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Dzień Seniora to szczególne święto obchodzone
globalnie i lokalnie:
1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób
Starszych, 20 października
jako Europejski Dzień
Seniora, 20 listopada jako
Ogólnopolski Dzień Seniora.
Wszystkie daty mają
jednak wspólny cel kształtowanie
społecznej
świadomości na temat problemów osób starszych. Jeszcze
w latach 50-tych osób powyżej 60 roku życia było 200
milionów, dziś jest ich blisko
500 milionów. Według
prognoz za sześć lat liczba
ta sięgnie miliarda.
Seniorzy zajmują ważną
część naszego społecznego
życia. Ukształtowali nas
i przyczynili się do budowy
obecnego świata. Dzięki nim
posiadamy własną kulturę
i tradycję. Szóstego listopada,
podczas gminnych obchodów
"Dnia Seniora", mieliśmy
okazję im za to wszystko
podziękować, złożyć gratulację i życzyć długich lat
w zdrowiu. Te i wiele innych
ciepłych słów przekazał
naszym seniorom Wójt Gminy Kodeń Pan Ryszard Zań.
Tegoroczne święto obfitowało w wiele miłych chwil.
Z występami na nowej scenie
GCKSiT pojawiły się dzieci

z Przedszkola
Samorządowego w Kodniu.
Pod
okiem
Pana
Piotra
Skolimowskiego
wystąpili
uczestnicy
warsztatów
muz yczn yc h,
działających
przy GCKSiT
w Kodniu oraz Klub Seniora
z Kątów.
Po części artystycznej
Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady, Sekretarzem
i pracownikiem USC wręczyli
jubilatom, obchodzącym 50
rocznicę pożycia małżeńskiego, pamiątkowe medale,
kwiaty oraz złożyli gratulacje.
W tym szczególnym dniu
swój jubileusz obchodzili:
Hałabuda Anna i Henryk,
Hordyjewicz Alina i Jan,
Kukulscy Józefa i Jerzy,
Kupryś Olga i Stefan,
Szprychel Maria i Tadeusz.
Z życzeniami i piosenką
wystąpiła Pani psycholog
Bogumiła Fedoruk, która
wszystkim seniorom zadedykowała utwór „Proszę pana”
Sławy Przybylskiej.
W tym roku również „Dni
Seniora” w naszej gminie
obchodziły swój jubileusz.
Uroczyste obchody zorganizowano po raz dwudziesty. Z

tej okazji goście otrzymali
pamiątki w postaci aniołów
wykonanych na desce.
Od kilku lat Dni Seniora
obchodzone są również
w świetlicach wiejskich.
W tym roku zorganizowano
je w: Dobratyczach, Dobromyślu, Kątach, Kopytowie,
Kostomłotach, Okczynie,
Olszankach i Zabłociu.
W międzypokoleniowej,
przyjaznej atmosferze
winszowano seniorom zdrowych, pogodnych i długich lat
życia.
Obchody Dnia Seniora
pokazują, że starość nie musi
zamykać się w stereotypach
niedołężności i niesamodzielności. Życie na emeryturze
może być aktywne i sprawiać
wiele radości.
„(…)I można tak jak za
młodu cieszyć się wiosną,
słońcem, zapachem kwitnącego bzu i muzyką, i widokiem
tych, których się kocha”.
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Samorząd równych szans
Co roku, od sześciu już lat, Fundacja
Instytutu Rozwoju Regionalnego
ogłasza konkurs pn. „Samorząd
Równych Szans ”, do którego przystąpić mogą jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy, powiatu
i województwa. W tym roku Gmina
Kodeń po raz pierwszy postanowiła
zgłosić swoją kandydaturę i ku nasz mu
zadowoleniu znalazła się w czołówce
samorządów, którym przyznano ten
zaszczytny tytuł.

