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             Szanowni Państwo 
w związku z zakończeniem w dniu 9 grudnia 2014 roku pełnienia przeze 

mnie funkcji Wójta Gminy Kodeń chcę podziękować mieszkańcom naszej  

Gminy tym,  którzy dostrzegali moje wieloletnie zaangażowanie, codzienny 

trud i efekty mojej pracy  na rzecz  wszystkich mieszkańców, mam na myśli: 

twórczych obywateli, młodzież, tych którzy potrzebowali pomocy, ludzi  

niepełnosprawnych, seniorów. 

Podejmowałem  i realizowałem różne inwestycje na miarę możliwości  

budżetowych naszej Gminy. Zdobyliśmy duże uznanie w regionie poprzez  

różnorodną działalność, dobrze przygotowywane i zrealizowane programy życia 

społecznego. Gmina z roku na rok stawała się nowocześniejsza, ładniejsza  

i bardziej bezpieczna.  
Dbałem o postawę ekumeniczną poprzez życzliwe współdziałanie  

na różnych płaszczyznach z mieszkańcami różnych wyznań. Doceniałem rolę 

trudu pracy i świętowania, przykładem mogą być nowatorskie sposoby integra-

cji środowiska np. festiwale, kiermasze, itd. Rodzinna atmosfera, dzielenie  

się sobą, wszelkimi dobrami, które uświetniały różne uroczystości przyciągała 

wiele osób z okolicznych miejscowości jak również turystów i pielgrzymów. 

Dziękuję tym wszystkim,  którzy otaczali mnie życzliwością i ufnością. 
Ogromnie się cieszę, że na swojej drodze miałem okazję spotkać ludzi, którzy 

swoją wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami wspierali mnie w trudnej,  

a jednocześnie dającej ogromną satysfakcję, działalności w Samorządzie  

Gminnym. 

Tym którzy nie chcieli się przyłączyć do korygowania niedociągnięć,  

a ostro wyrazili swoje niezadowolenie, życzę większych sukcesów.  

Myślę, że będzie o wiele łatwiej mieć większe sukcesy na bardzo dobrze 

przygotowanym polu, zostawiam dzisiaj w budżecie gminy ponad 4 miliony 

dotacji pozyskanych na inwestycje, których realizację rozpocznie mój następca 

od 1 stycznia 2015 roku. 

Mam nadzieję, że Ci z Państwa, którzy nie zrozumieli właściwie  

patriotyzmu regionalnego, a uwierzyli złudnym informacjom przekazywanym 

metodą fałszywej manipulacji, zrozumieją i docenią kiedyś  mój wkład pracy  

w rozwój naszej małej ojczyzny.  

 Trudno mi uwierzyć aby w parze z wartościami chrześcijańskimi   

szło chociażby wypisywanie i wywieszanie  informacji i wierszyków ośmiesza-

jących moją godność i wartość. Byłem ufny i czytelny, nie przybierałem  maski,  

zawsze miałem przed Wami otwarte serce. Powierzoną mi funkcję Wójta  

Gminy Kodeń  sprawowałem godnie przez 21 lat. Jestem dumny z dorobku jaki 

pozostawiam moim następcom. Nie zadłużyłem Gminy w trosce o zapewnienie 

ciągłości w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Życzę sobie i Państwu  

by zarówno  Kodeń jak i cała Gmina  rozwijała się w jeszcze szybszym tempie 

gwarantując wszystkim  miejsca pracy. 

     Z wyrazami szacunku 

     Ryszard Zań 
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Kodeń, dnia 8 grudnia 2014 roku 

Szanowny Panie Wójcie Ryszardzie Zań, 
 

dzisiejsze  spotkanie nie jest zwykłam codziennym spotkaniem przy kawie z całą Pana załogą. Dzisiejsze spotka-
nie przebija myśl, że  kończy się czas 21 letniej misji, którą miał Pan do wypełnienia. Jesteśmy dumni ,że dobry Anioł  
zesłał nam właśnie Pana i powierzył pełnienie tej funkcji przez tyle lat. Pana poświęcenie dla lokalnego społeczeństwa 
może być wzorem dla innych ludzi dobrej woli. 

