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„Dobry Klimat dla Rodziny” - czyli z wizytą u Prezydenta
W dniu 15 maja br.
z okazji 20 rocznicy Międzynarodowego Dnia Rodzin ONZ
w Pałacu Prezydenckim odbyła
się uroczysta Gala finałowa
konkursu dla samorządów
„Dobry Klimat dla Rodziny”.
W związku ze zgłoszeniem do
konkursu Gminy Kodeń
w kategorii „Czas wolny
dzieci i młodzieży - czas
rozwoju”, zaproszenie na
Galę otrzymał również
Wójt Gminy Kodeń Pan
Ryszard Zań. Zgłoszono
253 inicjatywy, spośród
których nagrodzono trzy
samorządy. Co prawda
Gmina Kodeń nie stanęła
na podium, jednak jest to dla nas
motywacja do dalszej pracy
i jednocześnie wyróżnienie, że
spośród wąskiego grona osób
zaproszonych, mieliśmy szansę
– jako Gmina Kodeń – uczestniczyć w uroczystościach.
Nagroda Pary Prezydenckiej jest wyróżnieniem
o charakterze honorowym,

przyznawana samorządom za
promowanie najlepszych praktyk wspierających rodziny.
„Prezydent Bronisław
Komorowski uważa, że usuwanie barier, które stają na
przeszkodzie realizacji marzeń
młodych Polaków o rodzinie,

o dobrym rodzicielstwie
i zapewnieniu najmłodszym
szczęśliwego dzieciństwa, jest
jednym z najważniejszych zadań
dla Polski”. Organizowanie tego
typu konkursu ma na celu
docenić i rozpowszechnić inicjatywy, tak by stały się motywacją
do podejmowania kolejnych
działań i rozpowszechniania

wartości rodziny w życiu lokalnym i ogólnopolskim.
Gmina Kodeń stara się
sprostać oczekiwaniom, wspierając różnego rodzaju formy
spędzania wolnego czasu (np.
tworząc świetlice środowiskowe), organizując imprezy plenerowe, w tym „Dzień
Dziecka” czy „Wakacje w
Kodniu”. W swoich działania stawiamy na wielopokoleniowość, integrację
społeczną oraz wartość
rodziny
w
ż yciu
lokalnym. Jako Gmina
staramy się dokładać
wszelkich starań, by być
wzorem i inspiracją dla
innych samorządów.
Obecnie realizujemy rządowy
program dla rodzin wielodzietnych – Ogólnopolska Karta Dużej Rodzin y. Program
dopiero wchodzi w życie, jednak
mamy nadzieję, że będzie to
krok w dobrym kierunku, a jego
re al i z acj a p rz ysł uż y s i ę
rodzinom wielodzietnym.
UG Kodeń

Obchody święta Straży Granicznej w dniu 20 maja 2014 roku
w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie
W dniu 20 maja 2014 roku w Komendzie
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
w Chełmie odbyły się uroczyste obchody Święta
Straży Granicznej.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta
w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży
Granicznej odprawiona w Kościele Garnizonowym przy ul. Koszarowej w Chełmie. Następnie
zaproszeni goście - Komendant Główny Straży
Granicznej gen. dyw. SG Dominik Tracz,
przedstawiciele władz kościelnych, wojewódzkich, samorządowych i innych służb mundurowych oraz funkcjonariusze i pracownicy Straży
Granicznej udali się na główne uroczystości, które
przebiegały w Komendzie Nadbużańskiego
Oddziału Straży Granicznej. Podczas uroczystości