„Samorząd Równych Szans” to plebiscyt na najlepszy projekt w zakresie
polityki na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanych przez polskie
samorządy. Na czele kapituły przyznającej tegoroczne wyróżnienia stał
Minister Jarosław Duda - Pełnomocnik
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
To z jego rąk trzeciego października
statuetkę otrzymało piętnastu laureatów,

w tym Wójt Gminy Kodeń.
Warto podkreślić, że nasza
niewielka Gmina stanęła
obok takich samorządów/
miast jak: Białystok, Warszawa, Toruń, Poznań,
Gdańsk, Gdynia, Łódź,
Koszalin oraz była jedynym zdobywcą nagrody
z terenu województwa lubelskiego.
Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych podejmują wszystkie samorządy
w Polsce, jednak nagroda
przyznawana jest wyłącznie tym, które
działaniami wychodzą ponad przeciętne
standardy i schematy. Jednostki, które
w osobach niepełnosprawnych widzą
potencjał, dlatego też starają się umożliwić im rozwój w różnych aspektach
życia społecznego, zawodowego czy
kulturalnego, a wyrównywanie szans
staje się dla nich priorytetem
w budowaniu prawidłowych relacji społecznych.
W tym roku wyróżniając naszą
Gminę, kapituła doceniła kulturalną
stronę terapii osób niepełnosprawnych.
Projekt „Filmowa adaptacja powieści
Józefa Ignacego Kraszewskiego Hrabina Cosel” spotkał się z pozytywnym
odbiorem, jako forma innowacyjnego
rozwoju osób niepełnosprawnych.
W przedsięwzięciu zauważono szansę
na wzmocnienie poczucia wartości
uczestników WTZ i ŚDŚ w Kodniu,
postrzegania ich jako pełnoprawnych
członków społeczności, mogących wyzwalać swój potencjał, jak każdy zdro-

wy człowiek. Dodatkowym aspektem,
który umacniał nasze stanowisko na
arenie ogólnopolskiej było odniesienie
się do twórczości Kraszewskiego.
W związku z obchodami dwusetnej
rocznicy urodzin artysty, twórczość
osób niepełnosprawnych mogła stać się
„nośnikiem” jego kultury dla społeczności lokalnej.
Docenienie przez fachowców jest
dowodem na to, że to co robimy jest
słuszne, a nasze działania zmierzają
w dobrym kierunku. Ponadto umieszczenie
projektu
w Bazie Dobrych
Praktyk, jako inspiracja dla innych
samorządów, motywuje nas do stawiania sobie większych
celów i dążenia do
ich realizacji.
UG Kodeń

Największa inwestycja w Gminie Kodeń
Już niedługo ulica Polna zostanie
„Polną” tylko z nazwy, a jej
mieszkańcy w końcu odetchną
z ulgą, a być może nawet
westchną z zachwytu!
W dniu 31 października na stronie
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
opublikowano wstępną listę rankingową
wniosków o dofinansowanie zadań na
2015 rok w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –
etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój. W rankingu Gmina Kodeń
znalazła się na 2 miejscu wśród 92
zakwalifikowanych wniosków. Oznacza

to, że wkrótce będziemy mogli cieszyć
Fot. Tak dziś wygląda ul. Polna
się prawie 3-kilometrowym odcinkiem
nowej drogi w Kodniu.
Realizacja projektu pn. „Budowa
drogi gminnej nr 101010L (ul. Polna)
klasy G w miejscowości Kodeń na
odcinku od km 0+000,00 do km
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2+869,12 o długości 2869 m” zakłada
m.in.: asfalt o szerokości 7m (spełniając
t y m s a m y m wy m a g a n i a d ro g i
wojewódzkiej), ciąg pieszo-rowerowy
o szer. 4,0 m (przy drodze powiatowej
2,5 m), przejścia i azyle dla pieszych
i rowerzystów, bariery ochronne oraz
balustrady. Na skrzyżowaniu z drogą
powiatową (ul. Bialska) planowane jest
„małe rondo”, a całość oświetlona
będzie nowoczesnym i oszczędnym
systemem ledowym.
Powyżej wymieniliśmy zaledwie
kilka działań jakie czekają Gminę
podczas realizacji tego projektu.
Oddanie do użytku ul. Polnej
planowane jest na grudzień 2015 r.
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Wyjazd do teatru w Siedlcach
13 października 2014 r. odbył się wyjazd niepełnosprawnych
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy z Kodnia do Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego w Siedlcach na sztukę teatralną, pt.
„Złodziej” Erica Chappella w reżyserii
Cezarego Żaka.
Jest to kolejne już wydarzenie
wpisujące się w realizację Projektu
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych
„Jedność” zatytułowanego „Przygoda
z tańcem i teatrem”. Projekt realizowany jest od 1 maja do 15 grudnia 2014 r.
i dofinansowany przez Województwo
Lubelskie.
W ramach realizowanych
zadań osoby niepełnosprawne (także
z zaburzeniami psychicznymi) z terenu
gminy Kodeń miały możliwość

skorzystania z porad psychologa oraz
warsztatów tanecznych. Odbył się
także wyjazd na Międzynarodowe
Biennale - XI Spotkania Teatralne Terapia i Teatr w Łodzi. Tym razem osoby niepełnosprawne miały ogromną
przyjemność zobaczyć na deskach Sceny Teatralnej w Siedlcach fantastyczną
komedię w gwiazdorskiej obsadzie. W
rolach głównych zagrali: Renata Dancewicz, Izabela Kuna, Cezary Żak,