To Pan tworzył z nami jedną wielką rodzinę, nie dzielił nas na pracowników urzędu, gops, czy kultury, to dzięki 
Pana postawie mogliśmy spokojnie pracować i wspólnie realizować wszystkie dobre pomysły i inicjatywy, by mieszkańcom  
naszej Gminy żyło się coraz lepiej. Jak w każdym zespole czy rodzinie bywają też i czarne charaktery, które próbowały 
burzyć spokój i ciepłą atmosferę, jednak Pana ufność i czytelność sprawiała, że miał Pan za sobą znacznie większą część 
naszej załogi. To dzięki Panu w naszej gminie znaleźli swą przystań niepełnosprawni. Pan potrafił rozmawiać  
ze wszystkimi, nie dzieląc na kategorie lepsze i gorsze, często nie chciał Pan zauważać złych rzeczy, ale jednocześnie 
zawsze Pan oczekiwał, by każdy z nas dbał o to dobro, które wspólnie tworzyliśmy.      

Cenił Pan ludzi wykształconych, zaangażowanych na rzecz lokalnej społeczności, wśród których był Pan  
motorem do działania, ale również nie gardził Pan ludźmi niewykształconymi lub posiadającymi mierne wykształcenie  
do powierzonych zadań. Pan zawsze w Nas wierzył, tłumacząc to słowami „skoro Bóg dał mi pewne umiejętności to  
znaczy wymaga ode mnie więcej niż od tych pozostałych”. 

Dziękujemy Panu, że nasza mała ojczyzna przez te wszystkie lata dostała to co mogła dostać najlepszego.  
To Pan aktywizował mieszkańców by uczestniczyli w różnych przedsięwzięciach, poświęcał swój wolny czas, wykorzy-
stując swoje umiejętności. Ciągłość wypełniania przez Pana swojej misji sprawiła, iż nie znajdziemy w Gminie  inwestycji 
do których moglibyśmy mieć zastrzeżenia. To Pan odbudował całą Gminę, to Pan był inicjatorem i realizatorem bardzo 
wielu inwestycji, to Pan zabiegając o środki finansowe przez te lata przeniósł gminę w ogólnopolskim rankingu gmin na 
pozycję 465. Tylko Pan i Pana najbliżsi współpracownicy wiedzą jak wiele trudu i  pracy trzeba było włożyć by przejść  
z pozycji ponad 2000 na obecną. Dzisiaj dzięki Panu mamy tak piękną, zadbaną i bezpieczną gminę.  

Dziękujemy, że zostawia Pan nas – gminę w bardzo dobrej kondycji finansowej, kondycji, która pozwala nie  
tylko wypłacać wynagrodzenie za pracę, ale również realizować kolejne inwestycje. To dzięki jeszcze Panu ludzie będą 
mieli oczyszczalnie przydomowe, niepełnosprawni nowy samochód, a mieszkańcy Kodnia piękną ulicę Polną. To Pan  
pokonał najtrudniejszy etap jakim jest przygotowanie dokumentacji, przebrnięcie przez etap oceny złożonych wniosków  
i uzyskanie oceny dającej dofinansowanie. To Pan dzisiaj z podniesioną głową i dumą w głosie może powiedzieć,  
że Kodeń będzie miał piękną ulicę, i będzie za rok jeszcze piękniejszy.   

Zapewniamy Pana, że nie pozwolimy zmarnować przyznanych nam dotacji. Posiadanie  w budżecie 4 milionów 
złotych to bardzo dobrze przygotowane pole do działania  w 2015 roku, za które jesteśmy wdzięczni.   

Kończy się czas nam dany, i tak  jak pozostawił Pan Oświatę na 21 lat, tak teraz zostawia Pan Nas, by wrócić 
bogatszy o doświadczenia ostatnich lat do Oświaty i tam dokończyć swoją misję przed przejściem na zasłużoną  
emeryturę. Pozostajemy jednak w nadziei, że nasza współpraca się nie kończy, choćby dlatego że w dalszym ciągu będzie-
my wszyscy działali na rzecz samorządu gminnego.  

Życzymy satysfakcji z dokonań zawodowych, zdrowia, pomyślności oraz wiele dobrego w życiu osobistym. 
                                                                

 
Z wyrazami szacunku i wdzięczności 

                                                          Pracownicy UG, GOPS, GCKSiT, WTZ, ŚDS 

                                                                       

 

C.D. 
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 W dniu 8 grudnia 2014 r. odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie pracowników samorządowych (UG, GOPS, WTZ, ŚDS, 

GCKSiT) w związku z kończącą się kadencją obecnego Wójta Ryszarda Zania. Po słowach podziękowania, wypowiedzianych 

przez Wójta, za dotychczasową współpracę, pracownicy odczytali przygotowane wystąpienie na tę okoliczność o  treści:  

POŻEGNANIE WÓJTA RYSZARDA ZANIA  
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Nadchodzące Święta  

Bożego Narodzenia  

niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji, 

dotyczących minionego okresu i planów  

na nadchodzący Nowy Rok. 

