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ROK INWESTYCJI DROGOWYCH W GMINIE WODYNIE
Symboliczne otwarcie
wspólnych inwestycji
drogowych
W mroźne, sobotnie przedpołudnie 17
grudnia odbyło się symboliczne otwarcie
inwestycji drogowych w gminie Wodynie.
Świętującą społeczność swoją obecnością
zaszczycili:
- Pani Janina Ewa Orzełowska,
Wicemarszałek Województwa
Mazowieckiego,
- Pan Dariusz Stopa - Starosta
Siedlecki,
- Pan Michał Okniński Wicestarosta Siedlecki.
W wydarzeniu udział wzięli również:
Pan Wojciech Klepacki - Wójt Gminy,
Pan Mirosław Michalczyk - Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi,
Pan Hubert Pasiak, Zastępca Wójta
Gminy, Pani Renata Bareja - Sekretarz
Gminy, Pani Barbara Brodzik - Skarbnik
Gminy, Pani Sylwia Kiełczykowska Kierownik Referatu Inwestycyjno-Gospodarczego, Pan Michał Gajowniczek Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej
Serwis Komunalny z Siedzibą w Wodyniach, reprezentanci sołtysów i mieszkańców.

Wspólna inwestycja Powiatu
Siedleckiego i Gminy Wodynie
W wydarzeniu brały udział władze
Powiatu Siedleckiego, którym wodyńscy
samorządowc y dziękowali za długo
oczekiwaną budowę chodnika w ciągu drogi
powiatowej od Wodyń do Woli Serockiej
przez całą miejscowość oraz pomoc
i partnerską współpracę przy projektach
drogowych w ramach PROW.

PROW 2014-2010
Jedną z najważniejszych informacji dla wodyńskiego
samorządu w mijającym roku było przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020
z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych: Wola
Wodyńska – Oleśnica, Toki – Kamieniec, ulicy Leśnej w Seroczynie, część drogi Ruda Wolińska – Czajków i drogi
w miejscowości Borki w kwocie 1 771 924 zł. Pierwsza z dróg,
którą udało się wykonać dzięki do nansowaniu PROW,
to droga w miejscowości Toki. To na tej drodze, w sąsiedztwie
wzruszonego sołtysa, miał miejsce pierwszy punkt symbolicznego otwarcia.

Do nansowania ze środków związanych Wspólne inwestycje – poprawa
z wyłączeniem z produkcji gruntów
bezpieczeństwa na drogach
rolnych na 2016 rok
Dzięki zrealizowanym inwestycjom podróżowanie
Dzięki uzyskaniu do nansowania w kwocie 110 000 złotych
ze środków związanych z wyłączenia z produkcji gruntów
rolnych udało się wykonać przebudowę ulicy Ogrodowej
w miejscowości Wodynie oraz drogi gminnej w miejscowości
Ruda Szostkowska. Symboliczne przecięcie wstęgi odbyło się
przy zmodernizowanym skrzyżowaniu ul. Ogrodowej z drogą
wojewódzką nr 803.

Aby w naszych słowach i uczuciach
oraz w wymownym geście dzielenia się opłatkiem
wyrażały się wiara, nadzieja, miłość i prawdziwa mądrość!
Niech za przyczyną Bożego Narodzenia
w naszych domach i miejscach pracy
zagoszczą jedność i pokój!
Niech otacza nas miłość i ludzka życzliwość,
dzięki którym łatwiej jest znosić przeciwności losu,
a Nowy Rok 2017 upływa w zdrowiu, szczęściu
i wszelkiej pomyślności!

Wójt Gminy
Wojciech Klepacki

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk

wraz z pracownikami Urzędu Gminy

wraz z Radnymi Gminy

jest
bezpieczniejsze, a lepszy komfort jazdy odczują przede
wszystkim mieszkańcy okolicy. Ich podziękowania i szczere
uśmiechy najbardziej cieszyły samorządowców, którzy
symbolicznie otwierali wspólne inwestycje.
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Jaki był rok 2016 w gminie Wodynie?
Opinia Wójta Gminy
Stara rzymska zasada mówi, że nikt nie może być sędzią
we własnej sprawie. Wiedząc o tym, jak trudno jest zachować
obiektywizm w stosunku do swoich działań, pozwolę sobie wprost
nie odpowiadać na postawione przez Redakcję pytanie. Dla mnie
osobiście był to rok szczęścia rodzinnego i wielu wyzwań
zawodowych. Dochodzą do mnie w większości pozytywne opinie
dotyczące tego, co dzieje się w gminie. Głosy negatywne, w szczególności konstruktywne również są potrzebne i za nie także
dziękuję. Ten się bowiem nie myli, kto nic nie robi. Pełniąc funkcję
Wójta, Burmistrza czy Prezydenta trzeba mieć przeświadczenie
pełnienia służby, dużo pokory i jeszcze więcej szczęścia. Z całą
pewnością ostatnie mi dopisywało, więc zażartuję i powiem,
że ubiegłoroczne życzenia szczęścia na rok 2016 się spełniły.
Bardzo za nie dziękuję!
Podsumowania są dobre, ale ja wolę koncentrować się na
wyzwaniach. Bardzo mnie martwi ujemny przyrost demograczny w naszej gminie. Od lat jest u nas tendencja, że niemal dwa
razy więcej ludzi umiera, niż się rodzi. Jeśli dodamy do tego
migrację młodych do miast, to mamy fatalny obraz gminy, która
powoli wymiera. W roku 1995 liczba mieszkańców gminy, to 5332,
w 2004 – 5002 mieszkańców, dziś jest nas tylko 4475. Niemal
codziennie o tym z moim Zastępcą rozmawiamy. Nie poprawia
nam nastroju fakt, że w całej Polsce nie jest kolorowo. Wydaje się,
że przyjęta przez nas strategia działania jest słuszna i - cierpliwie
wdrażana - powinna przynieść pożądane rezultaty. Na czym ona
polega?

Najkrótsza odpowiedź brzmi: na sukcesywnym poprawianiu
warunków życia w naszej gminie, dzięki czemu staje się
bardziej konkurencyjna. W przyszłym roku spodziewamy się
dużych inwestycji na drodze wojewódzkiej 803 w Rudzie
Wolińskiej i Oleśnicy. Gmina Wodynie dołożyła do nich swój

Opinia Przewodniczącego Rady Gminy
Mija bardzo pracowity dla Samorządu Gminy
Wodynie rok 2016. Koniec roku, to zawsze czas
podsumowań i planów. Dla mnie, jako
Przewodniczącego Rady Gminy Wodynie, to
również okazja do podsumowania połowy
kadencji nowego Wójta Gminy Wojciecha
Klepackiego oraz pracy Rady Gminy.
Pragnę rozpocząć od gorących podziękowań
dla Wójta oraz całej Rady Gminy za dobrą
współpracę i zrozumienie, co jest widoczne
w inwestycjach, jakie zostały wykonane przez
ten okres 2 lat. Cieszy mnie, że obietnice
składane podczas kampanii wyborczej są
spełniane, co faktycznie widoczne jest w terenie naszej gminy. Podkreślaliśmy, iż priorytetem są inwestycje, takie jak: budowa dróg,
kanalizacje, wodociągowanie, remonty szkół,
oświetlenie uliczne, itd. Patrząc na pracę
i zaangażowanie Wójta, który jest tak młodym
człowiekiem i wciąż się uczy, jestem spokojny
i z optymizmem patrzę w przyszłość. Będąc
szczerym, inwestycje, które przez te dwa lata
udało się zrealizować były w planach na całą
kadencję...

niemały wkład (przygotowanie dokumentacji), bowiem zdaje sobie
sprawę, że kluczowy dla wielu mieszkańców jest dobry dojazd do
pracy w Siedlcach. Ponadto wszelkie inwestycje infrastrukturalne:
drogowe, wodociągowe, kanalizacyjne i inne sprawiają, że konkretnym ludziom łatwiej będzie podjąć decyzję o wybudowaniu się czy
pozostaniu na terenie gminy Wodynie. Dodać do tego trzeba dbałość
o wysoką jakość edukacji, czy ciekawą ofertę kulturalną. Wszystko to
sprawia, że nasza gmina oceniana będzie, jako bardziej atrakcyjna
i konkurencyjna.
Myślę, że w tym kontekście łatwiej będzie odpowiedzieć moim
krytykom, którzy pytają o zasadność wielu inwestycji, takich jak:
kosztowny remont drogi w małej wsi Toki lub asfaltowanie drogi
Oleśnica – Wola Wodyńska, którą ktoś krzywdząco określił mianem
„polnej autostrady”. Ponadto chcemy z coraz większą siłą pokazywać
wyjątkowość naszej gminy. Na nowej stronie internetowej witam
czytelników w Naszej Gminie Wodynie, która jest „krainą”
wyjątkową, idealną do wypoczynku i rekreacji, odetchnięcia od
codziennego pędu, zatrzymania się i delektowania pięknem przyrody
i niezwykłej rzeźby krajobrazu, ukształtowanej w dolinach rzek:
Świder i Kostrzyń. Gminie, która jest krainą nowoczesną brakiem
wiatraków, cieszącą się nieskażonym środowiskiem, bogatą
zabytkami, tradycjami historycznymi i kulturowymi, otwartą na
kreatywność, przedsiębiorczość i energię mieszkańców. Piękno
Naszej Gminy docenili twórcy lmu „Noce i dnie”, a jej uroki
podziwiało miliony ludzi na całym świecie, którzy obejrzeli tę jedną
z najważniejszych produkcji w historii Polskiego Kina. Dlatego, mam
nadzieję, z pomocą Programu 500 + uda się odwrócić negatywne
tendencje demogra czne w naszej gminie. Może ona nie być tak
bogata, jak inne gminy, np. sąsiadujące z dużymi miastami. Musi
jednak tętnić życiem i aktywnością, aby w ogóle była. To moje
największe marzenie i cel na kolejne lata pełnienia zaszczytnej
Funkcji Wójta Gminy Wodynie.
Wojciech Klepacki

Myślę, że Pan Wójt, Rada Gminy, a przede wszystkim mieszkańcy
będą zadowoleni i też chyba mile zaskoczeni, że w tej kadencji będzie
zrealizowana rekordowa ilość inwestycji, większych i mniejszych, na
które mieszkańcy czekali od dawna. Podziękowania należą się także
samym mieszkańcom, ponieważ podczas wykonywania inwestycji
jest wiele zrozumienia, np. przesunięcie ogrodzenia, co znacznie
ułatwia prowadzenie rmom wykonywanie prac.
Warto podkreślić, że po raz pierwszy w naszej gminie wprowadzono
fundusz sołecki, gdzie we wszystkich miejscowościach naszej gminy
zostały przyjęte rożnego rodzaju inwestycje, służące mieszkańcom
danej wsi. W ten sposób zapewniamy równomierny rozwój naszej
gminy, bowiem w każdej, nawet najmniejszej miejscowości uda się
każdego roku coś zrobić. Chcę poinformować mieszkańców gminy,
że pomimo bardzo dużej ilości wykonanych inwestycji przez okres
2 lat zadłużenie gminy się nie zwiększyło, wręcz przeciwnie, zmalało.
Niejedna osoba zapyta: „Jak to możliwe, że prowadzone są kolejne
inwestycje i dług maleje?” To zasługa prawidłowo prowadzonej
gospodarce mieniem gminy, której przewodzi Wójt Gminy, który
wykazał się niemal stuprocentową skutecznością w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych, w tym środków unijnych.
Uważam, że jeżeli w takim tempie będą realizowane inwestycje na
terenie gminy, to mogę zapewnić, że obecna kadencja Wójta
Wojciecha Klepackiego oraz Rady Gminy będzie przełomowa
i będzie należała do najbardziej efektywnych, z największą liczbą
inwestycji dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Tego sobie
i Państwu życzę!
Mirosław Michalczyk

Opinia Skarbnika Gminy
Zbliżamy się do zakończenia 2016 roku. Roku, w którym
pozyskano szereg dotacji i środków unijnych na realizację
inwestycji, jak i zadań bieżących.
DO NAJWAŻNIEJSZYCH NALEŻĄ :
- przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW
na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na przebudowę dróg
gminnych: Wola Wodyńska – Oleśnica, Toki – Kamieniec, ulicy
Leśnej w Seroczynie, część drogi Ruda Wolińska – Czajków i drogi
w miejscowości Borki w kwocie 1 771 924 złote,
- uzyskanie do nansowania ze środków związanych z wyłączenia
z produkcji gruntów rolnych na przebudowę ulicy Ogrodowej
w miejscowości Wodynie oraz drogi gminnej w miejscowości
Ruda Szostkowska w kwocie 110 000 złotych,
- pozyskanie szeregu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na do nansowanie rekultywacji gminnego składowiska odpadów
w miejscowości Oleśnica, budowę kącików edukacji ekologicznych
w miejscowościach Ruda Wolińska, Wodynie i Seroczyn,
odbudowę zbiornika wodnego w miejscowości Seroczyn, budowę
ogrodu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Rudzie
Wolińskiej, demontażu i utylizacji pokr yć dachowych
z materiałów zawierających azbest w kwocie 240 873 złote,
- udział w projekcie Szkoła Równych Szans – VI edycja, do którego
przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja, w 100%
nansowany ze środków zewnętrznych, tj. środków budżetu Unii
Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 426 345 złotych,
- udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, który
w 80% nansowany jest z budżetu państwa w kwocie 16 960 złotych.
W mijającym roku realizowano inwestycje, na które pozyskano
do nansowanie, jak i inwestycje nansowane środkami własnymi
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i preferencyjnymi pożyczkami, do których należą:
- wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Oleśnica,

- dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Seroczyn,
Oleśnica, Wola Serocka, Łomnica, Wodynie,
- modernizacja korytarzy i klatki schodowej w Szkole Podstawowej
w Seroczynie,
- przebudowa schodów w Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej,
- modernizacja mieszkania socjalnego w Ośrodku Zdrowia
w Seroczynie,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki,
- modernizacja budynku OSP w miejscowości Kamieniec,
- odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Seroczyn,
- udzielono wsparcia nansowego poprzez wykonanie dokumentacji
technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w miejscowościach Ruda Wolińska i Oleśnica oraz udzielenie dotacji dla
Starostwa Powiatowego w Siedlcach na przebudowę chodnika na
odcinku Wodynie – Wola Serocka, zakup sprzętu ratowniczego dla
OSP w Wodyniach
Tak jak w latach ubiegłych tak i w roku bieżącym wykonano szereg
projektów niezbędnych do ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym
unijne.
MIĘDZY INNYMI WYKONANO PROJEKTY NA:
- przebudowę ulicy Osiedlowej w miejscowości Seroczyn,
- wykonanie audytu i dokumentacji technicznej na odnawialne
źródła energii,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żebraczka,
Rudnik Duży, Rudnik Mały, Kochany.
Pomimo dołożenia wszelkich starań realizacja niektórych zadań
inwestycyjnych sprawiała trudności. Przykładem jest przebudowa
drogi gminnej Wola Wodyńska – Oleśnica, której zakończenie
przesunięto na 2017 rok. Wydatki na zadania bieżące zapewniły
realizację wszystkich zadań statutowych. Przewidywane wykonanie
dochodów planuje się na około 17 500 000 złotych, natomiast
wydatków około 19 000 000 złotych.
Barbara Brodzik
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Gmina Wodynie

4,5 tys. mieszkańców, po kilku miesiącach pro l ma blisko 1000
polubień, a coraz częściej wpisy mają ponad 2 tysiące odsłon.
To pokazuje, jak duża jest potrzeba na taką formę komunikacji.

NOWE NARZĘDZIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE
W 2016 r. wiele się zmieniło w prowadzonej przez nasz
samorząd działalności informacyjno-promocyjnej. Pamiętając
o tym, iż coraz więcej mieszkańców posiada niemal nieograniczony dostęp do internetu, Urząd Gminy zintensy kował
działania, aby poprawić jakość informacji dotyczącej Samorządu
Gminy właśnie w sieci. Po pierwsze, zastąpiono stary, mało
przejrzysty serwis internetowy zupełnie nowym. Mam nadzieję,
że nowa strona internetowa www.wodynie.eu spełni oczekiwania.
Świat się zmienia, korzystamy z internetu wielokrotnie w ciągu
dnia, w najróżniejszych sytuacjach. Coraz częściej chcemy
załatwić sprawę bez przychodzenia do urzędu, nawet z wykorzystaniem telefonu. Obserwacja ta była podstawowym wyznacznikiem przy tworzeniu nowego serwisu. Strona miała być przede
wszystkim praktyczna i przejrzysta. Ważne również, aby była
atrakcyjna wizualnie i merytorycznie, dostosowana do urządzeń
mobilnych i spełniała wszelkie wymogi formalno-prawne.
Zapewne można mieć do niej uwagi, ale mam nadzieję, że wymienione kryteria udało się spełnić.

