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Szanowni Państwo
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
Rozlicz PIT
w godzinach od 10.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy Kodeń możliwe będzie
w Urzędzie Gminy
wypełnienie i przesłanie rozliczenia rocznego drogą elektroniczną. Udostępnione
Zaproszenie do
będzie stanowisko komputerowe oraz pełnić będą dyżur pracownicy Urzędu
skorzystania z pomocy
Gminy przeszkoleni przez pracowników Urzędu Skarbowego, udzielający
Wystawa w Zabłociu instruktażu z zakresu sposobów wypełniania i przesłania dokumentów
podatkowych drogą elektroniczną.
Bajka „Szewczyk
Do wypełniania i przesłania rozliczenia rocznego PIT-37 niezbędne są
Dratewka”
następujące dokumenty:
- informacje o osiągniętych w 2013 roku dochodach (dokumenty PIT-11,
Pamiętaliśmy
o kobietach
PIT-11A lub PIT-40A, PIT-8C);
- zeznanie PIT-37 za rok 2012 (informacja o wysokości osiągniętych przychodów
Zapisy na kurs tańca
w 2012 roku jest niezbędna do podpisu i wysyłki deklaracji elektronicznej)
Pomóż Fryderykowi W przypadku korzystania z ulg podatkowych:
-ulgi na dzieci– numer PESEL dziecka/dzieci lub imię, nazwisko, datę urodzenia;
Kiermasz
-ulgi z tytułu użytkowania sieci –dokumenty potwierdzające zakup usług
Wielkanocny
internetowych.
Grupa wsparcia
Teatr Granica
w Zabłociu
XII Bal w Białej
Podlaskiej
Pomoc Antosiowi
Najnowsze prace
WTZ
Ogłoszenia

Wójt Gminy Kodeń
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Wystawa "Wojsko Polskie w Misjach Międzynarodowych" i spotkanie
z przedstawicielami Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych
ONZ Koło nr 43 w Białej Podlaskiej.
W dniu 28 lutego 2014r. Oddział
Zewnętrzny w Zabłociu odwiedzili przedstawiciele Stowarzyszenia Kombatantów Misji
Pokojowych ONZ Koło nr 43 w Białej
Podlaskiej – Prezes Artur Artecki i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Artyszuk.
Przyczynkiem do spotkania z misjonarzami
ONZ była wystawa zorganizowana przy
współpracy bialskiego koła oraz Wojskowego
Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
pn." Wojsko Polskie w Misjach Międzynarodowych".
Do wspólnego obejrzenie wystawy
i wysłuchania prelekcji zaproszono także
lokalną społeczność, uczniów Zespołu
Placówek Oświatowych w Kodniu, a także podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w
K o d n i u i Śr o d o w i s k o w e g o D o mu
Samopomocy w Kodniu. Wspólne spotkanie
na długo pozostanie w pamięci wszystkich
zebranych, ponieważ mieli oni niepowtarzalną
okazję dowiedzieć się o trudach i złożoności
służby weteranów czy obecnie pełniących
obowiązki poza granicami Polski.
Z kart historii można odczytać, że
w latach 1953 – 2011 przedstawiciele Wojska
Polskiego brali udział w blisko 70 międzynarodowych misjach i operacjach pokojowych.
Początek polskiego zaangażowania na rzecz
utrzymania pokoju sięga 1953r., kiedy to
rozpoczęła działalność Komisja Nadzorcza
Państw Neutralnych w Korei. Rok później
żołnierze polscy rozpoczęli służbę
w Międzynarodowej Komisji Nadzoru
i Kontroli w Indochinach ( Kambodża, Laos,
Wietnam ). Kolejny ważny etap udziału
przedstawicieli Wojska Polskiego w międzynarodowych misjach pokojowych to służba pod
błękitną flagą na Bliskim Wschodzie w ramach

