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#MUREMZAPOLSKIMMUNDUREM
tekst: Ewa Rafałko (GCKSiT)

Dzień 2 września 2021 r. na długo pozostanie w  pa-
mięci mieszkańców gminy Kodeń. Tego dnia na
wniosek Rady Ministrów Rozporządzeniem Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy został wprowadzony na
części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan wy-
jątkowy. Obejmował 1 1 5 miejscowości w  woje-
wództwie podlaskim oraz 68 miejscowości
w  województwie lubelskim, wzdłuż całej granicy
polsko-białoruskiej. Wśród tych miejscowości były
również te leżące na terenie gminy Kodeń.

Okolicznościami, które skłoniły Radę Ministrów
do złożenia wniosku o  wprowadzenie stanu wyjąt-
kowego, była sytuacja na granicy polsko-białoru-
skiej, związana z  kryzysem migracyjnym. Sytuacja
zagrażająca bezpieczeństwu państwa polskiego
przedłużyła się, dlatego też stan ten po 30 dniach
został przedłużony o  kolejne 60.

Obecnie ww. miejscowości znajdują się
w  „Obszarze objętym zakazem przebywania” , gdzie
prawo wstępu mają tylko nieliczni. Jak można za-

uważyć na terenie gminy stacjonują jednostki woj-
skowe oraz dodatkowe patrole policji. Mają one
wspomóc lokalną Placówkę Straży Granicznej.
Dzwięki latających śmigłowców czy światła przejeż-
dżających radiowozów nie wzbudzają już większe-
go zainteresowania mieszkańców. Powstała jednak
niezwykła inicjatywa: #MuremZaPolskimMundurem .
Nie tylko mieszkańcy przygranicznych miejscowości,
ale również większość Polaków chce wspierać prze-
bywających tu strażników, żołnierzy i  policjantów.
Również i  starażacy OSP z  gminy Kodeń włączyli się
w  tą pomoc. Ich działania skoncentrowały się na
współpracy przy stawianiu ogrodzenia wzdłuż gra-
nicy. Inicjatorzy: Janusz Pruniewicz, Sławatycze –
piece grzewcze; wsparcie strażaków z  Włodawy
i  Stanina; Koło Gospodyń Wiejskich ze Stanina;
Gminne Koło Pszczelarskie w  Jabłoniu; uczniowie
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego
Popiełuszki w  Siedlcach. W  imieniu służb munduro-
wych dziękujemy za okazane wsparcie!
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Z ŻYCIA GMINY
Pandemia, Covid-1 9, szczepienia, obszar objęty stanem wyjątkowym,
migranci – to określenia, które będą nam się kojarzyły z  rokiem 2021 .

Pandemia, COVID-1 9
Już drugi rok borykamy się z  kolejnymi falami

pandemii. Na wiosnę tego roku wystąpiła trzecia fala.
Wówczas wprowadzono szereg obostrzeń – zdalne
nauczanie, brak możliwości organizowania zamknię-
tych imprez, ograniczony dostęp do Urzędu Gminy
i  innych jednostek organizacyjnych. Od października
zmagamy się z czwartą falą. Ponownie planowane
jest przejście na nauczanie zdalne. Rygorystycznie ma
być przestrzegane prawidłowe noszenie maseczek.
Za ich brak nakładane są wysokie mandaty.
Gmina Kodeń zajmuje trzecie miejsce wśród gmin
powiatu bialskiego w  ilości zaszczepionych miesz-
kańców (spadek o  jedno miejsce) . Aktualnie w  pełni
zaszczepionych jest 1 631 mieszkańców (47,5%) .

Sytuacja na granicy
Od 2 września 2021 r. w  związku z  próbami

przekraczania granicy państwa przez migrantów
1 1 sołectw naszej gminy znalazło się na obszarze
objętym stanem wyjątkowym. Po jego zakończeniu
2 grudnia br. na podstawie Ustawy o  ochronie gra-
nic i  Rozporządzenia MSWiA z  30 listopada 2021 r.
w  sprawie wprowadzenia czasowego zakazu prze-
bywania na określonym obszarze w  strefie nadgra-
nicznej przyległej do granicy państwowej
z  Republiką Białorusi obowiązują do 1 marca 2022 r.
ograniczenia w  poruszaniu się po wskazanym tere-
nie. Aktualnie na granicy, na linii brzegowej Bugu
rozciągane są zasieki.

Inwestycje
Upływający rok 2021 za-

pamiętamy także dzięki dużej
ilości prowadzonych inwestycji
i   pozyskanych na rozwój gminy pieniędzy. Jest to dla
gminy rekordowy rok.

Część inwestycji zostało ukończonych,   m.in.:
prace w  budynku byłego przedszkola związane
z  projektem termomodernizacji. Przypomnę, że war-
tość inwestycji wyniosła 1 mln 200  tys. zł. Był to
pierwszy etap remontu tego obiektu. O  drugim
wspomnę dalej.

W  czerwcu i  l ipcu wyremontowany został 5-kilo-
metrowy odcinek DW 81 6 od Dobratycz do Kostomłot
II. Do zakończenia remontu tej drogi na terenie  na-
szej gminy pozostało ok. 5  km.
Na odcinku 300  m zbudowaliśmy nową, asfaltową
drogę w  Elżbiecinie. Na jej budowę pozyskaliśmy
1 20  tys. zł z  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Łączny koszt to 300  tys. zł.

Unowocześniona została stacja uzdatniania wo-
dy w  Kodniu. Inwestycja kosztowała 1   mln 1 87  tys. zł.

Część inwestycji została rozpoczęta: w  marcu
podpisaliśmy umowę z  Urzędem Marszałkowskim na
budowę kanalizacji z  Kostomłot I I przez Okczyn do
Kodnia oraz na budowę wodociągu w  Kodniu I I I . In-
westycje będą realizowane w  ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozyskana kwota to
1   mln 700  tys. zł. Całkowity koszt inwestycji – 3  mln
200  tys. zł.

Szanowni Państwo!

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok życzymy Mieszkańcom Gminy Kodeń, aby radość,

szczęście i dostatek zagościły w Waszych domach.

Niech ten piękny, rodzinny czas, spędzony w blasku świec i przy dźwiękach kolęd będzie dla Was czasem

wytchnienia i dobrych refleksji.

Tradycyjnie życzymy Państwu dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym 2022 roku.

Oby nowy rok spełnił pokładane w nim nadzieje i przyniósł sukcesy

w realizacji zarówno osobistych, jak i zawodowych planów.

Dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro!

Przewodnicząca Rady Gminy Wójt Gminy Kodeń

Barbara Radecka Jerzy Troć
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Z życia gminy

W  ramach programu wsparcia dla obszarów
popegeerowskich gmina Kodeń otrzymała 500  tys. zł
z  przeznaczeniem na dowolną inwestycję. Pieniądze
te wykorzystane zostaną na realizację projektu bu-
dowy ww. kanalizacji.

W  l istopadzie rozpoczęła się realizacja projektu
termomodernizacji starej sali gimnastycznej, jej war-
tość to 1   mln zł.

Pozyskane środki
W  ramach Programu Inwestycji Strategicz-

nych Polski Ład otrzymaliśmy największą dotację
w  historii gminy. Gmina Kodeń otrzymała promesę
wstępną na kwotę 1 1   mln 1 50  tys. zł na dwa projek-
ty:

1 . Budowa i  modernizacja infrastruktury kultu-
ralnej w  gminie Kodeń:
– drugi etap modernizacji budynku po byłym przed-
szkolu z  przeznaczeniem  m.in. na salę posiedzeń Ra-
dy Gminy, bibliotekę publiczną. Zagospodarowanie
terenu wokół obiektu, zakup wyposażenia;
– modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultu-
ry, Sportu i  Turystyki w  Kodniu wraz z  zagospodaro-
waniem terenu i  zakupem wyposażenia;
– budowa wiaty z  przeznaczeniem na działalność
kulturalną;
– modernizacja budynku byłej stajni z  przeznacze-
niem na działalność kulturalną.
Łączna wartość inwestycji 5  mln zł.

