gminy Wodynie. Program sesji obejmował m.in. rozpatrzenie Raportu
o stanie Gminy Wodynie za rok 2019, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wodynie wotum
zaufania, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ﬁnansowego z wykonania
budżetu za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie
z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Przedstawione Radzie Gminy Wodynie dokumenty, zarówno raport o stanie gminy jak i sprawozdanie ﬁnansowe, zawierały informacje o najistotniejszych kwestiach dotyczących Gminy, w tym informację o dochodach
i wydatkach oraz zrealizowanych inwestycjach, których wartość w 2019 roku przekroczyła 4 mln zł. W ciągu
ubiegłego roku m.in. zakończono prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Rudniku Małym; zmodernizowano kolejne odcinki dróg oraz świetlice wiejskie. Na terenie Gminy powstała kolejna na terenie siłownia plenerowa. Inwestycji było naprawdę dużo, a większość z nich ﬁnansowana była przy udziale środków
zewnętrznych. Kondycja ﬁnansowa Gminy Wodynie jest dobra, co potwierdziła również opinia Regionalnej
Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu.
Radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną pracę Wójta Wojciecha Klepackiego, głosując jednogłośnie „za” –
zarówno za udzieleniem wotum zaufania jak i za absolutorium.
Wójt podziękował Radzie Gminy, Sołtysom, jednostkom pomocniczym oraz wszystkim pracownikom Urzędu
za współpracę, bowiem, jak podkreślił dobre wykonanie budżetu to sukces nie tylko władz Gminy, ale również
wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację.
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INWESTYCJE
PRZEGLĄD INWESTYCJI GMINNYCH W WYWIADZIE
Z WÓJTEM GMINY WODYNIE WOJCIECHEM KLEPACKIM
- Panie Wójcie, za nami pierwsze półrocze 2020 roku. Pamiętam jak w zeszłym roku rozmawialiśmy z Panem na temat podsumowania inwestycji gminnych w roku 2019 oraz ambitnych
planach na rok 2020. Mówił Pan, że priorytetowymi inwestycjami
będą: budowa nowej stacji uzdatniania wody w Wodyniach,
budowa nowego budynku przedszkola w Seroczynie oraz
utworzenie w nim żłobka. Wymieniał Pan również kolejne
inwestycje w rozbudowę gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz
wiele mniejszych projektów takich jak dalsze modernizacje
świetlic wiejskich, strażnic, remonty dróg czy budowa oświetlenia ulicznego. Czy Pana plany i zamierzenia udaje się realizować?
(W.K.) Zapewne byłbym nieskromny, gdybym powiedział, że
wszystkie, ale na pewno zdecydowana większość z nich jest już
obecnie realizowana. Główne kierunki rozwoju Gminy wyznaczają możliwości aplikowania o fundusze zewnętrzne, to do nich
staram się w głównej mierze dostosowywać oczekiwania mieszkańców. Jestem świadomy, że oczekiwania te zapewne są większe
niż możliwości finansowe Gminy, ale mam nadzieję, że mieszkańcy zauważają zmiany jakie zaszły w przeciągu ostatnich kilku lat.
Dla mnie absolutną podstawą jest zapewnienie mieszkańcom
dobrej jakości wody pitnej. Zdarzało się, że otrzymywałem sygnały, że woda dopływająca do ich domów nie spełniała oczekiwań
odnośnie jakości. Dlatego tak ważne są inwestycje w modernizację sieci wodociągowej, ujęć wody. Obecnie, stacja w Wodyniach,
dodam że najstarsza spośród wszystkich w Gminie jest modernizowana i praktycznie zostanie wybudowana od nowa. Realizacja
tej inwestycji była możliwa dzięki korzystnym mechanizmom
wsparcia, które udało się gminie pozyskać; wartość inwestycji to
prawie 3 mln zł. Obecnie jesteśmy już na półmetku realizacji,
chociaż na razie takie inwestycje nie są zauważalne tak jak np.
budowa nowego budynku lub drogi, ale za jakiś czas mam nadzieję że mieszkańcy odczują różnicę w jakości dostarczanej im wody.
Inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową to także rozbudowa
sieci kanalizacyjnej. Obecnie powstaje nowy odcinek sieci od
miejscowości Rudnik Mały do Kochan o łącznej długości blisko 2
km. To inwestycja dofinansowywana z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość inwestycji to
ponad 300 tys. zł.
Inwestycją która każdego dnia cieszy oko jest budowa nowego
przedszkola i żłobka, która powstaje w Seroczynie. Mury każdego
dnia pną się do góry, osobiście staram się często doglądać tej
inwestycji. Wszyscy widzimy w jakim stanie jest obecny budynek
przedszkola, nie mogłem pozwolić na to, aby dzieci przebywały
w takich warunkach. Jak tylko pojawiła się szansa na wsparcie
zewnętrzne z programu rządowego „Maluch +” postanowiliśmy
jako Gmina się o nie ubiegać. Nie ukrywam, że miałem wiele
obaw, nowy budynek z kompleksowym wyposażeniem to potężne
koszty dla Gminy, ponadto zastanawiałem się czy do żłobka będą
chętni rodzice, którzy „oddadzą” pod opiekę żłobka swoje dzieci.
Każdego dnia coraz bardziej przekonuję się jednak, że podjęliśmy

Budowa dróg

dobrą decyzję, w ramach programu „Maluch +” pozyskaliśmy
627 tys. zł dofinansowania, za kilka tygodni powinniśmy już mieć
dotację na koncie. Bardzo korzystnie dla Gminy rozstrzygnął się
także przetarg na jego budowę. Ta inwestycja idzie zgodnie
z planem, mam nadzieję że niebawem ogłosimy nabory dzieci do
żłobka. Zainteresowani rodzice już teraz mogą dowiadywać się
w Urzędzie Gminy o miejsce w żłobku dla swoich pociech.

- Jakie jeszcze inne inwestycje udało się zrealizować w
pierwszym półroczu br.?

(W.K.) Bardzo ważnym aspektem rozwoju naszego samorządu
i inwestycjami które są najbardziej zauważane przez mieszkańców jest poprawa stanu istniejących dróg. W tym roku nową
nawierzchnię zyskała droga gminna w obrębie miejscowości
Oleśnica, na odcinku ok. 1 km. Ta inwestycja jest szczególnie
cenna, ponieważ droga stanowi dojazd do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oleśnicy i korzystają z niej
wszyscy mieszkańcy naszej Gminy.
Systematycznie staramy się wymieniać sodowe oświetlenie
uliczne na energooszczędne oświetlenie typu LED. Nowe lampy
są ekologiczne i oszczędne. Na początku roku udało się wymienić
łącznie 22 istniejące oprawy oświetleniowe oraz zamontowa
12 nowych lamp w miejscach, gdzie taką potrzebę zgłosili
mieszkańcy. Prace realizowane były w Kaczorach, Kochanach
i Helenowie.
W dalszym ciągu kontynuujemy modernizację świetlic
wiejskich i strażnic, chociaż w tym zakresie bardzo wiele się
zmieniło przez ostatnie lata, przed nami jeszcze wiele prac.
W tym roku udało się wykonać remont elewacji strażnicy
w Oleśnicy oraz utwardzić teren przed strażnicą w Seroczynie.

Jak na realizację inwestycji wpływa pandemia?

(W.K.) Aktualna sytuacja w kraju i na świecie niewątpliwie ma
wpływ na inwestycje realizowane ze wsparciem pomocy publicznej. Niektóre programy wsparcia nie zostały ogłoszone ponieważ
środki musiały zostać przeznaczone na walkę z pandemią.
Chociaż sytuacja naszego samorządu jest stabilna, każdą złotówkę którą planujemy wydatkować staramy się dokładnie kalkulować. W związku z tym, że sytuacja na rynku stała się mniej
przewidywalna, trudniej jest oszacować koszty poszczególnych
inwestycji, potwierdzają to rozstrzygnięcia ogłaszanych przez
Gminę w ostatnim czasie zamówień i przetargów.
Część środków zmuszeni byliśmy wydatkować na przeciwdziałanie COVID-19. Zakupywaliśmy maseczki, płyny dezynfekcyjne
dla mieszkańców i pracowników Urzędu, jednostek organizacyjnych. Udzieliliśmy wsparcia szpitalowi miejskiemu na zakup
specjalistycznego sprzętu. Pomoc otrzymywaliśmy także
z zewnątrz. Moja taka osobista refleksja na temat pandemii jest
taka, że dzięki niej obecnie wiem że w trudnym czasie potrafimy
jako samorząd zjednoczyć siły i nawzajem się wspierać. Wiem, że
w trudnej sytuacji mogę liczyć na podległych pracowników

Modernizacja oświetlenia

Budowa przedszkola i żłobka

PRACE REMONTOWE NA CMENTARZU
WOJENNYM W WOLI WODYŃSKIEJ
Planowany remont ogrodzenia Cmentarza Wojennego w Woli Wodyńskiej, dzięki
pozyskanej przez Gminę Wodynie dotacji, zostanie niebawem wykonany! Dotacja
w wysokości 44 tys. 772 zł pochodząca z programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury
zostanie przeznaczona na wykonanie nowego ogrodzenia wokół cmentarza. - Jest to miejsce
spoczynku 240 żołnierzy Wojsk Polskich, a cmentarz stanowi materialne uwiecznienie
tragicznych wydarzeń września 1939 roku. Te krwawe wydarzenia corocznie są upamiętniane przez mieszkańców gminy Wodynie w trakcie uroczystości związanych z kolejnymi
rocznicami obchodów Bitwy pod Wolą Wodyńska. Jako wójt gminy Wodynie dołożę wszelkich starań, aby nowe ogrodzenie cmentarza było gotowe na kolejną, 81 już, rocznicę tych
dramatycznych wydarzeń września 1939 roku. – informuje wójt Wojciech Klepacki.
Prace remontowe na Cmentarzu Wojennym w Woli Wodyńskiej prowadzone są od trzech
lat. W tym okresie gruntowną renowację przeszły kwatery wojenne, pomnik z figurą orła,
natomiast drewniane płaskorzeźby katyńskie poddano konserwacji. Prace przy ogrodzeniu
rozpoczęto w 2018 roku poprzez remont bramy głównej. Planowana inwestycja będzie
ostatnim etapem prac remontowych prowadzonych na cmentarzu.
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i jednostki. Wsparcie na
dofinansowanie gminnych
inwestycji zagwarantowało
również Państwo, Gmina
Wo d y n i e, w r am a c h
Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych
otrzyma wsparcie
finansowe w wysokości
642 670 zł.