dokonano otwarcia, poświęcenia i nadania imienia
nowo wybudowanemu budynkowi nr 107. Płk SG
Dominik Tracz wręczył funkcjonariuszom Nadbużańskiego Oddziału odznaczenia państwowe
i resortowe oraz akty mianowań na kolejne
stopnie służbowe. Akt mianowania na chorążego
sztabowego Straży Granicznej z Placówki SG
w Kodniu otrzymał starszy chorąży Straży
Granicznej Karol Blicharz.
Wójt Gminy Kodeń Pan Ryszard Zań,
który również uczestniczył w obchodach Święta
Straży Granicznej został odznaczony przez
Komendanta Głównego Straży Granicznej
Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej.
SG w Kodniu
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VIII Nadbużański Integracyjny Festiwal Muzyczny coraz bliżej…
Już po raz ósmy w Kodniu spotkają się
osoby niepełnosprawne z województwa lubelskiego, aby zaprezentować swoje talenty i po raz
kolejny zachwycić się pięknem ziemi kodeńskiej.
Od pierwszej edycji Festiwal jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdzie bardzo ważną
rolę spełniają osoby, instytucje, które wspierają
jego organizację. Są to nasi Przyjaciele, na których
zawsze możemy liczyć. Również w tym roku
liczymy na pomoc takich osób/instytucji. Poniżej
przedstawiamy naszą prośbę.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kodniu zwraca się z prośbą o wsparcie
z przeznaczeniem na VIII Nadbużański Integracyjny
Festiwal Muzyczny, który odbędzie się
3 lipca2014r. na kodeńskiej ,,Kalwarii”.
Celem Festiwalu jest integracja osób
pochodzących z różnych środowisk, promowanie
osiągnięć osób niepełnosprawnych oraz przegląd
twórczości artystycznej i promocja kultury
nadbużańskiej.
W festiwalu będą uczestniczyć soliści
i zespoły wokalne, taneczne, instrumentalne,
działające w placówkach prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu
województwa lubelskiego. Festiwal to okazja do

spełnienia marzeń tych, którzy na co dzień
zmagają się z chorobą, niepełnosprawnością, oraz
innymi przeciwnościami losu.
Przekonaliśmy się już, ile radości wnoszą
w życie naszych uczestników chwile, kiedy mogą
zaprezentować swoje talenty, zdolności. Każdego
roku w Festiwalu bierze udział około 25 placówek,
około 350 osób niepełnosprawnych.
Bardzo byśmy chcieli, aby wszyscy artyści
niepełnosprawni biorący udział w prezentacjach
artystycznych dostali nagrody i dyplomy, chcielibyśmy też zapewnić osobom biorącym udział
w Festiwalu napoje oraz wspólny posiłek. Zwracamy się więc do Państwa z prośbą o pomoc finansową lub w postaci zakupu konkretnych artykułów.
Wszyscy, którzy odpowiedzą na nasz apel,
zostaną, jak każdego roku, w szczególny sposób
wyróżnieni. Środki finansowe można przekazywać
na konto WTZ:
B.S. Łomazy O. w Kodniu numer konta 20 8037
0008 0390 1847 2000 0050
z dopiskiem
,,Na Festiwal".
Informacje na temat Festiwalu pod nr tel.
500 230 673, lub drogą e-mail: wtzkoden@wp.pl
Z góry dziękujemy za otrzymaną pomoc.
WTZ Kodeń

Koncert Saksofonowy w GCKS i T w Kodniu
30 maja w Gminnym
Centrum Kultury Sportu
i Turystyki w Kodniu odbył się
K o n c e r t p t . „ IM P R E S J E
SAKSOFONOWE” To pierwszy
i niezapomniany pokaz instrumentalny w wykonaniu najlepszych uczniów klasy saksofonowej z Zespołu Szkół Muzycznych
I i II stopnia im. Fryderyka
Chopina w Białej Podlaskiej.
Publiczność usłyszała utwory
przy akompaniamencie fortepianowym.
Utwory zagrane przez solistów:
Maciej Panasiuk Gipsy Phantasy
A. A ck erm ans , G rz e go rz
Markowski Aragone H. Busser,

Adri an Borkowski Tango
J. Naulais, Kinga Sawicka Invierno Porten A.Piazzolla /
Kodeń/, Mikołaj Potocki Schwarzer Tanzer N.Wood, Iga Knapiuk Koncert na saksofon K.Elbe
Kwartet Saksofonowy:
Iga Knapiuk sax sopran, Adrian
Borkowski sax alt, Grzegorz
Markowski sax tenor, Mikołaj
Potocki sax baryton, J.S.Bach
FUGA i.Albeniz Suita Espanola
Sevilla, Radosław Żyła Pequena
Czarda P.Iturralde Oblivione
A.Piazzolla
Dziękujemy dobrze
rokującym Artystom ich nauczy-

cielom i wszystkim przybyłym
słuchaczom. Patronatem medialnym koncertu była gazeta
OGŁOSZENIOWA.