W tych wyjątkowych dniach chcę Państwu  

życzyć wiele zadowolenia i sukcesów  

z podjętych wyzwań.  

Niech zbliżające się Święta  

Bożego Narodzenia spędzone  

w gronie najbliższych, przyniosą  

Państwu wiele radości, ciepła i optymizmu. 

Niech w nadchodzącym Nowym 2015 Roku  

szczęście i pomyślność nigdy  

Państwa nie opuszczą,  

a wiara codziennie dodaje sił i energii  

do realizacji nowych pomysłów. 
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Nowości w  Bibliotece Publicznej Gminy Kodeń 

 Stali bywalcy biblioteki wiedzą, iż  

w miesiącach od lipca do października 

bieżącego roku trwał remont budynku 

Gminnego Centrum Kultury jak również 

i pomieszczeń zajmowanych na potrze-

by biblioteki. Jest widoczna zmiana  

zapraszam do odwiedzenia miejsca, 

które jest stworzone na potrzeby  

społeczności lokalne. 

  W minionym roku Biblioteka  

Publiczna Gminy Kodeń realizowała 

trzy projekty, na które pozyskała fundu-

sze dzięki własnemu zaangażowaniu. 

 Pierwszy projekt był realizowany 

przy współpracy z grupą młodzieży 

gimnazjalnej z Programu Rozwoju  

Bibliotek „Aktywna Biblioteka” celem 

tego projektu było „Opracowanie mapy 

miejscowości z nazwami ulic, oznacze-

niem instytucji, zabytków oraz cieka-

wych miejsc Gminy Kodeń”. Projekt 

został wykonany, opracowano i wydano 

publikację, która zawiera wszystkie  

założone cele. Mapa cieszy się ogrom-

nym zainteresowaniem.  

 Kolejnym projektem był projekt 

partnerski na zakup księgozbioru.  

Partnerem do współpracy była Bibliote-

ka Szkolna działająca przy ZPO w Kod-

niu z jednej strony oraz Biblioteka  

Publiczna Gminy Kodeń. Dzięki temu 

udało się zakupić do Biblioteki Publicz-

ne ponad 300 nowych pozycji książko-

wych dla dzieci i młodzieży. Zapotrze-

bowanie oraz wykazy pozycji, które 

należy kupić zostały sporządzone przez 

Bibliotekę Szkolną przy współpracy  

z dziećmi i młodzieżą. Informacja  

o zakupionych tytułach z tego projektu 

została podana do wiadomości  

dla uczniów ZPO w Kodniu. 

 Trzecim projektem realizowanym 

przez bibliotekę był Projekt Minister-

stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go „PRIORYTET 1” Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek. 

 Dzięki temu biblioteka miała możli-

wość pozyskania dodatkowych fundu-

szy na nowości wydawnicze dla tutej-

szego społeczeństwa. Realizując ten 

projekt do biblioteki trafiło około 200 

nowych pozycji książkowych, które są 

już dostępne dla czytelników i cieszą się 

ogromnym zainteresowaniem.  

 Jestem bardzo zadowolona, że  

pomimo tych niedogodności i utrudnień 

związanych z remontem udało się  

zrealizować te trzy zadania, które  

w pozytywny sposób będą służyły 

wszystkim grupom wiekowym. 

 
Dyrektor Biblioteki Publicznej   

Gminy Kodeń                                                                 

Wanda  Kopczyńska 

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. 

 

Dziękujemy Ci  Wójcie nasz 

Za wiarę w nas i dobry czas. 

Za Twoją obecność wśród nas 

Za uśmiech, za radość dnia. 

Za twórczy czas wśród nas 

Za troskę, i za świetność dnia. 

 

Za gadanie, nas motywowanie, 

Projektów pisanie, z nich rozliczanie, 

Gdy trzeba skuteczne działanie 

I do pionu doprowadzanie. 

