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Powiat ciechanowski będzie modernizował 
kolejny odcinek drogi w ramach Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Mimo zmian w sposobie dofinansowania inwe-
stycji w tym roku (z 30 proc. do 50 proc. warto-
ści zadania), co spowodowało, że wsparcie na 
realizację dróg otrzymało mniej samorządów  
i tego, że wniosek powiatu znalazł się tuż pod 

Droga z Ościsłowa do Sulerzyża będzie remontowana!
kreską w pierwszej kwalifikacji, ostatecznie 
znaleźliśmy się na liście rankingowej. Wpły-
nęła na to wysoka pozycja punktowa naszego 
wniosku i jego wysoka ocena merytoryczna 
oraz oszczędności w przetargach realizowa-
nych w ramach Programu.  

Inwestycja w 2013 roku obejmie prze-
budowę pierwszego etapu - drogi z Ościsło-

wa do Sulerzyża. Wartość prac to ok. 3 mln 
zł., z czego 50 proc. musi zapewnić powiat  
ze środków budżetu ( w tym 400 tys. zł. wy-
łoży samorząd miasta i gminy Glinojeck,  
w ramach umowy w powiatem), a druga po-
łowa będzie pochodzić z funduszy NPPDL.                

Więcej str. 2

Pod Patronatem Starosty Ciechanowskiego Sławo-
mira Morawskiego oraz Honorowym Patronatem 
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama 
Struzika, 18 kwietnia w Ciechanowie odbyły się  
V Subregionalne Targi Edukacji i Pracy. W impre-
zie wzięła udział duża grupa wystawców, bo aż 66,  
a wśród nich: 3 szkoły policealne, 9 szkół ponad-
gimnazjalnych, 16 uczelni i szkół wyższych, 2 jed-
nostki szkoleniowe, 17 pracodawców i 18 instytucji 
oraz urzędów. Tegoroczne Targi odwiedziło blisko 
trzy tysiące osób, głównie młodzież z gimnazjów  
i szkół i ponadgimnazjalnych z terenu całego powia-
tu oraz osoby poszukujące pracy.

   Więcej str. 2

Wiosenne V Subregionalne Targi Edukacji i Pracy

Impreza jest adresowana głównie do młodzieży, przez którą stoi wybór 
szkoły w kolejnym etapie kształcenia

10 kwietnia 2013 r. minęła 3. rocznica kata-
strofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której 
zginęło 96 osób. Wśród nich była również 
Senator Janina Fetlińska z Ciechanowa.  
W tym dniu o godzinie 18.00 w kościele far-

Krzyż Katyński w Ciechanowie

nym odprawiona została msza święta  
w intencji zmarłej tragicznie Senator. 
Wcześniej na Jej grobie, na cmentarzu 
komunalnym przy ul. Gostkowskiej 
wiązanki kwiatów złożyła i zapaliła 
znicze Rodzina, księża, współpracow-
nicy, posłowie, władze powiatu i mia-
sta, organizacje społeczne oraz miesz-
kańcy miasta.  

Z kolei ciechanowskie obcho-
dy Międzynarodowego Dnia Zbrodni  
Katyńskiej miały miejsce 13 kwietnia 
wieczorem. O godz. 19.00 odbył się Apel 
i złożenie kwiatów pod Krzyżem Katyń-
skim (u stóp farskiej góry), następnie  
o godz. 20.00 projekcja filmu „Prezydent” 
- dokumentu Joanny Lichockiej i Jarosła-
wa Rybickiego o śp. prezydencie Lechu 
Kaczyńskim (Kawiarnia Artystyczna 
PCKiSz).

Red.

Ciechanowianie uczcili dwie ważne rocznice
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W związku z modernizacją trasy, prace obej-
mą: gruntowaną przebudowę nawierzchni 
drogi, wraz z wymianą podbudowy, budowę 
chodników w Ościsłowie (w kierunku wsi Su-
lerzyż) i samym Sulerzyżu, budowę nowych 
zatok autobusowych, uporządkowanie zieleni, 
wzmocnienie poboczy, oznakowania poziome 
i pionowe. Planowany termin zakończenia 
prac, to październik tego roku. 

Samorząd powiatowy będzie chciał w kolej-
nych latach pozyskać, z tego samego rządowego 
programu przebudowy dróg, środki na remont 
drugiego odcinka drogi - z Sulerzyża do Chotumia.  

Należy podkreślić, że samorząd powiatowy 
od kilku lat z powodzeniem realizuje inwestycje 

drogowe w ramach NPPDL. Zmodernizo-
wano już trzy odcinki dróg. 

W dwóch etapach przebudowano 
8,8 km drogi Szulmierz-Wola Wierzbow-
ska-Zielona-Wężewo-Krasiniec, łączącej 
dwa powiaty ciechanowski i przasnyski 
oraz 10 km odcinek trasy Ościsłowo-Oj-
rzeń.

Łącznie w ramach Programu, na te-
renie powiatu ciechanowskiego przebudo-
wano 20 km dróg, a inwestycje kosztowały 
12 mln zł. (dofinansowanie z programu - 5 
mln zł., wsparcie gmin – 1 mln zł., wkład 
powiatu – 6 mln zł.). 

Barbara Tokarska-Wójciak

V Subregionalne Targi Edukacji i Pracy 
otworzył starosta ciechanowski Sławomir Mo-
rawski, który podkreślił, iż celem imprezy jest 
pomoc młodzieży w podjęciu decyzji, dotyczącej 
wyboru kierunku kształcenia oraz w przyszłości 
podjęcie zatrudnienia.  Starosta dodał, iż cieszy 
się, że podczas imprezy prezentuje się tak duża 
grupa szkół wszystkich szczebli, uczelni, ale  
i że przybywa stoisk pracodawców. To, zdaniem 
gospodarza powiatu, daje możliwość rozeznania 
się, na jakie kierunki kształcenia dla młodzieży 
powinien kłaść nacisk samorząd powiatowy, od-
powiedzialny za kształcenie ponadgimnazjalne. 
Miłego i owocnego pobytu na Targach, życzyła 
uczestnikom także Elżbieta Latko dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie oraz 
Artur Iniarski – wiceprezes Mazowieckiej Izby 
Gospodarczej w Ciechanowie. Wśród gości, któ-
rzy odwiedzili ekspozycję byli przedstawiciele 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych, Urzędu Marszałkowskiego, instytucji 
zajmujących się poradnictwem oraz szkolenia-
mi, instytucji powiatowych, szkół z całego po-
wiatu ciechanowskiego. Władze miasta repre-
zentowała Ewa Gładysz – zastępca prezydenta 

Ciechanowa. Po raz pierwszy na ciechanowskie 
targi przyjechali starostowie sąsiednich powia-
tów - makowskiego Zbigniew Deptuła i mław-
skiego Włodzimierz Wojnarowski. Nie zabrakło 
wójtów gmin z powiatu ciechanowskiego, in-
nych gości, przedstawicieli służb mundurowych  
i mediów.