Piotr Skolimowski
GCKSiT w Kodniu
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Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kodeń
W piękną słoneczną
niedzielę 18 maja 2014
w Kodniu odbył się Otwarty
Turniej Szachowy o Puchar
Wójta Gminy Kodeń Ryszarda
Zania zorganizowany przez
Piotra Skolimowskiego, Dyrektora Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Turystyki przy pomocy
sekcji szachowej MOK „Debiut”
Terespol w osobach Marka
F e r e n s a , W i t o l d a P yt k i
i Sławomira Leszka.

W klasyfikacji poszczególnych
kategorii zwyciężyli:
Kat. mężczyźni powyżej 16 lat.
1. Witold Pytka
2. Marek Ferens
3. Sławomir Leszek
Kat. do lat 16
1. Mateusz Prokopiuk
2. Marcin Dudek
3. Jakub Iwaniuk
4. Michał Sacharczuk
Kat. do 12 lat.
1 Marek Prokopiuk
2. Mateusz Stawski
3. Piotr Pytka
W kategorii kobiet do
lat 12 zwyciężyła Maja Prokopiuk, a do lat 16 Julia Zaorska.
Najlepszym
zawodnikiem
z Kodnia został Henryk Sachar-

W ys t a r t o w al i z a wo d ni c y
z Terespola i Kodnia, a najlepszymi zawodnikami turnieju
zostali:
1. Witold Pytka
2. Mateusz Prokopiuk
3. Marek Prokopiuk
4. Marek Ferens

czuk, który razem z synem
Michałem otrzymali nagrodę za
debiut w zawodach szachowych!
Najlepsi z zawodników
z poszczególnych kategorii
otrzymali pamiątkowe statuetki,
pozostali dyplomy. Najstarszym zawodnikiem został Marek Ferens, a najmłodszą została Maja Prokopiuk. Turniej
odbył się w miłej, sportowej
atmosferze, a myślę że spopularyzuje on szachy w Kodniu.
Następny turniej odbędzie się,
miejmy nadzieję jesienią tego
roku, już w nowym odremontowanym budynku Gminnego
Centrum
Kultury
Sportu
i Turystyki !
Tekst i foto: Marek Ferens

„Majówka wśród Przyjaciół”
W dniu 23 maja 2014
roku, już po raz trzynasty została
zorganizowana „Majówka wśród
Przyjaciół”, miała ona charakter
sportowy. Przewodnią myślą
majówki było hasło „I Ty możesz
zostać olimpijczykiem”. Zmagania dla osób niepełnosprawnych
zorganizowało Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Prosta. Honorowy patronat
nad Olimpiadą objął prezydent
miasta Biała Podlaska Pan
Andrzej Czapski. Zmagania
w konkurencjach rozpoczęto
od zapalenia znicza olimpijskiego. Po wystąpieniach zaproszonych gości uczestnicy wystarto-

wali w następujących dyscyplinach: bieg na 100 m., rzut piłką
lekarska (3kg), bieg na 100 m.
z przeszkodami i sztafeta 8x50 m.
Osoby, które nie brały udziału
w olimpijskich konkurencjach
mogły korzystać z zajęć rekreacyjnych, przygotowanych przez
studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu. Drużyny
zwycięskie otrzymały statuetki
jak też
medale. Wszyscy
otrzymali pamiątkowe dyplomy
i statuetki za udział w majówce.
Pierwsze
miejsce
zajęli
podopieczni Warsztatu Terapii
Zajęciowej przy OMC Caritas
w Białej Podlaskiej, drugie

miejsce uczestnicy Warsztatu
Terapii Zajęciowej przy GOPS
w Kodniu, trzecie reprezentanci
Środowiskowego Domu Samopomocy w OMC Caritas Białej
Podlaskiej. Serdecznie gratulujemy
zwycięskim
drużynom
i dziękujemy za wspólną świetną
zabawę.