Usuwamy bezpłatnie azbest
Informujemy, że w dniach od
3 listopada do 28 listopada 2014r.
W Urzędzie Gminy w Kodniu odbędzie
się nabór wniosków w ramach projektu
„Pilotażowy system gospodarowania
odpadami azbestowymi na terenie
Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz
kontroli usuwania i unieszkodliwiania”.
Beneficjentami projektu mogą być
przede wszystkim: właściciele, zarządcy, użytkowany obiektów, w których
jest wykorzystywany azbest lub terenów
(posesji), na których został złożony

usunięty azbest, tj.:
- osoby fizyczne (100% dofinansowania),
- wspólnoty mieszkaniowe (100% dofinansowania),
- spółdzielnie mieszkaniowe(30% dofinansowania).
Realizacja projektu, obejmuje
działania związane z demontażem,
transportem oraz unieszkodliwieniem
odpadów azbestowych. Wszystkich
zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z oferty.
UG Kodeń
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Rafał Królikowski oraz Leszek Lichota. Brawurowo zagrany przez C. Żaka
tytułowy złodziej okazał się niezwykłą
postacią, która poznaje najgłębsze tajemnice mieszkańców domu (którzy
wracając z przyjęcia przyłapują go na
gorącym uczynku), wywraca ich wzajemne relacje. Spektakl zapewnił
świetną zabawę wszystkim, nie tylko
dzięki fantastycznej grze aktorów, lecz
również błyskotliwym żartom, zwrotom akcji i zaskakującemu finałowi
sztuki. Dzień ten na długo zapisze się
w naszej pamięci również dlatego, że
jako jedyni spośród zgromadzonych
widzów mieliśmy możliwości uzyskania autografów od aktorów spektaklu
oraz uwiecznienia tego niezwykłego
spotkania na wspólnym zdjęciu, za co
jesteśmy im bardzo wdzięczni.
WTZ Kodeń
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II Półmaraton

Podziękowanie
Dyrektora Generalnego
Służby Więziennej

„Do Ciebie Matko biegnę…”
Wszyscy, którzy biegają, których nie przeraził
dystans 21 km, i którym Matka Boża jest bliska
spotkali się 12.10.2014 r. w Małaszewiczach, by
wziąć udział w II edycji Półmaratonu „Do Ciebie
Matko biegnę…”. Ideą przyświecającą II Półmaratonowi była promocja aktywności fizycznej i
zdrowego stylu życia, a także pielgrzymowanie do
Królowej Podlasia. Organizatorami imprezy była
Gmina Terespol i Gminny Ośrodek Kultury, którzy zagwarantowali piękną trasę, bajkowe krajobrazy, jak również zmaganie się ze swoimi słabościami.
Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą świętą w
kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w
Małaszewiczach. Trasa biegu wiodła przez drogi
gminne w Małaszewiczach oraz powiatowe przez
Zastawek, Kożanówkę i Kopytów.
Nagrodą
za
ukończenie
biegu
był pamiątkowy medal, szczególne błogosławieństwo oraz dar Eucharystii we wszystkich intencjach uczestników półmaratonu. Pierwszym trzem
zawodnikom, którzy pojawili się na mecie, przygotowano niespodziankę w postaci upominków.
Atmosfera oraz aura jaka panowała podczas biegu
niewątpliwie przyczyniła się do tego, że bieg
ukończył każdy z 41 startujących zawodników.
Wszystkim biegaczom serdecznie dziękujemy za
udział, gratulujemy wytrwałości i zapraszamy na
III odsłonę w przyszłym roku.
Organizatorzy II Półmaratonu „Do Ciebie
Matko biegnę…” również serdecznie dziękują za
pomoc przy zabezpieczeniu imprezy służbom
mundurowym Policji, gminnym służbom OSP,
Pani Grażynie Patejuk za zabezpieczenie medyczne oraz za pomoc przy organizacji Pani Małgorzacie Sowie Dyrektor Zespołu Szkół im. Kornela
Makuszyńskiego w Małaszewiczach, ks. Krzysztofowi Pawłowskiemu za Mszę świętą w intencji
pielgrzymów oraz błogosławieństwo, jak również
jadłodajni „U Oblatów” w Domu Pielgrzyma w
Kodniu, gdzie uczestnicy mogli posilić się bezpośrednio po biegu.
Jaszczuk M.