Po uroczystym otwarciu imprezy, młodzież 
oraz zaproszeni goście, w towarzystwie staro-
sty zwiedzali ciekawie i barwnie przygotowane 
stoiska. Uczniowie zapytani o znaczenie takiej 
imprezy dla podejmowanych przez nich decyzji, 
odpowiadali, że w bezpośredniej rozmowie mogą 
zapoznać się z ofertą zarówno szkół ponadgim-
nazjalnych, jak i uczelni, które chętnie prezentują 
się na takich imprezach. Ich zdaniem wystawcy 
są dobrze przygotowani do kontaktu z uczniami  
i profesjonalnie prezentują swoje szkoły i uczelnie. 

Z kolei Elżbieta Latko - dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Ciechanowie podkreśliła, 
każdego roku przybywa wystawców na Targach, 
zarówno uczelni, jak i pracodawców oraz insty-
tucji. Jeszcze dwa lata temu swoją ofertę prezen-
towało zaledwie kilku pracodawców, w tym roku 
było ich aż siedemnastu. 

Droga z Ościsłowa do Sulerzyża 
będzie remontowana!

c.d. ze str. 1

Droga z Ościsłowa do Ojrzenia, 
realizowana w ramach NPPDL 

w 2011 roku

c.d. ze str. 1

Wystawcy reprezentowali wiele mazowieckich miast i miejscowości: Ciechanów, Warszawę, 
Olsztyn, Ostrołękę, Płock, Mławę, Przasnysz, Gołotczyznę, Glinojeck. Impreza jak co roku 
cieszyła się dużą popularnością wśród młodych ludzi. W ciągu czterech godzin Targów, halę 
sportową przy ul. 17 Stycznia odwiedziło blisko trzy tysiące osób. Byli to głównie uczniowie, 
którzy stoją przed wyborem dalszego kierunku nauki, jak również ci, którzy są zaintereso-
wani podniesieniem lub zmianą swoich kwalifikacji zawodowych. Nie zabrakło osób bezro-
botnych z regionu, którzy mieli możliwość rozmowy z pośrednikami pracy i zapoznania się 
z ofertami pracy. 

Organizatorami V Subregionalnych Targów 
Edukacji i Pracy byli:

- Starosta Ciechanowski
- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

w Ciechanowie
 
Współorganizatorami Targów były instytucje:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Ciechanowie

- Wojewódzki Urząd Pracy Filia 
w Ciechanowie

- Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP 
w Ciechanowie

- Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Ciechanowie

Patronatem medialnym V Targi Edukacji 
i Pracy objęły:

Katolickie Radio Ciechanów, Tygodnik Cie-
chanowski, Tygodnik Extra Ciechanów, Ty-
godnik Czas Ciechanowa, Gazeta Samorzą-
du Miasta Ciechanów, portal CiechTivi.pl  
i Samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego.

Fotoreportaż z Targów str. 10

Rozmowom towarzyszyły wstępy artystycz-
ne, przygotowane przez młodzież z ciechanow-
skich szkół ponadgimnazjlanych oraz komuni-
katy reklamowe wystawiających się instytucji. 
Oprawę techniczną imprezy przygotowało Po-
wiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechano-
wie.

Barbara Tokarska-Wójciak

www.ciechanow.powiat.pl
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Po jednomyślnym przyję-
ciu protokołu z XX sesji i wy-
słuchania sprawozdania z pracy 
Zarządu Powiatu między sesja-
mi, radni wysłuchali sprawoz-
dań i informacji z działalności 
jednostek i służb powiatowych: 
sprawozdania z działalności 
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Ciechanowie  
w 2012 roku oraz Powiatowego Ze-
społu do Spraw Orzekania o Niepeł-
nosprawności (informację przedsta-
wiła kierownik PCPR Anna Karaś), 
informacji o stanie bezpieczeństwa 
na terenie powiatu ciechanowskiego, 
w tym na terenie miasta Ciechanów 
w 2012 roku (informację przedsta-
wił Komendant Powiatowy Policji 
w Ciechanowie inspektor Krzysztof 
Matusiak) oraz informacji z dzia-
łalności Powiatowego Urzędu Pracy 
w Ciechanowie w 2012 roku (infor-
mację przedstawiła dyrektor PUP  
w Ciechanowie Elżbieta Latko). 

Radni podczas sesji rozpatrzyli 
projekty i podjęli uchwały w spra-
wach:

a) Zmiany uchwały Nr 
IV/16/102/2012 Rady Powiatu Cie-
chanowskiego z dnia 25 czerwca 
2012 roku w sprawie stanowienia o 
kierunkach działania Zarządu Po-
wiatu Ciechanowskiego w przedmio-
cie realizacji Pilotażowego Programu 
pn. „Aktywny samorząd”.

Uchwałę przyjęto 20 głosami. W gło-
sowaniu wzięło udział 20 radnych.

b) określenia zadań z zakresu za-
trudnienia i rehabilitacji zawodowej oraz 
rehabilitacji społecznej osób niepełno-
sprawnych oraz wysokości środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na 
realizację tych zadań w powiecie ciecha-
nowskim w 2013 roku.

Uchwałę przyjęto jednomyślnie głosa-
mi wszystkich radnych (21 głosów).

c) zawarcia umowy z Gminą Regi-
min w przedmiocie przyjęcia pomocy 
finansowej Gminy Regimin dla powia-
tu ciechanowskiego na dofinansowanie 
przebudowy drogi powiatowej Grzybowo 
– Szulmierz na odcinku od Włost do Szul-
mierza i zasad rozliczania środków.

Uchwałę przyjęto jednomyślnie głosa-
mi wszystkich radnych (21 głosów).

d) zawarcia umowy z Gminą Ciecha-
nów w przedmiocie przyjęcia pomocy fi-
nansowej Gminy Ciechanów dla powiatu 
ciechanowskiego na dofinansowanie mo-
dernizacji drogi powiatowej Nr 1239W 
Ciechanów – Regimin na odcinku Ciecha-
nów - Kargoszyn  oraz budowy chodnika 
w miejscowości Kownaty Żędowe i zasad 
rozliczania środków.

Uchwałę przyjęto jednomyślnie głosa-
mi wszystkich radnych (21 głosów).

                
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej powiatu ciechanowskiego.
 Uchwałę przyjęto jednomyślnie gło-

sami wszystkich radnych (21 głosów).