Na ja k i e inwestyc je
z ostanie sp ożytkowane
wsparcie w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych?

(W.K.) Mam nadzieję, że wsparcie niebawem wpłynie na
rachunek Gminy. To spory zastrzyk finansowy dla naszej Gminy,
z pewnością dobrze go wykorzystamy. Mimo, że część inwestycji
jest już rozpoczęta albo zrealizowana to jeszcze wiele przed nami.
Wsparcie posłuży jako wkład własny Gminy w realizację inwestycji z udziałem środków zewnętrznych.

Jakie inwestycje jeszcze w tym roku planuje Gmina?

(W.K.) Przed nami jest jeszcze wymiana dachu na domu kultury w Rudniku Małym i świetlicy w Kamieńcu, wymiana stolarki
okiennej na strażnicy w Soćkach. W dalszym ciągu będziemy
dążyli do rozbudowy oświetlenia ulicznego, a na istniejących
latarniach wymiany żarówek na energooszczędne led-y. Te
inwestycje planowane są w tym roku jeszcze w Rudzie Szostkowskiej, Rudzie Wolińskiej, Budach i Tokach. W Młynkach powstanie altana. Każdego roku staramy się nie zapominać również
o miejscach pamięci, w tym roku wykonamy ogrodzenie cmentarza wojennego w Woli Wodyńskiej oraz przeprowadzimy remont
krzyża upamiętniającego poległych w latach 1914-1920 za
wolność Ojczyzny, zlokalizowanego także w Woli Wodyńskiej.

Czy przy tak licznych obowiązkach jest czas na odpoczynek?

(W.K.) Każdy dzień pracy w naszej Gminie jest wypełniony po
brzegi obowiązkami. Czasami osiem godzin dziennie to za mało
by wypełnić wszystkie zadania, zobowiązania i zrealizować
ambitne plany. Poza tym, różnego typu uroczystości i spotkania
odbywają się w dni wolne od pracy, w święta, soboty i niedziele –
także i te dni są wypełnione. Często dostosowujemy swoje urlopy
do obowiązków służbowych. Za to zaangażowanie i ciężką pracę
i współpracę dziękuję pracownikom gminy. Cieszę się bardzo, że
ta współpraca układa nam się dobrze. To jest tak jak wszędzie,
jedni angażują się więcej inni mniej. Jednak mam poczucie
satysfakcji i zadowolenia, że jesteśmy zgranym zespołem. Mam
nadzieję, że efekty moich starań i ciężkiej pracy moich pracowników są zauważane także przez mieszkańców i interesantów Urzędu.
Dziękujemy za rozmowę!

Modernizacja strażnic i świetlic wiejskich

Modernizacja ujęć wody

CZUWAMY! PAMIĘTAMY!
Wniosek Gminy Wodynie znalazł się na 6 pozycji listy laureatów
konkursu w ramach programu „Czuwamy! Pamiętamy! Fundacji Orlen”.
Spośród 302 złożonych wniosków dofinansowanie otrzymało jedynie 33
z nich. Dzięki dofinansowaniu, w wysokości 7 tys. zł, niebawem zostanie
przeprowadzony remont i konser wacja pomnika poświęconego
poległym w latach 1914-1920 za wolność Ojczyzny, który znajduje się
w Woli Wodyńskiej.
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GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI MAJOWEJ
„Naszym obowiązkiem jest przekazywanie dzieciom i ciągłe
umacnianie w nas samych właściwych postaw moralnych
i wzorców, niezależnie od politycznych podziałów i sporów,
dzielących nas różnic i bez względu na sytuację społeczną” – tymi
słowami zwrócił się do mieszkańców Gminy Wodynie wójt
Wojciech Klepacki w materiale filmowym nagranym dla uczczenia 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji Majowej.
Jest wiele ważnych dat w kalendarzu oficjalnych, gminnych
uroczystości. Data 3 maja kojarzy się przede wszystkim z obchodami, które nieprzerwanie od 1992 roku, są organizowane
w Seroczynie, wraz z seroczyńską szkołą i Parafią. Przez kolejnych
28 lat wspólnie świętowaliśmy ten dzień: rodzinnie, radośnie
i sportowo. To nasza piękna lokalna tradycja i wspólne działanie
wielu zaangażowanych w jego realizację osób. Tak było również
i w tym roku, chociaż obchody miały nieco inny charakter. Nie
zabrakło jednak wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętej
w Intencji Ojczyzny i tradycyjnej zadumy w Miejscach Pamięci.
Delegacje Urzędu Gminy i szkół złożyły wiązanki na Grobach
Bohaterów Września w Kwaterze Wojennej na Cmentarzu
Parafialnym oraz na Płycie Pamięci Ks. Wawrzyńca Lewandowskiego – proboszcza Parafii w Seroczynie w czasach Powstania
Styczniowego. Delegacje pochyliły się również nad grobem
wieloletniego dyrektora seroczyńskiej szkoły śp. Jana Polaka,
który, przed laty, był pomysłodawcą organizacji Festynu 3 Maja.
Piękna i wieloletnia tradycja nie została przerwana chociaż
okoliczności nie pozwoliły, aby tegoroczny Festyn odbył się
w formie, do jakiej wszyscy, przez wiele kolejnych lat przywykli.
XXIX Festyn 3 Maja został przeniesiony do wirtualnej przestrzeni! Dzięki tej zmianie pojawił się też znaczek „@” w nazwie
festynu i w tytułach działań, które zostały podjęte.
Odbyły się dwa konkursy: plastyczny pt. „M@jowe obrazy”
i literacki pt. „ M@jowe pisanie”. Szczególnie ten pierwszy
wzbudził ogromne zainteresowanie: uczestnicy wykonali ponad
100 prac o tematyce historyczno – patriotycznej. Wszystkie prace
były na swój sposób wyjątkowe, cieszyły oczy narodowymi barwami i zostały zaprezentowane w formie wirtualnej wystawy.
Tradycyjne biegi majowe nie mogły się odbyć, ale zostały
zastąpione wyzwaniem sportowym pod charakterystyczną nazwą
„Bi@ło - czerwone kilometry”. Jego realizację zadeklarowało 111
uczestników, którzy pokonali łącznie 611 „bi@ło-czerwonych”
kilometrów, głównie podczas biegu, spaceru i jazdy na rowerze.
Pojawiły się też i inne formy: skoki na trampolinie, przez skakankę,
czy robienie pompek. Potwierdzeniem realizacji wyzwania były
zdjęcia zamieszczane na profilach Fb gminy i szkoły, a każdy

uczestnik otrzymał imienną, cyfrową wersję pamiątkowego dyplomu.
Udało się nam być razem w ten piękny i ważny dzień. Udało się
wspólnie świętować to bardzo ważne narodowe święto. Udało się
być razem, chociaż oddzielnie. Razem na tyle, na ile pozwoliła
sytuacja i możliwości. Było nas, zaangażowanych w te działania
i zainteresowanych ich realizacją, wiele osób. To piękne świadectwo poczucia wspólnoty, wierności tradycji, szacunku dla bohaterów przeszłości odpowiedzialności za przyszłość! Dziękujemy!

NOWY DACH W DOMU KULTURY W RUDNIKU MAŁYM. REMONT ROZPOCZĘTY

Wraz z początkiem wakacji rozpoczęły się prace związane
z wymianą dachu na Domu Kultury w Rudniku Małym. Projekt
jest realizowany w ramach tegorocznej edycji programu
„WzMOCnij Swoje Otoczenie”, organizowanego przez Polskie
Sieci Elektroenergetyczne.
Inicjatorem projektu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku
Małym, która zarządza miejscowym domem kultury. Do tej pory
warunki w budynku istotnie ograniczały jego działalność i możliwość organizacji wydarzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wymiana dachu, realizowana przy wsparciu PSE, to kolejny etap
modernizacji budynku, który jest rozbudowywany od 2015 r.
Dzięki remontowi poprawi się bezpieczeństwo ok. 300 osób
korzystających z obiektu – mieszkańców Rudnika Małego, Rudnika Dużego i sołectwa Kochany.
To kolejny projekt na terenie gminy Wodynie, w który zaangażowały się PSE. W ubiegłym toku spółka wsparły remont świetlicy
wiejskiej w miejscowości Żebraczka oraz termomodernizację
świetlicy w Seroczynie.
Na terenie gminy PSE realizują projekt inwestycyjny budowy
linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, który
wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność dostaw
energii w północnej i północno-wschodniej Polsce.

