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 Organizatorzy, jak co 

roku, przygotowali dla 

uczestników imprezy 

wiele atrakcji.  
  

 Pod hasłem „Pożegnanie 

wakacji” 14 września 2014 

roku mieszkańcy gminy  

Kodeń bawili się na imprezie 

plenerowej zorganizowanej  

w  r a ma c h  p r o j e k t u : 

„Organizacja imprez kultural-

nych pn. Cztery pory roku” 

w s p ó ł f i n a n s o w a n e g o  

w ramach Programu Obsza-

rów Wiejskich na lata 2007- 

2013, oś 4, „ Leader”, Działa-

nia 413 „ Wdrażanie lokal-

nych strategii rozwoju”.  

Podczas imprezy dopisała 

piękna, słoneczna pogoda, 

nie zabrakło również wspa-

niałych atrakcji. Na najmłod-

szych uczestników czekały 

m. in. darmowe dmuchane 

zjeżdżalnie, basen z piłkami, 

byk rodeo i trampolina.  

Dodatkowo każdy mógł sko-

rzystać z warsztatów cera-

micznych, plastycznych,  

wiklinowych oraz rzeźbiar-

skich, by móc wykazać się 

swoimi zdolnościami manu-

alnymi i kreatywnie spędzić 

czas. Podczas spotkania  

przeprowadzony został m.in. 

konkurs na: „Najlepsze  

wystawowe stoisko w kate-

gorii produktów regional-

nych”. W konkursie udział 

wzięły Sołectwa: Dobratycze, 

Kopytów, Okczyn, Elżbiecin, 

Kąty, Zagacie, Dobromyśl, 

Olszanki oraz Klub Środowi-

skowy z Zabłocia. Komisja 

konkursowa, która oceniała 

ofertę według najciekawszej 

aranżacji prezentowanych 

produktów, jakości i estetyki 

oraz atrakcyjności prezenta-

cji, zwycięzcami ogłosiła 

Klub Środowiskowy z Zabło-

cia. Na wszystkich uczestni-

ków konkursu czekały nagro-

dy. Kolejne konkursy były  

p rzepro wadzone  przez 

KRUS, Pana Mariusza  

Kiczyńskiego, który repre-

zentował Nadleśnictwo  

Chotyłów, oraz Stowarzysze-

nie Inicjatyw Społecznych 

„Jedność”. Nastąpiło również 

rozstrzygnięcie konkursu na 

najpiękniejszy ogród, balkon 

na terenie gminy Kodeń. 

Wszyscy uczestnicy konkur-

sów zostali obdarowani 

atrakcyjnymi nagrodami. 

Podczas imprezy na kodeń-

skiej scenie wystąpił białoru-

ski zespół ludowy „Bursztyn” 

z Kobrynia, a wszystkich 

zebranych rozbawił do  

łez kabaret „Bajeczka”  

z Białegostoku. Organizato-

rzy spotkania pragną bardzo 

serdecznie podziękować 

wszystkim, którzy wnieśli 

swój wkład w jego przygoto-

wanie. Żywe zainteresowanie 

jakim cieszyło się niedzielne 

przedsięwzięcie wskazuje, iż 

istnieje ogromna potrzeba 

podobnych imprez w przy-

szłości.  
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 Zaszczytne pierwsze 

miejsce, na arenie wojewódz-

kiej w konkursie organizowa-

nym dla osób niepełnospraw-

nych, zdobyły: Edyta Magier  

i Bożena Łupawska pracą  pt. 

„Piękno natury”, wykonaną 

pod kierunkiem Marii Korze-

niewskiej. 
 12 września 2014 r. w siedzibie 

Warsztatu Terapii  Zajęciowej  

w Kodniu odbyło się uroczyste  

wręczenie nagród laureatów XII  

edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego „ Sztuka Osób Niepeł-

nosprawnych 2014’’ , który skierowa-

ny był do uczestników warsztatów 

terapii zajęciowej, uczestników środo-

wiskowych domów samopomocy oraz 

niepełnosprawnych mieszkańców  

domów pomocy społecznej. 

