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coraz bliżej...
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Drodzy Mieszkańcy naszej Gminy
i wszyscy goście.
Życzę, by Święta Zmartwychwstania
Pańskiego były prawdziwym
świętowaniem serdeczności, radości
i głębokiej refleksji nad

Powitanie wiosny

odrodzeniem „człowieczeństwa w człowieku” ,

Pomoc Antosiowi

poprzez nadzieję i wielką miłość

Piszczac: II Cross
Maraton….

Boskiego Zbawiciela.

V Kiermasz
Wielkanocny
Apel
do mieszkańców
Najnowsze prace
WTZ

Piękno wiosny niech nas ożywia
i motywuje do dzielenia się czasem,
chlebem i radością z innymi,
nadając właściwy sens naszemu życiu.

Ogłoszenia
Wójt Gminy Kodeń
Ryszard Zań
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Rozliczenia PIT w Urzędzie Gminy
Wójt Gminy Kodeń w
porozumieniu z Naczelnikiem
Urzędu Skarbowego w Białej
Podlaskiej oferuje pomoc w rozliczeniu i przesłaniu drogą elektroniczną zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu PIT-37.
W dniach od 10 lutego
do 30 kwietnia 2014 roku,
w dni robocze w godzinach
od 10.00 do 14.00 w Urzędzie
Gminy Kodeń możliwe
jest bezpłatne wypełnienie

i przesłanie rozliczenia rocznego
drogą elektroniczną. Do wypełniania i przesłania rozliczenia
rocznego PIT-37 niezbędne są
następujące dokumenty:
- informacje o osiągniętych
w 2013 roku dochód (dokumenty
PIT-11, PIT-11A lub PIT-40A,
PIT-8C);
zeznanie PIT-37 za rok 2012
(informacja o wysokości osiągniętych przychodów w 2012
roku jest niezbędna do podpisu

i wysyłki deklaracji elektronicznej)
W przypadku korzystania
z ulg podatkowych:
-ulgi na dzieci– numer PESEL
dziecka/dzieci lub imię, nazwisko, datę urodzenia;
-ulgi z tytułu użytkowania sieci
dokumenty potwierdzające
zakup usług internetowych.
U.G.

NEW HOLLAND pracuje dla Gminy
Gm i n a K od eń j es t
w trakcie realizacji projektu,
mającego na celu poprawę
warunków życia mieszkańców
gminy. Projekt pod nazwą
„Poprawa gospodarki ściekowej
w Gminie Kodeń” zakłada zakup
ciągnika rolniczego z wozem
asenizacyjnym oraz remont
11 przepompowni ścieków.
W miesiącu marcu zrealizowaliśmy pierwszy etap projektu, tj.
został zakupiony ciągnik rolniczy New Holland T6.165, rok
prod. 2014, moc 115 KM z wozem asenizacyjnym marki PICHON. Warto wspomnieć, iż
ciągnik w swoim wyposażeniu
posiada pług odśnieżny z czterema pozycjami roboczymi, który
będzie służył mieszkańcom,
szczególnie w okresie zwiększo-

nych
opadów
śniegu. Ponadto
został rozstrzygnięty przetarg
na remont przepompowni ścieków w m. Kodeń
i od 1 kwietnia
ruszyły
prace
remontowe.
W ramach działań zostanie przeprowadzony
m.in. montaż pomp zatapialnych,
sterowania, orurowania, armatury, szafy sterowniczej, szafy
zasilającej SZZ czy też żurawia
przy przepompowni PVII.
Ponadto wymiana m.in. włazów,
pokrywy zbiornika przepompowni P3, zbiornika przepompowni P1, modernizacja wiat,
rozruch przepompowni,

przeszkolenie pracowników itp.
Całkowity koszt inwestycji (po przetargach) wynosi
910 133,30 zł. Pozyskane
d o f i n an s o w an i e p oc h o dz i
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
w ramach działania 321
„Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej”.
UG Kodeń

Pomóż Fryderykowi — przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku Fryderykowi. Pewnie Ci nie podziękuje wylewnie, nie dostaniesz też cegiełki czy naklejki. Ale to
przecież nie o nas tu chodzi. To Frynio może dostać szansę, by
nauczyć się radzić sobie z chorobą, chodzić do przedszkola
i na terapię. Więcej o Fryniu na FB - Przekaż 1% podatku Fryderykowi oraz na str. Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” http://
dzieciom.pl/ podopieczni/22992.
Za okazane serce i pomoc serdecznie dziękujemy
I. i R. Asłanowicz
KRS 0000037904, W RUBRYCE „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%”,
podaj: 22992 Asłanowicz Fryderyk
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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

