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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
Szanowni Państwo w godzinach od 10.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy Kodeń możliwe będzie
wypełnienie i przesłanie rozliczenia rocznego drogą elektroniczną. Udostępnione
„Dobre bo Bialskie” będzie stanowisko komputerowe oraz pełnić będą dyżur pracownicy Urzędu
Gminy przeszkoleni przez pracowników Urzędu Skarbowego, udzielający
instruktażu z zakresu sposobów wypełniania i przesłania dokumentów
Spotkanie
podatkowych drogą elektroniczną.
noworoczne
Do wypełniania i przesłania rozliczenia rocznego PIT-37 niezbędne
są następujące dokumenty:
„Jest taki dzień…” - informacje o osiągniętych w 2013 roku dochodach (dokumenty PIT-11,
PIT-11A lub PIT-40A, PIT-8C);
- zeznanie PIT-37 za rok 2012 (informacja o wysokości osiągniętych przychodów
Prośba o pomoc
w 2012 roku jest niezbędna do podpisu i wysyłki deklaracji elektronicznej)
W przypadku korzystania z ulg podatkowych:
Kiermasze
- ulgi na dzieci– numer PESEL dziecka/dzieci lub imię, nazwisko, datę urodzenia;
Świąteczne
-ulgi z tytułu użytkowania sieci – dokumenty potwierdzające zakup usług
internetowych.

XIII Gminny
przegląd grup
i zespołów
kolędniczych
Mikołajki
Nowości
w Bibliotece
Ogłoszenia

Wójt Gminy Kodeń

Grupa Teatralna „Perły Życia” z Kodnia otrzymała
statuetkę „Dobre, bo Bialskie”
Dnia 10 stycznia bieżącego roku, już po raz czternasty, zostały przyznane
przez Starostę Bialskiego Tadeusza Łazowskiego wyróżnienia DOBRE, BO
BIALSKIE. Tę prestiżową nagrodę otrzymuj przedsiębiorcy, firmy, instytucje,
podmioty, i osoby prywatne, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju
gospodarczego, promocji powiatu bialskiego oraz miały szczególne osiągnięcia
i włączały się aktywnie w życie lokalnych społeczności.
To szczególne wydarzenie nabrało dużego znaczenia dla Gminy Kodeń
z powodu otrzymania nagrody DOBRE, BO BIALSKIE przez grupę teatralną „Perły
Życia” składającą się z uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kodniu. Z ogromną przyjemnością i satysfakcją
odbieraliśmy wyróżnienie, na które zasłużyli nasi niepełnosprawni . Działalność
artystyczno – kulturalna grupy „Perły Życia” stała się znana nie tylko na terenie
gminy Kodeń, ale również w powiecie bialskim i poza nim.
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Efekty ich pracy od 2010 – 2013 roku zasługują na
szczególną uwagę. W 2010 r. „Perły Życia” prezentowały przedstawienie literacko – instrumentalno –
wokalne, pt. „Quo vadis Domine?” na: IV
Nadbużańskim Integracyjnym Festiwalu Muzycznym i Niedzieli Klimatu Nadbużańskiego
w Kodniu, Cukierni „Chmielewski” w Lublinie, III
Włodawskich Integracyjnych Spotkaniach Teatralnych. Nasi niepełnosprawni angażują się w przedsięwzięcia o różnorodnym charakterze. W 2011 r.
grupa teatralna „Perły Życia” brała udział w przygotowaniach, nagraniach i zdjęciach do inscenizacji stylizowanej na historyczną „To deń Nadbużański”, ukazującej historię początków powstania miejscowości Kodeń. Niepełnosprawni i mieszkańcy gminy odtwarzali
postacie rycerzy litewskich z XIII w.
Inscenizacja została wykorzystana w filmie „Kodeń 500 lat”, prezentowanym mieszkańcom gminy Kodeń na
obchodach 500 – lecia miejscowości.
W 2012 r. grupa „Perły Życia” została zaangażowana w obchody dwusetnej rocznicy urodzin
wielkiego pisarza Józefa Ignacego Kraszewskiego, którego efektem był kostiumowy film na podstawie jego
powieści pt. „Hrabina Cosel”(można go obejrzeć na: youtube – „Hrabina Cosel” – filmowa adaptacja powieści
J.I. Kraszewskiego, Perły Życia) Osoby niepełnosprawne wcieliły się w postacie z epoki Augusta II Mocnego.
Konsekwencją tej inicjatywy było promowanie w 2013 r. filmu i osiągnięć niepełnosprawnych na terenie
powiatu bialskiego: w placówkach dla osób starszych i niepełnosprawnych w Kodniu, Kostomłotach
i Zalutyniu, Bialskim Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, Zakładzie Karnym Oddział Zewnętrzny
w Zabłociu, Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu, Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego
w Małaszewiczach, młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi oraz poetce Annie Elżbiecie
Zalewskiej – prezes Fundacji Literackiej w Poznaniu.
Realizacja tego zadania publicznego sprawiła, że powstał spektakl muzyczno –literacko – taneczny
„Hrabina Cosel” prezentowany przez „Perły Życia” na VII Nadbużańskim Integracyjnym Festiwalu
Muzycznym w Kodniu – ważnej uroczystości, podczas której ma miejsce przegląd artystycznych dokonań
osób niepełnosprawnych z placówek z terenu województwa lubelskiego.
Grupa teatralna wystąpiła w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Aktywizacja Osób z Niepełnosprawnością” ze spektaklem, pt. „Hrabina
Cosel”. Korzystając z zaproszenia Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
w Poniatowej grupa teatralna „Perły Życia” uczestniczyła w XV Jubileuszowym Przeglądzie Małych Form
Teatralnych w Opolskim Centrum Kultury w Opolu Lubelskim. Tam również wystawiła wymieniony
spektakl. „Perły Życia” otrzymały także wyróżnienie na „Gali Aktywnych i Solidarnych 2013” w kategorii:
Nauka, Kultura i Sztuka – Najbardziej Aktywne Osoby z Niepełnosprawnością zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Grupa teatralna ma również
w swoim repertuarze cykliczne prezentacje o charakterze: literackim, muzycznym, tanecznym i wokalnym
(z okazji Dni Seniora, letnich festynów i spotkań integracyjnych).
Ci wyjątkowi ludzie, którzy na co dzień zmagają się z różnymi ograniczeniami i niepełnosprawnością
pokazują, że jeśli się ma odpowiednią motywację, pasję tworzenia oraz pragnienie osobistego rozwoju można
osiągnąć bardzo wiele… Kiedy połączy się to ze wsparciem życzliwych ludzi o otwartych sercach stworzy się
jeszcze więcej… Sięgną po to, co z pozoru niemożliwe… I najważniejsze – nasze Perły –
podbudują poczucie własnej wartości, poczują się potrzebne, zyskają większą wiarę swoje możliwości
i akceptację społeczeństwa, w którym mają prawo godnie żyć.
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Przyznanie tej cennej nagrody przez Kapitułę DOBRE, BO BIALSKIE aktywnie pracującym osobom
niepełnosprawnym stanowi wyraźny dowód wrażliwości i życzliwości oraz największej akceptacji wobec
nich. Pozwala żywić przekonanie, że nawet najsłabsi członkowie lokalnej społeczności dzięki własnemu
uporowi, samozaparciu i niezłomności mogą zawalczyć o akceptację i zachowanie własnej tożsamości.
Beata Kupryś