 Tegorocznym hasłem przyświeca-

jącym wszystkim biorącym udział  

w rywalizacji było „ Piękno natury”. 

Wyrazić można je było w następują-

cych kategoriach: rysunek i grafika, 

tkanina i aplikacja, malarstwo i witraż, 

rzeźba kameralna i płaskorzeźba. 

 W kategorii tkanina i grafika  

I miejsce w woj. lubelskim zajęła  

praca uczestniczek WTZ Kodeń Edyty 

Magier i Bożeny Łupawki zatytułowa-

na „Szum potoku”, która powstała pod  

kierunkiem instruktora tejże placówki 

Pani Marii Korzeniewskiej. 

 Najbardziej ekscytującym momen-

tem dla wszystkich podopiecznych 

WTZ Kodeń było odebranie nagród  

z rąk przedstawicieli lubelskiego  

oddziału PFRON – Ryszarda Dadosa  

oraz  Iwony 

Osmałek. 

 Dyplomy otrzy-

mali również 

biorący udział  

w eliminacjach 

uczestnicy WTZ 

w Kodniu : Artur 

Dżaluk, Beata 

Tycyk, Krzysztof 

Rabczuk, Miro-

sława Ignatiuk, 

Agnieszka Bro-

dacka, Krzysztof 

P i e r e p i e k a r z , 

Anna Jankowska. 

 Tę doniosłą uroczystość uświetnili 

swoją obecnością: Wójt Gminy  

Kodeń – Ryszard Zań, Sekretarz – 

Halina Szkodzińska oraz Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej Grażyna Witkowicz. 

 Wszyscy z dumą i podziwem  

gratulowali zwycięzcom, życząc  

dalszych sukcesów. 

 Tę ważną chwilę upamiętniono 

wspólnym zdjęciem. 

WTZ  
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I miejsce uczestniczek Warsztatu Terapii Zajęciowej 

Dożynki gminno-parafialne  

J 
ak co roku, z początkiem wrze-

śnia, na Kodeńskiej Kalwarii  

obchodzimy  dożynki gminno-

parafialne. Uroczystości są ściśle 

związane ze  świętem Narodzenia  

Najświętszej Marii Panny, które obcho-

dzimy 8 września. Na kalwarii wśród 

zaproszonych gości nie zabrakło  

przedstawicieli władz samorządowych  

z gminy i powiatu, duchowieństwa  

z  p o b l i sk ich  p a ra f i i .  L icz n ie  

przybyli również mieszkańcy gminy  

i pielgrzymi.  

 W modli twie zgromadzonym  

wiernym przewodniczył Biskup Kościo-

ła Radomskiego Henryk Tomasik.  

W czasie mszy zostało poświęcone  

ziarno pod zasiew oraz odbyło się   

błogosławieństwo dzieci i matek  

oczekujących potomstwa.  

 W związku z dożynkowym charakte-

rem uroczystości, nie mogło zabraknąć 

wieńców zrobionych z plonów naszej  

ziemi. Barwne „kosze” prezentowały 

delegacje ze wszystkich sołectw gminy 

Kodeń, natomiast funkcję starostów 

dożynek pełnili w tym roku: Pani  

Anna Wołosiuk z Kopytowa i Pan Ma-

ciej Mirczewski z Zagacia. 

 Ważnym punktem dożynek było 

wręczenie odznaczeń dla trzech osób 

zaangażowanych w działalność na rzecz 

gminy i praca nad jej rozwojem. Rada 

Gminy przychylnie zaopiniowała  

wniosek Wójta Gminy o wyróżnienie 

honorową odznaką „Za zasługi dla  

gminy Kodeń” następujących osób:  

Pana Sławomira Sosnowskiego, Pana 

Mariana Dejneko oraz Pana Bogusława 

Woźnicę.  

