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NIC O NAS BEZ NAS

„Nic o nas bez nas”, to myśl przewodnia sprawowania funkcji Wójta Gminy Wodynie przez Pana
Wojciecha Klepackiego. Od początku swego urzędowania nowy wójt podkreśla, że opinie radnych,
sołtysów, przedsiębiorców, działaczy społecznychi
tzw. „ zwykłych” mieszkańców są dla niego
najważniejsze przy podejmowaniu decyzji. Jednak
nie słowa świadczą o człowieku, lecz czyny. Potwierdzeniem nowej jakości sprawowania władzy w gminie są dotychczasowe inicjatywy. Powołanie Wodyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorców
oraz Wodyńskiego Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych czy wyjazdowe, wspólne posiedzenie
Komisji Rady Gminy Wodynie, związane z oceną
stanu dróg gminnych, to tylko nieliczne z nich.
Kolejne są w planach i zapewne zaskoczą niejednego
Mieszkańca Naszej Gminy…
Stopniowej zmianie ulega również działalność
informacyjna gminnego samorządu. Jej symbolem
jest nowy informator samorządowy, pt.: „Przegląd
Wodyński. Pismo Samorządowe Gminy Wodynie”,
którego pierwszy numer przekazujemy w Państwa
ręce. Chcemy, aby zawierał informacje, co się dzieje
na terenie Gminy Wodynie oraz zapowiedzi ważnych
wydarzeń. Postaramy się informować na bieżąco o
pracach Rady Gminy, Wójta, Urzędu i jego jednostek
organizacyjnych, placówek oświatowych, ale
również o działaniach samych mieszkańców i ich
sukcesach.
Zachęcamy Państwa do przekazywania uwag
dotyczących „Przeglądu Wodyńskiego”
oraz do jego współtworzenia. W tym celu
prosimy o kontakt z Przewodniczącym
Zespołu Redakcyjnego, Panem Hubertem Pasiakiem:
zastepca@wodynie.eu,
tel.: 25 631 26 58/wew. 33/.
Redakcja

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rady Gminy

Spotkanie z Doradcą Wojewody Mazowieckiego nt. możliwości
nansowania projektów społecznych

Utworzenie Wodyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Już tylko dni dzielą nas od Świąt Wielkiej Nocy...
Niech będą one czasem wolnym od pośpiechu,
wielogodzinnych przygotowań i domowej krzątaniny,
a staną się chwilą wielkich porządków...
w naszych sercach!
Wszystkim mieszkańcom Gminy Wodynie życzymy
pięknej uczty duchowej ze Zmartwychwstałym!

Wójt Gminy
Wojciech Klepacki

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk

WYWIAD

PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

HARMONIJNY ROZWÓJ CAŁEJ GMINY…
Wywiad z Wójtem Gminy Wodynie -Wojciechem Klepackim.
A jakie mogą być owoce niewidoczne?

Ma Pan zaledwie 30 lat. Niewiele, jak
na tak odpowiedzialne stanowisko…

Wszystkie inwestycje powinny być podporządkowane
harmonijnemu rozwojowi całej gminy! Nie można budować
rozwoju gminy w oparciu o kilka największych miejscowości.
Takie podejście sprawia, że z mniejszych miejscowości ludzie
wyprowadzają się do miast, w efekcie czego widzimy ich
powolne umieranie najmniejszych wsi. Rok 2015 jest
pierwszym rokiem pracy dla aż 9 sołtysów, jednak mam
nadzieję, że już w przyszłym roku Rada Gminy podejmie
decyzję o wprowadzeniu funduszu sołeckiego. Wtedy nawet
w najmniejszych wioskach naszej gminy każdego roku sami
mi eszk ańc y b ę d ą d e c yd ować o p e w nych kwotach,
przewidzianych na zaspokojenie ich najważniejszych potrzeb.
Na ile to będzie możliwe, będę również wspierał rodziny
i hamował negatywne trendy demograﬁczne w naszej gminie.

Okazuje się, że wystarczająco dużo, aby mieszkańcy gminy
Wodynie mi zaufali. Mimo młodego wieku mam już spore
doświadczenie pracy w samorządzie, byłem radnym gminy
Wodynie w latach 2006 -2010, oraz radnym powiatu
siedleckiego w latach 2010 – 2014. Mam też doświadczenie
w działalności społecznej! Współorganizowałem Stowarzyszenie „Kolektyw Oleśnica”, które ciągle się rozwija
i sukcesywnie wzrasta ilość osób chcących do niego
przynależeć. Ale wiem, że sukces wyborczy to nie tylko moja
zasługa.

No właśnie! Po wyborach wielokrotnie
Pan podkreślał, że zwycięstwo wyborcze
dedykuje Władysławowi Klepackiemu.

Na razie nieźle to Panu wychodzi! Drugie
dziecko w drodze…

Tak, to jego postawa była wzorem społecznego
zaangażowania dla młodego chłopaka, jakim byłem
w czasie, gdy tata był wójtem. Gdy odszedł przedwcześnie,
moim marzeniem stało się, aby kiedyś dokończyć jego
dzieło. On zawsze mówił, że „trzeba tę gminę pchnąć do
przodu”. Dziś jestem Wójtem Gminy Wodynie w dużej
mierze dzięki temu, że ojciec dobrze zapisał się w pamięci
mieszkańców gminy. Zrobię wszystko, aby spełnić jego
słowa! Jestem mu to po prostu winien. Wszystkich
mieszkańców proszę o to, aby mi w tym pomogli!

Zaczął Pan urzędowanie
od sporych zmian kadrowych…
Zacznę od tego, że skoro mieszkańcy zmienili wójta, to oznacza,
że oczekiwali zmian. Miałem swoje przemyślenia nt. funkcjonowania Urzędu Gminy, gdy byłem jeszcze Radnym Powiatowym.
Pewne postulaty zmian w Urzędzie były elementami mojej
kampanii wyborczej. Jednak w pierwszych tygodniach pracy na
stanowisku Wójta przyglądałem się bacznie pracy urzędu
i weryﬁkowałem swoje dotychczasowe poglądy. Zacząłem od
likwidacji etatu informatyka. W o wiele większych gminach takiego
etatu nie ma. Uważałem, że takie stanowisko obciąża niepotrzebnie
nasz budżet, gdyż samorząd dodatkowo korzystał z usług dwóch
ﬁrm informatycznych, którym też trzeba płacić. Wypowiedziałem
więc umowę informatykowi, a jednocześnie zwiększyłem zakres
usług zlecanych przez gminę jednej z ﬁrm komputerowych. Dzięki
temu mamy bardzo duże oszczędności! Kolejne zmiana, to
znalezienie następcy po pani Krystynie Urbanek, która przechodzi
na emeryturę. Ku mojemu rozczarowaniu, mimo iż przedłużyłem
termin składania ofert, z uwagi na niewielką ilość tych, które
wpłynęły, w ogłoszonym naborze na zajmowane przez panią
Krystynę Urbanek kierownicze stanowisko urzędnicze zgłosiło się
jedynie pięciu kandydatów, spośród których zaledwie jedna osoba
spełniła wymagania formalne. Od 16 lutego Referatem
inwestycyjno-gospodarczym kieruje pani Sylwia Kiełczykowska,
która posiada bardzo wysokie kwaliﬁkacje, m.in. studia wyższe
w zakresie prawa i budownictwa. Bardzo na nią liczę!

Jest nowy wójt i jego nowa ekipa. Jakie cele
sobie stawia?
W pierwszej kolejności chcę pokazać, że potraﬁę rozsądnie
gospodarować. W każdym gospodarstwie domowym, gdy
pojawiają się problemy ﬁnansowe, głowa rodziny, kierując się
odpowiedzialnością, sumiennie pilnuje każdej wydanej
złotówki. Rozsądek podpowiada, że kredyt konsumpcyjny
w takiej sytuacji jest ostatecznością. Sytuacja ﬁnansowa gminy
nie jest ciekawa! Dlatego Wojciech Klepacki nie weźmie kredytu
na nawet kilometr drogi, gdy wie, że za rok będzie potrzebny
wkład własny do budowy tej samej drogi, tyle, że znacznie
tańszej, bo doﬁnansowanej z dotacji unijnej. Nie wyleje też
asfaltu na drogę, przy której najpierw kładziona będzie rura
kanalizacyjna. Ale Wojciech Klepacki i jego ekipa zrobią
wszystko, aby pokazać, że są skuteczni.

Młode wilki?
Moim zdaniem nie jest to najlepsze porównanie. Wilk jest
symbolem siły i niezależności, ale zazwyczaj kojarzy się również
ze złem. W mojej pamięci jest też polski ﬁlm z lat 90. o tym
samym tytule, który opowiada o młodych przemytnikach.