O programie „WzMOCnij swoje otoczenie”
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich
Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu
przesyłowego. Jego celem jest wsparcie rozwoju wspólnej
przestrzeni publicznej poprzez oddanie w ręce mieszkańców
narzędzi umożliwiających wdrażanie realnych zmian w ich
okolicy oraz zwiększenie bezpieczeństwa w warunkach pandemii
koronawirusa.
Więcej informacji o działalności organizatora programu
dostępnych jest na stronie raport.pse.pl.
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FAKTY GOSPODARCZE
MIESZKAŃCY GMINY WODYNIE SUKCESYWNIE POZBYWAJĄ SIĘ
AZBESTU
Po raz kolejny Gmina Wodynie uzyskała dotację na realizację
zadania pn.: „Demontaż i utylizacja pokryć dachowych
z materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Wodynie”.
W bieżącym roku udało się pozyskać środki w wysokości 25 tys.
zł. Dotacja pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach
zadania od mieszkańców Gminy Wodynie, którzy złożyli
odpowiedni wniosek zostaną odebrane, przetransportowane oraz
unieszkodliwione materiały zawierające azbest. Wyroby azbesto-

we, które zostaną usunięte i zutylizowane to przede wszystkim
płyty faliste cementowo-azbestowe z pokryć dachowych znajdujących się głównie na budynkach gospodarczych, inwentarskich
a także mieszkalnych. Ilość materiałów azbestowych przygotowanych do odbioru w 2020 roku oszacowano na 66 ton. W 2019 roku
przekazano do utylizacji 140 ton azbestu. Od 1997 roku w Polsce
obowiązuje zakaz produkcji i obrotu wyrobami zawierającymi
azbest. Jednak w 2020 roku azbestowe pokrycia dachowe to nadal
nieodłączny element krajobrazu Polskich wsi. Azbest jest odporny na ekstremalne warunki klimatyczne – działanie wysokich
temperatur. Jest też wodoodporny i ognioodporny. Ze względu na
ww. właściwości był powszechnie wykorzystywany w branży
budowlanej. W aktualnym stanie wiedzy naukowej azbest jest
substancją o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla ludzi.
Staje się on niebezpieczny w momencie uszkodzenia lub gdy
dochodzi do korozji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa wyroby zawierające azbest można wykorzystywać do 31
grudnia 2032 roku.

SAMOCHÓD RATOWNICZO – GAŚNICZY
DLA OSP OLEŚNICA
Strażacy ochotnicy są zazwyczaj pierwsi na miejscu
zdarzenia, gdzie z poświęceniem walczą o ludzkie
życie i zdrowie. Dlatego muszą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu. Gmina, w miarę możliwości finansowych każdego roku stara się inwestować w zakup
sprzętu pożarniczego, w tym coraz bezpieczniejsze
samochody pożarnicze. W ubiegłym roku nowy
samochód ratowniczy trafił do Ochotniczej Straży
Pożarnej w Seroczynie. W tym roku na wyposażenie
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnicy
trafił średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki
Renault Premium 260 Camiva. Sprzęt zakupiono
przy udziale środków budżetu Gminy – 80 tys. zł,
funduszu sołeckiego m. Oleśnica – 25.476,99 zł, środków własnych jednostki – 2 tys. zł oraz pomocy finansowej darczyńców – 40 tys. zł. Wartość samochodu
wraz z wyposażeniem to 147.476,99 zł.

PROBLEMATYCZNA
FOLIA ROLNICZA
Rolnicy mają coraz większy problem z utylizacją folii rolniczej
wykorzystywanej do sianokiszonek i kiszonek, sznurków do
balotów czy innych tworzyw sztucznych. Firmy, które do tej pory
odbierały je za darmo, teraz nie chcą wziąć odpadów nawet za
opłatą. W związku z tym, że wytworzone przez rolników odpady
nie są sklasyfikowane jako komunalne, nie mogą one być odebrane wraz z innymi odbieranymi z domostw „śmieciami” ani też
trafić do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Chcąc wyjść naprzeciw problemom zgłaszanym przez rolników
Gmina podjęła decyzję o przystąpieniu do programu pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących
z działalności rolniczej” realizowanego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki pozyskanemu
dofinansowaniu w kwocie 15 965 zł w czerwcu br. możliwe było
zorganizowanie nieodpłatnej zbiórki w/w odpadów rolniczych.
W programie wzięło udział 43 rolników z terenu gminy
Wodynie, którzy łącznie dostarczyli około 30 t. odpadów.

HARMONOGRAM DZIAŁALNOŚCI PUNKTU SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLEŚNICY
Przypomnijmy, że PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym można oddać posegregowane
odpady komunalne. Na terenie naszej gminy Punkt zlokalizowany jest w obrębie miejscowości Oleśnica. Zapewnia on przyjęcie
takich odpadów jak:
przeterminowane leki,
odpady wielkogabarytowe (w tym meble),
odpady zielone,
odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe (w tym gruz),
zużyte opony od samochodów osobowych,
elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz
baterie i akumulatory.
Punkt czynny jest w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz.
8.00 – 15.00, tj.:
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POWSZECHNY SPIS
ROLNY 2020
Niebawem przeprowadzony zostanie przez Główny Urząd
Statystyczny Powszechny Spis Rolny.
Będzie on prowadzony w okresie od 1 września do 30 listopada
w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Rolnik będzie
mógł poddać się obowiązkowemu spisowi na trzy sposoby:
poprzez „samospis” na stronie internetowej GUS i spisu rolnego,
odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez
rachmistrza telefonicznego oraz odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który
odwiedzi gospodarstwo rolne. Na terenie gminy Wodynie spis
będzie prowadzony przez dwóch rachmistrzów spisowych,
wyłonionych w drodze ogłoszonego przez Urząd Gminy naboru.
W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby
kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na
obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej,
typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju
użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw,
powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych
i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup
wiekowo, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy
w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa
domowego oraz pracowników najemnych.
Na stronie internetowej Urzędu Gminy Wodynie, dostępnej
pod adresem: www.wodynie.eu będą zamieszczane wszelkie

niezbędne informacje i aktualności dotyczące spisu, zachęcamy
do śledzenia tej strony. Informacje dotyczące spisu są także
dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.
Pamiętajmy, poddanie się spisowi będzie obowiązkowe.

Nr 18/2020 (sierpień 2020)

FAKTY SPOŁECZNE
ŚWIĘTO KAPŁAŃSKIEGO POWOŁANIA
Wcale nie tak prosta jest odpowiedź na pytanie: czym jest powołanie? Święty Jan Paweł II w swoim liście z 1985 r.
pisał: „Ta treść jest wieloraka – wiele jest życiowych powołań i zadań, wobec których młodzi muszą określić swoją
własną drogę. Jednakże na każdej z tych dróg chodzi o to, ażeby wypełnić jedno zasadnicze powołanie: być człowiekiem!
Być nim, jako chrześcijanin! Być człowiekiem wedle miary daru Chrystusowego”. Zatem według naszego wielkiego
rodaka, Papieża, powołanie, to przede wszystkim bycie człowiekiem na każdej ścieżce swojego życia. Bycie człowiekiem
jako mąż, żona, lekarz, prawnik, murarz, czy wreszcie, jako kapłan, chociaż na tę ścieżkę życia wkraczają ci, dla których
Bóg przygotował na ich życie plan szczególny.
Dwie Parafie naszej gminy przeżywały ostatnio święto kapłańskiego powołania. 31 maja, w Kościele Parafialnym
w Wodyniach, swoją pierwszą Mszę Świętą w rodzinnej parafii odprawił ks. Rafał Rechnio. Dzień wcześniej, w Archikatedrze Lubelskiej, z rąk abp. Stanisława Budzika ks. Rafał przyjął święcenia kapłańskie. Wodyński kościół wypełnili
parafianie i licznie przybyli goście, wśród których był min. były proboszcz ks. Stanisław Staręga. Była to piękna i bardzo
ważna uroczystość.
Jedni wkraczają na kapłańską ścieżkę swojego życia, inni obchodzą piękne jubileusze tej trudnej wędrówki. Tak
właśnie było 14 czerwca w Rudzie Wolińskiej: ks. Andrzej Polak wraz z parafialną wspólnotą obchodził 25 rocznicę
swojego kapłaństwa. To piękny i budzący wiele refleksji jubileusz, i również okazja do wypowiedzenia wielu ciepłych
słów wdzięczności za kapłańską posługę i życzeń na dalszej drodze służby Bogu, i człowiekowi.
W obydwu ważnych uroczystościach uczestniczyła delegacja naszej gminy na czele z wójtem Wojciechem Klepackim.