WTZ Kodeń
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VI Szkolny Jarmark Podlaski w ZPO w Kodniu
Dnia
04.06.2014
r.
w Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu odbył się VI
Szkolny Jarmark Podlaski – impreza, która od kilku lat jednoczy
całą tutejszą społeczność – dzieci,
rodziców i dziadków. Uroczystość
jest okazją do spotkania z bogatą
i piękną kulturą naszego regionu,
z artystami i twórcami ludowymi.
To niezwykłe święto jest częścią
działań wynikających z Programu
Wychowawczego
placówki
i cieszy się coraz większym powodzeniem społeczności lokalnej,
zaproszonych gości, a przede
wszystkim dzieci i młodzieży.
Uroczystość odbyła się
w hali widowiskowo-sportowej
przy ZPO w Kodniu, przystrojonej na tę okazję na ludowo. Nie
zabrakło kołowrotka, wnętrza
starej chaty, balii, stołków, makat,
bieżników, dywanów, akcesoriów
służących do wielu codziennych
prac min. prania, pielenia, maglowania i wielu innych. Program był
niezwykle bogaty. Imprezę rozpoczęto występem chóru szkolnego
pod kierownictwem p. Reginy
Hasiewicz. Następnie usłyszeliśmy wiersze o Podlasiu w wykonaniu
uczniów
gimnazjum.
Atmosferę „podgrzały” przedszkolaki z miejscowego przedszkola wykonując krakowiaczka,
przygotowanego
pod
opieką
p. Urszuli Spalik. Ich piękny
taniec i barwne kolorowe stroje
wywołały
burzę
oklasków.
Z kolei przed publicznością wystąpił Zespół Śpiewaczy
Klubu Seniora w Kodniu. W ich
wykonaniu można było podziwiać

widowisko ludowo - obrzędowe
„Majówka”. Autorką scenariusza
jest p. Agnieszka Nowacka.
To było prawdziwe spotkanie
z tradycją dawnej podlaskiej wsi,
z obyczajowością znaną młodym
pokoleniom tylko z opowiadań
i książek. Uzupełnieniem barwnego spektaklu była sceneria
starej wsi podlaskiej i wiele
rekwizytów, które przeniosły
widzów w dawny świat, daleki od
współczesnej cywilizacji.
Drugim zespołem ludowym, który wystąpił na naszym
Jarmarku był Zespół Śpiewaczy
„Jarzębina” z Zabłocia. Może
on poszczycić się wieloma
sukcesami
i
osiągnięciami
artystycznymi, m.in. II miejscem
w Ogólnopolskim Przeglądzie
Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym w 2013
roku. Zespół jest z nami od samego początku i współtworzy
program Szkolnego Jarmarku.
Usłyszeliśmy w ich wykonaniu
piękne pieśni ludowe w języku
polskim, białoruskim i chachłackim tzn. w tutejszej gwarze
nadbużańskiej. Oprawę muzyczną
dopełnił p. Piotr Skolimowski,
akompaniując Zespołowi na akordeonie. Uzupełnieniem programu
artystycznego było wystąpienie
uczniów naszej placówki, którzy
pod kierownictwem Dyrektora
Gminnego
Centrum
Kultury
w Kodniu p. Piotra Skolimowskiego przygotowali i wykonali
utwór muzyczny na gitarach.
Podczas występów można
było podziwiać prace okolicznych twórców ludowych takich

