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Składam serdeczne podziękowania
wszystkim mieszkańcom Gminy Kodeń
za aktywny udział i głosy poparcia w wyborach samorządowych, w dniu 16 listopada.
Szczególnie dziękuję tym, którzy docenili
moją pracę i poprzez głos oddany na mnie
wyrazili aprobatę dla moich dotychczasowych działań.
Wynik jaki osiągnąłem wskazuje,
że oczekujecie Państwo sprawnego zarządzania oraz konkretnego działania i rozwoju
naszej gminy.

Szanowni Państwo!
Przed nami II tura wyborów na Wójta
Gminy Kodeń, która odbędzie się w niedzielę
dnia 30 listopada br. Mamy olbrzymią szansę
na kontynuowanie pozytywnych zmian
w naszej Gminie. Skorzystajmy z niej razem
na rzecz wspólnego dobra.
Zachęcam Państwa do licznego udziału
w głosowaniu i proszę o ponowne poparcie
mojej osoby.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Zań

Orły Polskiego Samorządu
Mamy zaszczyt poinformować mieszkańców naszej
gminy, że decyzją Zarządu
Mazowieckiego Zrzeszania
Handlu, Przemysłu i Usług
Gmina Kodeń została nominowana do nagrody GMINA
ROKU 2014 r.
Plebiscyt ten realizowany
jest w ramach Narodowego
Programu Promocji Polska
Przedsiębiorczość 2020, za-

daniem którego jest budowanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Inicjatywa spotkała się z poparciem
Kancelarii Prezydenta RP.
Nagrody
zostaną
wręczone podczas Wielkiej
Gali 29 listopada połączonej
z Kongresem Polskiej Przedsiębiorczości.
UG Kodeń

Informacja

Sprostowanie

W październiku został oddany do użytku wyremontowany budynek Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki
w Kodniu.
Powróciły również zajęcia prowadzone przed
remontem, m.in.: warsztaty muzyczne, klub rękodzieła artystycznego, zajęcia plastyczne, teatralne, klub
seniora, zespół śpiewaczy i teatr obrzędowy.
Serdecznie
zapraszam.
Dyrektor
GCKSiT
w Kodniu
Piotr
Skolimowski

W poprzednim numerze
„Wiadomości” Nr 10(80)2014
w artykule dotyczącym setnych
urodzin Pani Eugenii Zając
wkradł się błąd dotyczący czasu
przebywania w DPS jubilatki.
Jak wynika z uzyskanych informacji Pani Zając mieszka
w Domu Pomocy Społecznej
od 2007 r., czyli niespełna 8 lat,
nie zaś jak podaliśmy w artykule około 20 lat.
Za pomyłkę przepraszamy.
Redakcja
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Samotnie z Krakowa do Rzymu
W dniu 25 września 2014r. na zaproszenie
kierownictwa
Oddziału
Zewnętrznego w Zabłociu goszczono
w jednostce ks. Sławomira Szypulskiego. Na co dzień ks. Sławomir jest
nauczycielem katechezy w Zespole
Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej oraz pomaga duszpastersko
w Parafii Błogosławionego Honorata
Kożmińskiego w Białej Podlaskiej.
Ponadto od roku 2009 zajmuje się duszpasterstwem akademickim. Przyczynkiem do spotkania ks. Sławomira
Szypulskiego z osadzonymi oraz funkcjonariuszami SW było podzielenie się
wrażeniami z wyjątkowej pielgrzymki
do Rzymu. Ks. Sławomir zrealizował
swoje postanowienie i samotnie, pieszo
pokonał trasę z Krakowa do Rzymu, aby
przy grobie Św. Jana Pawła II pomodlić
się w intencjach własnych jak i w inten-

cji swoich wiernych. Pokonanie całej
trasy zajęło księdzu 34 dni. W tym
czasie przemierzył on część Polski,
Słowacji, Węgier, Austrii, Chorwacji
i Włoch. Na swojej drodze spotkał wielu
życzliwych mu osób, którzy wspierali
go w codziennym pielgrzymkowym
trudzie. Odwiedził także wiele pięknych
i urokliwych miejsc. Na trasie pielgrzymki nie brakowało też trudnych
chwil i ekstremalnych wyzwań. Na
szczęście wszystko zakończyło się
pomyślnie i ks. Sławomir Szypulski
dotarł do celu.
Dzięki bardzo bogatej dokumentacji
fotograficznej i ciekawemu przekazowi
słownemu wszyscy zebrani mieli okazję
poczuć ducha samotnego pielgrzymowania.
Na zakończenie wizyty w Oddziale
Zewnętrznym w Zabłociu obie strony

postanowiły
zacieśnić
współpracę
w zakresie resocjalizacji osadzonych.
W nadchodzącym roku planowane jest
przy
współpracy
duszpasterstwa
akademickiego przeprowadzenie kursu
"ALPHA".
"Alpha" to cykl 10 spotkań prezentujących
postawy
chrześcijaństwa,
w sposób przystępny i nie wywierający
presji. Jest to miejsce, gdzie można
dzielić się swoimi przemyśleniami
i odkrywać sens życia.
mjr Sławomir Stańczuk