Realne myślenie, kurczaków wędzenie, 

kwiatów sadzenie, seniorów wożenie,  

zupą karmienie, za gitary piękne brzmienie,  

uczestników docenienie, poranne rozweselenie, 

 psychiczne wzmocnienie. 

 

Nas zatrudniałeś, dla nas śpiewałeś, 

Nas motywowałeś, z nami współpracowałeś, 

Kodeń upiększałeś, świetlice otwierałeś, 

przyjemną atmosferę wprowadzałeś. 

 

Za wszystko dziękujemy  

do wyborów znów pójdziemy 

By życie nabrało radości i sensu 

Jesteś najlepszy bez precedensu 
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Minęło 10 lat od powstania 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kodniu 

– placówki utworzonej dla osób niepeł-

nosprawnych przez Halinę Szkodzińską, 

byłą kierownik Gminnego Ośrodka  

Pomocy Społecznej w Kodniu, a obecną 

Sekretarz Gminy Kodeń przy poparciu 

Wójta Gminy Kodeń Ryszarda Zania. 

W związku z tym 13 listopada br.  

w Gminnym Centrum Kultury Sportu  

i Turystyki w Kodniu miała miejsce  

ta ważna dla nas i środowiska niepełno-

sprawnych uroczystość. Od znakomi-

tych gości i przyjaciół, w tym  

od starosty bialskiego Tadeusza Łazow-

skiego oraz dyrektor Powiatowego  

Centrum Pomocy Rodzinie Haliny  

Mincewicz – uczestnicy, kierownictwo 

oraz pracownicy placówki otrzymali 

serdeczne życzenia, wyrazy uznania  

i gratulacje za całokształt pracy. Był to 

czas wszechstronnego rozwoju uczestni-

ków i instruktorów tej instytucji w róż-

nych dziedzinach: zawodowej, psycho-

logicznej, społecznej, artystyczno–  

kulturalnej. Spotkanie okazało się prze-

de wszystkim dobrą sposobnością do 

refleksji nad losem osób z niepełno-

sprawnością.    

Obchody te były połączone  

z uroczystością podsumowującą projekt: 

„Gmina Kodeń – aktywne miejsce dla 

niepełnosprawnych”. W jego realizację 

zostały zaangażowane osoby z niepeł-

nosprawnością z terenu gminy Kodeń  

i przyległych gmin, Środowiskowego 

Domu Samopomocy i Warsztatu  

Terapii Zajęciowej w Kodniu, w tym 

grupa teatralna „Perły Życia” oraz  

wolontariusze ze wskazanych placówek.  

Członkowie Stowarzyszenia 

Inicjatyw Społecznych „Jedność”  

w Kodniu piszą projekty, pozyskują 

środki finansowe i realizują zadania 

publiczne m.in. skierowane do osób  

z niepełnosprawnością. Dzięki tym 

działaniom gmina Kodeń staje się 

ośrodkiem kultury, miejscem przyja-

znym dla niepełnosprawnych, którzy 

mogą korzystać z różnorodnych form 

wsparcia, stają się partnerami osób 

sprawnych i coraz lepiej radzą sobie  

z rolami aktorskimi. 

Najważniejszym punktem  

obchodów uroczystości była premiera 

sztuki teatralnej pt. „Brühl – meandry 

natury ludzkiej” w której udział wzięła 

grupa teatralna „Perły Życia”. Jej 

uczestnicy zmierzyli się po raz kolejny 

z własną niepełnosprawnością, zawiło-

ściami natury ludzkiej, pozytywnymi  

i negatywnymi zjawiskami społecznymi 

wyeksponowanymi  w sztuce.  Nadali 

dziełu teatralnemu niepowtarzalny,  

ciekawy charakter. Upewnili się o wła-

snym miejscu  i  przydatności   w społe-

czeństwie, uwierzyli jeszcze mocniej  

we własne zdolności. 

Ekranizacja powieści Józefa 

Ignacego Kraszewskiego, wystawa foto-

grafii z prób i nagrań do sztuki teatral-

nej pt. „Brühl – meandry natury ludz-

kiej” oraz biuletyn informacyjny  

promujący działalność teatralną osób 

niepełnosprawnych –   zostały przygoto-

wane w ramach zadania publicznego: 

„Gmina Kodeń – aktywne miejsce  

dla niepełnosprawnych” realizowanego 

i współfinansowanego przez Program 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

„Oparcie społeczne dla osób z zaburze-

niami psychicznymi” edycja 2014 r.  