 Ponadto złożono podziękowania na 

ręce Pana Jana Maraśkiewicza - Kie-

rownikowi Delegatury w Białej Podla-

skiej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony  

Zabytków w Lublinie za wieloletnie 

zaangażowanie w dzieło pielęgnacji 

kodeńskich zabytków oraz za życzli-

wość dla inicjatyw, służących rozwojo-

wi sanktuarium i jego promocji.  



M I E S I Ę C Z N I K  I N F O R M A C Y J N Y  G M I N Y  K O D E Ń  

J 
uż po raz VI Oddział Zewnętrzny 

w Zabłociu Zakładu Karnego  

w Białej Podlaskiej miał okazję 

gościć przedstawicieli "Polski 

Światloczułej".  

 Tym razem lokalnej 

społeczności oraz grupie ponad 60 

osadzonych zaprezentowano w dniu  

8 września 2014r. pełnometrażowy film 

dokumentalny "DEEP LOVE" w reży-

serii Jana P. 

Matuszyńskiego. 

 W filmie Jana P. 

Matuszyńskiego kluczowym 

pytaniem staje się nie to, czy 

żyć, tylko jak żyć. Dla Ja-

nusza, głównego bohatera, 

pełnią życia i pełnią 

szczęścia jest nurkowanie. 

Czy bez tego, mimo dużego 

ryzyka, jego życie miałoby 

sens? W jednej chwili, to 

zdawałoby się proste pyta-

nie, nabiera innego sensu. 

Bo w wyniku wypadku podczas przygo-

towań do kolejnego zejścia pod wodę, 

zdrowy, opalony, krzepki sześćdzie-

sięciolatek Janusz Solarz, zamienia się  

w wymagającego stałej opieki człowie-

ka. Jego życie, diametralnie się zmienia. 

Obserwujemy zmagania i codzienną, 

ciężką pracę, by zmusić ciało do dawnej 

sprawności. A wszystko po to, by znów 

móc nurkować. I to poniżej 100 

metrów, jak dawniej. Teraz wiąże się to 

z poważnym zagrożeniem nie tylko dla 

zdrowia, ale i życia. Celem, który sobie 

wyznacza, jest zejście w Blue Hole  

w Egipcie. 

"Deep love" to film o wielkiej pasji  

i miłości. Miłości, która jest silniejsza, 

niż to, co podpowiada rozum i lekarze. 

Jest w filmie jeszcze jedna miłość - 

kobiety do mężczyzny, miłość, dzięki 

której marzenia głównego bohatera  

mają szanse na spełnienie. 

Publicznośprzez cały film 

t o warz ysz y J anuszo wi  

w kolejnych, niezwykle 

emocjonujących i trzyma-

jących w napięciu, etapach 

realizacji tego marzenia. 

 F i l m  J a n a  P . 

Matuszyńskiego w bieżącym 

roku został nagrodzony 

Srebrnym Lajkonikiem  

i Nagrodą Jury Studenckiego 

na 54. Krakowskim Festiwalu 

Filmowym oraz zdobył 

Nagrodę Srebrnego Jerzego dla najleps-

zego filmu dokumentalnego na Między-

narodowym Festiwalu Filmowym  

w Moskwie. 

 S p o t k a n i e  z  " P o l s k ą 

Światloczułą" zakończyło się bardzo 

ciekawą i interesującą dyskusją   

z montażystą filmu - Przemysławem 

Chruścielewskim. 

 

S. Stańczuk 

 Światłoczuła resocjalizacja cz. VI  
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W 
 naszej gminie powstała 

innowacyjna elektrownia 

wiatrowa z turbinami  

pionowego obrotu.  

 Turbina składa się z trzech  

kolumn, każda po 30 metrów wysokości  

i mocy 0.5 MW, wynaleziona została 

przez mieszkańca naszej gminy Pana 

Waldemara Piskorza wraz z synami:  

Ireneuszem i Tomaszem.  