To mój bezpośredni wkład w budowanie młodej gminy
Wodynie (śmiech). Wracając jednak do niewidocznych
owoców. Stale myślę, co zrobić, aby rozwijać przedsiębiorczość i aktywność społeczną mieszkańców. Po to
powołałem w ostatnim czasie Wodyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Wodyńskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, bezpłatne programy,
mające na celu wzmocnienie współpracy samorządu
z lokalnym biznesem i organizacjami pozarządowymi.
Chcemy w ten sposób pokazać, że to ważni dla samorządu
partnerzy, z którymi trzeba rozmawiać i podejmować
wspólne inicjatywy. Są przykłady gmin, gdzie ﬁrmy
i organizacje pozyskują bardzo dużo środków unijnych, w ten
sposób tworzą wiele miejsc pracy, rozwijają lokalne usługi. Tak
właśnie rozumiem harmonijny rozwój gminy. Jako samorząd
chcemy maksymalnie wspierać te procesy. W spotkaniu, które
zainaugurowało funkcjonowanie Centrów, licznie uczestniczyli
przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz
mediów. To pokazuje, że jest to dla nich ważne i że są otwarci na
nowe wyzwania.

W sesji Rady Gminy Wodynie w dniu 26
lutego wzięli udział uczniowie ze szkoły
w Wodyniach. Nie obawia się Pan rosnącej
konkurencji?
(śmiech) Nie pomyślałem o tym, ale faktycznie, wyborczy sukces
młodego wójta może ich zachęcić do interesowania się sprawami
gminy. Konkurencji się nie boję, gdyż ona jest zawsze potrzebna.
Młodzi powinni brać sprawy w swoje ręce! To oni są przyszłością
naszej gminy i narodu!

„Jeśli miałbym być porównywany do wilka, to tylko jako obrońca
interesów Gminy Wodynie i jej mieszkańców. Ale zawsze w zgodzie
z prawem, zasadami i dobrym wychowaniem.”

Jest też nowy Zastępca Wójta…
Na to stanowisko powołałem pana Huberta Pasiaka, byłego
kierownika Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu
Społecznego w Siedlcach. Pracując przez wiele lat w Regionalnym
Ośrodku EFS współpracował z wieloma instytucjami z naszej
gminy: urzędem, GOK-iem, GOPS-em, szkołami, organizacjami
pozarządowymi. Mimo, że o tym wiedziałem, moje zdziwienie było
bardzo duże, że większość pracowników urzędu znała nowego
zastępcę, zanim pierwszy raz pojawił się w pracy! Poza tym pan
Hubert Pasiak jest prezesem nowopowstałej Lokalnej Grupy
Działania Ziemi Siedleckiej, organizacji, która zajmuje się
pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej. Na prezesa wybrali
go m.in. wójtowie 10 gmin powiatu siedleckiego. To pokazuje, że
nie tylko ja bardzo liczę na jego wiedzę i umiejętności pozyskiwania
środków unijnych…

SPOŁECZNIE

RODZINNIE

A jaka będzie rola Pani Sekretarz?
Zanim odpowiem, wrócę do zastępcy i wyraźnie podkreślę: pan
Hubert Pasiak w naszym urzędzie pracuje na pół etatu. Jest 4 dni
w tygodniu po 5 godzin. Jednocześnie wypowiedziałem warunki
pracy i płacy pani Jadwidze Będkowskiej - sekretarz gminy
Wodynie. Uznałem, że to, czym do tej pory się zajmowała na cały
etat, może wykonać w zakresie połowy etatu. Wziąłem przy tym
pod uwagę fakt, iż od grudnia 2004 roku do 26 listopada 2014 roku
pani Jadwiga Będkowska była zatrudniona na dwóch stanowiskach
łącznie w wymiarze 1 etatu - część etatu na stanowisku Sekretarza
Gminy, a część etatu na stanowisku Zastępcy Wójta. Dopiero pod
koniec listopada 2014 roku, gdy znane już były wyniki wyborów
samorządowych, tuż przed złożeniem przeze mnie ślubowania
i bez mojej wiedzy, dokonano zmiany polegającej na zatrudnieniu
Pani Jadwigi Będkowskiej na stanowisku sekretarza na cały etat,
przy czym nie zwiększono jej zakresu obowiązków na tym
stanowisku. Niezależnie od powyższego, obniżając wymiar czasu
pracy Pani Sekretarz wziąłem na siebie część jej dotychczasowego
zakresu obowiązków, np. nadzór nad obsługą prawną urzędu czy
rekrutacje nowych pracowników. Pani Jadwiga Będkowska
odmówiła przyjęcia zaproponowanych przeze mnie nowych
warunków pracy i płacy, w związku z czym jej stosunek pracy
z Urzędem Gminy Wodynie ulegnie rozwiązaniu z dniem 30
kwietnia 2015 roku. Konieczne zatem będzie przeprowadzenie
naboru na wolne stanowisko sekretarza Gminy Wodynie.
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Po owocach ich poznacie. Jakich rezultatów
swojej pracy oczekuje Pan za 4 lata?
W kampanii wyborczej wiele mówiłem o poprawie stanu dróg.
Pierwsze inwestycje w tym zakresie będą już wiosną tego roku.
Będziemy poprawiać stan dróg gminnych, z asfaltowaniem
włącznie, ale robimy również wszystko, aby zachęcać do
inwestowania w drogi powiatowe i wojewódzkie na terenie naszej
gminy. Jednak z nadzieją czekamy na uruchomienie Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie na budowę lub modernizację dróg lokalnych przyznana zostanie pomoc do 3 milionów
zł. Drogi są dla mnie priorytetem, ponieważ w warunkach utrudnień komunikacyjnych hamowany jest rozwój całej gminy, nie
rozwija się przedsiębiorczość, ograniczone są możliwości
podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem
zamieszkania oraz korzystania z usług publicznych (edukacja,
zdrowie, kultura). Druga, istotna kategoria inwestycji,
to infrastruktura wodno – ściekowa, na którą przyznawana
będzie pomoc w wysokości do 2 mln zł. Zamierzam też zadbać
o nasze świetlice wiejskie, na realizację których przyznawana
będzie pomoc do 500 tys. zł. Wymienione inwestycje będą
widocznymi owocami naszej pracy.

Pan też jest jeszcze bardzo młody. Ma Pan
młodą żonę, malutkie dziecko i drugie w
drodze. Nie szkoda Panu młodości?
Jak już mówiłem, w młodym wieku spełniam swoje marzenie.
Spełnianie marzeń zazwyczaj wiąże się z wyrzeczeniami.

A co na to Pana żona?
Cieszy się i wspiera mnie bardzo! Choć nie powiem, zdarza mi się
wracać do domu z kwiatkiem, aby ją przeprosić za moje kolejne
nieobecności.

Jakie życzenia zawodowe, ale i osobiste
można Panu złożyć w imieniu wszystkich
mieszkańców Gminy Wodynie z Okazji Świąt
Wielkiej Nocy?
Każdy sukces Gminy Wodynie i każdego jej mieszkańca jest dla
mnie wielką radością. Można mi życzyć jak najwięcej takich
radości... i czasu dla rodziny…
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BUDŻET PRZYJĘTY!

Rozmowa ze Skarbnikiem Gminy Wodynie - Barbarą Brodzik.
Czy może Pani Skarbnik przybliżyć
mieszkańcom naszej gminy założenia
budżetu Gminy Wodynie na 2015 r.
W dniu 13 marca 2015 r. Rada Gminy przyjęła zmiany do budżetu
na rok 2015. Dochody skalkulowano na poziomie 15,8 mln zł, wydatki zaplanowano w kwocie 14,8 mln zł. Najwięcej środków
przeznaczono na oświatę i wychowanie oraz opiekę społeczną. Subwencja oświatowa na 2015 rok wynosi ok. 3,8 mln złotych, natomiast wydatki na oświatę opiewają prawie na 5,8 mln zł. Oznacza
to, że subwencja oświatowa nie pokrywa zaplanowanych wydatków
na oświatę. Podobnie sytuacja wygląda z opieką społeczną,
do której w roku bieżącym trzeba dołożyć 396 tys. zł.

Jednym słowem nie poszalejemy
z inwestycjami w 2015 roku…
W bieżącym roku na zadania inwestycyjne zaplanowano
3,4 mln zł., tj. 21,5% planowanych dochodów. Główne inwestycje
przyjęte do realizacji to:
1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kaczory,
Toki, cz. wsi Kamieniec – Oleśnica, Soćki cz. wsi Wola
Wodyńska, Wola Serocka, Nowiny – Kołodziąż – 895 tys. zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołodziąż –
750 tys. zł. (inwestycja rozpoczęta w 2014 roku, całkowity
koszt inwestycji 1,2 mln zł.). Doﬁnansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 745 tys. zł.
3. Przebudowa dróg w miejscowościach Budy, Ruda Wolińska,
Młynki, Wola Wodyńska, Czajków – 614 tys. zł.
4. Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w
Wodyniach – 250 tys. zł.
5. Adaptacja remizy strażackiej na dom kultury w Rudniku
Małym – 259 tys. zł. (inwestycja rozpoczęta w 2014 roku).
Doﬁnansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w kwocie 158 tys. zł.
6. Rewitalizacja parku podworskiego oraz budowa linii
energetycznej nn – oświetlenie zewnętrzne w Woli
Wodyńskiej – 162 tys. zł. Doﬁnansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 96 tys. zł.
7. Budowa studni na stacji uzdatniania wody w Seroczynie –
134 tys. zł.
8. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią
ścieków w miejscowości Seroczyn - 116 tys. zł.
9. Dobudowa oświetlenia ulicznego - 39 tys. zł.
10. Ogrodzenie boiska w Oleśnicy – 26 tys. zł.
Ponadto 115 Tys. Zł Zaplanowano na Wykonanie Projektów:
1) przebudowy dróg: drogi wojewódzkiej w miejscowości Ruda
Wolińska, dróg gminnych Toki- Kamieniec, Wola- Wodyńska Oleśnica,

„Zadłużenie gminy na dzień dzisiejszy jest dość duże!
Spłaty kredytów i pożyczek przewidziane są do 2028 roku. Chcąc maksymalnie wykorzystać środki unijne, jesteśmy
zmuszeni wspierać się zewnętrznymi źródłami ﬁnansowania.”
2) przebudowy świetlic wiejskich w miejscowościach Kołodziąż
i Czajków,
3) rekultywacji gminnego wysypiska odpadów komunalnych,
4) zagospodarowania terenu działki 66/2 oraz części działek
348 i 349 w miejscowości Seroczyn.
Powyższe projekty niezbędne są do ubiegania się o pozyskanie
dotacji unijnych w nowej perspektywie na lata 2014 – 2020.