CZY WIESZ, ŻE …
Przedstawiamy Państwu kilka aktualnych
informacji dotyczących naszej gminy:
Wyszczególnienie

Jednostka miary

Jednostka miary

Powierzchnia

km

115,7

Liczba mieszkańców
na dzień 15.12.2016 r.
Liczba urodzeń
w 2016 r.
Liczba zgonów
w 2016 r.
Liczba sołectw
Liczba
szkół podstawowych
publicznych
Liczba szkół
gimnazjalnych publicznych
Liczba przedszkoli
publicznych
Liczba budynków pełniących
funkcje kulturalne, w tym świetlic
i domów kultury
Liczba strażnic OSP
Liczba organizacji
pozarządowych,
zarejestrowanych w KRS

4 475

osoba

osoba

36

65

osoba

24

szt.

szt.

3

szt.

2

szt.

2

szt.

15

szt.

13

szt.

18

Liczba organizacji
pozarządowych, zarejestrowanych
w innych rejestrach

szt.

Frekwencja podczas ostatnich
wyborach prezydenckich

liczba głosujących/liczba
osób uprawnionych
(%)

1 947 / 3 779
(51,52%)

Frekwencja podczas ostatnich
wyborach do parlamentu

liczba głosujących/liczba
osób uprawnionych
(%)

1 587 / 3 775
(42,04%)

Frekwencja podczas ostatnich
wyborach samorządowych

liczba głosujących/liczba
osób uprawnionych
(%)

2 194 / 3 730
(58,82%)

Frekwencja podczas
ostatnich wyborach sołtysów

liczba głosujących/liczba
osób uprawnionych
(%)

734 / 3 733
(19,66%)
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Wodynie informuje,

że do dnia 30 grudnia 2016 r.
w Urzędzie Gminy Wodynie pok. nr 9 będą przyjmowane
wnioski od mieszkańców gminy o udzielenie do nansowania
na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy
Wodynie.
Dodatkowych informacji udziela pracownik:
Katarzyna Gil, tel. (25) 631 26 58 w. 37
Wniosek wraz z załącznikami do pobrania w Urzędzie Gminy
w Wodyniach lub na stronie internetowej: www.wodynie.eu

Na pewno cieszy fakt, że usługę przygotowania nowego,
o cjalnego serwisu internetowego gminy Wodynie wykonał
mieszkaniec naszej gminy, nie zaś zewnętrzna rma za „kosmiczne” wynagrodzenie. Serdecznie mu za to dziękuję oraz za codzienne wsparcie, jakie świadczy pracownikom Urzędu.
Ponadto od kilku
miesięcy
funkcjonuje
w zupełnie
odmienionej
odsłonie Biuletyn
Informacji
Publicznej oraz
o cjalny pro l na
Facebook-u
o nazwie: „Gmina
Wodynie”.
Na pewno dla wielu zaskoczeniem była od początku ogromna
popularność naszego pro lu. W gminie liczącej łącznie mniej niż

Łącznie mamy więc 3 różne narzędzia informacyjne, skierowane
do osób korzystających z sieci, jednak wszystkie bardzo potrzebne
i dopełniające się. Mam nadzieję, że przypadły Państwu do gustu.
Jednocześnie uprzejmie proszę o sugestie i uwagi, które mogą
pomóc w dalszemu doskonaleniu naszej działalności informacyjnej i promocyjnej. Można je kierować do mnie bezpośrednio
bądź do Zastępcy Wójta, Huberta Pasiaka, który koordynuje
działalność informacyjną i promocyjną Samorządu Gminy
Wodynie.
Wojciech Klepacki
Wójt Gminy

PIERWSZY ROK Z FUNDUSZEM SOŁECKIM
Rok 2016, to w pewnym sensie rok historyczny. Rada Gminy oddała do bezpośredniej dyspozycji sołectw środki nansowe wyodrębnione
w budżecie na 2017 r. Decyzje dotyczące wydatkowania tych środków mieszkańcy podejmowali podczas zebrań wiejskich.
W okresie od lipca do września takie zebrania odbyły się w każdym sołectwie. W połowie sołectw decyzje zapadły już podczas pierwszego
zebrania, a w pozostałych istniała konieczność ponownego spotkania. Każde przedsięwzięcie miało swoich zwolenników, jak i przeciwników,
ostatecznie jednak wszystkim sołectwom udało się podjąć decyzję. Wnioski zostały uchwalone i złożone do Wójta Gminy Wodynie w terminie
do 30 września i zostały rozpatrzone pozytywnie, nie zawierały błędów formalnych oraz spełniały kryteria opisane w Ustawie o funduszu
sołeckim z dn. 21 lutego 2014 r. Kolejnym krokiem będzie uwzględnienie realizacji przedsięwzięć w projekcie budżetu Gminy Wodynie
na rok 2017.

Poniżej przedstawiamy zestawienie przedsięwzięć do wykonania w przyszłym roku w ramach funduszu sołeckiego:
Kwota do nansowania
ze środków z funduszu sołeckiego

SOŁECTWO

Borki

Wymiana drzwi i okien wraz z parapetami wewnętrznymi, zakup piecyka oraz wymiana instalacji elektrycznej
w świetlicy wiejskiej w Borkach.

Brodki

Zakup kosiarki i kosy spalinowej oraz paliwo. Zakup mundurów dla OSP Brodki. Organizacja Dnia Dziecka. Żwirowanie dróg gminnych.

9 759,18 zł

Budy

Postawienie wiaty autobusowej przy drodze gminnej nr 558.

7 688,10 zł

Czajków

Remont w budynku po byłej szkole w Czajkowie.

Helenów

Wznowienie granic drogi gminnej nr 239. Odkrzaczanie drogi gminnej nr 361216W.

7 280,16 zł

Jedlina

Wymiana dwóch przepustów na drodze gminnej nr 457 wraz z kołnierzami wykończeniowymi. Odkrzaczanie dróg.

9 351,24 zł

Kaczory

Postawienie wiaty autobusowej przy drodze gminnej nr 66.

Kamieniec

Wymiana drzwi i okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu.

Kochany

Postawienie lustra przy drodze gminnej nr 46. Zakup tłucznia na gminne drogi.

Kołodziąż

Remont kapliczki na działce gminnej nr 298. Zakup sprzętu bojowego dla OSP Kołodziąż.

13 681,68 zł

Łomnica

Zakup materiałów na remont budynku świetlicy wiejskiej w Łomnicy.

10 135,74 zł

Młynki

Postawienie nowej wiaty autobusowej przy drodze gminnej nr 630.

Oleśnica

Oczyszczenie i odmulenie basenu strażackiego. Zakup materiałów na ogrodzenie basenu strażackiego. Zakup materiałów na wiatę na terenie
boiska Kolektyw Oleśnica. Zakup sprzętu do nawodnienia boiska. Zakup sprzętu sportowego.

18 357,30 zł

Ruda Wolińska

Wznowienie granic i wykonanie ogrodzenia działki nr 281/9.

11 171,28 zł

Rudnik Duży

Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Rudniku Dużym. Postawienie kominka w świetlicy wiejskiej. Postawienie wiaty blaszanej.

10 857,48 zł

Rudnik Mały

Zakup materiałów na wykonanie ocieplenia i podbitki na garażach OSP Rudnik Mały.

10 072,98 zł

Seroczyn

Dobudowa urządzeń na placu zabaw na działce gminnej nr 337/1. Zakup sprzętu dla OSP w Seroczynie.

28 838,22 zł

10 700,58 zł

10 324,02 zł

7 531,20 zł
13 995,48 zł
7 625,34 zł

9 821,94 zł

Soćki

Remont w świetlicy wiejskiej w Soćkach.

Szostek

Uregulowanie szerokości pasa drogi gminnej nr 337. Żwirowanie dróg gminnych.

Toki

Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw na działce nr 255/3. Dostawienie urządzeń na placu zabaw.

Wodynie

Projekt dobudowy oświetlenia na ul. Północnej. Utwardzenie części drogi gminnej nr 619. Zakup materiałów na remont świetlicy
wiejskiej w Wodyniach.
Projekt dobudowy oświetlenia na drodze Wodynie-Kołodziąż nr DP 3649. Udrożnienie przepustu w drodze gminnej nr 266
wraz z odkrzaczaniem rowu. Żwirowanie dróg gminnych.

24 915,72 zł

Wola Wodyńska

Wykonanie ogrodzenia terenu OSP w Woli Wodyńskiej. Zakup roślin w celu wykonania nasadzeń przy świetlicy wiejskiej w Woli Wodyńskiej.

18 639,72 zł

Żebraczka

Postawienie wiaty drewnianej na działce nr 104. Zakup materiałów na utwardzenie terenu pod wiatę.

12 583,38 zł

Wola Serocka

9 445,38 zł
10 575,06 zł
7 531,20 zł
10 951,62 zł

Przygotowała: Renata Maciejewska - referent ds. funduszu sołeckiego i gospodarki komunalnej

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY WODYNIE
Gmina Wodynie przystąpiła do opracowania dokumentu pt.
„Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wodynie”. Przygotowanie Programu pozwoli gminie na prowadzenie długofalowych działań, zmierzających do poprawy warunków i jakości
życia jej mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów,
w których stwierdzono stany kryzysowe z wykorzystaniem
środków nansowych Unii Europejskiej.
Rewitalizacja jest złożonym, kompleksowym procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych
poprzez działania całościowe, integrujące interwencję na rzecz
społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki oraz
skoncentrowane terytorialnie. Działania te realizowane są w sposób zaplanowany oraz zintegrowany, poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja jest przeprowadzana przez osoby zaangażowane w życie i rozwój gminy, przy znaczącym udziale lokalnej
społeczności, czyli mieszkańców gminy Wodynie.
Stanem kryzysowym określa się koncentrację negatywnych
zjawisk społecznych wraz z towarzyszącymi im negatywnymi
zjawiskami w jednej lub kilku z następujących sfer: gospodarczej,
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.
Obecnie Urząd Gminy prowadzi badanie, którego celem jest
poznanie opinii mieszkańców gminy Wodynie na temat
aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji, problemowych
obszarów gminy oraz oczekiwanych działań, mających na celu ich

ożywienie społeczno-gospodarcze. Ankieta jest dostępna na
stronie internetowej www.wodynie.eu.

Dzięki przeprowadzanej diagnozie stanu gminy Wodynie
możliwe będzie wskazanie obszarów zdegradowanych, czyli
takich, na których zidenty kowano stan kryzysowy. Po tym
nastąpi wyznaczenie obszaru rewitalizacji, obejmującego całość
lub część obszaru zdegradowanego. Na obszarze rewitalizacji
prowadzone będą przedsięwzięcia rewitalizacyjne.
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DNI GMINY WODYNIE 2016
„Noce i dnie”, to jeden z motywów przewodnich działań kulturalnych i społecznych, prowadzonych na terenie gminy Wodynie w 2016 r. Plener
fotogra czny, szkolenia kulinarne, spotkania międzypokoleniowe, konkurs literacki, rajd rowerowy, to tylko nieliczne z nich! Najbardziej widoczne
wydarzenie, promujące naszą gminę poprzez słynną ekranizację powieści Marii Dąbrowskiej, były Dni Gminy Wodynie.
Pierwszym dniem tych obchodów była sobota, 23 lipca.
Około godziny 15.00, w naszej sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury rozpoczął się „Wieczór
wspomnień Nocy i dni”. Wzięli w nim udział przede
wszystkim członkowie TPZW, UTW oraz goście
ze Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Radzymińskiej.
Wszystkich gości powitali p. Janusz Eleryk i Zastępca Wójta
Gminy Wodynie p. Hubert Pasiak. Powitalne słowa do gości
skierowała również p. Henryka Wysocka. Poezją powitała
wszystk ich p. Halina Pietrasi k, a śpie wem z esp ół
„Wolenianki”. Piękny recital zaprezentowała również Patrycja
Wróbel.
Następnie odbyła się projekcja lmu „Po drugiej stronie
kamery”, zrealizowanego przez Lidię Loth, który niezwykle
ciekawie formie ukazuje kulisy realizacji obrazu „Noce i dnie”.
Po chwili odpoczynku i rozmów „przy kawie” zaczęły się
wspomnienia… Na tę część spotkania przybyła również
„Barbara Niechcic” – czyli jedna spośród Radzyminianek
w pięknej stylizacji. Jako pierwszy wspominał p. Janusz
Eleryk. Pięknie opowiadała również p. Danuta Barej. Oboje są
mieszkańcami Seroczyna, więc ich wspomnienia „Serbinowa”
brzmiały bardzo sentymentalnie. Podobnie jak słowa
p. Henryki Kublik. Pokazana została również krótka
prezentacja „Noce i dnie – obsada aktorska”, która
przypomniała niezapomniane kreacje aktorów występujących
w lmie.
Uwieńczeniem wieczoru był koncert muzyki poważnej
„Zaduma dźwiękiem wyczarowana…”, który rozpoczął się
o godz. 20.00 w Kościele Para alnym w Seroczynie. Wystąpili
w nim: kwartet smyczkowy „Aleksandria”, pianista Krzysztof
Prokurat oraz Natalia Kordecka (sopran). Koncert
przygotował i poprowadził Janusz Eleryk. Kościół wypełniły
najpierw piękne dźwięki, a następnie głośne oklaski licznie
zgromadzonych słuchaczy. Zaduma została wyczarowana…

Sobota skończyła się dosyć późno, a niedziela rozpoczęła
się wcześnie: już od ósmej rano trwały przygotowania do
Festy nu Rodzinnego, któr y miał rozpocz ąć się
o godz. 14.30 w wodyńskim Parku.

Wcześniej swoje plany realizowało Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej i nasi seniorzy, którzy
wraz z gośćmi z Radzymina dzień rozpoczęli udziałem
w porannej Mszy Świętej w Kościele Para alnym w Wodyniach. Wystąpili w pięknych strojach stylizowanych na
epokę „Nocy i dni”. Po nabożeństwie udali się w podróż do
„Serbinowa”, a drogę pokonali konnymi bryczkami.
W seroczyńskim kościele zespół „ Radzyminianka”
zaprezentował swój repertuar, po czym seniorzy udali się na
obiad w Zespole Szkół w Seroczynie.
A tymczasem w Wodyniach, o godz. 14.00, na scenie
Am teatru pojawił się prowadzący imprezę Janusz Eleryk,
a zaraz po nim pierwsi artyści. Na początku pięknie
zaprezentowały się dzieci z wodyńskiego przedszkola,
a po nich super występ wykonali ich tylko nieco starsi koledzy
ze Szkoły Podstawowej w Wodyniach. Było głośno,
było radośnie, było super! Wprowadzeniem do o cjalnego
rozpoczęcia uroczystości był z kolei Polonez w wykonaniu
uczniów ze szkoły w Rudzie Wolińskiej. Bardzo dziękujemy
i dzieciom, i opiekunom, że mimo czasu wakacji zechcieli
przygotować swoje piękne prezentacje!
No i nadszedł czas o cjalnego rozpoczęcia. Pan Wójt
Wojciech Klepacki powitał wszystkich zebranych i w kilku
zdaniach przybliżył istotę Dni Gminy Wodynie oraz
wykorzystania w tych obchodach wątku związanego z lmem
„Noce i dnie'. Głos zabrali również: Starosta Siedlecki Pan