Każdy z obecnych na tej  

uroczystości otrzymał egzemplarz biule-

tynu informacyjnego, który zawierał 

profesjonalne fotografie z planu teatral-

nego oraz został wzbogacony o osobiste 

refleksje  i twórczość prozatorsko- poet-

ycką (osoba niepełnosprawna i  osoba 

sprawna – zaangażowane w realizację 

zadania publicznego). Wyeksponowano 

w nim pracę plastyczną, która zajęła I 

miejsce w  konkursie na plakat: „ Gmi-

na Kodeń –  aktywne miejsce dla nie-

pełnosprawnych”. Biuletyn przybliżył 

sztukę teatralną, jej przesłanie, wartość  

i znaczenie dla współczesnego odbior-

cy.  Zaprezentował aktywność niepełno-

sprawnych  w działalności kulturalno –  

artystycznej. Do biuletynu dołączono  

płytkę z nagraniem spektaklu. Wolonta-

riusze i osoby zaangażowane w realiza-

cję projektu otrzymały dyplomy  

okolicznościowe. 

Zaangażowanie niepełnospraw-

nych w przygotowania, realizację sztuki 

teatralnej pt. „Brühl – meandry natury 

ludzkiej”  i jej ekranizacja ma na celu 

udowodnienie społeczeństwu, że osoby 

z niepełnosprawnością stymulowane   

w odpowiedni sposób, w kierunku arty-

stycznego rozwoju  potrafią stawić  

czoło wyzwaniom aktorskim, nie mniej 

niż osoby sprawne. Udowodnili społe-

czeństwu, że wytrwała praca w dziedzi-

nie kulturalno – artystycznej nie jest 

ponad ich siły, ale leży w granicach ich 

możliwości i służy jak najlepszemu 

udzielaniu im oparcia społecznego. 

Stali się współtwórcami  

nowych zjawisk kulturalno – artystycz-

nych. Byli żywą lekcją historii, której 

doświadczyli osobiście oni sami i wszy-

scy oglądający ekranizację  sztuki  

teatralnej. Swoim zaangażowaniem  

w upowszechnianie treści powieści  

Józefa Ignacego Kraszewskiego „Brühl” 

pokazali sprawnemu społeczeństwu, jak 

ważna i konieczna jest dbałość o pielę-

gnowanie pamięci kulturowej regionu  

i dziedzictwo literackie wielkiego  

pisarza z Romanowa…  
                          Beata Kupryś 

Uroczystość  podsumowująca projekt: „Gmina Kodeń – 

aktywne miejsce dla  niepełnosprawnych”  

Podsumowanie projektu w Kątach 
     W ramach projektu „Wspieranie inicjatyw służących aktywizacji i integra-

cji społecznej osób starszych (realizacja działań wynikających z Wojewódz-

kiego Programu na rzecz osób starszych na lata 2013-2015) – W klubie robi-

my, to co lubimy” w świetlicy wiejskiej w Kątach odbyły się zajęcia warszta-

towe, muzyczne oraz doradztwo psychologiczne. Zajęcia zakończyły się 

5.11.2014 r. zabawą Andrzejkową połączoną z obchodami „Dnia Seniora”. 

Podczas imprezy nie brakowało pysznych posiłków, wesołych śpiewów oraz 

udanej zabawy przy muzyce. Można było również podziwiać wystawę prac 

warsztatowych, a na scenie wystąpiły uczestniczki zajęć z repertuarem mu-

zycznym oraz zabawnym skeczem.     
                       GOPS Kodeń 
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Gminny Ośrodek Pomocy  

Społecznej w Kodniu w 2014 roku  

kontynuował realizację  wieloletniego 

projektu systemowego „Bezpieczne  

jutro”, który opierał się na dofinansowa-

niu  z EFS w ramach Programu  

Operacyjnego  Kapita ł  Ludzki   

2007 - 2013, Priorytet VII - Promocja 

integracji społecznej, Działanie 7.1 - 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej inte-

gracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upo-

wszechnianie aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej. 

