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Ogólnopolski

Dzień Strażaka
odbył się 10 maja w Białej Podlaskiej.
Połączony został z rocznicą 140-lecia
Bialskiej Straży Pożarnej oraz wręczeniem jednostce długo wyczekiwanego
sztandaru. Pogoda nie była sprzyjająca,
jednak nie było to żadną przeszkodą
w celebrowaniu tak ważnego wydarzenia. Świadczyć może o tym fakt,
iż w obchodach wzięło udział około
tysiąc strażaków z całej Polski oraz
delegacji zaproszonych zza granicy,

Śniadanie wielkanocne
Uwaga złodzieje...
Najnowsze prace WTZ
Apel
do mieszkańców
Mammografia
Podwodny świat
w obiektywie
Zaproszenie na Koncert
Saksofonowy
Dzień Dziecka
Święto Konstytucji
w ZPO w Kodniu
Majówka z Jarzębiną
w Zabłociu
Projekt: „Ach, Lubelskie, jakie cudne…”
Ogłoszenia

Fot. „Słowo Podlasia”

w tym z Białorusi, Litwy, Węgier, Niemiec i Ukrainy. Wśród honorowych
gości znaleźli się m. in. Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński,
Tadeusz Sławecki - Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
przedstawiciele Związku OSP RP
z druhem Waldemarem Pawlakiem
parlamentarzyści,
kierownictwo
Komendy Głównej PSP z gen. brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem
i jego zastępcami, władze województwa lubelskiego, powiatu bialskiego,
gminne i in.

Uroczystości rozpoczęły się
mszą świętą koncelebrowaną pod
przewodnictwem bp. Piotra Sawczuka
administratora apostolskiego diecezji
siedleckiej.
Następnie
nastąpił
przemarsz służb mundurowych na
Pac Wolności, gdzie odbyła się druga
część uroczystości. Po przeglądzie
pododdziałów odczytano monografię
Bialskiej Straży Pożarnej, a następnie
odbyło się uroczyste wręczenie
sztandaru Komendzie Miejskiej PSP
w Białej Podlaskiej
i symboliczne wbicie
gwoździa.
Uczestnicy imprezy mogli zobaczyć
uroczystą
defiladę
z prezentacją 21 pojazdów
pożarniczych
z miasta i powiatu
bialskiego. Przygotowane zostały również
wystawy sprzętu strażackiego, koncert
orkiestry dętej, pokaz sprawności
strażackiej oraz konkursy i zabawy dla
dzieci.
W czasie, gdy na Placu Wolności trwała impreza towarzysząca, w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło
się wręczenie ponad 100 strażakom
odznaczeń, medali i awansów
na wyższe stopnie służbowe.
Wśród osób wyróżnionych
Brązową Odznakę "Zasłużony dla
Ochrony Przeciwpożarowej" otrzymał
Wójt Gminy Kodeń Ryszard Zań.
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Z wizytą u Prezydenta
Dzień 3 maja, dla nas
Polaków, jest dniem wyjątkowym. Każdego roku upamiętniamy wydarzenia, które miały
miejsce 223 lata temu- dokładnie
3 maja 1791r. Było nim
uchwalenie ustawy rządowej,
zwanej później Konstytucją
3 maja, regulującej panujący
wówczas ustrój prawny Rzeczypospolitej (ustanowiono trójpodział władzy, zniesiono wolną
elekcję i zasadę liberum veto).
Stała się ona symbolem tradycji
niepodległościowych
państwa
polskiego
i
była
drugą,
po konstytucji amerykańskiej
z 1781 r., konstytucją na świecie.
Dzień jej podpisania od razu
został uznany za święto.
Sytuację
zmieniły
rozbiory
kraju, w czasie których zakazano
obchodów święta. Wznowiono
je po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości lecz już w czasie
II wojny światowej ponownie
stało się zakazane. Dopiero
po upadku komunizmu przywrócono należną rangę temu dniu.
Pierwsze uroczyste obchody
Narodowego Święta Trzeciego
Maja odbyły się na Placu
Zamkowym
w
Warszawie
w 1990 roku. I od tegoż roku
właśnie obchodzone są tradycyjnie w tym miejscu.
Niezmiernie miło jest
nam, mieszkańcom gminy
Kodeń, że w tym roku Prezydent - Bronisław Komorowski,
zaprosił
na
uroczystość
z okazji Narodowego Święta
Trzeciego Maja Wójta naszej

