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DOFINANSOWANIE DRÓG LOKALNYCH
Każdy mieszkaniec gminy dobrze
wie, że nie brakuje u nas dróg, które
wy magają mniej lub bardziej pilnej
przebudowy. Wiedzieć też powinien, że
bu d ż e t s am or z ą du n i e j e st z g u my.
Inwestycje drogowe są bardzo drogie, więc
bez “środków zewnętrznych” niewiele
można zrobić. Dlatego ostatnie informacje,
dotyczące uzyskania przez Gminę Wodynie
do nansowań modernizacji dróg
gminnych, powinny nas wszystkich napawać
dużym optymizmem.
Szczególnie ważna była informacja,
że 7 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa
Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie
zatwierdzenia listy operacji typu „Budowa
lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach
P o d d z i a ł a n i a „W s p a r c i e i nw e s t y c j i
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i oszczędzanie energii” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Dla Gminy Wodynie
oznacza to do nansowanie w wysokości 2
151 394,00 zł. Stosowne umowy zostały
podpisane w Siedlcach 20 lipca 2016 r.
Wywiad z Wójtem Gminy Wodynie
nt. do nansowań dróg lokalnych na stronie 2

Fundusz sołecki w gminie Wodynie na starcie
Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku, na podstawie której
w budżecie gminy może być wyodrębniony fundusz sołecki, daje mieszkańom sołectw rzeczywistą możliwość podejmowania wiążących decyzji w kwestii wydatkowania tej części budżetu
gminy. W konsekwencji "zwykli" mieszkańcy mają większy wpływ na to, jak planowane i wydawane będą gminne pieniądze w ich sołectwie.
O powstaniu funduszu sołeckiego w gminie Wodynie zadecydowała Rada Gminy,
podejmując w dniu 31.03.2016 r. uchwałę, w której wyraziła zgodę na wyodrębnienie
w budżecie gminy na 2017 r. funduszu sołeckiego.
Fundusz sołecki są to środki nansowe wydzielone i zabezpieczone w budżecie
gminy dla danego sołectwa na wykonanie zadań, które mają przyczynić się do poprawy
warunków życia mieszkańców tego sołectwa, są zgodne ze strategią rozwoju gminy oraz
mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy, jak również na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych.
Na co konkretnie mogą być przeznaczone środki z funduszu? Należy mieć w pamięci,
że kwoty przeznaczone na fundusz nie wystarczą na nansowanie dużych inwestycji. Jako
przykładowe przedsięwzięcia można wskazać: modernizację świetlicy wiejskiej, budowę placu
zabaw dla dzieci, budowę lub naprawa chodników, przystanków autobusowych, boisk,
zakładanie i pielęgnowanie skwerów, zakup wyposażenia ośrodków kultury, dobudowę
oświetlenia ulicznego, zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni, itp. Bardziej kosztowne
przedsięwzięcia mogą być realizowane etapami, bądź z wkładem osobowym lub rzeczowym
mieszkańców sołectwa.
W lipcu br. rozpoczęły się zebrania wiejskie, które mają na celu uchwalenie wniosku
wskazującego przedsięwzięcie do realizacji w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego.
Wniosek pod głosowanie może zgłosić sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich
mieszkańców sołectwa. Taki wniosek, oprócz wskazania przedsięwzięcia, powinien zawierać
oszacowanie kosztów i uzasadnienie. Należy pamiętać, że koszty nie mogą przekroczyć
wysokości środków przypadających na dane sołectwo, który wyliczony jest wg wzoru
zawartego w ustawie i zależy od ilości mieszkańców sołectwa oraz od dochodów bieżących
gminy.
Kluczową rolę w procesie realizacji funduszu sołeckiego odgrywają sołtys
i mieszkańcy. To od ich aktywności zależy czy fundusz sołecki zostanie zrealizowany, a środki
wykorzystane na najważniejsze i najpilniejsze potrzeby sołectwa.
Więcej informacji nt. funduszu sołeckiego na stronie 3

Opinia Przewodniczącego Rady
Są różne opinie na ten funduszu sołeckiego. Podejmując uchwałę o jego
wprowadzeniu radni zdawali sobie sprawę, że na pewno nie rozwiąże wszystkich
problemów naszych sołectw! Jestem jednak przekonany, że będzie dla nich szansą do
zabrania się za mniejsze bądź większe sprawy. Wcześniej wspólnie będą dyskutować i
decydować, na co chcą przeznaczyć te środki.
Już po kilku spotkaniach widać, że początki są i będą trudne. Nie ma dziś
mody na zebrania wiejskie. Bywa, że ze względu na niewystarczającą frekwencję lub
brak zgody potrzebne jest zorganizowanie więcej niż jednego spotkania, aby
zadecydować. Ważne jest to, że mieszkańcy mają możliwość spotkania się z Wójtem,
sołtysem, czy swoim radnym, podyskutowania wspólnie o ważnych dla nich
sprawach. Również dla Wójta i dla mnie osobiście jest to bardzo ważne, aby spotykać
się z mieszkańcami. Nie jesteśmy ludźmi, którzy po wyborach zapominają, jakie
obietnice były składane.
W trakcie kampanii wyborczej mówiliśmy
o inwestycjach drogowych? Będą! Obiecywaliśmy,
że Wójt nie zamknie się w urzędzie i że w każdej wsi,
nawet najmniejszej będziemy chcieli coś zrobić? Po
latach dyskusji wprowadziliśmy fundusz sołecki, który
jest ku temu bardzo dobrym narzędziem.
Na zakończenie chcę podkreślić ważną
kwestię rozliczeń. Fundusz ten jest wyodrębniany
w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego
częścią. Za jego wykonanie, podobnie jak całego
budżetu Gminy, odpowiada Wójt. Tutaj też mogą
być problemy, bowiem mieszkańcy mają
tendencje, aby traktować fundusz, jak swoje
pieniądze. Problemy zapewne będą, ale
w moim przekonaniu sołtysi i mieszkańcy
z pomocą pracowników urzędu sobie
z tym dobrze poradzą. W innych gminach
fundusz się sprawdził, u nas też tak
będzie!

Mirosław Michalczyk
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Rozmowa z Wójtem Gminy Wodynie, Wojciechem Klepackim

Rozmowa nt. uzyskania do nansowań w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Panie Wójcie, gratuluję pozyskania tak dużej
kwoty dotacji! Czy było to dużym wyzwaniem czy te pieniądze nam się po prostu
należały?
Nie ukrywam, że „nowy” PROW trochę nas zaskoczył.
W nowym okresie budżetowym 2014-2020 pojawiły się kryteria,
które należało spełnić, aby dostać dodatkowe punkty, które
umożliwiłby pozyskanie do nansowania. Część z nich była
niezależna od nas, tj. podstawowy dochód podatkowy gminy, stopa
bezrobocia, kr yterium dotyczące powiązania inwestycji
z infrastrukturą szerokopasmową czy długości dróg publicznych
na terenie gminy oraz gęstość zaludniania. Kolejnymi kryteriami
było bezpośrednie połączenie drogi objętej operacją z drogą
wyższej kategorii tj powiatową lub wojewódzką oraz położenie
bezpośrednio przy wnioskowanej drodze obiektu użyteczności
publicznej. Dodatkowo punktowane były operacje realizowane
w porozumieniu z inną gminą lub powiatem.

Ile punktów maksymalnie mógł uzyskać
wniosek i czy był próg od którego rozpatrywane były wnioski?
Przy najlepszym układzie wniosek mógł uzyskać 18
punktów. Rozpatrywane były wnioski, które uzyskały co najmniej 9
punktów.

Jaką punktację uzyskały wnioski Gminy
Wodynie?
Dwie operacje uzyskały po 14 punktów, natomiast dwie
kolejne po 13, ale dzięki Bogu i one zostały do nansowane.
Chciałbym dodać, iż operacje które znalazły się na pierwszych
miejscach listy rankingowej uzyskały po 16 punktów.

W takim razie proszę powiedzieć, które
drogi zostaną zrealizowane przy pomocy
środków z PROW?
Będzie to pięć dróg: Wola Wodyńska – Oleśnica, droga
w Borkach na Zalesiu, Ruda Wolińska - Czajków do wysokości
skrzyżowania z drogą w Tokach, która też będzie realizowana
w ramach PROW oraz ul. Leśna w Seroczynie. W sumie daje to
ponad 8 km dróg o ulepszonej nawierzchni.

Podobno niewielu samorządom z naszego
regionu udało się pozyskać środki na drogi.
Czy nie mają tego Wodyniom za złe?
Sprawa jest faktycznie trudna, gdyż z tego, co wiem, to
w powiecie siedleckim udało się tylko nam, a w sąsiednim powiecie
łosickim nie udało się nikomu. Słyszałem już opinie, że punkty
mieliśmy za to, że jesteśmy biedni i mamy duże bezrobocie. Te argumenty są w znacznej mierze nieprawdziwe i krzywdzące, ponieważ
akurat za bezrobocie punktów nie otrzymaliśmy, gdyż w powiecie
siedleckim kształtuje się na poziomie niższym niż średnia
wojewódzka. Uważam, że szanse wszyscy mieli zbliżone! Nasz
sukces, to efekt dobrego planowania i ciężkiej pracy pracowników
urzędu! A plotki? Zawsze znajdą się osoby, które czekają na Twoje
potknięcie i nawet z sukcesu swojej gminy nie potra ą się do końca
cieszyć. Tak po prostu jest, nie martwię się tym. Natomiast jeśli
chodzi o moich kolegów wójtów, szczerze gratulowali mi tych dróg.
W końcu ich mieszkańcy też będą po nich jeździć.

Proszę powiedzieć, bo jest to sprawa dość
świeża... Czy Gmina podpisała już umowę
na do nansowanie?
20 lipca w Siedlcach odbyło się uroczyste podpisanie
umów. W najbliższej przyszłości planujemy ogłosić pierwsze
przetargi na wykonanie przebudowy dróg.

Dotacje przyznane z PROW nie są jedynymi, które udało się pozyskać na przebudowę dróg?
Tak, jak co roku wystąpiliśmy z wnioskiem o do nansowanie przebudowy dróg ze środków związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych do
Marszałka Województwa Mazowieckiego. Tym
razem do nansowanie uzyskała ul. Ogrod o w a w Wo d y niach. Dzięki doskonałej współpr a c y z m i e s z kańcami ul. Ogrodowej poszerzony
zostanie pas dro-

W jakim czasie będą realizowane te
inwestycje? Wszystko jeszcze w tym roku?!
Niestety budżet Gminy Wodynie nie jest tak okazały, jak
byśmy wszyscy tego chcieli. Realizację należało podzielić na różne
okresy, aby móc zabezpieczyć wkład własny dla inwestycji. Jeszcze
w tym roku chcemy rozpocząć przebudowę dróg Wola Wodyńska –
Oleśnica oraz drogę w Tokach. W 2017 roku planujemy zrealizować
inwestycje na drogach: w Borkach oraz Ruda Wolińska – Czajków,
a także rozpocząć przebudowę ulicy Leśnej w Seroczynie.
Zakładamy, że w 2018 roku wszystkie drogi będą miały już nową
nawierzchnię.
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Czy Wójt planuje w swojej kadencji jeszcze
jakieś inwestycje związane z drogami?
W roku 2017 chcielibyśmy zrealizować przebudowę ul.
Osiedlowej w Seroczynie. Będziemy starać się o środki z tzw.
Schetynówek. Nabór trwa do końca września, więc myślę że do
końca roku będziemy mieli informację o ewentualnym
do nansowaniu. Mamy także możliwość w roku 2017 i 2018
uzyskania do nansowania przebudowy dróg ze środków
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Być
może uda się zrealizować jakąś niewielką inwestycję drogową we
współpracy z Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej.

Dziękuję za rozmowę!

ABSOLUTORIUM

Rada Gminy w Wodyniach na sesji w dniu 25 maja 2016 r. zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2015 rok i udzieliła absolutorium Wójtowi Wojciechowi Klepackiemu.
Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową
w Warszawie, Zespół w Siedlcach. Pozytywną opinię wydała
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wodynie.
Gmina w 2015 r. wypracowała dochody na kwotę:

16 856 226,00 zł,
tj. 99,98 % wykonania planowanych dochodów. Dochody
bieżące zrealizowano w kwocie 14 130 405,80 złotych, stanowi
to 99,98 % planu, zaś dochody majątkowe zrealizowano
w kwocie 2 725 820,20 złotych, tj. 100,% planu.
Wydatki zrealizowano na kwotę 14 980 580,00 zł, co
stanowi 94,68 % wykonania planowanych wydatków ogółem.
Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 12 008 485,49 zł, tj.
94,15% planu,

wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie
2 972 094,51 zł, co stanowi 96,92% planu.

To jak to jest naprawdę z tymi punktami. Za
co poszczególne drogi je uzyskały?
Wszystkie drogi uzyskały po 8 punktów, m. in. za podstawowy dochód podatkowy (5/5 pkt), gęstość zaludnienia (1/2 pkt)
oraz długość dróg publicznych na terenie gminy (2/2 pkt).
Droga Wola Wodyńska Oleśnica uzyskała dodatkowe punkty za
połączenie z drogą wojewódzką (3 pkt), za obiekt użyteczności
publicznej znajdujący się bezpośrednio przy drodze ( 2 pkt) oraz
realizacje inwestycji w porozumieniu z Powiatem Siedleckim
(1 pkt). W sumie 14 punktów.
Podobnie było z drogą w Tokach i ul. Leśną, które ujęte
w jednym wniosku: za połączenie z drogą wyższej kategorii (3 pkt),
za obiekt użyteczności publicznej znajdujący się bezpośrednio przy
drodze (2 pkt) – razem 13 pkt. Analogicznie Ruda Wolińska –
Czajków za połączenie z drogą wyższej kategorii (3 pkt), za obiekt
użyteczności publicznej znajdujący się bezpośrednio przy drodze
(2 pkt) – razem 13 pkt. Na koniec Borki, które uzyskały punkty za:
połączenie z drogą powiatową (3 pkt), obiekt użyteczności
publicznej, znajdujący się bezpośrednio przy drodze (2 pkt) oraz
realizację inwestycji w porozumieniu z Powiatem Siedleckim
(1 pkt). W sumie 14 punktów.

gowy do 4 m. W ramach rozbudowy wykonana zostanie
podbudowa wraz z nakładką asfaltową oraz uporządkowane
zostaną zjazdy z drogi wojewódzkiej. Wartość do nansowania to
110 tys. zł. W przypadku gdy w postępowaniu przetargowym
okaże się, że nie wykozystamy całej kwoty dotacji wówczas
zwrócimy się do Zarządu Województwa o przeniesienie
pozostałej kwoty na drugi wniosek złożony przez nas tj. droga w
Rudzie Szostkowskiej. Tam również przewidujemy nakładkę
asfaltową.