jak: p. Walerii Magier, p. Galiny
Ryl (obrazy na płótnie wyszywane haftem krzyżykowym, haftowane serwetki), p. Ireny Pykacz
– wyroby z papierowej wikliny
oraz haftowane serwety. Pan
Stanisław Wasilewski pokazał
nam sztukę wyplatania koszyków
z wikliny, a pensjonariusze
z Zamiejscowego Oddziału
Karnego w Zabłociu tworzyli
cudeńka z papierowej wikliny
i zaprezentowali nam meble
pokojowe z tegoż materiału.
Na koniec
zaproszono
gości na wspólne spotkanie
i degustację potraw regionalnych
przygotowanych przez nauczycieli naszej szkoły. Chociaż pogoda
w tym dniu nie dopisała, VI
Szkolny Jarmark Podlaski był
kolejną udaną imprezą pokoleń,
okazją do zachowania i pielęgnowania dawnych tradycji i obyczajów. Dziękujemy Dyrekcji szkoły,
nauczycielom, twórcom ludowym
i
uczniom
zaangażowanym
w przygotowanie tego przedsięwzięcia.
Halina Charytoniuk
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Światowy Dzień Inwalidy i Osoby Niepełnosprawnej
w Białej Podlaskiej
Dnia 21.05 br. Zarząd
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddział Rejonowy
w Białej Podlaskiej zorganizował
obchody Światowego Dnia Inwalidy i Osoby Niepełnosprawnej
w porozumieniu ze sponsorami
i przyjaciółmi. Uroczystość odbyła się pod patronatem Prezydenta
Miasta Biała Podlaska Andrzeja
Czapskiego. Hasło spotkania
brzmiało: „Twórzmy warunki
umożliwiające osobom niepełnosprawnym aktywne życie”, którego ciekawa wypowiedź nawiązywała do szans i kierunków
działań, jakie należy stworzyć
tym osobom, by mogły rozwijać
się oraz egzystować godnie
w społeczeństwie.
Korzystając z zaproszenia
Marii Skoniecznej – przewodniczącej Zarządu Związku, grupa
teatralna „Perły Życia” z Kodnia
uświetniła swoim występem ten
wyjątkowy dzień. Jej członkowie
to niepełnosprawni uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej, którzy mają szansę na
wyrażanie siebie poprzez pracę
nad tekstem literackim, amatorską grą aktorską i elementami
tanecznymi. Wszystkich zebranych bardzo gorąco powitała Maria Skonieczna, zwracając uwagę
na potrzeby osób starszych
i niepełnosprawnych. Następnie
głos zabrała opiekunka artystyczna grupy „Perły Życia” Beata
Kupryś. Opowiedziała krótko
o osiągnięciach osób niepełnosprawnych: udziale w spektaklu
„Quo vadis Domine?”,
„Wichrach istnienia” prezentowa-

nym w Teatrze Nowym im.
Kazimierza Dejmka w Łodzi,
spektaklu „Hrabina Cosel” oraz
w filmowej adaptacji powieści
Józefa Ignacego Kraszewskiego
„Hrabina Cosel”. Opisała jakimi
ludźmi są niepełnosprawni, jakie
trudności pokonują w zmaganiach ze swoimi ograniczeniami
fizycznymi i emocjonalnymi,
z czym muszą się zmierzyć na co
dzień. Przybliżyła istotę niepełnosprawności i podkreśliła:
„Ma ona ludzką twarz… kiedy
nie mamy z nią do czynienia
wzbudza obawy… niepokój…
lęk… ale jeśli zbliżymy się do
niej… zaciekawia… intryguje…
zachwyca… Przywiązuje człowieka do siebie na zawsze…
uzależnia… wyzwala najpiękniejsze pokłady człowieczeństwa…
jeśli na to pozwolimy”. Następnie
grupa teatralna „Perły Życia” zaprezentowała spektakl literacko –
taneczno – muzyczny, pt.
„Hrabina Cosel”, którego treść
oparta na powieści J. I. Kraszewskiego i jego ludzki wymiar
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Niepełnosprawni
aktorzy mieli przyjemność
ukazać uczestnikom tego szczególnego spotkania losy hrabiny
Anny Cosel oraz przybliżyć
specyficzną atmosferę obyczajową panującą na dworze Augusta
II Mocnego Sasa. W strojach
stylizowanych na tę epokę „Perły
Życia” eksponowały efekty
własnej, w yt rwał ej prac y
artystycznej: ekspresję, prawdziwe emocje i radość z możliwości
pokazania własnych umiejętności.