Fot. M&D Urbanek FEEL-ART

PANDEMICZNA SOLIDARNOŚĆ MY DLA INNYCH, INNI DLA NAS…
Trudne i kryzysowe sytuacje są najlepszą i prawdziwą weryfikacją wzajemnej życzliwości, odpowiedzialności za innych i gotowości niesienia pomocy w potrzebie. Mówi o tym chociażby stare
i mądre przysłowie niedźwiedzie, które prawdziwych przyjaciół
radzi poznawać w biedzie. Rzeczywistość ostatnich miesięcy jest
niewątpliwie dla nas wszystkich czasem próby i lekcją pokory
wobec natury. Jest to jednak również czas, w którym możemy
przekonać się, że mamy prawdziwych przyjaciół i sami też potrafimy nimi być. To radosne doświadczenie w najsmutniejszym
nawet czasie.
Gmina Wodynie udzieliła wsparcia finansowego w wysokości
16,5 tys. złotych Szpitalowi Miejskiemu w Siedlcach, który został
przekształcony w tzw. szpital jednoimienny i przygotowywał
swoje oddziały do przyjęcia pacjentów z podejrzeniem zakażenia
i chorych z pozytywnym wynikiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Środki zostały przeznaczone na zakup wysokoprzepływowego nawilżacza oddechowego.
Zainicjowana została akcja szycia maseczek ochronnych
maseczek ochronnych dla mieszkańców. w którą bardzo aktywnie
włączyły się szkoły z terenu gminy, GOK, GOPS, Klub Senrior +

i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Szkolne sale, stołówki, świetlice, a
także prywatne domy zamieniły się w krawieckie pracownie
a krawcami stali się pracownicy szkół, gminnych instytucji,
wolontariusze i seniorzy. Potrzebne materiały zostały zakupione
przez gminę, która ponadto zakupiła 1100 gotowych maseczek
jednorazowych. W akcję dystrybucji maseczek zaangażowały się
parafie z terenu gminy.
W czasie zagrożenie i niepewności bardzo ważna jest dostępność informacji. Dlatego też w Urzędzie Gminy została uruchomiona specjalna infolinia telefoniczna dla mieszkańców. Pod
numerem 797 197 427, każdego roboczego dnia, w godzinach 7.30
– 19.00, mieszkańcy nadal mogą uzyskać informacje związane ze
stanem epidemii, wytycznymi GIS itp.
Opieką zostały otoczone osoby z terenu naszej gminy przebywające na kwarantannie domowej. Od początku epidemii odnotowano 72 takie przypadki. W tym obszarze ściśle współpracowały
ze sobą UG, Policja, SANEPID i GOPS. W razie konieczności
odizolowanym osobom dostarczane były zakupy i leki.
Mimo ograniczeń dwukrotnie – 6 kwietnia i 1 czerwca –
przeprowadzono dystrybucję pomocy żywnościowej w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Do
mieszkańców trafiło w sumie 26 ton żywności. Dzięki życzliwości,
pomocy i zaangażowaniu Żołnierzy WOT, Druhów z Jednostek
OSP z Wodyń, Oleśnicy, Seroczyna, Żebraczki, Kołodziąża,
Czajkowa i Rudnika Małego oraz Spółdzielni Serwis Komunalny
żywność została bezpiecznie dostarczona do uprawnionych do
takiej formy wsparcia mieszkańców.
Pomoc i wsparcie otrzymali również uczniowie naszych szkół,
które stanęły przed trudnym wyzwaniem realizacji nauczania
zdalnego. W ramach programów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+
zostało zakupionych 47 laptopów o wartości 135 tys. zł. Zostały
one użyczone uczniom, których rodzice deklarowali potrzebę
wsparcia w tym obszarze.
Nasze szkoły otrzymały również pomoc w zapewnieniu
odpowiedniego poziomu warunków higienicznych i sanitarnych.
Za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Siedlcach przekazane zostały płyny dezynfekujące, których zakup został sfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego. Do szkół, w ramach projektu
„Dbamy o twoje zdrowie” realizowanego przez Ministerstwo
Zdrowia, trafiły również automatyczne dozowniki płynu do
dezynfekcji rąk tzw. dyspensery.
Ponadto Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał
środki ochronne o wartości ponad 13 tys. złotych Jednostce OSP
w Wodyniach. Mazowiecki Urząd Wojewódzki udzielił wsparcia
w tym obszarze Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
i Klubowi Seniora, a Państwowe Sieci Energetyczne przekazały
gminie 100 przyłbic ochronnych.
W trudnym czasie dobrze jest mieć na kogo liczyć! Bardzo
ważne jest również, aby inni mogli liczyć na nas. Dobrze, że tak
właśnie jest!
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STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI
Gmina Wodynie przygotowała jedną z pierwszych w regionie
Strategii Rozwoju Elektromobilności. Władze Gminy uzyskały na
ten cel stu procentową dotację z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska Naturalnego i Gospodarki Wodnej.
Czysty transport stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju
w gminach. Rządy wielu państw prowadzą od lat działania mające
zachęcać obywateli do nabywania pojazdów napędzanych prądem
i innymi ekologicznymi paliwami. Polska w 2017 roku podjęła
działania zmierzające do stworzenia warunków dla rozwoju
elektromobilności oraz paliw alternatywnych (prąd, gaz skroplony/sprężony) w sektorze transportowym, dlatego też 11 stycznia
2018 roku została uchwalona ustawa o elektromobilności
i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2019 poz. 1124 z późn. zm.).
Nowe regulacje mają stymulować rozwój transportu nisko i zero
emisyjnego oraz zastosowanie paliw ekologicznych.
Przyjęta strategia i realizacja jej założeń pozwolą, obok usprawnienia ruchu na terenie gminy, na ograniczenie emisji i poziomu
hałasu generowanego przez sektor transportowy. Celem bezpośrednim strategii jest rozwój elektromobilności na terenie gminy
Wodynie.
Gmina w tym momencie nie posiada praktycznie żadnej
infrastruktury służącej elektromobilności. We wszystkich działaniach należy zwrócić uwagę na harmonijny rozwój wszystkich
elementów służących elektromobilności: infrastruktury, działań
promocyjnych, edukacyjnych. System taki musi być przyjazdy
oraz bezpieczny dla wszystkich użytkowników ruchu.
Pierwszym i najważniejszym elementem musi być budowa
podstawowej infrastruktury służącej elektromobilności. Chodzi
głównie o ładowarki oraz miejsca do ładowania pojazdów
z napędem elektrycznym. Stworzone zostaną publiczne, ogólnodostępne ładowarki do pojazdów. Szacuje się jednak, że większość
mieszkańców, którzy zakupią pojazd elektryczny ładować go będą
w warunkach domowych. W gminie występują pojedyncze obiekty wielorodzinne, gdzie ładowanie może sprawiać problem.
Innym elementem, na który należy zwrócić szczególną uwagę,
to źródło pochodzenia prądu używanego do ładowania pojazdów.
Strategia elektromobilności musi więc wpierać odnawialne źródła
energii zarówno w budownictwie publicznym jak i prywatnym.
Konieczny staje się wzrost udziału energii odnawialnej w bilansie
energetycznym całej gminy. Konieczny staje się montaż paneli
fotowoltaicznych na większość budynków publicznych. Pozwoli to
na ograniczenie kosztów zakupu energii nie tylko do zasilenia
taboru gminnego ale funkcjonowania samych obiektów. Najważ-

niejszym elementem strategii jest jednak spopularyzowanie
odnawialnych źródeł energii pośród mieszkańców gminy. Instalacje fotowoltaiczne muszą się stać powszechne na dachach gospodarstw domowych. Gmina w miarę dostępnych programów
zewnętrznych wspierać będzie mieszkańców w instalacji paneli
fotowoltaicznych i innych odnawialnych źródeł energii. Prowadzone będą równolegle działania promocyjne programów
realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pamiętać należy, że elektromobilność
prowadzić będzie do wymiernych efektów ekologicznych tylko
wtedy, gdy prąd pochodził będzie z odnawialnych źródeł energii,
nie jak dotychczas z węgla.
Gmina planuje również zakup pojazdów elektrycznych na
potrzeby urzędu. Gmina musi analizować rozwój technologii
i dobrać odpowiednie pojazdy i źródło zasilania dostosowane do
funkcji danego pojazdu.
Elektromobilność to również inne, małe pojazdy takie jak
hulajnoga, rower, skutery, hoverboardy. Liczyć się należy
z przyrostem osób, które poruszać się będą tymi pojazdami po
drogach gminnych. To szansa na to aby osoby, które dotychczas
nie korzystały z rowerów i innych małych środków transportu
zrezygnowały z podróży samochodem. Należy, tam gdzie jest to
możliwe, wprowadzić wydzielone pasy ruchu dla rowerzystów,
budować ścieżki rowerowe, chodniki. Konieczna jest również
budowa systemów do przechowywania takich pojazdów, głównie
przy szkołach i innych instytucjach publicznych.
Gmina posiada niezwykły potencjał do rozwoju turystyki.
Turystyka może pomóc w przekształceniu małych, nieefektywnych gospodarstw rolnych i uzyskania nowych źródeł dochodu
dla mieszkańców gminy.