 

 Celem głównym projektu była 

aktywizacja społeczna i zawodowa osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

z terenu Gminy Kodeń. Od 2008r.  

w projekcie wzięło udział 106 beneficjen-

tów ostatecznych w tym 42 kobiety  

i 64 mężczyzn.  Były to osoby spełniają-

ce kryteria wyboru, zagrożone wyklucze-

niem społecznym, korzystające z pomo-

cy  społecznej, osoby bezrobotne lub 

nieaktywne zawodowo, zatrudnieni  

w tym rolnicy w wieku aktywności  

zawodowej dysponujące odpowiednim 

stopniem motywacji, z którymi zawarto 

kontrakty socjalne. Osoby te wymagały 

intensywnej aktywizacji społeczno  

zawodowej. W projekcie przestrzegano 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

w celu przeciwdziałania dyskryminacji  

i osiągnięciu równości płci. 

 

         W 2014 r. dziesięciu beneficjentów 

wzięło udział w spotkaniach indywidual-

nych i grupowych z psychologiem oraz  

z doradcą zawodowym. Według zaleceń 

doradcy zawodowego oraz przeprowa-

dzonej wcześniej diagnozie potrzeb 

uczestnikom zorganizowano następujące 

kursy zawodowe: 

 

Operator koparko-ładowarki kl. III 

Prawo jazdy kat. B 

Sprzedawca z obsługą komputera, kasy 

fiskalnej, programu do magazynowania, 

Magazynier z obsługą wózków widło-

wych, Kosmetyka z elementami wizażu, 

stylizacji paznokci i masażu klasycznego, 

Artystyczne układanie kwiatów, 

Uprawnienia SEP do 1 k V. 

 

W ramach wkładu własnego JST każdy  

z uczestników otrzymał wsparcie  

finansowe w postaci zasiłku celowego. 

    

GOPS Kodeń 

 

 Andrzejki wypadają 

zazwyczaj na początku 

Adwentu, a więc na  

początku Roku Liturgicz-

nego, którego początek 

przypada w pierwszą 

niedzielę między 27 listo-

pada, a 3 grudnia. 

    T r a d y c y j n i e  

w Andrzejki organizowa-

ne są różnego rodzaju 

zabawy, najczęściej doty-

czące tematyki związków 

damsko-męskich.  Z oka-

zji Andrzejek mieszkańcy  

i kadra Domu Pomocy 

Społecznej w Kostomło-

tach zaprosili uczestni-

ków Warsztatu Terapii 

Zajęciowej i Środowisko-

wego Domu Samopomo-

cy w Kodniu na wspólną 

zabawę, która odbyła się 

24 listopada. W zaba-

wach andrzejkowych 

chętnie brali udział  

zarówno zaproszeni 

uczestnicy, jak mieszkań-

cy Domu Pomocy Spo-

łecznej .  Zostal iśmy  

poczęstowani słodkościa-

mi, kawą i herbatą. Potem 

wspólnie udaliśmy się na 

zabawę taneczną do świe-

tlicy. Swoją obecnością 

zaszczycił nas Wójt 

G m i n y  P a n  

Ryszard Zań. Czas 

s p ę d z o n y  

w DPS minął  

bardzo szybko  

i wesoło. 

Mamy nadzieję, że 

w przyszłym roku  

p o w t ó r z y m y 

wspólne Spotkanie 

Andrzejkowe. 

             WTZ Kodeń 

Integracyjne Andrzejki  

w Kostomłotach 

Mikołajki 

 

 

 

 

 

  

      Jak każdego roku, tak i w tym,  

6 grudnia uczestników Warsztatu  

Terapii Zajęciowej i Środowiskowego 

Domu Samopomocy odwiedziła Pani 

Barbara Kałużyńska, która przybyła  

z prezentami od Św. Mikołaja. Wszy-

scy Uczestnicy  zostali obdarowani 

słodkimi upominkami. Zostaliśmy  

też zaproszeni przez Panią Barbarę  

na kulig. Bardzo serdecznie dziękuje-

my Państwu Kałużyńskim za miłą  

niespodziankę i życzliwość. 

Teraz czekamy   na śnieg...  

     WTZ Kodeń 
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26 listopada br. miał miejsce XIV Kon-

cert Integracyjny dla dzieci, młodzieży  

i osób niepełnosprawnych pt. „Ten Sam 

Świat” w Centrum Kultury i Sztuki im. 

