Członkowie i sympatycy!
władz państwowych i samorządowych.
powstał w chwili szczególnej, jako odpowiedź na
łamanie prawa przez najwyższych
urzędników państwowych. Zapisują
się do nas ludzie, którzy często dotychczas nie należeli do żadnej organizacji. Pierwsze manifestacje
odbyły się w obronie Trybunału
Konstytucyjnego, który ma chronić
obywateli
przed
niezgodnymi
z konstytucją ustawami. W ciągu
paru miesięcy staliśmy się kilkudziesięciotysięcznym
ruchem,
a 1 marca 2016 roku zostaliśmy
zarejestrowani jako stowarzyszenie. Dziś przyjmujemy deklaracje
członkowskie.

Udział w stowarzyszeniu
stawia Cię po stronie
wartości, o które walczyły
pokolenia Polaków:
demokratycznego państwa
prawa, swobód
obywatelskich, praw
człowieka.
To wspólnota wolnych, samodzielnie myślących ludzi. Chcemy poświęcić swój wolny czas dla obrony
zasad demokracji i praworządności,
przeciwstawieniu się nadużyciom

Zrzeszyliśmy się po to,
by nie być bezradnymi
i osamotnionymi
w zmieniającej się
rzeczywistości.
Członkostwo w KOD zobowiązuje
do przestrzegania statutu i płacenia składek, ale daje też ważne
prawa. Tylko członkowie będą mieli
prawo do wyboru zarządu stowarzyszenia, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym. Tym samym będą wpływać bezpośrednio
na to, jacy ludzie będą nas reprezentować we wszystkich rozmowach i wydarzeniach, a także tworzyć program organizacji.
Jeśli jednak oficjalna przynależność do KOD jest dla Ciebie zbyt
mocno angażująca prosimy: bądź
z nami nadal jako sympatyk. Pozostań w kontakcie na Facebooku,
przychodź na manifestacje, bierz
udział w naszych imprezach. Twoja
obecność daje nam siłę do działania
i nadaje mu sens. Zapraszamy!
Deklaracje członkowskie można
wypełnić i złożyć w organizowanych przez nas w czasie wakacji
tymczasowych punktach informacyjnych.

Przyłącz się do nas!
Działania Komitetu Obrony Demokracji są możliwe dzięki energii tysięcy obywateli,
którzy wierzą, że mogą i powinni mieć wpływ na to co dzieje się w państwie, że to my
powinniśmy kontrolować rządzących, a nie rządzący nas!
Stale poszukujemy pełnych dobrej energii ludzi do naszych sekcji – każdy chętny
znajdzie pole do działania. Sekcje są otwarte
i niesformalizowane, co oznacza, że
każdy chętny może działać w ramach każdej sekcji i że zakres działania poszczególnych sekcji może się zmienić. Szukamy ludzi czynu – przyłącz się do KOD i działaj!
Sekcja „akcja” - od kolportażu ulotek
do organizacji marszów i manifestacji –
to wszystko ktoś musi zrobić. Ulotki,
plakaty, banery, wyjazdy, doraźne protesty (np. „powitanie” premier Szydło).
Jeśli jesteś człowiekiem czynu–zapraszamy!

organizacja@kodzachodniopomorskie.pl
Sekcja „edukacja” - organizuje cykliczne prelekcje (Kawiarenki Obywatelskie) i upowszechnia wiedzę z zakresu
społeczeństwa obywatelskiego. Koordynuje działania promujące cele KOD-u.
Chcesz mieć udział w podnoszeniu świadomości obywateli? To sekcja dla Ciebie!
edukacja@kodzachodniopomorskie.pl

ZaKODowane Lato!
Latem najchętniej chcielibyśmy zapomnieć o wszystkim co przykre i solidnie
odpocząć. Obecna sytuacja w Polsce nie
do końca nam to umożliwia. Dlatego
mimo wakacyjnej aury będziemy nadal
się spotykać, organizować i planować
działania wspierające demokrację i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Zapraszamy wszystkich. Bądźcie razem
z nami, gdziekolwiek będziecie :)
Ruszyła akcja zbierania deklaracji
członkowskich KOD. By ułatwić Państwu wstąpienie do stowarzyszenia czekamy na Was w każdą sobotę lipca na
szczecińskich błoniach. Z pewnością
z daleka rozpoznacie nasz KODowy namiot. Tu będzie można wypełnić deklarację lub przynieść już wypełnioną. Miło
nam będzie też spotkać się z Wami, żeby