Przyszłość widzi Pani Skarbnik w jakich
barwach? Jest szansa na spłacenie długu
i duże inwestycje?
Zadłużenie gminy na dzień dzisiejszy jest dość duże! Na jego
wielkość między innymi wpłynęły pożyczki na wyprzedzające
ﬁnansowanie inwestycji realizowanych przy współudziale
środków europejskich w kwocie ok. 1, 6 mln zł. Programy unijne,
z których dotychczas korzystaliśmy nie przewidywały płatności
zaliczkowych, tylko refundację poniesionych wydatków. Formą
wsparcia ﬁnansowego dla samorządów o niskich dochodach,
a korzystających z doﬁnansowania w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich są preferencyjne pożyczki z budżetu
państwa (oprocentowanie ok. 1%) na wyprzedzające ﬁnansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków
europejskich. Wpływ środków unijnych, na które zaciągnięto
pożyczki na wyprzedzające ﬁnansowanie są dochodem oraz
rozchodem tegorocznego budżetu. Po ich spłaceniu zadłużenie
gminy kształtować się będzie na poziomie 35% planowanych
dochodów. W związku z ustanowieniem od 2014 roku
indywidualnego wskaźnika zadłużenia, spłaty kredytów i pożyczek przewidziane są do 2028 roku. Jednak każda umowa
kredytowa zawiera zapis o możliwości wcześniejszej spłaty.
Wydłużenie spłaty zobowiązań do 2028 roku daje możliwość
prowadzenia nowych inwestycji przy jednoczesnej spłacie
zadłużenia oraz możliwość zaciągania ewentualnych pożyczek
i kredytów przy zachowaniu dopuszczalnego wskaźnika
zobowiązań. Finansowanie działalności inwestycyjnej wymaga
zabezpieczenia w budżecie określonej wysokości środków
niezbędnych do pokrycia kosztów planowanych inwestycji.
Chcąc maksymalnie wykorzystać środki unijne, jesteśmy
zmuszeni wspierać się zewnętrznymi źródłami ﬁnansowania.

„W bieżącym roku na
zadania inwestycyjne
zaplanowano 3,4 mln zł,
tj. 21,5% planowanych
dochodów.”

MAMY NOWYCH SOŁTYSÓW!!!
PRZEDSTAWIAMY LISTĘ SOŁTYSÓWZ TERENU GMINY WODYNIE:

W I kwartale 2015 roku odbyły się zebrania wiejskie, których celem było
dokonanie wyboru sołtysów i rad sołeckich.
Lp.

SOŁECTWO

IMIĘ I NAZWISKO

1.

Borki

Jadwiga Piwowarczyk

2.

Brodki

Anita Mularczyk

3.

Budy

Krzysztof Komar

4.

Czajków

Krystyna Pisarzak

5.

Helenów

Andrzej Wąsak

Wszystkim,
którzy zostali wybrani,

6.

Jedlina

Jolanta Wysocka

życzymy wielu sukcesów
tej społecznej posługi!

7.

Kaczory

Andrzej Kluczek

Niech Państwa

8.

Kamieniec

Monika Cabaj

9.

Kochany

Marian Urbanek

10.

Kołodziąż

Edward Jagła

11.

Łomnica

Teresa Polak

12.

Młynki

Piotr Lewandowski

13.

Oleśnica

Aneta Pawlak

14.

Ruda Wolińska

Janina Pietrasik

15.

Rudnik Duży

Jan Ożarek

16.

Rudnik Mały

Mieczysław Jagła

17.

Seroczyn

Roman Paudyna

18.

Soćki

Adam Dadacz

19.

Szostek

Marian Tkaczyk

20.

Toki

Krzysztof Gromuła

21.

Wodynie

Anna Peciak

22.

Wola Serocka

Stanisław Gasek

23.

Wola Wodyńska

Waldemar Lewandowski

24.

Żebraczka

Dariusz Stosio

ciężkiej pracy towarzyszy
zdrowie,

energia

odwaga

i
do zmieniania oblicza
miejscowości

Naszej

Gminy oraz pomocy
i zaangażowania
Państwa współmieszkańców!

Barbara Brodzik -

od 2006 roku Skarbnik Gminy Wodynie, wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek ekonomia.
Wdowa, dorosła usamodzielniona córka Katarzyna.
Jeżeli wygospodaruje trochę czasu dla siebie, to stara
się go spędzać na łonie natury bądź w gronie przyjaciół. Bardziej sobie ceni kontakt z ludźmi niż
oglądanie programów telewizyjnych. Od ośmiu lat
praktycznie ich nie ogląda.

Wyniki wyborów
samorządowych 2014
WYBORY - WÓJT GMINY WODYNIE (1 TURA):
1. Klepacki Wojciech - 1 276 (58.16 %)
2. Sekulski Marian Jerzy – 918 (41.84 %)

WYKAZ RADNYCH
RADY GMINY WODYNIE W KADENCJI 2014-2018:
Bieniek Andrzej
Dadacz Adam
Gasek Stanisław
Kiełczykowski Tomasz
Kostyra Wojciech
Lewandowska Anna
Lewandowski Damian
Markiewicz Grażyna
Michalczyk Mirosław
Osiak Eugeniusz
Pietrasik Marian
Polak Ryszard
Polak Teresa
Polak Zygmunt
Wideńska Ewa

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY WODYNIE:
Mirosław Michał Michalczyk
tel.: 500 244 686
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SZKOLNE
JESTEŚMY CAŁKIEM ZIELONI

DZIEŃ ZIEMNIAKA

Uczniowie szkoły w Rudzie Wolińskiej, to prawdziwi przyjaciele
przyrody. Szereg działań i przedsięwzięć, które realizowane były
w ostatnich latach, przyczyniły się znacząco do ochrony środowiska
naturalnego. Zbierano zużyte baterie, które wyrzucane lub składowane
w niewłaściwy sposób przyczyniają się do degradacji środowiska
przyrodniczego. Pozyskane w zbiórce baterie oddawane były ﬁrmie Reba,
zajmującej się odzyskiwaniem cennych surowców występujących
w ogniwach. W zamian za to szkoła otrzymywała pomoce i gry dydaktyczne, a także różne upominki dla dzieci.
Corocznie organizowana jest zbiórka makulatury i plastikowych
nakrętek. Uczniowie uczestniczą w wielu akcjach o tematyce proekologicznej, m.in.: „Zostań przyjacielem ptaków”, ,,Sprzątanie Świata”,
,,Bocian”, ,,Godzina dla Ziemi”, ,,Sadzenie lasu”.

Wrzesień, to miesiąc, który zachwyca bogactwem barw,
różnorodnością zjawisk przyrodniczych oraz obﬁtością darów.
Stało się to dla nauczycieli inspiracją do zorganizowania w szkole
po raz pierwszy Święta Pieczonego Ziemniaka. Atrakcją dnia były
konkursy i zadania sprawnościowe. Uczniowie mieli okazję
zabłysnąć sprytem i zwinnością w konkurencjach sportowych,
takich jak: bieg z ziemniakiem na łyżce, rzut ziemniakiem oraz
wykazać się kreatywnością w konkursie „Ziemniaczane ludki”.
Postacie z ziemniaków były pomysłowe, zabawne, oryginalne
a niektóre nawet intrygujące.