Witaj Wiosno
Marzanno, Marzanno,
ty zimowa panno, my ciebie
żegnamy, bo wiosnę witamy tak
śpiewali radośnie 21 marca
wszystkie dzieciaki z naszego
z przedszkola. Zaraz po śniadaniu wszystkie grupy wraz
z paniami wyruszyły barwnym
pochodem na spacer, trzymając
w rękach swoje grupowe
Marzanny.
Po spacerze wszystkie
Marzanny zostały ułożone przez
Panie na stosie, na którym później spłonęły. Dzieci piosenkami, wierszami, oklaskami

żegnały zimę i witały długo
oczekiwaną wiosnę. Po tej
ceremonii dzięki sprzyjającej
pogodzie dzieci wyruszyły na
poszukiwanie oznak i zwiastunów wiosny. Tego też dnia odbywał się w przedszkolu ,,Dzień

Zielonego Skrzata” oraz nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu ,,Wiosna w oczach dziecka”.
Zwycięscy otrzymali nagrody
i dyplomy.
Przedszkole samorządowe w Kodniu
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Powitanie wiosny
W tym roku Uczestnicy
i Pracownicy WTZ i ŚDS
w Kodniu witali wiosnę w Zabłociu. W otoczeniu powoli
budzącej się do życia przyrody,
piekliśmy kiełbaski, śpiewaliśmy

i spędzaliśmy czas na grach
zespołowych. Świecące słońce
i piękne otoczenie pomogły się
zrelaksować i nabrać sił.
Następnie, na zaproszenie
Pana Sławomira Stańczuka,
kierownika Oddziału
Zewnętrznego
w Zabłociu Zakładu
Karnego w Białej
Podlaskiej, udaliśmy
się do Domu Kultury
w Zabłociu, gdzie
odbyło się spotkanie
z niepełnosprawnym
Kubą, który wraz
z rodzicami opowiadał
o swojej pasji, jaką
jest
nurkowanie.

Następnie obejrzeliśmy film
o tajemnicach, które kryją głębie
mórz i oceanów. Każdy z nas
mógł zadać pytanie. Dzięki
spotkaniu z Kubą przekonaliśmy
się, że trzeba mieć marzenia i że
mimo niepełnosprawności można
robić naprawdę wielkie rzeczy.
Dzień, pełen atrakcji, minął
bardzo szybko, ale długo będziemy go pamiętać.
Serdecznie dziękujemy
Państwu Marczukom za udostępnienie i przygotowanie miejsca
na ognisko, oraz Panu Sławomirowi Stańczukowi za zaproszenie
na spotkanie w Domu Kultury.
WTZ Kodeń

Szanowni Państwo, prosimy o pomoc finansową dla Antosia Hałabudy
w formie 1%podatku lub darowiznę na rzecz leczenia i rehabilitację
Antoś ma 8 lat, zdiagnozowano u niego autyzm
wczesnodziecięcy. Od ponad
sześciu lat uczestniczy w wielokierunkowej terapii: zajęcia prowadzone metodą behawioralną,
zajęcia logopedyczne, zajęcia
z SI( integracji sensorycznej),
leczenie DAN (Defat Autism
Now), badania metaboliczne
i stosowanie suplementów, leczenia u homeopatów klasycznych,
pozostaje na diecie bezglutenowej, bezmlecznej i bezcukrowej.
Więcej o Antosiu i jego życiu na
stronie
www.pomagamyantosiowi.pl
Suma tych działań spowodowała
ogromny postęp w rozwoju
dzieckazaczął nawiązywać
kontakt z otoczeniem, pojawiły
się pierwsze słowa i proste zdania, coraz lepiej radzi sobie
codziennymi umiejętnościami.
Antoś bardzo dobrze reaguje na
bodźce płynące z terapii i zdaniem specjalistów ma duże szanse na normalne funkcjonowanie
w przyszłości. Konieczne jest
dalsze kontynuowanie leczenia,
jednak koszty leczenia znacznie

przekraczają możliwości jego
rodziny.
Licząc na pomoc kierujemy
prośbę do wszystkich ludzi dobrej woli o przekazanie 1% podatku lub darowiznę na leczenie i rehabilitację Antosia. Każda wpłacona przez Państwa złotówka to realna pomoc w walce
o sprawność i samodzielne życie
Antosia, które dzisiaj stoi pod
bardzo dużym znakiem zapytania.
JA K PR Z E K A ZA Ć 1%
PODATKU DLA ANTOSIA
Aby to uczynić należy w zeznaniu podatkowym wpisać:
a) Numer KRS: 0000037904
b) oraz koniecznie w rubryce
„Informacje uzupełniające”: 5149
Hałabuda Antoni
Uwaga! Bez podania imienia
i nazwiska osoby obdarowanej
oraz numeru członkowskiego:5149 środki nie zostaną przekazane Antosiowi.
DAROWIZNA NA LECZENIE
ANTOSIA
Zarówno firmy, jak i osoby
prywatne mogą w ciągu roku
przekazać dowolną wpłatę