Dariusz Stopa oraz Wójt Gminy Skórzec Pan
Stanisław Kaliński. W tym momencie rozpoczęła się część
Festynu nawiązująca do wspomnianego już lmu „Noce
i dnie”. Na scenie, w pięknie ustylizowanych strojach, pojawił
się zespół „Radzyminianka” działający przy Stowarzyszeniu
Seniorów Ziemi Radzymińskiej, który zaprezentował
sentymentalne i nostalgiczne utwory. Występ seniorów
zakończył się wspólnym walcem na scenie i proscenium! Było
to piękne wprowadzenie do sceny „Nenufary”, która została
przedstawiona nad stawem, tuż przy parku. Trzeba w tym

miejscu wyraźnie podkreślić, że nie była to próba
poprawiania dobrego, a tylko sentymentalna
i symboliczna „podróż w czasie”, i przypomnienie
najbardziej chyba kojarzonej sceny lmu „Noce i dnie”.
Inscenizacja udała się doskonale, co pokazują również piękne
ujęcia fotogra czne.
Nie tylko deski sceniczne były tego dnia miejscem
atrakcyjnym. W całym parku działo się naprawdę wiele!
W pięknie ustylizowanym miejscu odbywało się czytanie
powieści Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”. Wielu gości
skorzystało z tej możliwości i przysiadło na chwilę
w wygodnym fotelu, aby przeczytać krótki fragment i zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie. Stylizację miejsca zapewniła Pani
Katarzyna Markiewicz. Tuż obok usytuowana była
piękna wystawa fotogra czna, owoc sesji, która odbyła
się tydzień wcześniej.
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Swoje stoiska miały Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie SOKIAL oraz TPZW. Odbywał się również pokaz
„gotowania na żywo” przygotowany i przeprowadzony
przez p. Małgorzatę Borkowską ze Szlaku Kulinarnego
Mazowiecka Micha Szlachecka. Dzieci miały z kolei dosyć
duży wybór kolorowych, nadmuchanych atrakcji.
A na scenie pojawiali się kolejni wykonawcy! Grupa „Lolek
Orkiestra” prezentowała swoje świetne programy:
sarmacki, huculski, włoski i latynoski. Piękne stroje i jeszcze
piękniejsze wykonania znanych przebojów sprawiały, że widownia
„ruszała w tany”. Śpiewali również artyści – krajanie: zespoły
ludowe „Wolenianki” i „Młynarzanki” oraz zespoły wokalne
ze szkoły w Rudzie Wolińskiej i z naszego Ośrodka. Pięknie
zaśpiewała również Patrycja Wróbel.
Fantastyczne były również pokazy trialu motocyklowego
zaprezentowane przez niesamowitego Podhalańczyka – Przemka
Kaczmarczyka. Przemek najpierw wjechał swoim motorem
na scenę, a potem w asyście ekipy motocyklowej prowadzonej przez
p. Dariusza Wicińskiego udał się na płytę boiska. Przemek dwa razy
zaprezentował wodyńskiej publiczności swoje perfekcyjne
panowanie nad motocyklem. I dwa razy otrzymał w nagrodę wielkie
brawa! Podobnie było w przypadku grupy Jump Fire. Kacper
z kolegami, odziani w buty na sprężynach (skyrunner), wyczyniali
prawdziwe, akrobatyczne cuda! Ręce same składały się do oklasków!
Wcześniej ekipa Kacpra, na zwykłych szczudłach, zabawiała widzów
swoimi animacjami.
Wielką sprawność zademonstrowali również druhowie z OSP
Wodynie, którzy przeprowadzili pokaz ratownictwa drogowego.
Pokaz „na żywo” komentował Paweł Kulicki z KM PSP
w Siedlcach. Pokaz był możliwy dzięki współpracy z Kołem
Krwiodawców „Pszczółka” i sponsorom, którzy dostarczyli dwa
samochodowe wraki.
Podczas Festynu nastąpiło również ogłoszenie wyników
konkursów: literackiego i reporterskiego oraz wręczenie nagród.
Pani Dorota Pankowska przedstawiła werdykty Komisji
Konkursowych. Pierwsze miejsce w konkursie literackim zdobył

Konrad Maciejewski, a w konkursie reporterskim Aneta
i Adam Wideń scy . B a r d z o m i ł y m m om e n te m b y ł y
podziękowania, które Seniorzy z Radzymina przygotowali dla
gospodarzy. Z kolei nasi Seniorzy podarowali swoim przyjaciołom
obraz „Dwór w Serbinowie” namalowany przez p. Kazimierza
Olejnika.
No i wreszcie nadszedł nał! Na scenie pojawił się zespół
SKANER! Robert Sasinowski wraz z tancerzami zagrali super
koncert i nawet najbardziej opornych porwali w podróż „Pociągiem
do gwiazd” dając im jeszcze przy okazji „Nadzieję” na wielki bal, no
„Bo sobota…”! Pod sceną zrobiło się tanecznie, głośno i naprawdę
gorąco! Tutaj trzeba obiektywnie przyznać, że dla niektórych chyba
trochę zbyt gorąco…
A na koniec niesamowite widowisko ognia, czyli kolejny popis
grupy Jump Fire. Ponieważ zdążył już zapaść zmrok wrażenia
były naprawdę niesamowite! Dynamiczne widowisko przy super
muzyce! Wielkie brawa!
Około godziny 21.45 impreza została uznana za zakończoną.
W zasłyszanych opiniach bardzo często pojawiał się motyw: „Było
super!” Bardzo nas to cieszy, bo naprawdę wiele czasu, wysiłku

i pracy poświęciliśmy na poukładanie i „ogarnięcie” tych
dwóch dni.
Warto podkreślić ogromne zaangażowanie członków TPZW
i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w przygotowanie obchodów.
Podobnie LGD Ziemi Siedleckiej i Stowarzyszenie SOKIAL
z Krzeska. Jesteśmy również bardzo wdzięczni sponsorom, do
których skierowaliśmy imienne podziękowania, a w tym miejscu
jeszcze raz chcemy wyrazić naszą ogromną wdzięczność za Państwa
życzliwość i wsparcie!
[EJ]

Zdjęcie z warsztatów fotograﬁcznych z Michałem Buddabar, wykonane
średnioformatowym aparatem przez samego mistrza.

OPINIA WÓJTA GMINY WODYNIE,
WOJCIECHA KLEPACKIEGO
Zadaliśmy Panu Wójtowi pytanie: „Można pokusić się o stwierdzenie, że to był rok pod hasłem „Noce i dnie” w gminie Wodynie. Skąd
ten pomysł na tworzenie oferty kulturalnej i promocję gminy?”. Oto,
co odpowiedział:
Gmina Wodynie mogłaby słynąć z tego, że dzięki swemu położeniu,
ukształtowaniu terenu oraz posiadaniu historycznych obiektów stała
się doskonałym miejscem do nakręcenia przez Jerzego Antczaka
lmu pt. "Noce i dnie”. Minęła okrągła, 40. rocznica nakręcenia
lmu, a czas nieubłaganie zaciera ślady. Odchodzą od nas kolejne
osoby, które brały udział w powstaniu produkcji, zacierają się
wspomnienia. Wydaje mi się, że dotąd ani kolejne władze gminy, ani
organizacje pozarządowe nie zrobiły ze słynnej produkcji
odpowiedniego użytku. Jako społeczność nie wykorzystaliśmy
świetnej szansy do promocji naszej gminy oraz ożywienia
działalności kulturalnej i społecznej, poprzez kultywowanie pamięci
lmu. Dlatego bardzo mnie cieszą kolejne inicjatywy pod tytułem:
„Noce i dnie”, które są realizowane na naszym terenie. Dodatkową
radość sprawia fakt, że nie tylko Gminny Ośrodek Kultury jest ich
inicjatorem. Ogromne podziękowania należą się Towarzystwu
Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej i całemu środowisku, z którym
współpracuje ta organizacja (wiem o silnej współpracy z seniorami
z Radzymina, Radomyśli, Mordów czy Zbuczyna). Zrealizowany
został projekt grupy nieformalnej o znamiennym tytule „Sami
zadbamy o Noce i Dnie”, przy wsparciu TPZW, do nansowany ze
środków FIO Mazowsze Lokalnie w kwocie 4000 zł. Ponadto objąłem
honorowym patronatem i wspierałem projekt „Noce i dnie łączą
pokolenia”, które zrealizowało partnerstwo stowarzyszenia SOKIAL
w Krzesku, GOK-u Wodynie oraz rmy Dworskie Smaki. W projekcie prowadzone były działania mające na celu integrację
międzypokoleniową w obszarze kultury. Odbywały się liczne
szkolenia, pokazy kulinarne, plener fotogra czny, konkursy, rajdy.
Powstała wystawa fotogra i, która już wkrótce na stałe znajdzie się
w murach Urzędu Gminy i upiększy jego korytarze. Z tego co wiem,
na wyżej wymienione projekty organizacjom udało się pozyskać
środki w wysokości grubo ponad 10 tys. zł. Samorząd Gminy
Wodynie w ramach programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi wsparł dodatkowo TPZW. Kolejne projekty,
napisane przez mojego Zastępcę już czekają na rozstrzygnięcie.
Wnioski planują również składać same organizacje. To bardzo
dobrze, bowiem planujemy przeznaczyć spore środki na zakup
witaczy, które przy drogach wojewódzkich będą promować naszą
gminę właśnie poprzez „Noce i dnie”. W ślad za taka promocją
muszą iść kolejne inwestycje i projekty społeczne. Podsumowując
można stwierdzić, że rok 2016 udowodnił nam wszystkim, że można
(za stosunkowo niewielkie pieniądze) skutecznie wykorzystać
potencjał lmu „Noce i dnie” do promocji marki „Moda na
Mazowsze”. Mam nadzieję, że przerodzi się to w modę na gminę
Wodynie!

Nr 6/2016 (grudzień 2016)

POMOC SPOŁECZNA
ANONIMOWI ALKOHOLICY - WSTYD CZY SZCZĘŚCIE?
Istnieje wiele poglądów na to, czym właściwie jest alkoholizm.
Najbardziej sensowne określenie, przyjęte też przez AA, określa
alkoholizm jako chorobę postępującą, z której nigdy nie można
się wyleczyć, ale którą można powstrzymać. Wielu AA uważa
także, że choroba ta jest połączeniem uczulenia zycznego na
alkohol z psychiczną obsesją picia, której nie można
przezwyciężyć samą siłą woli i to bez względu na konsekwencje
picia. W AA przyjęto pogląd, że alkoholicy to ludzie chorzy,
którzy mogą wrócić do zdrowia zycznego i psychicznego, o ile
zastosują się do prostego programu, który już został skutecznie
wypróbowany przez ponad milion mężczyzn i kobiet. Nie ma nic
moralnie złego w fakcie, że jest się chorym na chorobę, którą
nazywa się alkoholizmem. W chorobie tej wolna wola nie ma nic
do rzeczy, ponieważ chory utracił panowanie nad alkoholem.
Ważne jest, aby przyjąć ten fakt do wiadomości i skorzystać
z możliwej do uzyskania pomocy. Trzeba też chcieć od tej choroby
się uwolnić. Doświadczenie dowodzi, że program AA daje dobre
wyniki u tych wszystkich alkoholików, którzy szczerze chcą
przestać pić; nie skutkuje zazwyczaj wobec tych, którzy nie są
całkowicie gotowi skończyć z piciem.

Kim są Anonimowi Alkoholicy ?
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy
dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby
rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa
we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych
składek ani opłat, AA są samowystarczalni, poprzez własne
dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą,
wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją,
nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera, ani nie
zwalcza żadnych poglądów. Podstawowym celem jest trwać
w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.
Uczestnicy AA są ludźmi, którzy przekonali się i przyznali, że
nie panują nad alkoholem. Dowiedzieli się, że muszą żyć bez
niego, jeżeli chcą uniknąć problemów w swoim życiu i bliskich.
Wśród uczestników AA znajdują się ludzie w bardzo różnym
wieku, o różnym statusie społecznym, ekonomicznym
i kulturowym. Niektórzy pili przez wiele długich lat, zanim
zrozumieli, że nie radzą sobie z alkoholem. Inni mieli szczęście,
że ktoś pomógł im już w początkach kariery alkoholowej
zorientować się, że alkohol wymknął im się spod kontroli. Każdy
członek grupy AA ma tylko jeden cel utrzymać własną trzeźwość i
pomagać tym, którzy zwracają się o pomoc w osiągnięciu
trzeźwości. Członkowie grupy nie narzucają innym swoich
doświadczeń związanych z piciem, ale chętnie dzielą się, gdy ktoś
o to poprosi. Jak podają różnorodne były skutki ich picia. Wielu
z nich zamieniło się w ludzkie wraki, zanim poprosili o pomoc.
Niektórzy stracili rodzinę, majątek i godność. Staczali się do
rynsztoka w różnych miejscach. Część z nich w kółko lądowała
w szpitalu lub powracała za mury więzienia. Dopuszczali się
poważnych wykroczeń - przeciw społeczeństwu, przeciw swoim
rodzinom i pracodawcom, a nawet przeciw samym sobie. Ale są
i tacy, którzy nigdy nie tra li do szpitala czy więzienia ani nie
stracili przez picie swojej pracy lub rodziny. W pewnym
momencie jednakże dotarli do punktu, w którym uświadomili
sobie, że alkohol przeszkadza im normalnie żyć. Kiedy zaś
odkryli, że nie umieją żyć bez niego, poszukali pomocy w AA.
W AA jednoczy wspólny problem - alkohol. Grupa osób
wspólnie spotykając i rozmawiając ze sobą jest w stanie zachować
trzeźwość i uwolnić się od przymusu picia. Program AA, który
jest przerabiany na mitingach działa w odniesieniu do wszystkich, którzy uczciwie i szczerze pragną zaprzestać picia.
Pracować nad Programem AA, to znaczy pracować nad Krokami.
Cały program Dwunastu Kroków wymaga stałego i osobistego
wysiłku w stosowaniu się do jego zasad i ma na celu zmianę
określonych nawyków, utartych schematów myślenia i zmianę
dotychczasowego oglądu siebie i świata. Praca nad Krokami
pozwala osiągnąć trzeźwość i trwać w niej. Program 12 Kroków
Anonimowych Alkoholików znajduje także zastosowanie
w codziennym życiu poza Wspólnotą AA - część Kroku
Dwunastego mówi... i stosować te zasady we wszystkich swoich
poczynaniach. Wiele ludzi nie będących alkoholikami uważa,
że w rezultacie stosowania Dwunastu Kroków zdołali rozwiązać
wiele innych problemów życiowych. Dwanaście Kroków, to droga
do szczęśliwego i wydajnego życia dla wielu ludzi, zarówno
alkoholików, jak i nie alkoholików. Grupy AA funkcjonują
zazwyczaj przy para ach, poradniach odwykowych, stowarzyszeniach. W gminie Wodynie w 2016 r. próbę utworzenia
grupy wsparcia podjęło Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem
"Szansa", póki co, bezskutecznie.

Czy alkoholik może kiedykolwiek
wrócić do "normalnego picia" ?
Na tyle, na ile można to określić, wiemy, że kto raz stał się
alkoholikiem, pozostanie nim do końca życia. Sam fakt
zaprzestania picia na kilka miesięcy, a nawet na wiele lat, nie
oznacza, że alkoholik będzie mógł pić "normalnie" lub
towarzysko. Kiedy raz ktoś przekracza punkt krytyczny
pomiędzy nadmiernym piciem a nieodpowiedzialnym
alkoholizmem, nie ma dla niego odwrotu. Po pewnym okresie
niepicia alkoholikowi może się wydawać, że może już wypić

Dlaczego wydaje się, że AA
nie skutkuje wobec niektórych
ludzi ?

kilka piw czy parę kieliszków
lekkiego wina, na przykład tylko
przy posiłkach. Ale niestety
- mimo wszelkich starań i wys i ł k ó w z j e g o s t r o ny, a b y
zakreślić sobie granice picia
- już wkrótce wraca do dawnego
modelu nadmiernego picia.
Odpowiedź, oparta na doświadczeniu Anonimowych
Alkoholików, jest następująca:
jeżeli jesteś alkoholikiem, nigdy
nie będziesz w stanie kontrolować swego picia w dłuższym
o k re s i e c z a s u ! Ma s z d w a
wyjścia: pić dalej i pozwolić, aby
alkohol kompletnie zrujnował
twoje życie, albo przestać pić
i starać się rozwijać nowy sposób konstruktywnego życia
w trzeźwości.

Odpowiedź jest następująca: AA skutecznie
oddziałuje jedynie na tych, którzy przyznają się
sami, że są alkoholikami i szczerze pragną przestać
pić, i którzy potra ą zawsze pamiętać o tym jako
o najważniejszej sprawie w życiu. AA zazwyczaj nie
skutkuje wobec tych mężczyzn i kobiet, którzy
mają wątpliwości, czy są rzeczywiście alkoholikami
i trzymają się nadziei, że kiedyś znowu będą mogli
pić w sposób kontrolowany. Większość autorytetów naukowych w zakresie alkoholizmu
twierdzi, że żaden alkoholik nigdy nie może wrócić
do "normalnego" picia. Alkoholik musi uznać ten
oczywisty fakt i zaakceptować go. A w ślad za uznaniem i akceptacją musi iść szczera chęć zaprzestania picia. Niektórzy, po pewnym okresie
pobytu
w AA, zapominają o tym, że są alkohoKrystyna Chojecka
likami ze wszystkimi tego konsekwencjami. To, że
nie piją, wywołuje w nich nadmierną pewność
siebie, która prowadzi do eksperymentowania z alkoholem
n a n o w o. W pr z y p a d ku a l k o h o l i k ó w w y n i k t a k i e g o
Otwarte spotkanie grupy AA to takie, na które może przyjść
eksperymentowania jest łatwy do przewidzenia: toczą się dalej
każdy, kto chce: zarówno alkoholik, jak i nie alkoholik. Jedyny
po równi pochyłej alkoholizmu.
wymóg to zachowanie anonimowości osób i zdarzeń zasłyszanych
przygotowała: Chojecka Krystyna,
w trakcie uczestniczenia - poza miejscem spotkań.
specjalista pomocy o arom przemocy
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich"Po-Mocni"
źródło: www.aa.org.pl, www.aa.irlandia.com
Spotkanie zamknięte jest przeznaczone dla członków tej grupy
oraz dla członków innych grup AA. Celem spotkania
zamkniętego jest stworzenie uczestnikom możliwości omawiania
tych problemów, związanych z piciem, które są zrozumiałe
Przeczytaj więcej na:
jedynie dla alkoholika. Spotkania te mają charakter roboczy
i wszyscy uczestnicy zachęcani są do zabierania głosu.