XXI sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego IV kadencji od-
była się 25 marca 2013 roku, w sali konferencyjnej budynku  
Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Uczestniczyli w niej rad-
ni powiatowi, władze powiatu, dyrektorzy jednostek powiato-
wych, kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego, kierownicy 
powiatowych inspekcji i straży, zaproszeni goście, w tym radni 
Sejmiku Wojewódzkiego - Wiesława Krawczyk oraz Benedykt 
Pszczółkowski, lokalne media i kilkoro uczniów z Zespołu Szkół  
nr 3 w Ciechanowie.

czyt. dalej - str. 4
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f ) zmiany uchwały budżetowej powiatu 

ciechanowskiego na 2013 rok.
Uchwałę przyjęto jednomyślnie głosa-

mi wszystkich radnych (21 głosów).

W punkcie interpelacje i zapy-
tania, interpelację złożył 
radny Marcin Stryczyński. 
Zaniepokojony zapowia-
daną likwidacją Kolegium 
Nauczycielskiego i Ko-
legium Języków Obcych  
w Ciechanowie chciał 
wiedzieć, czy tego typu 
decyzje są konsultowane 
z władzami samorządu 
powiatowego oraz pytał 
o działania samorządu  
w tej sprawie. Radny za-
pytał także o podejmowane działa-
nia w celu podtrzymania imprezy 
kulturalnej, jaką jest Kupalnocka.

Odpowiadając na interpelację radne-
go M. Styczyńskiego w sprawie likwida-
cji kolegiów, wicestarosta Andrzej Paw-
łowski powiedział, że tego typu decyzje, 
wynikające z regulacji ustawowych nie są 
konsultowane z Zarządem Powiatu. 

Z kolei, na interpelację związaną  
z organizacją Międzynarodowych Spo-
tkań Folklorystycznych Kupalnocka, wi-
cestarosta Andrzej Pawłowski odpowie-
dział, że impreza mająca swoją 22-letnią 
tradycję cieszy się dużym zainteresowa-
niem i uznaniem mieszkańców miasta  
i powinna być organizowana. Wicestaro-
sta potwierdził, iż prezydent miasta po-
informował powiatową jednostkę kultu-
ry, o tym, że miasto nie dofinansuje tego 

festiwalu. W tej chwili spośród czterech 
organizatorów Kupalnocki (Ciechanów, 
Płońsk, Glinojeck i Serock), samorząd 
Ciechanowa jest jedynym, który odmó-
wił wsparcia spotkań folklorystycznych. 
Wicestarosta dodał, że powiat ciecha-

nowski jest przygotowany, aby w tym 
roku ponieść swoją część wydatków 
na organizację imprezy, a o pozostałą 
kwotę będzie zabiegał ze źródeł ze-
wnętrznych.

Radny Stanisław Kęsik (były dy-
rektor PCKiSz. przyp. red.) stwierdził, 
że zarówno pomysłodawca Kupalnoc-
ki – Leonard Sobieraj, jak i on chcieli 
tą imprezą promować nie tylko miasto 
Ciechanów, ale również szeroko pojętą 
Ziemię Ciechanowską. Radny dodał, iż 
ma nadzieję, że prezydent zmieni zdanie 
w kwestii wsparcia festiwalu. Podkreślił, 
że organizacja imprezy pozwala na kon-
takty międzynarodowe m.in. LZA Cie-
chanów. 

Następnie starosta Sławomir Mo-
rawski stwierdził, że aby Kupalnocka mo-
gła istnieć, potrzebne jest współdziałanie  
samorządów. Powiat ciechanowski  

zapewni wsparcie finan-
sowe imprezy na ten rok - 
zadeklarował starosta. 

W wolnych wnio-
skach i oświadczeniach 
radni zaprosili obecnych 
na sesji, a za pośred-
nictwem mediów także 
mieszkańców powiatu na 
wystawy i spotkania od-
bywające się w ich miej-
scowościach.

A przed nami (29 
kwietnia br.) jedna  
z najważniejszych 
sesji Rady Powia-
tu w roku, podczas 
której radni rozpatrzą 
sprawozdanie finanso-

we powiatu ciechanowskiego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu 
powiatu za 2012 rok i będą głosować 
nad udzieleniem absolutorium dla 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

z tytułu wykonania budżetu.

Relację z kwietniowej sesji 
Rady Powiatu przedstawimy 

w majowym numerze 
Samorządowca Powiatu 

Ciechanowskiego.

Barbara Tokarska-Wójciak
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Od 16 marca 2013 r. weszło w życie 
rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych 
poradni psychologiczno - pedagogicznych,  
w tym publicznych poradni specjalistycznych 
(Dz. U. z 2013, poz. 199.). Konsekwencją zmian  
w przepisach są zmiany w funkcjonowaniu 
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  
w Ciechanowie.

Nowe przepisy precyzują cztery główne  
zadania Poradni czyli:

1)  diagnozowanie dzieci i młodzieży;
2)  udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzi-

com bezpośredniej pomocy psychologiczno 
- pedagogicznej;

3)  realizowanie zadań profilaktycznych oraz 
wspierających wychowawczą i edukacyjną 
funkcję przedszkola, szkoły i placówki,  
w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązy-
waniu problemów dydaktycznych i wycho-
wawczych;  

4)  organizowanie i prowadzenie wspomagania 
przedszkoli, szkół i placówek w zakresie 
realizacji zadań dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych.

PROCEDURA I DRUKI ZGŁOSZEŃ 
DO PORADNI:

Wizytę w Poradni Psychologiczno - Peda-
gogicznej w Ciechanowie można nadal ustalić 
w oparciu o:

•	 pisemne zgłoszenie   rodziców (opie-
kunów prawnych) dziecka lub 

•	 w oparciu o zgłoszenie telefoniczne. 
Odstępstwem od tej zasady jest wizyta  

u logopedy (osobiste lub telefoniczne ustalenie 
terminu wizyty bezpośrednio u logopedy). Od-
mienna procedura obowiązuje również w przy-
padku ubiegania się o orzeczenie – tu obowią-
zują pisemne wnioski do zespołu orzekającego.

Terminy wizyt na badania diagnostycz-
ne ustalane są w kolejności wpływu zgłoszeń/ 
wniosków do sekretariatu. Klient umawiany 
jest na najbliższy wolny termin lub inny dogod-
ny dla niego w godzinach pracy placówki. 

Aby zgłosić się do Poradni nie jest wyma-
gane żadne skierowanie. Zgłoszenia dokonuje 

rodzic lub opiekun prawny dziecka lub pełno-
letni uczeń.

Podczas wizyty w Poradni obecnie nie-
zbędne jest podanie numeru PESEL dziecka. 