 Atutem tejże technologii jest niska 

wysokość obiektów, możliwość rozbu-

dowy o kolejne segmenty oraz nadzwy-

czajna wydajność. Są one w stanie pra-

cować również przy małej prędkości 

wiatru, niezależnie od jego kierunku 

oraz wytrzymują naprężenia powstałe 

przy wietrze o prędkości 200 km/h.  

 Zaletą takiej turbiny jest również 

brak hałasu, infradźwięków oraz domi-

nującego charakteru konstrukcji  

w odróżnieniu od klasycznych wiatra-

ków.  

 Wynalazcy zapowiadają, że zamie-

rzają sprzedawać wygenerowany prąd  

do sieci Polskiej Grupy Energetycznej 

zarówno w Polsce oraz za granicą. Elek-

trownia wiatrowa jest inwestycją, która 

może być szansą na rozwój gminy – 

potwierdza wójt gminy Kodeń Ryszard 

Zań - W przyszłości może przyniesie 

ona jakieś miejsca pracy. Przy takiej 

elektrowni wiatrowej nie 

ma hałasu ani nieprzyjem-

nych zapachów. Jest cicho 

i czysto. To lepsze  

rozwiązanie niż, np.  

biogazownia.  

Takie turbiny można  

montować nie tylko  

na ziemi ale i na budyn-

kach. Mogą być większe 

lub mniejsze niż te, które 

stanęły w Kodniu. Skoro 

mogą powstawać prak-

tycznie wszędzie, polscy 

przedsiębiorcy mogliby produkować 

większe ilości energii na własny użytek.  

W wiatrową inwestycję zaangażowa-

nych jest kilka spółek, m. in. Warszaw-

ska spółka Eco-Sol.  

 Swoje udziały ma też rodzina 

Piskorzów, jednak kosztów przedsię-

wzięcie na razie nie ujawnia.  
 

Źródło: Tygodnik Podlaski 

Pionowa elektrownia wiatrowa stanęła w Kodniu 

Setne urodziny 

Pani Marty 

T 
aka uroczystość nie zdarza 

się  co dzień - 2 września 

2014 r. swój wyjątkowy 

Jubileusz 100 urodziny  

obchodziła mieszkanka gminy Kodeń 

Pani Marta Zińczuk.  

 To wyjątkowe wydarzenie 

zgromadziło rodzinę, bliskich, przed-

stawicieli władz samorządowych.  

Z kwiatami i najlepszymi życzeniami 

przybył Wójt Gminy Kodeń oraz  

delegatura KRUS z Białej Podlaskiej.  

 Na ręce Pani Marty przekaza-

no również list gratulacyjny od  

Premiera Rzeczypospolitej Polskiej 

Pana Donalda Tuska. 
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 W dniach 19 - 20 sierpnia  

bieżącego roku dla uczestników WTZ  

i ŚDS zorganizowano wycieczkę po 

pięknych zakątkach Lubelszczyzny,  

w ramach projektu  Stowarzyszenia 

Inicjatyw Społecznych  ,,Jedność’’  

w Kodniu ,,Ach  lubelskie jakie  

cudne…”. Projekt  współfinansowany 

był ze środków  Województwa Lubel-

skiego oraz  sprzedaży prac  wykona-

nych przez podopiecznych. 

 Pierwszym punktem wyprawy stał 

się Ogród Botaniczny  w Lublinie,  

w którym spędzony czas upłynął  

niezwykle szybko. W  towarzystwie  

przewodnika  mieliśmy wszyscy  

możliwość podziwiania niezwykłych 

gatunków flory. Miejsce może bowiem  

poszczycić się aż 1600 gatunkami 

drzew i krzewów. Teren podzielony jest  

na różnorodne działy roślin m.in.:  

górskich,  ozdobnych, wodnych, biblij-

nych, użytkowych, chronionych. 