Dnia 24
października
2014 r. Pani
Eugenia Zając
obchodziła setną
rocznicę urodzin.
Tego
dnia
dostojna jubilatka
spotkała
się
z najbliższą rodziną - Państwem Kupryś,
nie zabrakło również władz Gminy
Kodeń, którą reprezentowali Pan Wójt
Ryszard Zań, Pani Sekretarz Halina
Szkodzińska oraz pracownik Urzędu

Setne urodziny Pani Eugenii
Stanu Cywilnego Pani Danuta Buraczyń- uroczystość w blisko 30-letniej historii
ska.
Domu Pomocy Społecznej w KosomłoŻyczenia kolejnych stu lat życia, tach .
zdrowia i wszelkiej pomyślności złożyli
również mieszkańcy i pracownicy Domu
Pomocy Społecznej w Kostomłotach.
Aby uświetnić obchody tak doniosłego
święta mieszkańcy Domu przygotowali
występy artystyczne oraz słodki poczęstunek. Pani Eugenia, emerytowana
nauczycielka jest mieszkanka Domu
od niemal dwudziestu lat. To pierwsza
i miejmy nadzieję, ze nie ostatnia taka
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Pasowanie na przedszkolaka
Dnia 18 listopada 2014 r. w Przedszkolu
Samorządowym w Kodniu odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania
zaproszonych gości przez Przewodniczącą
Rady Rodziców – panią Katarzynę Kałużyńską. Następnie każda z grup przedstawiła
przygotowaną wspólnie z wychowawcami
krótką prezentację. Po części artystycznej
nastąpiło Uroczyste Pasowanie przedszkolaków przez zaproszonych gości, m. in. Dyrek-

tora ZPO w Kodniu – Pana Jacka Malarskiego, p. Wójta – Ryszarda Zania, ojca Bernarda
Briksa OMI i księdza Jana Grajko, oraz
wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów.
Punktem kulminacyjnym tej Uroczystości
był ogromny tort – niespodzianka przygotowany przez Rodziców.
Imprezę zakończyła wspólna zabawa
połączona z poczęstunkiem przygotowanym
przez Radę Rodziców.
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Ekologiczne
szamba
przydomowe
Miło nam poinformować,
iż została podpisana umowa
na kolejny projekt realizowany przez Gminę Kodeń.
W r a ma c h d z i a ł a n i a
„Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 zostanie wybudowanych 108 szt. oczyszczalni ścieków z drenażem
rozsączającym z budynków
mieszkalnych w miejscowościach: Dobratycze, Dobromyśl, Elżbiecin, Okczyn,
Olszanki, Kąty, Kodeń I,
Kodeń III, Kostomłoty I,
Kopytów, Kopytów Kolonia, Kożanówka, Szostaki,
Zabłocie, Zabłocie Kolonia,
Zagacie.
Obecnie Urząd jest na
etapie ogłaszania przetargów. Realizacja projektu w
całości zastanie zakończona
30.06.2015 r.
UG

Dzień Edukacji Narodowej
tym roku Dzień Edukacji
Narodowej w Zespole Placówek
Oświatowych w Kodniu
obchodzony będzie 7 listopada.
Uroczystość połączona będzie
ze świętem patrona
Gimnazjum Jana Sapiehy.
W

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest
polskim świętem państwowym oświaty
i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy
ustawy — Karta praw i obowiązków
nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. Nr 16,
poz. 114) pod nazwą Dnia Nauczyciela,
a następnie w 1982 r. przemianowane
na Dzień Edukacji Narodowej (Dz. U.
z 1982 r. Nr 3, poz. 19 z późn. zm.).

Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była
pierwszym ministerstwem oświaty
publicznej w Polsce. Komisja ta została
powołana z inicjatywy króla polskiego
Stanisława Augusta Poniatowskiego
na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego
z dnia 14 października 1773 r.
Zgodnie z zapisami ustawy dzień
ten jest dniem wolnym od zajęć
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lekcyjnych dla wszystkich pracowników oświaty: „W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
14 października każdego roku,
obchodzony będzie Dzień Edukacji
Narodowej. Dzień ten uznaje się
za święto wszystkich pracowników
oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”. Oczywiście, z tego powodu jest
to święto lubiane nie tylko przez
nauczycieli, ale również przez uczniów.
Tradycyjnie w ramach podziękowania nauczycielom za ich trud włożony
w edukację i wychowanie uczniowie
składają im podziękowania i życzenia
oraz często obdarowują symbolicznymi
prezentami np. kwiatami lub słodyczami). Często z tej okazji przygotowywane są również specjalne występy
artystyczne uczniów.
Źródło: www.kalendarzswiat.pl
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Gmina Kodeń – Aktywne Miejsce dla Niepełnosprawnych
Od lipca br. Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych
„Jedność”
w Kodniu realizuje kolejny projekt
w ramach zadania publicznego pod nazwą: Działalność na rzecz integracji
i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, realizowanego i współfinansowanego w ramach Programu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2014r.
To zadanie publiczne pt. „GMINA KODEŃ – AKTYWNE MIEJSCE DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH” ma na
celu dążenie do poprawy integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza do osób przewlekle
psychicznie chorych i upośledzonych
umysłowo, a także ich rodzin. Projekt
ma na uwadze m.in. integrację tych
osób ze środowiskiem, jak również
zmianę sposobu postrzegania osób
z niepełnosprawnością w środowisku
lokalnym, na terenie: Gminy Kodeń
i przyległych gmin, powiecie bialskim,
województwie lubelskim, kraju.
Na zakres realizacji zadania
publicznego złożyły się do tej pory
następujące działania: napisanie scenariusza do sztuki teatralnej pt. „Brühl –
meandry natury ludzkiej”, próby teatralne przygotowujące niepełnosprawnych
aktorów do sfilmowania poszczególnych scen sztuki, nawiązanie współpracy ze specjalistami z dziedziny fotografii i psychologii oraz przygotowywanie
kostiumów i scenografii.
We wrześniu odbyły się zajęcia z zakresu logopedii i usług
artystycznych z Sylwią Maszewską –
aktorką, solistką – śpiewaczką, pedagogiem śpiewu, logopedą i muzykoterapeutą. Na co dzień prowadzi ona zajęcia
z rehabilitacji mowy w afazji, rehabilitację jąkania, zajęcia z emisji głosu,

rehabilitację głosu i oddechową.
W warsztatach brały udział osoby niepełnosprawne z terenu gminy Kodeń,
przyległych gmin w tym uczestnicy
z Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowisko wego Do mu Samopomocy
w Kodniu tworzący grupę teatralną
„Perły Życia”. Sylwia Maszewska
w kolejności przeprowadzała: ćwiczenia mające na celu zwiększenie wyrazistości słowa i precyzję wypowiedzeń
(dykcja); ćwiczenia podparcia oddechowego dla uzyskania nośności i skali
głosu oraz osadzenia w rezonatorze
zanosowym dla poprawienia barwy,
wzbogacenia gęstości i piękna brzmienia głosu. Odbyła się nauka posługiwania prawidłowym torem oddechowym,
wydłużanie fazy wydechowej, posługiwanie się frazą słowną – legato, właściwą intonacją w wyrazie i zdaniu. Osoby
z niepełnosprawnością uczyły się
również właściwego sposobu interpretacji tekstów zależności od treści wypowiedzi, przekazu emocji związanej ze
stylem wypowiedzi, a także kulturą
przekazu żywego słowa. Miały miejsce
konsultacje dla amatorskiej grupy
teatralnej dotyczące przygotowywanej
sztuki pt. „Brühl – meandry natury
ludzkiej” oraz ćwiczenia związane
z przekazem treści, emocji i relacji
między postaciami scenicznymi.
W kolejności został ogłoszony, przeprowadzony i rozstrzygnięty
konkurs plastyczny na plakat pt.
„Gmina Kodeń – aktywne miejsce dla
niepełnosprawnych”, a skierowany był
do dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Kodeń. Wykonane prace były bardzo
ciekawe i wyraźnie pokazały, że osoby
z niepełnosprawnością na dobre zajęły
miejsce w sercach i świadomości
młodszych przedstawicieli
lokalnej
społeczności.