na konto Antosia w Fundacji.
Darowizny można odliczyć od
dochodu (osoby prywatne
mają możliwość odliczenia takiej
darowizny w zeznaniu rocznym,
a firmy mogą odliczyć je
w danym miesiącu/ kwartale).
Trzeba pamiętać aby:
-zachować dowód wpłat y
darowizny - osoby fizyczne mogą
odliczyć od dochodu
darowizny do wysokości 6%
swojego rocznego dochodu, firmy mające osobowość prawną do
10% swojego rocznego dochodu.
Należy dokonać przelewu na
konto: Fundacja Dzieciom „ Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska5,
01-685 Warszawa Bank BPH SA
o/ Warszawa nr konta 15 1060
0076 0000 3310 0018 2615 W
treści należy wpisać: 5149 Antoni
Hałabuda - leczenie i ochrona
zdrowia. Za zrozumienie i każde
wsparcie, dziękujemy
z całego serca. Dane kontaktowe:
Aleksandra Hałabuda
email:
aleksandrahalabuda@wp.pl
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Piszczac: II Cross Maraton czyli pierwszy od lat maraton
w Zahorowie
29 marca 2014 roku w Zahorowie gmina
Piszczac odbył się II Cross Maraton im. Jana
Kulbaczyńskiego po ziemi piszczackiej i ziemi
kodeńskiej. Inicjatywa Jana Kulbaczyńskiego
kilkusetnego maratończyka i ultramaratończyka
spotkała się z licznym odzewem biegaczy z Polski
i zagranicy. W biurze zawodów w świetlicy
w Zahorowie zawodnicy otrzymali numery startowe,
koszulki i pamiątki z gminy Kodeń. Trasa
królewskiego dystansu 42km 195 wiodła po drogach
polnych leśnych i piaszczystych przez gminy
Piszczac i Kodeń. O godzinie 9 blisko 50 zawodników wystartowało na trasę. Zawodników poprowadzili jeźdźcy na koniach. Od początku na czoło wysunął się Marcin Olek z Yulo Run Team Siedlce.
Początek biegu to takie przygotowanie do wejścia na
właściwe tempo biegu. Co jakiś czas było widać
strzałki odznaczeniowe i szarfy, które kierowały
biegaczy. Po kilku minutach grupa delikatnie się
rozciągnęła. Pierwsze kilometry to lekki i spokojny
bieg. Z czasem maratończycy wbiegli las i zmagali
się z niewielkim błotem oraz piachem. Po 6 km za
lasem wyłoniła się wieża bazyliki kodeńskiej. Dalej
zakręt i prosta pod górkę po piachu w kierunku dawnego miasta Sapiehów. Lekkie wzniesienie jak na
razie nie było raczej odczuwalne. Kilometry mijały, a
słonce coraz bardziej przygrzewało. Z przodu stawki
znajdował się ten „który mało mówi a dużo biega”
organizator tego biegu, który niejako wprowadził
większość zawodników na ulice Kodnia. Krótka pętla
po miejscowości oraz obok bazyliki i powrót na drogi
polne. Mniej więcej co 5 km znajdowały się punkty
odżywcze dla biegaczy. Można było skorzystać
z wody, czekolady bananów co było kluczowe
po trzydziestu kilometrach. Przed 15km stawka już
się rozciągnęła. Prowadzący oddalał się a za nim
kilkaset metrów biegło 5 zawodników. Utworzyła się
grupka trzech goniących Ireneusz Wojciechowski
z Grójca, Andrzej Klimczewski z Łodzi oraz Łukasz
Węda ze Studzianki. Za nimi biegli Radosław Zgiet
z Siemiatycz oraz Leszek Kot z Łęcznej. Przy trasie
maratonu pojawiali się mieszkańcy okolicznych

miejscowości Elżbiecin i Kąty, którzy dopingowali
biegaczy i wspierali ich.
Trasa co jakiś czas była urozmaicona piachem,
lasem i łąkami w kierunku Zahorowa. Po wybiegnięciu z lasu zawodnicy skręcili na tzw. agrafkę około 5
km. Tutaj na czele stawki za prowadzącym na jakiś
czas został w tyle Andrzej Klimczewski a do dwójki
Wojciechowski i Węda dołączył Zgiet. W takiej
kolejności cała trójka pojawiła się na punkcie pomiarowym po 24km z czasem 1:53. Do mety pozostało
koło około 18km Dalsza część biegu to przetasowa-