W dalszej części spotkania zabrał głos Prezydent Miasta
Biała Podlaska Andrzej Czapski.
Wyraził swoją życzliwość
i podziw dla pracy artystycznej
niepełnosprawnych oraz ich
osobistego, chętnego zaangażowania w przedsięwzięcia kulturalne. Wyraził uznanie dla papieża Jana Pawła II zmagającego się
z chorobą oraz postawę, która
ukazywała jego hart ducha, pogodzenie z losem i nadzieję na
godne życie w społeczeństwie
osób starszych i niepełnosprawnych. Potem miała miejsce
prezentacja multimedialna, pt.
„Jak pokonać stres?”, którą przygotował pracownik naukowo–
dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Białej
Podlaskiej Jolanta Burdzicka–
Wołowik. Uczestnicy uroczystości z zaciekawieniem wysłuchali
informacji o tym czym jest stres,
jak go rozpoznać, co czynić, by
stawiać mu czoło, a w rezultacie
niwelować jego skutki. Odbył się
również koncert Kapeli
Podlaskiej BCK pod kierownictwem Andrzeja Karasia, który
uświetnił tę imprezę integracyjną,
stał się zachętą do wspólnego
śpiewania dawnych ludowych
piosenek, a także wspólnego
tańczenia. Wszyscy skorzystali ze
smacznego posiłku, który uprzyjemnił spędzany czas. Jesteśmy
przekonani, że to niecodzienne
spotkanie osób starszych i niepełnosprawnych ukazuje, jak ważna
jest integracja społeczna oraz
dbałość o kulturę w pełnym tego
słowa znaczeniu.
BK
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Najnowsze prace WTZ
Prezentujemy najnowsze prace wykona- W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt
ne przez Uczestników Warsztatu Terapii osobisty, telefoniczny bądź za pomocą poczty
Zajęciowej w Kodniu.
elektronicznej; nr
tel. 500 230 673;
e-mail: wtzkoden@wp.pl
Osoby zainteresowane uczestnictwem
Serdecznie zapraszamy
w zajęciach prowadzonych w Warsztacie Terapii
Zajęciowej w Kodniu informujemy, że podstawą
przyjęcia do WTZ jest posiadanie aktualnego
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze
wskazaniem do terapii zajęciowej (wydanego
przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności).
Oferujemy również usługi z dekorowania sal
i stołów na różne okazje. Służymy pomocą przy
doborze kolorystyki i rodzaju używanych materiałów. Dysponujemy szeroką gamą kolorów tkanin.

„Przedszkolaczki z wizytą w Bibliotece ”
Z okazji święta Biblioteki najmłodsza grupa z Przedszkola Samorządowego w Kodniu, gościła w lokalu Biblioteki
Publicznej Gminy Kodeń.
Celem spotkania było
pokazanie dzieciom biblioteki
oraz zapoznanie z zawodem
bibliotekarza. Dzieci z zainteresowaniem słuchały wypowiedzi
i chętnie zadawały pytania
związane
z
wyposażeniem
bibliotek, księgozbiorem oraz
pracą bibliotekarza. Ogromne

zainteresowanie wśród nich
wzbudziły zbiory fotografii
pokazujące naszą miejscowość
z minionych lat. W czasie
spotkania były czytane bajeczki,
które dzieci w ciszy i z uwagą
słuchały.
Za akt ywny udział
w spotkaniu dzieci zostały
nagrodzone skromnym upominkiem i wspólną fotografią.
Bibliotekarz w ramach wdzięczności otrzymał namalowane
przez dzieci pamiątkowe portre-

ty swojej osoby, które zdobią
jedną z tablic znajdujących się
w lokalu kodeńskiej biblioteki.