KONSULTACJA WSTĘPNA – nadal obo-
wiązująca przy pierwszej wizycie w Poradni:

W ciągu do 3 tygodni od zgłoszenia usta-
lany jest termin wstępnej konsultacji (dotyczy 
wyłącznie osób, które zgłaszają dziecko do 
Poradni po raz pierwszy). Na pierwszą wizytę 
zgłasza się sam rodzic - opiekun prawny wraz  
z całą posiadaną dokumentacją dziecka (wy-
niki badań, prace dziecka, książeczka zdrowia, 
diagnozy psychologiczne, opinia szkoły itp.).  
W trakcie konsultacji wstępnej (dotyczy osób 
zgłaszających się po raz pierwszy) poddawana 
jest analizie zgromadzona dokumentacja, prze-
prowadzony zostaje wywiad na temat wystę-
pujących u dziecka trudności. Rodzic uzyskuje 
podstawowe wskazówki do pracy z dzieckiem 
lub niezbędne informacje na temat miejsc po-
mocy specjalistycznej. Konsultacja służy wła-
ściwemu, dostosowanemu do potrzeb dziecka, 
wskazaniu form dalszej specjalistycznej pomo-
cy. W przypadku zakwalifikowania dziecka na   
diagnozę w celu wydania opinii Poradni - ro-
dzic wypełnia stosowny wniosek. W przypadku 
powtórnego zgłoszenia dziecka, które było już 
wcześniej diagnozowane w Poradni - odstępuje 
się od konsultacji wstępnej. Dziecko jest uma-
wiane na wizytę bez konieczności wcześniejsze-
go spotkania specjalisty Poradni z rodzicem.  

PIERWSZE ZADANIE - 
DIAGNOZOWANIE

Po konsultacji wstępnej często dziecko 
umawiane jest na diagnozę w celu określenia 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i eduka-
cyjnych oraz indywidualnych możliwości psy-
chofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia 
mechanizmów ich funkcjonowania w odniesie-
niu do zgłaszanego problemu oraz wskazania 
sposobu rozwiązania tego problemu.

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży 
jest w szczególności:
1)  wydanie opinii;
2)  wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia 

specjalnego, zajęć rewalidacyjno - wycho-

wawczych, indywidualnego obowiązkowe-
go rocznego przygotowania przedszkolne-
go lub indywidualnego nauczania dzieci  
i młodzieży;

3)  objęcie dzieci i młodzieży albo młodzie-
ży oraz rodziców bezpośrednią pomocą 
psychologiczno - pedagogiczną

4)  wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy 
z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami. 

Wszystkie wnioski, które wpłynęły do 
Poradni po 16 marca 2013 r. są rozpatrywane 
zgodnie z nowymi przepisami.  Istotnej zmia-
nie ulegnie sama treść opinii wydawanych 
przez Poradnię, przede wszystkim będą one 
zawierać - obok dotychczas występujących 
wskazań dla szkoły - również wskazania dla 
rodziców.

Nie ulegają zmianom procedury działa-
nia zespołów orzekających czyli nie zmienia 
się procedura wydania orzeczeń (o potrzebie 
indywidualnego nauczania, indywidualne-
go obowiązkowego rocznego przegotowania 
przedszkolnego, kształcenia specjalnego, zajęć 
rewalidacyjno - wychowawczych) oraz opinii 
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 
Jedyna zmiana w zakresie orzecznictwa doty-
czy pojawiania się nowych druków wniosków 
do zespołu orzekającego, bowiem obowiązko-
we staje się podawanie numeru PESEL dziec-
ka, którego opinia - orzeczenie dotyczą.

Na wniosek Poradni rodzic dziecka 
przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie 
zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – za-
świadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, 
zawierające informacje niezbędne do wydania 
opinii. Dotychczas taka możliwość istniała 
wyłączenie przy rozpatrywaniu wniosków 
skierowanych do Zespołu Orzekającego. Ure-
gulowano również kwestię dostarczania opi-
nii nauczycieli na temat dziecka. Dotychczas 
opinia szkoły o dziecku była przekazywana 
za pośrednictwem rodzica, to on musiał iść 
do szkoły i zabiegać o wydanie takiej opinii. 
Aktualnie Poradnia może zwrócić się do dy-
rektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub 
placówki, do której dziecko albo pełnoletni 
uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, 
wychowawców grup wychowawczych lub spe-
cjalistów, informując o tym osobę składającą 
wniosek czyli rodzica - opiekuna prawnego. 

NOWE DRUKI WNIOSKÓW: 

Nowością jest możliwość - na pisemny 
wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia 
- przekazania kopii opinii do szkoły/ przed-
szkola/ placówki.

Zmiana przepisów dotyczących funkcjonowania poradnictwa 

Co w związku z tym zmienia się  
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Ciechanowie?
Celem działania Poradni jest udzielanie rodzicom dzieci (od momentu urodzenia)  
i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierun-
ku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy związanej 
z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, wspomaganie przedszkoli, szkół  
i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

czyt. dalej str. 6

www.ciechanow.powiat.pl



PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

Rodzic może także wnioskować o wydanie 
informacji o wynikach diagnozy przeprowa-
dzonej w Poradni. 

Kolejną nowością jest również wprowa-
dzenie możliwości uzyskania pomocy dla 
dziecka niepełnosprawnego. Na wniosek ro-
dzica, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szko-
ły, przedszkola, placówki Poradnia pomaga  
w określeniu niezbędnych do nauki warunków, 
sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycz-
nych, w tym wykorzystujących technologie in-
formacyjno - komunikacyjne, odpowiednich ze 
względu na indywidualne potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 
dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletniego 
ucznia niepełnosprawnego.

DRUGIE ZADANIE - UDZIELANIE 
BEZPOŚREDNIEJ POMOCY 

PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ;

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 
w Ciechanowie udziela bezpośredniej pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej poprzez: 
1) indywidualne lub grupowe zajęcia terapeu-

tyczne dla dzieci i młodzieży;
2) terapię rodziny;
3) prowadzenie grup wsparcia;
4) prowadzenie mediacji;
5) interwencję kryzysową;
6) warsztaty;
7) porady i konsultacje;
8) wykłady i prelekcje;
9) działalność informacyjno- szkoleniową

Zapisy na zajęcia prowadzone w Poradni  
dokonywane są w następujący sposób: 
•	 terapia logopedyczna (zapisy telefonicz-

ne), w ciągu całego roku w miarę wol-
nych miejsc, 

•	 grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży 
z niepłynnością mowy – zapisy w ciągu 
całego roku w miarę wolnych miejsc, 

•	 terapia pedagogiczna (trudności w czy-
taniu i pisaniu) – zapisy telefoniczne 
po 15 VIII do końca sierpnia każdego 
roku, w innym okresie – w miarę wol-
nych miejsc, 