Sekcja „media” - wymiana myśli, opinie ale też aktualne informacje – to
wszystko pisane na naszą stronę internetową, ulotki i biuletyny. Jeśli czujesz, że
masz coś ciekawego do napisania – skontaktuj się z nami!
media@kodzachodniopomorskie.pl
Sekcja „techniczna” - dzięki niej
wszystko działa. Nagłośnienie imprez,
telebimy, nagrywanie i montaż materiałów filmowych. Tu działają też administratorzy grup facebook'owych i strony
internetowej. Tu zawsze jest co robić –
dołącz do nas!
kontakt@kodzachodniopomorskie.pl

porozmawiać, wymienić myśli.
Zapraszamy.
23 lipca spotykamy się w Świnoujściu. Będą koderzy i koderki ze Szczecina, Kołobrzegu, a nawet z Wrocławia.
Robimy dużą akcję integracyjną. Chcesz
nas poznać lepiej, zapisać się do KOD
lub po prostu porozmawiać, to musisz
tam być. :) Szczegóły wkrótce.
KOD Powiat Myśliborski zaprasza
na Rajd Rowerowy, który odbędzie się
16 lipca 2016 r. Rajd rozpocznie się o
godzinie 12.00. Wyruszamy jednocześnie z dwóch miast: Dębno i Myślibórz,
a kończymy nad Jeziorem Postne
(okolice Dolska, Barnówka). Na mecie
rajdu ognisko, kawa i coś słodkiego. Zapraszamy Wszystkich sympatyków
KOD do aktywnego spędzenia czasu
wolnego. Spotkajmy się i porozmawiajmy!!!

SONDA uliczna
1. Czy wiesz, co to jest KOD?
2. Czy w działaniach KOD ważniejsza dla Ciebie jest przestrzeń
wolności (państwo prawa, prawa człowieka, wolność) czy sprawy socjalne i gospodarcze?
Hanna Durka, lat 59, prawniczka:
1. Tak
2. Tylko przestrzeń wolności, czyli państwo prawa i prawa człowieka, a nade
wszystko wolność; prawa socjalne i gospodarcze nie dotyczą istoty działalności KOD. KOD nie powinien się za to
zabierać.
***
Katarzyna, lat 40, nauczycielka:
1. Ruch społeczny wpisujący się w idee
społeczeństwa obywatelskiego.
2. Zdecydowanie sprawy dotyczące wolności, bowiem kiedy te prawa są nam
zagwarantowane, to kwestie socjalne
i gospodarcze są uregulowane też. Ideą
demokracji jest wzajemna kontrola różnych instytucji. KOD można porównać
do rożnych NGO's (organizacji pozarządowych) i watchdogs (tzw. sygnalistów), którzy z poziomu obywatelskiego
monitorują działalność i poczynania

rządu i instytucji rządowych w imieniu
obywatela, czyli suwerena.
***
Joanna, lat 24, kelnerka:
1. Tak, wiem: Komitet Obrony Demokracji.
2. Słyszałam o demonstracjach. Są dobre i dobrze, że tyle osób w nich uczestniczy. Całymi dniami pracuję i nie mogę iść, ale chciałabym, żeby coś zmieniły w Polsce. To, co jest teraz jest straszne. Jak będzie tak dalej - wyjadę.
***
Mariusz Nakielski, lat 50, rencista
1. Tak, Komitet Obrony Demokracji.
2. W porównaniu z PiSem są zbyt liberalni i demokratyczni. Dla mnie jednak
to nie ma znaczenia. Głosowałem za
PiSem dla zmiany, bo PO była przez 8
lat, a trzeba dać szansę PiS, aby
się wykazali w działaniu, w opozycji
do PO.

Więcej informacji znajdziesz:
- na Facebook'u: KOD_Zachodniopomorskie
- na stronie: www.kodzachodniopomorskie.pl
Skontaktuj się z nami:
- pocztą e-mail: kontakt@kodzachodniopomorskie.pl
- telefonicznie pod numerem telefonu: 729 055 230