- ogrodzenie wokół boiska w Oleśnicy,
- projekt likwidacji oczyszczalni ścieków w m. Seroczyn,
- projekt uzdatniania wody na stacji wodociągowej w Seroczynie ,
- projekty przebudowy dróg gminnych : Toki – Kamieniec,
część drogi Ruda Wolińska – Czajków, Wola Wodyńska –
Oleśnica i drogi w miejscowości Borki,
- projekt rekultywacji gminnego wysypiska odpadów,
- projekt zagospodarowania terenu „glinek” w m. Seroczyn,
- projekty przebudowy świetlic wiejskich w Kołodziążu i Czajkowie,
- udzielono dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację
projektu dla gminy Wodynie pn. „Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez
budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki
opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz
wiedzy o Mazowszu” oraz na realizację projektu „ Rozwój
elektronicznej administracji w samorządach województwa
mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności
potencjału województwa”,
- udzielono dotacji dla OSP w Rudniku Małym na wykonanie
dachu na garażu OSP oraz dla OSP w Wodyniach na zakup
sprzętu ratowniczego,
- dokonano wpłaty na fundusz inwestycyjny policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu w Skórcu,
- zakupiono kosiarkę samojezdną, zestaw komputerowy dla
Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej.

Wójt Wojciech Klepacki, dziękując Radnym za absolutorium, podkreślił
rolę pracowników Urzędu Gminy Wodynie, którzy codzienną, ciężką
pracą przyczyniają się do większych i mniejszych sukcesów Gminy...

W roku 2015 w zakresie zadań majątkowych wykonano:
- projekt i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno
- tłocznej z przepompownią ścieków w Seroczynie,
- kanalizację sanitarną z przepompowniami we wsi Kołodziąż
i cz. wsi Seroczyn,
- sieć wodociągową dla miejscowości: Kaczory, Toki, cz. wsi
Kamieniec, Oleśnica, Socki, cz. wsi Wola Serocka, Wola
Wodyńska, Nowiny- Kołodziąż,
- modernizację stacji uzdatniania wody w Wodyniach,
- rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Łomnica,
- wymieniono dach na budynku Zespołu Szkół w Wodyniach,
- dobudowano oświetlenie uliczne ,
- wyłożono kostką alejki i wykonano oświetlenie parku
w Woli Wodyńskiej,
- przebudowano drogi gminne: do miejscowości Budy, odcinek
drogi w Rudzie Wolińskiej, dwa odcinki dróg na
w Woli Wodyńskiej,
- utwardzono drogę w Młynkach i Czajkowie,
- przebudowano remizę strażacką w Rudniku Małym na Dom
Kultury oraz zakupiono pierwsze wyposażenie,

Na koniec roku zadłużenie gminy wynosi – 5 270 341,01
zł, tj.; 31,27 % zrealizowanych dochodów, z czego 2 570 856,01 zł, to
pożyczki długoterminowe zaciągnięte w WFOŚ i GW w Warszawie,
zaś 2 699 485,00 zł to kredyty bankowe.
Budżet Gminy za rok 2015 r. zamknął się nadwyżką
w kwocie 1 875 646,00 zł, którą przeznaczono na spłatę pożyczek
otrzymaną na nansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pożyczek
i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.
Przygotowała: Barbara Brodzik
Skarbnik Gminy
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Informacja dla sołectw o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2017 rok
Wysokość środków poszczególnego funduszu sołeckiego
na 2017 rok określa załączona tabela.

SOŁECTWO

Na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego
2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) oraz
uchwały Nr XVI/108/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 31 marca
2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego, informuję, że została określona wysokość
funduszu sołeckiego na 2017 r. dla poszczególnych
sołectw.
Warunkiem wykorzystania przypadając ych
sołectwu środków jest złożenie Wójtowi Gminy, w terminie do
30 września 2016 r. wniosku zawierającego wskazanie
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. Do realizacji
może być przyjęty wniosek spełniający następujące warunki:
• wskazujący konkretne przedsięwzięcia, mieszczące się
w zakresie zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i zgodne ze strategią rozwoju
gminy, wraz z uzasadnieniem ich wyboru,
• zawierający rzetelne oszacowanie kosztów przedsięwzięć, przy czym koszty te nie mogą być wyższe niż
kwota funduszu na rok 2017 wskazana w niniejszej
informacji.
Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu przysługuje zebraniu wiejskiemu.
Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do
uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej
15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Mając na uwadze
nieprzekraczalny termin złożenia wniosku, upływający 30
września 2016 r., proszę o zwołanie zebrania wiejskiego w tej
sprawie w odpowiednim terminie. Zebranie wiejskie winno
być zwołane i przeprowadzone zgodnie z wymogami
określonymi w statucie sołectwa.

Zdecyduj, na co przeznaczyć
nasze pieniądze!

Liczba mieszkańców

Fundusz sołecki

Borki

141

10 700,58 zł

Brodki

111

9 759,18 zł

Budy

45

7 688,10 zł

Czajków

129

10 324,02 zł

Helenów

32

7 280,16 zł

Jedlina

98

9 351,24 zł

Kaczory

40

7 531,20 zł

Kamieniec

246

13 995,48 zł

Kochany

43

7 625,34 zł

Kołodziąż

236

13 681,68 zł

Łomnica

123

10 135,74 zł

Młynki

113

9 821,94 zł

Oleśnica

385

18 357,30 zł

Ruda Wolińska

156

11 171,28 zł

Rudnik Duży

146

10 857,48 zł

Rudnik Mały

121

10 072,98 zł

Seroczyn

719

28 838,22 zł

Soćki

101

9 445,38 zł

Szostek

137

10 575,06 zł

Toki

40

7 531,20 zł

Wodynie

594

24 915,72 zł

Wola Serocka

149

10 951,62 zł

Wola Wodyńska

394

18 639,72 zł

Żebraczka

201

12 583,38 zł

4500

291 834,00 zł

Demontaż pokryć dachowych
Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku Gmina
Wodynie uzyskała do nansowanie na demontaż, odbiór
i utylizację wyrobów zawierających azbest. Na terenie naszej
Gminy 99% tych wyrobów stanowią płyty azbestowo –
cementowe faliste, wykorzystywane w budownictwie czyli
pokrycia dachowe. W 2004 roku przeprowadzono inwentaryzację wyrobów azbestowych, ich ilość to ponad 2,8 mln
kg(!!!!), gdzie dotychczas zutylizowano ponad 350 000 kg.
W 2016 mieszkańcy zadeklarowali do utylizacji ponad 81 000
kg pokryć dachowych wykonanych z azbestu. Lista chętnych na
rok 2017 rośnie z każdym dniem – do czerwca złożono 20
wniosków. Nabór wniosków o odebranie odpadów zawierających azbest na 2017 r. trwa do 30 listopada 2016 r. Osoby
chętne do udziału w projekcie w 2017 r. muszą złożyć wniosek
do Urzędu Gminy w Wodyniach oraz dokonać zgłoszenia
wymiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym.
Zadanie pn. „Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na terenie Gminy
Wodynie” do nansowano przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w kwocie 25 137,09 zł”

Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci
Gminne składowisko śmieci rozpoczęło przyjmowanie odpadów w IV kwartale
2002 r. Obecnie jest w fazie eksploatacji na
etapie rekultywacji. Od 1 stycznia 2015 r. nie
przyjmuje nowych odpadów. Zadaniem
projektowanych prac rekultywacyjnych jest:
- ukształtowanie stabilnej bryły składowiska w sposób umożliwiający pokrycie ją
szatą roślinną (rekultywacja techniczna);
- ukształtowanie trwałej szaty roślinnej
o krajobrazowych i przeciwerozyjnych
funkcjach, której zadaniem b ę dzie
zwiększenie parowania wód opadowych do
atmosfery, przejęcie wody opadowej przez
roślinność, minimalizacja in ltracji wód
opadowych w głąb z dep onowanych
odpadów ( rekultywacja biologiczna);
- wyeliminowanie ujemnego wpływu
składowiska na wszystkie elementy
środowiska po zakończeniu zabiegów
rekultywacji terenu.
Rekultywacja techniczna przyczyni
się do poprawy estetyki obiektu oraz ma na celu
zmniejszenie uciążliwości atmosferycznych.

Rekultywacja biologiczna w początkowym okresie ograniczy in ltrację wód
opadowych do wód podziemnych, a po kilku latach utrwalania i rozrostu
szaty roślinnej wyeliminuje ujemny wpływ składowanych odpadów na wody
gruntowe.
Dla celów osłonowych, ekologicznych i krajobrazowych, wskazuje
się na leśny kierunek zagospodarowania obszaru poskładowiskowego.
Zarówno ilość, jak i rodzaj zgromadzonych tu odpadów nie stanowi
znaczącego źródła emisji metanu, dlatego też nie jest on zagrożeniem dla
prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego projektowanej roślinności,
gdy sięgnie on warstwy odpadów.

Wójt Gminy Wodynie
informuje, że w terminie

od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W w/w terminie należy złożyć odpowiedni wniosek
do Wójta Gminy Wodynie wraz z fakturami VAT
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego
w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.
w ramach limitu zwrotu podatku
określonego na 2016 r.

• Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 - 31
października 2016 r., przelewem na rachunek
bankowy podany we wniosku.
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

Na pytania dotyczące Programu 500 Plus odpowiada Ewa Adamiak
Zakończył się pierwszy etap zbierania wniosków. Jak przebiegała realizacja programu
500 Plus na terenie gminy Wodynie.

Oddzielną kwestią jest marnotrawienie środków.
Każda informacja o niewłaściwym wykorzystywaniu
pieniędzy będzie sprawdzana przez pracowników socjalnych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach. W
takiej sytuacji pomoc pieniężna będzie zamieniana na
wsparcie rzeczowe (opłata dodatkowych zajęć dla dzieci,
talony do sklepów, dopłaty do wycieczek, itp.).

W ciągu trzech miesięcy od startu programu Rodzina 500
Plus wpłynęło 375 wniosków (w tym 22 w formie elektronicznej).
Sam proces składania wniosków odbył się bez zakłóceń i problemów. W pierwszym tygodniu działania programu wpłynęło
aż 43% procent wniosków, jednak obsługa odbywała się na bieżąco,
nie było kolejek, jak w innych jednostkach. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wodyniach zaangażował do przyjmowania
wniosków wszystkich swoich pracowników.

Jakie są kolejne terminy składania wniosków?

Zapewne pojawiały się też problemy?

Być może już za parę lat, dzięki temu programowi, sytuacja ulegnie
zmianie. Na chwilę obecną niektórzy rodzice deklarują chęć
powiększenia rodziny, właśnie dzięki wsparciu w postaci Programu
500 Plus.
Wsie Wola Wodyńska, Czajków i Kamieniec mogą się
poszczycić największą liczbą rodzin wielodzietnych, a to właśnie
taki model rodziny promuje uruchomiony 1 kwietnia projekt.

Pojawiło się kilka niejasności w związku z wyliczaniem
dochodu. Rokiem bazowym, który jest brany pod uwagę przy
ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres
(trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.) jest rok 2014.
Należy pamiętać jednak, iż zgodnie z ustawą o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci, pod uwagę bierzemy również każdą utratę
dochodu, która nastąpiła po 2014 r. do chwili obecnej, to samo
tyczy się uzyskania dochodu. Jeżeli któryś z członków z rodziny
podjął pracę, uzyskał zasiłek dla bezrobotnych, otrzymał rentę,
zakończył url op w ychowawczy, rozp o czął działalnoś ć
gospodarczą, uzyskał prawo do stypendium itp., to do dochodu
rodziny doliczamy uzyskany dochód.

Czy można stracić świadczenie?
Są dwie możliwości: utrata świadczenia oraz zamiana świadczenia
na formę rzeczową. Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, rodzina może
stracić 500 PLUS:
• W przypadku zmiany w sytuacji dochodowej, na przykład
w rodzinie pojawi się nowe źródło dochodu (w przypadku
pobierania świadczenia na pierwsze dziecko);
• W przypadku zmiany składu osobowego rodziny: zmniejszy
się liczba członków rodziny (w przypadku pobierania
świadczenia na pierwsze dziecko);
• Dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, rodzicom
zostaną odebrane prawa rodzicielskie, etc.;
• Dziecko zawrze związek małżeński;
• Nastąpi zgon dziecka lub wnioskodawcy;
• Wnioskodawca wyjedzie na stałe ze granicę.

Przyjęcie wniosków to nie wszystko. W mediach nagłośniono, że na terenie województwa mazowieckiego rozpatrzono zaledwie 60% wniosków, a jak sytuacja przedstawia się na naszym terenie?
Na dzień 1 lipca wydano 347 decyzji, co stanowi 92,5%
realizacji złożonych wniosków. Niecałe 3 % stanowią decyzje
odmowne na pierwsze dziecko. Pierwsza transza wypłat ruszyła już
27 kwietnia, kolejne wypłaty będą realizowane zawsze na koniec
miesiąca, tj. do 30 dnia każdego miesiąca.

Jednym z założeń programu jest wzrost demogra czny. Czy ten cel jest realny w gminie
Wodynie?
Świadczenie wychowawcze ma na celu zmniejszyć
obciążenia nansowe rodzin związane z wychowywaniem dzieci,
a tym samym zachęcać do zwiększenia liczebności rodzin. Na terenie gminy Wodynie najwięcej jest rodzin dwudzietnych (162)
i jednodzietnych (134) (w statystyce wzięto pod uwagę dzieci do 18
roku życia).

!

Seroczyn - Jubileuszowo, świątecznie, sportowo i…mokro! XXV Festyn 3 Maja
Jubileusze są zawsze wyjątkowymi wydarzeniami.
Podobnie rzecz miała się z seroczyńskim Festynem 3 Maja, który
w tym roku odbywał się już…dwudziesty piąty raz! Przygotowania były więc też szczególne, bo głównemu organizatorowi –
Zespołowi Szkół w Seroczynie - zależało bardzo, aby Jubileusz
wypadł okazale…
Historia Festynu 3 Maja w Seroczynie sięga roku 1992.
To jedna z najstarszych imprez tego typu w naszym rejonie.
Od samego początku jej celem było wytworzenie rodzinnego
i sportowego modelu obchodzenia dwóch bardzo ważnych Świąt:
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Matki Boskiej Królowej
Polski.
Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się Mszą Św.
w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. Proboszcz Bogdan
Potapczuk. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie Bractwa
Jakubowego. Obecne były również Poczty Sztandarowe naszej
szkoły i Jednostki OSP w Seroczynie. Po Mszy Św. uczestnicy
przeszli na plac szkolny, gdzie rozpoczęła się dalsza część Festynu.
W jego o cjalnej części najpierw głos zabrał Dyrektor Jan Polak,
który przede wszystkim powitał wszystkich przybyłych gości
i podziękował za nansową pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Głównym sponsorem XXV Festynu była Gmina
Wodynie, a wsparli nas także inni darczyńcy i sponsorzy, również
prywatni. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wodynie Pan
Wojciech Klepacki, a Pani Elwira Hawryluk z Biura Senatorskiego odczytała List od Senatora RP Waldemara Kraski do
organizatorów i uczestników Festynu.
W części o cjalnej zaprezentowany został również
montaż słowno-muzyczny „Nasza Ojczyzna jak Matka piękna…”
Odśpiewano Hymn Narodowy, a na koniec tej części Festynu
złożono wiązanki kwiatów w Miejscach Pamięci.
Na placu szkolnym i w Sali gimnastycznej nie
brakowało atrakcji. Był plac zabaw dla dzieci, „kącik kulinarny”
przygotowany przez Radę Rodziców, kiermasz książek
zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną i GOK w
Wodyniach, wystawa rękodzieła Klubu 60+ i prezentacja Klubu
Historyczno-Kolekcjonerskiego im. Bogusława Wernera.
Przygotowana została również ekspozycja „Festyn w obiektywie”.
Nad porządkiem i bezpieczeństwem czuwali niezawodni Panowie
Policjanci z Komisariatu w Skórcu. Dzielnie pomagali im
druhowie z OSP Seroczyn. Obecny był również ratownik z NZOZ
Centrum.ęści Festynu złożono wiązanki kwiatów w Miejscach
Pamięci. Na scenie najpierw zawitały przedszkolaki. Po ich
radosnym występie nastąpiło małe zaskoczenie, bo prowadzący
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W przypadku gdy
osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny
okres złoży wniosek wraz z
dokumentami do 31 sierpnia
2017 r. wypłata przysługująca
za październik 2017 r. nastąpi
do 31 października 2017 r.,
jeżeli wniosek zostanie
złożony w okresie od
1 września do 31
października 2017 r.
wypłata świadczenia za
październik nastąpi do
30 listopada 2017 r.

