
Profesor otrzymał życzenia od dyrek-
cji, grona nauczycieli, gości – w tym władz 
powiatu, a od młodzieży szczególną dedy-
kację muzyczną. 

Gratulacje dla Profesora, w imieniu 
starosty ciechanowskiego i swoim prze-
kazał wicestarosta Andrzej Pawłowski. 
W imieniu absolwentów szkoły wystąpił 
Henryk  Kuchalski, który przekazał nagro-
dę pieniężną, ufundowaną przez Komitet 
Zjazdu Absolwentów i życzył Profesorowi 
dużo zdrowia  i szczęścia. 

Dyrektor szkoły Marzanna Zmysłow-
ska, z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

przekazała pracownikom szkoły serdeczne 
życzenia, wręczyła nagrody wyróżnionym 
nauczycielom (A. Kamińska, M. Koniec-

kiewicz, B. Pszczółkowska, A. Suwińska, 
K. Biernacki, M. Długoszewski, S. Szulc, 
B. Ziulczyk) oraz pracownikom admini-
stracji i obsługi (W. Matusiak, M. Chodo-
rek, H. Rybak,  B. Rutkowska, K. Gross,  
M. Kaniowska,  P. Rykowski).

Z kolei młodzież swoje podziękowa-
nia przekazała w formie koncertu życzeń. 

W uroczystości wzięli udział także za-
proszeni goście, emerytowani nauczyciele 
i można było zauważyć, że wielu z nich   
z łezką w oku wspominała lata spędzone w 
Krasiniaku. 

Red.
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Medal dla Nauczyciela Stulecia
Dzień Edukacji Narodowej był w tym roku dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego szczególny.  

15 października odbyła się uroczystość związana ze świętem pracowników oświaty, ale również wręczono statuetkę 
dla Nauczyciela Stulecia. Został nim prof. Stefan Korzeniowski, długoletni nauczyciel fizyki w I LO. Wyboru pro-
fesora stulecia dokonali absolwenci na XIII Jubileuszowym Zjeździe Wychowanków i Absolwentów w czerwcu br.

24 listopada o godz. 17.00, odsło-
nięta zostanie pamiątkowa tablica, ufun-
dowana przez Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Ciechanowskiej. Otwarte zostaną 
także dwie wystawy: okolicznościowa – 
„Z historii kina w Ciechanowie” (w holu 
PCKiSz) i wystawa plakatu filmowego 
(Galeria B. Biegasa). Odbędzie się też 
prezentacja publikacji poświęconej stu-
letniej historii kina w naszym mieście. 

Jak na jubileusz kina przystało, nie może 
zabraknąć filmu. Widzowie obejrzą pro-
dukcję niemą „Bestia”, z Polą Negri w roli 
głównej. Nie zabraknie też tortu urodzi-
nowego. 

Powiatowe Centrum Kultury i Sztu-
ki w Ciechanowie w związku z rocznicą 
100-lecia kina zaprasza na niezwykle 
ciekawy „ Tydzień filmowy” od 23 do 
29 listopada 2012 roku. W jego ramach 

przygotowano hity sztuki filmowej w 
poprzedniego i obecnego wieku, m.in.:  
„Czy Lucyna to dziewczyna”, „ Brzdąc”  
z Charlesem Chaplinem, „Wołga, Wołga”, 
z 1938 roku, „Popiół i diament” Andrzeja 
Wajdy, ale i nowsze produkcje – „Rejs”, 
„Artysta”, „Krótki film o zabijaniu”, czy 
„Harry Potter i Insygnia śmierci”. Dla 
dzieci zaś „Miś Yogi” i „Bolek i Lolek”. 

BTW

100-lecie Kina w Ciechanowie
Przypadający w tym roku wyjątkowy jubileusz, 100-lecia kina, Ciechanowianie będą 
świętować od 23 do 29 listopada. Zaplanowano Jubileuszową Galę Filmową – pod pa-
tronatem starosty ciechanowskiego Sławomira Morawskiego i dyrektora Państwo-
wego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszki Odorowicz. Obchody odbywać się będą  
w kinie, z obrazem w nowoczesnej technice cyfrowej i trójwymiarowej, które ostatnio 
znacząco zmieniło swoje oblicze.