•	 terapia pedagogiczna (trudności w li-
czeniu – uczniowie klas I-III szkoły 
podstawowej) – zapisy telefoniczne 
po 15 VIII do końca sierpnia każdego 
roku, w innym okresie – w miarę wol-
nych miejsc, 

•	 terapia dla dzieci, u których trudności 
w nauce współwystępują z zaburzenia-
mi koncentracji uwagi - konsultacje  
i instruktaż do pracy w domu przez cały 
rok, w miarę wolnych miejsc, zapisy te-
lefoniczne,

•	 terapia EEG Biofeedback - zapisy tele-
foniczne po 15 VIII do końca sierp-
nia każdego roku, w innym okresie –  
w miarę wolnych miejsc, 

•	 zajęcia stymulujące rozwój dzieci w wie-
ku- I-III klasa szkoły podstawowej - za-
pisy telefoniczne po 15 VIII do końca 
sierpnia każdego roku, w innym okresie 
– w miarę wolnych miejsc,

•	 psychoterapia dla młodzieży - zapisy 
w ciągu całego roku w miarę wolnych 
miejsc,

•	 zajęcia stymulujące gotowość szkolną 
dzieci - zapisy telefoniczne po 15 VIII do 
końca sierpnia każdego roku, w innym 
okresie – w miarę wolnych miejsc,

•	 terapia rodzin, porady wychowawcze 
–zgłoszenia osobiste lub telefoniczne  
w miarę wolnych miejsc, 

•	 zapisy na „Szkołę dla rodziców” prowa-
dzoną według programu „Jak mówić, 
żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, 
żeby do nas mówiły” - nabór przez cały 
rok, zapisy telefoniczne lub zgłosze-
nia osobiste, zajęcia rozpoczynają się  
z chwilą zebrania się grupy o odpowied-
niej liczebności.

Pracownicy Poradni prowadzą zajęcia gru-
powe dla dzieci i młodzieży – rozpoczynają się 
one z chwilą zebrania się grupy o odpowiedniej 
liczebności. Nabór na zajęcia trwa przez cały 
rok, zapisy telefoniczne lub zgłoszenia osobiste. 
Rodzaje prowadzonych zajęć są określone na 
stronie Poradni: www.pppciechanow.pl w za-
kładce: Oferta poradni. 

TRZECIE I CZWARTE ZADANIE -   
PROFILAKTYKA, WSPIERANIE   

PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK

Poradnia prowadzi  działania polegające na 
udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup 
wychowawczych lub specjalistom zatrudnio-
nym w przedszkolach, szkołach i placówkach 
pomocy w rozpoznawaniu indywidualnych po-
trzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możli-
wości psychofizycznych dzieci i młodzieży; pla-
nowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa 
edukacyjno - zawodowego; rozwijaniu zaintere-
sowań i uzdolnień uczniów. Poradnia organizu-
je:

1) szkolenia dla rad pedagogicznych
2) warsztaty i szkolenia dla nauczycieli
3) spotkania, prelekcje i warsztaty dla  
rodziców
4) badania przesiewowe na terenie szkół  
i przedszkoli (logopedyczne, programami 
„Słyszę”, „Widzę”)
5) konsultacje i porady dla nauczycieli  
i rodziców.

Szczegółowa tematyka szkoleń, warsztatów, 
spotkań znajduje się na przedstawionej stronie 
internetowej.

Poradnia współpracuje z przedszkolami, 
szkołami i placówkami w udzielaniu i organi-
zowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki 
pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz 
opracowywaniu i realizowaniu indywidual-
nych programów edukacyjno - terapeutycznych 
oraz indywidualnych programów rewalidacyj-
no - wychowawczych. Udziela nauczycielom, 
wychowawcom, rodzicom pomocy w rozwią-
zywaniu problemów dydaktycznych i wycho-
wawczych. 

Wszelka pomoc udzielana przez Poradnię 
Psychologiczno - Pedagogiczną w Ciechanowie 
jest dobrowolna i bezpłatna. 

NOWE ZADANIA OD STYCZNIA 2016r.

W świetle nowych przepisów wszystkie po-
radnie mają od 1 stycznia 2016r. realizować za-
danie polegające na organizowaniu i prowadze-
niu wspomagania przedszkoli, szkół i placówek 
w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuńczych. Nie jest to nowe 
dla Poradni zadanie, choć sposób jego realizacji 
ma być inny niż dotychczas i polegać na: 
1) pomocy w diagnozowaniu potrzeb przed-

szkola, szkoły lub placówki (pracownicy 
Poradni - na wniosek dyrektora- będą 
pomagać w określeniu potrzeb w zakresie 
doskonalenia, pomagać wskazywać obszary 
rozwoju przedszkoli, szkół i placówek);

2) ustalaniu (wspólnie z nauczycielami i dyrek-
torem) sposobów działania prowadzących 
do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły 
lub placówki;

3) zaplanowaniu form wspomagania przed-
szkola, szkoły lub placówki oraz ich reali-
zacji;

4) wspólnej ocenie efektów i opracowaniu 
wniosków z realizacji zaplanowanych form 
wspomagania.

Jednocześnie od stycznia 2016 r. Poradnia 
będzie organizować i prowadzić sieci współ-
pracy i samokształcenia dla nauczycieli, wy-
chowawców pomagające m. in. w wymianie 
doświadczeń . 

Red.

Szczegóły 
dotyczące działania 
Poradni znajdują się 
na stronie:  
www.pppciechanow.pl

www.ciechanow.powiat.pl
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Etapy poszczególnych eliminacji obej-
mują: szczebel środowiskowy, gminny, po-
wiatowy, wojewódzki i centralny. Orga-
nizatorem przeprowadzonych eliminacji 
powiatowych w Ciechanowie była Komen-
da Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  
w Ciechanowie, Zarząd Oddziału Powiatowe-
go Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej w Ciechanowie, oraz 
Biuro Terenowe ZOSP RP w Ciechanowie. 

Eliminacje otworzył Sławomir Morawski - 
starosta ciechanowski i jednocześnie prezes Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, st. bryg. 
Arkadiusz Muszyński - komendant powiatowy 
PSP w Ciechanowie oraz dyrektor Biura Tereno-
wego i jednocześnie Członek Zarządu Powiato-
wego ZOSP RP - dh Jadwiga Michalska.

W bieżącym roku do eliminacji zgłoszo-
ne zostały dzieci i młodzież z miasta Ciecha-
nów oraz z terenu gmin: Ciechanów, Opino-
góra, Grudusk i Glinojeck. W trzech grupach 
wiekowych, w rywalizacji uczestniczyło 36 
uczniów. Najliczniej reprezentowane były 
szkoły gimnazjalne (14 uczniów), szkoły 
podstawowe (12 uczniów) i ponadgimnazjal-
ne (6 uczniów). 