2. Budowa i  modernizacja infrastruktury dro-
gowej w  gminie Kodeń:
– budowa drogi gminnej nr  1 01 668L na odcinku
o  długości 795  m między miejscowościami Olszanki
– Leniuszki;
– modernizacja drogi gminnej nr  1 01 668L na odcinku

4,1 50  km między miejscowościami Dobromyśl – Ol-
szanki – Leniuszki;
– budowa drogi gminnej 1 01 007L na odcinku 924  m
w  miejscowości Elżbiecin;
– przebudowa dróg gminnych w  Kodniu – ulice
Spółdzielcza i  Rynek na łącznej długości 400  m.
Łączna wartość inwestycji to 6  mln 1 50  tys. zł.

Zakres obszarów naszej działalności, na które
pozyskaliśmy pieniądze, jest duży.
Blisko 1 03  tys. zł otrzymała nasza gmina z  Programu
Cyfrowa Gmina. Środki będą przeznaczone na za-
kup sprzętu komputerowego i  cyfryzację Urzędu
Gminy.

Przystępując do Programu „Laboratorium Przy-
szłości”, gmina Kodeń otrzymała 74 700 zł na wypo-
sażenie szkoły. Zakupiono już  m.in. drukarki 3D, stacje
lutownicze oraz wyposażenie do szkolnego studia
audio-video.

Nie tylko inwestycjami gmina żyje
Prawie 1 00  tys. zł ze środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
otrzymała gmina Kodeń w  ramach programu „Po-
moc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w  wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywoła-
nych chorobami zakaźnymi”. Są one przeznaczo-
ne  m.in. na:
– zakup paczek żywnościowych;
– zorganizowaną aktywność w  celu poprawy kon-
dycji osób niepełnosprawnych;
– świadczenie pomocy psychologicznej dla osób
niepełnosprawnych albo ich rodziny.

Złożyliśmy wnioski w  projekcie Cyfrowa Gmina
– „Wsparcie dzieci z  rodzin popegeerowskich w  roz-
woju cyfrowym”. Jest to program, który ma na celu
zapewnienie dzieciom i  młodzieży uczącej się z  tere-

Remont DW 81 6 - Dobratycze (lipiec 2021 r. )

Termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu
(czerwiec 2021 r. )
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Z życia gminy

nów popegeerowskich równego dostępu do rozwo-
ju cyfrowego. W  ramach środków z  dofinansowania
ok. 300  tys. zł można zakupić sprzęt komputerowy.
W  naszej gminie złożono 88 wniosków. Czekamy na
rozstrzygnięcie projektu z  nadzieją, że wszystkie oso-
by, które złożyły wniosek, otrzymają sprzęt.

W  maju zostały wynajęte pierwsze mieszkania
socjalne znajdujące się w  wyremontowanych bu-
dynkach w  Kopytowie – Dom Nauczyciela i  w  Zabło-
ciu – Agronomówka.

W  czerwcu Kapituła Konkursowa powołana
przez Starostę Bialskiego wyłoniła zwycięzcę konkursu
”Samorząd gminny przyjazny kulturze za rok 2020”
w  powiecie bialskim. Zwycięzcą została gmina Ko-
deń.

Od początku lipca w  dwóch nowych Klubach
Seniora w  Kostomłotach II i   Dobromyślu wystartował
projekt „Czas dla Seniora”. W  zajęciach uczestniczy
blisko 30 osób. W  pomieszczeniach klubowych zosta-
ły przeprowadzone remonty. Do świetlic zakupiono
sprzęt – meble, AGD i  TV za niemal 1 00  tys. zł.

Dużym powodzeniem cieszyła się tegoroczna
edycja Jarmarku Sapieżyńskiego i  Podlaskiego Lata
z  Folklorem. Obie imprezy ściągnęły ok. 6 000 osób.
Imprezy uświetniły występy dwóch znakomitych ze-
społów: Zespołu Pieśni i  Tańca „Śląsk”, Reprezenta-
cyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
oraz kaskaderskie pokazy konne.

We wrześniu przeprowadzony został cykl ze-
brań wiejskich, które były poświęcone wykorzystaniu
przyznanych sołectwom funduszy sołeckich. Pienią-
dze były przekazywane na naprawę dróg, doposa-
żenie świetlic, a  także w  przypadku kilku sołectw na
zakup ciągnika komunalnego wraz z  osprzętem do
odśnieżania, sprzątania i  koszenia. Wśród innych te-

matów najczęściej podnoszono kwestie utrzymania
dróg. Z  przykrością jednak trzeba zaznaczyć, że nie-
wielu mieszkańców uczestniczyło w  zebraniach, wy-
kluczając się tym samym z  udziału w  podejmowaniu
decyzji dotyczących swoich sołectw.

1 1 października odbył się Zjazd Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w  Kodniu. Zostałem ponownie wybrany na pre-
zesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP w  Kodniu, na
komendanta Zarządu Oddziału Gminnego OSP
w  Kodniu wybrany został Dariusz Krawczyk, sekreta-
rzem Zarządu Oddziału Gminnego OSP w  Kodniu zo-
stał Jakub Krajewski, a   skarbnikiem Marcin Elwicki.
Jednostka OSP w  Kodniu uzyskała pierwsze miejsce
w  powiecie bialskim i  Białej Podlaskiej w  plebiscycie
Kuriera Lubelskiego – Strażacy Roku 2021 .

Gmina Kodeń jedną z  najlepszych w  Polsce
Z  satysfakcją mogę Państwa poinformować,

że w  Rankingu Wydatków na Inwestycje Samorzą-
dowe 201 8 – 2020 nasza gmina na 1 533 gminy
w  Polsce zajęła 238 miejsce. W  gminie Kodeń wy-
datki inwestycyjne wyniosły w  tym okresie 1 375 zł
na mieszkańca.

Podsumowując, można stwierdzić, że 2021 rok
był rokiem trudnym ze względu na wspomniane wy-
żej ograniczenia. Jednocześnie biorąc pod uwagę
perspektywę rozwoju Gminy i poprawę standardów
życia mieszkańców, był to naprawdę dobry rok!

Szanowni Państwo,
zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok
2022. Z tej okazji życzę wszystkim bez wyjątku dużo
zdrowia i zakończenia pandemii, a także poprawy
sytuacji na granicy.

Wójt Gminy Kodeń – Jerzy Troć

Jarmark Sapieżyński.

Otwarcie Klubów Seniora w  Dobromyślu i  Kostomłotach.
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POLSKI ŁAD W GMINIE KODEŃ
teksti zdjęcia: Mariusz Zańko (UG)

1 70  mln złotych trafiło do samorządów z  powiatu bial-
skiego. Gmina Kodeń w  ramach tego programu otrzymała
1 1 1 50 000,00 zł. Pozwoli to na realizacje bardzo dużych
i  ważnych inwestycyjnych w  naszej gminie. Symboliczne
czeki, w  dniu 29 listopada 2021 r., otrzymał Jerzy Troć – Wójt
Gminy Kodeń z  rąk Wicepremiera Jacka Sasina oraz Marci-
na Duszka – Posła na Sejm RP.
Ponad 1 70  mln zł z  Rządowego Funduszu Polski Ład, które trafi
do samorządów z  powiatu bialskiego, w  tym duża ich część
do gminy Kodeń to realne wsparcie i  możliwość zrealizowania
wielu ważnych inwestycji dla mieszkańców w  naszym regio-
nie. Jestem przekonany, że pieniądze te pozwolą na rozwój
naszych miejscowości. Tym bardziej cieszy fakt, iż do końca
roku zostanie ogłoszony kolejny nabór w  ramach Programu
Inwestycji Strategicznych oraz wsparcia gmin popegeerow-
skich – poinformował Poseł Marcin Duszek.

Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, to po-
nad 23 mld zł na rozwój jednostek samorządu teryto-
rialnego w  całej Polsce. Rządowy Fundusz ma na celu
dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowa-
nych przez gminy, powiaty i  miasta w  całej Polsce.

Planowane inwestycje z  udziałem środ-
ków z  Polskiego Ładu w  gminie Kodeń:

Budowa i  modernizacja infrastruktury
kulturalnej w  gminie Kodeń – 5  mln
// Modernizacja budynku „oficyny sa-
pieżyńskiej” w  celu stworzenia nowej sie-
dziby biblioteki wraz z  zagospodarowa-
niem terenu wokół i  zakupem wyposa-
żenia.
// Modernizacja budynku Gminnego
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki wraz
z  zagospodarowaniem terenu wokół
i  wyposażeniem.
// Budowa zadaszonej wiaty z  przezna-
czeniem na działalność kulturalną.

Budowa i  modernizacja Infrastruktury
drogowej w  gminie Kodeń – 7  mln
// Budowa drogi gminnej nr  1 01 668L
w  miejscowościach Olszanki – Leniuszki
o  dł. 0,795  km.
// Modernizacja drogi gminnej nr  1 01 668L
w  miejscowościach Olszanki – Leniuszki
o  dł. 4,1 50  km Budowa drogi gminnej
nr  1 01 007L w  miejscowości Elżbiecin o  dł.
0,924  km.
// Przebudowa dróg gminnych w  Kodniu
ulice Spółdzielcza i  Rynek o  łącznej dłu-
gości 0,4  km.

Wręczenie promesy Rządowego Funduszu Polski
Ład w Międzyrzecu Podlaskim.

Sesja Rady Gminy Kodeń – 25. 1 0. 2021 r.
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
tekst: Piotr Skolimowski (GCKSiT) , zdjęcia: Ewa Rafałko (GCKSiT)

1 03 rocznica Odzyskania Niepodle-
głości rozpoczęła się Mszą św., któ-
rej przewodniczył Proboszcz Parafii
św. Anny w  Kodniu o. Michał Ha-
drich. Homilię wygłosił o.   Adrian
Kotlarski. Podczas Mszy św. oprawę
muzyczną zapewnił Chór Gminno-
Parafialny z  Kodnia.

Druga część uroczystości
miała miejsce pod Pomnikiem Od-
zyskania Niepodległości, który znaj-
duje się na Kodeńskim Rynku.
Odśpiewano hymn, następnie sło-
wo okolicznościowe wygłosili: To-
masz Wojcieszuk, historyk z  Kodnia,

i  Sekretarz Gminy Kodeń – Mariusz
Zańko. Wartę honorową przy po-
mniku pełnili funkcjonariusze Pla-
cówki Straży Granicznej w  Kodniu
oraz  poczet sztandarowy Ochotni-
czej Straży Pożarnej z  gminy Kodeń
wraz z  Komendantem OSP Kodeń –
Dariuszem Krawczykiem. Delegacje
złożyły wieńce w  osobach Wójta
Gminy Kodeń – Jerzego Trocia,
wraz z  Zastępcą – Andrzejem Kry-
wickim, Barbara Radecka – Prze-
wodnicząca Rady Gminy Kodeń
wraz z  Zastępcą – Stanisławem Pa-
nasiukiem, przedstawiciel Rady Po-

wiatu Bialskiego – Radny Tomasz
Andrejuk, przedstawiciel Placówki
Straży Granicznej w  Kodniu –
kpt.   Ireneusz Gregoruk, przedstawi-
ciel Nadleśnictwa Chotyłów – Piotr
Musiał. Organizatorami całej uro-
czystości byli Gmina Kodeń, Ojco-
wie Oblaci i  Gminne Centrum
Kultury, Sportu i  Turystyki w  Kodniu.
Całą uroczystość prowadził Dyrek-
tor GCKSiT w  Kodniu – Piotr Skoli-
mowski. W  obchodach uroczystości
uczestniczyli także Radni Gminy Ko-
deń, sołtysi, mieszkańcy gminy Ko-
deń i  turyści.

50 LAT RAZEM
tekst i zdjęcia: Ewa Rafałko (GCKSiT)

Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie stanowi nagrodę dla
osób, które przeżyły co najmniej
50 lat w  jednym związku mał-
żeńskim. Co roku okazuje się, że
również w  gminie Kodeń jest kil-
ka, czasami nawet kilkanaście,
takich par.

Pary obchodzące złote
gody zostają odznaczone nada-
nym przez Prezydenta RP meda-
lem w  kształcie styl izowanej
gwiazdy, zawieszonym na różo-

wej wstążce. W  naszej gminie
medale te w  imieniu Prezydenta
Andrzeja Dudy wręcza Wójt Je-
rzy Troć.

Tak było też w  tym roku. Ze
względu na epidemię uroczy-
stość była kameralna. Odbyła
się w  sal i Gminnego Centrum
Kultury, Sportu i   Turystyki, gdzie
zostało zaproszonych 1 2 par
obchodzących jubileusz złotych
godów. Gospodarzami imprezy
byl i: Wójt – Jerzy Troć , Zastępca

Wójta – Andrzej Krywicki, Prze-
wodnicząca Rady Gminy –
Barbara Radecka oraz Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego –
Robert Romanowicz. Jubilaci
którzy ze względu na stan zdro-
wia nie mogli przybyć, otrzymali
medale w  swoich domach.
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WYBÓR WŁADZ ZWIĄZKU ODDZIAŁU GMINNEGO
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KODNIU
tekst: Jakub Krajewski (UG) , zdjęcia: Katarzyna Stawicka (GCKSiT)

„Ochotnicza Straż Pożarna to umunduro-

wana, wyposażona w  specjalistyczny sprzęt

jednostka ratownicza, przeznaczona w  szcze-

gólności do walki z  pożarami, klęskami żywio-

łowymi i  innymi miejscowymi zagrożeniami.”

Definicja ta jest zawarta w  popularnej encyklo-
pedii internetowej i  nie odbiega od rzeczywi-
stości.

Strażacy ochotnicy pełnią bardzo ważną rolę

w życiu mieszkańców  Gminy Kodeń. Druhowie każ-

dego dnia stawiają własne życie na szali niosąc

pomoc i ratunek. Zadanie to jest bardzo odpowie-

dzialne  niebezpieczne. Mimo, iż obecnie jednostki

OSP są dobrze wyposażone w  sprzęt specjalistycz-

ny, coraz mniej osób jest chętnych, aby czynnie

uczestniczyć w  działaniach ratowniczo-gaśniczych

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Niestety

jest to tendencja, która dotknęła nie tylko naszą

Gminę, ale i  terytorium całego kraju. Ważnym jest

aby młodzi ludzie z  zapałem, zachęceni niesieniem

pomocy drugiemu człowiekowi, wsparli jednostkę

w  najbliższym otoczeniu swojego miejsca zamiesz-

kania i  śmiało zgłaszali chęć wstąpienia w  szeregi

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpo-

spolitej Polskiej.

Jednostki które funkcjonują w  Gminie Kodeń,

to OSP Kodeń (Prezes Dariusz Krawczyk) , OSP

Okczyn (Prezes Robert Kargul) , OSP Dobratycze

(Prezes Jan Popławski) , OSP Zabłocie (Prezes Krzysz-

tof Zińczuk) , OSP Kostomłoty (Prezes Jan Swirid) , OSP

Kąty (Prezes Roman Zeszczuk) , każda z  jednostek

podlega pod Związek Oddziału Gminnego w  Kod-

niu, której kadencja trwa 5 lat.