gminy- Ryszarda Zania. Jest to
szczególne wyróżnienie znaleźć
się wśród najwyższych urzędników państwowych w tym, tak
ważnym dla Polaków dniu.
O godz. 9³° w Archikatedrze Św.
Jana Chrzciciela odprawiona
została msza św. Za Ojczyznę,
której przewodniczył Kardynał
Kazimierz
Nycz.
Wszyscy
zebrani
byli
świadkami
odtworzenia przed Archikatedrą
Warszawską sceny uwiecznionej
przez Jana Matejkę na obrazie
„Uchwalenia
Konstytucji
3 maja”. Inscenizacji żywego
obrazu
dokonali
przebrani
w historyczne stroje aktorzy oraz
statyści. Rocznica 3 maja,
to także coroczny dzień uhonorowania zasłużonych odznaczeniami państwowymi. Na uroczystości, która odbyła się w Zamku
Królewskim Prezydent Rzeczpospolitej
Polskiej
odznaczył
światowej sławy naukowców
różnych dziedzin. W imieniu
całego
kraju
podziękował
odznaczonym,
którzy:
„(…) pracują, działają i mają
zasługi z tytułu budowy dobrego,
uczciwego,
sprawiedliwego,
mądrego, a czasami pięknego
kraju, jakim jest Polska”.
Dalsza część obchodów
miała
miejsce
na
Placu
Zamkowym i mimo niesprzyjającej deszczowej pogody odbył się
pełny ceremoniał wojskowy
przewidziany na najważniejsze
święta państwowe: odegrano
i odśpiewano hymn narodowy,
na maszt podniesiono flagę

państwową, Prezydent odebrał
meldunek Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen.
Mieczysława Gocuła, dokonał
przeglądu pododdziałów reprezentacyjnych, złożone zostały
wieńce przed pomnikiem księcia
Józefa Poniatowskiego. Bronisław Komorowski wygłosił
najważniejsze
tego
dnia
przemówienie.
Przypomniał,
że konstytucja z 1791 r została
obalona
przez
interwencję
rosyjską
wspartą
przez:
„(…)obóz narodowej głupoty,
zdrady
i
anachroniczności,
zwany Targowicą”. Konstytucja
trzeciomajowa „(…) była postulatem
głębokiej
reformy,
zapowiedzią działań zmierzających do przełamania słabości
ustrojowej, militarnej, politycznej i gospodarczej”. Apelował,
by „(…) doceniając wielkość
myśli
twórców
konstytucji
sprzed 223 lat docenić i własne
dzieło: bezpieczną, europejską
i rozwijającą się III Rzeczpospolitą”.
Ten wyjątkowy dzień
zakończył się w sposób
szczególny, bowiem korzystając
z
osobistego
zaproszenia
Prezydenta
RP
Bronisława
Komorowskiego Wójt naszej
gminy Ryszard Zań wziął udział
w nadzwyczajnym spotkaniu,
które o godz. 14⁰⁰ odbyło się
w Pałacu Prezydenckim. Znaleźli się na nim tylko zaproszeni
przez głowę naszego państwa
goście.
UG 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
lipca 2014 r. 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

Projekt: „Przygoda z tańcem i teatrem”
Informujemy, że Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ,,Jedność" realizuje projekt
o nazwie ,,Przygoda z tańcem
i teatrem".
W ramach realizacji
zadania osoby niepełnosprawne
będą miały możliwość skorzystania z porad psychologa oraz
z warsztatów tanecznych.
Planowany jest również wyjazd
na Międzynarodowe Biennale XI Spotkania Teatralne Terapia
i Teatr w Łodzi oraz na sztukę

teatralną do Centrum Kultury
i S z t u k i i m . A nd r z e j a
Meżeryckiego w Siedlcach.
Adresatami zadania
będą osoby niepełnosprawne,
w t ym z z aburzeni am i
psychicznymi z terenu gminy
Kodeń. Będą wśród nich między
innymi uczestnicy Warsztatu
Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kodniu.

Deklaracje uczestnictwa
w projekcie dostępne są
w siedzibie GOPS i Stowarzyszenia, Kodeń, ul. 1 Maja 20.
Projekt będzie realizowany
w okresie od 01 maja 2014r.
do 15 grudnia 2014r.