sił UNEF II, UNDOF i UNIFIL.
W latach 1988 – 1990 żołnierze WP brali udział
w działalności Misji Dobrych Usług Obserwatorów Narodów Zjednoczonych w Afganistanie
i Pakistanie, powołanej po zakończeniu kilkuletniej wojny w Afganistanie. Podobny charakter
do afgańskiej miała misja obserwatorów ONZ
w Iranie i Iraku w latach 1988 – 1990. W latach
1989 – 1990 Polacy uczestniczyli w misji
logistycznej i obserwacyjnej na terytorium
Namibii. Ponadto obszarem intensywnego
zaangażowania Polski w operacjach międzynarodowych były Bałkany. Od początku lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku udział
w nich brali żołnierze, policjanci i cywile
w ramach operacji UNPROFOR, IFOR, SFOR,
AFOR i KFOR. Natomiast w grudniu 2009r.
Polska podjęła ostateczną decyzję o wycofaniu
się z udziału w misjach pokojowych prowadzonych pod auspicjami ONZ.
Reasumując spotkanie z osobami, które
w swym życiorysie mają wpisaną pamięć,
szacunek oraz odpowiedzialność za godne
reprezentowanie kraju nad Wisłą należy
stwierdzić, że takiego typu przedsięwzięcia są
zobowiązaniem wobec tych, którzy gdzieś tam
daleko narażają swoje życie, aby byli oni godnie
postrzegani przez społeczność narodową
i światową.
mjr Sławomir Stańczuk
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Bajka „Szewczyk Dratewka”
W piękny marcowy
dzień nasi podopieczni zostali
zaproszeni przez Dyrektora
Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu – J. Malarskiego na przedstawienie przygotowane przez grupę integracyjną
„Najlepiej Razem”, której
opiekunami są nauczyciele,
M. Krótkiewicz, L. Sawczuk.
Jest to wyjątkowa grupa dzieci,
młodzieży i dorosłych skupiająca osoby niepełnosprawne
i pełnosprawne, rodziców
i nauczycieli. Utworzona została w 2003 r. i od tego czasu
wkłada dużo serca, starań
i pracy w przygotowania
inscenizacji najpiękniejszych
baśni. Młodzi artyści pokonują
własne słabości, ograniczenia
wynikające z niepełnosprawności, wcielają się w barwne
postacie baśni. Na swoim
końcie mają ogromny dorobek
zrealizowanych utworów.
Wystawili już m.in.
Kopciuszka, Calineczkę,
Królewnę Śnieżkę, Czerwonego Kapturka, Brzydkie Kaczątko. W tym roku już po raz jedenasty zaprezentowali swoje
talenty w przedstawieniu baśni
Janiny Porazińskiej, pt.
„Szewczyk Dratewka”, ukazanej jako teatrzyk cieni.
Wszyscy w skupieniu
śledzili losy tytułowej postaci,
która wędrując od miasta do
miasta w odruchu serca niesie

pomoc potrzebującym zwierzętom. Przybywa do krainy, gdzie
w wieży zła czarownica więzi
królewnę. Staje do konkursu,
aby zdobyć jej rękę. Przychodzą mu z pomocą wspomagane
kiedyś zwierzęta i odważny
szewczyk zwycięża.
Sztuka, przedstawiona
w bardzo ciekawy nowatorski
sposób została nagrodzona
przez wszystkich zgromadzonych widzów ogromnymi
brawami. Życzymy grupie
dalszych sukcesów i z niecierpliwością czekamy na kolejne
przedstawienia.