Co to jest spotkanie otwarte ?

Co to jest spotkanie zamknięte ?

Czy mogę przyprowadzić
na spotkanie AA krewnych
lub znajomych ?
Każdy zainteresowany wspólnotą AA, bez względu na to czy jest
członkiem wspólnoty, czy nie, jest mile witany na otwartych
spotkaniach AA. Najlepiej skontaktować się bezpośrednio
z grupą AA i dowiedzieć się, jakie w niej panują zwyczaje.
Szczególnie nowicjuszom zaleca się, aby przyprowadzali na te
spotkania swoje żony, mężów lub przyjaciół, ponieważ
zrozumienie przez nich programu AA może mieć ogromne
znaczenie dla alkoholika w osiągnięciu przez niego trzeźwości
i trwaniu w niej. Wielu małżonków uczęszcza na spotkania
otwarte systematycznie, biorąc aktywny udział w zajęciach grupy
AA. Należy pamiętać, że spotkania zamknięte są przeznaczone
wyłącznie dla alkoholików.

Co to są " wpadki"?
Zdarza się, że osoba, która dzięki AA odzyskała trzeźwość, upija
się. W AA takie upicie nazywa się „zapiciem” lub „wpadką”. Taka
"wpadka" może mieć miejsce w pierwszych tygodniach lub
miesiącach trzeźwości, ale także i po wielu latach niepicia. Prawie
wszyscy członkowie AA, którzy mieli "wpadkę", przyznają,
że miała ona konkretną przyczynę. Ludzie ci zapomnieli,
że przyznali się do bezsilności wobec alkoholu i nabrali
przesadnej pewności, że potra ą kontrolować picie. Inni zaczęli
opuszczać spotkania i przestali kontaktować się z innymi
członkami AA. Czasem pozwolili sobie zaangażować się
nadmiernie w działalność zawodową lub życie towarzyskie
zapominając, że najważniejsze jest zachowanie trzeźwości.
Pozwalali sobie na nadmierne zmęczenie i pochwyceni przez
swoje emocjonalne i umysłowe mechanizmy obronne - upadali.
Innymi słowy, większość wpadek nie zdarza się "ot tak sobie".

www.aa.org.pl

Skontaktuj się z nami

801 033 242
aa@aa.org.pl
CHAT ONLINE

Szukasz pomocy i wsparcia
w rozwiązaniu swoich problemów życiowych?

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO WSPARCIA SPECJALISTÓW!!!

NIE ZWLEKAJ! UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE W SIEDLCACH!
Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomania i hazardem „Szansa”
Adres: Dylewicza 23, 08-110 Siedlce, Telefon kontaktowy: 513 092 222
E-mail: szansa.siedlce@gmail.com
http://szansa.siedlce.pl
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

SZKOLNE
WODYNIE
- INNA LEKCJA FIZYKI

WODYNIE
- MAGICZNE OGRODY
Dnia 21 września 2016 r. uczniowie klas: III, IV, V oraz VI
uczestniczyli w wycieczce do niezwykłego miejsca „Magicznych
ogrodów” koło Puław.
Oto wrażenia uczestników wycieczki.
„ Tego wspaniałego dnia przekraczając bramę „Magicznych
ogrodów” wstąpiliśmy do niezwykłego świata. Znajdowały się tu
różne ciekawe istoty: olbrzymie gąsiennice, skrzaty, bulwiaki
i mordole. Zwiedziliśmy Robankowe Wzgórze oraz Mroczysko,
jeździliśmy także minikolejką. Wspólnie próbowaliśmy obudzić
smoka magicznym zaklęciem. Zaraz po tym udaliśmy się na plac
zabaw. Na sam koniec poszliśmy na wielka zjeżdżalnię, a także
skakaliśmy na trampolinach. Byliśmy bardzo podekscytowani.
To był wspaniały dzień.”
Weronika Owczarczyk, Justyna Kiełczykowska, klasa VI

„W Magicznych ogrodach było świetnie!”
Mikołaj Borkowski kl.VI
„Magiczne Ogrody” to niezwykłe miejsce. Są tu pola marchewek
– gigantów. Odwiedziliśmy smoka Eragona w jego Mroczysku,
budząc go magicznym zaklęciem. Świetnie bawiliśmy się na
długiej zjeżdżalni i w tunelach. Podczas przejazdu kolejką
widzieliśmy Bulwiakową Osadę. Było bardzo fajnie, podobało
nam się!”
Karolina Brodzik, Amelia Bieniek, Patryk Włodarek i Milena
Domańska kl. VI
„Najbardziej podobała nam się przejażdżka po Osadzie
Bulwiaków i podziemne tunele. Wielkie wrażenie wywarła na
nas także różnorodność kwiatów w tym miejscu. Nie da się opisać
tych wszystkich wspaniałych zabaw, w których wzięliśmy udział.
Bardzo chętnie odiedzilibyśmy to miejsce jeszcze raz.”
Anastazja Wróbel, Natalka Rogala, Wiktoria Pawlak kl. VI

WODYNIE
- MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
BIBLIOTEK SZKOLNYCH
27 października 2016 r. po raz kolejny biblioteka szkolna Zespołu
Szkół w Wodyniach włączyła się o obchody Międzynarodowego
Dnia Bibliotek Szkolnych, którego hasłem było: „Książka to
dopiero początek…”.

WODYNIE
8 listopada - Ogólnopolski
Dzień Śniadanie Daje Moc!
Już od sześciu lat w Polsce, 8 listopada obchodzony jest
Dzień - Śniadanie Daje Moc. W Europie ten dzień jest
Dniem Zdrowego Jedzenia i Gotowania, a zainicjowano go
w 2007 r. W tym roku dołączyła do tego programu Szkoła
Podstawowa im Wł. Łokietka w Wodyniach, a konkretnie
uczniowie z klasy : O, I, II, III a i III b.
NAJWAŻNIEJSZE CELE PROGRAMU TO:
1. Zwiększanie świadomości na temat zdrowego
odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.
2. Przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia
dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję
prawidłowego żywienia.

Wyjątkową oprawę święta nadali uczniowie Szkoły Podstawowej,
którzy wcielili się w postacie z ulubionych bajek.
W tej scenerii odbyło się zbiorowe, głośne czytanie książki
pt. „Czarodziejskie słowo” W. Osiejewa oraz wybranych
fragmentów książki „Grzegorz Kasdepke dzieciom”.
Kolejnym etapem były zajęcia plastyczne dla uczniów klas 0-III
pt. ”Moje marzenia”. Uczniowie klas IV-VI tworzyli plakaty
zachęcające do przeczytania ciekawych książek. Klasa VI stworzyła
bardzo interesującą i miłą dla naszej biblioteki wizję jej rozwoju.
Nauczyciele klas I-III i nauczyciele języka polskiego bardzo
aktywnie współpracowali z biblioteką w ramach tego święta.
Wyjątkowo tego dnia wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani
cukierkami.
W obchody święta włączyli się także uczniowie naszego
gimnazjum. Tego dnia na gimnazjalistów czekały zabawy słowne,
gry literackie, wspólne czytanie i recytowanie, quizy oraz konkursy.
Pieczę nad uczniami trzymała p.Urszula Skiermunt.
Opiekun biblioteki
- Krystyna Pliszka

WODYNIE
- Lekcja przyrody z ornitologiem
29 listopada 2016r. w Zespole Szkół w Wodyniach odbyło się
spotkanie z ornitologiem - Panem Ireneuszem Kaługą. Od kilkunastu lat zajmuje się on badaniami i czynną ochroną ptaków,
zwłaszcza bociana białego. Angażuje się w ochronę tego gatunku
w Polsce, na Ukrainie i na Białorusi. Jest pomysłodawcą i twórcą
projektu polegającego na modernizacji urządzeń energetycznych, na
których giną bociany. W ciekawy sposób opowiada o zagrożeniach na
jakie narażone są bociany.
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Zdecydowana większość polskich bocianów odlatuje
jesienią na zimowiska w Afryce. Jednak z roku na rok wzrasta
liczba osobników podejmujących próbę przezimowania
w naszym kraju. Są wśród nich zarówno ptaki osłabione,
okaleczone, jak i sprawne zycznie. Akcja trwająca od
15 września do 10 marca polega na wyszukiwaniu i zgłaszaniu odnalezionych ptaków.

Kolejnym zagrożeniem dla bociana białego są pseudo
myśliwi z Libanu, którzy dla sportu zabijają tysiące tych
pięknych ptaków podczas ich wędrówek. Od ich kul giną
również rzadkie ptaki drapieżne. Nasz gość wyświetlił
dzieciom odcinek lmu „Reksio i bocian”. W kreskówce
Reksio ratuje boćka ze złamanym skrzydłem, a na końcu
lmu, ten zakłada gniazdo w jego obejściu. Film zostanie
powielony i przekazany do libańskich szkół za pośrednictwem Ambasady Polskiej w Bejrucie. Kreskówka jest
kolejnym elementem kampanii na rzecz ochrony bocianów
migrujących przez terytorium Libanu.
Nasz gość zachęcał uczniów również do udziału w akcji
obrączkowania bocianów. Obrączki mają przyczyniać się do
identy kacji ptaków w przyszłości. Pozwoli to na poznanie
tras ich wędrówek, miejsc stanowiących dla nich zagrożenie,
miejsc żerowania, czy odbywania lęgów.
Była to bardzo interesująca lekcja przyrody dla naszych
uczniów.
Iwona Pawlak

W październiku 2016 r. młodzież Publicznego Gimnazjum
w Wodyniach skorzystała z zaproszenia p. Wiesława Pawlaka
– instruktora jazdy i uczestniczyła w wyjątkowej lekcji zyki.
Wyjątkowej, ponieważ na torze jazdy , a ściślej - na płycie poślizgowej placu manewrowego Ośrodka Szkolenia Kierowców
w Siedlcach.
Uczniowie klas III
mieli okazję poczuć na
własnej skórz e jak
działają jej prawa.
Wiedza na temat siły
tarcia, a raczej jej braku w odpowiednich
warunkach została popoparta niepodważalnym eksperymentem. Ponadto namiastka
doświadczenia zdobytego pod opieką instruktorów jazdy
uczuliła naszą młodzież, by nie bagatelizować w przyszłości
warunków panujących na naszych drogach .
Lekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczniowie
opuszczając plac pytali kiedy będzie następna?
Alina Zarankiewicz

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci
mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają
siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

Każda klasa w tym dniu rozpoczęła naukę od zdrowego
śniadania, do zorganizowania którego włączyli się również
rodzice (W klasie III b niezwykłą pomocą wykazali się
p.Katarzyna i Paweł Śledziowie) i wychowawcy (panie:
Małgorzata Bulik, Elżbieta Pietryka, Janina Kublik, Bożena
Rucikowska, Iwona Pawlak i Agnieszka Piwowarczyk). Na stołach
znalazły się same zdrowe produkty, z których uczniowie
samodzielnie przygotowywali kanapki, sałatki, szaszłyki, itp.
Najmłodsi zerówkowicze skorzystali z pomocy mam (p. Maryli
Urbanek, Kamili Kluczek i Beaty Rogala), które stanęły na
wysokości zadania i spisały się na medal. Wyczarowały dla
milusińskich pieski, motylki, krokodylki, grzybki, myszki,
łódeczki kuszące i zachęcające do konsumpcji.
Odpowiednio wcześniej dzieci zapoznały się z 12 zasadami
zdrowego odżywiania ustalonych przez Instytut Matki i Dziecka.
Była to świetna zabawa zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych,
dzięki której najmłodsi nauczyli się jak ważne jest codzienne,
zdrowe śniadanie. Na stronie internetowej szkoły można zobaczyć
lmową relację z przebiegu tej akcji.
Agnieszka Piwowarczyk

RUDA WOLIŃSKA
- ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
- KOCHAM CIĘ POLSKO!
Narodowe Święto Niepodległości to
najważniejsze święto państwowe. W tym
roku obchodziliśmy 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
11 listopada stał się dla każdego Polaka
symbolem walki o wolność, wiary i zwycięstwa. Jednak skojarzenia z polską
historią są, niestety, smutne. Polska była w
niewoli i po prostu nie istniała. Nie było jej
na mapie Europy przez ponad wiek,
a dokładnie przez 123 lata.
Święto Niepodległości zostało ustanowione w 1937 roku (chociaż Polacy
obchodzili je już wcześniej). Po II wojnie
światowej zostało zniesione. Do uroczystego świętowania rocznicy powrócono
w roku 1989. Obecnie obchody mają
różny charakter. W ich trakcie oprócz
o cjalnych uroczystości państwowych,
akademii i składania wieńców pod
pomnikami, odbywają się również
de lady, koncerty, biegi wolnościowe,
marsze i parady. Każdy świętuje jak
potra . Wyraża w ten sposób swój
patriotyzm. Jak Polska długa i szeroka,
„cała w tym dniu świętuje”.

Nr 6/2016 (grudzień 2016)

KLIMATY
RUDA WOLIŃSKA ŚWIĘTO PIERWSZAKÓW
Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości
od miesiąca, dzielnie uczyli się tekstów wierszy i piosenek. Choć
zdrówko czasami szwankowało wytrwale ćwiczyli podczas prób.
28 października od samego rana w Szkole Podstawowej w Rudzie
Wolińskiej panowała świąteczna atmosfera. Wszyscy uczniowie
ubrani byli w strój galowy, sala gimnastyczna pięknie udekorowana,
przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby
ślubowanie pierwszaków wypadło uroczyście.
Wreszcie nadszedł ten wyczekiwany moment. Pani dyrektor
powitała zaproszonych gości: wójta gminy Wodynie Wojciecha
Klepackiego, księdza Andrzeja Polaka, rodziców, nauczycieli,
a szczególnie serdecznie bohaterów dnia - uczniów klasy pierwszej.
Po o cjalnym powitaniu pierwszoklasiści zaprezentowali program
artystyczny, a w nim swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne.
Następnie oddali głos uczniom starszych klas, którzy przedstawili
krótko działalność biblioteki szkolnej. Po czym, pani Anna Osiak,
nasza szkolna bibliotekarka pasowała pierwszaków na czytelników.
Po zakończonej części artystycznej w niezwykle podniosłej
atmosferze pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie
reprezentować swoją szkołę, swoim zachowaniem i nauką sprawiać
radość rodzicom i nauczycielom.