Dnia 1 1 października 2021 roku w  sali Gminne-

go Centrum Kultury, Sportu i  Turystyki w  Kodniu, od-

był się XI I Zjazd Związku Oddziału Gminnego

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Pol-

skiej w  Kodniu. Uczestnikami Zjazdu byli zarówno

delegaci z  głosem decydującym, którzy reprezen-

towali poszczególne jednostki OSP (Jerzy Troć, Da-
riusz Krawczyk, Marcin Elwicki, Łukasz Krawczyk –

OSP Kodeń, Krystian Poniński, Grzegorz Antoniuk –

OSP Okczyn, Jan Popławski, Marcin Greczuk – OSP

Dobratycze, Roman Zeszczuk, Sławomir Popławski –
OSP Kąty, Jan Swirid, Mirosław Pańkowski – OSP Ko-

stomłoty, Krzysztof Zińczuk, Przemysław Martyniuk –

OSP Zabłocie) , oraz zaproszeni goście (mł. bryg Ja-
rosław Weremko – Zastępca Dowódcy Jednostki

JRG Małaszewicze, o.   Michał Hadrich OMI – Kape-

lan ZOG Kodeń, Piotr Skolimowski – Dyrektor GCKTiS

w  Kodniu, Andrzej Elwicki – ustępujący skarbnik

ZOG Kodeń, Andrzej Krywicki – Urząd Gminy Kodeń,

Jakub Krajewski - Urząd Gminy Kodeń) .
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Wybór władz związku oddziału gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodniu

Podczas trwania zjazdu zostały powołane ko-

misje odpowiedzialne za każdy aspekt prawny, oraz

Prezydium, które klasyfikowało się w  następujący

sposób:

– Przewodniczący Zjazdu – Andrzej Krywicki;

– Sekretarz/protokolant Zjazdu – Jakub Krajewski;

– Członek Prezydium – bryg. Jarosław Weremko;

– Członek Prezydium – dh Jerzy Troć;

– Członek Prezydium – o.   Michał Hadrich OMI.

Kolejnym punktem XII Zjazdu było przedsta-

wienie sprawozdania z  działalności zarządu za lata

201 6-2020, które zostało przyjęte i  uzyskało absolu-

torium. Niestety z  przyczyn zdrowotnych członkowie

ustępującej Komisji Rewizyjnej nie mogli się stawić i

przedstawić sprawozdania, jednakże po wcześniej-

szym uzgodnieniu powyższego faktu z  władzami Za-

rządu Oddziału Powiatowego, Przewodniczący

Zjazdu wysunął wniosek o  udzieleniu absolutorium,

który jednogłośnie został przyjęty przez delegatów.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, Za-

stępca Komendanta Jednostki Ratowniczo-Gaśni-

czej w  Małaszewiczach mł. bryg. mgr  inż. Jerzy

Weremko, podziękował dotychczasowemu Zarzą-

dowi za owocną współpracę, oraz życzył nowo wy-

branemu gremium powodzenia w  działaniach na

kolejne lata kadencji. O. Michał Hadrich OMI Kape-

lan Związku Oddziału Gminnego w  Kodniu oraz Pro-

boszcz Parafii pw. św Anny w  Kodniu, który na

mocy dekretu Biskupa Diecezji Diedleckiej Kazimie-

rza Gurdy z  dnia 1 5 września 2021 roku, został po-

wołany na kapelana ZOGOSP RP w  Kodniu,

zapewnił o wsparciu duchowym druhów.

Komisja Zjazdowa, przedstawiła kandydatów

do nowego Zarządu oraz do Komisji Rewizyjnej, po

głosowaniu w formie jawnej, wystosowane propo-

zycje zostały przyjęty jednogłośnie przez wszystkich

uprawnionych delegatów.

Nowy Zarząd Oddziału Gminnego Ochotni-

czych Straży Pożarnych Rzeczpos- politej Polskiej w

Kodniu na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytu-

ował się następująco:

– Prezes Zarządu Gminnego Kodeń – dh Jerzy Troć;

– KomendantGminnyOSP RP Kodeń –dh DariuszKrawczyk;

– Sekretarz – Jakub Krajewski;

– Skarbnik – dh Marcin Elwicki;

– Członek Zarządu – dh Marcin Greczuk;

– Członek Zarządu – dh Grzegorz Antoniuk;

– Członek Zarządu – dh Mirosław Pańkowski;

– Członek Zarządu – dh Sławomir Popławski;

– Członek Zarządu – dh Krzysztof Zińczuk.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się nastę-

pująco:

– Przewodniczący – dh Krystian Poniński;

– Sekretarz – dh Łukasz Krawczyk;

– Członek Komisji Rewizyjnej – dh Jan Popławski.

Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego

ZOSP RP do Zarządu Powiatowego ZOSP RP oraz

delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

– dh Jerzy Troć;

– dh Dariusz Krawczyk.

Gratulujemy nowo wybranym druhom i życzymy

pomyślności oraz sukcesów w dobrej pracy na rzecz

społeczności lokalnej.
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„CZAS NA SENIORA” –
NOWE KLUBY SENIORA
W GMINIE KODEŃ
tekst: Jolanta Winniczuk, zdjęcia: Adam Purc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kodniu
w  partnerstwie z  Towarzystwem Przyjaciół Kod-
nia realizuje projekt: „Czas na Seniora – utwo-
rzenie Klubów Seniora w  Gminie Kodeń”.

W  ramach projektu powstały 2 nowe Kluby

Seniora – w  Dobromyślu i  Kostomłotach I I . Obecnie

Gmina Kodeń prowadzi 5 Klubów Seniora. W  ra-

mach projektu dodatkowo świadczone są dla osób

niepełnosprawnych usługi asystenckie w  ich miej-

scu zamieszkania. Wsparciem zostało objętych

5 osób niepełnosprawnych.

Świetl ice w  których prowadzone są Kluby Se-

niora zostały kompleksowo wyposażone w  meble

kuchenne, sprzęt AGD i  RTV, narożniki, krzesła.

W  ramach projektu realizowane są następu-

jące formy wsparcia: zajęcia artystyczne, sportowe,

kulinarne, ekologiczno – ogrodnicze, porady praw-

ne. Organizowane są również wyjazdy na basen,

do teatru lub kina oraz spotkania okolicznościowe.

Dla wszystkich uczestników projektu zapew-

nione są materiały i  pomoce dydaktyczne nie-

zbędne do realizacji zaplonowanych zajęć.

Dodatkowo uczestnicy mają zapewnioną przerwę

kawową i  ciepły posiłek.

Projekt realizowany jest w  ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Lu-

belskiego na lata 201 4-2020. Dofinansowanie

projektu z  UE wynosi 721 949,62 zł, całkowita war-

tość projektu wynosi 849 352,50 zł.
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LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
tekst i zdjęcia: Jacek Malarski (ZPO)

Szkoła Podstawowa im. kpt.   Michała Fijałki
w  Kodniu otrzymała finansowe wsparcie w  wy-
sokości 74 700 zł w  ramach rządowego progra-
mu „Laboratoria przyszłości”. Laboratoria
Przyszłości to inicjatywa edukacyjna, realizo-
wana przez Ministerstwo Edukacji i  Nauki we
współpracy z  Centrum GovTech w  Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.

Celem projektu jest wsparcie szkół podstawo-

wych w  budowaniu wśród uczniów kompetencji

przyszłości z  tzw. kierunków STEAM (nauka, technolo-

gia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) . W  ramach

Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły

otrzymują od państwa wsparcie finansowe. Wyso-

kość wsparcia uzależniona jest od liczby uczniów

w  szkole. W  przypadku kodeńskiej placówki kwota ta

określona jest w  wysokości 300 zł na ucznia.