Eliminacje obejmowały test pisemny 

Uczeń ciechanowskiego Zespołu Szkół Tech-
nicznych - Mariusz Wierzbicki, z klasy IV 
technikum zajął 28. lokatę w odbywającym 
się (11- 13 kwietnia 2013 r.) w Nowym Sączu 
Finale Centralnym XXVI Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Budowlanych, organizowanej 
przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki 
Warszawskiej. 

W ogólnopolskim finale zmierzyło się 82. 
uczestników. W gronie laureatów znalazł się 
uczeń ciechanowskiej szkoły ponadgimnazjalnej. 
Tym samym został zwolniony z etapu pisemnego 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodo-
we, ponadto zyskał indeks na kierunki techniczne 
polskich uczelni.

Gratulujemy Mariuszowi dobrego wyniku  
i życzymy powodzenia w dalszej edukacji.

BTW. Mariusz Wierzbicki (trzeci od lewej) w gronie najlepszych

Mariusz znalazł się w gronie najlepszych!

Młodzież prezentowała wiedzę 
w Turnieju Wiedzy Pożarniczej

składający się z 30 pytań oraz drugi 
etap, który stanowił egzamin ustny 
dla najlepszych zawodników wyło-
nionych w każdej grupie wiekowej. 

Zwycięzcy otrzymali nagrody  
w postaci: zestawów głośników 

komputerowych, słuchawek i pendrive. 
Nagrody zostały ufundowane ze środków 
powiatu ciechanowskiego.

W eliminacjach wojewódzkich, które 
odbędą się w dniu 27 kwietnia br. w Mińsku 
Mazowieckim, powiat ciechanowski repre-
zentowany będzie przez:
•	 Grupa	 I	–	Kamila	Górskiego	z	SP	w	Ko-

łaczkowie,
•	 Grupa	 II	 –	 Kingę	 Kuczyńską	 z	 Gimna-

zjum w Opinogórze,

•	 Grupa	III	–	Jakuba	Amendę,	ucznia	II	LO		
w Ciechanowie, który reprezentował gm. 
Grudusk.

Dodatkowo, uczestniczącym w Turnieju 
dzieciom i młodzieży umożliwiono zwiedza-
nie stanowiska kierowania i garażu, zapo-
znano z zawodem strażaka oraz ze sprzętem 
ratowniczym używanym podczas działań 
ratowniczych, będącym na wyposażeniu ko-
mendy powiatowej PSP w Ciechanowie. 

Podsumowujący przebieg eliminacji 
starosta Sławomir Morawski - oraz st. bryg. 

Arkadiusz Muszyński, złożyli wszystkim 
uczestnikom i ich opiekunom życzenia dal-
szych sukcesów i osiągnięć w przyszłości. 

Głównym organizatorem konkursu jest 
Zarząd Główny Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski oraz 
Komenda Główna Państwowej Straży Pożar-
nej.

BTW

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom” przeprowadzone zostały 27 marca 2013 r. w siedzibie Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Organizowany od 
wielu lat Turniej Wiedzy Pożarniczej jest adresowany do dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjelnych. Jego celem jest popu-
laryzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, ekologii, ratownictwa oraz historii i tradycji ruchu 
strażackiego.

www.ciechanow.powiat.pl
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Już od 1 września 2013 r. w Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Ciechanowie (ul. Kopernika 7) rozpoczyna się 
nowy system zdobywania kwalifikacji – Kwalifikacyjne Kur-
sy Zawodowe (KKZ).

Jaki zawód można zdobyć? – technik  informatyk, 
technik ekonomista, technik rachunkowości, technik orga-
nizacji reklamy, sprzedawca, technik handlowiec, technik 
administracji, technik  logistyk, opiekun medyczny, asystent 
osoby niepełnosprawnej, technik elektryk, technik mecha-
nik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodo-
wych, technik budownictwa, technik drogownictwa, technik 
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik ochro-
ny środowiska i inne.

Kto może się zapisać na kurs? – Każda osoba, która 
ukończyła 18 lat i zamierza zdobyć lub zmienić zawód nieza-
leżnie od posiadanego wykształcenia!

Kursy są BEZPŁATNE !!!!!
Co daje ukończenie kursu kwalifikacyjnego? – Moż-

na zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności niezbędne  
w przyszłym zawodzie a dzięki temu nową, lepiej płatną 
pracę! Zdobyte kwalifikacje sprawiają, że pracownik staje 
się  poszukiwany i ceniony na rynku pracy. Może skorzystać 
wówczas z bogatszej oferty pracodawców. 

Jak zdobyć tytuł technika ? – Jeśli posiadasz średnie wy-
kształcenie wystarczy ukończyć kursy kwalifikacyjne wyma-
gane w danym zawodzie, np. dla zawodu technik handlowiec 
są to dwa kursy: 1. Prowadzenie sprzedaży 2. Prowadzenie 
działalności handlowej. Kursy kończą się zaliczeniem, na 
podstawie którego wydawane jest na druku MEN stosowne 
ZAŚWIADCZENIE. Po zakończeniu każdego z tych kursów 
można przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifika-
cje w danym zawodzie i wówczas uzyskasz tytuł technika. Jeśli 
nie masz średniego wykształcenia, to w czasie trwania kursu 
można jednocześnie uczęszczać do naszego liceum ogólno-
kształcącego (2-letniego po szkole zawodowej lub 3-letnie-
go po gimnazjum /ośmioklasowej szkole podstawowej). Po 

ukończeniu szkoły średniej i zdaniu egzaminów potwierdza-
jących kwalifikacje w zawodzie otrzymuje się tytuł technika. 
Uwaga! Niektóre zawody posiadają tylko jedną kwalifikację, 
więc trwa to naprawdę krótko – już od 3 miesięcy! Plan zajęć 
jest dostosowany do potrzeb słuchacza. Pozwala na równole-
głe uczęszczanie do liceum i na kurs kwalifikacyjny.

Jak po szkole zawodowej zdobyć tytuł technika w swo-
im zawodzie? - Ukończenie szkoły zawodowej i uzyskanie 
dyplomu jest podstawą do zwolnienia z niektórych kwalifi-
kacji w tym zawodzie. Należy zapisać się tylko na pozostałe 
kwalifikacje (w formie kursów) i ukończyć w CKU liceum 
ogólnokształcące. Jest to naprawdę szybka i wygodna forma 
uzupełnienia wykształcenia i umiejętności.

Czy trzeba ukończyć wszystkie kursy kwalifikacyj-
ne wymagane w danym zawodzie? – Jeśli komuś zależy na 
konkretnej kwalifikacji może zapisać się na wybrany kurs  
i uzyskać zaświadczenie o jego ukończeniu bez konieczności 
przystępowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie.