RUDA WOLIŃSKA Ogród dydaktyczny „Świat wokół nas
- przyrodnicze obserwatorium”
przy Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej
Edukacja ekologiczna zajmuje szczególne miejsce w priorytetach
naszej szkoły. Stąd też kiedy tylko pojawiła się kolejna możliwość
wzięcia udziału w programie WFOŚiGW w Warszawie na realizację
zadania z zakresu edukacji ekologicznej „Wspieranie rozwoju
terenowej infrastruktury edukacyjnej” napisaliśmy wniosek na
budowę ogrodu dydaktycznego „ Świat wokół nas – przyrodnicze
obserwatorium”.
Ogromna radość towarzyszyła całej społeczności szkolnej, gdy
otrzymaliśmy informację, że projekt uzyskał pozytywną akceptację
Zarządu Funduszu, a w związku z tym do nansowanie na realizację
zadania.
Ogród został usytuowany w pobliżu zadrzewionej części placu
szkolnego wśród drzew iglastych i liściastych tworzących tzw. „lasek
przyszkolny”. Wybrany teren został zmodernizowany (oczyszczony,

W szkole w Rudzie Wolińskiej obchody
rocznicy wyswobodzenia Polski spod jarzma
państw zaborczych rozpoczęły się 10 listopada.
Uroczystą akademię pod hasłem „Kocham Cię
Polsko!” przygotowali przedstawiciele klas IV
– VI pod opieką pani Anny Osiak. Za repertuar
muzyczny odpowiadała pani Anna Pietrasik.
Uczniowie w temacie „Droga Polski do wolności” zaprezentowali naprawdę ciekawą lekcję
historii. Przeprowadzili nas przez okres
zaborów wskazując na istotę sprawy polskiej na
arenie międzynarodowej w poszczególnych
okresach historii, aż do momentu jej odrodzenia. Zwieńczeniem uroczystości szkolnej
był Konkurs Pieśni Patriotycznej, w którym
wzięli udział chętni uczniowie z klas „0”-VI.
W konkursie nie było przegranych. Jury
przyznało tylko pierwsze miejsca. Zwyciężczyniami zostały: Weronika Komar z klasy IV,
Natalia Żydak i Julia Żbieć z klasy III oraz Julia
Śledź, Małgorzata Gajowniczek i Aleksandra
Zbieć z klasy I.
11 listopada nasze uczennice: Małgosia
Gajowniczek, Julia Śledź i Ola Zbieć z klasy I,
Natalia Żydak i Julia Zbieć z klasy III oraz
Małgosia Kublik z klasy V reprezentowały
szkołę w I Przeglądzie Piosenki Patriotycznej
i Żołnierskiej „Nutki wolności”, który odbył się
w GOK- u w Wodyniach. Natomiast 13 listopada delegacja uczniów wraz z nauczycielami
uczestniczyła w uroczystościach gminnych
związanych z obchodami Święta Niepodległości.
p. Anna Osiak

Po złożeniu ślubowania pani dyrektor, Wiesława
Rolewicz, dokonała symbolicznego pasowania na
ucznia dotykając „czarodziejskim” ołówkiem
ramion swoich podopiecznych. Następnie pani
dyrektor i wójt gminy złożyli najserdeczniejsze
życzenia uczniom i ich rodzicom oraz wręczyli
prezenty i dyplomy. Ksiądz Andrzej poświęcił
przybory szkolne i odmówił krótką modlitwę. Starsi
uczniowie z klas II i III przygotowali dla swoich
młodszych kolegów własnoręcznie wykonane
upominki. Prezenty wręczyli również rodzice,
a wychowawczyni pamiątkowe dyplomy. Po części
o cjalnej, bohaterowie tej uroczystości udali się na
słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
p. Ewelina Soćko

wyrównany) oraz częściowo wyłożony kostką
brukową.
Środki z dotacji przeznaczyliśmy na zakup
i montaż gier edukacyjnych i stołu z ławkami. Dla
naszych skrzydlatych sprzymierzeńców zamontowaliśmy na drzewach budki lęgowe i karmniki oraz
dokonaliśmy nasadzeń roślin, które oznaczyliśmy
informacyjnymi tabliczkami. Bogactwo ogródkowych roślin przyciągnie wiele owadów i innych
zwierząt, co będzie dodatkowym atutem tego
miejsca.
Przyszkolny teren na wiosnę zmieni się w zieloną,
żywą pracownię, miejsce przyjemnego zdobywania
wiedzy, odkrywania tajemnic przyrody, wyzwalania
aktywności badawczej i łączenia teorii z praktyką.
Ogród będzie miejscem nie tylko nauki, ale i odpoczynku, dającym możliwość organizacji na jego
terenie uroczystości szkolnych czy klasowych.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że dzięki niemu
zyskała estetyka terenu naszej szkoły.
Z przyjemnością informujemy, że elementy małej
architektury, gry edukacyjne, różne gatunki roślin
czekają na młodszych i starszych odkrywców nauki
w otoczeniu fauny i ory ziemi wodyńskiej.
Zadanie zrealizowane zostało w ramach programu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie: „Wspieranie
rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej –
zadanie nieinwestycyjne 2016-EE-20". Celem
zadania jest podwyższenie standardu edukacji
ekologicznej. Koszt całkowity zadania 31.539,99 zł
(89 % dotacja z WFOŚiGW w Warszawie oraz 11 %
środki nansowe Gminy Wodynie).
p. Wiesława Rolewicz

RUDA WOLIŃSKA ZNÓW W WARSZAWIE!
Zwiedzamy, podziwiamy i zachwycamy się!
Znów w Warszawie! – mówiły zachwycone
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej. To był już kolejny wyjazd do stolicy w tym
miesiącu. Tym razem w ramach unijnego
programu „Szkoła Równych Szans – VI edycja”.
Program wycieczki był bardzo napięty. Chcieliśmy jak najwięcej pokazać naszym uczniom.
Celem wycieczki było zwiedzenie Muzeum
Techniki oraz Centrum Nauki Kopernik
- wspaniałego ośrodka nauki, którego misją jest
rozbudzanie ciekawości, wspomaganie samodzielnego poznawania świata i uczenia się.
Zaczęliśmy od Muzeum Techniki … I tutaj szok. Początek XX wieku. Samochody
jak ze „starego lmu”, a obok rower! tzw. „bicykl” z ogromnym kołem z przodu.
Ciekawe jak się na tym jeździło – pytały dzieci. Jeszcze krótki pokaz pracy silnika
samochodowego i mogliśmy przejść dalej. A tam? Sala komputerowa sprzed 50 lat
zupełnie nie podobna do współczesnej, choć niektóre komputery były wyglądem
nieco zbliżone do tych w naszej sali komputerowej. W dalszej części wystawy
dotarliśmy do gramofonów, szaf grających i innych sprzętów muzycznych
z poprzedniego wieku. Niektóre nawet jeszcze odtwarzały muzykę ze specjalnych
płyt „podziurawionych” jak tarka do ziemniaków. W śpiewającym nastroju
przeszliśmy do działu zyki, gdzie uczestniczyliśmy w warsztatach o sile
ciężkości, grawitacji, działaniu magnesów i elektromagnesów na różne metale.
Uczniowie z zainteresowaniem brali udział w zabawie wzbogacając swoją wiedzę
o zjawiskach w przyrodzie.
Duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudziła „Szklana Panienka”.
Przepiękna postać kobiety ze szkła z pokazanymi wszystkimi narządami
człowieka. Lektor omawiając funkcję każdego organu podświetlał go dla lepszej
widoczności. Było trochę uśmieszków, ale wszyscy słuchali z zaciekawieniem.
Była to wspaniała lekcja biologii i WDŻ.

Po „lekcji” wszyscy bardzo zgłodnieli, więc udaliśmy się na obiad, by nabrać sił
do realizacji dalszej części programu, a czekało nas jeszcze wiele niespodzianek w
„Koperniku”. Tutaj otworzył się „raj” dla naszych uczniów. Interaktywna
wystawa, na której znajduje się około 340 eksponatów w sześciu galeriach
tematycznych było nie lada wyzwaniem do obejrzenia i sprawdzenia działania
każdego z nich. Każdy mógł zajrzeć tam, gdzie tylko chciał. Mogliśmy poznawać
prawa nauki, poprzez samodzielne doświadczenia wykonywane na
interaktywnych wystawach. Było cudownie. Największą atrakcją „Kopernika”
było Planetarium, a w nim „Niebo Kopernika”, gdzie dzięki projekcjom na
sferycznym ekranie, otaczającym widownię ze wszystkich stron i nowoczesnym
technologiom multimedialnym odnieśliśmy wrażenie, że przebywamy
w najodleglejszych zakątkach kosmosu, a nawet w głębi Ziemi. Coś wspaniałego.
Na zakończenie wyjazdu uczniowie stwierdzili, że na takie wycieczki warto
jeździć i z niecierpliwością czekają na następne.
p. Marianna Żbik

Wejście do budynku szkolnego, dla niektórych było
prawdziwym "szokiem"! W czasie wakacji, obydwa
korytarze w starej części budynku uległy wielkiej
i bardzo korzystnej metamorfozie! Wszystko dzięki
gruntownemu remontowi, któr y sprawił, że
ŻEGNAJCIE WAKACJE
niektórzy nie mogli poznać tego miejsca. Wielkie
Odpoczynek, zabawa, podróże, spanie "do bólu", podziękowania dla naszego Organu Prowadzącego!
spacery, nowi znajomi i przyjaźnie, beztroski czas...
To wszystko było, ale wraz z pojawieniem się
w kalendarzu daty "1 września" musi się zmienić.
Wakacje ostatecznie stały się przeszłością i radosnym
krokiem wkroczyliśmy w nowy, szkolny rok.
Tradycja to potęga i basta! Dlatego też zaczęliśmy
ten kolejny rok szkolny zgodnie z naszą szkolną
tradycją: o godz. 8.00 rozpoczęła się uroczysta Msza
Święta. Ks. Proboszcz Bogdan Potapczuk powitał
Rok szkolny 2016/2017 w Z esp ole Szkół
całą naszą szkolną społeczność zgromadzoną przy w Seroczynie rozpoczęło 228 uczniów i podopieOłtarzu. Po modlitwie, prowadzeni przez Poczet cznych: 64 dzieci w przedszkolu, 101 uczniów szkoły
Sztandarowy, udaliśmy się na Cmentarz Para alny. podstawowej i 63 gimnazjalistów.
Pierwszy dzień września jest przecież rocznicą
[EJ]
dramatycznych wydarzeń: wybuchu II wojny
światowej. Na naszym cmentarzu spoczywa 146-u
Nieznanych Żołnierzy, którzy we wrześniu '39 oddali
PLON, NIESIEMY PLON
swoje życie w obronie Ojczyzny. Po chwili zadumy
i modlitwy oraz krótkim wspomnieniu histoŚwięto Plonów, zwane także dożynkami, to właściwie
rycznym udaliśmy się do szkoły.
święto wszystkich, bez względu na miejsce zamieszkaTutaj kolejny, tradycyjny przystanek: miejsce nia i rodzaj pracy. Z owoców ziemi i ciężkiej pracy
Pamięci Patrona Szkoły Podstawowej. Pan Dyrektor rolników korzystamy przecież każdego dnia: i w SeroJan Polak powitał wszystkich - szczególnie uczniów czynie, i w Warszawie, i w Nowym Jorku. Pamiętając
pierwszej klasy - oraz przedstawił priorytety o rolniczym trudzie, w czwartek, ósmego dnia
edukacji Ministra Edukacji Narodowej na bieżący września, cała nasza szkolna społeczność wzięła
rok szkolny. Po chwili wspomnienia Patrona udział w Para alnych Dożynkach połączonych
uczniowie udali się na pierwszą lekcję wychowawczą. z Odpustową Uroczystością Narodzenia MB.

SEROCZYN

Od samego rana towarzyszyła nam piękna,
słoneczna pogoda. Zaraz po obiedzie wyruszyliśmy całą kolumną do naszego kościoła paraalnego. Plac przy kościele wyglądał wyjątkowo:
piękne wieńce, pomysłowe i bardzo interesujące
prezentacje wiejskiego życia przygotowane przez
poszczególne wioski przyciągały wzrok i budziły
wielkie zainteresowanie. Okazało się, że nawet
dla nas - mieszkańców wsi – widok starych grabi,
czy kosy jest albo wielką nowością, albo dawnym
wspomnieniem i sentymentem. Każde sołectwo
przygotowało również dożynkowy chleb.
Uroczystości rozpoczęły się od poświęcenia
plonów, którego z Kalwaryjskiego Wzgórza dokonał ks. Bogdan Potapczuk. następnie, w dożynkowym korowodzie, udaliśmy się do kościoła.
ks. proboszcz powitał wszystkich zebranych,
wśród których byli również Poseł p. Daniel
Milewski, Radny Rady Powiatu p. Marian
Sekulski i Wójt naszej Gminy p. Wojciech
Klepacki. Rozpoczęła się O ara Mszy Św.
celebrowanej przez naszego krajana i absolwenta
szkoły w Seroczynie ks. Prałata Remigiusza
Wysockiego.

Nasi pierwsi stypendyści

c.d.
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

Pięknym momentem było łamanie dożynkowego chleba.
Pani Jadwiga Piwowarczyk – sołtys wsi Borki Serockie
przekazała bochen Panom Posłowi i Wójtowi, którzy razem
z sołtysami poszczególnych wiosek dzielili się ze wszystkimi
uczestnikami uroczystości. To piękny, tradycyjny zwyczaj,
który zawsze jest nadzieją i życzeniem ob tości, i pokoju.
Na zakończenie dożynkowego spotkania odbył się Koncert
Dziękczynny w wykonaniu artystów scen warszawskich
przygotowany i poprowadzony przez p. Ryszarda Nowaczewskiego.
Wszystkim, którzy swoją pracą, pomysłami i zaangażowaniem
przyczynili się do organizacji tych obchodów serdecznie
gratulujemy, i dziękujemy!
[EJ]

STYPENDIA
30 września, w Urzędzie Gminy w Wodyniach, podczas Sesji
Rady Gminy odbyła się bardzo miła uroczystość wręczenia
stypendiów uczniom, którzy w ubiegłym roku szkolnym
uzyskali szczególne osiągnięcia. Wśród sześciu nagrodzonych
znalazły się również dwie nasze uczennice: Anna Eleryk i Kinga
Piwowarczyk.
Dzięki Uchwale Rady Gminy, począwszy od tego roku, Wójt
Gminy może nagradzać uczniów stypendiami. Są to jednorazowe nagrody nansowe. Aby uzyskać takie stypendium
trzeba jednak osiągnąć jeszcze więcej niż najwyższa nawet
średnia ocen: koniecznym do spełnienia warunkiem jest
również sukces w konkursie przedmiotowym, lub artystycznym na szczeblu co najmniej powiatowym. W minionym
roku szkolnym te warunki spełniło sześciu uczniów z terenu
gminy: czworo uczniów Zespołu Szkół w Wodyniach i dwie
nasze uczennice: Ania Eleryk i Kinga Piwowarczyk. Obydwie
uzyskały bardzo wysoką średnią ocen na świadectwie,
a oprócz tego Ania zajęła drugie miejsce w Finale Konkursu
Recytatorskiego im. K. Makuszyńskiego (wcześniej wygrywając eliminacje powiatowe), a Kinga zdobyła wyróżnienie
w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny".
Warto przypomnieć, że Kinga uzyskała również dwa 100procentowe wyniki na sprawdzianie uczniów klasy szóstej
(z matematyki i języka angielskiego).
30 września, o godz. 13.00 rozpoczęła się Sesja Rady Gminy,
podczas której Wójt Gminy p. Wojciech Klepacki oraz
Przewodniczący Rady p. Mirosław Michalczyk wręczyli
uroczyście stypendia oraz Listy Gratulacyjne dla nagrodzonych uczniów. Listy Gratulacyjne otrzymali również
rodzice wyróżnionych uczniów.
To wydarzenie powinno być zachętą dla wszystkich, aby
dążyć konsekwentnie i wytrwale do sukcesu, i starać się wykraczać poza skalę ocen. Nie chodzi o zdobywanie "siódemek",
tylko doskonalenie się w wybranym chociażby przedmiocie, czy
rozwój szczególnego uzdolnienia
i talentu. Droga do uzyskania
stypendium nie jest może łatwa,
ale z pewnością otwarta dla
każdego!
[EJ]

wyjazdy edukacyjne tematycznie powiązane z zakresem prowadzonych zajęć.
Podstawowym założeniem działań projektowych jest rozwijanie
uzdolnień oraz wyrównywanie szans wśród uczniów. Poza tym
rozwój umiejętności pracy w zespole, zainteresowanie sztuką
i kulturą oraz wzbudzanie potrzeby działania.
Zajęcia pozalekcyjne zapewniają uczniom możliwość rozwoju
zainteresowań, atrakcyjnego spędzania czasu w oderwaniu od
codziennego stresu, stworzenia warunków do spokojnego uczenia
się, aktywnego wypoczynku i zabawy, nawiązywania dobrych relacji
z rówieśnikami i dorosłymi. Efekty ich pracy dają im poczucie
sukcesu i pozwalają zaistnieć w społeczności szkolnej, co z kolei
przełoży się na ich wyniki w nauce.
Realizowany projekt adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Przeprowadzona wcześniej diagnoza pokazała,
iż uczniowie mają utrudniony dostęp do zajęć pozalekcyjnych.
Większość pochodzi z rodzin robotniczych, których sytuacja
materialna nie pozwala na zorganizowanie dziecku dodatkowych
zajęć odpłatnych. Nasza placówka dostrzega potrzebę wprowadzenia programu wspierającego uczniów. Poprzez zorganizowanie
kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć
specjalistycznych chcemy wyrównywać dysproporcje edukacyjne
i rozwijać zdolności uczniów. Uczestnictwo w dodatkowych
zajęciach daje możliwość poszerzania wiedzy, samodzielnego
działania, samorealizacji. Przewidywane wyjazdy edukacyjne
w ciekawy sposób pozwolą usystematyzować zdobytą wiedzę,
przeprowadzić bezpośrednie obserwacje, dostrzec związki i różnice
między zjawiskami oraz odwiedzić miejsca, których uczniowie
- z różnych względów - do tej pory nie poznali. Oferujemy uczniom
zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań przyrodnicze (przyroda,
chemia, zyka) i matematyczne, podobne zajęcia z języka
angielskiego, koło teatralne i informatyczne. Wszystkie cieszą się
ogromną popularnością. Dzięki realizacji projektu szkoła wzbogaci
się również o nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne.
[M. Szymańska]

"DO PIERWSZEJ KLASY IDĘ PIERWSZY RAZ",
CZYLI ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW.
Dzień Ślubowania uczniów pierwszej klasy jest zawsze dniem
wyjątkowym i uroczystym dla całej szkolnej społeczności. Podobnie
było i dzisiaj: szesnastu "pierwszaków" dzielnie przekroczyło próg
szkolnej rzeczywistości stając się w pełni uczniami.
Uroczystość rozpoczęła się kilka minut po godzinie dziewiątej.
Przybyło wielu rodziców, gościliśmy również Pana Wójta Wojciecha
Klepackiego. Na samym początku spotkania wprowadzono
Sztandar i odśpiewany został Hymn Szkoły. Wszystkich zebranych
powitał Pan Dyrektor Jan Polak, który życzył pierwszoklasistom,
aby dobrze "odnaleźli się" w szkolnej rzeczywistości.
Pierwszy szkolny występ pierwszej klasy był radosny, pogodny
i... udany, czego najlepszym dowodem były wielkie brawa. A po tej
"burzy oklasków" moment szczególny: uroczyste Ślubowanie.
Po Ślubowaniu głos zabrał Pan Wójt Wojciech Klepacki, który
życzył "nowym" uczniom i ich rodzicom wielu radosnych chwil na
drodze edukacji.