Spotkanie noworoczne
Początek roku to dobry czas na podejmowanie nowych przedsięwzięć, snucie planów i zdobywanie
motywacji do ich realizacji. Jest to też czas podsumowań i nowych nadziei, szczególnie jeśli ubiegły rok
wspomina się dobrze, a rok 2013 był dość przychylny dla Gminy Kodeń.
Inwestycje Gminy przekroczyły wartość
3,5 mln zł, wśród nich nalazły się:
- zakup samochodu strażackiego i 2 łodzi
motorowych (Projekt: „Poprawa systemu
bezpieczeństwa ekologicznego w Gminie
Kodeń poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy”);
- remont byłej szkoły w Kopytowie - obecnie świetlica wiejska (Projekt
w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi”, tytuł: Remont budynku po byłej
szkole podstawowej z przeznaczeniem na
świetlicę wiejską i miejsca noclegowe”)
- realizacja sieci wodociągowej Dobromyśl – Olszanki 15 km;
- wykonanie chodnika przy ul. Szkolnej i Terespolskiej;
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Szkolnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zastodolną
i ul. Terespolską;
- utwardzono gruzbetonem ok. 740 mb dróg gminnych w m. Dobromyśl, Zabłocie, Zabłocie Kol. Zalewsze,
Zagacie, Kąty, Kopytów Kolonia;
- wykonano 971 mb utwardzenia drogi gminnej w m. Kodeń III podbudową betonową;
- wykonano 220 mb utwardzenia ul. Zastodolnej podbudową betonową;
- wykonano remont budynku Ośrodka Zdrowia;
- rozbudowano świetlicę wiejską w Dobratyczach o zaplecze kuchenne i sanitarne;
Również w 2013 r. podpisano umowę na kapitalny remont 11 przepompowni ścieków oraz zakup
ciągnika z wozem asenizacyjnym (w ramach programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich
i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej”). Będzie to z pewnością dobry początek dla następnych działań zaplanowanych na 2014 rok,
o których podczas spotkania noworocznego rozmawiali przedstawiciele władz lokalnych, duchowni oraz
zaproszeni goście. Czas wspólnie spędzony był okazją do celebrowania świątecznego okresu, uczestnicy
WTZ i ŚDS, przedstawiając poruszającą inscenizację pt. „Czwarty Król” oraz Chór Zespołu Placówek
Oświatowych zaprezentował kolędy. Podczas spotkania zaprezentowano ubiegłoroczne osiągnięcia Gminy,
w tym zdobyte nagrody oraz wydane publikacje. Nie zabrakło również miłych, noworocznych upominków,
przygotowanych przez Wójta Gminy Kodeń oraz Pana Mariusza Kiczyńskiego.
UG Kodeń
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„Jest taki dzień …”
Okres przedświąteczny jest szczególnym czasem dla wszystkich, szczególnie dla
podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej i
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kodniu. Z niekrytą radością oczekują Oni na
organizowane każdego roku uroczyste spotkanie wigilijne gromadzące wszystkich uczestników, rodziców, opiekunów oraz
zaproszonych gości. Tegoroczne spotkanie
przypadło na dzień 18 grudnia i odbyło się
w Gminnym Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki.
Swoją obecnością uświetnili uroczystość zaproszeni goście : Wójt gminy - Ryszard Zań, Kierownik
GOPS Grażyna Witkowicz, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki –Piotr Skolimowski,
mjr Sławomir Stańczuk, O. Bernard Briks, ks. Jan Grajko, Barbara Kałużyńska. Wszystkich zebranych
gorąco powitała Kierownik WTZ Edyta
Wojciechowska. Pan Wójt podkreślając
wyjątkowy charakter spotkania złożył
najszczersze życzenia.
Jasełka, pt. „Czwarty Król”
zaprezentowane przez uczestników WTZ
i ŚDS wprowadziły zgromadzonych
w wyjątkowy nastrój świąt odkrywając
tajemnicę Bożego Narodzenia. Świąteczny
klimat podkreślił również zaprezentowany
przez podopiecznych koncert kolęd
i pastorałek. Dzień ten stał się okazją do
wyróżnień. Marta Pomorska – Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy ogłosiła zwycięzcę konkursu na Uczestnika Roku 2013. Został nim
Roman Kuźmicz. Drobnymi upominkami uhonorowano także przybyłych gości z zaprzyjaźnionych placówek. Wyjątkowy charakter spotkania podkreśliło przełamanie się opłatkiem (symbolem zgody i pojednania) połączone ze wzajemnym składaniem sobie
życzeń. Ku radości wszystkich zgromadzonych
tego dnia przybył
również z ogromnym workiem prezentów
Św. Mikołaj i przy wsparciu Wójta - Ryszarda
Zania wszystkim podopiecznym wręczył prezenty.
Justyna Kamińska
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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 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.pomagamantosiowi.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