Dokarmianie ptaków

Najbardziej pomysłowi projektanci ziemniaczanych
stworków otrzymali atrakcyjne nagrody. Na zakończenie
świętowania wszystkie dzieci udały się na pyszny poczęstunek.
Tego dnia kiełbaski i ziemniaki upieczone w ognisku
smakowały, jak potrawy z najlepszej kuchni świata. Był to
bardzo udany dzień, któremu towarzyszyły uśmiech i radość
wszystkich uczniów oraz nauczycieli.
Tekst: Anna Kazimierczak

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SEROCZYNIE - SZKOŁA WSPÓŁPRACY
Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Seroczynie zakończyły fazę szkoleniową projektu EFS „Szkoła współpracy.
Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Przeprowadzone jesienią działania „Miękkie siedzonko” (SP)
i ”Bądź widoczny po zmroku” (Gimnazjum) zostały przez nas zgłoszone do konkursu dobrych praktyk i chociaż nie znalazły uznania
w oczach Kapituły Konkursu, to i tak zapisały się w naszych kronikach, jako akcje pod wieloma względami wyjątkowe. Ostatnim
etapem realizacji projektu było wypracowanie założeń planów wspólnych działań uczniów, rodziców i nauczycieli w latach
2014/15/16. Po konsultacjach powstały tzw. SPAW-y - Szkolne Programy Aktywnej Współpracy, które przekazano już do Biura
Projektu. Teraz czekamy na certyﬁkaty, które same w sobie rzecz jasna niczego nie gwarantują. Mamy jednak nadzieję, że realizacja
tego projektu będzie dobrym początkiem i kontynuacją, tego co w zakresie współpracy środowisk dzieje się w naszej szkole od
dawna.

Szlachetna Paczka w Seroczynie

Oprawę muzyczną przygotował p. Krzysztof Izdebski. Po wy-stępach
rozpoczęła się dyskoteka dla „starszaków”. W tym roku, po raz pierwszy od
wielu, wielu lat była to – przynajmniej częściowo – zabawa z zespołem.
I to w dodatku z zespołem naszych absolwentów. Przez cały sobotni dzień
szkoła dosłownie tętniła życiem. Była to również okazja do klasowych
spotkań rodziców z wychowawcami.

Choinka szkolna
w Seroczynie

Czy warto? Odpowiedź jest jedna: ZAWSZE i WSZĘDZIE!
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W obecnym roku szkolnym wolontariusze z Publicznego Gimnazjum
w Wodyniach znów mają się czym pochwalić. Na ile pozwala im czas i możliwości kształtują swoja wrażliwość oraz pracowitość, realizując się
w różnych działaniach na rzecz innych. Oprócz samego przebywania z pacjentami ZOL-u w Oleśnicy i pensjonariuszami Tęczowego Wzgórza,
wolontariusze zaangażowali się w przygotowanie oraz przeprowadzenie
dwóch akcji. Obie miały miejsce przed Świętami Bożego Narodzenia, gdyż
to właśnie ten czas nakazuje szczególnie pamiętać o najbardziej
potrzebujących. Dzięki współpracy Samorządu Uczniowskiego oraz
wsparciu nauczycieli udało się przeprowadzić:

• ZBIÓRKĘ SUCHEJ ŻYWNOŚCI
• ZBIÓRKĘ FUNDUSZY
NA ZAKUP KOSMETYKÓW
DLA DZIECI Z DOMU DZIECKA
W KISIELANACH.

Pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują, to świadectwo naszego człowieczeństwa, a dla
chrześcijanina także główne świadectwo jego wiary, bo przecież ta, bez uczynków, jest
martwa. Tak naprawdę to świadectwo człowieka. Kształtowanie wrażliwości na potrzeby
innych, uczenie dostrzegania ich problemów i współczucia, które ma prowadzić do
konkretnych działań: to podstawowe działania wychowawcze w rodzinie, szkole, paraﬁi i
innych środowiskach młodego człowieka. Te wzorce nie zawsze pokrywają się z tymi
podsuwanymi przez media i nie tylko, tym bardziej jednak powinniśmy je promować.
Seroczyńskie szkoły już czwarty raz zagrały w drużynie Szlachetnej Paczki. Uczniowie w
swoich środowiskach rodzinnych i sąsiedzkich promowali tę akcję, dzięki czemu mogliśmy
podarować potrzebującym odrobinę wiosennego uśmiechu w środku ponurej zimy.
Dlaczego akurat Szlachetna Paczka? Bo jej idea jest prosta i czytelna… Bo zgromadzone
środki wydaje darczyńca, zgodnie z potrzebami określonymi przez potrzebującego. W ten
sposób mamy pewność, że co do grosza traﬁły tam, gdzie powinny. Paczkę (a tak dokładnie,
to kilkanaście paczek), przewodniczące szkolnych samorządów, przekazały samotnej
mamie i jej córeczce. Radość i wzruszenie trudno opisać.

W tym miejscu należy wyraźnie raz jeszcze podkreślić: ta paczka to wspólne dzieło
i należy gorąco dziękować każdemu, kto pomógł w jego realizacji. Na wielki podziw
zasługuje umiejętność dzielenia się z innymi. To wspólne działanie doskonale komponuje
się ze stwierdzeniem „Razem możemy więcej”, bo wszak ziarnko, do ziarnka…
Te pojedyncze ziarenka dla pojedynczego człowieka nie znaczą zbyt wiele, a wrzucone do
jednego „koszyczka” są konkretną pomocą dla konkretnego człowieka.

NAPRAWDĘ
WARTO POMAGAĆ!

Trochę szkoda, że szkolne choinki
przestały być wydarzeniami gromadzącymi prawie całą wiejską społeczność. Widzów zdecydowanie ubywa
i to są fakty niestety, a z faktami się nie
dyskutuje. Ktoś może po-wiedzieć,
że skoro w szkole jest mniej uczniów, to
i mniej osób przyjdzie podziwiać ich
występy. Pewnie jest w tym część
prawdy, ale jednak tylko część…
Pozostaliśmy wierni tradycji i naszą
szkolną choinkę zaplanowaliśmy
w ostatnią sobotę przed zimowymi
feriami. Już przed południem zaczęła
się zabawa dla klas I-III. Po krótkim
odpoczynku „maluchy” przeobraziły
się w bajkowe postacie i wystąpiły w
przygotowanych przez panie Jadwigę
Duczek, Bożenę Kluskę i Jolantę Flis
przedstawieniach.
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KLIMATY
We współpracy z Nad-leśnictwem uczestniczy w wielu konkursach, np.:
,,Nasze drzewa”, ,,Krzyżówka ekologiczna”. Uczniowie wykonują
karmniki i budki lęgowe dla ptaków, uczą się prawidłowej segregacji
śmieci, żyją zgodnie z zasadami prawdziwego ekologa ,,Zasady 3U”, które
promują zdrowy styl życia:
U to unikaj kupowania zbędnych lub niepotrzebnych rzeczy
i opakowań.
U to używaj ponownie i wielokrotnie zakupione produkty
i opakowania.
U to utylizuj odpady, oddawaj je do ponownego
przetworzenia.
Wszystkie działania o tematyce przyrodniczej, w tym również coroczne
włączanie się do Akcji Sprzątania Świata, służą podniesieniu świadomości
ekologicznej uczniów i ich rodziców. Przy tej okazji zachęcamy dorosłych,
by byli coraz bardziej eco i jak my - ZIELONI.
Tekst: Anna Pietrasik

W ramach pierwszej akcji wolontariusze przez dwa kolejne dni zbierali
od uczniów, zarówno tych młodszych, jak i starszych, suchy prowiant oraz
słodycze. Nauczyciele selekcjonowali produkty tak, by obdarować nim trzy
wybrane rodziny z terenu naszej gminy, uznane za najbardziej potrzebujące. Miłe było spotkanie z nimi, gdyż zadowolenie tych rodzin było tym,
na czym wszystkim zależało najbardziej.
Druga akcja miała nieco szerszy zakres, ponieważ włączyła się w nią nie
tylko społeczność szkolna, ale i gminna. Na terenie szkoły wolontariusze
zebrali fundusze, za które następnie zakupili kosmetyki. Natomiast
z terenu czterech wsi – Wodynie, Wola Wodyńska, Ruda Wolińska
i Oleśnica - zebrano kosmetyki oﬁarowane przez klientów sklepów
w tychże miejscowościach.
Dzięki hojności rodziców dzieci szkolnych oraz wyżej wspomnianych
klientów sklepów, a także zrozumieniu przychylności sprzedawców,
pokaźne prezenty traﬁły do dzieci z Domu Dziecka w Kisielanach.
Wdzięczność, a przede wszystkim radość z ich otrzymania, była rzeczą
niezapomnianą.
Po każdym działaniu, mniejszym czy większym, nasuwa się reﬂeksja.
Tutaj też się pojawia… .
Wolontariusze i ludzie dobrej woli, to duet, bez którego żadna z tych akcji
nie miałaby miejsca. Pierwsi niezbędni są, by zaplanować i zrealizować cel,
drudzy, by ten cel mógł być zrealizowany.
Tekst: Alina Zarankiewicz

Zespół Szkół
w Seroczynie Czas podsumowań
Koniec pierwszego półrocza jest
niewątpliwie momentem pierwszych
podsumowań w każdym roku szkolnym. Podsumowań, z których wnioski
powinni wyciągać uczniowie, nauczyciele i rodzice. Ocena to tylko cyferka,
która jednych ucieszy, innych zasmuci,
ale wszystkim przekazuje komunikat
jak jest! Ten z kolei ma być początkiem
zmiany na lepsze lub utwierdzić w potrzebie kontynuacji.
Wszyscy uczniowie zostali sklasyﬁkowani, niektórzy z bardzo dobrymi
wynikami. Wyróżnienia (za średnią
minimum 4,75) otrzymali: Julia Kania klasa IV, Anna Eleryk, Natalia Kluczek,
Kinga Kania, Alicja Miszta - klasa V,
Urszula Polak, Alicja Wicińska – klasa
VI, a w gimnazjum Tomasz Gryczka (I),
Mar ty na Augusty ni a k , B e ata
Pa r o b c z y k , K i n g a O c h m a n ( I I )
i Angelika Piwowarczyk (III).