Ogromną atrakcją są także szklarnie  

z roślinami tropikalnymi. Można zoba-

czyć  tam unikalną kolekcję kaktusów  

i  innych niespotykanych w naszym 

klimacie roślin. Na terenie ogrodu  

znajduje się odrestaurowany dworek 

szlachecki należący w II poł. XVIII  w.  

do Jana  Nepomucena Kościuszki, stryja 

Tadeusza. 

 Kolejnym miejscem naszego zwie-

dzania stało  się  Muzeum Wsi   

Lubelskiej roztaczające się na terenie  

27 ha. Działa ono od ponad 30 lat, ale 

wciąż jest rozbudowywane. Jest to  

niezwykłe miejsce o bardzo specyficz-

nym klimacie. Muzeum bowiem prezen-

tuje różne oblicza  regionów, składają-

cych się na województwo lubelskie. 

Mogliśmy obejrzeć wiele zabytków 

architektury z  Podlasia, Polesia Lubel-

skiego, Powiśla, Roztocza. Ponad  100 

obiektów podzielonych jest na różne 

sektory. W pobliżu wejścia znajduje się  

najstarszy, w skład którego wchodzą 

m.in.: cztery zagrody (najstarsza  

z XVIII w), wiatrak, kuźnia, olejarnia, 

studnia przydrożna  kapliczka. Spaceru-

jąc od zagrody do zagrody  można było 

poczuć się  jak w innym wymiarze  

i zapomnieć o współczesnym świecie. 

Jak z bajki okazał się sektor dworski,  

do którego wchodzi się przez charakte-

rystyczna bramę. Znajduje się tu  dwór 

z połowy XVIII w., drewniany, otynko-

wany, kryty gontem , w otoczeniu ogro-

du  i parku z lipową aleją. Niezwykłą 

atrakcją są hodowane na terenie mu-

zeum zwierzęta: konie, kozy, krowy, 

kury, kaczki, gęsi. Zgromadzonych pa-

miątek związanych z dawnym życiem 

wsi, dworów i miasteczek Lubelszczy-

zny jest niezwykle dużo i  warto było  

zobaczyć je na własne oczy. 

 Po  tak fantastycznie  spędzonym  

dniu  udaliśmy się  na miejsce  noclegu 

– do Domu Pielgrzyma w Wąwolnicy-

niewielkiego miasteczka, w którym 

znajduje się  Sanktuarium Matki Bożej 

Kębelskiej. Ksiądz z miejscowej parafii 

opowiedział nam o historii tego miejsca, 

o cudownych uzdrowieniach jakie mają 

miejsce każdego roku po modlitwie  

przed figurą  Matki Bożej.  

 Drugi dzień wycieczki upłynął tak-

że niezwykle interesująco w Kazimierzu 

Dolnym nad Wisłą. Jest  to jedno z naj-

bardz ie j  uro k l i wych zakątkó w  

w Polsce, oaza dla twórców. Swoimi 

początkami sięga XII w. Dzięki uroczej 

przewodniczce Łucji poznaliśmy naj-

piękniejsze miejsca m.in. rynek, kościół 

pw. Jana Chrzciciela, synagogę. Udali-

śmy się na Górę Trzech  Krzyży –

niezwykłe, skłaniające do zadumy miej-

sce nawiązujące do Golgoty. Krzyże 

zostały postawione przez mieszkańców  

na pamiątkę wielu ofiar  zmarłych  

w wyniku epidemii. Miasto oferuje 

zwiedzającym szeroki wachlarz atrakcji. 

Niespodzianką dla wszystkich stał się 

obiad na statku a później rejs po Wiśle, 

podczas którego podziwialiśmy niezwy-

kłe widoki urzekające swym pięknem. 

Wycieczka była niezwykle udana,  

a wrażenia uczestników pozostają do 

dziś niezapomniane. 