W ramach Strategii wytyczane będą i tworzone szlaki rowerowe
dostosowane dla rowerów elektrycznych.
Elektromobilność to temat wzbudzający duże emocje wśród
mieszkańców, co pokazały konsultacje społeczne zorganizowane
na terenie gminy. Dlatego jednym z celów musi się stać promocja
elektromobilności oraz stworzenie forum wymiany wiedzy
i doświadczeń. Mieszkańcy gminy muszą być aktywnie włączeni
w system realizacji strategii. Nie można zapominać również
o dzieciach, młodzieży, którzy to uczestniczyli w jej tworzeniu. Jak
wynika z konsultacji, dzieci, młodzież chcą uczestniczyć w projektowaniu wiat dla rowerów, wyznaczać szlaki rowerowe.
Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Wodynie została
sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II –
transport niskoemisyjny Część 2)
Strategia rozwoju elektromobilności

PLACE ZABAW DLA DZIECI, OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI
DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH CZEKAJĄ!
Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi czas odpoczynku
i beztroskiej zabawy. Zabawa stanowi ważny element rozwoju
każdego dziecka. Dzięki niej dzieci poznają świat, rozwijają swoją
wyobraźnię, podejmują kolejne wyzwania… Wszystkie dzieci
zapraszamy na gminne place zabaw, gdzie czekają na nie huśtawki, bujaczki, karuzele oraz wiele innych urządzeń zabawowych,
które z pewnością sprawią ogromną frajdę wszystkim dzieciom.
W naszej Gminie do dyspozycji dzieci pozostają następujące
place zabaw:
1. Plac zabaw przy Zespole Szkół w Wodyniach
2. Plac zabaw w Parku Podworskim w Wodyniach
3. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej
4. Plac zabaw w Rudzie Wolińskiej (nieopodal dawnej mleczarni)
5. Plac zabaw w Tokach
6. Plac zabaw w Budach
7. Plac zabaw w Woli Wodyńskiej
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Starsze dzieci, młodzież oraz dorosłych zapraszamy do odwiedzin Otwartych Stref Aktywności do Wodyń, Rudy Wolińskiej
i Seroczyna. Do dyspozycji mieszkańców pozostaje kilkanaście
urządzeń do uprawiania aktywnego wypoczynku, w tym siłownia
zewnętrzna, stół do gry w tenisa oraz piłkarzyki.
W związku z rozpoczętym sezonem letnim oraz okresem
wakacyjnym, na terenie Gminy Wodynie Państwowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrolę bezpieczeństwa
wszystkich urządzeń. Dzięki temu mamy pewność że nasze place
zabaw i otwarte strefy aktywności są bezpieczne dla ich użytkowników. Jednakże, wobec panującego stanu pandemii, zwracamy
się z prośbą o korzystanie z tych miejsc z zachowaniem zasad
reżimu sanitarnego oraz prosimy o bezwzględne przestrzeganie
regulaminów bezpieczeństwa.
Życzymy Wam dobrej zabawy!

PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

OŚWIATA
KOLEJNE POŻEGNANIE
Dziwne koła potrafi zatoczyć historia. Czasem smutne, bolesne,
ale jednocześnie bardzo symboliczne. W ostatni piątek poprzednich wakacji pożegnaliśmy dyrektora Zespołu Szkół w Seroczynie
Jana Polaka. 4 lipca 2020 r. w pierwszą sobotę tegorocznych
wakacji, odbyły się uroczystości pogrzebowe emerytowanego
dyrektora Antoniego Iwaniuka, który kierował pracą seroczyńskiej szkoły w latach 1979 – 2005.
Swoją nauczycielską wędrówkę rozpoczął w szkole w Czerniejewie, w 1966 roku. W latach 1973-1979 pracował w Szkole Podstawowej w Wodyniach, a 16 sierpnia 1979 roku został dyrektorem
Szkoły Podstawowej im. Ks. W. Lewandowskiego w Seroczynie.
Z wykształcenia matematyk, świetny organizator, cierpliwy
wychowawca i nauczyciel, wierny tradycji, dobry i wrażliwy
człowiek wielkiego serca.
To głównie dzięki wielkiemu zaangażowaniu, determinacji,
umiejętności rozbudzenia zapału w innych i poświęceniu p.
Iwaniuka doszło do podjęcia decyzji o remoncie i rozbudowie
szkoły w Seroczynie. W 1981 r. powstał Społeczny Komitet Rozbudowy, a wkrótce rozpoczęto przygotowania i wreszcie budowę
nowego skrzydła szkolnego budynku. To nie były łatwe czasy dla
takich inwestycji, ale dzięki wielkiemu zaangażowaniu całego
środowiska udało się zrealizować plany: nowe skrzydło szkoły
powstało, a cały kompleks wyposażono w nowoczesną kotłownię.
Niebawem ruszyła budowa sali gimnastycznej, którą otwarto we
wrześniu 2001 r.Równie ważne owoce dla całego środowiska
przynosiła Jego działalność pedagogiczna i wychowawcza.
Z wielkim szacunkiem dla tradycji i historii, z miłością do Ojczy-

zny, śp. dyr Iwaniuk prowadził seroczyńską szkołę przez kolejne
reformy systemu oświaty ku nowoczesności, zawsze z wielką
troską o wychowanków i współpracowników.
"Nie mam wątpliwości, że to właśnie energia i entuzjazm
z jakimi wykonywał swoją pracę, pozwoliły śp. Antoniemu
Iwaniukowi osiągać kolejne cele w zawodowym życiu, jak rozbudowa szkoły, czy budowa sali gimnastycznej, które w zakresie
swojego wpływu, potrafił urzeczywistniać. Jestem również
przekonany, że wartości przekazywane przez zmarłego Dyrektora
kolejnym pokoleniom wychowanków szkoły w Seroczynie,
w szczególności troska o kształtowanie postaw obywatelskich
i patriotycznych, zakorzeniły się w nich na trwałe." - powiedział
Wójt Gminy Wojciech Klepacki w swoim pożegnaniu.
To wielkie szczęście i zaszczyt pracować pod kierunkiem ludzi,
którzy uczą innych własną postawą i poświęceniem, ludzi wielkiego serca. Takim człowiekiem był śp. dyr Antoni Iwaniuk. Takim
pozostanie w naszych sercach i pamięci.

STYPENDIUM WÓJTA GMINY WODYNIE
Zakończenie roku szkolnego jest zawsze naturalną okazją
do dokonywanie różnego rodzaju podsumowań, a także
wyróżniania i nagradzania tych uczniów, którzy osiągnęli
szczególnie dobre wyniki i sukcesy. W ostatnim roku
szkolnym nie było o te sukcesy wcale łatwiej, bo 1/3 czasu,
upłynęła pod znakiem pracy na odległość, która – nawet

najlepiej zorganizowana – nie jest raczej w stanie zastąpić
tradycyjnego nauczania.
W Gminie Wodynie, począwszy od 2016 roku, funkcjonuje
Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
W ramach tego programu przyznawane jest stypendium Wójta
Gminy. Ma ono formę jednorazowej nagrody finansowej dla

uczniów, którzy spełnią dwa warunki określone w Regulaminie:
uzyskają na zakończenie roku szkolnego średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,1 (klasy IV-VI) i 4,9
(klasy VII-VIII) oraz osiągną sukces w konkursach przedmiotowych, tematycznych, lub artystycznych (minimum 3 miejsce na
szczeblu powiatowym). W minionym roku szkolnym warunki te
spełniło siedmioro uczniów z naszych szkół.
Stypendia Wójta Gminy w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali:
1. Julia Śledź, klasa IV, Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Dwernickiego w Rudzie Wolińskiej - średnia ocen 5,64 oraz III miejsce
w Powiatowym Konkursie Matematycznym.
2. Bartosz Adamiak, klasa V, Szkoła Podstawowa im. Gen. J.
Dwernickiego w Rudzie Wolińskiej - średnia ocen 5,42 oraz III
miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym i wyróżnienie
w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny 2020”.
3. Maja Śledź, klasa V, Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Dwernickiego w Rudzie Wolińskiej – średnia ocen 5,17 oraz II miejsce
w Powiatowym Konkursie Literackim.
4. Damian Osiński, klasa VII, Szkoła Podstawowa im. Gen. J.
Dwernickiego w Rudzie Wolińskiej – średnia 5,36 oraz tytuł
Laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Matematyki.
5. Paweł Eleryk, kl. VII, Szkoła Podstawowa im. Ks. W. Lewandowskiego w Seroczynie – średnia ocen 5,21 oraz wyróżnienie
w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny 2020”.
6. Amelia Kublik, kl. VI, Szkoła Podstawowa im. W. Łokietka
w Wodyniach – średnia ocen 5,58 oraz I miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym na Kartkę Bożonarodzeniową „Wigilijne
życzenia”.
7. Oliwier Piwko, kl. IV Szkoła Podstawowa im. W. Łokietka
w Wodyniach – średnia ocen 5,27 oraz I miejsce w II Powiatowym
Konkursie Matematycznym.
Nagrodzeni uczniowie oraz ich rodzice otrzymali również Listy
Gratulacyjne Wójta Gminy Wodynie. Uczniom, Rodzicom
i wszystkim, którzy pomogli w osiągnięciu sukcesu jeszcze raz
serdecznie gratulujemy!
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SZKOLNE KLIMATY
CZAS PORZĄDKÓW –
ZESPÓŁ SZKÓŁ W SEROCZYNIE
Przyszło nam zmierzyć się z zupełnie nowym wyzwaniem i zupełnie obcą
rzeczywistością. Pandemia wywróciła do góry nogami naszą codzienność,
przyzwyczajenia i nawyki odrzuciła w daleki kąt, a plany kazała zmodyfikować i realizować zupełnie innymi, niż zazwyczaj, metodami. Oświata
i szkoły odczuły ten „pandemiczny czas” bardzo mocno. Wszyscy starali się
jednak, najlepiej jak mogli i potrafili, by nie był to czas stracony.
Nauczanie zdalne stało się prawdziwym wyzwaniem i trochę czasem
próby, i odpowiedzi na pytanie: czy potrafimy wykorzystać w pełni narzędzia, które tak naprawdę od dłuższego czasu posiadamy? Bo przecież sam
fakt posiadania bolidu Formuły 1 nie uczyni z nas jeszcze drugiego Roberta
Kubicy. Wydaje się jednak, że ten trudny egzamin, trochę lepiej, lub troszkę
gorzej, ale jednak zdaliśmy, starając się robić to, co powinniśmy, najlepiej
jak potrafimy.