Ewa Adamiak
mężatka, matka trójki dzieci (Julia 7 lat,
Szymon 5 lat, Weronika 3 lata). Przez 11,5 roku pracownik banku. Wraz z wejściem w życie
programu 500 Plus nowy "nabytek" Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach. W wolnej chwili lubi czytać thrillery
prawnicze i medyczne. Swojej pasji życiowej
jeszcze nie znalazła, więc ma wciąż cel do osiągnięcia, bo jak mówi „nie jest najważniejsze
osiągać swoje marzenia, ale ważniejsze jest,
aby wciąż je posiadać.”

Najliczniejszą rodzinę w naszej gminie, w związku
z ealizacją Programu 500 plus, odwiedził Wójt Gminy Wodnie
Woj-ciech Klepacki.
Państwo Żydak z Czajkowa wychowują ośmioro
dzieci. Cieszymy się bardzo, że nasza gmina również może się
poszczycić tak liczną rodziną. Państwu Barbarze i Wojciechowi życzymy dużo
sukcesów i wytrwałości!

tradycyjnie tę imprezę wicedyrektor Janusz Eleryk został
poproszony o oddanie mikrofonu. To była wielka niespodzianka: rozpoczął się Jubileuszowy Bene s przygotowany
w tajemnicy przez nauczycieli, uczniów i rodziców! Niestety:
w tym momencie lunął rzęsisty deszcz i widzowie „uciekli”
do sali gimnastycznej. Tam nastąpił ciąg dalszy Bene su.
Piosenki, ze specjalnie zaadoptowanymi tekstami (tutaj wyrazy
wielkiego uznania i podziękowania dla Pań E. Ożarek wraz
z córką Malwiną i M. Szymańskiej) śpiewali rodzice oraz
uczniowie. Była szkolna scenka kabaretowa z Babcią i Wnusią,
a dyrektorzy : A. Iwaniuk, J. Polak i J. Eleryk wspominali
pierwsze Festyny. Na koniec zostali „porwani” do walca, a na
salę wjechał - imponujących rozmiarów - Rocznicowy Tort
przygotowany przez rodziców! Było bardzo miło, ciepło,
rodzinnie i wzruszająco…
A za oknem…ulewa! Pierwszy z zaplanowanych
biegów, w którym miały wystartować „maluszki” został
odwołany, a nagrodzono wszystkie dzieci – „potencjalnych”
uczestników. Potem – już bez oglądania się na pogodę – wystartowały zaplanowane biegi. Jak mówili potem uczestnicy: było ciężko
i…trochę mokro. Sala nieco opustoszała, ale widzowie powrócili po zakończeniu biegów. Kiedy Komisja Sędziowska pracowała
nad Protokołem na scenie pojawiali się kolejni wykonawcy. Wszyscy związani z seroczyńską szkołą. Na początek p. K. Babik
w towarzystwie córeczki Oli i sio-strzenicy Ani, oraz przy akompaniamencie „szalonych gitar” Igora Pawlaka i p. J. Eleryka,
wykonała piosenkę „Umyj ręce Wojtek!” . Tę samą piosenkę 21 lat temu p. Kasia zaśpiewała na Festiwalu Piosenki o Zdrowiu
wygrywając Eliminacje Powiatowe i zajmując drugie miejsce w Finale. Widzowie usłyszeli jeszcze trzy inne utwory w jej
wykonaniu.
Następnym punktem był pokaz tańca latynoskiego zaprezentowany przez Adrianę Drozdowicz. Potem przyszła kolej na
rytmy dance, z którymi pojawił się na scenie jeszcze jeden absolwent: Wiesław Ożarek z „Disco Dance”. Zaprezentował on swój
autorski repertuar. Wszyscy występujący zostali nagrodzeni wielkim brawami publiczności. Wreszcie nadszedł moment
szczególny dla uczestników biegu: o cjalne ogłoszenie wyników i dekoracja! Zwycięzcami poszczególnych biegów oraz
zdobywcami Pucharów (Dyrektora ZS w Seroczynie, Przewodniczącego RG Wodynie, Wójta Gminy i Starosty Powiatu) zostali:
Aleksander Cizio, Kuba Kania, Łukasz Kozicki i Łukasz Staniak. Na podium stanęli również: Damian Kluska, Arkadiusz Kania,
Karolina Pielasa, Matylda Kluska, Aleksandra Kania, Paweł Eleryk, Krystian Kania, Aleksandra Sabak, Małgorzata Kublik,
Weronika Reda,, Rafał Prochenka, Grzegorz Kublik, Ilona Malka, Iza Śledź, Katarzyna Siwek, Kamil Bieniek, Tomasz Skóra,
Andżelina Rogala, Lidia Dadacz, Dorota Kuźma, Paweł Rogala, Grzegorz Kosut, Piotr Adamiak, Klaudia Troć, Magdalena
Wysocka i Natalia Rycio. W klasy kacji drużynowej szkół podstawowych zwyciężył Seroczyn, przed Wodyniami i Rudą Wolińska
(ex aequo II m.), a wśród gimnazjów Seroczyn przed Wodyniami.
Po dekoracji przyszedł czas na losowania nagród. Każdy uczestnik biegu miał szansę zostać nagrodzonym. Tych
sportowych nagród rozlosowano blisko 50! Jeszcze większą ilość pamiątek wylosowali posiadacze cegiełek Samorządu
Uczniowskiego. To kolejna tradycja Festynów, dzięki której uradowani są nie tylko zwycięzcy biegów.
Podsumowując trzeba stwierdzić, że
mimo pogodowych przygód, mimo pewnych
drobnych niedociągnięć, mimo ogromu pracy i
zmęczenia…WARTO BYŁO TO ZROBIĆ
DWUDZIESTY PIĄTY JUŻ RAZ !!!
Wszystkim, którzy w swojej wielkiej
życzliwości, pomagają nam, akceptują i
dodają otuchy jeszcze raz serdecznie
DZIĘKUJEMY !!! No i tradycyjnie…
zapraszamy za rok! [EJ]
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Ile znaczy czytanie?
Mówi się, że bogaci mają w domach duże biblioteki, a biedni - duże
telewizory. I to nie jest jedynie metafora, bo setki ludzi sukcesu mówią, że jednym
z kluczy do osiągnięcia celu jest czytanie. Książki to niesamowite źródło wiedzy,
a podobno nie ma takiego problemu, którego ktoś już by nie przeżył i nie napisał o tym
książki. Więc czemu by z tego nie skorzystać? Jeśli masz problemy nansowe, zacznij
czytać książki mentorów biznesowych, jeśli rozpada się Twój związek, poszukaj
książek na temat relacji z drugim człowiekiem. Sama wiedza oczywiście nie wystarczy,
jeśli nie wprowadzi się jej w życie. Dlatego Will Smith w jednym z wywiadów stawia
obok czytania bieganie, jako drugi klucz do sukcesu. Powód jest prosty - w trakcie
każdego treningu w twoim wnętrzu odezwie się mały człowieczek, który powie, że nie
dasz rady, żebyś sobie odpuścił, wrócił do domu i porządnie odpoczął. Jeśli pokonasz
go w trakcie treningu, zrobisz to też w każdej życiowej sytuacji.
A wracając do czytania, dlaczego jeszcze sięganie po książki jest tak ważne?
Dobrze widać to na przykładzie dzieci. Te, które czytają już w pierwszych klasach
szkoły podstawowej, szybciej się rozwijają, są kreatywne, mają bujną wyobraźnię,
a niedługo będą znały więcej słów niż niejeden dorosły i w dodatku wiedzą, jak je
zapisać. Czytanie rozwija umysł, poszerza horyzonty, pozwala zobaczyć zachowania
ludzi w różnych sytuacjach i poprzez to kształtuje czytającego. A oprócz świetnego
sposobu na rozwój, jest też wspaniałą rozrywką. Zobaczysz, że jeśli każdego dnia
przeczytasz choć parę stron, niedługo zaczniesz zauważać efekty i już nie będziesz
mógł oderwać się od książek.
Statystyczny Polak czyta pół książki rocznie. I dobrze. Jeśli chcesz być
statystycznym, przeciętnym nie wychylaj się i nie czytaj ponad statystykę. Ale jeśli
chcesz prawdziwego życia i wiedzy, jak zmienić to obecne, to musisz sięgnąć po
książki i z ich pomocą ruszyć we właściwą stronę. To droga dostępna dla każdego.
Skorzystasz?
Tomasz Sobania

Do młodych świat należy
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej,
we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Wodyniach, planuje zorganizowanie spotkania autorskiego
z Tomaszem Sobanią, siedemnastoletnim pisarzem,
autorem książki fantastycznej „Speculo” oraz science ction „Świt życia – przebudzenie”.
Tomasz jest młodym człowiekiem, pełnym pasji
i zaangażowania w to, w czym widzi prawdziwy sens i szansę
dla siebie na wspaniałą przyszłość. Dzięki wytrwałej pracy
i wykorzystywaniu każdej wolnej chwili, spełnił swoje
marzenia i wydał pierwszą książkę. Teraz jeździ na spotkania
autorskie, spotyka się z setkami młodych ludzi i zachęca do
walki o swoje marzenia i do wiary, że wszystko może się
spełnić, jeśli tylko wytrwale się do tego dąży. Sam przeszedł
wiele takich sytuacji, gdy jedynie wewnętrzny upór
i poczucie Bożej obecności podtrzymywały go na trudnej
drodze. Jedną z nich był moment, gdy dowiedział się, że do
podpisania umowy z wydawnictwem i wydania książki
będzie potrzebował kilku tysięcy złotych. Mając szesnaście
lat, w ciągu 30 dni, uzbierał potrzebne fundusze i osiągnął
swój cel. Teraz w życiu Tomka dzieje się to, o czym marzył,
a oprócz tworzenia kolejnych książek, pisze też felietony do
gazet.

Przegląd Miejsc
Pamięci Narodowej
W czerwcu 2016 Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej, jako koordynator społecznej grupy ochrony Miejsc
Pamięci Narodowej w gminie Wodynie wraz
z członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku
dokonało przeglądu miejsc pamięci. Szczególne znajduje się we wsi Kamieniec. Stworzył je na swojej posiadłości nie żyjący już pan
Jan Kublik. Mamy obawy, że z biegiem czasu
zatrą się ślady, gdyż bez gospodarza na
działce prywatnej, to miejsce może zostać
zapomniane.
Dorota Pankowska

Poświęcenie Krzyża

Zapoczątkowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej w parku
podworskim w 2015 r. dzieło rewitalizacji
terenu pierwszego wodyńskiego cmentarza,
znajdującego się przy kaplicy Załuskich
Marcin Polak
i Newelskich – ostatnich właścicieli majątku
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej
w Wodyniach, zwieńczone zostało poświęceniem nowego krzyża oraz oddaniem
należnej czci spoczywając ym na tym
miejscu. W realizacji tego przedsięwzięcia uczestniczyli:
współwłaścicielka cmentarza Katarzyna Markiewicz,
rodzina Zbigniewa Redosza, Włodzimierz Piwowarczyk,
Krzysztof Szostek, który wyraził zgodę na wycięcie ze
swojego lasu pięknego dębu z przeznaczeniem na krzyż za
Przy okazji realizacji projektu teren w centralnym punkcie
symboliczną opłatą. Wiele pracy w uporządkowanie terenu,
wioski, zaniedbany przez lata, nabrał walorów estetycznych
odświeżenie kaplicy i renowację starego krzyża włożyli:
i będzie promował miejscowość.
Przemysław Bogusz, Marek Szostek oraz inni mieszkańcy
W niedzielę, 17 lipca odbyło się uroczyste otwarcie
naszej gminy.
“Ścieżki zdrowia”. Nie mogło nie być na tej uroczystości
Z okazji poświęcenia nowego krzyża oraz za spokój
przedstawicieli Gminy Wodynie. Wójt Klepacki, dziękując za
duszy wszystkich pochowanych na tym cmentarzu
zaangażowanie, podkreślił, że bardzo liczy na lokalnych liderów
i zmarłych członków rodziny Newelskich, ks. proboszcz
naszej gminy. Ci w Woli Wodyńskiej się sprawdzili, ale czas na
Henryk Skolimowski w asyście ks. Zdzisława Borkowskiego
kolejnych! Samorząd Gminy Wodynie, także za sprawą
odprawił uroczystą Mszę Świętą w dniu Zesłania Ducha
funduszu sołeckiego, będzie tego typu aktywność wspierał.
Świętego. Po Mszy zebrani udali się na wzgórze, gdzie już
w XV wieku stał pierwszy kościół pw. Zesłania Ducha
Również Kreatywni liczą, że dzięki budowie Ścieżki
Świętego, którego historię przywołał nasz proboszcz.
Zdrowia zapoczątkują trwałą zmianę w swojej miejscowości
Po czym poświęcił nowo postawiony krzyż i modlił się
angażując mieszkańców do wspólnego działania i promując
za spoczywających na tym miejscu. Następnie udano się
zdrowy tryb życia.
do kaplicy, gdzie przy starym drewnianym ołtarzu nasz
W imieniu Kreatywnych zapraszamy do zaglądania na
rodak Zbigniew Zwolski mówił o historii tego miejsca.
fanpage OSP w Woli Wodyńskiej na Facebook'u i śledzenia
Biorący udział w uroczystości wójt Wojciech Klepacki
kolejnych działań.
wyrażał radość, iż Urząd Gminy mógł wspomóc organizatorów w realizacji tej inicjatywy oraz podziękował
za
zaangażowanie w pracach. Udostępnione przez właścicieli
Projekt doﬁnansowany ze środków programu
i przywrócone społecznym wysiłkiem miejsce świadczy
„Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze
o bogatej historii i tożsamości jej mieszkańców.
Lokalnie” realizowanego przez Fundusz Współpracy,
Źródło: www.tpzw.eu
Stowarzyszenie BORIS, oraz Stowarzyszenie

KreatywnieizdrowowWoliWodyńskiej!
Dzięki oryginalnemu pomysłowi i zaangażowaniu
mieszkańców Woli Wodyńskiej udało się im pozyskać
do nansowanie ze środków programu „Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie”, realizowanego przez
Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS, oraz Stowarzyszenie Europa i My. Grupa Kreatywni mieszkańcy, pod
patronatem LGD Ziemi Siedleckiej zrealizowała projekt pt.
”Ścieżka Zdrowia”, która powstała na terenie placu lokalnej
OSP. Jest to miejsce spotkań dla mieszkańców w każdym wieku,
gdzie oprócz wspólnych rozmów będzie można zadbać o rozwój
motoryki dużej.

Europa i My.