Wdrażania Programów Unijnych. Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej realizuje ten projekt wraz z gminami
Jabłonna Lacka, Klembów, Kozienice, Poświętne, Przasnysz,
Radzymin, Repki, Sarnaki, Sobolew, Wodynie i Zawidz.
Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli
w 43 szkołach woj. mazowieckiego. Do nansowanie projektu
z UE: 3. 222 967,45 zł. Całkowita wartość projektu
4.028.709,31zł.
Realizację projektu zaplanowano na okres od 1 września
2016r. do 31 grudnia 2017r. Uczniowie zgodnie z indywidualnymi potrzebami na zajęciach dodatkowych będą
minimalizować trudności w uczeniu się, wyrównywać braki
edukacyjne, rozwijać zainteresowania i pasje.
Udział w zajęciach dodatkowych umożliwi wszystkim
dziewczynkom i chłopcom w równym zakresie na osiągnięcie
ich osobistego sukcesu zgodnie z zasadą równości płci oraz
nauczy efektywnego zagospodarowania czasu wolnego.
Pomocą i wsparciem w postaci dodatkowych zajęć wyrównawczych, zajęć specjalistycznych oraz zajęciami rozwijającymi
zainteresowania i zdolności zostało objętych w bieżącym
roku szkolnym 43 uczniów, w tym 21 dziewczynek
i 22 chłopców.
Do uczniów adresowane są następujące zajęcia dodatkowe:
1) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy I, II, III, V, VI,
2) Koło matematyczne dla klas II-III i IV-VI,
3) Koło przyrodnicze dla uczniów klas II-III,
4) Koło przyrodnicze dla uczniów klas IV-VI,
5) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klasy III i VI,
6) Koło języka angielskiego dla klas IV-V,
7) Koło informatyczne dla klas II-V,
8) Terapia logopedyczna,
9) Terapia integracji sensorycznej.
Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku zgodnie
z opracowanym harmonogramem zajęć. Realizowane zajęcia
odbywają się bez kierowania się stereotypami płci, zgodnie
z zasadą równych szans kobiet i mężczyzn.
Całkowita wartość naszego projektu wynosi 96 679,00 zł
wysokość do nansowania Funduszy Europejskich wynosi
89 599,00 zł.
Znaczna część środków nansowych zostanie przeznaczona
na doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce i sprzęt do
prowadzenia zajęć oraz na organizację 4 wyjazdów
edukacyjnych do Warszawy i okolic.
p. Wiesława Rolewicz

KOLEJNE DOFINASOWANIE

WYJAZD TURYSTYCZNO-EDUKACYJNY
7 października, grupa uczniów szkoły podstawowej wyruszyła
na swój pierwszy w tym roku szkolnym turystyczno-edukacyjny
wyjazd. Pogoda im sprzyjała i chociaż od kilku dni było raczej
mokro i zimno, to w piątek zza chmur wyglądało również
słoneczko.
Punktualnie o godz. 7.30 wszyscy uczestnicy wyjazdu zajęli
już wygodne miejsca w autokarze i wyruszyli w drogę.
Pierwszym punktem bogatego programu była wizyta
u... Henryka Sienkiewicza. Przypominamy, że ciągle trwa rok
poświęcony temu wielkiemu polskiemu pisarzowi, laureatowi
Literackiej Nagrody Nobla za powieść "Quo Vadis". Nasi
uczniowie zwiedzili Muzeum w Woli Okrzejskiej - rodzinnej
miejscowości pisarza. Wdrapali się również na znajdujący się
w Okrzei Kopiec im. Sienkiewicza, który został usypany
w latach 1932-1938.
Następnie turyści udali się do Woli Gułowskiej, aby zwiedzić
znajdujące się w tamtejszym Domu Kultury Muzeum Czynu
Bojowego Kleeberczyków. Zostało ono założone w 1989 r.
i ukazuje bohaterstwo, i heroizm polskich żołnierzy
w kampanii wrześniowej.

Wyrównać szanse – VI edycja Szkoły Równych Szans w Seroczynie

Po edukacji przyszedł czas na rozrywkę: ostatnim punktem
wyjazdu była wizyta na "Farmie Iluzji" w Mościskach. Tam
- jak zwykle - szaleństwo i moc atrakcji!
Po tak intensywnym dniu wszyscy zadowoleni, ale i zmęczeni
powrócili do domu.
[EJ]

WYRÓWNAĆ SZANSE – VI EDYCJA
SZKOŁY RÓWNYCH SZANS
W SEROCZYNIE
Zespół Szkół w Seroczynie po raz kolejny przystępuje do
realizacji projektu „Szkoła Równych Szans - VI edycja”.
Uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z różnorodnej
oferty dodatkowych zajęć, których uzupełnieniem będą
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Dzień Ślubowania uczniów pierwszej klasy jest zawsze dniem
wyjątkowym i uroczystym dla całej szkolnej społeczności. Podobnie
było i dzisiaj: szesnastu "pierwszaków" dzielnie przekroczyło próg
szkolnej rzeczywistości stając się w pełni uczniami.
Uroczystość rozpoczęła się kilka minut po godzinie dziewiątej.
Przybyło wielu rodziców, gościliśmy również Pana Wójta Wojciecha
Klepackiego. Na samym początku spotkania wprowadzono
Sztandar i odśpiewany został Hymn Szkoły. Wszystkich zebranych
powitał Pan Dyrektor Jan Polak, który życzył pierwszoklasistom,
aby dobrze "odnaleźli się" w szkolnej rzeczywistości.
Pierwszy szkolny występ pierwszej klasy był radosny, pogodny
i... udany, czego najlepszym dowodem były wielkie brawa. A po tej
"burzy oklasków" moment szczególny: uroczyste Ślubowanie.
Po Ślubowaniu głos zabrał Pan Wójt Wojciech Klepacki, który
życzył "nowym" uczniom i ich rodzicom wielu radosnych chwil na
drodze edukacji.
Za chwilę, na ramieniu każdego "pierwszaka" wylądował wielki
ołówek trzymany przez Pana Dyrektora Polaka. Tak tradycyjnie
wygląda moment pasowania na ucznia. Na ramieniu ołówek,
a w dłoniach prezenty od Pana Wójta - Słowniczki Ortogra czne
i pamiątkowe dyplomy od wychowawczyni p. Jolanty Polak.
Uroczystość zakończyła się wspólnym, pamiątkowym zdjęciem
i poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Szkoła Równych Szans – VI edycja
Nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji projektu do nansowanego z Funduszy Europejskich „Szkoła Równych Szans
– VI edycja”.
Naszym Liderem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
w Warszawie, a instytucją wdrążającą Mazowiecka Jednostka

NASZE SZKOŁY PIĘKNIEJĄ
Wiele się ostatnio mówi o reformie polskiego systemu edukacji, również na terenie gminy Wodynie. Głosy w dyskusji są
oczywiście różne. W kwestii inwestowania w edukację w naszej gminie różnice poglądów są znacznie mniejsze. W ślad za
wysokim poziomem nauczania musi iść wysoki standard
lokalowy! Po zainwestowaniu dużych środków w dach
wodyńskiej placówki w 2015 r., nadszedł czas na większe
inwestycje w pozostałych szkołach. Podczas, gdy dzieci udały
się na zasłużone wakacje, w szkołach w Seroczynie i w Rudzie
Wolińskiej trwały prace, jakich te szkoły nie miały od dawna.
W seroczynskiej placówce wykonano gruntowny remont
parteru i klatki schodowej w tzw. „starej” części szkoły za
łączny koszt ok. 70 tys. zł. Natomiast w Rudzie Wolińskiej
zamieniono stare, skrzypiące schody na nowe oraz wykonano
remont klatki schodowej (łączny koszt inwestycji, to ponad
23 tys. zł).
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PIĘKNY, ZŁOTY JUBILEUSZ W GMINIE WODYNIE
Zostali odznaczeni Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
nadanymi przez Prezydenta RP, a wręczonymi przez Wójta Gminy
oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy i kwiaty.
Wzruszający i budzący wiele re eksji był program artystyczny
przygotowany przez młodzież GOK pod kierunkiem p. Janusza
Eleryka. Na koniec występu wszyscy goście wyśpiewali Jubilatom
gromkie „Sto lat!” również w wersji łacińskiej.
Spotkanie zakończyło się chwilą rozmowy przy kawie
i pysznym, jubileuszowym torcie. Naszym dostojnym Jubilatom
jeszcze raz życzymy wszystkiego, co najlepsze. Mamy nadzieję,
że niedługo spotkamy się z okazji Godów Diamentowych.

Pięćdziesiąt lat to dosyć długo. Nawet we współczesnym świecie,
w którym czas ucieka jakby troszkę szybciej. W tym samym
świecie ludzie bardzo często wiele podporządkowują swojej
wygodzie i komfortowi, a dawne reguły i wartości czynią
względnymi. Tym większy podziw i uznanie wzbudzają w nas
ludzie, którzy potra ą uchronić swoją wzajemną miłość i ponieść
ją przez długie lata wspólnego życia. Często mimo przeszkód,
czasem mimo wszystko…
W tym roku, w Gminie Wodynie, Jubileusz Pięćdziesięciolecia
Małżeństwa obchodzili Państwo: Kr ystyna i Stanisław
Szpadelewscy, Krystyna i Feliks Kotuniakowie, Honorata

i Mirosław Rosowie, Henryka i Henryk Wysoccy, Teresa
i Stanisław Pawlakowie, Wanda i Bogusław Drosiowie,
Marianna i Ignacy Gajowniczkowie, Janina i Wiesław
Sabakowie oraz Antoni i Halina Iwaniukowie, czyli w sumie
dziewięć par. Siedem z nich przybyło na uroczystość
zorganizowaną przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury.
W spotkaniu wzięli udział Wójt Gminy Wojciech Klepacki,
Przewodniczący Rady Mirosław Michalczyk, kierownik USC
Renata Bareja i Proboszcz Para i w Rudzie Wolińskiej
ks. Andrzej Polak. Jubilaci usłyszeli wiele ciepłych słów uznania
i serdecznych życzeń.

KRZYŻ - SOĆKI

Czy mieszkańcy chętnie włączyli się
w Pana inicjatywę?

Z inicjatywy sołtysa wsi pana Adama Dadacza, a także Rady
Sołeckiej w miejscowości Soćki zostały wykonane prace
odnawiające miejscowy krzyż przydrożny. Jest on usytuowany
przy krzyżówce drogi Wola Wodyńska - Toczyska. W tym miejscu
odbywa się ostatnie pożegnanie każdego zmarłego mieszkańca
naszej wsi, odprowadzanego na cmentarz para alny w Stoczku
Łukowskim. Jest to tzw. „krzyż wiejski” i w ostatnim czasie była to
wstydliwa wizytówka tej miejscowości. Przez ponad 21 lat nikt nie
dbał o to miejsce. Stary, betonowy płotek był zniszczony
i połamany, a na metalowym krzyżu całe połacie rdzy.
Zostało wykonane piękne, kowalskie, ocynkowane ogrodzenie
wokół krzyża wraz z płytą w środku. Sam krzyż pomalowany
został na brązowo, napisy są w kolorze złotym, pozostałe elementy
srebrnym. Wokół zasiana została trawa. Koszt całości prac
wyniósł 4195 zł.

Jak to zostało wspomniane koszt całości wyniósł 4195 zł.
Wiedziałem, że to będzie kosztować, dlatego interesowałem się pozyskaniem dotacji z FIO Mazowsze Lokalnie.
Nie udało się, bowiem organizatorzy konkursu nie chcieli
wspierać remontów miejsc kultu religijnego. Tym bardziej
wdzięczny jestem mieszkańcom, dzięki którym udało się
zebrać 2900 zł. Datki były zróżnicowane, od 20 do 200 zł.
Znaleźli się oczywiście tacy, którzy z różnych względów nie
chcieli dołożyć, ale zdecydowana większość mieszkańców
identy kowała się z moją inicjatywą i twierdziła, że wykonane to zostało bardzo
dobrze, więc wsparła
nansowo zadanie.
Różnicę, tj. 1295 zł
pokryłem z własnych
środków. Warto, bo
nawet przyjezdni
dostrzegają, że w końcu
krzyż i jego otoczenie
odzyskały właściwe
oblicze.

OPINIA:
O prace
związane
z krzyżem
i jego
otoczeniem
zapytaliśmy
Sołtysa wsi,
a także Radnego
Rady Gminy
Wodynie Pana
Adama Dadacza.

O arodawcom oraz
Radzie Sołeckiej
składam serdeczne
Bóg zapłać!

Młoda literatura
MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ!
We wrześniu, nasz region, gościł jednego z najmłodszych pisarzy
w Polsce i jedynego, który w tak młodym wieku odbył trasę ze
spotkaniami autorskimi. Tomasz Sobania, bo to o nim mowa, jest
osiemnastoletnim mieszkańcem Toszka – małego miasteczka na
Śląsku. Pochodzi ze zwyczajnej rodziny, wychowywał się
w zupełnie codziennym środowisku, a jednak coś sprawiło,
że teraz przeżywa niezwykłe chwile. Tomasz od zawsze był
marzycielem i to właśnie wiara w marzenia i ogromny zapał
doprowadziły go do spełnienia swojego marzenia - wydania
pierwszej książki pt. „Speculo”. Nie powstrzymały go żadne
trudności, mimo że pierwsza próba napisania książki zakończyła
się niepowodzeniem, a napisanie kolejnej zajęło lata ciężkiej
pracy. Nie poddał się, gdy usłyszał, że do wydania książki będzie
potrzebował prawie siedmiu tysięcy złotych i w wieku szesnastu
lat zebrał całą kwotę na portalu PolakPotra .pl. Ogromna
wytrwałość i wizja spełniających się marzeń doprowadziły go
do momentu, gdy rok temu wydał swoją pierwszą książkę.

Od tego czasu przeprowadził dziesiątki spotkań autorskich,
sprzedał setki książek i spełnił wiele swoich marzeń, m.in. trasę
po wschodnim Mazowszu, przygotowaną przez Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej oraz Gminną Bibliotekę
Publiczną w Wodyniach przy współpracy z Biblioteką
Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach. Podczas tego
niecodziennego wydarzenia, Tomasz na własnym przykładzie
pokazywał, że warto walczyć o marzenia, wierzyć w nie, nawet
jeśli innym brakuje wiary i wytrwale dążyć celu, znajdując po
drodze sposób na każdą z przeciwności. Udowodnił, że „chcieć
to móc”. Od 27 do 30 września 2016 r. odbyło się 9 spotkań,
podczas których historii Tomasza wysłuchało ponad 500
uczniów szkół w takich miastach jak: Siedlce, Mińsk
Mazowiecki, Sokołów Podlaski, Łosice, Garwolinie oraz Ruda
Wolińska, Seroczyn i Wodynie. Tomaszowi bardzo spodobał się
nasz region, a szczególnie przepiękna rzeka Świder, w której,
wychodząc z kajaka, miał przyjemność się wykąpać.