„Czas pandemii”, to czas pustych szkolnych przestrzeni, a to pozwoliło te
przestrzenie uporządkować. Stara drewniana szopa, wypełniona po dach
drewnianymi odpadami stała się wspomnieniem. Już nie będziemy musieli
oklejać jej ścian podczas przygotowań do kolejnego festynu. Budziła
sentyment, ale uroku nie dodawała. Uporządkowane zostały tzw. komórki
i strych. Wiele „skarbów” przeszłości tam znalezionych, po oczyszczeniu
i odświeżeniu, znajdzie swoje miejsce na specjalnej wystawie. Magnetofony,
magnetowidy, gramofony, radia, rzutniki, a nawet filmowy projektor… Nasze
najmłodsze pokolenie takich sprzętów zapewne nie widziało, bo przecież
teraz są…smartfony. Okazuje się, że nie zawsze trzeba jechać do muzeum
techniki, żeby zetknąć się z historią. Czasem wystarczy wejść na strych…
Wiele kilogramów złomu wylądowało na złomowisku, a środki zasiliły
konto Rady Rodziców i z pewnością zostaną dobrze wykorzystane, w części
na odświeżenie ścian w salach starej części szkoły, które planowane jest
podczas wakacji.
Udało się zrobić sporo wiosennych porządków. Wiele jeszcze do
uporządkowania zostało, ale każdy kroczek jest ważny i potrzebny, a bez
pierwszego…bieg ukończyć raczej trudno!
Janusz Eleryk

ZAKOŃCZENIE
ROKU SZKOLNEGO
2019/2020 ZESPÓŁ
SZKÓŁ W WODYNIACH

O SZKOLE W CZASIE EPIDEMII SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDZIE WOLIŃSKIEJ
Od 12 marca br. pandemia koronawirusa dotknęła przestrzeni
edukacji. Zamknięte zostały szkoły, realizowaliśmy kształcenie na
odległość (nauczanie zdalne). Korzystając z tej nietypowej
sytuacji, że uczniów nie było w szkole, postanowiliśmy wykonać
na obiekcie kilka prac remontowych.
W pierwszej kolejności przerwa spowodowana zamknięciem
szkoły została spożytkowana na wykonanie modernizacji oświetlenia w salce gimnastycznej, łącznie z zabezpieczeniem lamp.
Odmalowane zostały ściany i sufit. Salka jest teraz jasna, czysta
i bezpieczna.
W kolejnym miesiącu renowacji poddano obróbkę dachu
szkoły oraz zamontowano płotki przeciwśniegowe tzw. śniegołapy. Zsuwający się z dachu śnieg niszczył orynnowanie oraz zagrażał bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły.

Konserwacji został poddany także plac zabaw (malowanie,
odnawianie), który czeka teraz na radosne harce dzieci. W czasie
nieobecności uczniów w szkole wykonaliśmy również modernizację wewnętrznej klatki schodowej (cyklinowanie, lakierowanie).
Na zewnątrz trwały bieżące prace porządkowe – koszenie trawy,
przycinanie drzewek, plewienie.

26 czerwca 2020 r. odbyło się nietypowe zakończenie roku
szkolnego. Odbywało się ono w reżimie sanitarnym (zachowanie
zalecanych odległości, rękawiczki). Uczniowie podzieleni byli na
cztery grupy. Jednak, mimo że inaczej, było bardzo miło spotkać
się z uczniami po prawie 4 miesięcznej nieobecności w szkole.
Nauczyciele wręczali swoim uczniom świadectwa oraz nagrody.
Pojawiły się również nowe formy docenienia wysiłku uczniów
w tym roku szkolnym – dyplomy za znaczący postęp w nauce –
zwłaszcza podczas pracy zdalnej. Uczniowie byli mile zaskoczeni.
Pożegnaliśmy również uczniów klasy ósmej, którzy po raz
ostatni gościli w murach naszej szkoły. Uczniów żegnało grono
pedagogiczne, a także nieliczna grupa rodziców. Pani dyrektor
podsumowała ośmioletnią pracę absolwentów. Podziękowała
uczniom za ich udział w różnych formach zawodnictwa na
szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a także ogólnopolskim. Podkreśliła, że godnie reprezentowali swoją placówkę na
różnorakich konkursach odnosząc znaczące sukcesy, które
przekładały się na sukces szkoły, z których byliśmy bardzo dumni.
Podziękowania skierowane były również dla rodziców za ich trud
włożony w wychowanie swoich pociech, za angażowanie w działania szkoły i współpracę z nauczycielami oraz za trud i pracę włożone w trakcie trwania nauki zdalnej.
Pani dyrektor i grono pedagogiczne złożyło życzenia: wszystkim uczniom bezpiecznych i słonecznych wakacji, a rodzicom
odpoczynku od zdalnej nauki.
Anna Szostek

Gdy cały świat walczył z koronawirusem i martwił się skutkami
pandemii, w naszej szkole jak widać szukaliśmy jej pozytywnych
aspektów. Szkoda, że jedynym pozytywem tej całej trudnej, niecodziennej sytuacji z którą przyszło się nam wszystkim zmierzyć są
wykonane prace remontowo-modernizacyjne w szkole. Cieszymy
się oczywiście z nich, ale bardziej tęsknimy za powrotem uczniów
do szkoły i realizacją tradycyjnego nauczania stacjonarnego.
Wiesława Rolewicz
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POLITYKA SPOŁECZNA
ANONIMOWE I KOMPLEKSOWE WSPARCIE PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB I RODZIN, W KTÓRYCH
WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE Z TERENU GMINY WODYNIE
Dlaczego warto skorzystać?
Pomoc oferowana jest na miejscu, blisko miejsca zamieszkania,
możliwość bezpośredniego spotkania, jak też telefonicznej
konsultacji, gdzie rozmówca może poczuć się anonimowo, nie
podawać swojego nazwiska, aby zasięgnąć porady.
Terapeuta uzależnień pełni w nim dyżur jeden raz w miesiącu,
każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach 12.30-16.30.
Pomoc świadczona jest 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.
Zapraszam osoby uzależnione od alkoholu nie tylko w celu
motywowania do podjęcia leczenia ale również po to, aby porozmawiać o tym co można zrobić dla swojego zdrowia, dla poprawienia relacji z bliskimi. Często takie spotkania dotyczą rozmowy
o tym jak radzić sobie z problemami życia codziennego, m.in. jak
panować nad złością, gniewem.
Zapraszam również osoby tzw. współuzależnione, których
znacznie dotykają problemy związane z uzależnieniem bliskiej
osoby - rodziców, współmałżonków, partnerów oraz dzieci.
Ważne jest, aby przyjrzeć się zwłaszcza swojemu funkcjonowaniu, zwiększyć motywację do skupieniu się na swoim życiu, poprawie odporności psychicznej, m. in. zwiększeniu umiejętności
radzenia sobie z takimi emocjami i uczuciami jak złość, gniew,
poczucie osamotnienia, bezsilności, wstydu.
Rodziny które zgłoszą się po pomoc w związku z borykaniem
się z problemami związanymi z uzależnieniem od alkoholu mogą
liczyć również na inną bezpłatną pomoc:
- poradnictwo rodzinne - konsultacje z psychologiem i pedagogiem w zakresie podnoszenia umiejętności rodzicielskich,
- terapię krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniach,

- trzydniowe wyjazdy integracyjne rodzica z dzieckiem podczas
wakacji,
- warsztaty i konsultacje w zakresie porozumiewania się bez
przemocy, podnoszenie umiejętności tzw. empatycznej komunikacji, w której uczymy się jak najmniej oceniać, podnosić ton
głosu, uczymy się uważnego słuchania i koncentracji na uczuciach
i potrzebach własnych i rozmówcy.
Oprócz pracy w punkcie konsultacyjnym prowadzę Fundację

POZYTYW, która kompleksowo
w ich funkcjonowaniu.