Andrzeja Meżeryckiego –  Scena  

Teatralna Miasta Siedlce. W tym roku 

odbywał się on pod hasłem: „Bogaci 

tym co mamy”. Celem koncertu była 

integracja społeczna  i prezentacja dzia-

łań artystycznych (m.in. śpiew, taniec, 

recytacja, występy teatralne) placówek 

intensywnie działających na rzecz  

dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób 

niepełnosprawnych na terenie regionu 

siedleckiego, sąsiednich powiatów  

i diecezji siedleckiej. Zaproszenie 

otrzymaliśmy od organizatora, którym 

był Caritas Diecezji Siedleckiej Warsz-

tat Terapii Zajęciowej w Siedlcach. 

 W ramach promocji zadania 

publicznego: „Gmina Kodeń – aktywne 

miejsce dla niepełnosprawnych” reali-

zowanego i współfinansowanego przez 

Program Ministra Pracy i Polityki  

Społecznej „Oparcie społeczne dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi” edycja 

2014 r. – grupa teatralna „Perły Życia” 

zaprezentowała taniec stylizowany na 

epokę saską wraz z krótkim fragmen-

tem powieści Józefa Ignacego Kraszew-

skiego wyeksponowanym w sztuce  

teatralnej pt. „ Brühl – meandry natury 

ludzkiej”. Dla naszych uczestników 

było to kolejne wyzwanie artystyczne, 

które dało sposobność występowania  

w nowym miejscu - Centrum Kultury 

 i Sztuki w Siedlcach ( do tej pory wy-

stąpiliśmy m.in. w takich miastach: 

Biała Podlaska Lublin, Łódź, Włodawa, 

Opole Lubelskie).                    

 XIV Koncert Integracyjny stał 

się  wyśmienitą sposobnością, by  

zmierzyć się z nowymi emocjami:  

tremą, obawą jak uda się występ, czy 

każdy zapamięta własną rolę, ale jedno-

cześnie ogromna siła i potrzeba wspól-

nego wspierania, którą każdy uczestnik 

ofiaruje innemu. Ponownie zaznali  

radości z doświadczania akceptacji  

innych, współpracy w grupie, budowa-

nia kolejnych cegiełek zaufania do  

drugiego człowieka, wzmacniania  

jedności i porozumienia wśród uczestni-

ków Warsztatu Terapii Zajęciowej   

i Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Kodniu, którzy tworzą grupę teatral-

ną „Perły Życia”. Niedawno widzowie 

w teatrze podziwiający zawodowych 

artystów, dziś aktorzy – amatorzy,  

którzy próbują nowych sił i dają się 

poznać w różnych wcieleniach. Jaki cel 

przyświeca tej działalności angażującej 

w przedsięwzięcia kulturalne osoby  

z niepełnosprawnością? Pragnienie  

pokazania szczerego zapału i pasji , 

efektów pracy teatralnej, która odgrywa 

ogromną rolę w ich życiu i odkrywaniu 

własnego miejsca na ziemi, zyskania 

większego zainteresowania lokalnych 

społeczności i udowodnienia, że niepeł-

nosprawni mają prawo do dóbr kultury, 

z jakich korzysta świat sprawnych. 

Aktywność artystyczna osób 

 z niepełnosprawnością przybiera 

kształt nowego zjawiska bogacącego 

ich istnienie, często jeszcze skazanych 

na obojętność, uprzedzenia i brak  

zrozumienia zdrowego społeczeństwa. 

Chociaż tak naprawdę nie wiemy, kiedy 

nam samym przyjdzie zmierzyć się  

z niepełnosprawnością… Choroba  

własna i bliskich, utrata świadomości na 

skutek ciężkich przeżyć osobistych  

i dóbr, które wydawały się być  

niezmienne czy trwałe, czas i przypadek 

naszego krótkiego życia… 

Ludzie wrażliwi i przejawiają-

cy empatię, dalekowzroczni w swych 

działaniach ofiarują im szansę. Obser-

wują, jak osoby z niepełnosprawnością 

rozwijają się i rozumieją potrzebę   

dbania o wizerunek miejsca, które jest 

dla nich sensem, nadzieją oraz Drugim 

Domem… o gminę, placówki, więzi 

między ludźmi. Integracja społeczna  

w szeroko rozumianym znaczeniu tego 

słowa to włączanie się w szeroki nurt 

działań o charakterze artystyczno– 

 kulturalnym. Uświadamianie społe-

czeństwu, że niepełnosprawni na miarę 

swoich możliwości i ofiarowanych 

szans będą kreować nowe zjawiska  

artystyczne… o ile stworzymy im  

warunki … 

Beata Kupryś   

IV Gala Aktywnych i Solidarnych Zamość 2014 

3 grudnia br. w delegaturze Urzędu  

Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się 

IV Gala Aktywnych i Solidarnych.  