STAWY
„NIE ODZIEDZICZYLIŚMY ZIEMI PO
PRZODKACH – MY JĄ TYLKO
POŻYCZYLIŚMY OD NASZYCH DZIECI”
A.M.R. de Saint - Exupery
Stawy znajdujące się w Parku podworskim w Woli
Wodyńskiej są jedynie namiastką z zasypanego tuż po II
wojnie światowej zespołu stawów rybnych należących do
właścicieli Woli Wodyńskiej. Ich obecność z pewnością
wywarła wpływ na obecny kształt parku i jego okolic,
a w szczególności na znajdujący się tam starodrzew.
Staw łazienkowy znajduje się w tym miejscu już od
setek lat i miał się dobrze. Jednak na przełomie ostatnich
trzech dekad jego stan zdecydowanie się pogorszył. Niestety
winny temu jest człowiek.

Na skutek jego działań (intensy kacja rolnictwa głównie poprzez
zastosowanie sztucznych nawozów, przyrost terenów mieszkalnych, brak
rozwiązania gospodarki ściekowej opartej głównie na zbiornikach na tzw.
szambo) w stawie rozpoczął się proces użyźniania wody tj. eutro zacji.
W wyniku eutro zacji, rośliny wodne zaczęły swój bardziej
intensywny wzrost, co doprowadziło do niższego natlenienia wody, a w rezultacie obumierania roślin i organizmów pod wodą, wzrostu ilości namułu,
a ostatecznie wypłycanie zbiornika. Tak rozpoczął się powolny proces
„umierania” stawu łazienkowego w Woli Wodyńskiej.
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej podjęło inicjatywę
reanimacji stawu łazienkowego, poprzez zastosowanie w nim mikroorganizmów biologicznie czynnych. Działanie to poniekąd ma na celu
przywrócenie dawnej atrakcyjności miejsca, jego magicznego klimatu, jak
również funkcji rekreacyjnej.
Mikroogranizmy żywią się bakteriami beztlenowymi, których
z kolei pełno w stawie. Organizmy te „zjadając” bakterie produkują tlen, tym
samym natleniając wodę w zbiorniku. W wyniku ich zastosowania
zaobserwować będziemy mogli poprawę przejrzystości wody, jak i walorów
estetycznych zbiornika. Ten sposób oczyszczania stawu łazienkowego to
naturalna i bezinwazyjna metoda, która pozwala na redukcję zakwitów
sinicowych jak i rzęsy wodnej oraz redukcję namułu w stawie.

Pierwsze dozowanie mikroorganizmów odbyło się
22 czerwca 2016 r. wraz z warsztatami terenowymi dla
uczniów szkół w Wodyniach i Rudzie Wolińskiej. W trakcie
warsztatów młodzież uzyskała informacje, dlaczego staw
jest w tak słabej kondycji ekologicznej oraz co „przeciętny
Kowalski” może zrobić, by chronić zasoby wodne naszej
planety. Po przybyciu stało się jasne, że przywrócenie
zbiornikowi funkcji z ubiegłego wieku będzie bardziej
skomplikowane i pracochłonne. Staw jest mocno zarośnięty i
wypłycony, co bezsprzecznie jest skutkiem silnej eutro zacji
wody. Niski stan wód zbiornika spowodowany jest również
zniszczoną zaporą, dzięki której w stawie utrzymywany był
o d p o w i e d n i p o z i o m w o d y. P r z e d d o z o w a n i e m
mikroorganizmów zostały pobrane próbki wody do badań,
które zostaną zestawione z badaniami wody wykonanymi po
zakończeniu projektu.
Kolejne dozowania produktu odbywać się będą co
tydzień, aż do początku września, jednak pierwsze efekty są
już widoczne. Zmniejszyła się ilość rzęsy wodnej na
powierzchni stawu. Pozostając pełni nadziei nie możemy
doczekać się końcowych efektów bioremediacji.
Dodatkowo w ramach zadania wokół oczyszczalni
ścieków zostanie nasadzona roślinność, która już za kilka lat
sprawi, iż uciążliwości (głównie zapachowe) zostaną
zredukowane tak by czas spędzony nad stawem był
zdecydowanie przyjemniejszy.
Zadanie pn. „Oczyszczanie stawu łazienkowego
w Woli Wodyńskiej” zostało do nansowane ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach projektu realizowanego przez Fundację
na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
Przygotowała: Katarzyna Gil
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SZKOLNE
WODYNIE - Nasz plakat też się podobał
W maju 2016 r. PKN ORLEN ogłosił
konkurs na Wartościową lekcję WF. Konkurs był
inicjatywą, której celem jest skłonienie dzieci i nauczycieli do wspólnej dyskusji nad znaczeniem zajęć
sportowych w szkole i stworzenie zasad promujących
aktywność zyczną oraz postawę fair play jakie
mogłyby obowiązywać na lekcjach wychowania
zycznego w szkołach podstawowych. Aby wziąć
udział w pier wszej edycji Konkursu należało
przygotować plakat przedstawiając y Kodeks
Wartościowej lekcji WF, czyli 10 kluczowych zasad
motywujących uczniów do aktywnego uczestnictwa
w lekcjach oraz zachowania fair play...
Szkoła Podstawowa w Wodyniach przystąpiła do tego konkursu. Uczniowie klasy V i VI pod
kierunkiem pani Anny Szostek opracowali zasady wartościowej lekcji, wykonali dwa plakaty, które
zostały wysłane jako prace konkursowe. Prace nasze zostały dostrzeżone i docenione. Jeden
z plakatów zajął III miejsce, a szkoła otrzyma III nagrodę czyli 5000,-zł (netto) na zakup sprzętu
sportowego. BRAWO!!!
Oprac. J.Kublik

W roku szkolnym, który się
właśnie zakończył były
również dobre. Uczniowie
klasy VI Szk. Podst. w kwietniu 2016 r. pisali ogólnopolski sprawdzian kompetencji. Przeżywali go bardzo,
ale okazuje się, że był to stres motywujący,
ponieważ średnie wyniki w % przedstawiają się
następująco: język polski 74,4% poprawnych
odpowiedzi, matematyka 53,4, język angielski
59% poprawnych odpowiedzi.
Dodam, że tak wysokiego wyniku
z języka polskiego nie było nigdy. Bardzo dobre
wyniki z języka polskiego otrzymali uczniowie
Gimnazjum - 73% dobrych odpowiedzi. Jest to
również najlepszy wynik w historii naszego
Gimnazjum. Należy dodać, że wysokich wyników
nie byłoby, gdybyśmy nie mieli uczniów, którzy
potra ą uzyskać 100% na sprawdzianie czy
egzaminie. Serdeczne gratulacje dla Magdaleny
Cizio, Mateusza Piwowarczyka, Patrycji Redosz,
Iwony Pliszka, Natalii Urbanek i Mateusza
Krzyzińskiego.

Podsumowanie roku szkolnego
w Zespole Szkół w Wodyniach
24 czerwca zakończył się rok szkolny 2015/16.
Dla Naszej szkoły był to dobry rok. Ob tował
w szereg wydarzeń i uroczystości zarówno szkolnych
jak i środowiskowych. Wymienię najważniejsze:
a k a d e m i a n a w o j e n n y m c m e n t a r z u w Wo l i
Wodyńskiej, Ślubowanie uczniów klasy I, akademia w
rocznicę odzyskania niepodległości, aukcja ozdób
bożonarodzeniowych na rzecz misji w czadzie, choinka
szkolna, Dzień Babci i Dziadka, występy artystyczne w
Urzędzie Gminy, zwycięstwo w ogólnopolskiej akcji
„Żyj z pompą” (akcja na rzecz osób z mózgowym
porażeniem dziecięcym) i trening z wybitnym
siatkarzem Piotrem Gruszką, występy artystyczne
dzieci w „Tęczowym Wzgórzu”, VII Zjazd Rodziny
Szkół Jana Pawła II , III miejsce w konkursie PKN
Orlen „Wartościowa lekcja WF” - to tylko niektóre. Na
jakość pracy szkoły składają się również, a może przede
wszystkim wyniki edukacyjne.

Oprac. J.Kublik

WODYNIE - Sukcesy naszych uczniów

WODYNIE - KARTKA Z KALENDARZA
6 czerwca 2016 r. Zespół Szkół w Wodyniach był
gospodarzem VII Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła 2
Diecezji Siedleckiej. W zjeździe wzięło udział 26 szkół:
Oprócz pocztów sztandarowych na uroczystość
przybyło wielu zaproszonych gości m.in.: ks. Biskup Piotr
Sawczuk, Dyrektor Wydziału Nauczania ks. Kanonik
Krzysztof Baryga, Dyrektor Mazowieckiego Kuratorium
Oś w i aty D el e g atu r y w Si e d l c a c h p an i M i l en a
Królikowska, Wójt Gminy Wodynie pan Wojciech
Klepacki, Zastępca Wójta pan Hubert Pasiak, Sekretarz
Gminy pani Renata Bareja, Skarbnik - pani Barbara
Brodzik, Dyrektorzy sąsiednich szkół, księża, nauczyciele
emeryci, przedstawiciele Rady Rodziców, uczniowie
i wielu innych.

przybliżyli zebranym najważniejsze myśli
z nauczania Jana Pawła II. Zwrócili szczególną
uwagę na kwestie związane z miłosierdziem,
podkreślając jego wagę we współczesnym
świecie.
Następnie uczniowie nasi zaprezentowali część artystyczną. Był to montaż słownomuzyczny zatytułowany „ Błogosław ieni
miłosierni” zawierający treści Pisma Świętego
oraz nauczanie Jana Pawła II wyreżyserowany
przez Panie Urszulę Skiermunt i Stanisławę
Urbanek. Podczas swojego pięknego występu
nasi uczniowie wykazali się dużymi umiejętnościami recytatorskimi, wokalnymi i muzy-

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele
pw. św. apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach,
celebrowaną przez ks. Biskupa, który w swojej homilii
nawiązywał do trwającego Roku Miłosierdzia i roli
młodzieży w realizowaniu wynikających z tego zadań.
Po Mszy św. poczty sztandarowe oraz wszyscy uczestnicy
Zjazdu przeszli do szkoły na dalszą część uroczystości. Po
k rótk im o dp o czy n ku nastąpiło w prowadz eni e
i prezentacja poszczególnych sztandarów oraz odśpiewanie hymnu Rodziny Szkół Jana Pawła II. Powitania
gości dokonały dyrektor Szkoły Ewa Cizio i wicedyrektor
Janina Kublik. Następnie głos zabierali ks. Kanonik
Krzysztof Baryga, Pani Dyrektor Delegatury Milena
Królikowska oraz Wójt Gminy Pan Wojciech Klepacki.
W swoich ciepłych i pełnych życzliwości słowach

cznymi. Zaprezentowane utwory o trudnej, ale
głębokiej treści, spotkały się z wielkim uznaniem
wśród odbiorców. Świadczyły o tym gorące
brawa, pochwały i gratulacje. Uroczystość
zakończyła się wspólnym poczęstunkiem.
6 czerwca 2016 r. to data, która wpisała
się w historię naszej Szkoły. VII Zjazd Rodziny
Szkół Jana Pawła II był dla nas głębokim
przeżyciem i bardzo ważnym wydarzeniem dla
społeczności zarówno szkolnej jak i lokalnej.
B a r d z o s e r d e c z n i e d z i ę k u j e my
wszystkim uczestnikom za udział we Mszy św.
i obecność wśród nas.
Oprac. J.Kublik

W r o k u s z k o l ny m ,
który się właśnie zakończył były również
dobre. Uczniowie klasy
VI Szk. Podst. w kwiet n i u 2 0 1 6 r. pi s a l i
ogólnopolski sprawdzian kompetencji. Przeżywali go bardzo, ale okazuje się, że był to stres
motywujący, ponieważ średnie wyniki w %
przedstawiają się następująco: język polski
74,4% poprawnych odpowiedzi, matematyka
53,4, ję zy k ang i elsk i 59% p opr aw nych
odpowiedzi.
Dodam, że tak wysokiego wyniku
z języka polskiego nie było nigdy. Bardzo dobre
wyniki z języka polskiego otrzymali uczniowie
Gimnazjum - 73% dobrych odpowiedzi. Jest to
również najlepszy wynik w historii naszego
Gimnazjum. Należy dodać, że wysokich
wyników nie byłoby, gdybyśmy nie mieli
uczniów, którzy potra ą uzyskać 100% na
sprawdzianie czy egzaminie. Serdeczne
gratulacje dla Magdaleny Cizio, Mateusza
Piwowarczyka, Patrycji Redosz, Iwony Pliszka,
Natalii Urbanek i Mateusza Krzyzińskiego.

Podsumowanie roku szkolnego
w Zespole Szkół w Wodyniach
24 czerwca zakończył się rok szkolny 2015/16.
Dla Naszej szkoły był to dobry rok.
Ob tował w szereg wydarzeń i uroczystości
zarówno szkolnych jak i środowiskowych.
Wy mi eni ę najważni ejsz e: a k ad emi a na
wojennym cmentarzu w Woli Wodyńskiej,
ślub owanie uczniów k lasy I, ak ademia
w rocznicę odzyskania niepodległości, aukcja
ozdób bożonarodzeniowych na rzecz misji
w Czadzie, choinka szkolna, Dzień Babci
i Dziadka, występy artystyczne w Urzędzie
Gminy, zwycięstwo w ogólnopolskiej akcji „Żyj
z pompą” (akcja na rzecz osób z mózgowym
porażeniem dziecięcym) i trening z wybitnym
s i at k a r z e m Pi ot re m Gr u s z k ą , w y s tę p y
artystyczne dzieci w „Tęczowym Wzgórzu”, VII
Zjazd Rodziny Szkół Jana Pawła II , III miejsce w
konkursie PKN Orlen „Wartościowa lekcja WF”
- to tylko niektóre. Na jakość pracy szkoły
składają się również, a może przede wszystkim
wyniki edukacyjne.