wspiera

rodziny

Elżbieta Roszczak - pedagog, terapeuta
Tel. 693-570-205

SERCA ZAPEŁNIŁY SIĘ BŁYSKAWICZNIE. DZIĘKUJEMY!
Na terenie naszej gminy trwa charytatywna akcja zbierania
nakrętek z butelek po wodzie mineralnej, napojach, sokach,
chemii gospodarczej i kosmetykach, które następnie są przekazywane rodzicom, którzy za środki z ich sprzedaży finansują
leczenie i rehabilitację swoich niepełnosprawnych dzieci.
Aby zachęcić do pomocy przed szkołami w Wodyniach,
Seroczynie i Rudzie Wolińskiej oraz przed Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Wodyniach stanęły ogromne czerwone metalowe serca,
które mieszczą w sobie miliony nakrętek.
O rozpoczęciu zbiórki informowaliśmy Państwa za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale na Wasz odzew nie musieliśmy długo czekać. Serca zapełniły się błyskawicznie. Po raz
kolejny nas zaskoczyliście otwartością serc i gotowością do
pomocy.
Zachęcamy Was do regularnej pomocy innym. Pamiętajcie,
dobro wraca…

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WODYNIACH INFORMUJE
Świadczenia „500+”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach informuje,
że świadczenie wychowawcze (tzw. świadczenie „500+”) zostało
przyznane do 31 maja 2021 roku, w związku z powyższym
w bieżącym roku nie składamy wniosków o to świadczenie.
Konieczność aplikowania o środki w ramach Programu „500+”
dotyczy wyłącznie osób którym urodziło się dziecka. Aby świadczenie na nowonarodzone dziecko nie przepadło wniosek musi
zostać złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Dobry start

Od dnia 1 lipca elektronicznie, a 1 sierpnia papierowo można
wnioskować o świadczenie Dobry start. To jednorazowa pomoc
finansowa w kwocie 300 zł dla każdego dziecka rozpoczynającego
naukę w szkole z wyjątkiem przedszkola, zerówki oraz studentów.
Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.
Wnioski można składać do końca listopada br.
Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznej drogi
składania wniosków. Ta forma wnioskowania to nie tylko
szybkość i wygoda, ale przede wszystkim wyraz troski o nasze
wspólne bezpieczeństwo w obliczu pandemii COVID-19.
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
NOWE FORMY AKTYWNEJ TURYSTYKI NA TERENIE GMINY WODYNIE
Każda Lokalna Grupa Działania w Polsce, która otrzymała
wsparcie w ramach Inicjatywy LEADER w ramach PROW posiada
środki na tzw. „projekty współpracy”. Siedlecka LGD inwestuje
w aktywne formy turystyki, skierowane przede wszystkim do
młodzieży i rodzin.
Jak sama nazwa wskazuje,
„projekty współpracy” są wypracowane we współpracy z innymi
Lokalnymi Grupami Działania,
aby zrealizować wspólne cele.
Siedlecka LGD na projekty
dysponuje pulą 450 tys. zł.
Zrealizowała dotąd projekt pt.:
„Promocja regionów poprzez
aktywną turystykę”, czyli tzw.
projekt geocachingowy. Przed
nią kolejny projekt współpracy,
pt.: „Wspólnie – Aktywnie –
Lokalnie – Kulinarnie”, skierowanyw szczególności do miłośników rowerowych przygód.
W ramach projektu „Promocja regionów poprzez aktywną
turystykę” założono ponad 80 skrytek geocachingowych oraz
przygotowano 10 questów, w tym 2 na terenie gminy Wodynie.
Ulotki z questami dostępne są m.in. w Urzędzie Gminy Wodynie
oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach.
W ramach projektu Wspólnie – Aktywnie – Lokalnie - Kulinarnie (WALK) siedlecka LGD zamierza zaadoptować sprawdzony
projekt, który w ramach poprzedniej perspektywy, również
w ramach Programu LEADER PROW, zrealizowała Bialskopodlaska LGD pn. „Szlaki rowerowe południowego Podlasia”.

Planowana sieć szlaków rowerowych, połączonych ze sobą
poprzez oznakowanie (średnio 1 znak na km), punktów (węzłów)
umożliwi turyście dowolne kształtowanie szlaku, który zamierza
przebyć, kierując się warunkami fizycznymi (wiek, sprawność
fizyczna) oraz przyrodniczo-historycznymi. Sieć szlaków rowerowych jest budowana według modelu belgijskiego. W ramach
zadania planuje się kompleksowe wykonanie i oznakowanie około
800 km szlaków rowerowych, na terenie funkcjonowania LGD
Ziemi Siedleckiej, tj. gmin: Zbuczyn, Wiśniew, Skórzec, Wodynie,
Mokobody, Suchożebry, Mordy, Domanice, Kotuń, Siedlce (gm.
wiejska). Długość szlaków rowerowych w każdej z gmin będzie
diagnozowana podczas spotkań dot. projektowania i wyznaczania
tras. Będą one uzależnione m.in. od wielkości danej gminy oraz
przebiegających w niej wcześniej utworzonych szlaków.
W ramach projektu wytyczone i oznakowane zostanie także 10 km
trasy nordic walking. Wielkim wyróżnieniem dla gminy Wodynie
będzie to, że trasa ta powstanie właśnie tutaj i związana będzie
z promocją filmu „NOCE I DNIE”.

W ramach projektu, oprócz wytyczenia sieci szlaków rowerowych i trasy nordic walking powstaną m.in.:
tablice informacyjne dotyczące budowanych tras (10 tablic
w 10 różnych gminach – członkach LGD ZS);
drewniane tablice informacyjne – na tablicach zostaną
umieszczone informacje dot. LGD ZS oraz zapewniona
będzie przestrzeń, na której gminy członkowskie będą mogły
umieszczać informacje turystyczne oraz kulturalne (średnio
po 10 tablic w 10 różnych gminach – członkach LGD ZS);
aplikacja mobilna - działająca online i offline, zawierająca
oznakowane przez LGD ZS trasy rowerowe oraz trasę nordic
walking (łącznie około 810 km). Ponadto, aplikacja
będzie zawierać sieć węzłów oznakowanych wszystkich w/w
trasoraz wszystkie miejscowości z zachowaniem podziału
administracyjnego.
W/w projekty realizują 3 cel strategii naszej LGD, jakim jest
zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru oraz poprawa
jakości życia mieszkańców i wpisują się w coraz bardziej modną,
aktywną turystykę. Licznie podejmowane działania mają się
przyczynić do tego, że coraz więcej osób będzie odwiedzać
Ziemię Siedlecką, a co za tym idzie wzrośnie popyt na usługi
turystyczne, które są świadczone przez podmioty tu funkcjonujące i oferujące noclegi, wyżywienie i atrakcje turystyczne. Celem
projektów jest też wzrost zaangażowania lokalnej społeczności
w promocję regionów oraz stworzenie alternatywnych form
spędzania wolnego czasu, dlatego nieodłącznym elementem ich
realizacji jest zaangażowanie naszych mieszkańców, organizacji
pozarządowych, przedsiębiorców, gmin i ich jednostek organizacyjnych, parafii i ludzi z pasją, którym bliski jest rozwój aktywnej turystyki na naszym obszarze.
Hubert Pasiak

KOLEKTYW Z AWANSEM DO LIGI OKRĘGOWEJ
To był dziwny i bezprecedensowy kwartał w historii polskiego
sportu. Chodzi tu oczywiście
o pandemię. O ile pod koniec
stycznia i w lutym udało nam się
rozegrać kilka meczów kontrolnych, to na początku marca
wszystko
zatrzymało
się
w miejscu. Zakaz korzystania
z obiektów sportowych, treningów, przełożona i ostatecznie
odwołana runda wiosenna siedleckiej A klasy. Na dwa miesiące
piłka nożna zniknęła, przynajmniej ta grupowa. Treningi prowadziliśmy zdalnie, trener Stanisławowski wysyłał za pośrednictwem mediów społecznościowych przygotowane przez siebie
jednostki treningowe, a chłopaki wykonywali je indywidualnie przynajmniej powinni :) Odżyliśmy z dniem 4 maja, kiedy to
w drugim etapie zdejmowania obostrzeń można było ćwiczyć
w grupach 6-osobowych, a dwa tygodnie później trenowaliśmy już
pełną drużyną. W czerwcu ponownie rozpoczęliśmy mecze
sparingowe, obecnie jesteśmy w połowie przygotowań do nowych
rozgrywek, które rozpoczniemy już w pierwszych dniach sierpnia

w siedleckiej lidze okręgowej. I tu kilka słów o kulisach awansu na
najwyższy szczebel okręgu siedleckiego. Po rundzie jesiennej
uplasowaliśmy się na wysokiej trzeciej pozycji premiowanej
awansem, tuż za Nami z taką samą ilością punktów znalazł się
zespół Tajfuna Jartypory oraz Poloneza Mordy. W takiej sytuacji o
kolejności zawsze decyduje tzw. "mała tabela", gdzie podlicza się
punkty biorąc pod uwagę tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Jako, że Tajfun już na starcie zrezygnował z awansu
- zostaliśmy my i zespół z Mordów. Bezpośredni mecz na boisku
w Mordach wygraliśmy 3-0 więc sytuacja wydawała się jasna awans należy się nam. O klarowności zaistniałej sytuacji nie był
jednak przekonany Zarząd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej,
kiedy koledzy z Mordów gratulowali nam awansu, ten zmienił
interpretację regulaminu i jako wyznacznik kolejności w tabeli
uznał ogólny bilans bramkowy z jesieni, a ten z kolei przemawiał
na korzyść Poloneza. Sielanka i odbijanie piłeczki w postaci
argumentowania swoich racji trwała blisko miesiąc, nie obyło się
bez pomocy prawnika. Ostatecznie 30.06.2020 roku na posiedzeniu Zarządu MZPN postanowił zwiększyć ligę okręgową do 18
zespołów, a w efekcie tej uchwały promocję i licencję na grę w lidze
okręgowej dostał zarówno Kolektyw jak i Polonez.
Osobiście ostateczną decyzję MZPN uważam za sprawiedliwą

i słuszną. Nie krzywdzi ona żadnej ze stron, które mają swoje
racje. Szkoda tylko, że pewne decyzję podejmuję się po zakończeniu rozgrywek. No ale kto się spodziewał, iż zakończą się one już
w połowie sezonu nie pozwalając na rozegranie rewanżów. Myślę,
że po sytuacji związanej z pandemią związki wojewódzkie regulamin na przyszły sezon sformułują tak, żeby w podobnym
przypadku jeden paragraf bezapelacyjnie rozwiewał wszelkie
wątpliwości. Miejmy jednak nadzieję, że już nigdy nie będzie
takiej potrzeby.
Adam Pawlak
Wiceprezes Klubu Kolektyw Oleśnica