„Ach lubelskie  

jakie cudne…” 
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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. 
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N 
a skutek działań zbrojnych na  

wschodzie Ukrainy blisko 250 tysię-

cy osób opuściło swoje domy. Ukra-

ińcy solidarnie pomagają sobie  

nawzajem w ramach możliwości. Władze ukraiń-

skie przygotowały uchodźcom tymczasowe 

ośrodki. W bardzo skromnych warunkach przeby-

wają tam ludzie starsi, kobiety i dzieci. Uciekając 

z domu zabrali ze sobą często tylko jedną torbę. 

To teraz cały ich dobytek. Zbliża się zima. Od 

października do marca na Ukrainie panuje mróz, 

odnotowuje się także duże opady śniegu, zamie-

cie i silny wiatr. W miastach często potrzebna jest 

pomoc wojska przy odśnieżaniu ulic. Małe mia-

steczka i wsie całkowicie odcięte są od reszty 

kraju. Trudno wyobrazić sobie życie bez prądu, 

ogrzewania, wystarczającej ilości pożywienia  

i ciepłych ubrań. Szczególnie dotkliwe jest to dla uchodźców, 

którzy nie mogli pozostać w swoich rodzinnych domach.  

Brakuje im pieniędzy, żywności i odzieży.  26 sierpnia  

w Kijowie na spotkaniu partnerskim z udziałem Międzynaro-

dowego Komitetu Czerwonego Krzyża, Czerwonego Krzyża  

z Polski, Niemiec, Kanady, Luksemburga, Francji, Finlandii, 

Danii, Japonii i Czerwonego Półksiężyca z Kataru przedsta-

wiono aktualną sytuację oraz ustalono bieżący plan działań 

humanitarnych i prognozy przyszłych potrzeb. Działania 

Czerwonego Krzyża skupiają się aktualnie na pomocy uchodź-

com z terenu Doniecka i Ługańska. Delegatura Międzynaro-

dowego Komitetu Czerwonego Krzyża wraz z Ukraińskim 

Czerwonym Krzyżem na bieżąco kwalifikują osoby i ich  

potrzeby. Daje to gwarancję regularnej, skutecznej i rzetelnej 

pomocy. Organizujemy doraźne wsparcie: pakiety higieniczne, 

karty telefoniczne, odzież, koce i vouchery na zakupy żywności 

w supermarketach. Jednak ta pomoc wciąż nie jest wystarcza-

jąca - mówi dr Jerzy Zaborowski, Dyrektor Generalny  

Polskiego Czerwonego Krzyża. 

 Zachęcamy do wpłacenia darowizn, które pomogą 

potrzebującym Ukraińcom w przetrwaniu zimy. Za pozyskane 

środki finansowe zostanie zakupiona pomoc rzeczowa: odzież, 

opał, koce, kołdry, pościel, etc. Następnie pomoc zostanie 

przekazana bezpośrednio do ośrodków, w których przebywają 

osoby potrzebujące.  Pomoc można zapewnić wpłacając  

dowolną kwotę darowizny na konto: Bank Millennium 

92 1160 2202 0000 0002 5583 9558 z dopiskiem:  

Zimą Razem z Ukrainą  

 Polski Czerwony Krzyż jest organizacją z ponad  

90-letnią historią, zrzeszoną w największym ogólnoświato-

wym ruchu humanitarnym - Międzynarodowej Federacji  

Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. 

Kierujemy się 7 zasadami: humanitaryzmem, bezstronnością, 

neutralnością, dobrowolnością, jednością, niezależnością  

i powszechnością. Naszą misją jest zapobieganie ludzkim cier-

pieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej god-

ności, bez względu na pochodzenie, podział terytorialny, czy 

wyznanie. 

 Każdego dnia zajmujemy się upowszechnianiem mię-

dzynarodowego prawa humanitarnego; prowadzimy Krajowe 

Biuro Informacji i Poszukiwań łączące rodziny, których człon-

kowie zaginęli w trakcie wojen; niesiemy pomoc ofiarom 

klęsk żywiołowych oraz katastrof w kraju i za granicą;  

opiekujemy się najbardziej potrzebującymi; propagujemy wła-

ściwe zachowania zdrowotne i ekologiczne; szkolimy z zakre-

su udzielania pierwszej pomocy; promujemy wolontariat. 