6

Oprac. J.Kublik

Koniec roku szkolnego jest okazją do podsumowań wielomiesięcznego, a w tym wypadku nawet kilkuletniego wysiłku.
Niewątpliwie w tym roku szkolnym mieliśmy
wiele powodów do radości, gdyż nasi uczniowie dobrze
wypadali na różnego typu konkursach, imprezach
pozaszkolnych, a przede wszystkim bardzo dobrze napisali
egzamin gimnazjalny.
Prawdopodobnie w historii naszej szkoły nie
było i nie będzie gimnazjalisty (m.in. dlatego, że istnienie
gimnazjów to tylko kwestia czasu), który osiągnąłby 100%
z każdej części egzaminu.
„Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
Należy w tym miejscu podktóry chce się czegoś nauczyć.”
kreślić, że wynik ten nie jest kwestią
Jan Paweł II
przypadku, szczęścia, czy łatwości
zadań, ale przede wszystkim to zasługa
Mateusza - nastolatka o niesamowicie • I miejsce w Konkursie Matematyczno-FizycznoInformatycznym „Wejściówka 2016”
chłonnym i syntetycznym umyśle, organizowanym przez I LO im. Bolesława Prusa
a t a k ż e o o g r om ny m p o te n c j a l e w Siedlcach
twórczym i niezwykłej ciekawości świata
• I miejsce w powiatowym Konkursie Chemicznym
i ludzi.
„Z chemią w przyszłość”
M a t e u s z K r z y z i ń s k i – • Bardzo dobry wynik w Międzynarodowym
absolwent Publicznego Gimnazjum im. Konkursie Kangur Matematyczny
Jana Pawła II w Wodyniach rocznik 2000
• I miejsce w Gminnym Konkursie Ortogra cznym
zasługuje na to, by przypomnieć jego „Dyktando
2016”
drogę do miana najlepszego absolwenta
•
II
miejsce
w Gminnym Konkursie Matematycznym
naszej szkoły.
„Rachmistrz”.
Oto jego osiągnięcia z ostatnich trzech
lat:
Osiągnięcie sukcesu na wielką skalę
jest marzeniem chyba każdego z nas.
Rok szkolny 2013/2014 – klasa I
• Średnia na koniec roku szkolnego:
5,27
• Uczestnictwo w Międzynarodowej
Olimpiadzie Dzieci i Młodzieży
"Mathematical Grammar School Cup"
w Belgradzie
• Bardzo dobry wynik w
Międzynarodowym Konkursie Kangur
Matematyczny
• Udział w nale Międzynarodowego
Konkursu Matematycznego PANGEA

• V miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Przedmiotowej ZEBRA z matematyki
• I miejsce w Gminnym Konkursie Ortogra cznym
„Dyktando 2014”
• II miejsce w Gminnym Konkursie
Matematycznym „Rachmistrz”
Rok szkolny 2014/2015 – klasa II
• Średnia na koniec roku szkolnego: 5,40
• Bardzo dobry wynik w Międzynarodowym
Konkursie Kangur Matematyczny
• Udział w nale Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego PANGEA
• V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego
Myślenia
• VIII miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Wiedzy o Janie Pawle II
• I miejsce w Gminnym Konkursie Ortogra cznym
„Dyktando 2015”
• II miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym
„Rachmistrz”
Rok szkolny 2015/2016 – klasa III
• Średnia na koniec roku szkolnego: 5,79
• Średnia na koniec cyklu edukacyjnego – z trzech
lat: 5,72

Gratulujemy Mateuszowi i jego rodzicom.
Mamy nadzieję, że świat o Tobie kiedyś usłyszy.
Oprac. U. Skiermunt

Piknik Rodzinny jest imprezą integrującą działania całej społeczności szkolnej
w Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej:
nauczycieli, pracowników obsługi, uczniów
i rodziców. I tym razem wszyscy wnieśli swój wkład
w to, aby impreza, zaplanowana na 19 czerwca 2016
roku, przebiegała sprawnie i była ciekawa. Nad
bezpieczeństwem uczestników czuwała policja ze
Skórca. Nauczyciele i pracownicy przygotowali
część główną. Natomiast rodzice bardzo licznie
włączyli się do „obsługi gastronomicznej” –
sprzedaż ciast, grill – sprzedaż kiełbasek i sprzedaż
zapiekanek. Piknik okazał się na tyle ważny,
że nawet pogoda potra ła się dostosować. Żar lał
się z nieba. Czasami miało się nawet życzenie, żeby
słońce skryło się za chmurami.
Wśród zaproszonych gości, którzy
zaszczycili naszą uroczystość szkolną swoją
obecnością znaleźli się: Wicestarosta powiatu
siedleckiego pan Michał Okniński, Wójt gminy
Wodynie pan Wojciech Klepacki, Przewodniczący
Rady Gminy Mirosław Michalczyk i Radny Adam
Dadacz, Proboszcz Para i w Rudzie Wolińskiej
Ksiądz Andrzej Polak, Dyrektorzy ZS w Wodyniach pani Ewa Cizio i pani Janina Kublik oraz
Wicedyrektor z ZS w Seroczynie pan Janusz Eleryk.
Przed godz. 15 na boisku szkolnym zaczęli
gromadzić się pierwsi uczestnicy. Chętnych
do integracji cały czas przybywało. Imprezę
uświetniły występy artystyczne, taneczne i wokalne
uczniów naszej szkoły. Publiczność gromko
oklaskiwała młodych wykonawców. Gościnnie
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KLIMATY
Zakopane
Kolejny dzień przywitał
nas deszczowo, ale pogoda
szybko się zmieniła. Uroki
piękna Tatr mogliśmy
podziwiać podczas wędrówki Doliną Strążyską, a przy
wodospadzie Siklawica wykonaliśmy
pamiątkowe zdjęcia. Widoki na Tatry
zapierały dech w piersiach, trasa była
dość łatwa, lekko wznosiła się w górę,
miejscami była kamienista. Dalej
p o d ą ż y l i ś m y d o Z a k o p a n e g o.
Oglądaliśmy skocznie narciarskie.
Tu spotkała nas miła niespodzianka,
ponie waż spotkaliśmy naszych
z n aj o my c h k o l e g ó w z e s z k o ł y
w Seroczynie. Następnie udaliśmy się
do przepięknego kościoła na
Krzeptówkach. Po wyjściu z kościoła
mogliśmy podziwiać panoramę Tatr,
a w szczególności widok na Giewont.
Jednak najbardziej oczekiwanym
punktem wycieczki były zakupy na
Krupówkach. Udało nam się wydać
prawie wszystkie posiadane
pieniądze na pamiątki: ciupagi,
góralskie kapelusze, korale, bransoletki, kapcie, skarbonki, kubki,
poduszki z motywem góralskim
i wiele innych rzeczy. Nie zapomnieliśmy również o oscypkach.
Po południu przez prawie trzy godziny relaksowaliśmy się w termach
w Bukowinie Tatrzańskiej. Zmęczeni
i głodni wróciliśmy wprost na gorące
kiełbaski z grilla przygotowane przez
naszych gospodarzy.

Wspomnienia z wycieczki w góry
uczniów SP Wodynie
Każda podróż to wielka przygoda, z której
chcemy zapamiętać jak najwięcej. Z naszej podróży
przywieźliśmy wiele cennych pamiątek oraz moc
niezapomnianych wrażeń, które pozostaną w naszej
pamięci przez wiele lat. Dla wielu z nas był to pierwszy
wyjazd w to urokliwe miejsce. Do wyjazdu przygotowywaliśmy się przez cały rok. Już od września oszczędzaliśmy systematycznie, gromadząc pieniądze na ten cel na
książeczkach SKO. Relację z podróży zaprezentujemy
w formie fotogra cznych wspomnień.

Wieliczka
Wieliczka to pierwsze ważne miejsce na trasie
naszej wycieczki. Zachwyciły nas wykute w soli piękne
komory, niesamowite podziemne jeziora, majestatyczne
konstrukcje ciesielskie i unikalne solne rzeźby, a w szczególności cudowna kaplica św. Kingi (wg legendy św. Kinga
przyniosła bogactwo soli na polską ziemię.) i zdobiące ją
jedyne w swoim rodzaju solne dzieła sztuki. Przeżyliśmy
tu niezapomniane spotkanie z historią, poznaliśmy
dawne urządzenia i sprzęt górniczy. Było warto!
Pieniny
Drugi dzień naszej wycieczki rozpoczęliśmy od
Pienin i malowniczo położonego Czorsztyna. Poznaliśmy
historię tego miejsca. Z ruin zamku udaliśmy się nad
Zalew Czorsztyński i na zamek w Niedzicy. Chwile
relaksu oraz sposobność do podziwiania walorów
krajobrazowych przyniósł rejs statkiem „Halny”. Tego
dnia udało się nam przekroczyć granicę polsko-słowacką.
Spacer wzdłuż rzeki Dunajec był wielką przyjemnością.
Tego dnia czekała nas jeszcze jedna atrakcja – lekcja
folkloru - spotkanie z rodziną góralską, która z dziada
pradziada kultywuje tradycje rodzinne. Słuchaliśmy
opowieści gawędziarki, z typowym dla Górali humorem
opowiedziała nam o kulturze regionu, tradycyjnych
góralskich strojach, zwyczajach i zajęciach dnia
codziennego. Słuchaliśmy śpiewów i muzyki góralskiej,
a także próbowaliśmy nauczyć się tańca góralskiego.
Na zakończenie spotkania usłyszeliśmy znaną melodię
z lmu „Janosik”.

Kraków
Kraków to ostatnie miejsce, które
zwiedziliśmy podczas naszej wycieczki. Podziwialiśmy: ziejącego
ogniem smoka wawelskiego, Wawel,
Sukiennice, Kościół Mariacki, pomnik Adama Mickiewicza. Kraków
bardzo nam się podobał, czuliśmy
atmosferę tego miejsca, udało nam się
też usłyszeć w samo południe hejnał
z Wieży Mariackiej.
W bogatym programie wycieczki nie
zabrakło czasu na dobrą zabawę:
wspólną grę w piłkę, ognisko i biesiadowanie, rozmowy po zmroku. Miło
było spędzić czas wśród dobrych
przyjaciół. I choć pogoda cudowna,
góry piękne i żal się żegnać, nadszedł
czas powrotu. Z pobytu w górach
przywieźliśmy mnóstwo pamiątek
i wrażeń. Poznaliśmy historię i tradycję ważnego dla Polski regionu.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/2016 jednym
z podstawowych kierunków realizacji polityki
oświatowej państwa było rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Według
badań 63% Polaków nie czyta książek, ale ta
statystyka nie dotyczy uczniów i pracowników
Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej.
Nasza szkoła przyłączyła się do akcji
masowego czytania „Jak nie czytam, jak
czytam”. 10 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00
wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy
szkoły z Dyrekcją na czele zebraliśmy się na
boisku szkolnym, aby wspólnie pokazać, że
czytaniem można i należy się chwalić. Hasłem
„Ruda czyta jak szalona” pokazaliśmy, że
czytanie to powszechne zjawisko wśród dzieci i
młodzieży w Rudzie Wolińskiej. Każdy
z uczniów mógł przynieść swoją ulubioną
książkę lub wypożyczyć ją z biblioteki szkolnej.
W przeprowadzonym wydarzeniu zostały
w y korzystane ta kż e książk i za kupi one
w ramach programu „Książki Naszych Marzeń”.
Akcję rozpoczęło przedstawienie promujące
czytelnictwo i poszanowanie książek w wykonaniu uczniów kl. IV-VI pod kierunkiem
p. Anny Kazimierczak. Uczniowie bardzo
chętnie zaangażowali się w to przedsięwzięcie.
Aktorzy przygotowali także mini-quiz, który
polegał na odgadnięciu tytułu bajki. Okazało
się, że uczniom z kl.0-III nie straszne było to
zadanie i w bardzo szybkim tempie, niczym
Sherlock Holmes, rozwiązywali każdą czytelniczą zagadkę. Kolejnym działaniem było
wspólne czytanie książek. Wszyscy uczestnicy
akcji byli pochłonięci i skupieni na swojej
lekturze, a w takim hałasie było to nie lada
wyzwanie. Jako, że „Ruda czyta jak szalona”
podjęliśmy się kolejnego zadania – każdy czytał
pierwsze słowo ze strony 7 swojej książki i w ten
o to sposób stworzyliśmy śmieszny, absurdalny
tekst.

,,Czytanie rozwija rozum młodzieży,
odmładza charakter starca,
uszlachetnia w chwilach pomyślności,
daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach„.
Marcus Tullius Cicero

Następnie ustawiliśmy się w dużym kole na boisku,
ale zamiast trzymać się za ręce, tym, co nas łączyło
były nasze książki. „Książkowy łańcuch” okazał się
zadaniem integrującym uczniów, dał poczucie siły
wspólnoty szkolnej i zrozumienia, że każde ogniwo
łańcucha jest bardzo ważne. Wszyscy z wielkim
zaangażowaniem wykrzykiwali nasz okrzyk: „Ruda
czyta jak szalona”. Po zakończeniu tego działania
dzieci układały swoje książki jedna na drugiej, w jak
najwyższą wieżę. To zadanie wywołało najwięcej
radości wśród najmłodszych uczestników akcji.
Później nastąpiły poszukiwania pustego skrawka
boiska, aby zapisać tytuł swojej książki. Tak powstało
niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju „Książkowe
graﬃti” w Rudzie Wolińskiej. Uczniowie nie mogli się
doczekać prezentacji wykonanych plakatów, które
zdobiły później korytarze szkolne. Każda z klas miała
własne hasło zachęcające do systematycznego
czytania książek. Klasy wykazały się kreatywnością
i talentem plastycznym. Uświetnieniem całego
przedsięwzięcia była parada postaci literackich.
Uczniowie z klas 0-VI chętnie wcielili się w postacie
z ulubionych bajek i powieści.
Dziękujemy za wspólną zabawę, udowodniliśmy, że czytanie jest wartościowym, pożytecznym
i przede wszystkim przyjemnym sposobem na
spędzanie wolnego czasu. Potwierdziliśmy, że w Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej jest moda na
czytanie… „Ruda czyta jak szalona!”.
Cały rok szkolny 2015/2016 były prowadzone akcje mające na celu upowszechnianie
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie klas
IV-VI bardzo chętnie odwiedzali swoich młodszych
kolegów i czytali im bajki i baśnie w ramach akcji
„Czytamy młodszym”. Konkursy: Na najwięcej
przeczytanych książek, „Mistrz pięknego czytania”,
„Znam lektury”, „Z jakiej to książki?” cieszyły się
dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Wytrwali
czytelnicy naszej szkoły regularnie prowadzili
i rozliczali w bibliotece swój „ Dzienniczek czytelnika”. Ponadto wykonane zostały gazetki ścienne
i prezentacja multimedialna o życiu i twórczości
Henryka Sienkiewicza oraz gazetki o zaletach
książek. 20 maja 2016 roku uczniowie klas III i IV
uczestniczyli w lekcji bibliotecznej w Gminnej
Bibliotece w Wodyniach.
Oprac. p. Anna Kazimierczak
SP w Rudzie Wolińskiej

Opr. A. Szostek, A. Kielak

IX Piknik Rodzinny w Rudzie Wolińskiej
wystąpili również uczniowie z zespołu muzycznego
działającego przy GOK w Wodyniach, którzy
zaprezentowali umiejętności wokalne i instrumentalne.
Wiele osób na Piknik przyszło zapewne
po to, aby popatrzyć na zmagania uczniów,
(kibicując oczywiście swoim dzieciom), którzy
zgłosili się do konkursu „Parada Postaci Literackich” przygotowanej przez opiekunów SU panie Annę Pietrasik i Monikę Świętochowską .
Uczestników, którzy zgłosili się do konkursu było
wielu, więc został on przeprowadzony w dwóch
kategoriach: oddział przedszkolny – klasa II (I
kategoria), klasa III – klasa VI (II kategoria).
Uc z n i o w i e w y k a z a l i s i ę k r e a t y w n o ś c i ą ,
pomysłowością i odpowiednią prezencją. W
kategorii młodszej zwyciężyli: Natalka Żydak jako
Kopciuszek, Kacper Będkowski – Tygrysek,
Małgosia Gajowniczek – Krakowianka i Konrad
Karczewski – Kowboj. W kategorii starszej: Karol
Skóra – Pan Kleks, Klaudia Karasińska –
Kopciuszek i Paulina Skóra - Wróżka.
Nad sprawnym przebiegiem imprezy na
s c en i e c z u w a ł y p an i An n a Ka z i m i erc z a k
(fotoreporter i koordynator muzyczny) oraz pani
Anna Osiak (prowadzenie). Piknik okazał się
niezwykle ważnym egzaminem z wystąpienia
publicznego dla czwórki uczniów wybranych do
prowadzenia części artystycznej i konkursu.
Bardzo dobrze w roli konferansjerów sprawdzili się

RUDA CZYTA JAK SZALONA…

Ilona Malka (kl. V), Bartłomiej Adamiak
(klasa V), Paulina Kruk (kl. VI) i Piotr Śledź
(kl. VI).
Niewątpliwie interesującymi programem
imprezy były zjeżdżalnia i zwiedzanie wozu
policyjnego. Jednak nic nie było w stanie
przebić przejażdżki wozem strażackim,
cieszyła ona się ogromnym powodzeniem.