NIEFORMALNIE, ALE AKTYWNIE!
Na terenie naszej gminy kolejne grupy nieformalne seniorów
pozyskują fundusze i realizują projekty. W ubiegłym roku grupa
nieformalna o nazwie „Chlebowe babki” pozyskała środki
w wysokości 1 tys. zł na nietypowe warsztaty chlebowe, w których
udział wzięło ponad 20 seniorów z terenu całej Gminy. Nietypowe,
bowiem przy wykorzystaniu dawnych przepisów, chleb wypiekany
był w nowoczesnej maszynie chlebowej.
Bon dla Seniora
Tym razem, kolejnym Paniom, które połączyła miłość do
tradycji, staropolskich zwyczajów udało się pozyskać wsparcie
w wysokości 1850 zł w formie bonu społecznego ze Stowarzyszenia
Radomskie Centrum Przedsiębiorczości przy dofinansowaniu
Samorządu Województwa Mazowieckiego. W ramach „Bonu dla
seniora” przeprowadzony został cykl warsztatów poświęconych
tradycjom wielkanocnym. Grupa seniorek, która pozyskała
wsparcie do współpracy zaprosiła także wielu innych seniorów
z terenu gminy oraz uczestników Klubu Seniora w Seroczynie.
Seniorzy, pod okiem florystki, przystrajali koszyczki wielkanocne,
wili wianki i palmy. Efekty ich pracy były imponujące. Własnoręcznie splecione wianki, które są symbolem ludzkiej pracy,
pobłogosławione przez kapłanów w Oktawę Bożego Ciała
seniorzy zanieśli do swoich domów, aby chroniły ich rodzinny
dobytek. W ramach bonu odbyły się również warsztaty kulinarne,
na których seniorzy wypiekali i zdobili tradycyjne ciasta.
Kolejny „Bon dla Seniora” trafił do „Seniorów z Kołodziąża”.
Najważniejszym celem projektu w ramach pozyskanego bonu była
aktywizacja osób starszych do działań społecznych i wypełnienie

im wolnego czasu. Ważnym aspektem realizowanych warsztatów
pod tytułem ,,Kuchenne Rewolucje’’ było również poczucie
satysfakcji z samodzielnego wykonania małych wypieków. Marzeniem Pań było też nawiązanie więzi pomiędzy seniorami
z Kołodziąża. Seniorzy wsparcie przy realizacji projektu otrzymały z Klubu Współczesnych Kobiet.
Mikrodotacje z FIO
Panie Marianna Wysocka, Małgorzata Śledź oraz Danuta
Byczuk działając jako grupa nieformalna z Seroczyna wzięły
udział w konkursie w ramach programu dotacyjnego Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich (FIO) Mazowsze Lokalnie i pozyskały
5 tys. zł na ciekawą inicjatywę społeczną. W ramach projektu,
który Panie nazwały „Zielony zakątek” zakupią rośliny, krzewy,
ziemię, ławki które zostaną zagospodarowane przy świetlicy
wiejskiej w Seroczynie. Dzięki planowanym pracom jesteśmy
pewni, że strażnica jeszcze bardziej będzie przykuwać uwagę

i cieszyć oko. Pomoc przy realizacji tego projektu zadeklarowała
Ochotnicza Straż Pożarna w Seroczynie, która jako organizacja
wspierająca projekt, będzie czuwała nad przebiegiem prac.
Druga mikrodotacja z FIO - Mazowsze Lokalne została
przyznana Paniom z grupy „Wodynianki”. Panie Krystyna
Kiełczykowska, Elżbieta Drosio i Jadwiga Świątek pozyskały 5 tys.
zł na zakup maszyn do szycia i materiałów na maseczki ochronne,
w związku z przedłużającym się tym trudnym czasem pandemii.
Organizacją wspierającą realizację tego projektu jest Ochotnicza
Straż Pożarna w Wodyniach.
Wszystkim społecznikom oraz ich organizacjom wspierającym
serdecznie dziękujemy za trud jaki wykonują dla lokalnej społeczności i życzymy dalszych aktywności i sukcesów. W imieniu
laureatów konkursów serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych
mieszkańców gminy Wodynie do pomocy w realizacji zainicjowanych projektów.
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W poszukiwaniu pomysłu –konkurs na nazwę żłobka
W poprzednim numerze naszego Przeglądu Wodyńskiego pisaliśmy o przygotowaniach do rozpoczęcia budowy żłobka w Seroczynie. Dzisiaj, mieszkańcy tej miejscowości
i wszyscy przejeżdżający widzą w jak szybkim tempie inwestycja jest już realizowana.
Mamy wielką nadzieję, że to tempo zostanie utrzymane i założony harmonogram
zostanie w każdym punkcie wypełniony. Ponieważ zaś czas upływa z prędkością niebywałą, to już teraz pojawia się pytanie związane z nazwą dla tego, całkiem nowego
i bardzo ważnego miejsca na mapie naszej gminy. Dobra nazwa, to dobre i ciepłe
skojarzenia. Dobra nazwa, to dobry początek. Pojawił się pomysł, aby ta nazwa była
stworzona przez naszych mieszkańców. Dlatego postanowiliśmy ogłosić konkurs.
W pierwszym etapie konkursu każdy mieszkaniec gminy będzie mógł zgłosić swoją
propozycję poprzez nadesłanie jej na adres gmina@wodynie.eu Powołana Komisja
Konkursowa wyłoni 5 propozycji. Zostaną one poddane ocenie mieszkańców, którzy
w internetowym głosowaniu dokonają wyboru zwycięskiej nazwy dla żłobka w Seroczynie. Jej autor zdobędzie nagrodę, a wszyscy biorący udział w konkursie pamiątkowe
drobiazgi. W ten sposób każdy z nas będzie miał wpływ na finalny efekt: jedni poprzez
pomysł i zgłoszenie, a drudzy przez dokonanie wyboru!
Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego regulamin zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej Urzędu oraz profilu Fb, ale już teraz zachęcamy do
„wakacyjnego ruszania głową” i szukania ciekawych pomysłów, bo być może, to właśnie
Twój pomysł okaże się najlepszy!

Projekty z Wodyn ze wsparciem
Lokalnej Grupy Dzialania
Ziemi Siedleckiej

Pokoloruj

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zakończyła procedurę oceny wniosków w ramach
tegorocznych naborów. Do biura LGDZS wpłynęło łącznie 10 wniosków, w tym dwa z Wodyń.
Pierwszy złożony został przez Gminę Wodynie. W ramach projektu przewiduje się utworzenie
skweru multimedialnego promującego obszar "Krainy nocy i dni”. Drugi wniosek został złożony przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach. Celem
wniosku jest utworzenie „Stanicy wiedzy o obszarze przy kościele parafialnym w Wodyniach”.
Wnioski zostały przekazane już do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
przez biuro LGDZS. Teraz pozostało nam już tylko trzymać kciuki o rychłe zawarcie umów
o dofinansowanie.

Dyzur dzielnicowego
od czerwca we wtorki!
Dzielnicowy gminy Wodynie od czerwca br. pełni dyżury w punkcie przyjęć interesantów
w każdy wtorek w godz. 9.00 - 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43
(sala konferencyjna na I piętrze). W sprawach ważnych mieszkańcy gminy Wodynie mogą
kontaktować się z dzielnicowym pod nr. kom.: 696497229.

Ciekawostka przyrodnicza - wodynski
bocian odczytany na Wegrzech!
Gmina Wodynie od kilku lat corocznie wspiera akację
obrączkowania bocianów. 22 maja jeden z oznakowanych
ptaków został odczytany na Węgrzech przez tamtejszych
ornitologów. Bocian został zaobrączkowany w 2018 roku
w Rudzie Wolińskiej przez p. Ireneusza Kaługę – ornitologa,
założyciela i prezesa Grupy EkoLogicznej, działającej na
rzecz ochrony bocianów na terenie powiatu siedleckiego.

Znajdź nas!
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