W  ramach projektu szkoły muszą zakupić wy-

posażenie podstawowe tj. drukarki 3D z  akcesoriami

(w  tym aplikacjami, slicerami etc.) , mikrokontrolery

z  sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowy-

mi i  innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań do nauki

prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony,

oświetlenie etc.) , stacje lutownicze (do mikrokontro-

lerów) .

Oprócz wyposażenia podstawowego, które

musi być obecne w  każdej szkole od września 2022

roku, szkoły mogą zakupić inne pomoce dydaktycz-

ne, sprzęt, akcesoria wykazana w  specjalnie przygo-

towanym katalogu z  zakresu wyposażenia stanowisk

na zajęcia techniczne, robotyki, sprzęt do rejestro-

wania i  przetwarzania obrazu i  dźwięku.

Zdecydowaną większość otrzymanych środ-

ków szkoła już wykorzystała. Zakupiona została dru-

ga drukarka 3D, znacznie nowocześniejsza od tej,

którą otrzymaliśmy w  201 8 roku. Uzupełnieniem dru-

karki jest duży zapas filamentów, czyli materiału,

z  którego można będzie dokonać wydruków 3D.

Znaczne środki zostały przeznaczone na uzu-

pełnienie wyposażenia szkoły w  sprzęt, pozwalający

na bardziej profesjonalną obróbkę dźwięku i  obrazu.

Zakupiony sprzęt pozwoli nie tylko zadbać lepiej o 

nagłośnienie szkolnych uroczystości, ale również

znacznie poszerzy możliwości, związane z  montażem

obrazu, a  więc robienie i  obróbkę zdjęć i  filmów.

Zakupy uzupełniają stacje lutownicze, mikrokontrole-

ry oraz roboty.

Nowy sprzęt i  wyposażenie szkoły daje szanse

rozwijania uzdolnień uczniów. Już dzisiaj mają takie

możliwości, w  oparciu o  dwie pracownie informa-

tyczne, w  których uczniowie mogą się nauczyć ob-

sługi komputerów w  dwóch systemach Windows

i  macOS, co jest rzadkością w  większości polskich

szkół, mających pracownie informatyczne oparte

wyłącznie na PC-tach z  systemem operacyjnym

Windowsa. Część uczniów z  klas młodszych jest ob-

jęta dodatkowymi zajęciami z  godzin do dyspozycji

dyrektora, na których mogą poznać podstawy pro-

gramowania. W  klasach starszych 7-8 mogą dalej

rozwijać swoje zainteresowania, poznając języki pro-

gramowania, nauczyć się budowy stron interneto-

wych, z  wykorzystaniem języka HTML, tworzenia

witryn przy pomocy dostępnych szablonów, oraz

z  użyciem dysku Google.

Na wyposażeniu szkoły jest również w  miarę

dobry sprzęt fotograficzny, kolejne zakupy w  ramach

„Laboratoriów przyszłości” dają możliwość większego

eksperymentowania z  obróbką dźwięku i  obrazu. Za-

kupiono więc oświetlenie, obiektywy, filtry, green-

screen (zielony ekran) . Uczniowie mogą rozwijać

swoje zainteresowania fotograficzne na dodatko-

wych zajęciach koła fotograficznego.

Należy jednak pamiętać, że będąc w  posia-

daniu nawet najnowocześniejszego sprzętu, zawsze

pozostaje czynnik ludzki, ktoś musi ten sprzęt obsługi-

wać, zaprogramować, po prostu używać. Jak napi-

sał Stanisław Wyspiański w  „Weselu”, jednym

z  najważniejszych naszych dramatów narodowych,

który i  dzisiaj nie stracił na aktualności: „dużo by już

mogli mieć, ino oni nie chcom chcieć!”. Dlatego

musimy wszyscy pracować, zarówno rodzice, jak

i  nauczyciele, żeby dzieci chciały chcieć z tego

wszystkiego korzystać.
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PERŁY ŻYCIA NA
„DNIU GODNOŚCI” W ŚWIDNIKU
tekst i zdjęcia: Beata Kupryś (ŚDS)

Z  jesiennym wiatrem pojawiła się przed uczest-
nikami grupy teatralnej Perły Życia ze Środowi-
skowego Domu Samopomocy w  Kodniu
kolejna szansa na uczestnictwo w  ważnym
przedsięwzięciu artystycznym. Stało się to możli-
we dzięki życzliwości i  pamięci Wiesławy Stasz-
czak – kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej –
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z  Niepeł-
nosprawnością Intelektualną Koło w  Świdniku.

W  dniu 1 2 września br. po długiej przerwie
pierwszy raz udało się nam wyjechać na gościnne
występy. Miało to dla nas niezwykłe znaczenie
z  uwagi na sytuację wywołaną pandemią, która
spowodowała izolację naszych uczestników. Udział
w  uroczystości, której przyświeca idea niepełno-
sprawności był bardzo dobrą okazją do zaprezento-
wania ich dokonań, integracji między uczestnikami
placówek oraz wyjścia do mniej znanego grona wi-
dzów. XXII Festyn Integracyjny z  okazji Dnia Godności
Osoby z  Niepełnosprawnością Intelektualną został
zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z  Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w  Świdniku pod Honorowym Patronatem Burmistrza
Miasta Świdnika – Waldemara Jaksona oraz Starosty
Powiatu Świdnickiego – Łukasza Reszki. Imprezę
współfinansowała Gmina Miejska Świdnik i  Starostwo
Powiatowe w  Świdniku.

Święto zaistniało, aby ukazać solidarność
z  osobami z  zaburzeniami intelektualnymi, a  przede
wszystkim miało uświadamiać społeczeństwo o  po-
trzebach tych osób oraz o  problemach, z  jakimi przy-
chodzi im się zmierzyć we współczesnym świecie.
Uroczystość miała również na celu pokazanie sprze-
ciwu wobec dyskryminacji osób z  niepełnosprawno-
ściami w  różnych aspektach życia codziennego.

Spotkanie zainaugurował koncert w  wykona-
niu duetu Dariusza Tokarzewskiego i  Mariusza Matery.
Zaśpiewali lubiane przeboje  m. in. Dziwny jest ten
świat, O  Magdaleno, Szczęśliwej drogi już czas oraz
utwory z  repertuaru U2. Swój dorobek artystyczny za-
prezentowały osoby z  niepełnosprawnościami z  na-
szego regionu: Pasjonaci ze Środowiskowego Domu
Samopomocy – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z  Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w  Świdni-
ku, Pod parasolem Warsztat Terapii Zajęciowej – Sto-
warzyszenie Integracji Społecznej w  Mełgwi,
Sympatyczni z  Warsztatu Terapii Zajęciowej – Nałę-

czowskie Stowarzyszenie Charytatywne, Bębnoludy
oraz solista Łukasz Lisek – WTZ w  Janowicy Polskie
Stowarzyszenie na rzecz Osób z  Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną Koło w  Łęcznej, grupa teatralna
Perły Życia ze ŚDS w  Kodniu, solista Tymoteusz Misiura
z  Dziennego Centrum Aktywności PSONI Koło
w  Świdniku, grupa wokalna Ach to my WTZ PSONI
Koło w  Świdniku. Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, statuetki, upominki i  mieli
zapewniony ciepły posiłek. Imprezie towarzyszyła
wystawa prac świdnickiego WTZ i  ŚDS, na które skła-
dały się: piękne witraże, kolorowa ceramika, wyroby
z  pracowni stolarskiej, krawieckiej i  plastycznej.

Perły Życia z  przyjemnością zaangażowały się
w  przygotowania do występu artystycznego, na któ-
ry złożyła się etiuda muzyczno – taneczna pt.: „Dary
świata”. Dokładali starań, aby w  poszczególne se-
kwencje „włożyć” własne emocje i  ekspresję arty-
styczną. Wprawdzie przed występem doświadczają
tremy, ale kiedy znajdą się na scenie, wczuwają się
w  role i  przenoszą do pięknego świata wyobraźni.