5

STR.

6

MIESIĘCZNIK

INFORMACYJNY

GMINY

KODEŃ

Kiermasze Świąteczne
Przed Świętami Bożego Narodzenia zostały zorganizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej kiermasze świąteczne
prezentujące prace artystyczne uczestników placówki. 10 grudnia
mieszkańcy Sławatycz mogli podziwiać rękodzieło artystyczne
podopiecznych . Wśród prac znalazły się między innymi stroiki,
kartki ozdoby choinkowe, biżuteria, wyroby z papierowej wikliny
i wiele innych pięknych dzieł . Kiermasze odbyły się 11 grudnia
w Tucznej i 12 grudnia w Piszczacu. Wdzięczni jesteśmy władzom
za udostępnienie nam pomieszczeń potrzebnych na zorganizowanie wystaw naszych prac. Dochód ze
sprzedaży prac zostanie przekazany na potrzeby osób niepełnosprawnych .
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.
WTZ Kodeń

XIII Gminny przegląd grup i zespołów kolędniczych
„ Kolędujmy Wszyscy Wraz”
W dniu 12.01.2014 r. w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu odbył się przegląd,
w którym wzięły udział dzieci i młodzież (w różnych kategoriach wiekowych) prezentując wybrane przez
siebie kolędy i pastorałki.

Wśród nich znalazły się :
- Tomasz Winiarek,
- Natalia, Drobczuk,
- Maria Wołosik,
- Katarzyna Huk,
- Klaudia Martyniuk,
- Zofia Woźna, Łukasz Lisek (WTZ Janowica ).
Podczas uroczystości przedstawione zostały także jasełka, które
publiczność przyjęła z dużym aplauzem.

Wyróżnione zostały następujące grupy:
- Warsztaty Terapii Zajęciowej z Janowicy
- Grupa teatralna „Perły Życia” – Warsztat Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy
z Kodnia,
- Zespół Śpiewaczy z Kodnia -„Po Kolędzie”.
- przedstawienie pt. „Nasza szopka” zaprezentowane przez Panie z Dobromyśla.