Święto Gimnazjum im. Jana Sapiehy w Kodniu
Już po raz trzeci obchodziliśmy
święto naszego Gimnazjum, które
od trzech lat nosi zaszczytne imię
Jana Sapiehy.
7 listopada poświęcony jest patronowi
szkoły i w świątecznej aurze oraz w
obecności licznie zgromadzonych gości,
uczniowie klasy pierwszej gimnazjum
przystępują do uroczystego ślubowania.
Uroczysty apel prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
uczennica klasy IIIB - Karolina Świderska, która w pierwszych słowach, w
imieniu całej społeczności szkolnej powitała wszystkich przybyłych gości.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
1. Pan Ryszard Zań - Wójt Gminy
Kodeń
2. o. Bernard Briks OMI - proboszcz
parafii św. Anny w Kodniu
3. ks. Jan Grajko - proboszcz parafii Św.
Ducha w Kodniu
4. o. Michał Hadrich – wikariusz parafii
św. Anny w Kodniu
5. s. Iwona Filipiuk - przełożona Domu
Zgromadzenia Zakonnego Córek Naj-

czystszego Serca Najświętszej Maryi Panny,
6. Pani Kazimiera Adamiec - radna powiatu bialskiego
7. Pan mjr Sławomir
Stańczuk - kierownik
Oddziału Zamiejscowego
w Zabłociu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej
8. Pani chorąży Straży
Granicznej Agnieszka
Denesiuk - z Placówki
Straży Granicznej w Kodniu
9. Pan Daniel Tomczuk - dyrektor Banku Spółdzielczego w Kodniu
10. Pani Alina Laszuk – kierownik
Domu Pogodnej Starości im. św. Brata
Alberta w Kodniu
11. Pan Henryk Sacharczuk - przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego
12. Pan Jerzy Filipek - radny Gminy
Kodeń oraz Koleżanki i Koledzy Nauczyciele Emerytowani.
Uczniowie klasy pierwszej przybliżyli sylwetkę patrona gimnazjum,
jego działalność na rzecz upowszechniania szkolnictwa oraz
liczne starania w sferze gospodarczej i politycznej ówczesnej
Rzeczypospolitej.
W dalszej części odbyło się
uroczyste ślubowanie uczniów
klasy pierwszej gimnazjum,
a tekst ślubowania odczytał
wychowawca klasy - Pan Artur
Podsiadły. Starsi koledzy
i koleżanki, z racji oficjalnego
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włączenia pierwszaków do społeczności
szkolnej, życzyli im sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celu, przytaczając
słowa św. Jana Pawła II: "Aby mieli
ufność nawet wbrew każdej swojej
słabości, aby zawsze szukali duchowej
mocy". Uczniowie klasy pierwszej
zaprezentowali się w przygotowanej
części artystycznej, w której ujawnili
swoje talenty aktorskie. Ciekawe dialogi
i efektowne kostiumy niewątpliwie zrobiły swoje! Wszyscy z uwagą śledzili
bieg zdarzeń. Popisy artystów zostały
nagrodzone gromkimi brawami.
Święto szkoły stało się też miłą
okazją do spotkania z Nauczycielami
Emerytowanymi, którzy niemal całe
swoje życie poświęcili na wychowanie
i kształcenie kolejnych pokoleń dzieci
i młodzieży oraz podziękowania
im za trud wniesiony w rozwój naszej
szkoły.
c.d .
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Przewodnicząca Samorządu Szkolnego w imieniu
Dyrekcji Szkoły, Nauczycieli i Uczniów skierowała następujące słowa: "Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego
i bezinteresownego wkładu
w życie innych, doświadczają największej radości życia
- prawdziwego poczucia
spełnienia". Dziękujemy
za spełnienie owocnego dzieła, za zasiewanie w sercach
naszych rodziców, naszych
nauczycieli piękna, dobra
i wiedzy. Nie zawsze doceniamy Wasz wysiłek i zdajemy sobie sprawę z cennego
daru poznawania, ale to
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przychodzi
z czasem
i doświadczeniem.
Będziemy próbowali to ziarno zasiewu pielęgnować
oraz rozwijać, by
nie zawieść Waszego zaufania i wiary
w nasze możliwości.
Ten dzień był okazją do wspólnego świętowania i pozostanie na długo w pamięci dzieci i młodzieży.
Dziękujemy.
Teresa Jowik