to że znoszą w spokoju męskie
humory, opiekują się, pomagają
i wspierają. W Warsztacie Terapii
Zajęciowej w Kodniu również
pamiętaliśmy o kobiecym święcie
i tradycyjnie z tej okazji, jak co
roku przygotowaliśmy dla wszystkich kobiet miłą niespodziankę.
Męska część uczestników
zadbała o to, by ten dzień miał
uroczysty, wyjątkowy charakter.
Każda kobieta w dowód sympatii
otrzymała czekoladki.
Słodkie
WTZ Kodeń
niespodzianki sprawiły jubilatkom
wiele radości i każda z uśmiechem
Pamiętaliśmy
na twarzy stwierdziła, iż Dzień
o kobietach
Kobiet mógłby być obchodzony
8 marca przypada Międzynarodo- przez cały rok.
Ten
szczególny
dzień
wy Dzień Kobiet. Z tej okazji
również i w naszym Warsztacie upamiętniliśmy kilkoma pamiątkowymi zdjęciami.
odbyła się uroczystość związana
WTZ Kodeń
z tym świętem.
Kobieta
jest
ozdobą
Zapisy na kurs tańca
każdego mężczyzny, bez niej na
Gminne Centrum Kultury Sportu
świecie na pewno byłoby nudno.
i Turystyki w Kodniu zaprasza na
Raz w roku- 8 marca- mężczyźni
kurs tańca towarzyskiego i współmają możliwość w szczególny
czesnego dla dzieci, młodzieży oraz
sposób podziękować i odwdzięosób dorosłych. Zajęcia będą
czyć się paniom za ich urok
prowadzone przez profesjonalnych
osobisty, za troskę i wsparcie, za
instruktorów tańca. Taneczne
spotkania będą odbywały się
w sobotę w godzinach popołudniowych (szczegóły do uzgodnienia
z uczestnikami kursu). Zapisy
i wszelki e inform acj e pod
numerem telefony 519-728-510 lub
na facebooku. Serdecznie zapraszamy.
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Pomóż Fryderykowi
Przekaż 1% podatku Fryderykowi.
Pewnie Ci nie podziękuje wylewnie, nie dostaniesz też cegiełki czy naklejki. Ale to przecież
nie o nas tu chodzi. To Franio może dostać
szansę, by nauczyć się radzić sobie z chorobą,
chodzić do przedszkola i na terapię.
Każde nawet najmniejsze wsparcie to
dla nas ogromna pomoc i szansa, że nasz synek
będzie mógł żyć „normalnie”… i kiedyś powie
„Kocham Cię mamo, tato…”.
Z całego serca dziękujemy za okazaną pomoc.
Iwona i Rafał Asłanowicz
Więcej o Fryniu na FB - Przekaż 1% podatku Fryderykowi oraz na str. Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” http://dzieciom.pl/podopieczni/22992

Kiermasz Wielkanocny
Do kalendarza imprez Gminy Kodeń dołączył, organizowany już po raz piaty, Kiermasz Wielkanocny.
W niedzielę, poprzedzającą Niedzielę Palmową, twórcy ludowi promują swoją sztukę. Co roku wystawianych
jest kilkanaście stoisk. Podczas Kiermaszu można nie tylko podziwiać prace, ale jest to również doskonała
okazja do zakupienia palm, stroików czy pisanek.
Organizatorzy serdecznie zapraszają osoby chętne do udziału w Kiermaszu do zapisywania się.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 01.04.2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Jedność” (ul. 1 Maja 20) lub pod
nr tel. 83-375-41-50.
Relacje z poprzednich Kiermaszy można zobaczyć na stronie www.koden.ops.pl
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Teatr Granica w Zabłociu

STR.

scenografia a także reżyseria całego spektaklu
zaskoczyła wszystkich uczestników.