Grobowiec Franciszka Rajkowskiego, lekarza i 
działacza społecznego zasłużonego dla ziemi cie-
chanowskiej. Cmentarz parafialny przy ul. Płoń-
skiej w Ciechanowie

Tradycyjnie w dniu Wszystkich Świę-
tych i Dniu Zadusznym, odwiedzamy groby 
bliskich, znajomych, myślimy i rozmawia-
my o tych, co odeszli. W tym roku, podobnie 
jak w kilku poprzednich latach Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Ciechanowskiej przygo-
towało marmurowe tabliczki, które zostały 
umieszczone na grobach osób zasłużonych 
dla ziemi ciechanowskiej. Przygotowano  
6 tabliczek, pięć na groby w Ciechanowie  
i jedną na grób Ewy i Jana Bieleckich (potom-
ków Marii Konopnickiej i Franciszka Raj-
kowskiego), który znajduje się na Powązkach  
w Warszawie. 

Przypomnijmy, że w 2011 roku, na grobach 
zainstalowanych zostało dwadzieścia sześć imien-
nych, marmurowych tabliczek. Tabliczki o treści 
„Śp. ….......... (.imię i nazwisko)….. Zasłużony 
dla TMZC”, umieszczane są przed 1 listopada na 
grobowcach w Ciechanowie, Warszawie, Olsztynie  
i innych miejscowościach. 

W ciągu ostatnich kilku lat tabliczki z imie-
niem, nazwiskiem osoby, która znana była  
w Ciechanowie ze swojej działalności społecznej, 
umieszczone zostały na 50-ciu grobach. W ten spo-
sób oddano hołd wielu zasłużonym Ciechanowia-
nom. 

Odwiedzając groby, pamiętajmy także o tych, 
którzy nie mają grobów, o tych pochowanych  
w zbiorowych mogiłach śmierci i pojedynczych 
mogiłach, nikomu nieznanych. Zapalmy znicze  
także nieznanym bohaterom. 

                                     BTW
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Ładna i ciepła jesień pozwoliła na sprawne przeprowadzenie 
remontu elewacji budynku Starostwa. Prace, które trwały ponad 
miesiąc, objęły piwnice do wysokości parteru budynku i pozwoliły 
na wykonanie prac termomodernizacyjnych. 

W ramach remontu wykonano m.in.: izolację odkopanych ścian 
piwnic, ocieplenie ścian, wymianę blach okapowych, zamurowanie 
otworów po zdemontowanych okienkach piwnicznych, uzupełnienie 
tynków wewnętrznych, zamontowanie okapów, wykonanie nowego 
tynku, montaż nowych drzwi do piwnicy, nowych krat wentylacyj-
nych, wstawienie nowych okienek oraz parapetów. 

Dodajmy, iż budynek nie był remontowany od lat 80-tych ubie-
głego wieku, kiedy został zbudowany. Warto też podkreślić, że  
w czasie remontu odnowiona została zewnętrzna winda dla osób nie-
pełnosprawnych, która jest jedynym wejściem do budynku dla tych 
osób. W kolejnych latach, wyremontowane zostanie wejście główne 
do urzędu.

BTW

Fundamenty 
piwnic budynku 
w czasie remontu

Odnowiona 
elewacja budynku 
Starostwa 
Powiatowego 

wację, malowanie budynku i renowację drewnianych okien. Nie za-
braknie też innych prac, np. odgromienie budynku, remont rynien i 
kominów. Jedną ze zmian będzie wymiana drzwi wejściowych do 
placówki. Koszty I etapu modernizacji PCKiSz wyniosą blisko 300 
tys. zł. Prace wykonuje firma A. Kapitański, T. Niedziałkowski, PPUH 
„IKAN” s.c z Ciechanowa. Zakończenie prac, przewidzianych na ten 
rok planowane jest na  30 listopada br. 

Jest to pierwszy etap modernizacji budynku powiatowej jednost-
ki kultury. W drugim etapie, w kolejnych latach, planuje się remont 
schodów i tarasów. Przypomnijmy, iż miejska komisja urbanistyczno-
-architektoniczna negatywnie zaopiniowała pomysł rozbiórki tarasów 
wokół domu kultury, więc czeka je remont. 

BTW

Odnowiona elewacja zmieni 
wizerunek budynku placówki 
kultury, nieremontowanej od 
momentu powstania obiektu 

Problem wykluczenia społecznego był tematem przewod-
nim konferencji, która odbyła się w Ciechanowie 19 październi-
ka br. Miejscem obrad było Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.  
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu 
terytorialnego, instytucji rynku pracy, publicznych i niepublicz-
nych podmiotów pomocy i integracji społecznej z powiatu ciecha-
nowskiego, zainteresowanych założeniem lub przystąpieniem do 
przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Honorowym gościem – pre-
legentem konferencji był ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski –  
rektor  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Konferencja pt. „Rola diagnozy w działaniach prospołecznych” 
zrealizowana została w ramach projektu „Wsparcie ekonomii spo-
łecznej na Mazowszu”, współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wyklu-
czeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 
Wsparcie ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie 
http://www.ekonomiaspolecznanamazowszu.pl/