Święto, w  którym Perły Życia zaprezentowały
swój potencjał artystyczny, to okazja do zapewnie-
nia o  naszej solidarności z  osobami z  niepełnospraw-
nościami oraz podjęcia refleksji nad naszą
umiejętnością dostrzegania ich problemów, a  także
doceniania ich roli w  społeczeństwie. Jest ono także
dobrą sposobnością do wyrażenia wdzięczności ich
opiekunom, przyjaciołom i  obrońcom. Stosunek do
osób z  niepełnosprawnościami jest miarą wrażliwości
jednostki. Pozwala na wyrażenie naszego człowie-
czeństwa oraz otwartości na inny sposób życia, który
potrzebuje zrozumienia, akceptacji i   tolerancji.
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MARZENIA I RELACJE
GRUPY TEATRALNEJ PERŁY ŻYCIA
tekst i zdjęcia: Beata Kupryś (ŚDS)

„Marzenia, przyjaźnie i  zaraz
jest raźniej, gdy ludzi masz
wkoło, to zawsze jest wesoło.
Marzenia, relacje i  dobre wi-
bracje, gdy wszystko co czu-
jesz, to akceptujesz”…
Te niezwykle pogodne, tchną-
ce nadzieją i  utrzymane w  kli-
macie radości chwile odbyły
się w  dniach od 22.1 1 . do
23.1 1 . br. w  Teatrze Muzycz-
nym w  Lublinie podczas Spo-
tkań z  Piosenką pt.: „Marzenia
– Relacje”. Zostały zorganizo-
wane przez Fundację Nieprze-
tartego Szlaku i  były
wspierane przez działania wo-
lontariuszy.

Niezwykłe, niesamowite
i  jedyne w  swoim rodzaju święto
artystów z  niepełnosprawnościa-
mi, którzy kochają muzykę, śpiew
i  taniec. Na profesjonalnej scenie
i  w  towarzystwie przyjaciół nie-
pełnosprawne indywidualności
mogły spełniać swoje marzenia
i  ukazywać artystyczne zdolności.
„Wchodzil i” w  relacje, które
kształtowały ich poczucie pięk-
na, wrażliwości i   umacniały więzi
między bliskimi sobie osobami.

Honorowy patronat nad
Spotkaniem objęli: Minister Kultu-
ry, Dziedzictwa Narodowego
i  Sportu prof.   dr  hab.   Piotr Gliński,
Marszałek Województwa Lubel-
skiego Jarosław Stawiarski, Woje-
woda Lubelski Lech Sprawka ,
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof
Żuk oraz Państwowy Fundusz Re-
habil itacji Osób Niepełnospraw-
nych. Zadanie współfinanso-
wano ze środków Województwa
Lubelskiego, PFRON, a   wsparcia
udzieliło również Miasto Lublin.
Natomiast patronat medialny

przejęły: TVP3 Lublin, Radio Lu-
blin, Akademickie Radio Cen-
trum, Magazyn i  portal Nasze
Sprawy.

W  ubiegłym roku uroczy-
stość odbyła się w  wersji online –
może była to ciekawa forma
spędzania czasu, ale nigdy nie
jest to samo, co twarzą w  twarz,
doświadczając własnej obecno-
ści, przebywania w  towarzystwie
bliskich sercu przyjaciół. Ukazanie
się na profesjonalnej scenie pod
okiem profesjonalistów, którzy za-
dbali o  każdy szczegół technicz-
ny – to dodatkowy atut tych
niezwykle twórczych wydarzeń.
Podczas imprezy zaprezentowali
się niepełnosprawni z  następują-
cych placówek i  organizacji: Śro-
dowiskowego Domu Samopo-
mocy Akademia Artystyczna
i  Roztocze w  Lublinie, Środowisko-
wego Domu Samopomocy w  By-
chawie, Annopolu i  Kodniu,
Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego Centrum Edu-
kacji i   Rozwoju w  Opocznie oraz
Specjalnego Ośrodka Szkolno –

Wychowawczego dla Dzieci
i   Młodzieży Niepełnosprawnej
w  Lublinie, Niepublicznego Przed-
szkola Specjalnego w  Biłgoraju,
Domu Pomocy Społecznej
w  Matczynie i  Sanoku, Dolnoślą-
skiego Stowarzyszenia Aktywnej
Rehabil itacji ART we Wrocławiu,
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w  Janowicy, Domu Pomocy Spo-
łecznej dla Kombatantów w  Bił-
goraju, Stowarzyszenia Rodziców,
Opiekunów i  Przyjaciół Dzieci
i   Młodzieży Niepełnosprawnej
Wawrzynek w  Janowie Lubelskim.

„M imo pandemii, jest to
właśnie szansa na nawiązywanie
i  budowanie dobrych relacji przy
muzyce i  piosence” – mówiła
Karolina Czajka, główna organi-
zatorka Spotkań z  Piosenką. „Ca-
łoroczna praca wokół tematu
przewodniego cyklu – w  tym roku
są to Relacje – pomogła naszym
podopiecznym wejść w  klimat
imprezy, głębiej przeżyć wspólną
przygodę. Mogli być nie tylko
uczestnikami, ale również współ-
organizatorami Nieprzetartego
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Szlaku. Chcieliśmy, aby dni spę-
dzone w  Lublin ie podczas Spo-
tkań z  Piosenką oraz występy na
scenie pozostawiły u  uczestników
niezatarte wspomnienia. Chcieli-
śmy stworzyć przestrzeń do wy-
miany doświadczeń oraz
możliwość uczenia się od siebie
nawzajem pod okiem profesjo-
nalistów, zarówno dla Artystów,
instruktorów, wolontariuszy” –
stwierdziła Agnieszka Wojnarow-

ska-Śmietana z  Fundacji Nieprze-
tartego Szlaku.

W  tym roku zaplanowano:
warsztaty wokalne z  Małgorzatą
Papiewską – artystką chóru i  pia-
nistką od lat związaną zawodo-
wo z  Teatrem Muzycznym
w  Lublinie oraz Chórem Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego
im. Jan Pawła I I , warsztaty z  ru-
chu scenicznego z  Anną Gawę-
dą – Szternal, tancerką, aktorką,
która prowadzi własne Studio Ar-
tystyczne w  Krakowie oraz zwią-
zana jest ze Studium Terapii przez
Sztukę Inki Dowlasz. Dla instrukto-
rów odbyły się warsztaty z  Łuka-
szem Jemiołą – wokalistą, gita-
rzystą z  Lublina, który od kilku już
lat towarzyszy temu muzycznemu
wydarzeniu.

Z  przyjemnością pragniemy
przyznać, że grupa teatralna Perły
Życia ze Środowiskowego Domu
Samopomocy w  Kodniu dołożyła
wszelkich starań, aby brać udział
w  próbach do etiudy muzyczno –
tanecznej pt. „Dary świata”. Wła-
śnie ona została zaprezentowana
podczas tego wydarzenia.

Każdy z  niepełnosprawnych robił
wszystko, co w  jego mocy, aby
wcielać się w  role, które wyrażały
ich uczucia i  emocje. Pomagali
sobie nawzajem w  opanowaniu
kwestii tanecznych, kiedy od kilku
miesięcy systematycznie uczest-
niczyli w  zajęciach artystyczno –
kulturalnych. Możliwość wyjazdu
do Lublina i  wspólnej integracji
z  przyjaciółmi, poznanie nowych
znajomych, a   przede wszystkim
szansa na ukazanie tanecznych
wysiłków na znanej w  wojewódz-
twie scenie artystycznej – to tylko
niektóre korzyści płynące z  takich
atrakcji. Zaangażowanie się osób
z  niepełnosprawnościami w  cho-
reoterapię oraz improwizację
podczas wspólnych działań,
umożliwia im kreowanie osobo-
wości artystycznych i  wynikający
z  tego rozwój. W  świecie, w  któ-
rym wzmaga się nieufność i  nie-
tolerancja dla odmiennych
poglądów, wyborów oraz stylu
życia przebywanie w  świecie
niepełnosprawności to okolicz-
ność pozwalająca na normal-
ność oraz bycie sobą.