Zadanie dofinansowane przez
Województwo Lubelskie
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Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego realizuje Program
Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić
polskim bibliotekom publicznym dostęp
do komputerów, Internetu i szkoleń.
Program Rozwoju Bibliotek w Polsce
jest wspólnym przedsięwzięciem
Fundacji Billa i Melindy Gates oraz
Polsko- Amerykańskiej Fundacji
Wolności.

Biblioteka
Publiczna
Gminy Kodeń napisała projekt
do
Konkursu
Grantowego
„Aktywna Biblioteka”, prowadzonego przez Akademię rozwoju
Filantropii w Polsce w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek.
Projekt został zaopiniowany
pozytywnie i Biblioteka Publiczna otrzymała już fundusze na

realizacje tego zadania.
Celem tego projektu jest: Opracowanie mapy miejscowości
z nazwami ulic, oznaczeniem
instytucji,
zabytków
oraz
ciekawych miejsc Gminy Kodeń.
Zadanie tego projektu
zostanie
zrealizowane
przy
współpracy z młodzieżą gimnazjalną. Chcemy zachęcić młodych ludzi, by swoja pracą
i zaangażowaniem przyczynili się
do jej powstania.
Projekt będzie realizowany od maja do września 2014 r.
W
czasie
wakacji
młodzież zaangażowana w realizację tego projektu, będzie miała
możliwość pogłębić wiedzę na
temat kartografii, historii swojej

miejscowości oraz kreatywnie
spędzić wolny czas.
W maju jest planowane spotkanie
z młodzieżą z Gimnazjum im.
Jana Sapiehy w Kodniu. Celem
tego spotkania będzie utworzenie
grupy
projektantów,
którzy
przyczynią się do powstania
mapy Kodnia. Plan realizacji
poszczególnych zadań projektu
zostanie przedstawiony uczestnikom na spotkaniu w czerwcu.
Do realizacji powyższego
projektu zapraszamy również
wszystkich chętnych, którzy chcą
mieć swój udział w tym zadaniu.
Dyrektor Biblioteki Publicznej
Gminy Kodeń
Wanda Kopczyńska

Śniadanie Wielkanocne
16
kwietnia
2014r.
w Gminnym Centrum Kultury,
Turystyki i Sportu w Kodniu
odbyło się uroczyste, świąteczne
śniadanie wielkanocne przygotowane przez WTZ, ŚDS, GOPS
dla podopiecznych WTZ i ŚDS,
kadry, rodziców oraz zaproszonych gości.
Tradycją stały się te
coroczne spotkania, które zawsze
mile zapisują się w pamięci
wszystkich przybyłych, zgromadzonych przy świątecznym stole.
Ku radości wszystkich zaszczycili swoją obecnością, oczekiwani
goście. Przybyli: Wójt Gminy
R. Zań, Sekretarz - H. Szkodzińska, Kierownik GOPS- G. Witkowicz, K. Adamiec, mjr S. Stańczuk, B. Fedoruk, ks. J. Grajko,
o. Bernard Brix, dyr. GCKSiT- P.
Skolimowski, dyr. Bibl. Publ. W.
Kopczyńska. Nie zabrakło również
rodziców,
opiekunów
uczestników WTZ i ŚDS.
Wszystkich przybyłych licznie
gości
serdecznie przywitała
Kierownik WTZ - E. Wojciechowska. Głos zabrał również
Wójt R. Zań, składając wszystkim najserdeczniejsze życzenia

świąteczne. Następnie uczestnicy
zaprezentowali przygotowaną na
ten dzień inscenizację, pt.
„Wielki
Piątek”,
ukazującą
dramatyczny dzień
Sądu Jezusa, Jego
mękę i śmierć na
krzyżu. Wystąpienie
wzbogacały pieśni,
wykonane
przy
akompaniamencie
gitary, związane z
konkretnymi, odgrywanymi scenkami męki Pańskiej.
Wszyscy w skupieniu i ze
wzruszeniem obserwowali grę
aktorów, odnajdując w nich
swoich najbliższych. Inscenizacja
wprowadziła w nastrój świąt
przypominając, iż to w czasie
Wielkanocy wypełnia się najważniejsza tajemnica naszej wiary
i stąd wielka waga tych świąt. Są
one pamiątką męki i zmartwychwstania Chrystusa. Po tym jak
zostały
przez
zaproszonych
księży pobłogosławione potrawy
na świątecznym stole oraz
odmówiono modlitwę wszyscy
przystąpili do składania sobie
życzeń, dzielenia się jajkiem
(uważanym za symbol życia,