MP

Projekt realizowany jest od  
1 lipca 2011 roku przez Zakład Doskonalenia Zawodowego  

w Warszawie – Centrum Kształcenia w Ciechanowie, w partnerstwie  
z Powiatem Ciechanowskim, Starostwem Powiatowym w Płońsku  

oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grudusku
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Termomodernizacja 
budynku Starostwa
Ocieplenie i wzmocnienie fundamentów 

Trwa remont budynku 
Powiatowego Centrum Kultury 
i Sztuki w Ciechanowie

Rozmawiano o problemach 
wykluczenia społecznego

Po zakończeniu prac związanych z modernizacją pomieszczeń 
kinowych (remont kasy kina, podjazd dla osób niepełnosprawnych 
w środku obiektu, nowa łazienka dla osób niepełnosprawnych, kli-
matyzacja kina, zakup urządzeń do projekcji filmów w systemie 
cyfrowym i trójwymiarowym), realizowanych przy współudzia-
le środków zewnętrznych z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej  
i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz po zakupie 
nowoczesnych urządzeń nagłaśniających, oświetleniowych i mul-
timedialnych do celów edukacyjnych, przyszedł czas na remont 
i termomodernizację budynku Powiatowego Centrum Kultury  
i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. Prace już trwają 
i zakończą się jeszcze w tym roku. 

Inwestycja jest realizowana ze środków WFOŚiGW i funduszy 
powiatu ciechanowskiego i obejmie: ocieplenie budynku, nową ele- 



PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

XVII sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego IV kadencji odbyła się 24 września 2012 roku, w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Uczestniczyli w niej radni powiatowi, władze powiatu, kierownicy wy-
działów Starostwa Powiatowego, dyrektorzy jednostek podległych powiatowi oraz goście, w tym senator RP Jan 
Maria Jackowski, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Wiesława Krawczyk, wójt gmin Opinogóra Sta-
nisław Wieteska oraz lokalne media.
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NAJWAżNIEJSZE PUNKTy PORZąDKU OBRAD:

1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XVII sesji Rady Powiatu 
IV kadencji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu.

4. Wręczenie nagród laureatom III edycji Mazowieckiego Konkursu Wie-
dzy z zakresu bhp i ekologii w rolnictwie dla rolników, sołtysów oraz  
II edycji Ogólnokrajowego Konkursu Plastycznego dla dzieci szkół 
podstawowych „Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek”.

5. Wręczenie nagród najlepszym maturzystom szkół ponadgiman-
zjalnych powiatu ciechanowskiego oraz laureatom ogólnopolskich 
olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2011/2012.

6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie 
między sesjami. Sprawozdanie przedstawił starosta Sławomir Mo-
rawski.

7. Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji po-
zarządowych oraz innych zaproszonych gości.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu Ciechanowskiego na te-
mat organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
powiat ciechanowski w roku szkolnym 2012/2013.

     Infrormację przedstawił wicestarostwa Andrzej Pawłowski.

10. Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu Ciechanowskiego o sta-
nie realizacji zadań oświatowych powiatu ciechanowskiego za rok 
szkolny 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, 
o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 1, 2 i 3 lit b-f ustawy z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty.

11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 Wynik głosowania: za – 20 głosów,

b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 Wynik głosowania: za – 3 głosy, przeciw 9, wstrzymało się od  

 głosu – 7 radnych. Uchwała nie została podjęta,

c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu ciechanow- 
skiego. 

     Wynik głosowania: za – 20 głosów,

d) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na  
2012 rok.

    Wynik głosowania: za – 20 głosów,

e) zmiany uchwały Nr III/30/217/09 Rady Powiatu Ciechanowskie- 
go z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania  
i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania 
dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym.

 Wynik głosowania: za – 20 głosów,

f) zmiany Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczegól-
nych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski wysokość 
stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za wysługę lat,  
a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodze-
nia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

 Wynik głosowania: za – 15 głosów, przeciwnych nie było, od 
głosu wstrzymało się 4 radnych,

g) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych 
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym wchodzącym w skład 
Zespołu Placówek Oświatowych w Ciechanowie w roku szkol-
nym 2012/2013.

 Wynik głosowania: za – 19 głosów,

h) ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej 
wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecha-
nowie oraz określenia terminu i sposobu ich wnoszenia w roku 
szkolnym 2012/2013.

 Wynik głosowania: za – 19 głosów,

i) zmiany Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta 
Krasińskiego w Ciechanowie.