ZDROWO I BEZPIECZNIE
Zdrowo i bezpiecznie – to hasła, które stały się przewodnią myślą pacy
opiekuńczo-wychowawczej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej. Wychodząc naprzeciw rozwojowi i potrzebom uczniów już od września organizowane
są spotkania dotyczące bezpieczeństwa nie tylko w szkole, ale również na ulicy,
w domu, w czasie ferii zimowych. Ogromnym wsparciem są prelekcje, często
poparte ﬁlmami edukacyjnymi, prowadzone przez przedstawicieli pionu
siedleckiej policji w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, oraz spotkania z
dzielnicowym z Komisariatu Policji w Skórcu.
Nową, tegoroczną inicjatywą było zorganizowanie Światowego Dnia Oﬁar
Pamięci Wypadków Drogowych, mającego na celu przestrzeganie przed
nierozsądnymi zachowaniami na drodze i podkreślić, jak ważną rolę odgrywają
kamizelki i prawidłowo noszone elementy odblaskowe.
Podążając dalej tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa - „Złapani w sieć”- to
warsztaty uczące zasad bezpiecznego i świadomego korzystania z Internetu.
Uczniowie zapoznali się z zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób
poznanych w sieci oraz zostali uwrażliwieni na coraz bardziej powszechne zjawisko
cyberprzemocy.
„Szanuj zdrowie, ratuj życie” – to kolejne warsztaty dotyczące proﬁlaktyki
uzależnień, a także ćwiczenia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, zgodnie z najnowszymi obowiązującymi procedurami
i wytycznymi.
Zdrowe odżywianie, to najpopularniejsze zagadnienie naszych czasów. Wszyscy chcą
być zdrowi i szczupli, a statystyki alarmują o zagrożeniu otyłością wśród dzieci. Szkoła
podjęła szereg kolejnych inicjatyw jak np.: uczniowie uczestniczą w ogólnopolskich
programach „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”. Nie można pominąć
faktu, iż uczniowie klas młodszych uczestniczyli w konkursie „Po pierwsze drugie
śniadanie”. Dodatkowo organizowane są dni bez słodyczy, czyli nowa inicjatywa Dzień
Zdrowia, kiedy każde dziecko przynosi do szkoły zdrowe drugie śniadanie i przekąski,
a w sklepiku szkolnym z tej okazji asortyment jest bardzo ograniczony.

Bezpiecznie na drodze

Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy

Tekst: Katarzyna Rosada
Dzień Zdrowia

Życzliwość umożliwia rozwiązywanie konﬂiktów, integruje
zespół klasowy oraz pomaga w realizacji wielu czynności
i zadań. Istotne jest także to, że aby uzyskać pomoc i sympatię,
trzeba samemu dać coś z siebie innym.

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

Tekst: Anna Szostek

Jest taka piękna kraina, gdzie dzień się uśmiechem zaczyna.
Kiedy staniemy tak naprzeciw siebie,
Ty uśmiechnij się do mnie, a ja do Ciebie.

Światowy Dzień Życzliwości w wodyńskiej szkole obchodzony jest co roku. Wprowadzeniem do tego tematu była
gazetka ścienna, która propagowała zasady dobrego zachowania.
Rano, zaraz po wejściu do szkoły, dziewczynki z Samorządu
Uczniowskiego rozdawały każdemu piękny uśmiech, dobre
słowo i częstowały cukierkiem na dobry początek dnia.
Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi,
a także odwiedzający tego dnia szkołę, otrzymali specjalne
znaczki z ,,buźkami" - symbolami życzliwości.
Uśmiech, serdeczność i wzajemne ciepło są dobre na
wszystko. Człowiek życzliwy zawsze znajduje pomocników
i sprzymierzeńców, łatwiej pokonuje wszelkie przeszkody
i nawiązuje kontakty. Życzliwość ma tak niezwykłą moc,
że wytwarza miłą atmosferę i daje wiele radości, zacieśnia
więzy między ludźmi.

Dzień Życzliwości

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
Dlaczego warto śpiewać kolędy? O tym pięknie mówił ks. Jan
Twardowski: „Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby uczyć się miłości
od Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. Żeby żadna czarodziejka po
trzydziestu latach nie stawała się czarownicą.”
17 stycznia 2015 roku w Zespole Szkół w Wodyniach odbył się koncert
kolęd i pastorałek. Na to spotkanie przybyła społeczność szkolna, rodzice
oraz zaproszeni goście: wójt gminy Pan Wojciech Klepacki i radny gminy
Pan Marian Pietrasik. Zgromadzeni słuchacze mieli okazję poznać historię
kolęd polskich oraz wysłuchać pięknie wykonanych utworów. W to
wyjątkowe przedsięwzięcie zaangażowana była niemal cała szkoła,
zarówno dzieci ze szkoły podstawowej, jak i młodzież z gimnazjum oraz
Grono Pedagogiczne.
Wszyscy wokaliści prezentowali się na tle pięknej dekoracji,
gwiaździstego nieba. Elementem wzbogacającym koncert był rewelacyjny
występ nauczycieli, którzy wykonali trzy znane kolędy śpiewane a cappella.
W czasie koncertu panowała podniosła i serdeczna atmosfera.
Na zakończenie dyrektor szkoły Pani Ewa Cizio, podziękowała wykonawcom utworów i wszystkim zebranym za wspólnie spędzony czas.
Koncert kolęd i pastorałek był niecodziennym wydarzeniem kulturalnym, podczas którego mogli zaprezentować się młodzi i zdolni
uczniowie naszej szkoły.
Tekst: Elżbieta Pietryka
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POMOC SPOŁECZNA

PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

Wywiad z Kierownikiem Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodyniach - Krystyną Osińską
Na czym polega
praca Ośrodka
Pomocy Społecznej?

Jest taki stereotyp, że działalność GOPS
to głównie świadczenia społeczne. Jednak
praca Ośrodka to również praca
socjalna i inne działania?

GOPS w Wodyniach jest
głównym podmiotem
lokalnej pomocy społecznej
i realizuje zadania głównie
w oparciu o ustawę o pomocy
społecznej z dnia 12 marca
2004 r. Jeżeli osoba lub
rodzina znalazła się
w trudnej sytuacji życiowej,
z którą nie może sobie
poradzić przy wykorzystaniu
własnych sił i środków, może
zwrócić się do GOPS
w Wodyniach, ul. Siedlecka
43, w celu uzyskania
pomocy.

Krystyna Osińska Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wodyniach

Wszyscy wiemy,
że praca Ośrodków
Pomocy Społecznej
bywa różnie odbierana.
Jak Pani myśli, dlaczego?
Polski system pomocy społecznej prowadzi do uzależnienia od zasiłków.
Osoby uzależnione przez lata od pomocy ﬁnansowej państwa stają się
stałymi klientami OPS. System zamiast wyciągnąć je z pułapki bezradności,
przedłuża ich wegetację. Ratunkiem dla nich jest powrót na rynek pracy.
Dlatego obywatele niekorzystający z zasiłków z pomocy społecznej
postrzegają pomoc ﬁnansową, jako zbędne wydawanie pieniędzy. Niemniej
jednak każda osoba lub rodzina, która znalazła się w trudnej sytuacji
życiowej i sama nie może sobie poradzić, otrzymuje należną pomoc z GOPS
(na podstawie dokumentów o dochodach oraz innych, niezbędnych do
otrzymania pomocy, a także wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego
przez pracownika socjalnego).

Tak. Ludzie przywykli kojarzyć GOPS
ze świadczeniami. A przecież praca
Ośrodka Pomocy Społecznej, to również praca socjalna świadczona na
rzecz poprawy funkcjonowania osób
i rodzin w ich poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku
społecznym. Nasza praca opiera się
także na współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami. Wykonujemy
również szereg zadań, do których nie
zobowiązują nas ustawy, ale w moim
odczuciu jest to naszą powinnością,
aby skuteczniej i efektywniej wykonywać pracę na rzecz potrzebujących.

Skoro już wiemy,
że działalność GOPS-u
nie polega na zwykłym
rozdawnictwie publicznych
pieniędzy, to proszę powiedzieć,
skąd na to wszystko Ośrodek
ma pieniądze?
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania
własne i zlecone Gminie, co oznacza, że środki ﬁnansowe na
poszczególne zadania pochodzą z budżetu Gminy (zasiłki
celowe) oraz z budżetu Wojewody (zasiłki stałe, okresowe,
dożywianie, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny,
stypendia).

„Nasza praca opiera się także na współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami. Wykonujemy również
szereg zadań, do których nie zobowiązują nas ustawy, ale w moim odczuciu jest to naszą powinnością, aby
skuteczniej i efektywniej wykonywać pracę na rzecz potrzebujących.”