odrodzenia się i zmartwychwstania, w nim kumulują się siły
życiowe i tajemnice odradzającej
się przyrody). Następnie goście

zasiedli do wspólnego ucztowania. Można było poczuć radosną,
świąteczną atmosferę. Nie tylko
była to zasługa tradycyjnych
wielkanocnych potraw czy też
pięknej, świątecznej dekoracji
lecz także okazywanej sobie
serdeczności
i
życzliwości,
których tak często brakuje nam
na co dzień.
Dopełnieniem spotkania
była wystawa prac świątecznych
(stroików, koszyczków z papierowej wikliny, kartek, pisanek
i wielu innych wyrobów)
wykonanych przez uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej.
WTZ w Kodniu
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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
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Podwodny świat w obiektywie
Przez pięć dni wszyscy
osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu mieli okazję
oglądać wystawę fotografii
Piotra Stósa pt. "Podwodny
Świat". Fotografie prezentowane
na ekspozycji pochodziły z wód
otaczających Europę, Afrykę,
Azję i Amerykę Południową.
Zostały wykonane w trakcie
wypraw naukowych prowadzonych przez autora, a zorganizowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej "NAUTICA"
w Krakowie. Piotr Stós jest
hydrobiologiem, absolwentem
Instytutu Nauk o Środowisku
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
instruktorem
nurkowania
i fotografii podwodnej oraz
współzałożycielem "Nauticy".
W swojej podwodnej karierze
miał możliwość nurkowania na
Malediwach, Karaibach, Mauritiusie, Galapagos, w Indonezji,
Malezji, Egipcie, Rosji, Hiszpanii, Włoszech i w Chorwacji.
Wystawienie ekspozycji
było możliwe dzięki osobistemu
zaangażowaniu Pana Michała
Sroki - pracownika naukowego

Państwowej Szkoły Wyższej im.
Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Tradycyjnie na wspólne
podziwianie wystawy zaproszeni
zostali także mieszkańcy Zabłocia, podopieczni Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Kodniu,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kodniu i uczniowie
Zespołu Placówek Oświatowych
w Kodniu.
W sobotę 22 marca
2014r. nastąpiło bardzo ciekawie
zaaranżowane
podsumowanie
wystawy. W sali Gminnego
Centrum
Kultury,
Sportu
i Turystyki w Kodniu, Filia
w
Zabłociu
spotkała się
bardzo liczna grupa entuzjastów
podwodnej
turystyki
oraz
zaproszeni goście w osobie
Michała Sroki oraz rodziny
Państwa Marty i Tadeusza
Łukasików z synem Kubą. Kuba
Łukasik pomimo, że już od
wielu lat jest osobą niepełnosprawną, porusza się na wózku
inwalidzkim, to nie poddaje się
chorobie
i spełnia swoje
marzenia. Dzięki podjętej przez
rodziców Kuby współpracy

z Centrum Turystyki Podwodnej "Nautica" w Krakowie,
Państwo Łukasikowie ukończyli
kursy płetwonurka, co dało
im
możliwość
korzystania
z wypraw podwodnych organizowanych przez CTP "Nautica".
Rodzina Państwa Łukasików na
spotkaniu zaprezentowała na
ekranie filmowym
bardzo
ciekawą i interesującą, podwodną wycieczkę do Indonezji.
Natomiast Pan Michał Sroka
opowiedział o swoich dokonaniach
oraz
przeżyciach
w głębiach mórz i oceanów.
mjr Sławomir Stańczuk

Zaproszenie na Koncert Saksofonowy
W piątek 30 maja o godz. 16³° odbędą się impresje saksofonowe w Gminnym Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Kodniu.
Zapraszamy na koncert w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkół Muzycznych I i II Stopnia im. Fryderyka
Chopina w Białej Podlaskiej.
Wstęp wolny (koncert będzie trwał ok. 50 minut)
GCKSiT w Kodniu
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Święto Konstytucji 3– go maja w ZPO w Kodniu
Dnia 05. 05. 2014 r.
w Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu odbył się
uroczysty apel z okazji 223
rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Jest to doniosła
i niezwykła uroczystość,
na którą tradycyjnie zostały
zaproszone lokalne władze
gminy z p. Ryszardem Zaniem
na czele, przedstawiciele Straży
Granicznej, radna powiatu
bialskiego - p. Kazimiera
Adamiec oraz przewodniczący
Rady Rodziców - p. Henryk
Sacharczuk.
Ideą każdego apelu
z tej okazji jest przypomnienie
tradycji walk o niepodległość
naszego kraju, ukazanie bogatej
i niezwykle skomplikowanej
historii naszej ojczyzny.
Dyrektor
ZPO
w Kodniu – p. Jacek Malarski
podkreślił doniosłą wagę
i znaczenie pierwszej w Europie
i drugiej na świecie Konstytucji,
ukazał, jak ważne miejsce i jak
wi elką funkcj ę odegrał a
w ówczesnej Rzeczpospolitej.
Z okazji tego niezwykle
ważnego wydarzenia historycz-