Gmina Kodeń informuje,

W  związku z  realizacją wsparcia w  ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodo-

wanym w  wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków

Państwowego Funduszu Rehabil itacji Osób Niepełnosprawnych – organizuje 30 godzin indywidualnych konsultacji psy-

chologicznych skierowanych do osób z  niepełnosprawnościami i   ich rodziny oraz jedno 3 godzinne spotkanie grupowe

z  rodzinami osób z  niepełnosprawnościami.

Konsultacje indywidualne odbędą się:

> 1 4.1 2.2021 r. – w  godzinach od 8.00 do 1 0.00 i  od 1 3.00 do 1 5.00 w  Warsztacie Terapii Zajęciowej w  Kodniu przy ul.

Nadbrzeżnej 1 2

> 1 5.1 2.2021 r. – w  godzinach od 8.00 do 1 5.00 w  Warsztacie Terapii Zajęciowej w  Kodniu przy ul. Nadbrzeżnej 1 2

> 20.1 2.2021 r. – w  godzinach od 8.00 do 1 5.00 w  Warsztacie Terapii Zajęciowej w  Kodniu przy ul. Nadbrzeżnej 1 2

> 21 .1 2.2021 r. – w  godzinach od 1 2.00 do 1 5.00 w  Warsztacie Terapii Zajęciowej w  Kodniu przy ul. Nadbrzeżnej 1 2

> 28.1 2.2021 r. – w  godzinach od 8.00 do 1 5.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kodniu przy ul. 1 Maja 20

Spotkanie grupowe odbędzie się:

1 4.1 2.2021 r. – w godzinach od 1 0.00 do 1 3.00 w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kodniu przy ul. Nadbrzeżnej 1 2

Zapisy pod nr telefonu – 500 230 673

Osoba prowadząca – psychoterapeuta Aleksander Czop. Zapraszamy!
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PFRON WSPIERA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
tekst i zdjęcia: Marta Pomorska (GOPS)

>> Cel programu w  2021 roku:

zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym na

skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kry-

zysowych, spowodowanych chorobami zakaźnymi

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez obję-

cie wsparciem samorządów powiatowych i  gmin-

nych, które w  wyniku sytuacji kryzysowych

wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły do-

datkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub

ich otoczenia.

>> Działania:

1 . Świadczenie pomocy psychologicznej dla osób nie-

pełnosprawnych albo rodziny osoby z  niepełnospraw-

nością – koszt 3 51 0 zł. Odbędzie się 30 godzin

indywidualnych konsultacji psychologicznych i  3 spo-

tkania grupowe, trwające po 3 godziny: 1 spotkanie

skierowane do rodzin osób z  niepełnosprawnościami

i 2 spotkania osób z  niepełnosprawnościami.

2. Zakup środków ochrony (maseczki medyczne, jed-

norazowe rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk i  po-

wierzchni) – koszt 1 6 1 72 zł 20 gr. Zakupione środki

ochrony zapewnią bezpieczne funkcjonowanie

w  czasie epidemii Środowiskowego Domu Samopo-

mocy i  Warsztatu Terapii Zajęciowej w  Kodniu.

3. Zakup sprzętu i  wyposażenia podnoszącego po-

ziom bezpieczeństwa sanitarnego w  placówkach

Środowiskowego Domu Samopomocy i  Warsztatu Te-

rapii Zajęciowej w  Kodniu – koszt 1 9 1 99 zł 46 gr. W  ra-

mach tego działania zakupiono zmywarko-

wypażarkę, profesjonalną parownicę z  akcesoriami,

odkurzacz sucho-mokro, automatyczne stacje do

dezynfekcji rąk.

4. Zakup paczek żywnościowych – koszt 40 402 zł 80 gr

– 1 20 osób z  niepełnosprawnością, Uczestnicy Śro-

dowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii

Zajęciowej w  Kodniu i  mieszkańcy Gminy Kodeń

otrzymają paczki żywnościowe o  wartości 336,00 zł.

5. Organizowanie aktywność w  celu poprawy kondy-

cji osób niepełnosprawnych – koszt 20 700 zł. Zorgani-

zowano trzydniowy wyjazd do Krakowa i  Zako-

panego. W  wyjeździe uczestniczyło 20 osób z  niepeł-

nosprawnością i  1 0 osób z  otoczenia osób niepełno-

sprawnych.

>> Całkowity koszt projektu:

99 984,46 zł finansowany ze środków PFRON.

Gmina Kodeń otrzymała środki finansowe z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych w  ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowa-
nym w  wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Zakopane

ZakopaneKraków
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WIEM CZYM ODDYCHAM
„1 4 listopada obchodzimy w  Polsce Dzień Czystego Powietrza. Zanieczyszczenie powietrza to jedno
z  najważniejszych wyzwań środowiskowych, przed którymi staje ludzkość. Jakość powietrza prze-
kłada się w  znacznym stopniu na zdrowie ludzi i  stan poszczególnych elementów środowiska przy-
rodniczego. Zanieczyszczenia powietrza nie są problemem lokalnym. Powietrze nie zna granic.”

„W  dzisiejszych czasach wszyscy odpowiada-
my za stan powietrza. Każdy z  nas codziennie po-
dejmuje wybory, które przekładają się na jego
jakość w  naszej okolicy. Codziennie decydujemy
o  tym, z  jakiego środka transportu skorzystamy, w  ja-
ki sposób ogrzejemy nasze domy czy jaką ilość od-
padów komunalnych wytworzymy. Oddychanie
zanieczyszczonym powietrzem oraz palenie tytoniu
mogą wpływać na długość życia. Zwiększa się ryzy-
ko udaru, chorób serca, cukrzycy, nowotworów,
chorób płuc oraz przewlekłych i  ostrych chorób
układu oddechowego. Złe powietrze wpływa także
na łamliwość kości, uszkodzenia skóry, płodność czy
rozwój noworodków. W  okresie jesienno-zimowym
częściej hospitalizowani są pacjenci z  powodu nasi-
lenia astmy i  chorób płuc, niż chorób serca.”

Zauważono już także, że liczba zachorowań
na COVID-1 9 zwiększa się wraz ze wzrostem pozio-
mu zanieczyszczeń w  powietrzu. Oddychanie przez
wiele lat powietrzem o  złej jakości w  znacznym stop-
niu pogarsza stan dróg oddechowych, zwiększając
ryzyko ciężkiego przebiegu choroby, a  nawet śmier-
ci. Już na początku pandemii sygnalizowano, że re-
giony o  dużym zanieczyszczeniu powietrza odno-
towywały większą liczbę chorych, niż te, gdzie jakość
powietrza była lepsza. Na podstawie przeprowadzo-
nych badań wykazano, że zły stan powietrza jest
najważniejszym czynnikiem, którego wzrost jest skore-
lowany ze wzrostem liczby zachorowań. Na drugim
miejscu był udział dzieci w  przenoszeniu wirusa (po-
przez uczęszczanie do szkół) , a   na trzecim miejscu
znalazła się gęstość zaludnienia.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z  tego, że
zła jakość powietrza w  naszych domach także ma
wpływ na nasze zdrowie. W  pomieszczeniach za-
mkniętych spędzamy wiele godzin dziennie. Często
nie możemy (lub nie chcemy) ich wietrzyć. Powie-
trze wewnętrzne, podobnie jak zewnętrzne, zawiera
78  % azotu i  21   % tlenu, ale zawiera także 0,1   % in-
nych substancji, których skład znacznie różni się od
tych występujących na zewnątrz. 0,1 % powietrza
z  naszych pomieszczeń może zawierać dwutlenek
węgla, opary farb, klejów, pestycydów stosowa-
nych do zabezpieczenia dywanów i  tapicerek. Po-
nadto gromadzi się też kurz domowy, zawierający