ASYSTENT RODZINY – PROFESJONALNA POMOC
rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi
W TRUDNEJ SYTUACJI w Asystentura
poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem
Od lipca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wodyniach funkcjonuje asystent rodziny. Na tym stanowisku
pracuje Agnieszka Gajowniczek. Jej zakres działania obejmuje
całą Gminę Wodynie.
Rodziny pod opiekę asystenta rodziny są kierowane przez Sąd
Rodzinny i Nieletnich oraz Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Obecnie pod opieką asystenta rodziny
pozostaje 13 rodzin, przede wszystkim wielodzietnych i tych,
którym może zagrażać ograniczenie lub odebranie władzy
rodzicielskiej. W ramach prewencji rodziny korzystają ze
wsparcia i chętnie współpracują w polepszaniu swoich sytuacji
życiowych i rodzinnych. Asystent rodziny –
jest to osoba, która przez pewien czas
wspiera rodzinę, aby w przyszłości
samodzielnie potraﬁła pokonywać
trudności życiowe, zwłaszcza
dotyczące opieki
i wychowania
dzieci.

Agnieszka Gajowniczek Asystent Rodzinny

mocnych stron jej członków. Efektem działania asystenta jest odzyskanie
przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem.
Asystent rodziny ma za zadanie zmienić stosunek osób w rodzinie do
własnej sprawczości na własne życie, podnieść samoocenę. Indywidualna
pomoc służy rozwojowi i kompetencji poszczególnych członków rodziny,
osiągnięciu wyznaczonych przez nich celów, wzbudzaniu w nich wiary we
własne możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań (do tej
pory uznanych za niemożliwe). Działania prowadzone przez asystenta
zmierzają przede wszystkim do jej usamodzielnienia i pozostawienia dzieci
w rodzinie. Środowisko rodzinne ma zapewnić dzieciom bezpieczeństwo
i prawidłowy rozwój. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia jedynie przy
współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny
wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową,
dostosowanie pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny oraz poprzez
małe kroki powolne posuwane się do przodu. Długofalowość asystentury
rodziny trwa ok. 2 lat.

FUNKCJE ASYSTENTA RODZINY:
OPIEKUŃCZA, DORADCZA I MEDIACYJNA,
WYCHOWAWCZA, MOTYWUJĄCO-AKTYWIZUJĄCA,
WSPARCIE PSYCHICZNO- EMOCJONALNE,
DIAGNOSTYCZNO- MONITORUJĄCE ORAZ WSZYSTKIE
DZIAŁANIA SKIEROWANE NA RODZINĘ .

REJONY OPIEKUŃCZE
Dla realizacji zadań pomocy społecznej, teren gminy składający się z 24 sołectw,
dzieli się na trzy rejony opiekuńcze.

1
2
3
6

Rejon opiekuńczy nr 1 - Specjalista
Pracy Socjalnej P. Apolonia Płatek

Borki, Brodki, Jedlina, Kochany, Łomnica, Rudnik Mały, Wodynie, Wola Serocka,
Wola Wodyńska, Seroczyn (ulice: Osiedlowa i Wernera)

Rejon opiekuńczy nr 2 - Specjalista
Pracy Socjalnej P. Ewa Mucha

Czajków, Ruda Wolińska, Młynki, Oleśnica, Soćki, Toki, Kaczory,
Seroczyn (ulice: Dwernickiego, Gliniana, Koszarowa, Krótka, Leśna, Mińska,
Ogrodowa, Siedlecka i Szkolna), Rudnik Duży, Szostek, Budy

Rejon opiekuńczy nr 3 - Pracownik
Socjalny P. Urszula Polak

Kamieniec, Kołodziąż

Przed nami perspektywa ﬁnansowa 20142020 i możliwość pozyskania dużych
środków przez OPS. Czy wodyński Ośrodek
przymierza się do pozyskania jakichś
środków i jeśli tak, to na jakiego typu
działania?
GOPS rozważa realizację projektu w kierunku szkoleń
zawodowych: kucharz, opiekun osób starszych i obsługa
kasy ﬁskalnej. W chwili obecnej istnieje zainteresowanie
tymi zawodami. Będziemy podejmować wszelkie
działania zmierzające do pozyskania środków ﬁnansowych na ten cel.

Krystyna Osińska ukończyła studium dla pracowników socjalnych oraz
specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Zamężna, ma dwoje dorosłych dzieci - córkę Igę, lat 31
oraz syna Karola, lat 25.
Czas wolny spędza różnie. W okresie jesienno-zimowym
czyta dużo książek, natomiast czas wiosenno-letni jest
dla niej bardziej pracowity. Dla własnych potrzeb sieje
warzywa, które wystarczają na cały rok. Bardzo lubi
kwiaty, więc latem z przyjemnością się nimi zajmuje.
Poza tym dużo czasu zajmują jej codzienne, domowe
obowiązki oraz opieka nad 87-letnią mamą.

WSPÓŁPRACA NA RZECZ
PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
nałożyła na organy samorządu terytorialnego
bardzo wiele ważnych zadań związanych
z zapobieganiem i zwalczaniem tego zjawiska.
Do podejmowania określonych w ustawie działań
w Gminie Wodynie został powołany

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: oświaty,
Policji, ochrony zdrowia, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomocy
społecznej, kuratorzy sądowi.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
nakłada obowiązek prowadzenia Procedury

„NIEBIESKIEJ KARTY”
na przedstawicieli jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej, gminnych komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, policji,
oświaty i ochrony zdrowia.
Kluczową rolę w prowadzeniu działań związanych
z proﬁlaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych na szczeblu lokalnym odgrywa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, działająca przy Urzędzie Gminy
w Wodyniach. Podejmowanie interwencji
w środowisku wobec osoby dotkniętej przemocą
w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę
„Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby
dotkniętej przemocą w rodzinie.
Więcej informacji związanych z GKRPA
i procedurą „Niebieskiej Karty” można uzyskać
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wodyniach przy ul. Siedleckiej 43
lub pod numerem telefonu 25/ 631 26 58 wew. 42.

Szukasz pomocy i wsparcia w rozwiązaniu
swoich problemów życiowych?
SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO WSPARCIA SPECJALISTÓW!!!
PRZYJDŹ NA INTYMNĄ ROZMOWĘ Z OSOBĄ PIERWSZEGO KONTAKTU!
Dyżur: 15 kwietnia 2015 r., godz.: 10.00-14.00
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach
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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FAKTY GOSPODARCZE
CZAS DLA
PRZEDSIĘBIORCZYCH!
Uruchomiono Wodyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Wodyńskie Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych!
11 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie
odbyło się spotkanie, które zainaugurowało funkcjonowanie
Wodyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz
Wodyńskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
Są to nowe Programy Samorządu Gminy Wodynie, inicjatywy
Wójta Klepackiego, mające na celu wzmocnienie współpracy
wodyńskiego samorządu z lokalnym biznesem i III sektorem.

Uroczyste otwarcie Wodyńskiego Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości przez Wójta Klepackiego

O tym, że jest to „strzał w dziesiątkę”, świadczy zainteresowanie
pomysłem. W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in.:
przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego,
z Panią Marszałek, Janiną Ewą Orzełowską na czele; Dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ﬁlii w Siedlcach, Piotr
Karaś; Kierownik Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy i
Europejskiego Funduszu Społecznego w Wojewódzkim Urzędzie
Pracy w Warszawie, Paweł Trojanowski; przedstawiciele Rady
Gminy Wodynie, z jej Przewodniczącym, Mirosławem Michalczykiem na czele; przedstawiciele regionalnych mediów oraz
lokalni liderzy.

10. ROCZNICA DZIAŁALNOŚCI
NAJWIĘKSZEGO PRACODAWCY
W GMINIE WODYNIE
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Oleśnicy rozpoczął działalność w styczniu 2005 roku na terenie gminy Wodynie. W 2015
roku obchodzi 10. rocznicę powstania.
Organem założycielskim jest C entrum MedycznoDiagnostyczne Sp. z o. o. w Siedlcach. Zakład zatrudnia 53 osoby,
w tym aż 24 są mieszkańcami gminy Wodynie. Od początku
działalności funkcjonuje na mocy kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Od 2005 roku placówka posiada Certyﬁkat
Zarządzania ISO, który jest sukcesywnie wznawiany.
Działania Zakładu skierowane są do Pacjentów przewlekle
chorych, niesamodzielnych, którzy nie mogą być dłużej
hospitalizowani lub pielęgnowani w domu, gdyż stan zdrowia
wymaga stałej i fachowej opieki.
ZOL opiekuje się przede wszystkim:
osobami po udarze mózgu
osobami po zabiegach operacyjnych
osobami z chorobami otępiennymi (w tym
z Chorobą Alzheimera)
osobami z chorobami neurologicznymi,
przewlekłymi (w tym SM, SLA, Choroba Parkinsona)
od dwóch lat osobami wymagającymi wentylacji
respiratorem (osobom cierpiącym na niewydolność
oddechową z powodu uszkodzenia neuronu
ruchowego, chorób nerwowo-mięśniowych, chorób
płuc, zniekształceń klatki piersiowej i innych.)
nad wszystkimi innymi, wymagającymi
specjalistycznej długoterminowej opieki.