nego uczniowie klasy II A
gimnazjum pod kierunkiem p.
Grażyny Micewicz i p. Ewy
J aki m owi cz prz ygot owali
ciekawe i interesujące przedstawienie. Narratorzy podkreślili
rolę historii w życiu każdego
człowieka, a następnie przenieśli
widzów do Polski z okresu
rozbiorów. Przypomnieli trudności i problemy z jakimi borykała
się XVIII-wieczna Rzeczpospolita. Występy narratorów
dopełniały wspaniale przygotowane sceny ukazujące m. in.
ironiczne rozmowy przedstawicieli Rosji,
Prus, i Austrii
o Polsce czy obrady sejmowe
z 1791r.

oglądających i pozwoliły na
przeniesienie się w dawne czasy.
Uroczystość uświetnił
również występ chóru szkolnego
prezentującego cykl pieśni
patriotycznych oraz Hymn
Państwowy odśpiewany
w obecności Pocztów Sztandarowych.
Apel był ciekawą
i niezapomnianą lekcją historii.
Pozwolił odkryć i przybliżyć
współczesnej młodzieży pełne
chwały i bohaterstwa, ale też
i tragiczne dzieje naszej ojczyzny.
P. Maria Sosnowska

Na szczególną
uwagę zasługują stroje aktorów wypożyczone z Warsztatu
Terapii
Zajęciowej
w Kodniu. Niezwykle barwne,
sugestywne
wywarły duże
wrażenie
na

Majówka z Jarzębiną
W Zabłociu (gm. Kodeń) odbyła się
wspaniała „Majówka z Jarzębiną”. Kulturalną
imprezę dla mieszkańców swojej wsi i wszystkich
miłośników folkloru i tradycji zorganizował
aktywnie działający zespół śpiewaczy Jarzębina
z Zabłocia wraz z dyrektorem Gminnego Centrum
Kultury Sportu i Turystki w Kodniu p. Piotrem
Skolimowskim. Licznie przybyli goście uczestniczyli w urozmaiconym programie artystycznym
oraz uroczystej kolacji połączonej z zabawą
ludową. Wysłuchali Koncertu Podlaskiej Pieśni
Ludowej złożonego z pięknych przepojonych
zarówno humorem i radością życia, jak i tych
bardziej
sentymentalnych
pieśni
naszych

przodków, w wykonaniu zespołów śpiewaczych
z powiatu bialskiego:
Leśne Echo z Zaścianek,
Bokińczanka z Bokinki Królewskiej
Seniorzy z Kostomłot
Zespół Klubu Seniora z Kodnia.
Przedstawiono
widowisko obrzędowe
„MAJOWE” w wykonaniu Zespołu z Rozwadówki
oraz scenkę kabaretową „BIURO MATRYMONIALNE - ENTLICZEK PĘTLICZEK” przedstawioną przez Worgulanki z Worgul.
Majówkowy program artystyczny rozpoczął
i zakończył zespół Jarzębina śpiewając pieśni
w gwarze nadbużańskiej i po polsku.
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Majówka z „Jarzębiną” c.d.
Zespół Jarzębina i Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu serdecznie dziękują sponsorom
„Majówki z Jarzębiną” w Zabłociu. To wspaniale, że nasze pomysły artystyczne znajdują aprobatę
i finansowe wsparcie tak wielu instytucji,
zakładów pracy i osób prywatnych.
Bardzo cenimy waszą pomoc i cieszymy
się,
że chcecie Państwo być mecenasami
kultury w naszym środowisku.
„Majówka z Jarzębiną” jako spotkanie
z folklorem i tradycją naszego Regionu była
wzruszającym przeżyciem i na długo pozostanie
w naszych sercach i pamięci.
Jadwiga Oleszczuk

Kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Jedność”
„Ach, Lubelskie, jakie cudne…”

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