Biblioteka Publiczna Gminy Kodeń
Wanda Kopczyńska
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Dzień Dziecka w Kodniu
Czerwiec, jak co roku,
rozpoczyna się miłym dla
wszystkich dzieciaków świętem „Dniem Dziecka”. Tym razem
pogoda usilnie starała się przeszkodzić w imprezie, jednak znalazło się spore grono osób, które
wspólnie stawiły jej czoła. Tuż
przy wejściu na kodeńską kalwarię każde dziecko mogło dostać
kupon na darmowego
loda, potem było już tylko
lepiej. Szereg darmowych atrakcji, w tym karuzela, basen
z piłeczkami, dmuchane zamki,
które stały się istnymi wodnymi
zjeżdżalni ami , r ys ując ymi
uśmiech na twarzach dzieci. Każdy mały uczestnik zabawy mógł
wziąć udział w konkursach i

grach z nagrodami. Dodatkową
atrakcją był rejs łodzią motorową
OSP
Kodeń,
warto
wspomnieć, że chętnych nie
brakowało aż do zakończenia
imprezy. Podczas wspólnego
świętowania wręczono puchary
i nagrody dla uczestników
zawodów wędkarskich, które odbyły się tego samego dnia
w godzinach porannych. Zgłosiło
się 11 uczestników ze szkoły
podstawowej i gimnazjum,
każdy otrzymał pamiątkowy
dyplom i upominek. Za opiekę
i organizację dziękujemy Panu
Wiesławowi Witkowiczowi.
Na wędkarzy oraz
wszystkich wytrwałych i przemoczonych uczestników czekała

gorąca grochówa z bułeczkami
z miejscowej piekarni.
Zakończeniem imprezy
był wspólnie zatańczony taniec
„Chocolate”, przy którym
wszyscy znakomicie się bawili.
Miejmy nadzieję, że
w przyszłym roku pogoda
będzi e bardzi ej ł askawa,
a sponsorzy tak samo hojni.
Dzięki ich wsparciu dzieci
mogły liczyć na: lody - Pan
Stanisław Kałużyński, watę
cukrową - Pan Stanisław
Panasiuk, nagrody i upominki Pan Ryszard Zań oraz pieczywo Pan Józef Dawidowicz.
Dziękujemy również Paniom kucharkom z ZPO w Kodniu
z a wspani ał ą gro chówk ę
oraz strażakom OSP Kodeń
za pomoc i wsparcie organizacyjne. Zapraszamy za rok.
GOPS Kodeń
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Jacek Musiatowicz
z koncertem profilaktycznym w kodeńskim gimnazjum
„Czerwiec Wolności 2014 r.”– takie hasła
słychać w radiu i telewizji z okazji 25 rocznicy wolnych
wyborów w Polsce. Jest to czas dla wielu osób bardzo
ważny, jednak dla większości zapomniany. Z pośpiechu
i zaniedbania omijamy z pozoru rzeczy dla nas nieważne. Obok wspomnień doniosłego patriotyzmu czerwiec,
to również okres świąt ważnych dla Kościoła Chrześcijańskiego. Zesłanie Ducha Świętego - czas, w którym
Jezus zapowiadał zasmuconym Apostołom, iż nie pozostawi ich samymi: ześle Ducha Świętego pocieszyciela.
Uznaje się nieraz, iż jest to początek Kościoła, dopełnienie się objawienia Boga ludziom.
Między tą wolnością, a łaską Boga zagościł na
krótką chwilę w Kodniu Pan Jacek Musiatowicz,
znakomity muzyk i poeta, od wielu lat zajmujący się
również działalnością profilaktyczną. W sposób poruszający i wrażliwy opowiadał o swoim życiu gimnazjalistom ZPO w Kodniu. Przestrzegał młodych ludzi
przed czyhającymi pokusami oraz uzależnieniem, które
potrafi zniszczyć wszystko. Znakomicie wkomponowane utwory muzyczne, wykonywane przez Pan Jacka,
były pięknym uzupełnieniem słów ks. Tischnera czy
wspominanego ks. Twardowskiego. W swojej historii
podkreślał ważność „mądrej” wolności i „Tego” Anioła
Stróża, który zawsze jest gdzieś nieopodal. Z pewnością
była to ważna lekcja dla młodych słuchaczy. Ile z tego
wezmą dla siebie, o tyle będą mądrzej spoglądać na
świat. Czasami bowiem lepiej uczyć się na cudzych
błędach, szczególnie, że nie każdy błąd jest możliwy do
naprawienia. Warto, by w tym szczególnym
okresie znaleźć chwilę i zastanowić się nad daną nam
wolnością – wolną wolą, być może zacząć coś jeszcze
raz, póki są obok dobre anioły.