O zdrowie i bezpieczeństwo Pacjentów dba zgrany i wykwaliﬁkowany zespół pielęgniarek, rehabilitantek, opiekunek
medycznych, a także lekarze, psycholog, logopeda, terapeuta
zajęciowy i inni pracownicy bloku żywieniowego i administracji.
W oleśnickim zakładzie pracownicy podkreślają wartość
pacjentów, bardziej zauważają człowieka, a nie chorobę. W takiej
sytuacji łatwiej jest zachować choremu poczucie własnej godności.
Małe gesty uprzejmości: uśmiech, rozmowa, podanie szklanki
wody, ciastka, podanie kapci, okularów czy poprawienie poduszki
mogą być przesłaniem utwierdzającym pacjenta w przekonaniu, że
jest osobą godną uwagi. Troska o godność człowieka dotkniętego
chorobą odbywa się we wszystkich obszarach życia codziennego
i jest wynikiem współpracy całego zespołu - od opiekunki do
kierownika placówki włącznie. Najlepiej przygotowany zespół
pozbawiony prawidłowego zarządzania placówką - nie podoła tak
ogromnemu wyzwaniu, jakim jest zachowanie godności osoby
chorej.

„Cierpienie zawsze jest próbą, czasem nad wyraz
ciężką próbą, której poddane zostaje człowieczeństwo”
– Św. Jan Paweł II
W imieniu wspólnoty samorządowej gminy Wodynie
składam wyrazy wdzięczności i najserdeczniejsze życzenia
z okazji Jubileuszu powstania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Oleśnicy. Ludzie przewlekle chorzy mawiają, że bierność i obojętność zabija bardziej niż samo cierpienie!
Dziękuję za Państwa postawę, która pozwala lepiej zrozumieć
tę prawdę, że nie ma spraw małych, skoro dyktuje je miłość.
Życzę, aby Właściciele i Pracownicy Zakładu nie ustawali
w trudzie głoszenia tej nauki i na co dzień doznawali jej
owoców!

Wójt Gminy
Wojciech Klepacki

OFERTA WODYŃSKIEGO CENTRUM
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
DORADZTWO

- Pomoc w rejestracji działalności
i gospodarczej
- Doradztwo biznesowe
- Inne usługi doradcze

SZKOLENIA

- Zakładanie działalności gospodarczej
- Finansowanie działalności gospodarczej
- Formalno-prawne aspekty
prowadzenia działalności gospodarczej

INFORMACJA
I PROMOCJA

Podczas spotkania wodyńscy przedsiębiorcy otrzymali listy gratulacyjne
Ministra Gospodarki za zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki

ANIMACJA

DORADZTWO

„Z okazji piątej rocznicy powstania naszego Oddziału z całego serca
dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas duchowo i materialnie.
Dziękujemy za każdą modlitwę w naszej intencji. Szczególnie
pragniemy podziękować naszym Paraﬁanom, za tak liczne
uczestnictwo w akcjach. To Wy motywujecie nas do kolejnych
działań!
W ciągu tego czasu wypracowaliśmy harmonogram akcji stałych, do
których należą m. in.: akademie z okazji świąt patriotycznych,
kolędowanie w miejscowościach należących do naszej Paraﬁi,
jasełka, rajdy rowerowe, wieczory kabaretowe, sprzedaż zniczy.
Włączamy się również w uroczystości paraﬁalne, przy-gotowując
oprawę liturgiczną. W ostatnim czasie podjęliśmy współpracę
z Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, przygotowując Kusaki
i Kolędników. Kusaki, to staropolski zwyczaj świętowania ostatków.
Już po raz drugi występowaliśmy, zabawiając publiczność swoimi
strojami i ciekawą fabułą.
Tradycją lat ubiegłych w okresie Wielkiego Postu odwiedzamy
pensjonariuszy Domu Seniora ,,Tęczowe Wzgórze” w Woli
Wodyńskiej, gdzie prowadzimy Nabożeństwa Drogi Krzyżowej,
Gorzkich Żali oraz śpiewamy pieśni pasyjne.

- Finansowe,
- Prawne,
- Księgowe,
- Marketingowe,
- Coaching,
- Pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych,
inne usługi doradcze – np. wsparcie funkcjonowania
grup nieformalnych
- Pozyskiwanie środków na działalność statutową
- Finansowanie działalności gospodarczej NGO
- Formalno-prawne aspekty funkcjonowania NGO
- Inne szkolenia – np.: mobilizowanie zasobów społeczności,
zakładanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń,
stowarzyszeń zwykłych, fundacji, spółdzielni socjalnej, itd.),
możliwości grup nieformalnych, itd.

Dominika Stosio
Sekretarz Oddziału KSM w Rudzie Wolińskiej”

Aby skorzystać z usług Wodyńskiego Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości lub Wodyńskiego
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
należy wcześniej skontaktować się z ich koordynatorem Zastępcą Wójta Gminy Wodynie, Hubertem Pasiakiem
(e-mail: zastepca@wodynie.eu, 25 6312658 wew. 33).
Uwaga:
dni i godziny przyjmowania interesantów
WCWP oraz WCWOP: każda środa,
godz.: 11.00-15.00
(inne dni i godziny są możliwe
po wcześniejszym ustaleniu).

INFORMACJA
I PROMOCJA

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Rudzie
Wolińskiej ma już 5 lat! Z okazji jubileuszu wystosowano do
Czytelników okolicznościowy list:

1 maja organizujemy Papieski Rajd Rowerowy do Wołyniec, gdzie
znajdują się relikwie św. Jana Pawła II. Zachęcamy wszystkich do
wzięcia udziału w tej rowerowej pielgrzymce.
Wcześniej, bo już 24 kwietnia o godzinie 18.00 odbędzie się Msza Św.
w intencji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Serdecznie
zapraszamy wszystkich, którzy są związani z naszym Oddziałem!

OFERTA WODYŃSKIEGO CENTRUM WSPIERANIA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

SZKOLENIA

FAKTY SPOŁECZNE
5 lat Oddziału Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży
w Rudzie Wolińskiej!

- Tworzenie warunków współpracy na poziomie
lokalnym (np. udział przedsiębiorców w Zespole
ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Wodynie)
- Integracja sektora gospodarczego
- Pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych
- Pomoc w tworzeniu partnerstw wewnątrzsektorowych
i międzysektorowych
- Pomoc w tworzeniu projektów współpracy

Nauka chodzenia po udarze mózgu, pacjent prowadzony
przez rehabilitantkę

ANIMACJA

Jednak tego dnia najważniejszymi gośćmi byli sami przedsiębiorcy
oraz działacze społeczni. To im specjalne podziękowania składał
Wójt Klepacki, że odpowiedzieli pozytywnie na zaproszenie oraz że
są zainteresowani nowo powstałymi Centrami, które samorząd
chce dla nich i z nimi realizować!

- Osoba pierwszego kontaktu –
koordynator Programu.
- Baza Firm Gminy Wodynie
- Fakty Gospodarcze w Przeglądzie
Wodyńskim
- Portal biznesowy
- Newsletter

- Osoba pierwszego kontaktu – koordynator Programu.
- Baza Organizacji Pozarządowych Gminy Wodynie
- Fakty Społeczne w Przeglądzie Wodyńskim
- Portal „wodyńska pozarządówka”
- Wspólny kalendarz imprez
- Newsletter
- Tworzenie warunków współpracy na poziomie lokalnym
(np. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych
w Zespole ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Wodynie,
współtworzenie Rocznego Programu Współpracy Gminy
Wodynie z NGO)
- Integracja sektora pozarządowego
- Pomoc w nawiązywaniu kontaktów
- Pomoc w tworzeniu partnerstw wewnątrzsektorowych
i międzysektorowych
- Pomoc w tworzeniu projektów współpracy
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DZIEŃ KOBIET
WCZORAJ I DZIŚ
W dniach 7 i 8 marca 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach przygotował specjalny program z okazji Dnia Kobiet,
który na stałe wpisał się w kalendarz imprez GOK w Wodyniach.
Dlaczego tak uroczyście i skąd ten pomysł?
Początki Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych
w Ameryce Północnej i Europie, gdzie kobiety organizowały
marsze, domagając się praw politycznych i ekonomicznych,
walczyły o pokój i równouprawnienie. Do dzisiaj kobiety wielu
krajów zmagają się z problemem hierarchii, poszanowania ich
praw i godności, dyskryminacją, uprzedmiotowieniem.
W historii Polski mamy wiele wybitnych pań, które udowadniają,
że płeć „słaba” potraﬁ być bardzo mocna. Dzięki mądrości, urodzie, czasami sprytowi, kobiety potraﬁły zmieniać losy naszego
kraju. Mimo, że krajem od wieków rządzą mężczyźni, to kobiety nie
pozostają w ich cieniu.