sierść zwierząt, łuszczący się naskórek ludzki i   zwie-
rzęcy, pyły z  ubrań, pościeli, roztocza i  zarodniki
grzybów. Bywa, że zbyt szybko wprowadzamy się
do nowo wybudowanych mieszkań lub lokali po re-
moncie, bez dostatecznego wywietrzenia ich. Na-
leży pamiętać również o  zmywaniu podłóg na
mokro. Odkurzanie i  zamiatanie na sucho powodu-
je, że pod wpływem grawitacji pyły ponownie opa-
dają. Warto regularnie zmieniać pościel i   wietrzyć ją
przy sprzyjającej pogodzie (ważne szczególnie
w  przypadku alergików) . Dlatego lekarze zalecają
wietrzenie pomieszczeń, o  ile powietrze na zewnątrz
jest czyste. Warto także zadbać o  prawidłowe funk-
cjonowanie systemów wentylacyjnych. Można tak-
że hodować w  domach rośliny, które usuwają
zanieczyszczenia powietrza.

Źródło:

1 . https://www.ekokalendarz.pl/dzien-czystego-powietrza-pakiet-

edukacyjny/#more-8081

2. https://airly.org/pl/raport-airly-oddychaj-polsko-

2021 /?utm_source=onetoddychajpolsko&utm_medium=lp&utm_c

ampaign=oddychaj_polsko_airly_raport_jakosci_powietrza

Od wielu lat Gmina Kodeń włącza się w  proces
ochrony środowiska. Dzięki staraniom władz budynki
administrowane przez gminę przeszły na niskoemisyjny
sposób ogrzewania (piece na zrębki lub pelet) . Umoż-
l iwia się mieszkańcom korzystanie z  dotacji pokrywają-
cych część kosztów związanych z  montażem
odnawialnych źródeł energii. Prowadzona jest selek-
tywna zbiórka odpadów komunalnych. Czterokrotnie
prowadzony był nabór zgłoszeń na bezpłatny odbiór
odpadów azbestowych. Dzięki tym działaniom zwięk-
sza się także poziom świadomości odpowiedzialności
za stan środowiska wśród mieszkańców gminy. Chęt-
nie biorą oni udział w  akcjach typu „Czysta rzeka” czy
„ Sprzątanie świata” . Zbiórka odpadów wpływa także
pozytywnie na decyzję o  tym, czym ogrzewane są ich
domy i  mieszkania. Choć – szczególnie w  sezonie zi-
mowym – zjawisko smogu jest zauważalne także
i  w  Gminie Kodeń.

GMINNY PUNKT
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
adres: ul. 1 Maja 27, 21 -509 Kodeń, tel.: 83 375 41 55
osoba odpowiedzialna: Mariusz Zańko

opracowanie: Ewa Rafałko (GCKSiT)
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WSPOMNIENIE O WIKTORZE
tekst i zdjęcia: Wiesław Witkowicz

28 listopada br. po ciężkiej cho-
robie odszedł Wiktor Michalczuk,
oddany mąż, ojciec i  dziadek.
Przyjaciel Kodnia, zasłużony mu-
zycznie dla Kościoła oraz Gminy
Kodeń. Uroczystości pogrzebowe
odbyły się 2 grudnia br. w  Ko-
ściele św. Ludwika we Włodawie.

Wiktor Michalczuk urodził się w  1 965 r. w  Kodniu. Uczęszczał
do Szkoły Podstawowej w  Kodniu.

Szkołę średnią ukończył we Włodawie, gdzie pobierał na-
ukę gry na trąbce a  następnie na saksofonie, potem grał
w  szkolnej Orkiestrze. Był również członkiem Orkiestr w: Kodniu,
Włodawie, Milanowie, Sławatyczach oraz w  Rossoszu.

W  Kodeńskiej Orkiestrze Dętej grał od 1 977 r., naukę gry
pobierał od śp. o.   Antoniego Matury.

Następnie kontynuował grę w  Orkiestrze włodawskiej. Mi-
mo zmiany miejsca zamieszkania swoją działalność muzyczną
z  całym sercem powielał na wszystkich uroczystościach kościel-
nych oraz gminnych w  Kodniu. Brał udział w  Przeglądach Orkiestr
Dętych w  Kodniu i  Czemiernikach oraz innych miejscowościach.
Dane mu było zagrać na obchodach Jubileuszu 90-lecia istnie-
nia Kodeńskiej Orkiestry Dętej. We wrześniu 201 7 r. razem z  Ko-
deńską Orkiestrą zagrał na głównej Mszy Odpustowej w  Święto
Podwyższenia Krzyża w  Sanktuarium na Świętym Krzyżu.

Był człowiekiem uczynnym, pomagał kolegom, udzielał się
społecznie.

Z  głębokim żalem żegnają Przyjaciele z  Kodnia.

W  2021 roku ukazał się
czwarty tom wierszy autorstwa
Stanisławy Potajczuk zatytuło-
wany „Wiersze tom IV” . Zawie-
ra wiersze pisane w  latach
2020-2021 . Tematyka twórczo-
ści jest różna – od przyrody,
poprzez głębokie przemyślenia
życiowe, po temat tak aktual-
ny jak pandemia.

Pani Stanisława jest
mieszkanką Kodnia i  stąd po-
chodzi. Jest emerytką i  cieszy
się życiem na łonie natury. Jej
twórczość była publikowana
na łamach Wiadomości Ko-
deńskich.

22 listopada 2021 roku
odbyły się symboliczne uroczy-
stości Świętej Cecylii patronki
chórzystów, lutników, muzyków,
organistów i  zespołów wokalno-
instrumentalnych. Proboszcz pa-
rafii św. Anny o.   Michał Hadrich
odprawił Mszę Świętą koncele-
browaną dziękując wszystkim
zaangażowanym w  muzyczną
działalność lokalnego Kościoła.
Specjalne podziękowania Chó-
rowi Gminno- Parafialnemu zło-
żył także Wójt Gminy Kodeń
Jerzy Troć. Kodeński Chór opra-
wił muzycznie liturgię specjalnie
dobranym repertuarem o  Św.
Cecylii, który jest wykonywany
tylko raz w  roku. Wspólna Aga-
pa okraszona ludowymi śpie-
wami była podsumowaniem
kończącego się Roku Liturgicz-
nego.

CHÓRZYŚCI UCZCILI
ŚWIĘTO SWOJEJ
PATRONKI
tekst i zdjęcia: Piotr Skolimowski (GCKSiT)
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Nastrojowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych szczęśliwych zdarzeń
w nadchodzącym Nowym 2022 Roku

życzy

Redakcja Wiadomości Kodeńskich

Świąt wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek.

Nowego Roku spełniającego

wszelkie marzenia,

pełnego zdrowia, optymizmu,

szczęścia i powodzenia

życzą

Dyrektor i Pracownicy

Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu zaprasza na planowane na

pierwszy kwartał 2022 r. wydarzenia:

1 . Przegląd Kolęd i Zespołów Kolędniczych – 1 6 stycznia 2022 r., godz. 1 3.30.

2. Nadbużański Przegląd Ludowej Poezji Miłosnej – 1 3 lutego 2022 r., godz. 1 3.30.

3. Zimowy Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego – 24 lutego 2022r., godz. 9.00.

4. Bieg "Tropem Wilczym" – 6 marca 2022 r., godz. 1 3.30
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