Swoje talenty muzyczne zaprezentowały przybyłym
gościom następujące zespoły:
- „Jarzębina” z Zabłocia,
- Zespół śpiewaczy z Kostomłot wraz z akompaniatorem,
- Chór Zespołu Placówek Oświatowych z Kodnia
Na zakończenie organizatorzy wręczyli uczestnikom upominki
i dyplomy. Wszyscy uczestnicy skorzystali z gorącego poczęstunku
w postaci swojskiego rosołu i regionalnego bigosu przygotowanego
przez pracowników Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki
w Kodniu.
Piotr Skolimowski
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Mikołajki
Jak każdego roku, tak i w tym także, 6 grudnia uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu
Samopomocy odwiedziła Pani Barbara Kałużyńska, która przybyła
z prezentami od Św. Mikołaja. Wszyscy zostali obdarowani
słodkimi upominkami. Tego dnia swoją obecnością zaszczycili
wszystkich : Wójt Gminy Kodeń-Ryszard Zań oraz Pani Sekretarz –
Halina Szkodzińska, którzy na ręce Pani Kierownik Warsztatu
Terapii Zajęciowej –Edyty Wojciechowskiej oraz Pani Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy- Marty Pomorskiej wręczyli upominki, w formie kalendarza na
Nowy Rok 2014, do przekazania wszystkim podopiecznym obu placówek. Za wszystkie podarunki
serdecznie dziękujemy.
WTZ Kodeń

Nowości w bibliotece publicznej Gminy Kodeń
Rok 2013 był rokiem bardzo pomyślnym dla biblioteki oraz czytelników.
Do Biblioteki Publicznej Gminy Kodeń trafiło bowiem ponad 400
nowych pozycji książkowych. 59% nowości zostało z finansowanych
z budżetu Urzędu Gminy, 7,3% są to dary, które biblioteka otrzymała
od stowarzyszeń, fundacji
oraz osób prywatnych, 33,7% zostało
zakupionych z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wszystkie nowości wydawnicze w grudniu 2013 roku trafiły do rąk
czytelników i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Płeć piękna
preferuje książki Katarzyny Michalak, Danielle Steel („Zwycięzcy”, „Po kres czasu” ),Moniki Szwaji
„Anioł w kapeluszu” czy też Judi Picoult „To co zostało”. Nie mniejsze zainteresowanie wzbudzają
romanse historyczne Lorentz Iny; Philippa Gregory czy też francuskiej pisarki Benzoni Juliette. Na półce
stoją pozycje książkowe z serii „Pisane przez życie”. Z polskiej literatury kobiecej zainteresowaniem się
cieszą książki Grażyny Jaromin-Gałuszko: Manueli Gretkowskiej: Małgorzaty Adamczyk – Gutowskiej
oraz Marii Ulatowskiej. Po powieści sensacyjne, przygodowe, kryminały ,thrillery oraz literaturę faktu
sięgają panowie. Do najbardziej popularnych należą dzieła dzieła Dana Browna „Inferno”, Simona
Becketta : „Chemia śmieci”, „Szepty zmarłych”, „Zapisane w kościach”, „Wołanie grobu” oraz najnowsza „Rany kamieni”. Wielkim zainteresowaniem cieszą się książki polskich pisarzy i prozaików, na
przykład Andrzeja Pilipiuka, Jana Grzegorczyka piszącego o duchowości i wierze. Czytelnicy sięgają
też po dzieła Zbigniewa Domino: „Syberiada Polska”, „Czas kukułczych gniazd”, „Młode ciemności”,
„Tajga”. Wypożyczają również literaturę dotyczącą historii naszego regionu np. ”Kodeń w okresie
Powstania Styczniowego (1863-1864)” Jarosława Onyszczuka wydana w 2013 roku. Najmłodszych
czytelników można uszczęśliwić każdą nową bajeczką . W roku ubiegłym 45% nowo zakupionych książek
to literatura dla dzieci i młodzieży. Grupa starszych dzieci i młodzież gimnazjalna czyta zazwyczaj lektury
szkolne. Trzeba zauważyć ,że jest liczne grono młodzieży, którym czytanie sprawia ogromną
przyjemność. O tych czytelnikach biblioteka nie zapomina i stara się sprostać ich wymaganiom. Cieszy
fakt, iż w roku 2013 Biblioteka Publiczna Gminy Kodeń odnotowała wzrost czytelnictwa. Biblioteka
bierze udział w III Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek i uczestniczy w cyklu szkoleń, które mają na celu
wskazać najbardziej skuteczne metody funkcjonowania biblioteki w lokalnej społeczności. Z tego też
powodu niejednokrotnie biblioteka musi być zamknięta.
Prosimy jednak o wyrozumiałość .
Wanda Kopczyńska

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 w rodzinie,
- 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
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 !!!
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.

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