Kobiety początku XX wieku, wbrew przeciwnościom
i konwenansom, realizowały swoje plany, pasje i marzenia, często
narażając się na pogardę, śmiech, a nawet agresję ze strony
otoczenia. Jedynie upór i wiara w siebie oraz swoje możliwości,
dawała im nieustannie siłę do realizacji marzeń. Zwieńczeniem ich
ciężkich zmagań było uznanie przyszłych pokoleń.

Hanka Ordonówna stanowi ważną postać w historii polskiej
sceny kabaretowej.
Maria Anna Pietruszyńska , później sławna Ordonka urodziła
się w 1902 r. w Warszawie w biednej rodzinie kolejarza. Od
najmłodszych lat miała ogromną potrzebę rozwijania swojego
talentu artystycznego. Już jako 6-letnia dziewczynka uczęszczała
na zajęcia baletu do szkoły baletowej przy Teatrze Wielkim.
Początki jej kariery artystycznej spotykały się z gorzką krytyką,
jednak mimo to nie poddawała się w dążeniu do realizacji
marzenia, jakim były występy przed szeroką publicznością. 21
lipca 1920 roku podjęła pracę w słynnym później kabarecie Qui
Pro Quo, z którym związała się na niemal dziesięć lat (1922 1931).

FILHARMONIA
OD GRUDNIA
NA DESKACH SCENY
WODYŃSKIEJ
Życie artystyczne Ordonki zmieniło się, gdy poznała wybitnego
węgierskiego konferansjera i aktora kabaretowego, Fryderyka
Jarosego. Starszy od niej o 12 lat Jarosy szybko odkrył talent
dziewczyny, ale także jej urodę i wdzięk, co sprawiło, że się w niej
zakochał Mogła dzięki niemu pogłębić swój kunszt wokalny i
aktorski, poznać teatry Wiednia, Berlina, Paryża, gdzie później
jeździła z recitalami. Na zaproszenie Polonii odwiedzała sceny
amerykańskie.
Gdy na scenie legendarnego Qui Pro Quo wykonała nieznane
dotąd rytmiczne hiszpańskie tango "Uliczka w Barcelonie",
oklaskom publiczności nie było końca. Polski tekst wraz z płytą
podarował Ordonce w prezencie tajemniczy wielbiciel jej talentu,
arystokrata Michał Tyszkiewicz – wkrótce jej mąż.
„Uliczkę znam w Barcelonie,
Pachnącą kwiatem jabłoni,
Bardzo lubię chodzić po niej,
Gdy mnie już znuży śródmieścia gwar…"

WIECZÓR Z ORDONKĄ
7 marca Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach zaprosił
mieszkańców na estetyczną lekcję historii, poświęconą życiu i twórczości znanej, polskiej pieśniarki i aktorki Hanki Ordonówny.
Spotkanie miało charakter artystyczno-edukacyjnego spektaklu
interaktywnego, autorstwa Stypendystki Prezydenta Miasta
Siedlce, Marleny Marii Uziębło. Oprócz zdjęć autorka spektaklu
zamieściła krótką biograﬁę oraz wykonała najważniejsze utwory
artystki, rozpoznawane w Polsce i zagranicą, takie jak: „Miłość Ci
wszystko wy-baczy” z ﬁlmu „Szpieg w masce” z 1933 r. , „Błękitny
Express”, „Uliczka w Barcelonie” czy ważne pieśni patriotyczne.

Sprawdź naszą ofertę!

Po zamknięciu Qui Pro Quo artystka nie wiązała się na stałe
z żadnym teatrem. Od 1931 roku dawała indywidualne koncerty
piosenek, recitale w wielu miastach Polski, a także odbywała
zagraniczne tournée.
W czasie wojny Ordonka wykazała się ogromną empatią
i zaangażowaniem w sprawy Polski, opiekując się sierotami.
W sferze artystycznej piosenki kabaretowe zamieniła na żołnierskie dając wyraz patriotyzmu i jedności.
Aresztowana przez hitlerowców została osadzona na Pawiaku,
skąd cudem wydostaje ją mąż hrabia Tyszkiewicz.

www.gok-wodynie.pl

CYTRYNOWA BABKA WIELKANOCNA
Przygotowanie:
Białka z jajek ubić z 1 szklanką cukru na
gęstą, puszystą masę. Dodajemy żółtka na
przemian z mąkami wymieszanymi z proszkiem do pieczenia. Wlewamy stopniowo
olej zmieszany z sokiem z cytryny. Cały czas
miksujemy. Na koniec wsypujemy otartą
(na małych oczkach) skórkę z cytryny,
miksujemy jeszcze 2 minuty.
Ciasto wlewamy do wysmarowanej masłem
i obsypanej bułka tartą foremki. Pieczemy
w 170 st C 40 minut.
Wanda Kostyra

Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach od grudnia 2014 r.
współpracuje z Filharmonią Narodową, organizując dla dzieci
i młodzieży cykliczne audycje muzyczne.
Każdy koncert trwa 45 minut, ma inny temat, program i wykonawców. Tematy koncertów są realizowane w różnych wersjach,
dostosowanych do wieku uczniów. Koncerty edukacyjne realizowane przez Filharmonię Narodową prezentują muzykę polską
oraz muzykę innych regionów świata, przekazując słuchaczom
wiadomości z zakresu historii muzyki, biograﬁi wybitnych
kompozytorów, form muzycznych, budowy i techniki gry na
instrumentach muzycznych. Wśród artystów znajdują się znani
soliści i kameraliści oraz utalentowani młodzi wykonawcy.
Dotychczas odbyły się 3 spotkania z muzyką. Podczas każdego
z nich prezentowane są instrumenty i utwory muzyczne najwybitniejszych muzyków i wirtuozów sceny polskiej i zagranicznej. Podczas pierwszego dzieci i młodzież wysłuchała
akustycznego brzmienia instrumentów charakterystycznych dla
muzyki celtyckiej. Drugie spotkanie poświęcone było niespotykanemu tercetowi, tj. ﬂet, fagot i fortepian (wybrzmiały razem
w oryginalnych utworach przeznaczonych na ten skład instrumentalny). „Z albumu polskiej piosenki”, to trzeci temat
wspólnego spotkania. Tym razem młodzież gimnazjalna miała
okazję poznać sylwetki najważniejszych polskich piosenkarzy
i ich największe przeboje-utwory, które na trwałe zapisały się
w historii polskiej muzyki rozrywkowej.
W tym sezonie zaplanowano jeszcze cztery koncerty! Już dzisiaj
możemy zagwarantować że nie zabraknie wielu estetycznych
wrażeń i pozytywnych emocji.

facebook

Przygotujmy się razem do Świąt...
Produkty:
• 5 jajek
• 1 szklanka mąki tortowej
• 0,5 szklanki mąki ziemniaczanej
• Starta z skórka z 1 cytryny
• ¼ szklanki soku z cytryny
• ¼ szklanki oleju
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• Cukier puder do oprószenia
lub lukier do polania

Na Litwie Rosjanie aresztują męża Hanki, a ją za działalność antyradziecką zsyłają na roboty do Uzbekistanu. Kiedy traktat
Sikorski-Majski wchodzi w życie, Ordonka odzyskuje wolność
i dociera do Taszkientu, gdzie opiekuje się wypuszczonymi
z łagrów polskimi sierotami.
Ordonka umiera na gruźlicę w Bejrucie w 1950 r., gdzie zostaje
pochowana, a na płycie nagrobka widnieje napis „Tyś jest ucieczką
moją od ucieśnienia zachowasz mię i piosenkami radosnego
wybawienia uraczysz mię”.
Z inicjatywy Jerzego Waldorﬀa w 1990 roku jej prochy
przewieziono do Warszawy i złożono w Alei Zasłużonych
na Powązkach.
O bogatym artystycznie, acz stosunkowo krótkotrwałym życiu
piosenkarki można pisać szeroko. Była naturą wręcz „fenomenalną”, „zjawiskową” czy „posągową”. Tak po-świadczają ci,
którzy znali ją ze współpracy czy oglądali ze sceny.
Tekst: Dorota Todorska

PR Z E

MAZUREK
Produkty:
• 30 dag mąki pszennej Pasja
• 20 dag masła śmietankowego
• 15 dag cukru pudru
• 4 żółtka
• cukier wanilinowy
• starta skórka z jednej cytryny
Masa:
3 cytryny, 50 dag pomarańczy ,
10 dag migdałów, 20 dag rodzynek,
40 dag cukru, 0/5 szklanki wody

PISY
Przygotowanie:
Zaczynamy od kruchego ciasta. Wyrabiamy wszystkie składniki i odstawiamy do
lodówki na pół godziny. Wałkujemy
w kształt prostokąta, nakłuwamy widelcem
i pieczemy w 180 stC przez 40 minut.
Masa.
Cytryny i pomarańcze sparzyć, odciąć
końcówki, wyjąć pestki i przekręcić przez
maszynkę. Do garnka wlać pół szklanki
wody, wsypać cukier i dodać masę cytrynowo-pomarańczową. Gotujemy do zeszklenia się, często mieszając. Masę wylewamy na wcześniej przygotowany spód,
ozdabiamy bakaliami i chłodzimy.
Henryka Kublik

KOLOROWANKA

„Przegląd Wodyński. Pismo Samorządowe Gminy Wodynie”
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