Chętni do jazdy ze strażakami stali
w długiej kolejce. Nawet panie Ania Pietrasik
i Ania Osiak postanowiły sprawdzić jakie
emocje towarzyszą takiej jeździe. Zainteresowaniem cieszył się także kiermasz książki
przygotowany przez GOK i Bibliotekę
Gminną w Wodyniach.
Ważnym punktem Pikniku okazały
się rodzinne i indywidualne zmagania

w konkurencjach rekreacyjno – sportowych,
przygotowane i przeprowadzone przez pana
Kamila Stanisławowskiego (nauczyciela
wychowania zycznego). Na zwycięzców
czekały nagrody rzeczowe oczywiście o charakterze sportowym.
Podczas Pikniku można było wziąć
udział w loterii fantowej i zakupić cegiełki
Samorządu Uczniowskiego. Pod każdym
losem, kr ył się upominek. Dodatkowo
zarówno losy jak i cegiełki brały udział
w losowaniu nagród w części podsumowującej
Piknik. Losy rozeszły się szybko. Każdy
nabywca liczył na to, że wygra w loterii
głównej. Niektórzy naprawdę mieli szczęście,
stali się posiadaczami nawet kilku nagród.
Pi k n i k z a k o ń c z y ł s i ę z a b aw ą
taneczną „pod chmurką” (około godz. 22).
Wszyscy, którzy mieli okazję wziąć w nim
udział, są zgodni co do tego, że takie imprezy
integrujące społeczność, chociażby tylko lokalną, powinny
odbywać się częściej. A ich organizowanie mogłoby przynieść
wiele dobrego dzieciom i młodzieży z terenów wiejskich.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej, pani
Wiesława Rolewicz, podsumowując przebieg Pikniku
Rodzinnego stwierdziła, że należy kontynuować organizację
takich imprez i na pewno w następnym roku też będzie piknik
tym razem już jubileuszowy (X) .
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia
uroczystości szkolnej. Dodatkowe podziękowania należą się
licznym sponsorom, którzy ufundowali nagrody główne i fanty
loteryjne.

oprac. p. Anna Osiak, SP w Rudzie Wolińskiej
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PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

Wola Okrzejska –
Wola Gułowska – Mościska
„ Farma Iluzji” 6 czerwca 2016 rok

Ruda Wolińska - Działo się, działo… 21 marca

Wszyscy wiemy kim jest Henryk Sienkiewicz. Jednak, żeby bliżej
poznać historię życia naszego poety wybraliśmy się do miejsca, w którym
przyszedł na świat – do Woli Okrzejskiej. Zobaczyliśmy, gdzie się urodził
i spędził pierwsze 9 lat swojego życia. Jak nam opowiadała pani przewodnik,
Henryk nie był grzecznym dzieckiem. Przysparzał rodzicom wiele
zmartwień. Swoim zachowaniem przypominał współczesne dzieci. Ciekawostką z życia poety jest to, iż 22 lata swojego życia spędził w podróży
(a podróżował po całym świecie), że bardzo lubił polować i grać w karty,
że wszystkie jego żony (a miał ich trzy) nosiły imię Maria i że był niski (miał
zaledwie 156 cm wzrostu). Sienkiewicz pozostaje nadal żywy nie tyko za
sprawą dzieł, które nam pozostawił. Jego „podobizna” pilnuje rodzinnego
majątku. Siedzi sobie dostojnie za biurkiem i pisze „Krzyżaków”. W dworku
znajduje się wiele pamiątek związanych z pisarzem i jego utworami m.in.
zdjęcia dzieci i krewnych Henryka, obrazy przedstawiające bohaterów z jego
utworów np. Janka Muzykanta i Bohuna oraz rekwizyty z zekranizowanych
powieści. Największym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się
rekwizyty z lmów „Quo Vadis” i „W pustyni i w puszczy”. Podążając śladami
noblisty zawitaliśmy do Okrzei. W tej miejscowości znajduje się kościółek,
w którym był chrzczony poeta – Henryk, Adam, Aleksander Pius Sienkiewicz
(zapis z aktu chrztu w księgach metrycznych) oraz kopiec usypany w latach
1932–1938 na cześć pisarza przez ludność z całej Polski, (a nawet zagranicy).
Kopiec ma 15 m wysokości, średnicę podstawy 45 m, a został usypany z 6000
m³ ziemi. Z jego wierzchołka roztacza się malowniczy widok na okolicę.
Na szczycie Kopca Sienkiewicza znajduje się pomnik pisarza odsłonięty
w 1980 roku. Na kopiec mieliśmy okazję wejść.

Gdy uczniowie wraz z wychowawcami zebrali się w swoich klasach,
rozpoczął się drugi punkt programu dnia.
Po przygotowaniu niezbędnych produktów
zabraliśmy się za robienie zdrowych potraw:
kanapek, surówek, sałatek i soków. W trakcie naszych prac odwiedzała nas szkolna
fotoreporterka, pani Ania Kazimierczak,
która robiąc zdjęcia udokumentowała naszą
ciężką i owocną pracę. Wszystko co zrobiliśmy było naprawdę smaczne. Kiedy
parce dobiegły końca odwiedziła nas
również Pani Dyrektor, żeby zobaczyć, co
przygotowała każda klasa.

21 marca był bardzo pracowitym i wyczerpującym dniem.
Mimo że nie było tradycyjnych lekcji, wszyscy wynieśli ze szkoły nowe
doświadczenia i wiedzę. Program działań zaplanowanych na ten dzień
był bardzo napięty. Wszystko było zaplanowane na pięć godzin,
praktycznie z jedną przerwą – na obiad. Rozpoczęliśmy nasze działania
patriotycznie, od apelu poświęconemu Patronowi naszej szkoły –
generałowi Józefowi Dwernickiemu. Uczniowie klas IV i V pod kierunkiem pań Anny Osiak i Anny Kazimierczak, przygotowali krótkie
wystąpienie przybliżające i przypominające postać Józefa Dwernickiego,
jego życie i karierę wojskową. Następnie odbyły się konkursy utrwalające
wiedzę o patronie i historii naszej szkoły. Jako pierwsi rywalizowali
uczniowie klasy „0” i klasy I. Musieli oni spośród trzech fotogra i
przedstawiających postaci historyczne wybrać fotogra ę Dwernickiego.
W tej rywalizacji wygrała klasa I. Trudniejsze zadanie mieli uczniowie
klas II i III. Musieli ułożyć puzzle przedstawiające wizerunek Patrona
szkoły. W tej konkurencji wygrała klasa III. Starsi uczniowie, klasy IV, V
i VI, mieli najtrudniejsze zadanie. Sprawdzani byli z wiedzy. Musieli
łącznie odpowiedzieć na 24 pytania dotyczące postaci generała Józefa
Dwernickiego oraz historii szkoły. Gra była bardzo zacięta. Wygrali
uczniowie klasy V, drugie miejsce zajęła klasa VI, a trzecie klasa IV.
Mam nadzieję, że każdy uczeń zapamiętał coś szczególnego dla siebie,
przecież generał Dwernicki był naprawdę barwną postacią.

I tak- klasy „0” i I przygotowały kanapki i sałatkę owocową, klasy II i III kanapki, klasa
IV – kanapki, sałatkę warzywną i sok
pomarańczowy, klasa V kanapki, klasa VIkanapki, sałatkę owocową i sok. Wszyscy
uczniowie bardzo krótko degustowali się
tym co zrobili. Wytwory naszej pracy szybko
znikały. To może świadczyć jedynie o tym, że
wszystko było naprawdę smaczne i na
pewno zdrowe.
Oprac. Paulina Kruk, klasa VI,
SP w Rudzie Wolińskiej
Liczę na to, że niektórzy z nas, po tych
nowych doświadczeniach będą wyręczać
mamy w kuchni serwując zdrową żywność i
zamienią np. chipsy na owoce lub warzywa, a
colę na soki.
Kolejnym punktem programu
było wykonanie plakatu na temat zdrowego
stylu życia (jednego z zadań z programu
realizowanego przez naszą szkołę „Trzymaj
formę!”). Młodsze klasy robiły plakaty na
temat „Wiem, jak żyć, żeby zdrowym być”.
Natomiast prace uczniów klas starszych
nawiązywały do spędzania wolnego czasu na
świeżym powietrzu i uprawianiu spotu,
a także zakazywały stosowania używek.
Po wykonaniu tego zadania zebraliśmy się
wszyscy na sali gimnastycznej. Przewodnicząc y k las zaprezentowali prace,
następnie zostały wykonane zdjęcia. Plakaty
zostały wyeksponowane w klasach i na
korytarzu szkolnym.
Po działaniach w y konanych
w szkole wyszliśmy na świeże powietrze,
żeby spalić symbol zimy - Marzannę.
Uczniowie każdej klasy przygotowali swoją
kukłę. Wszystkie po kolei, od tej wykonanej
przez najmłodszych, płonęły w ognisku.
W ten sposób powitaliśmy wiosnę. Dzień
minął nam pracowicie i szybko.

Oprac. Grzegorz Kublik, klasa V, SP w Rudzie Wolińskiej

Kolejnym punktem naszej podróży była Wola Gułowska, a tam
Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków i Sanktuarium Matki Bożej.
W muzeum znajduje się zbiór pamiątek i dokumentów dotyczących bitwy
pod Wolą Gułowską takich jak: uzbrojenie pochodzące z pola bitwy, sprzęt
łącznościowy używany w czasie walki, mundury żołnierskie i o cerskie,
fotogra e i pamiątki osobiste żołnierzy. Zwiedziliśmy również Izbę
Regionalną, w której zaaranżowane zostało wnętrze tradycyjnej izby
wiejskiej oraz przedstawiona kolekcja narzędzi rolniczych i sprzęty domowe
używane jeszcze przez nasze babcie.
Z Woli udaliśmy się już do Mościsk, gdzie czekało nas moc wrażeń,
wizyta w Parku Iluzji i Rozrywki. Tam zaś : Latająca Chata Tajemnic, Tunel
Zapomnienia, Labirynt Luster, Pokój Amesa, Zakręcony Domek, Lewitujące
Piłeczki, Głowa na talerzu, Lewitujący Kran, Studnia Nieskończoności,
Meble Olbrzyma, Wiklinowy Labirynt, Zatoka Piratów, Przeprawa
Tratwami. To tylko cześć atrakcji, które widzieliśmy. Przeżycia są niesamowite i na pewno niektórzy z nas wybiorą się tam ponownie. Naprawdę
warto. Na koniec pobytu w tym magicznym miejscu odwiedziliśmy Słodki
Zakątek z goframi, lodami i napojami dla bardziej lub mniej zakamuowanych łasuchów oraz sklepik z pamiątkami i rekwizytami dla młodych
iluzjonistów, gdzie prawie każdy z nas „kupił sobie troszeczkę magii”.
Tę magię przywieźliśmy do naszych domów.

Oprac. Bartek Żydak, klasa V,
SP w Rudzie Wolińskiej

SEROCZYN - Na wycieczkowych szlakach

Oprac. p. Anna Osiak, SP w Rudzie Wolińskiej

Podróże kształcą i dlatego warto podróżować. A gdy trasa podróży jest ciekawa i atrakcyjna, to już absolutnie
nie ma nad czym się zastanawiać, tylko trzeba się spakować i ruszać w drogę! Tak właśnie zrobili nasi
uczniowie, którzy w ostatnich tygodniach roku szkolnego podróżowali całkiem sporo.

Maluchy
w krainie czarów
W czwartek, 2 czerwca dzieci z grupy 5 – latków, 6 – latków i klasy I, pojechały
do parku edukacji i rozrywki – „Farma iluzji”
w Mościskach. W świat czarów i magii
przeniosła dzieci czarownica. Następnie
dzieci wyruszyły w wędrówkę po Farmie. A na
trasie tej wędrówki same atrakcje: Latająca
Chata Tajemnic w której bardzo trudno było
ustać w miejscu; Zakręcony Domek, do
którego jednak nie wszyscy odważyli się wejść
oraz Tunel Zapomnienia, gdzie niejednemu
zakręciło się w głowie. Ciekawość rozbudziły
także Muzeum Iluzji, Lewitujący Kran,
Studnia Nieskończoności i Meble Olbrzyma.
Dużą atrakcją było również przejście przez
2 labirynty: lustrzany i wiklinowy. Miłą
niespodzianką okazały się zwierzęta w mini –
zoo. Chwilą wytchnienia była zabawa na plaży
piratów i ciepły posiłek. Na zakończenie
wycieczki dzieci wzięły udział w zabawnym
pokazie iluzji pana Ząbka.

Jak dobrze nam zdobywać góry
W środę, 8 czerwca 2016 r., o godzinie 6.00 uczniowie klas IVVI i pierwszej klasy gimnazjum, pod opieka wychowawców pp. Beaty
Redy, Bogdana Kani, Ewy Wideńskiej i Marzeny Szymańskiej wyruszyli
w długą, i od dawna planowaną podróż. Cel: przede wszystkim kolejna
"wizyta" w Tatrach, ale także odwiedzenie kilku innych ciekawych
miejsc. Pierwszego dnia był to Ojcowski Park Narodowy, w którym nasi
turyści zobaczyli m.in. Jaskinię Łokietka i Dolinę Prądnika. Potem
ruszyli już do Jurgowa, gdzie w pensjonacie "U Kasi" czekała
na nich "ciepła strawa i wygodne łóżka".
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Wieczorem odbyło się jeszcze spotkanie organizacyjne, na którym
omówiono zasady pobytu, regulamin i przedstawiono dokładny
plan dnia następnego. Takie "wieczorne apele" odbywały się
każdego dnia, aby "przepływ informacji" był szybki i skuteczny.
Dzień drugi, czwartek, to przede wszystkim wejście na
Nosal. Pogoda troszkę postraszyła deszczem, ale tylko przez chwilę
i udało się nacieszyć oczy pięknymi widokami. Potem była wizyta
pod Wielką Krokwią, zakupy pamiątek, a po obiedzie „wielkie
moczenie”, czyli wizyta w Termach BUKOVINA, w Bukowinie
Tatrzańskiej. Po kolacyjnym grillu o 22.00 zapanowała nocna cisza.
No...przynajmniej zapanować powinna :)

W piątek nasi szkolni turyści wyruszyli do Niedzicy,
gdzie zwiedzili Zamek i elektrownię wodną. Następną
atrakcją był spływ Doliną Dunajca ze Sromowców Wyżnych
Kątów do Szczawnicy. Widoki były piękne, a opowieści
isaków wesołe! Po powrocie do pensjonatu wydarzenie
sportowe: rozpoczęcie Euro'2016! W związku z tym cisza
nocna rozpoczęła się nieco później...
Sobota była ostatnim dniem pobytu w Jurgowie.
"Chyba juz czas wracać do domu..." Tak jak w znanej,
turystycznej piosence. Po drodze jeszcze jedna wielka
atrakcja: Kopalnia Soli w Wieliczce, która również znalazła
się w atrakcyjnym programie wycieczki. W Wieliczce też
zaplanowany został obiad, po którym rozpoczęła się długa,
powrotna podróż.