Następnym działaniem
w ramach zadania publicznego pt.
„Gmina Kodeń - aktywne miejsce dla
niepełnosprawnych” było zorganizowanie wyjazdu do muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.
Pozwolił on osobom z niepełnosprawnością na obcowanie z kulturą
w największym znaczeniu tego słowa
oraz poszerzył ich wiedzę historyczno –
literacką. Uczestnictwo w lekcji muzealnej poświęconej poznaniu okoliczności powstania i znaczenia powieści pt.
„Brühl” dostarczyło niepełnosprawnym
mnóstwo wrażeń. Została przybliżona
postać Józefa Ignacego Kraszewskiego
– autora utworu, na podstawie którego
powstaje sztuka teatralna i jej ekranizacja. Obecnie trwają próby teatralne
i nagrania do sztuki pt. „Brühl – meandry natury ludzkiej”, w których biorą
udział osoby niepełnosprawne z terenu
powiatu bialskiego – grupa teatralna
„Perły Życia” składająca się z uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Kodniu.
Realizowanie zadania publicznego pt. „GMINA KODEŃ – AKTYWNE MIEJSCE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH” w zakresie udzielania
wsparcia osobom z niepełnosprawnością psychiczną stwarza bardzo korzystne warunki dla rozwoju artystycznego
i kulturalnego tych jednostek. Podnosi
ich poczucie wartości, sprawia, że czują
się przydatni w społeczeństwie oraz
mobilizuje do wytrwalej pracy dającej
im moc satysfakcji i osobistego zadowolenia. Czyni ich ludźmi aktywnymi,
którzy mierzą się z własnymi ograniczeniami, podejmując wyzwania z jakimi nie zawsze poradziłyby sobie osoby
sprawne…

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„JEDNOŚĆ” Kodeń
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Beata Kupryś
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Spotkanie z pieśnią i poezją w GCKSiT
„ Jej Was zawierzam !!
Ona niech wspiera Was Wszystkich
i zawsze”

Święty Jan Paweł II

Takimi słowami 26 października w Gminnym Centrum
Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu rozpoczęły się X Jubileuszowe Powiatowe Kodeńskie Spotkania z Poezją i Pieśnią
Maryjną poświęcone pamięci Świętego Jana Pawła II.

Na nowej scenie Domu Kultury stanęło 147 osób
w 18 występach. Chóry /Chór z Parafii Św. Elżbiety Węgierskiej
z Konstantynowa, Chór Parafialny z Kodnia/, Schola Młodzieżowa
z Kodnia, zespoły /Zespół „Pogodna Jesień” z Konstantynowa, Zespół
Śpiewaczy działający przy GCKSiT w Kodniu, Zespół „Kwiatuszki”
z Konstantynowa, Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Zabłocia/, soliści
i recytatorzy: Krystyna Krótkiewicz, Aleksandra Sacharczuk, Anna
Kowaluk, Anna Litwiniuk , Julia Łągwa, Katarzyna Huk, Justyna
Witkowska, Tomasz Winiarek, Patrycja Filipek, Michał Sacharczuk,
Łukasz Gawryluk.
Tradycyjnie po przywitaniu Gości i uczestników Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu
wraz z uczestnikami, opiekunami i instruktorami złożyli
kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem Świętego Jana
Pawła II na kodeńskiej Kalwarii.
Piękne wykonania Maryjnych pieśni i interpretacje

twórczości Świętego
Jana Pawła II usłyszała
zgromadzona licznie
publiczność. Wśród
zasłuchanych
w artystyczne wykonania byli Starosta Bialskiego Powiatu
Tadeusz Łazowski,
Wójt Gminy Kodeń
Ryszard Zań,
Sekretarz Gminy Kodeń
Halina Szkodzińska,
Ojcowie Oblaci Kodeńskiego Sanktuarium,
Dyrektorzy Domów
Kultury, Nauczyciele,
Wychowawcy, Instruktorzy, Rodzice i licznie
zgromadzona lokalna
społeczność.
Każdy występ był nagradzany przez publiczność wielkimi
brawami, a przez organizatorów dyplomami i jubileuszowymi
statuetkami. Organizatorzy zapewnili artystom i ich opiekunom ciepły posiłek.
Dyrektor GCKSiT w Kodniu
Piotr Skolimowski

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).
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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 od godz. 18:00 dla osób współuzależnionych.

Terapeuta prowadzący Tadeusz Dudziński.
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
z zakresu rękodzieła, bukieciarstwa, krawiectwa, techniki

powstają prace

decoupag’e oraz filcowania.

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

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
internetowej dla osób pokrzywdzonych http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/.

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