mjr Sławomir Stańczuk
Wiejski Dom Kultury w Zabłociu dnia 28 lutego
2014r., miał przyjemność gościć artystów
XII Bal w Białej Podlaskiej
z Krakowskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa.
Aktorzy przedstawili program profilaktyczny
27 lutego 2014r. uczestnicy WTZ i ŚDS
w formie spektaklu na scenie pt.: „Granica”, który w Kodniu mieli zaszczyt gościć na Balu Karnawałojest dedykowany do młodzieży w wieku gimnazjal- wym Osób Niepełnosprawnych w Białej Podlaskiej.
nym, ponad gimnazjalnym oraz ludzi dorosłych. W tym roku impreza organizowana przez ŚDS
bialskiego ośrodka Misericordia Caritas, miała
miejsce w budynku Starostwa Powiatowego już po
raz dwunasty, tradycyjnie w Tłusty Czwartek.
Bal odbył się pod honorowym patronatem
Dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej- ks. Marka
Bieńkowskiego, Prezydenta Miasta Biała PodlaskaAndrzeja Czapskiego oraz Starosty- Tadeusza
Łazowskiego. Patronami medialnymi imprezy byli:
Tygodnik Słowo Podlasia, Tygodnik Echo
Katolickie, Portal Podlasia 24.pl oraz Katolickie
Radio Podlasia.
Goście, żegnając kończący się karnawał,
Porusza tematykę procesu uzależniania się od
alkoholu, jego wpływu na życie prywatne (przede licznie przybyli. Uroczystość zgromadziła bowiem
wszystkim rodzinne) i zawodowe, problemów około czterystu osób. Wśród nich znaleźli się
spowodowanych przez nadmierne spożywanie oraz podopieczni, pracownicy i kadra kierownicza
ośrodków pomocy m.in. WTZ bialskiego Caritasu
skutki choroby alkoholowej.
Zaprezentowaną przez artystów sztukę i Spółdzielni Inwalidów Elremet, Domu Pomocy
obejrzało trzydzieści dwie osoby z Oddziału Społecznej w Kozuli, WTZ w Konstantynowie,
Zewnętrznego Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej WTZ w Skórcu, ŚDS w Laskach, ŚDS w Radzyniu
w Zabłociu, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęcio- Podlaskim, DPS w Kalince.
Wszyscy wspaniale się bawili przy rytmach
wej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kodniu oraz mieszkańcy miejscowości Zabłocie. najnowszych i tych starszych przebojów w wykonaObejrzane przedstawienie pozostawiło w widzach niu zespołu „No Problem”. Bal uświetnili swoją
niezapomniane wrażenia. Sztuka ta jest zdecydowa- obecnością również barwnie przebrani wolontariunie aktualna i rzeczywista, pokazuje to, co dzieje się sze z Centrum Wolontariatu funkcjonującego
faktycznie wokół nas, rzeczywistość, jaka nas w miejskim Ośrodku Misericordia Caritas. Włączyli
otacza, wydarzenia, w których może uczestniczyć się oni do zabawy z osobami niepełnosprawnymi.
Przybyłym uczestnikom zapewniono
każdy, problemy, z którymi możemy się spotkać.
Spektakl skłania do refleksji nad własnym życiem również słodki poczęstunek i obiad.

i postępowaniem. Zmusza do zastanowienia się, czy
to, co robię jest słuszne i właściwe. Aktorzy
podczas przedstawienia wykazali się pomysłowością, kreatywnością, niebywałym humorem,
zdolnościami aktorskimi i organizacyjnymi. Artyści
wcielający się w postacie odegrali je znakomicie
naturalnie i prawdopodobnie. Wykonana przez nich

WTZ Kodeń
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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 w czesnodziecięcy.
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 dziecka- zaczął 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.
JAK PRZEKAZAĆ 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 wpłaty 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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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).
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

OGŁOSZENIA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu informuje:
- w każdy wtorek w godzinach 15:30-18:00 działa Punkt konsultacyjny dla ofiar
przemocy mający siedzibę w budynku GOPS.
Tel. 083 375 41 50
e-mail zaufania: koden@ops.pl
- w każdą sobotę w godz. 9-14 działa Punkt Poradni Specjalistycznych
w Dobromyślu
Zakres działania punktów to:
- udzielanie ofiarom przemocy niezbędnej pomocy i wsparcia,
- informuje ich o przysługujących im prawach,
-udziela pomocy profilaktycznej, prawnej, terapeutycznej, ofiarom przemocy
rodzinej,
- pomaga odzyskać zdolność do samodzielnego pokonania zaistniałego kryzysu,
- rozwija świadomość oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
- wspiera ludzi grup odrzuconych i żyjących poza marginesem życia społecznego,
- motywuje ofiary do żądania obrony swoich praw,
- pomaga i wspiera rodziny osób uzależnionych,
- udziela informacji o formach terapii i miejscach lecznictwa odwykowego,
- pomaga w zwalczaniu nałogów.
W punktach konsultacyjnych mieszkańcy gminy mogą skorzystać z bezpłatnych
porad psychologa.

Ogłoszenia WTZ
NASZ ADRES:

Informujemy że w Warsztacie Terapii
Zajęciowej istnieje możliwość
ul. Nadbrzeżna 12
21-509 Kodeń
wypożyczenia fontanny czekoladowej.
Wszystkich, którzy chcą, by ich
Szukaj w Internecie:
przyjęcie było wyjątkowe i zostało
www.wtz-koden.pl
zapamiętane przez gości zapraszamy
Napisz do nas:
E-mail:

wtzkoden@wp.pl

tel:500 230 673

Zapraszamy 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 d0 15.30
w godzinach 7.30– 15.30!!!