Bajkowo i zoologicznie.
W ostatnim tygodniu roku szkolnego uczniowie
klas I-III, wraz ze swoimi wychowawcami, odwiedzili
Warszawę. Wyjazd był krótki, trwał niby tylko jeden dzień, ale
dostarczył wielu wrażeń i atrakcji. Pierwszą z nich było
przedstawienie teatralne „Jaś i Małgosia” w Teatrze „Lalka”.
Następną piękne i zawsze urokliwe Stare Miasto. Wizytę
w Stolicy mali turyści zakończyli wędrówką po Ogrodzie
Zoologicznym.
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POMOC SPOŁECZNA
ANONIMOWI ALKOHOLICY - WSTYD CZY SZCZĘŚĆIE?
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, która nazywa
się alkoholizm. 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,
Krystyna Chojecka
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, normalnie żyć. Kiedy zaś odkryli, że nie umieją żyć bez niego, poszukali pomocy w AA.
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.

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 kilka piw czy parę kieliszków lekkiego wina, na przykład tylko przy posiłkach. Ale niestety
mimo wszelkich starań i wysiłków z jego strony, aby 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 okresie czasu ! Masz dwa wyjścia: pić dalej i pozwolić, aby alkohol kompletnie zrujnował twoje
życie, albo przestać pić i starać się rozwijać nowy sposób konstruktywnego życia w trzeźwości.

Co to jest spotkanie otwarte?
Otwarte spotkanie grupy AA to takie, na które może przyjść każdy, kto chce: zarówno alkoholik, jak i nie alkoholik. Jedyny wymóg to
zachowanie anonimowości osób i zdarzeń zasłyszanych w trakcie uczestniczenia poza miejscem spotkań.

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 niekiedy, 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".

Dlaczego wydaje się, że AA nie skutkuje
wobec niektórych ludzi?
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 alkoholikami z wszystkimi tego konsekwencjami. To, że nie piją,
wywołuje w nich nadmierną pewność siebie, która prowadzi do eksperymentowania z alkoholem na nowo. W przypadku alkoholików wynik takiego eksperymentowania
jest łatwy do przewidzenia: toczą się dalej po równi
pochyłej alkoholizmu.
Przygotowała Chojecka Krystyna
źródło: www.aa.org.pl, www.aa.irlandia.com

MASZ PROBLEM Z CHOROBĄ ALKOHOLOWĄ, NARKOMANIĄ
LUB HAZARDEM ? PRZYJDŹ DO NAS – JESTEŚMY PO TO, BY CI POMÓC!
AKCEPTACJA
W ramach współpracy Gminy Wodynie z organizacjami
pozarządowymi w Wodyniach powołany został punkt konsultacyjno –
rehabilitacyjny „Akceptacja”. Do dyspozycji mieszkańców gminy
pozostaje osoba pierwszego kontaktu oraz terapeuta uzależnień. Punkt,
który prowadzi Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą
Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „SZANSA”, oferuje wsparcie
w postaci indywidualnych konsultacji, porad psychologicznych oraz
zajęć grupowych.
ZAPRASZAMY W KAŻDĄ ŚRODĘ
W GODZINACH OD 13.00 DO 16.00
WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU:

513 092 222
SZANSA DLA WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową,
Narkomanią i Hazardem „SZANSA” realizuje również szereg innych
działań, które dostępne są dla mieszkańców gminy Wodynie! W swoich
działaniach na rzecz osób uzależnionych oraz zagrożonych
uzależnieniami nie zapomina również o współuzależnionych.
Z początkiem lipca stowarzyszenie ruszyło z działaniami w ramach
projekt pt. “Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny MÓJ PROBLEM”.

W ramach projektu podjętych zostanie 5 działań, ze szczególnym uwzględnieniem:
I – Warsztaty z gospodarowania własnym budżetem
domowym – Edukacja nansowa.
II – Warsztaty dla grupy dalszego zdrowienia
z elementami treningu konstruktywnych zachowań
MÓJ PROBLEM.
III – Indywidualne konsultacje terapeutyczne, porady
psychologiczne i indywidualne spotkania z zakresu
edukacji nansowej.
IV – Dyżur osoby pierwszego kontaktu.
V – Konferencja podsumowująca.
http://szansa.siedlce.pl
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 SPOŁECZNE
“Noce i dnie”. Fotogra cznie.
Kulinarnie. Piknikowo.
Gmina Wodynie słynie z tego, że dzięki swemu płożeniu,
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. Czas nieubłaganie zaciera ślady, umierają
kolejne osoby, które brały udział w produkcji. Zdaje się, że ani
władze gminy ani sama społeczność, nie wykorzystały w 100
procentach szansy do promocji gminy oraz ożywienia działalności
kulturalnej, poprzez kultywowanie pamięci lmu. Tym bardziej
cieszy fakt, że w ostatnim czasie tematem tym zajęły się organizacje
pozarządowe.
Jednym z projektów, nawiązujących do słynnej produkcji
“Noce i dnie”, realizowanych w 2016 r. Jest projekt “NOCE I DNIE
łączą pokolenia”, do nansowany ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego. Realizatorzy projektu, tj.
Stowarzyszenie SOKIAL, Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach,
Dwór Mościbrody oraz partnerzy nieformalni mają na celu
za kty w iz ować ku ltur a lni e mi eszkańc ów woje wó dztwa
mazowieckiego, w szczególności gminy Wodynie i powiatu
siedleckiego. Drugim, głównym celem projektu jest przełamanie
barier w dostępie do kultury, szczególnie związanych z wiekiem
osób oraz prowadzić działania mające na celu integrację
międzypokoleniową w obszarze kultury.
„NOCE I DNIE” FOTOGRAFICZNIE

16-17 lipca były dniami szczególnie gorącymi (mimo
deszczowej pogody) w ramach projektu. Odbyły się wówczas
warsztaty fotogra czne, poprowadzone przez słynnego fotografa
Michała Buddabara, który - jak sam o sobie mówi - stara się być dla
innych drogowskazem kierującym ku fotogra i tradycyjnej,
prawdziwej. Ten kierunek ma na celu zaszczepić miłość do
tradycyjnego aparatu. Sam pracuje Kievem 88. W fotogra i
wyznacza sobie sam kierunek, nie oglądając się na innych. Idzie
własną ścieżką spostrzegania świata bez kombinacji. Stara się
zawsze maksymalnie wykorzystać do zdjęcia wszystko to, co
znajduje się w promieniu 20 metrów. Włącznie ze światłem

PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

zastanym. Początkującym fotografom doradza zaś, by budować
własne spostrzeganie fotogra i poprzez inspiracje, podglądanie
najlepszych i pozbycie się wszelkich podręczników o fotogra i.
Pierwszy dzień miał
być teoretyczny i dać
możliwość fascynujących rozmów z prowadzącym o fotogra i.
Wystarczy napisać: był.
Drugi dzień, to praktyka i otwarta sesja pn.
„Noce i dnie”. Warsztatom fotogra cznym
towarzyszyło dwudniowe szkolenie z makijażu. Nad przebiegiem całości czuwało
zaprzyjaźnione stowarzyszenie Descartes oraz Wschodnie
Warsztaty Fotogra czne, inicjatywa skupiająca pasjonatów
fotogra i, którzy upatrują swoje miejsce zarówno z jednej jak
i drugiej strony obiektywu. Efekt prac pierwszy raz można było
p o d z i w i a ć p o d c z a s D n i G m i n y Wo d y n i e , k i e d y t o
zaprezentowana została wystawa fotogra i pt.: “Noce i dnie”.
„NOCE I DNIE”
KULINARNIE
17 lipca odbyły się
pierwsze warsztaty kulinarne, które towarzyszyły
otwarciu “Ścieżki zdrowia”
w Woli Wodyńskiej. Drugi
dzień, to warsztaty w terenie,
tzw. „live cooking”, gotowanie na żywo w trakcie
pikniku „Dni Wodynie”. Warsztatów kulinarne poprowadzili
przedstawiciele wyróżnionego szlaku turystycznego “Mazowiecka Micha Szlachecka”.
„NOCE I DNIE” PIKNIKOWO.
W trakcie pikniku z okazji Dni Wodyń zostało
zorganizowane stoisko projektu, którego atrakcjami były m.in.:
wystawa fotogra czna „Noce i dnie – reaktywacja”, warsztaty
kulinarne – live cooking, czytanie powieści Marii Dąbrowskiej,
wspólne zatańczenie walca, itd.).
W ramach zadania zorganizowane były również inne
formy włączające mieszkańców w kulturę i kultywowanie pamięci
lmu, za które odpowiedzialny był Gminny Ośrodek Kultury
w Wodyniach, jak np.: międzypokoleniowa wycieczka rowerowa
do miejsc związanych z lmem, warsztat międzypokoleniowy
(ok. 20 osób), połączony z konkursem plastycznym dla dzieci
pt.: „Nenufary dla Barbary” wraz z nagrodami.
Za sprawą projektu niewątpliwie dokonał się wzrost
wiedzy i umiejętności uczestników projektu na temat fotogra i,
wizażu, kulinariów (oraz promocja gminy Wodynie i regionu
Mazowsze poprzez realizację inicjatyw kulturalnych, związanych
z lmem „Noce i dnie”. Poprawiła się również oferta kulturalna
na terenie gminy Wodynie 2016 r., z której skorzystać mogli
mieszkańcy całego Mazowsza. Realizacja projektu jest dobrym
przykładem dla innych oraz zachętą do podejmowania inicjatyw
kulturalnych w przyszłości.
Diana Żydak
Asystentka koordynatora projektu

FAKTY GOSPODARCZE
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
SERWIS KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ W WODYNIACH
20 czerwca 2016 r. w Urzędzie Gminy w Wodyniach
odbyło się Walne Zebranie Członków Spółdzielni Socjalnej Serwis
Komunalny z Siedzibą w Wodyniach.
W zebraniu udział wzięli:
- Pan Dariusz Stopa, reprezentujący Powiat Siedlecki, Członka
Spółdzielni Socjalnej,
- Pan Wojciech Klepacki, reprezentujący Gminę Wodynie, Członka
Spółdzielni Socjalnej,
Wśród zaproszonych gości byli: Pan Hubert Pasiak,
Zastępca Wójta Gminy Wodynie oraz Lidia Korbus, reprezentująca
konsorcjum prowadzące projekt Ośrodek Wspierania Ekonomii
Społecznej w Subregionie Siedleckim.
Porządek obrad obejmował m.in. przedstawienie
i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i nansowego,
podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015, oraz
udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu. Ostatnim punktem
zebrania było ustalenie kierunków rozwoju Spółdzielni.
Przypomnijm:
Spółdzielnia Socjalna
Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach została utworzona na mocy
uchwał Rady Gminy Wodynie i Rady Powiatu Siedleckiego i zarejestrowana 13.11.2015 r. w Krajowym Rejestrze SądoObrady Walnego Zebrania Członków spółdzielni
w y m X I V Wy d z i a ł u
G osp o darcz ego Sądu
Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie. Spółdzielnia
socjalna utworzona przez dwa samorządy jest pierwszym tego typu
podmiotem na terenie powiatu Siedleckiego. Jest innowacyjna
rów nież w ty m s ensie, ż e umożliw ia re alizację zadań
samorządowych w procedurze bezprzetargowej, dzięki czemu
samorządy mogą stworzyć dodatkowe miejsca pracy.
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Co istotne, samorządowa spółdzielnia socjalna dzięki realizacji
stałych zleceń dla gminy i powiatu ma zapewnioną płynność
nansową, umożliwiającą stworzenie stabilnych miejsc pracy,
a za ich pośrednictwem pełny powrót do życia społecznego.
Ponadto założono, iż działania
podejmowane przez
Spółdzielnię wpłyną
pośrednio na polepszenie kondycji nansowej Pow iatu
i Gminy Wodynie.
Firmy wykonujące
Podczas Sesji Rady Gminy w dniu 18 lipca Prezes
zlecenia na potrzeby
spółdzielni przedstawił radnym i sołtysom
sprawozdanie
z działalności za 2015 rok...
Gminy pochodzą
często spoza jej terenu. Tym samym pieniądze, będące zapłatą za wykonane usługi, nie zostają w Gminie tylko są transferowane na zewnątrz.
Wykonanie zle ceń
przez spółdzielnię,
daje pewność, iż pozostaną one w obrębie
Gminy (spółdzielnia
odprowadza podatki
lokalnie oraz zatrudnia głównie mieszkańców Gminy).
Efektów działalności spółdzielni trudno nie dostrzec.
Pobocza dróg na terenie gminy wyglądają inaczej...

Informacja z gminnych
zawodów sportowo-pożarniczych
10 lipca 2016 roku na obiekcie sportowym w Seroczynie
odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wodynie.
Organizatorem zawodów był Wójt Gminy Wodynie. Obsługą
techniczną zajęli się druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rudniku Małym i w Wodyniach.
Do zawodów łącznie przystąpiło 14 drużyn: 10 drużyn
męskich, 1 drużyna kobieca oraz 3 Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze. Dodatkowo, poza konkurencją, reprezentowały się
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców z OSP w Żebraczce
oraz drużyna dziewcząt z OSP w Seroczynie. Nad prawidłowym
przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja
sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej w Siedlcach. Sędzią głównym zawodów był asp.
sztab. Adam Jasiński.

Rywalizacja drużyn odbywała się w dwóch konkurencjach: pokonanie toru przeszkód w sztafecie 7 x 50 metrów oraz
ćwiczenie bojowe od budowy linii do przewrócenia pachołków
prądem wody.

KLASYFIKACJA GENERALNA ZAWODÓW
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
DRUŻYNY MĘSKIE:
I miejsce - OSP w Rudniku Małym z wynikiem 100,20 pkt
II miejsce – OSP w Wodyniach z wynikiem 104,00 pkt
III miejsce – OSP w Łomnicy z wynikiem 109,20 pkt
IV miejsce – OSP w Seroczynie z wynikiem 112,00 pkt
V miejsce – OSP w Żebraczce z wynikiem 114,50 pkt
VI miejsce – OSP w Oleśnicy z wynikiem 115,70 pkt
VII miejsce – OSP w Czajkowie z wynikiem 117,80 pkt
VIII miejsce – OSP w Borkach z wynikiem 130,70 pkt
IX miejsce – OSP w Woli Wodyńskiej z wynikiem 133,70 pkt
X miejsce – OSP w Kołodziążu z wynikiem 145,30 pkt
DRUŻYNY KOBIECE:
Jako jedyna w zawodach brała udział drużyna kobieca z OSP
w Rudniku Małym. Uzyskała wynik 135,00 punktów. Zajęła
I miejsce.
MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY POŻARNICZE:
I miejsce – OSP w Seroczynie z wynikiem 116,00 pkt
II miejsce - OSP w Woli Wodyńskiej z wynikiem 123,50 pkt
III miejsce – OSP w Rudniku Małym z wynikiem 126,30 pkt.
Drużyny występujące poza konkurencją uzyskały następujące
wyniki:
- MDP z OSP w Seroczynie – 133,14 pkt
- MDP z OSP w Żebraczce – 120,30 pkt
Po odczytaniu protokołu komisji sędziowskiej zwycięskie drużyny otrzymały puchary oraz nagrody pieniężne.
Pamiątkowe dyplomy otrzymały wszystkie drużyny uczestniczące
w zawodach.
Spotkanie przebiegło w miłej i spokojnej atmosferze.
Należy przyznać, że zawodnicy byli wyjątkowo dobrze przygotowani do zawodów, o czym świadczy otrzymana liczba punktów.
Komisja sędziowska uznała, że zawody zorganizowane były
wzorowo. Zawody, co cieszy, obserwowała spora grupa mieszkańców gminy.
Redakcja gratuluje OSP w Rudniku Małym zwycięstwa
oraz wszystkim drużynom udziału w zawodach!