Czy trzeba rezygnować z pracy, żeby uczęszczać na za-
jęcia? – Nie! Szkolenia odbywają się w systemie zaocznym:  
soboty / niedziele. Kursy są formą pozaszkolną, więc mogą 
się odbywać również w okresie ferii – KOŃCZYSZ NAUKĘ 
WCZEŚNIEJ!

Informacje dostępne są również na stronie: 
www. cku-ciechanow.pl, tel: 23 672 25 06 lub osobiście: 

Ciechanów, ul. Kopernika 7.
 Red.

Placówka zaprasza rodziców uczniów posiada-
jących orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego na dzień otwarty, który odbędzie się 
17 maja 2013 r. od godziny 10.00. SOSW szczyci 
się już 44-letnią tradycją. Placówka zajmuje się 
kształceniem dzieci niepełnosprawnych inte-
lektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym  
i znacznym oraz głębokim.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Ciechanowie funkcjonują: przedszkole, 
szkoła podstawowa i gimnazjum dla uczniów z upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, szkoła 
podstawowa i gimnazjum dla uczniów w stopniu 
umiarkowanym i znacznym, Zasadnicza Szkoła Za-
wodowa dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim, kształcąca w kierunku pracownik 
pomocniczy obsługi hotelowej, Szkoła Przyspo-
sabiająca do Pracy (szkoła ponadgimnazjalna dla 
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym i znacznym), Zespół Rewalidacyj-
no-Wychowawczy, grupy wychowawcze (internat), 
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

Najmłodszą z form jest przedszkole, do którego 
przyjmowane są dzieci z niepełnosprawnością in-
telektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, 
niepełnosprawnością sprzężoną i dzieci z autyzmem, 
w wieku od 3 do 8 lat. Nabór trwa cały rok. Podstawą 
przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-
-Pedagogiczną. Pobyt w przedszkolu jest bezpłatny, 
rodzice ponoszą tylko koszty wyżywienia. Atutem 

jest mała liczebność grup: dla dzieci autystycznych 
od 2 do 4, dla pozostałych od 6 do 10. Oprócz zajęć 
grupowych dzieci mają możliwość uczestniczenia  
w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych (np. 
logopedycznych, rehabilitacyjnych).

Ważną rolę w pracy szkoły odgrywa 
Zespół Rewalidacyjno-Wychowaw-
czy, w którym dzieci z wieloraką, 
głęboką niepełnosprawnością 
mają możliwość realizowa-
nia obowiązku szkolnego 
w ramach zajęć rewalida-
cyjno-wychowawczych,  
a grupy wychowawcze w in-
ternacie zapewniają uczniom 
mieszkającym poza Ciechano-
wem miejsce w internacie, gdzie  
w dni nauki szkolnej mają zagwaran-
towaną bezpłatną, całodobową opie-
kę i wychowanie. 

W ośrodku działa zespół wcze-
snego wspomagania rozwoju dziec-
ka, do którego przyjmowane są dzieci od momentu 
wykrycia deficytów rozwojowych do podjęcia przez 
nie nauki szkolnej,  na podstawie opinii o potrzebie 
wczesnego wspomagania wydawanej przez Porad-
nię Psychologiczno-Pedagogiczną. Zajęcia organi-
zuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin  w miesiącu, 
w zależności od możliwości psychofizycznych i po-
trzeb dziecka.

Wszyscy nauczycie posiadają specjalistyczne 
przygotowanie do pracy z dzieckiem niepełno-
sprawnym intelektualnie, a uzyskane kwalifikacje 

wykorzystywane są w codziennej pracy rewalida-
cyjnej z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie.  

Przypomnijmy, iż samorząd powiatowy realizu-
je projekt „Poprawa Stanu i Wyposażenia Infrastruk-
tury Edukacyjnej i Socjalno - Bytowej Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  
w Ciechanowie”. Jest to jak do-

tąd, największa inwestycja  
w powiecie ciechanowskim,  

z udziałem środków unij-
nych. Będzie realizowana 
przez dwa lata. Będzie 
to największa inwesty-
cja nie tylko ze wzglę-

du na wartość (blisko 12 
mln zł), ale również z uwagi 

na zakres planowanych zmian.  
W ramach projektu wykonane 
zostaną: nowe skrzydło budynku 
– internatu SOSW, moderniza-
cja istniejącego obiektu dydak-
tycznego tj. starego budynku, 

przyszkolna infrastruktura sportowa tj. wielofunk-
cyjne boisko szkolne ze sztuczną nawierzchnią wraz  
z bezpiecznym placem zabaw, zagospodarowane oto-
czenie wokół obiektów: droga dojazdowa, chodniki, 
parkingi z podjazdami, modernizacja ogrodzenia. 
Warto podkreślić, że wszystkie obiekty dostosowane 
będą do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja 
projektu przewiduje też wyposażenie nowego budyn-
ku w meble, montaż zaplecza kuchennego, pracowni 
fizykoterapii oraz montaż pozostałego wyposażenia. 

BTW.

Z życia szkół

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie
otwarty dla dzieci i rodziców

Różne formy nauki i zabawy zapew-
niają dzieciom niepełnosprawnym 

wszechstronny rozwój

Jak szybko zdobyć nowy zawód?
Nowe formy kształcenia ustawicznego dorosłych

Od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Ujęto w niej 200 
zawodów, w zakresie których wyodrębniono 252 kwalifikacje (w zależności od zawodu liczba kwalifikacji 
jest różna – od jednej do maksymalnie trzech). Każda z kwalifikacji będzie potwierdzona oddzielnym 
egzaminem przeprowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły średniej  
i wszystkich wymaganych kwalifikacji otrzymuje się dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe  
i tytuł technika. Kwalifikacje wyodrębnione w poszczególnych zawodach można zdobyć w ramach 
kształcenia ustawicznego oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Z tej formy kształcenia mogą  
korzystać osoby, które ukończyły 18 lat. 
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Informacje kulturalne

W tym roku do Funduszu „Sztuka Młodych„ wpły-
nęło dziewięć wniosków o przyznanie jednorazowych sty-
pendiów dla uzdolnionej młodzieży. Komisja obradująca  
9 kwietnia 2013 r. w składzie: dr Teresa Kaczorowska – prze-
wodnicząca oraz członkowie komisji - Andrzej Kaluszkie-
wicz i Małgorzata Kaczorek przyznała stypendia dla:  
„Rewii Dziecięcej” i Teatru „Rozmyty Kontrast” działają-
cych przy Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii 
Konopnickiej w Ciechanowie - w wysokości 2.000 zł. - na 
zakup kostiumów; Kamili Marii Kamińskiej ze Świercz - 500 
zł. - na zakup materiałów malarskich; Krzysztofa Kępki z Soń-
ska - 500 zł. - na zakup materiałów malarskich; Anny Nałęcz  
z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława 
Moniuszki w Ciechanowie - 1.000 zł. - na dofinansowanie do 
instrumentu muzycznego; Jakuba Tomasza Ochnio z Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki 
w Ciechanowie - 500 zł.- na warsztaty doskonalące; Moniki 
Bieńkowskiej z Ciechanowa - 700 zł.- na doskonalenie umie-
jętności wokalnych; Igora Górskiego z Ciechanowa - 500 zł.-  
na warsztaty doskonalące; Studium Piosenki działające przy 

Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii 
Konopnickiej w Ciechanowie - 1.000 zł.- na rozwój 
artystyczny wokalistów.