Obchody 10-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej
13 listopada 2014r. Warsztat
Terapii Zajęciowej w Kodniu obchodził
10-lecie swojego istnienia. Tak doniosłe
obchody połączone zostały z premierą
filmową sztuki ,,Brühl - meandry natury
ludzkiej” J.I. Kraszewskiego, w wykonaniu uczestników WTZ i ŚDS z Kodnia.
Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą, następnie obchody przeniesiono
do odnowionej sali Gminnego Centrum
Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu.
Wszystkich, licznie przybyłych gości,

przywitał Wójt Gminy - Ryszard Zań.
Następnie głos oddano Pani Sekretarz Halinie Szkodzińskiej, z inicjatywy
której powstał WTZ. Przypomniała ona
jakie były początki placówki. Z jakimi
problemami trzeba było się zmierzyć,
jakie postawiono sobie cele oraz dzięki
komu możliwa była realizacja. Przy tej
okazji dokonano uroczystego wręczenia
statuetek osobom, które najbardziej
przyczyniły się do powstania Warsztatu.
Z rąk podopiecznych odebrali je:
R. Zań, H. Mincewicz, H. Szkodzińska,
T. Łazowski.
Następnie prezes Stowarzyszenia
Inicjatyw Społecznych ,,Jedność”
w Kodniu Pani Halina Szkodzińska
zaprosiła gości na premierę sztuki.

Ekranizacja powstała w ramach projektu
pt. „Gmina Kodeń - aktywne miejsce
dla niepełnosprawnych” i jest efektem
ciężkiej pracy i zaangażowania osób
niepełnosprawnych oraz dowodem ich
możliwości aktorskich.
Pamiątką tego przedsięwzięcia było
wręczenie gościom folderów z płytą
promująca sztukę.
W dalszej części uroczystości
Kierownik WTZ - Edyta Wojciechowska wyróżniła osoby, które zawsze
wspierały placówkę i podopiecznych.
Grono przyjaciół WTZ z roku na rok
jest coraz większe. W podziękowaniu za
pomoc i sympatię okazaną osobom niepełnosprawnym wręczono figurki aniołów m. in. dla: A. Skerczyńskiej, o. Bernard Briksa, ks. J. Grajko, K. Adamiec,
M. Kiczyńskiego , B . Fedo ruk,
P. Skolimowskiego, W. Kopczyńskiej,
B. i S. Kałużyńskich, A. i K. Dejneka,
D. Tomczuka, mjr S. Stańczuka,
ppłk L. Wojciechowskiego, S. Chomczyńskiego, R. Dadosa, U . Jakuszko,
M. P łand a A. Czobo dzińskiej Przybysławskiej, B. Chwesiuk, J. Papińskiej, A. Drab, B. Sierpatowskiej,
K. Łojewskiego,
J. Dawidowicza.
Podziękowani z rąk Pani Wojciechowskiej, za wieloletnią współpracę, otrzy-

mali również pracownicy i Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kodniu.
Miłym punktem programu stało się
wyświetlenie prezentacji multimedialnej
przedstawiającej 10 lat Warsztatu.
Oglądając materiał można było zoba-

czyć zmiany jakie zaszły na przestrzeni
ostatnich lat, osiągnięcia uczestników
oraz wrócić do miłych i wzruszających
chwil.
Następnie z artystycznym występem
na scenie pojawili się uczestnicy WTZ
i ŚDS. W podziękowaniu za osobisty
wkład w życie placówki uczestnicy
otrzymali upominki. Natomiast za zaangażowanie i serce poświęcane pracy
na rzecz osób niepełnosprawnych wręczono podziękowania pracownikom
WTZ i GOPS. Nie zapomniano również
o stażystach i wolontariuszach, którzy
wspierają wszelkie działania i służą
pomocną dłonią.
Na zakończenie uroczystości każdy
mógł skosztować jubileuszowego tortu
i pobawić się przy muzyce zespołu
SilverBand.
Bardzo serdecznie dziękujemy
wszystkim za obecność, wsparcie
i wszelkie słowa uznania.
WTZ Kodeń
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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

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
z

zakresu

rękodzieła,

bukieciarstwa,

krawiectwa,

techniki

decoupag’e

powstają prace
oraz

filcowania.

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 Tel.: 500 230 673

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

Informujemy, że każdy numer gazetki gminnej „Wiadomości” znajduje się na stronie internetowej

www.koden.pl

lub www.koden.ops.pl

Bardzo serdecznie zapraszamy do czytania aktualnych wiadomości z terenu gminy Kodeń.
W całej Polsce działają instytucje, które dostały dotacje z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem.
Lista placówek dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
w zakładce DZIAŁALNOŚĆ/POMOC POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM oraz na stronie

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