KILKA FAKTÓW ZE SPRAWOZDANIA ZA ROK 2015:
- na dzień 31.12.2015 r. w Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny
zatrudnionych było 5 osób. Wszystkie te osoby miały umowę
o pracę na czas określony.
- maszyny i sprzęt zakupiony w 2015 r.: kosiarka bijakowa
PRONAR BBK 160 (za 20 000 zł), ciągnik rolniczy Massey
Ferguson 3085 (za 44 000 zł), rębak Skorpion 160 SD (za 56
919,48zł).
- spółdzielnia prowadzi pełną księgowość i jest płatnikiem podatku
VAT. Prowadzenie księgowości zlecone jest rmie zewnętrznej
Biuro Rachunkowe M. Bobryk, O. Michałowska S.C. w Zbuczynie.
- usługi świadczone przez spółdzielnię przeznaczone są przede
wszystkim na rynek lokalny (Powiat Siedlecki i Gmina Wodynie),
jednak nie wyklucza się możliwości świadczenia usług także poza
tym obszarem. Jest to wyraźnie podkreślane w działalności
promocyjnej spółdzielni. Spółdzielnia pozyskuje zlecenia poprzez
negocjacje ze zleceniodawcami, zapytania ofertowe, a także
pozyskuje zlecenia z wolnej ręki.
- Bilans spółdzielni zamknął się sumą 146 353,61 zł., natomiast
rachunek zysków i strat zamknął się zyskiem netto w wysokości
26,66 zł.
Ostatecznie Walne Zebranie Członków po zapoznaniu
się ze sprawozdaniem nansowym i sprawozdaniem z działalności
za 2015 r. podjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia
absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Socjalnej Serwis
Komunalny z Siedzibą w Wodyniach za 2015 r.

Nr 5/2016 (lipiec 2016)

NAUKA GRY NA GITARZE, PIANINIE,
AKORDEONIE
Podobnie jak w roku ubiegłym GOK organizował Gminny Dzień
Dziecka, w którym wzięły udział dzieci z klas I-III szkół podstawowych z terenu
naszej gminy. Gościliśmy również nieco starszych uczniów ze szkół w Lipinach
i Rudzie Wolińskiej. Mimo poważnych obaw o pogodę imprezę udało się
przeprowadzić bez większych problemów…
Formuła tegorocznego świętowania Dnia Dziecka, w porównaniu
z rokiem ubiegłym, uległa pewnej mody kacji. Na spotkaniu organizacyjnym,
wspólnie z dyrektorami szkół, nauczycielami i władzami gminy postanowiono,
że będziemy świętować „na sportowo”, rekreacyjnie i integracyjnie.
Świąteczne spotkanie rozpoczęło się ok. godz. 9.00 w wodyńskim Parku.
Wszystkich powitał p. Janusz Eleryk, a życzenia dzieciom złożył również p. Wójt
Wojciech Klepacki. Głównym punktem części sportowej była Gminna
Olimpiada Dziecięca przygotowana i poprowadzona przez p. Agnieszkę
Piwowarczyk ze SP w Wodyniach. Każda szkoła miała swoją reprezentację,
a dzieci rywalizowały w sztafetowych konkurencjach sportowo-zręcznościowych. Zabawa była super! Zawodnicy walczyli o jak najlepsze rezultaty,
a kibice głośno pomagali swoim kolegom. Szczególnie dobrze przygotowali się
kibice z Wodyń: były transparenty, pompony, rymowane okrzyki! Wielkie słowa
uznania!
Konkurencje były
bardzo urozmaicone i wymagały
od zawodników wielu umiejętności i sprawności. Przyznawane przez jury punkty, po
zsumowaniu, określiły końcową
klasy kację, w której zwyciężyła
reprezentacja szkoły z Seroczyna. Jednak naprawdę nie
wyniki, a wspólna zabawa, była
najważniejsza. Wszystkie szkoły
otrzymały pamiątkowe medale i
bony celowe w wysokości 300 zł
na zakup sprzętu sportoworekreacyjnego.
Równolegle, pod kierunkiem p. Kamila Stanisławowskiego, toczyła się
piłkarska rywalizacja klas starszych, a druhowie z jednostek OSP w Rudniku
Małym i Wodyniach prezentowali swój super sprzęt ratowniczy.
Odbył się również mecz – niespodzianka: „dojrzali panowie” (pp.
Wojciech Klepacki, Hubert Pasiak, Janusz Eleryk, Kamil Stanisławowski
i gościnnie druh Mateusz Stosio) rozegrali sparingi z uczniami! Panowie radzili
sobie całkiem dobrze. Może brakowało trochę zgrania, trochę kondycji, ale chęci
były wielkie! Wyniki w tym wypadku też nie były najistotniejsze…
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w zorganizowaniu tego
ważnego nie tylko dla dzieci Dnia. A dzieciom jeszcze raz życzymy wszystkiego
dobrego! Słońca, uśmiechu i radości!

Wreszcie przyszedł czas ogłoszenia wyników! Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i maskotki.
W kategorii klas I-III nagrodzeni zostali: Amelia Kublik
(SP Wodynie) , Krystian Kania (SP Seroczyn) – I m.,
Arkadiusz Kania (SP Seroczyn) – II m. i Natalia
Kiełczykowska (SP Wodynie) – II m. Wyróżnieni zostali
Paweł Eleryk i Bartosz Ożarek ze szkoły w Seroczynie oraz
Weronika Komar z Rudy Wolińskiej. Natomiast
w kategorii klas IV-VI nagrody zdobyły: Anna Eleryk (SP
Seroczyn ), Julia Wróbel (SP Wodynie) – I m., Maria
Świerczewska (SP Seroczyn) – II m. i Julia Sabak (SP
Wodynie) – III m. Wyróżnione zostały Kinga Kania z Seroczyna i Donata Dzik z Rudy Wolińskiej.

Nagrodzeni uczniowie wzięli udział w Eliminacjach Powiatowych Konkursu, które odbyły się 11 i 12
maja w DPT „Reymontówka” w Chlewiskach. Wyróżnienia na tym etapie zdobyli Arkadiusz Kania i Julia Wróbel.
Wielki sukces odniosła Ania Eleryk, która
została Laureatką etapu powiatowego i zdobyła II nagrodę
w Finale Konkursu, który odbył się 14 czerwca w Sali
„Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.

Igor Pawlak wiele razy „czarował” słuchaczy brzmieniem wydobywanym
z gitary i charakterystyczną, spokojną i głęboką barwą głosu. 20 maja Igor
zadebiutował na konkursowej scenie. I ten debiut zakończył się sukcesem!
Festiwal Piosenki Europejskiej w Mordach odbywał się już po raz dziewiąty. Do
udziału, w kategorii solistów, zgłosiło się aż 32
uczestników. Każdy wykonywał dwa utwory:
jeden w języku polskim, a drugi w języku
„europejskim” (zdecydowanie przeważał tutaj
język angielski). Igor zaprezentował utwory
„24.11.94” zespołu Golden Life oraz „Civil War”
z repertuaru Guns'N Roses. Prezentacja była na
tyle udana, że zyskała uznanie w oczach jury:
Iwony Kobylińskiej, Krzysztofa Chromińskiego
i Tomasza Markiewicza, które przyznało Igorowi
trzecią nagrodę! Igorowi, jak zwykle zresztą,
udało się stworzyć super nastrój i klimat
spokojnej zadumy…Gratulujemy serdecznie
tego sukcesu! I baaardzo się cieszymy!
We wtorek, 26 kwietnia 2016 r.,
w Sali Widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury odbyły się
przesłuchania Gminnych
Eliminacji XXXIII Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego.
Wodyński GOK po raz pierwszy był gospodarzem tej imprezy, w której udział
wzięło 25 młodych recytatorów wyłonionych drogą szkolnych eliminacji.
Przed godziną 9.00 budynek GOK zatętnił życiem: powoli zaczęli
przybywać uczestnicy ze swoimi opiekunami. Pojawiło się również kilkoro
rodziców. Zebranych, w imieniu gospodarzy, powitał p. Janusz Eleryk. Głos
zabrał również Wójt Gminy Wodynie p. Wojciech Klepacki. Zgodnie z regulaminem Konkursu przesłuchania odbywały się w dwóch grupach wiekowych.
Jako pierwsi, na pięknie udekorowanej i oświetlonej scenie prezentowali się
uczniowie klas I – III, a po krótkiej przerwie pojawili się na niej uczniowie klas
IV-VI. Prezentacje oceniało jury w składzie: Łukasz A. Wawryniuk (dyrektor
MGOK w Mordach) jako Przewodniczący oraz panie Marzena Szymańska,
Krystyna Pliszka, Anna Osiak (przedstawiciele szkół) i p. Grażyna Skorupa –
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach. Komisja nie miała
łatwego zadania: poziom prezentacji był wysoki i wyrównany. Kiedy jury
mozolnie pracowało nad podjęciem sprawiedliwej decyzji uczestnicy
rozładowywali emocje przy poczęstunku przygotowanym przez gospodarzy.

Święto recytacji!

W drugiej części koncertu dominowała nuta
poezji, re eksji i zadumy. Mateusz Pawlak (pianino) grał
Nokturn Op. 9-2 F. Chopina i „Modlitwę dziewicy”
T. Bądarzewskiej oraz akompaniował Ewelinie Plak, która
zaśpiewała „Modlitwę” – utwór Bułata Okudżawy. Beata
Parobczyk ( et) wykonała „Prząśniczkę” S. Moniuszki
i „El Condor Pasa”. Na scenie pojawił się również Igor
Pawlak, który zaśpiewał utwory „Wybacz” (IRA), „All of
me” (J. Legend) oraz pięknie zagrał na gitarze fragment
ścieżki dźwiękowej z lmu „Piraci z Karaibów”. Koncert
z a k o ń c z y ł s i ę w y s tę p e m Pat r y c j i Wr ó b e l , k tó r a
zaprezentowała „Zamiast” z rep. E. Geppert oraz „Jesienną
zadumę” (E. Adamiak).
Wszyscy wykonawcy byli nagradzani wielkimi
brawami. I trzeba przyznać: w pełni na te brawa zasłużyli.
Koncert był naprawdę piękny! Niech żałują ci, którzy nie
znaleźli czasu, by do nas zajrzeć…A tym, którzy ten czas
znaleźli bardzo dziękujemy!

„FUTBOLISKO” W GOK

Podsumowanie roku
artystycznego

Sukces w konkursowym debiucie!

Tę część koncertu zakończyła recytacja wiersza A. Mickiewicza „Komar – niewielkie licho”, którą zaprezentowała Ania
Eleryk.

„Swego nie znacie…” – tak właśnie można krótko
skomentować koncert podsumowujący pracę i artystyczne
osiągnięcia mijającego roku szkolnego. Koncert odbył się
30 czerwca o godz. 18.00, w sali widowiskowej GOK.
Jako pierwsze
wystąpiły „Wolenianki”,
laureatki Pierwszej Nagrody Konkursu „Powiślaki” w Maciejowicach,
który odbył się na początku czerwca. Zespół
uczestniczył również
w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu
Dolnym. Na naszej scenie
„Wolenianki” zaśpiewały
dwa utwory.
Następnym punktem koncertu były występy
dzieci uczestnicząc ych w zajęciach muzycznych
prowadzonych przez p. Krzysztofa Izdebskiego. Na pianinie grały Weronika Michalczyk i Julia Wróbel, a na gitarach Julia Sabak i Anastazja Wróbel. Gitarzystki wykonały
pięć znanych utworów (Barcelona. Bieszczady, Ale to już
było, Wszystko mi mówi i Konik), akompaniując
śpiewającym Julii Kani i Julii Wróbel. Ta sama Julia, wraz
z siostrą Anastazją i Amelką Bieniek wykonały kolejne
piosenki (Pszczoły są na wrotkach, Prababcia).

Bywa letnisko, bywają zimowiska, a u nas odbyło
się… „Futbolisko”, czyli dwudniowe zgrupowanie Orlików
Kolektywu Oleśnica. Zorganizowaliśmy je wspólnie z trenerem Kamilem Stanisławowskim. Było to zupełnie nowe
doświadczenie i dla nas, i dla trenera, i wreszcie dla chłopców. Pomysł zgrupowania zrodził się kilka tygodni
wcześniej. Głównym celem było podsumowanie zakończonego sezonu i integracja grupy. Zaplanowano również
treningi i zajęcia teoretyczne.
Zgrupowanie rozpoczęło się w czwartek, 7 lipca. Po
zakwaterowaniu w naszym Ośrodku młodzi adepci sztuki
piłkarskiej mieli zajęcia teoretyczne, które polegały na
analizie zarejestrowanych wcześniej spotkań. Była to
doskonała okazja do popatrzenia na swoje boiskowe
zachowania trochę z innej strony. Potem - mimo dosyć
kapryśnej pogody – trener Stanisławowski „zaserwował”
chłopcom trening, który odbył się na wodyńskim boisku.
A po treningu… pyszny obiad! Tak na marginesie: okazało
się, że kandydaci na piłkarzy apetyty mają raczej marne, albo
są bardzo wybredni.
Następnym punktem programu był wyjazd do
Siedlec i super zabawa w „Aquaparku”. Zrelaksowani
i wymoczeni piłkarze mieli jeszcze do rozegrania sparing
z Mazovią Siedlce. Mecz był dosyć wyrównany i zakończył się
nieznacznym zwycięstwem rywali. Po powrocie do Wodyń
kolacja u p. Irka, mycie i…wielkie kibicowanie: pół nał
Mistrzostw Europy Niemcy-Francja! Po meczu w zasadzie
powinna zapanować nocna cisza, ale były z tym pewne
problemy Za to, przynajmniej dla niektórych, dzień zaczął
się już ok. 5 -ej rano…

Po śniadaniu znowu trochę teorii: prezentacja na
temat zasad fair play i analiza kolejnego meczu, jeszcze
jeden, dosyć intensywny trening i…rozjazd do domów…
Śmiało można stwierdzić, że pomysł był strzałem
w dziesiątkę! Pomijając aspekty czysto futbolowe: w takich
właśnie warunkach tworzy się drużyna! Cieszymy się,
że mogliśmy w tym choć trochę pomóc i obiecujemy, że…
następnym razem też nie odmówimy .

11

KULTURA

PRZEGLĄD WODYŃSKI - PISMO SAMORZĄDOWE GMINY WODYNIE

DOWCIP RADNEGO
Rozmawiają dwie sekretarki:
- Mój szef jest blady, jak maca.
- A mój jak maca, to jest czerwony.
A.D.

Sprawdź naszą ofertę!

DOWCIP ZASTĘPCY
- Dlaczego pszczoły z całej Polski
poleciały do Unii Europejskiej?
- Bo poczuły lipę...
H.P.

www.gok-wodynie.pl

facebook

KOLOROWANKA
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"PRZEGLĄD WODYŃSKI" WYDANY JEST
ZE ŚRODKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.
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