nia w kolejności na trasie. Zmęczenie, odwonienia
i brak doświadczenia u części biegaczy spowodowało
spadek w klasyfikacji. Niektórzy bardziej wprawieni
po 30 km rozpoczęli pościg i na dobre zaczęli biec.
Do czołówki dołączyli Artur Motyl z Świdnika,
Wacław Czuchwicki z Zbąszyna (wielkopolskie) oraz
Marek Bisek z Lublina. Zmiany miejsc,
zmagania z trasą i walka trwały do końca.
Wygrał Marcin Olek z czasem 3 godziny 8 minut 41
sekund. Drugie miejsce zajął Ireneusz Wojciechowski 3:19:36, trzecie Radosław Zgiet 3:20:38, czwarty
Andrzej Klimczewski 3:21:03, piąty
Wacław Czuchwicki 3:25:36, szósty Artur Motyl
3:27:5, siódmy Marek Bisek 3:28:58, ósmy Łukasz
Węda 3:31:16, dziewiąt y Leszek Kot
(Łęczna) 3:32:18, dziesiąty Jan Opałka (Płońsk)
3:39, jedenasty Kamil Matyjaszczyk (Łęczna)
3:41:02, dwunasty Dariusz Mackiewicz z Kodnia
3:47:53.
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Najszybszą kobietą została Tamara
Klimowicz z Mińska (Białoruś). Otrzymali oni puchary ufundowane przez
Darczyńców dla najszybszej 12tki
biegu. Nagrody wręczali radny powiatu
bialskigo Mariusz Kiczyński, sołtys wsi
Zahorów Anna Zakonek i radna gminy
Piszczac Beata Mazur. Wśród startujących byli też debiutanci i więźniowie
z okolicznego zakładu półotwartego.
12 zawodników przebiegło jedynie duże
koło i ukończyło rywalizacje po 24 km.
Należy zaznaczyć, że 4 osoby przemaszerowały trasę 18km w Nordic
Walking. Sędziowie w osobach Zbigniew Kotkowski, Dorian Tomczyk
przy wsparciu Wiesława Wędy sprawnie poradzili sobie z pomiarem czasów i
przy przygotowaniu zestawienia wyników końcowych. Każdy został udekorowany przepięknym medalem autorstwa
Jana Kulbaczyńskiego. Warto podkreślić, iż był to wyjątkowy maraton ze
względu na warunki terenowe oraz fakt,
że każdy kto zgłosił się nie ponosił
opłaty startowej co czyni ten bieg ewenementem w skali kraju.
materiał: Stowarzyszenia Rozwoju
Miejscowości Studzianka
tekst: Łukasz Węda
zdjęcia: Dariusz i Małgorzata
Mackiewicz, Łukasz Węda
opracowanie: Marek Krzewicki Radio Biper
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V Kiermasz Wielkanocny - 6 kwietnia
Pierwszą w tym roku imprezą przygotowaną przez
SIS „Jedność” był Kiermasz Wielkanocny, który na stałe
wpisał się w kulturalny kalendarz Gminy Kodeń. Jak co roku,
w niedzielę poprzedzającą Niedzielę Palmową, twórcy ludowi
prezentowali rękodzielnicze prace. Obok wielkanocnych palm,
pisanek i stroików, pojawiły się haftowane obrazy i koszyczki,
słodkie wypieki, ręcznie pisane ikony i malowane obrazy. Stoły
uginały się pod różnorodnością form i kolorów, zachwycając przybyłych gości.
Zakończeniem kiermaszu było wręczenie przez Wójta
Gminy Kodeń wszystkim wystawcom podziękowań, za kultywowanie nadbużańskiej tradycji, zaangażowanie i piękną twórczość.
Mamy nadzieje, że drobne upominki będą miłą pamiątką tegorocznego spotkania, a przyjemna atmosfera zachęci do kolejnych,
wspólnych spotkań.

Twórcy prezentujący prace na Kiermaszu:
Antoniewska E., Bentkowska H., Wiszniewska I., Krajewska E., Ryl G., Kaźniuk
E., Buczyński D., Nowacka A., Klub Środowiskowy w Zabłociu (dzieci i dorośli), WTZ, ŚDS, GCKSiT.
Zdjęcia z Kiermaszu dostępne są na stronie:
www.koden.ops.pl oraz na stronie Stowarzyszenia i GCKSiT na facebooku.
Zapraszamy do obejrzenia.
SIS „Jedność”
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Najnowsze prace WTZ
Prezentujemy najnowsze prace wykonane przez Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kodniu.
Osoby zainteresowane uczestnictwem 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). Osoby które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności mogą uczestniczyć
w zajęciach prowadzonych w ŚDS.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny bądź za pomocą poczty
elektronicznej; nr tel. 500 230 673; e-mail: wtzkoden@wp.pl
Serdecznie zapraszamy

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
w godzinach 7.30 – 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