Kontakt: 

Polski Czerwony Krzyż 
Merytoryka: Rafał Sakowski tel. 22 32 61 305   

e-mail: rafal.sakowski@pck.org.pl 

Media: Renata Kawka tel. 22 32 61 343  

e-mail: renata.kawka@pck.org.pl 

Stowarzyszenie „Jedność” w Kodniu  

przyłącza się do akcji  „Pomocy Ukrainie” 

http://www.koden.ops.pl
mailto:rafal.sakowski@pck.org.pl
mailto:renata.kawka@pck.org.pl
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Warsztaty garncarskie i nie tylko ... 
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 Dzięki środkom z Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich  

zorganizowano   warsztaty  

c e ra m i c zn o - g a rn c a r s k i e .  

I mimo zbliżającego się końca 

roku to nie koniec przedsię-

wzięć jakimi zajęli się lokalni 

Liderzy, by urozmaicić życie 

mieszkańcom gminy Kodeń.  

 

 O Gminie Kodeń można  

powiedzieć wiele, ale z pewnością  

nie to, że nic się w niej nie dzieje.  

Z pozoru cicha miejscowość, w środku 

aż tętni życiem. Na przestrzeni  

ostatnich lat z ramion różnych instytucji 

i podmiotów wyszło wiele wartościo-

wych i ciekawych przedsięwzięć. Stara-

jąc się sprostać oczekiwaniom  

mieszkańców, podejmowano działania 

zarówno na polu budowy i modernizacji 

gminy, jak również starano się zorgani-

zować czas wolny dzieciom i młodzie-

ży, osobom starszym, niepełnospraw-

nym, jak i całym rodzinom. Nie sposób 

wymieniać wszystkich działań, dlatego 

też warto skupić się na tym co jest  

i będzie realizowane w  najbliższym 

czasie.  

 W ramach projektu „Razem 

możemy więcej” współfinansowanego 

ze środków Funduszu Inicjatyw  

Obywatelskich - Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej, w dniach 15-19 

września prowadzone były warsztaty 

ceramiczno-garncarskie. Na zajęcia 

mógł się zgłosić każdy, kto dysponował 

czasem i chęcią poznania czegoś nowe-

go. Wychodząc naprzeciw potrzebom 

mieszkańców, warsztaty zorganizowano 

również w świetlicach wiejskich na 

terenie gminy. Przeprowadzone zajęcia 

to twórcza zabawa, aktywnie spędzony 

czas i możliwość własnego rozwoju. 

Podczas spotkania można było się  

znakomicie zrelaksować i wyciszyć, 

rozwinąć wyobraźnię przestrzenną  

i nauczyć się nowych technik lepienia  

w jakże przyjemnym materialne, jakim 

jest glina.   

 W ramach tego samego projek-

tu organizowane będą warsztaty kroju  

i szycia (informacje pod nr tel. 83-375-

41-50/ w siedzibie Stowarzyszenia,  

ul. 1 Maja 20 Kodeń lub  na stronie 

internetowej Stowarzyszenia „Jedność” 

na FB). Zachęcamy do skorzystania  

z bezpłatnych i profesjonalnie  

prowadzonych zajęć.  

 Nie spoczywamy jednak na 

laurach. Lokalni liderzy starają się  

wykorzystać w pełni swoje możliwości 

i przyczynić się do rozwoju gminy na  

wielu płaszczyznach, dlatego też w tym 

roku przed nami jeszcze takie wydarze-

nia jak: jubileuszowe X Powiatowe 

Kodeńskie Spotkania z Poezją i Pieśnią 

Maryjną poświęcone pamięci Jana  

Pawła II (26.10.2014 r. godz. 14:00), 

adaptacja sztuki J. I.  „Brühl”, przygo-

towywana przez uczestników WTZ  

i ŚDS w Kodniu, obchody „Dnia  

Seniora”, które tradycyjnie odbędą się  

również w świetlicach wiejskich gminy 

Kodeń oraz uroczystości z okazji   

X-lecie działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej.  