Uroczystość zorganizowało Stowarzysze-

nie Pomocy Dzieciom Niepełnospraw-

nym „Krok za krokiem” w Zamościu. 

Działa ono od 1990 roku i jest organiza-

cją pozarządową, zrzeszającą rodziców, 

opiekunów, przyjaciół dzieci, młodzieży 

oraz dorosłe osoby z niepełnosprawno-

ścią. Stowarzyszenie prowadzi w regionie 

Polski południowo-wschodniej unikalną, 

profesjonalną działalność w zakresie zin-

tegrowanej rehabilitacji, edukacji  

i wsparcia społecznego dzieci, młodzieży 

i dorosłych osób z niepełnosprawnością, 

w tym z wczesnym uszkodzeniem  

mózgu.  
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W br. roku kapituła konkursu postanowi-

ła przyznać nagrody spośród około 40 

nominacji w następujących kategoriach: 

najbardziej aktywne osoby z niepełno-

sprawnością, podmiot społecznie  

odpowiedzia lny,  wolo ntar iusze ,  

przyjazna administracja publiczna. 

Jak podkreślił Kamil Kabasiński ze  

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom  

Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" 

podczas Gali Aktywnych i Solidarnych: 

„osoby z niepełnosprawnością to aktywni 

członkowie społeczeństwa, a nie klienci 

pomocy społecznej i to chcemy pokazy-

wać”. Po raz pierwszy została przyznana 

nagroda specjalna dla rodzica osoby  

niepełnosprawnej.  

Przybliżono Konwencję Praw 

Dziecka ze szczególnym zwróceniem na 

osoby z niepełnosprawnością, którym 

należy „zapewnić skuteczny dostęp do 

oświaty, nauki, opieki zdrowotnej  

i rehabilitacyjnej, przygotowania zawo-

dowego oraz możliwości rekreacyjnych 

realizowanych w sposób  prowadzący do 

osiągnięcia przez dziecko jak najwyższe-

go stopnia zintegrowania ze społeczeń-

stwem oraz osobistego rozwoju, a w tym 

jego rozwoju kulturalnego i duchowe-

go”. Niepełnosprawni z Zespołu Niepu-

blicznych Szkół Specjalnych „Krok za  

krokiem” pokazali zebranym, że mają 

świadomość swych praw i potrafią się 

tego domagać.   

 Przedstawiciele grupy teatralnej 

„Perły Życia” razem z opiekunami zo-

stali zaproszeni przez Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 

„Krok za krokiem” w Zamościu i z przy-

jemnością wzięli udział w tym ważnym 

spotkaniu. Mieliśmy doskonałą sposob-

ność nabrania otuchy i upewnienia się po 

raz kolejny, że warto wyznaczać cele 

osobom z niepełnosprawnością. Sami 

stajemy się pożytecznymi jednostkami w 

społeczeństwie, a jednocześnie dajemy 

pozytywny przykład podopiecznym, któ-

rzy dokładają wszelkich starań, by się 

wysilać w różnych gałęziach życia:  

zawodowego, artystyczno – kulturalnego, 

społecznego. 

 IV edycja spotkania przywołała 

niezapomniane wspomnienia, ponieważ 

grupa teatralna „Perły Życia” otrzymała 

w 2013 roku I miejsce na Gali Aktyw-

nych i Solidarnych 2013– nagrodę  

w kategorii: Nauka Kultura Sztuka.  

Wyróżnienie to zapoczątkowało pojawie-

nie się następnych, które są dla uczestni-

ków, jak i opiekunów bodźcem do  

jeszcze większego wysilania się oraz  

promowania własnej gminy i placówek.

                          

                                   Beata Kupryś 



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 

 
 
 
 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    

 

 

 
 
 

W każda sobotę od godz. 16:00 w GCKSiT odbywają się Warsztaty Terapeutyczne dla osób 

uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych.  

Terapeuta prowadzący Tadeusz Dudziński.  

                                    Zapraszamy  

 

 W całej Polsce działają instytucje, które dostały dotacje z Funduszu Pomocy  

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom  

pokrzywdzonym przestępstwem.  

 Lista placówek dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl  

w zakładce DZIAŁALNOŚĆ/POMOC POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM oraz na stronie 

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

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