To jednak nie zniechęciło pisarza i już w styczniu odbędzie się
kolejna trasa autorska na Mazowszu, m.in. w Warszawie. Do tego
czasu ukaże się kolejna książka Tomasza Sobani pt. „Świt życia –
przebudzenie”. Wszystkich chętnych do przeczytania książek
i wysłuchania historii prosto z ust autora już teraz serdecznie
zapraszamy na styczniowe spotkania, a szkoły, biblioteki i domy
kultury zachęcamy do zgłaszania chęci współpracy z młodym
pisarzem.
Marcin Polak
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej

Felieton Tomasza Sobani

A w Święta…
Od kilku lat święta Bożego Narodzenia z moją rodziną
spędza pewna starsza pani, która przyjaźniła się z moją
zmarłą babcią. Za każdym razem wszyscy wynosiliśmy coś
wspaniałego ze wspólnego przeżywania Świąt – my co
dzień mieliśmy przemiłego gościa, a ona nie musiała
spędzać tego czasu w samotności. W zeszłym roku coś
jednak się zmieniło. Pani nie chciała przyjąć naszego
zaproszenia, wykręcała się i wszystko wskazywało na to,
że boi się sprawiania kłopotu, skoro to już któryś raz
z kolei. W Wigilię wieczorem, kiedy wszystko już było
przygotowane, mama poprosiła mnie, żebym poszedł po
naszego gościa. Po kilku minutach byłem już pod
drzwiami mieszkania, a kiedy właścicielka wpuściła mnie
do środka i zaprosiła do kuchni, zobaczyłem jedną
z najsmutniejszych scen w życiu. Starsza pani stała nad
patelnią ze smażącą się rybą i garnuszkiem z kilkoma
ziemniakami i w ciszy czekała, aż wszystko będzie gotowe.
Zrozumiałem wtedy, że w Święta nikt nie powinien być
sam. Kolacja wigilijna to nie kolejny posiłek, do którego
można usiąść w pojedynkę. Być może to najważniejszy
posiłek w roku i jedno jest pewne – nie można dopuścić,
żeby ktoś jadł go samotnie.
Może gdzieś niedaleko Ciebie mieszka ktoś, o kim wiesz,
że będzie sam w Wigilię. Zabierz go do siebie, okaż trochę
serca i pokaż, że jest ktoś, komu na tym człowieku zależy.
Pewnie nie będzie łatwo się zdecydować, ale gwarantuję Ci,
że dzięki temu przeżyjesz wspaniałe Święta, i przestaniesz
przejmować się tym, co leci w telewizji. Bo to ludzie, ich
bliskość i świadomość, że świętujemy narodzenie
Chrystusa powinny być w tych dniach najważniejsze.
Nie byłyby dla mnie problemem Święta bez telewizji,
wysprzątanego domu i pełnej lodówki, ale nie wyobrażam
sobie, żebym mógł przeżyć ten czas bez moich
najbliższych, bez długich rozmów i wspólnego wyjścia na
Pasterkę.
Dlatego w te Boże Narodzenie zatroszcz się szczególnie
o ludzi wokół siebie. Doceń ich obecność i to, że w ciągu
tych kilku dni możecie być wszyscy razem, bo dla wielu
polskich rodzin to jedyna taka okazja w roku. Wyjdźcie
gdzieś wspólnie, pospacerujcie, niech dzieci wyszaleją się
w śniegu, a rodzice okażą sobie tyle miłości, jakby dopiero
co zostali małżeństwem. A kiedy po raz setny powtórzysz
„wesołych Świąt”, przypomnij sobie, że o to właśnie chodzi
– żeby święta Bożego Narodzenia były wspaniałym
i radosnym czasem.

Tego Wam wszystkim z całego serca życzę!
Wesołych Świąt!
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STOWARZYSZENIE "KOLEKTYW OLEŚNICA"
CENNA INICJATYWA SPOŁECZNA
Boisko w Oleśnicy zostało wyposażone w kolejny,
istotny element boiska sportowego. Dzięki wsparciu
z Gminy Wodynie, współpracy z rmą RARYTAS
z Wodyń oraz zaangażowaniu w składkę mieszkańców
Oleśnic y i zawodników udało się wybudować
piłkochwyt za bramką o szerokości 30 m i wysokości
5 m. Jest to bardzo przydatny element, piłka nie będzie
szybowała daleko za boisko. Znacznie zmniejszy to
marnowanie czasu, zarówno na treningu, jak i meczu.
Estetyka boiska również bardzo się poprawiła. Bardzo
cieszy fakt zaangażowania się mieszkańców w tak cenną
inicjatywę oraz dobrze układająca się współpraca
z samorządem Gminy Wodynie, jak i lokalnym
przedsiębiorcą. Razem możemy dużo więcej. W tym
roku dzięki wspólnej pracy udało się już wykonać ławki
re z er w o w y c h , b oi s k o d o s i at k ó w k i p l a ż o w e j
i piłkochwyt.

Zakupiliśmy również nowe siatki na bramki. Wiosną 2017
chcielibyśmy wykonać trybunę dla publiczności. Mamy
nadzieję, że wspólnymi siłami uda się zrealizować ten cel.
Podziękowania należą się członkowi Stowarzyszenia
Adrianowi Pawlakowi, który wykonał projekt piłkochwytu
oraz zajął się społecznie jego wykonaniem. Budowie
piłkochwytu społecznie wykonali członkowie Stowarzyszenia
Kolektyw Oleśnica. Boisko jest miejscem, na którym
spędzamy dużo swojego wolnego czasu, zarówno na
treningach, jak i meczach, także jego estetyka
i wyposażenie są bardzo ważne.
W pracach przy wykonaniu brali udział: Adrian Pawlak,
Adam Pawlak, Kamil Stanisławowski, Paweł Rucikowski,
Marcin Pucyk, Marcin Pilich, Arkadiusz Pawlak, Radosław
Kublik, Łukasz Kruk, Maciej Zieliński, Łukasz Gajowniczek,
Michał Polak, Jarosław Duber
(K.S.)

Runda jesienna zakończona
Stowarzyszenie Kolektyw Oleśnica 27 listopada zakończyło
rozgrywki rundy jesiennej sezonu 2016/2017 rozgrywek
A – Klasy Siedleckiej. Miniony sezon był dla Kolektywu bardzo
udany. Seniorzy po 13 spotkaniach plasują się na bardzo dobrym
3 miejscu w tabeli z dorobkiem 25 punktów, które premiuje zespół
do Ligi Okręgowej. Po trudnym sezonie nadszedł czasu
upragnionego odpoczynku dla zawodników. Etap rozpoczęcia
przygotowań do rundy wiosennej rozpocznie się już około
10 stycznia. Dobry występ jesienią jest dla zespołu dodatkową
motywacją do dalszej pracy. Na pewno nie spocznie na laurach
i dalej będzie walczyć o najwyższe cele.

KLASA A 2016/2017, GRUPA: SIEDLCE
M

Pkt. Z. R.

P. Bramki

1. Sęp Żelechów

13

35

11

2

0

46-9

2. Świt Barcząca
3. Kolektyw Oleśnica

13

9

2

2

30-15

7

4

2

34-21

4. Watra Mrozy

13

7

2

4

30-12

5. LKS Ostrówek

13

6

3

4

31-24

6. Błękitni Stoczek

13

6

2

5

22-22

7. Miedzanka Miedzna

13

6

1

6

24-20

8. Jastrząb Żeliszew

13

5

1

7

24-26

9. Nojszewianka Dobre

13

5

1

7

22-28

10. Tęcza Korczew

13

4

2

7

26-31

11. Grodzisk Krzymosze

13

2

5

6

23-22

12. Wicher Sadowne

13

2

5

6

17-28

13. ULKS Gołąbek

13

3

1

9

17-50

14. Zorza Sterdyń

13

29
25
23
21
20
19
16
16
14
11
11
10
7

2

1

10

15-53

Nazwa
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PUCHAR WÓJTA
W niedzielne popołudnie, 7 sierpnia drużyny piłkarskie z terenu
Gminy Wodynie wzięły udział w turnieju piłki nożnej o Puchar
Wójta Gminy Wodynie, którego organizatorem i gospodarzem
było Stowarzyszenie Kolektyw Oleśnica. Pogoda tego dnia była
typowo piłkarska, temperatura w granicach 25 stopni. Wprost nie
pozostawało nic innego, jak spędzić niedzielne popołudnie
w sposób aktywny. Mistrzostwa Gminy przyciągnęły bardzo liczną
grupę kibiców, którzy wspierali swoich faworytów.

Rozstrzygnęła je akcja prawym skrzydłem, po której do pustej
bramki tra ł pomocnik Wodyń, ustalając wynik na 2:1.W całym
turnieju padło wiele pięknych bramek po ładnie przeprowadzonych akcjach.
W tym roku szczęście dopisało drużynie z Tok, której udało się
wylosować "dziką kartę" premiującą od razu do pół nałów.
Kolejnym ciekawym spotkaniem był mecz pół nałowy
pomiędzy drużynami Wodyń i Oleśnicy. Po szybko objętym
prowadzeniu po pięknie strzelonym rzucie wolnym prowadzenie objęła Oleśnica. Gospodarze szybko "rzucili" się do odrabiania strat, co zaowocowało wynikiem 3:1 do przerwy.
Wynik końcowy po bardzo ciekawym meczu to 4:1 dla Oleśnicy.
Do wielkiego nału awansowała drużyna z Oleśnicy i Tok.
Speed w pół nale pokonał Kamieniec 1:0. Finał po dość ciężkiej
pierwszej połowie wygrała drużyna z Oleśnicy 3:0.

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH MECZÓW:
FAZA GRUPOWA:

Wodynie - Ruda
Oleśnica - Seroczyn
Żebraczka - Kamieniec
Punktualnie o godzinie 11.40 odbyło się losowanie par
grupowych, z których niestety jedna drużyna musiała odpaść,
ponieważ turniej rozgrywany był systemem pucharowym.
Do zawodów przystąpiło 7 drużyn. Bardzo cieszy fakt,
że miejscowi liderzy zorganizowali reprezentację miejscowości, co
w rozgrywkach 11-osobowych nie jest łatwą sztuką. Wszystkie
drużyny zostawiły na boisku dużo zdrowia i ambicji. Kibice
oglądający zawody na pewno nie narzekali na nudę. Już pierwszy
mecz, w którym zmierzyły się dwie drużyny, liczące sie w walce
o wielki nał, dostarczył wiele emocji. Spotkanie Wodynie - Ruda
do samego końca było bardzo zacięte.

2:1
3:0
1:2

Toki - "DZIKA KARTA"
PÓŁFINAŁY:

Oleśnica - Wodynie
Kamieniec - Toki

4:1
0:1

MECZ O TRZECIE MIEJSCE:

Wodynie - Kamieniec

7:0

FINAŁ:

Oleśnica - Toki

3:0

Ostatni gwizdek sędziego zakończył zawody dając tym samym
znak, że zbliża się oczekiwana przez wszystkich chwila dekoracji
drużyn. W ceremonii zakończenia Pan Wójt Wojciech Klepacki
podsumował turniej po bacznym śledzeniu wszystkich spotkań
oraz wręczył zawodnikom puchary, medale i piłki. Turniej został
rozegrany w miłej, przyjacielskiej atmosferze, zawodnicy dbali
o swoje zdrowie i ci najważniejsze cieszyli się ze wspólnego
spotkania w sportowej atmosferze. Całym zawodom towarzyszyła oprawa muzyczna. Nad zdrowiem zawodników czuwali
ratownicy z rmy Centrum. Dziękujemy wszystkim drużynom
za udział i zapraszamy za rok!
(K.S.)

10

Turniej siatkówki plażowej
W niedzielne, lipcowe popołudnie wszyscy miłośnicy "plażówki"
mieli okazję uczestniczyć w turnieju siatkówki, zorganizowanym
przez Stowarzyszenie Kolektyw Oleśnica. Rozgrywki odbyły się na
nowo powstałym boisku na terenie boiska sportowego w Oleśnicy.
W turnieju wzięło udział 8 drużyn. Początkowo pogoda była
niemal wymarzona do tego typu zawodów, dopiero podczas
ostatniego meczu po upalnym dniu wszystkich zawodników
schłodził letni deszcz. Zmagania siatkarzy wytrwale śledziła liczna
grupa kibiców. Mimo pierwszej edycji turnieju poziom oraz
umiejętności zawodników stały na bardzo wysokim poziomie.
Po rozegraniu meczów grupowych zawodnicy zjedli kiełbaski
z grilla, które dodały energii na mecze nałowe. Najlepsi zostali
nagrodzeni pucharami oraz medalami. Cały turniej odbył się
w miłej i przyjaznej atmosferze. Za rok na pewno to powtórzymy.
Końcowa klasy kacja: 1 . Mińsk Mazowiecki, 2. ADHD
Wodynie, 3. Masters, 4. K i M. Ponadto w turnieju wzięli udział:
Jagódki Kamieniec, Bolek i Lolek, Królowie Życia, Smerfy.
(K.S.)

Z ŻYCIA KLUBU HONOROWYCH
DAWCÓW KRWI „ PSZCZÓŁKA”
Z początkiem roku szkolnego na sali gimnastycznej Zespołu
Szkół w Wodyniach w obecności pani dyrektor Ewy Cizio odbyło
się spotkanie prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi
„Pszczółka” przy Urzędzie Gminy Wodynie, pana Zbigniewa
Redosza oraz zastępcy prezesa pana Łukasza Czarczyńskiego
z uczniami klas I-IV, którzy naświetlili uczniom, jak ważną rolę
odgrywa krwiodawstwo w życiu każdego człowieka. Jednocześnie
nastąpiło przekazanie specjalistycznego roweru trójkołowego dla
dorosłej osoby niepełnosprawnej z naszej gminy, który dzięki
przychylności Starosty siedleckiego, pana Dariusza Stopy oraz
Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Siedlcach płk Mieczysława
Stefaniuka i Wójta Gminy Wodynie Pana Wojciecha Klepackiego
został przekazany nieodpłatnie. Uczniowie
mieli możliwość sprawdzić walory techniczne
testując sprzęt osobiście.
Przed-stawiciele T.P.Z.W.
Dorota Pankowska i Mari an Pl i sz k a p o d z i ę kowali za otrzy many
sprzęt w imieniu osoby
obdarowanej.
(D.P.)
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Szacunek, podziw i uznanie.
Dzień Seniora 2016
Stało się to już naszą małą tradycją, że w październiku
organizujemy spotkanie z okazji Dnia Seniora. Tegoroczna
formuła świętowania tego dnia została nieco zmieniona
i poszerzona: do udziału w uroczystości zaprosiliśmy naszych
„Super Seniorów”, czyli najstarszych mieszkańców naszej gminy.
Najstarszy mieszkaniec Gminy Wodynie ma 98 lat! Jedenastu
naszych „krajan” przeżyło już ponad 95 lat! Na terenie gminy
mieszka 9 osób z tej grupy. Te liczby robią wrażenie. To dla nas
wielki zaszczyt i radość, że dwoje „Super Seniorów” przybyło na
naszą uroczystość. Byli to: Pani Kazimiera Soćko z Wodyń
i Pan Jan Alaba z Seroczyna. Oboje liczą sobie po 96 lat.
Spotkanie rozpoczął p. Janusz Eleryk, który serdecznie powitał
wszystkich zebranych. Bardzo uroczystym momentem było
złożenie życzeń, wyrazów uznania i szacunku właśnie dla
naszych „Super Seniorów”. Wójt Gminy, p. Wojciech Klepacki
wręczył naszym dostojnym gościom Listy Gratulacyjne
i symboliczne kwiaty. Podobne listy, za pośrednictwem Państwa
Sołtysów, dotrą do tych „Super Seniorów”, którzy nie mogli
przybyć na to spotkanie.

Po tym bardzo uroczystym momencie nastąpił dalszy ciąg
życzeń i wystąpień. Głos zabrała p. Henryka Wysocka (UTW)
oraz goście z Radzymina i Radomyśli. W części artystycznej na
naszej scenie pojawiły się zespoły „Wolenianki” i „Młynarzanki”.
Zaśpiewali goście z Radomyśli i przesympatyczna mieszkanka
„Tęczowego Wzgórza”. Panowie Tomek Osiński i Marcin Polak,
w damskiej stylizacji, przedstawili scenkę kabaretową własnego
autorstwa. Tę część spotkania zakończył recital „piosenki dawnej
i lubianej” w wyko-naniu Katarzyny Babik.
W tym momencie rozpoczęła się część mniej o cjalna.
Po chóralnym „200 lat!” dla Super Seniorów nastąpiło dzielenie
wspaniałego tortu ufundowanego przez Państwa Grązków
z Tęczowego Wzgórza. Był czas na mały poczęstunek i chwilę
rozmowy, a gdy popłynęła muzyka – również na odrobinę
tanecznego szaleństwa :).
Z całą pewnością spotkanie można uznać za udane i bardzo
urozmaicone: chwile wzruszenia i sentymentu przeplatały się
z radosną zabawą i uśmiechem. Cieszymy się bardzo, że
mogliśmy przywołać ten uśmiech. Szczególnie na tych
najstarszych twarzach…
[EJ]

Święto Niepodległości w Wodyniach
”Świętowanie wolności” w gminie Wodynie rozpoczęło się
o godz. 15.30 w Kościele Para alnym św. Piotra i Pawła
w Wodyniach. Na początku uczniowie Zespołu Szkół
w Wodyniach i Zespół „Wolenianki” zaprezentowali krótki
program artystyczny. Następnie Ks. Proboszcz Henryk
Skolimowski odprawił Mszę Świętą w Intencji Ojczyzny.
Uroczyście został odczytany Apel Poległych. Na zakończenie
wszyscy zebrani, w nastrojowym świetle pochodni, wyszli
z Kościoła i udali się do Miejsc Pamięci, gdzie zapalono znicze
i złożono symboliczne wiązanki. Tę część uroczystości przygotowali członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej
we współpracy z Zespołem Szkół w Wodyniach i Jednostką OSP
Wodynie.
Pięknym zakończeniem tego dnia był Przegląd Piosenki
Patriotycznej i Żołnierskiej zorganizowany przez Gminny
Ośrodek Kultury w Wodyniach.