 Wszystkich chętnych zaprasza-

my do wspólnego spędzania czasu. 
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W związku z  realizacją projektu  14 września 2014 r. 

podczas gminnej uroczystości „Pożegnanie Wakacji” rozstrzy-

gnięty został konkurs plastyczny na plakat pt.: „Gmina Kodeń 

– aktywne miejsce dla niepełnosprawnych” skierowany  

do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kodeń. 

Realizowany był w ramach zadania publicznego pod  

nazwą: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodo-

wej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecz-

nym, realizowanego i współfinansowanego w  ramach   

Programu  Ministra  Pracy  i  Polityki Społecznej  „Oparcie 

społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”   edycja 

2014r. Tytuł zadania publicznego brzmi: Gmina Kodeń  -  

aktywne miejsce dla niepełnosprawnych. 

Pomysłodawcą, organizatorem konkursu i całego projektu 

jest  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Jedność”  

w Kodniu. Na trzy najciekawsze  prace plastyczne mogli  

głosować  wszyscy uczestnicy imprezy integracyjnej. Po pod-

liczeniu oddanych głosów wyłonionych zostało trzech  

zwycięzców konkursu: I miejsce zajęła: Angelika Osypiuk,  

II miejsce: Weronika Rajkiewicz, III miejsce: Aleksandra Se-

roczyńska.  

  Prace były bardzo ciekawe w swej wymowie i pokazały, 

że osoby z niepełnosprawnością na dobre zajęły miejsce  

w świadomości i sercach młodszych przedstawicieli  lokalnej 

społeczności.  Zaangażowanie młodzieży w tę inicjatywę stało 

się możliwe dzięki współpracy z kadrą nauczycielską Zespołu 

Placówek Oświatowych w Kodniu.     

Konkurs plastyczny miał zwrócić uwagę dzieci i młodzie-

ży z terenu gminy Kodeń na osoby z zaburzeniami psychicz-

nymi, a zwłaszcza osoby przewlekle psychicznie chore  

i upośledzone umysłowo, a także ich rodziny i miejsce  

w lokalnej społeczności. Jesteśmy przekonani, że zachęci  

on do bliższego poznania tej często spychanej na margines 

społeczny grupy społecznej i przybliży osoby z niepełno-

sprawnością w obiektywny sposób: jako jednostki aktywnie 

zaangażowane w działalność kulturalno – artystyczną,  

wytrwałe, pracowite i pełne pasji twórczej. 

Beata Kupryś 

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty ! 

 Prezentujemy najnowsze prace 

wykonane przez Uczestników Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Kodniu. 

 Osoby zainteresowane uczest-

nictwem 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  

Najnowsze prace WTZ 
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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 
 

 

 

  
 
 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  (na czas remontu zajęcia przeniesiono do  

Punktu  w Dobromysł) odbywają się Warsztaty Terapeutyczne dla osób uzależnionych   

od alkoholu  i 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  powstają  prace  

z zakresu rękodzieła, bukieciarstwa, krawiectwa, techniki  decoupag’e oraz filcowania.  

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

 

 

„Razem możemy więcej” 
  
 Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie krawieckim - kroju i szycia. Dodatkowo  

planowane jest zorganizowanie warsztatów pokazowych w 9 świetlicach wiejskich.   

Zapisy na kurs pod nr tel. 83-375-41-50 lub w siedzibie Stowarzyszenia (ul.1 Maja 20 Kodeń);  

liczba miejsc ograniczona. 

 

Projekt współfinansowany przez MPiPS  
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

 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/. 

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-ofiarom-przestepstw-i-czlonkom-ich-rodzin--lista-podmiotow-i-organizacji/
http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/