W 2013 roku, łącznie przyznano stypendia  
w kwocie 6.700 zł.

Przypomnijmy, że środki na Fundusz „Sztuka 
Młodych”, na rzecz uzdolnionej młodzieży z po-
wiatu ciechanowskiego zbierane są corocznie pod-
czas Koncertu Noworocznego „Gala”. W tym roku,  
w czasie przerwy w koncercie sprzedawane były 
okolicznościowe cegiełki, które brały udział w lo-
sowaniu nagród filmowych, ufundowanych przez 
Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie i Pol-
skie Nagrania w Warszawie. Cegiełki tradycyjnie już 
sprzedawane były przez ciechanowskich dziennika-
rzy. Tym razem zbiórkę przeprowadzili redaktorzy 
z: Tygodnika Ciechanowskiego, Katolickiego Radia 
Ciechanów, Extra Ciechanów, CiechTivi i Samorzą-
dowca Powiatu Ciechanowskiego. Zebrana kwota 
była rekordowa - 5.034,56 zł.

Występ zespołów Funny i Why Ducky podczas 
Gali Noworocznej 2013

Stypendia z Funduszu „Sztuka Młodych” przyznane!

Barbara Tokarska-Wójciak

Śpiewali o zdrowiu
Powiatowy przegląd Wojewódzkiego Festiwalu Piosen-
ki o Zdrowiu 2013 odbył się 11 kwietnia br. w Powia-
towym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Jego 
organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epi-
demiologiczna w Ciechanowie. Od kilku lat patronat ho-
norowy nad konkursem sprawuje Starosta Ciechanowski 
Sławomir Morawski. Celem konkursu jest zainteresowanie 
dzieci, młodzieży i ich opiekunów tematyką zdrowia oraz  
aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie działań prozdro-
wotnych. Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali własne 
utwory wokalno – muzyczne dotyczące szeroko rozumiane-
go zdrowia czyli zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, 
profilaktyki nałogów, higieny osobistej, ochrony środowiska.

Rywalizacja konkursowa odbywała się w trzech kate-
goriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gim-
nazja. W tegorocznym Festiwalu uczestniczyło aż 16 szkół  
i placówek oświatowych. 

Konkurs z wielkim wdziękiem prowadziła Edyta Boj-
kowska - Kolak z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki, 
jednocześnie zachęcając wszystkich uczestników do wspól-
nej zabawy. Występy solistów oraz zespołów z tych placówek 
oceniało jury, któremu przewodniczyła Joanna Makijonko 
– dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Ciechanowie. 
W skład komisji weszli również przedstawiciele Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie i Powia-
towego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. 

Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody:
W kategorii „Przedszkola”: I miejsce – Przedszkole nr 5  
w Ciechanowie, opiekun Agnieszka Koncewicz, II miejsca 

– nie przyznano, III miejsce – Gminne Przedszkole w Go-
łotczyźnie, opiekun Beata Gołębiewska. 
W kategorii „Szkoły Podstawowe”: I miejsce – Szkoła Pod-
stawowa w Opinogórze Górnej, opiekun Elżbieta Grzejda, 
II miejsca – Miejski Zespół Szkół nr 2 – Szkoła Podstawo-
wa nr 7 w Ciechanowie, opiekun Dominik Molewski, III 
miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 w Ciechanowie, opiekun 
Zbigniew Dembowski.
W kategorii „Gimnazja”: I miejsce – Gimnazjum TWP  
w Ciechanowie, opiekun Dominik Molewski, II miejsce – 
Gimnazjum nr 1 w Ciechanowie, opiekun Małgorzata No-
wicka, III miejsce – nie przyznano.

W etapie wojewódzkim konkursu, który odbędzie 
się 28 maja w Siedlcach nasz powiat reprezentować będą: 
Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej, której uczniowie 
zaśpiewali piosenkę „Zdrowo żyj” oraz Gimnazjum TWP  
w Ciechanowie z piosenką „Jak wiele dróg musi przejść 
każdy z nas”. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali na-
grody, a placówki puchary ufundowane przez Starostę Cie-
chanowskiego. 

BTW
Ciekawe i profesjonalne występy dzieci i młodzieży  

zachwyciły widzów piosenki o zdrowiu

W niedzielę 21 kwietnia br., w kościele 
farnym w Ciechanowie odprawiono mszę św. 
w intencji ułanów – poległych, pomordowa-
nych, zaginionych  oraz członków Stowarzy-
szenia Kombatantów 11. Pułku Ułanów i ich 
Rodzin. Następnie na Placu Piłsudskiego wrę-
czono nominacje na wyższe stopnie oficerskie. 
M.in. prezes Stowarzyszenia – ciechanowia-
nin - rotmistrz Stanisław Klepański otrzymał 
awans na majora.

Pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego de-
legacje różnych środowisk złożyły kwiaty, a grupy 
rekonstrukcyjne przedefilowały przez plac.

Warto podkreślić, że dwa dni wcześniej – 
19 kwietnia, Szkoła Podstawowa w Gumowie, 
gm. Ciechanów otrzymała imię 11. Pułku Uła-
nów Legionowych oraz sztandar. W uroczystym 
nadaniu imienia szkole wzięły udział władze po-
wiatu ciechanowskiego.

BTW

W Ciechanowie obchodzono Święto 
11. Pułku Ułanów Legionowych

Poświęcenie sztandaru w SP w Gumowie

Wspólna fotografia uczestników uroczystości na tle pomnika 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Starosta ciechanowski Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej 
Pawłowski i członek Zarządu Powiatu Jacek Stachiewicz złoży-
li kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego podczas 
obchodów Święta 11. Pułku Ułanów Legionowych. Pułkowe święto 
obchodzone jest zawsze w pierwszą niedzielę po 19 kwietnia. Usta-
nowiono je na pamiątkę wkroczenia ułanów „Jedenastki” do wy-
zwalanego z rąk Armii Czerwonej Wilna. W latach 1921-1939 pułk 
stacjonował w Ciechanowie i stąd wyruszył na front wojny obron-
nej z Niemcami we wrześniu 1939 r.
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