Życiowa mądrość w połączeniu z humorystycznym dystansem do siebie i świata, sprawiły, że Pan
Jacek został odebrany przez młodą publiczność bardzo
ciepło i życzliwie – za co należą się wielkie podziękowania słuchaczom. Jest dużym uznaniem sprawić, by
niepokorna młodzież w skupieniu słuchała kolejnych
wypowiadanych słów i dźwięków gitary.
Serdecznie dziękujemy za koncert.
Zadanie finansowane ze środków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w ramach kampanii
Zachowaj Trzeźwy Umysł.
GKRPA Kodeń

„Gmina Kodeń – aktywne miejsce dla niepełnosprawnych”
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „JEDNOŚĆ” w Kodniu w lutym 2014 r. przystąpiło do konkursu pt.
„Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej. Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw zmierzających do umożliwienia osobom z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osobom przewlekle psychicznie chorym i upośledzonym umysłowo, a także ich
rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych i integrację ze środowiskiem. W tym roku dotacje przyznano 56 wnioskodawcom z całego kraju, w tym dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „JEDNOŚĆ” w Kodniu za
projekt pt.. „Gmina Kodeń – aktywne miejsce dla niepełnosprawnych”. W ramach projektu odbędą się:
warsztaty z zakresu logopedii i usług artystycznych;
warsztaty i konsultacje psychologiczne;
warsztaty fotograficzne;
konkurs plastyczny na plakat pt. „Gmina Kodeń- aktywne miejsce dla osób niepełnosprawnych”;
wycieczka do Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie;
przygotowania do prezentacji sztuki teatralnej pt.: „Brühl - meandry natury ludzkiej” i jej ekranizacja na podstawie powieści J.I. Kraszewskiego;
wydanie biuletynu informacyjnego, promującego działalność teatralną osób niepełnosprawnych wraz z płytką
zawierającą ekranizację sztuki pt. „Brühl- meandry natury ludzkiej”;
organizacja uroczystości podsumowującej projekt, wystawa fotograficzna.
Zapraszamy osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny oraz mieszkańców
gminy Kodeń, powiatu bialskiego do aktywnego udziału w projekcie.
SIS Jedność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu informuje, iż w każdy wtorek
w godzinach 15:30-18:00 działa Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie,
gdzie dyżur pełni pracownik GOPS oraz psycholog P. Bogumiła Fedoruk.
Zapraszamy do korzystania z pomocy.
Tel. 083 375 41 50
e-mail zaufania: koden@ops.pl
W każda sobotę od godz. 16:00 w GCKSiT odbywają się Warsztaty Terapeutyczne
dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych. Terapeuta prowadzący Tadeusz Dudziński. Zapraszamy.
Zaproszenie do udziału w kursach tańca - towarzyski, ludowy, hip-hop
Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu zaprasza na kurs tańca dla dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych. Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalnych instruktorów tańca /szkoła tańca AMIGO DANCE/. Taneczne spotkania będą odbywały się
w soboty w godzinach 10.00-16.00 (szczegóły do uzgodnienia z uczestnikami
kursu). Zapisy w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu ul. Rynek 4
informacje /w godzinach roboczych/ w Klubie lub pod numerem telefonu 519-728-510.
Serdecznie zapraszamy.
Informujemy, że w Warsztacie Terapii Zajęciowej istnieje możliwość
wypożyczenia fontanny czekoladowej. Wszystkich, którzy chcą, by ich przyjęcie było
wyjątkowe i zostało zapamiętane przez gości zapraszamy do nas !!!
Zapraszamy również po oryginalne prezenty. W pracowniach WTZ i ŚDS powstają
prace z zakresu rękodzieła, bukieciarstwa, krawiectwa, techniki decoupag’e oraz
filcowania. Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
Tel.: 500 230 673

NASZ ADRES:
ul. Nadbrzeżna 12
21-509 Kodeń
Szukaj w Internecie:
www.wtz-koden.pl
Napisz do nas:
E-mail:
wtzkoden@wp.pl

tel:500 230 673