Po powitaniu i krótkim wprowadzeniu, którego dokonał
prowadzący całe spotkanie p. Janusz Eleryk, na scenie pojawiali
się kolejni wykonawcy.
Wszystkie prezentacje nagradzane były wielkim brawami!
Wszystkie były na swój sposób piękne i wzruszające… Wielkie
wyrazy uznania i ogromne podziękowania należą się i wykonawcom, i tym, którzy ich przygotowali: nauczycielom i rodzicom!
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy i drobne upominki. Dla szkół, które tak pięknie
odpowiedziały na nasze zaproszenie do wspólnego świętowania,
przygotowaliśmy natomiast bony celowe.
Z całą pewnością można stwierdzić, że był to piękny, świąteczny
wieczór…”Nutki wolności” radośnie rozbrzmiewały w naszym
GOK… Po raz pierwszy, ale mamy nadzieję, że nie ostatni!
[EJ]

"DZIEŃ SENIORA” W RADZYMINIE
6 listopada 2016 r., 20-osobowa delegacja Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej, Uniwersytetu III Wieku w Wodyniach i chóru „Radość” z Radomyśla, wzięła udział w obchodach „Dnia Seniora” zaprzyjaźnionego z nami Stowarzyszenia
Seniorów Ziemi Radzymińskiej z Radzymina.
Na uroczystości obecni byli Burmistrz Radzymina – Krzysztof
Chaciński, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego
- Halina Bonecka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie
- Krzysztof Dobrzyniecki, liczne delegacje zaprzyjaźnionych
organizacji seniorów ze Słupna i Starych Załubic oraz ponad
70-osobowa grupa seniorów stowarzyszenia – gospodarzy
wieczoru.
Części o cjalnej przewodniczyła Prezes Stowarzyszenia
Seniorów Ziemi Radzymińskiej – Mirosława Bazak. Uroczystość
uświetniły występy uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyminie, repertuar zespołu „Wolinianki” oraz występ chóru
„Radość”.
W ramach przyjaźni i wdzięczności za zaproszenie panie
z zespołu przekazały gospodarzom obraz namalowany przez
członka naszej grupy - pana Kazimierza Olejnika oraz kosz
ze słodyczami.

Część nieo cjalną, przy bogato zastawionych stołach, uświetniła
profesjonalna oprawa muzyczna. Był wspólny śpiew, były tańce,
rozmowy. Odprowadzani uroczystym marszem, z żalem
pożegnaliśmy późnym wieczorem gospodarzy.
(TPZW)

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
W SEROCZYNIE
Narodowe Święto Niepodległości to dzień szczególny. To dzień
wspomnień i pamięci o dawnych, często smutnych i okrutnych losach naszej
Ojczyzny, ale także dzień wspólnej troski o lepszą i spokojną przyszłość.
W 2016 r. obchody tego Święta w naszej gminie, zaplanowane zostały na
dwa dni: 11 i 13 listopada, przy czym główna część Obchodów odbyła się
13 listopada w Seroczynie ze względu na poświęcenie odnowionej Kwatery
Wojennej.

Kilkanaście minut po godzinie siedemnastej, w Sali Widowiskowej GOK, rozpoczął się organizowany po raz pierwszy
Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej. Nadaliśmy mu
tytuł „Nutki wolności”. Przegląd nie miał formuły konkursowej.
Jego ideą nie było rywalizowanie, lecz wspólne i radosne
świętowanie. Uczestników przeglądu zgłaszały i przygotowywały
szkoły z terenu naszej Gminy. Kilka miejsc zostało zarezerwowanych dla innych uczestników. W sumie zostało zgłoszonych 19
wykonawców: najwięcej solistów, ale były również duety i większe
formaty. Na scenie GOK wystąpiło więc blisko 30 osób!
Sala Widowiskowa i hol wypełniły się licznie przybyłymi
widzami i słuchaczami, wśród których byli również: ks. Henryk
Skolimowski, Wójt Gminy p. Wojciech Klepacki, p. Jan Polak – dyr.
Z e s p o ł u S z k ó ł w S e r o c z y n i e , p. Wi e s ł aw a R o l e w i c z
- dyr. Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej oraz p. Anna
Szostek - wicedyr. Zespołu Szkół w Wodyniach. Byli obecni
również nauczyciele, wychowawcy i rodzice wykonawców.

To był wyjątkowy dzień dla społeczności Seroczyna i całej
Gminy. Już wczesnym rankiem, na placu przed bramą Kościoła
pw. Nawiedzenia N.M.P. pojawiły się pojazdy "z innej epoki",
czyli rekonstrukcje wozów bojowych z czasów II wojny światowej.
Obok pojazdów stanęli "żołnierze września" - członkowie Grup

Rekonstrukcyjnych w mundurach i uzbrojeniu sprzed lat.
To wszystko było możliwe dzięki współpracy, którą nawiązaliśmy
z Biurem Rekonstrukcyjno-Technologicznym Zabytkowej
Inżynierii Pojazdowej p. Zbigniewa Nowosielskiego.
Uroczystości rozpoczęły się godzinie 11.00. Pan Janusz Eleryk
w kilku słowach komentarza wprowadził wszystkich w nastrój
powagi i zadumy. Uroczyście wprowadzone zostały Poczty
Sztandarowe: Gminnego Oddziału OSP, Jednostek OSP
z Seroczyna i Wodyń, oraz szkół w Wodyniach i Seroczynie,
a Orkiestra Dęta OSP ze Stoczka Łukowskiego zaintonowała
Hymn Narodowy. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wodynie
Wojciech Klepacki. Oprócz powitania gości i uczestników oraz
przekazania treści związanych z Rocznicą Odzyskania Wolności
Pan Wójt dziękował za wsparcie remontu Kwatery Wojennej,
którego udzielił Wojewoda Mazowiecki. Wśród uczestników
uroczystości byli obecni Poseł na Sejm RP p. Daniel Milewski,
Radny Mazowiecki p. Marian Piłka, Wicestarosta Siedlecki
p. Michał Okniński, Radny Powiatu Siedleckiego p. Marian
Sekulski oraz przedstawiciele naszych władz samorządowych:
Przewodniczący Rady Gminy p. Mirosław Michalczyk, Radni
Gminy Wodynie, Z-ca Wójta p. Hubert Pasiak, Sekretarz UG p.
Renata Bareja, Skarbnik Gminy p. Barbara Brodzik, Prezes
Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny p. Michał Gajowniczek
oraz delegacje szkół z terenu gminy, z dyrektorami pp. Wiesławą
Rolewicz, Anną Szostek i Janem Polakiem.

Uczniowie Zespołu Szkół w Seroczynie, pod kierunkiem pp.
Elżbiety Ożarek, Marzeny Szymańskiej i Krzysztofa Izdebskiego
zaprezentowali program "Piasku...pamiętasz?". Występ został
nagrodzony wielkimi brawami licznie zgromadzonych gości
i uczestników.
O arę Mszy Św. w Intencji Ojczyzny sprawował Ksiądz
Proboszcz Bogdan Potapczuk. Obecny był również Proboszcz
Para i w Wodyniach ks. Henryk Skolimowski. Na samym
początku słowo do zebranych skierował Poseł na Sejm RP Daniel
Milewski. Atmosfera była bardzo podniosła i uroczysta.
Niewątpliwie przyczyniła się do tego muzyczna oprawa Orkiestry
Dętej.
Po zakończeniu Mszy Świętej uformowany został pochód, który
udał się w kierunku Para alnego Cmentarza, na którym znajduje
się Zbiorowa Mogiła 146 żołnierzy poległych pod Seroczynem
we wrześniu 1939 r. Pochód zatrzymał się na chwilę przy
Pomniku Ojczyzny w centrum Seroczyna, gdzie delegacja władz
samorządowych, w asyście Grupy Rekonstrukcyjnej złożyła
wiązankę w imieniu wszystkich uczestników uroczystości.
Na Cmentarzu Para alnym pochód zatrzymał się przy
odnowionej Kwaterze Wojennej.
Spoczywa w niej 146 żołnierzy z 5 Pułku Piechoty Legionów
J. Piłsudskiego, 11 Dywizjonu Pancernego oraz 62 Samodzielnej
Kompanii Czołgów Rozpoznawczych.
Na kamiennym postumencie pomnika znajduje się orzeł
z piaskowca wykonany na podobieństwo orzełka wojskowego
wzoru 1919. Na cokole pomnika umieszczono monogram „JP” –
inicjały Józefa Piłsudskiego. Monogram taki nosili żołnierze
z pułków, których dowódcą był Marszałek. Projekt pomnika
został wykonany przez Pana Mirosława Starczewskiego.
Głos zabrał Wójt Wojciech Klepacki, dziękując jeszcze raz
wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się
do odnowienia Kwatery Wojennej i Jej otoczenia.
Na koniec wystąpienia p. Wójt poprosił Księdza Bogdana
Potapczuka o poświęcenie Kwatery. Po tym uroczystym
momencie głos zabrali jeszcze goście.
Po krótkich wystąpieniach nadszedł moment złożenia wiązanek.
Kolejne delegacje, przy dźwięku werbla i w asyście warty,
podchodziły do Pomnika i oddawały hołd 146 - u Bezimiennym
Bohaterom.
Orkiestra zaintonowała "Pieśń Legionów", Poczty Sztandarowe
zostały wyprowadzone i w tym momencie zakończyła się o cjalna
część uroczystości. Na licznie zgromadzonych uczestników, przed
bramą Cmentarza, czekał jeszcze ciepły poczęstunek: żołnierska
grochówka! W sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Seroczynie
została natomiast przygotowana Wystawa Historyczna, na której
można było obejrzeć pamiątki po Kapitanie Henr yku
Nowosielskim ps. "Vickers" oraz prezentację archiwów
fotogra cznych naszej szkoły. Dostępny był również Biuletyn
Okolicznościowy przygotowany przez Klub HistorycznoKolekcjonerski im. Bogusława Wernera.
To był piękny, chociaż nieco pochmurny i chłodny dzień...
To była uroczystość, którą z pewnością na długo zapamiętamy...
Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili.
[EJ]
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Kierunek Telewizja!
Początek października był wyjątkowy: już pierwszego dnia tego
miesiąca, w sobotę, udaliśmy się w podróż do Warszawy. Naszym
celem była siedziba Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza 17.
Tam, poza zwiedzaniem telewizyjnych Bloków, wzięliśmy udział
w nagraniu kolejnego odcinka programu „Petersburski Music
Show”.

· nagranie reakcji widowni: piosenki, oklaski, śmiech.
· „Ploteczki z innej beczki” – gościem programu była
p. Agata Harz, specjalistka od „białego śpiewu”.
· „Co słychać?” – rozmowa na temat Antonio Stradivariego.
· „Instrumentalni” – w tej części wystąpił jedyny w Polsce
zespół Gamelanowy.
· „Ale gwiazdy” – na scenie pojawił się Mariusz Totoszko,
uczestnik programu „Twoja twarz brzmi znajomo”,
wokalista i instrumentalista, ambasador akcji „Zbieraj
z klasą”.
· „Scena talentów” – być może kiedyś pojawi się w tej
części ktoś z nas W sobotę gościem była Daria Domitrz.
· „To już

nał?” – grupa taneczna „Hand to hand”

z Warszawy.
I wreszcie…koniec! Efekty tej nagraniowej pracy z naszym
udziałem w tle można było zobaczyć 15 października,

w sobotę o godz. 15.20 na kanale TVP „Abc”.
To było trochę męczące, ale z pewnością fajne doświadczenie.
Wzięło w nim udział 86 uczniów ze szkół w Rudzie,
Seroczynie i Wodyniach. Dzięki do nansowaniu GOK
uczniowie pokrywali tylko połowę kosztów wyjazdu. Bardzo
dziękujemy nauczycielom, którzy poświęcili całą sobotę
i pełnili podczas wyjazdu role opiekunów. Byli to pp. dyr.

Wiesława Rolewicz, Marianna Żbik, Joanna Kublik,
Beata Reda, Piotr Adamiak, Krzysztof Izdebski
i Janusz Eleryk.
[EJ]

Radosny Dzień Papieski
Dzień zaczął się baaardzo wcześnie: już o godz. 6.30
osiemdziesięciu sześciu uczniów z naszych trzech szkół spotkało
się na zbiórkach przed wyjazdem. Dwa autokary szczęśliwie
dowiozły nas wszystkich na miejsce.
Przed siedzibą TVP czekała już na nas p. Urszula Bartosiak
zaprzyjaźniona i współpracująca z Towarzystwem Przyjaciół
Ziemi Wodyńskiej. To właśnie p. Urszula zaproponowała nam
przeżycie tej telewizyjnej przygody.
Na początku zwiedzaliśmy telewizyjne studia. To ciekawe
doświadczenie zobaczyć miejsca, które znamy z ekranu.
W rzeczywistości wyglądają one „nieco” inaczej.
I wreszcie dotarliśmy do studia, w którym miało odbywać się
nagranie kolejnego odcinka muzycznego programu
„Petersburski Music Show”. I, tak naprawdę, rozpoczęła
się… ciężka praca! Wystarczy powiedzieć, że nagranie odcinka
trwającego ok. 25 minut zajęło…ponad 5 godzin! Wiele
było powtórzeń, tzw. dubli i różnych ujęć. Obserwowanie pracy
telewizyjnej ekipy: kamerzystów, dźwiękowców, realizatorów
itp. to jednak też ciekawe doświadczenie.
Każdy z odcinków tego programu realizowany jest według
stałego schematu. Scenariusz odcinka, w realizacji którego
braliśmy udział, wyglądał następująco:

Sprawdź naszą ofertę!

Przez 27 lat ponty katu Jana Pawła II przeżywaliśmy wiele
wzruszeń, uniesień i re eksji. Dzisiaj pochylamy się nad Jego
Świętością i szukamy chwili zadumy wspominając słowa, życie
i umieranie…Do wspólnego przeżywania tych chwil podczas
kolejnego Dnia Papieskiego zaprosiliśmy Zespół Wokalny
„Radość” z Radomyśli, który prezentował program „Janie Pawle II
– pozostań w naszych sercach”…

Po koncercie udaliśmy się do Gminnego Ośrodka Kultury na
chwilę odpoczynku i skromny poczęstunek. Przygotowaliśmy
również coś „dla ducha”: krótki występ Igora Pawlaka i Patrycji
Wróbel, którzy – jak zwykle zresztą – wprowadzili piękny nastrój.
Kolejnym punktem tego „radosnego tourne” był występ
w wodyńskim Kościele Para alnym. Zespół najpierw wziął udział
w Mszy Św., a potem powtórzył program zaprezentowany
wcześniej w Seroczynie.
To był piękny dzień, mimo lekko pochmurnego nieba! Bardzo
dziękujemy p. Anecie Karczmarskiej i wszystkim artystom
„Radości” za przyjęcie naszego zaproszenia, i prezentację
programu, który pięknie wkomponował się w nastrój XVI Dnia
Papieskiego.
[EJ]

DOWCIPY RADNEGO:
Zespół „Radość” zaczął swój artystyczny dzień w Seroczynie.
Około godziny 12-ej artyści wysiedli z autokaru i udali się do
Domu Para alnego. W jego przytulnych wnętrzach odbyła się
krótka próba na rozśpiewanie. Około godziny 12.30, po Mszy Św.
i Modlitwie Różańcowej, rozpoczął się Koncert w Kościele
Para alnym pw. Nawiedzenia N.M.P. Nastrój zadumy, głęboka
re eksja, wspomnienia i wyśpiewane pieśni dostarczyły
słuchaczom wielu wzruszeń.

www.gok-wodynie.pl
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