     Wynik głosowania: za – 19 głosów,

j) zmiany Statutu Ośrodka Wsparcia pn. Ośrodek Opiekuńczy – 
Mieszkania Chronione w Ciechanowie.

 Wynik głosowania: za – 19 głosów, 

k) zmiany uchwały Nr III/7/61/07 Rady Powiatu Ciechanowskiego 
z dnia 24 września 2007 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletnie-
go Programu Inwestycyjnego Powiatu Ciechanowskiego na lata 
2007-2012 r.

 Wynik głosowania: za – 18 głosów.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

13. Wolne wnioski i oświadczenia.

14. Zamknięcie obrad.

Obradowali radni powiatu ciechanowskiego 

Ciąg dalszy na stronie 4 
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KOlejNa  SeSja  RaDy  POWiatu  ODbęDZie  Się   W  liStOPaDZie

WySTąPIENIA PRZEDSTAWICIELI SAMORZąDóW 
LOKALNyCH, ORgANIZACJI POZARZąDOWyCH 

ORAZ INNyCH ZAPROSZONyCH gOŚCI
Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie Krzysztof Ma-

tusiak poinformował o zmianach organizacyjnych w Komendzie, 
dotyczących organizacji posterunków policji w Regiminie, Opino-
górze, Sońsku i Ojrzeniu oraz zwiększeniu etatów dla policjantów 
w posterunku w Glinojecku.

Natomiast senator Jan Maria Jackowski poinformował  
o wspieraniu inicjatywy ustawodawczej „Stop Janosikowemu”, 
która ma pomóc zatrzymać część środków na Mazowszu, które 
teraz płaci województwo, wspierając inne regiony Polski.

INTERPELACJE I ZAPyTANIA
Interpelacje i zapytania zgłosili: radny Marcin Stryczyński 

i radny Józef Kaliński i dotyczyły one ścieżki rowerowej w ul. 
Płońskiej i możliwości przebudowy ul. Sońskiej w Ciechanowie 
oraz zabezpieczenia interesów powiatu w związku z budową wia-
duktów nad modernizowaną linią kolejową.

NAgRODy
 DLA MATURZySTóW I OLIMPIJCZyKóW

Sesja obfitowała w miłe akcenty. Najlepsi maturzyści 2012 
roku, szkół powiatowych, prowadzonych przez powiat otrzymali 
nagrody rzeczowe o wartości 500 zł. Były to książki, sprzęt elek-
troniczny, tablety i inne nagrody wybrane przez samych nagrodzo-
nych. Wśród najlepszych maturzystów znaleźli się: Lidia Bogucka 
– I Liceum Ogólnokształcące, Łukasz Bartosz Ozdarski – T Nr 1 
/ Zespół Szkół nr 1, Michał Daniszewski – II LO / Zespół Szkół 
nr 2, Sylwia Giżyńska – III LO/ Zespół Szkół nr 3, Adrian Roman 
Brzozowski – T Nr 4/Zespół Szkół Technicznych, Magdalena Sy-
chowska – Liceum Profilowane dla Dorosłych/Centrum Kształce-
nia Ustawicznego.

Nagrody rzeczowe otrzymali także najlepsi laureaci olimpiad: 
– Mariusz Tyszkiewicz (I LO ) – Laureat Olimpiady Biologicznej, 
Bartosz Czajkowski (I LO ) – Laureat Olimpiady Historycznej  
i Łukasz Piotrak (Zespół Szkół Technicznych ) – Laureat Olimpia-
dy Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Niestety, tylko kilkoro spośród całej grupy nagrodzonych uczniów ode-
brało wyróżnienia i nagrody osobiście. Większość z nich już przygotowywała 
się do nowego roku akademickiego. Podczas sesji reprezentowali ich rodzice 
lub dyrektorzy szkół.

NAgRODy DLA ZWyCIęZCóW KONKURSóW

Nagród i wyróżnień podczas sesji Rady Powiatu było wię-
cej. Rozstrzygnięto bowiem i wręczono nagrody laureatom  
III Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii 
dla rolników/sołtysów oraz II Ogólnopolskiego Konkursu pla-
stycznego dla uczniów szkół podstawowych „ Bezpiecznie na wsi 
- czy upadek to przypadek?”

Do etapu powiatowego konkursu dla rolników, zakwalifiko-
wało się czterech rolników, laureatów etapów gminnych z gmin 
Sońsk, Gołymin,, Regimin i Ciechanów. Pierwsze miejsce i awans 
do etapu wojewódzkiego wywalczył Krzysztof Cieślicki ze wsi 
Komory Błotne gmina Sońsk. Drugie miejsce zajął Przemysław 
Król z Woli Gołymińskiej, gmina Gołymin Ośrodek.

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży przeprowadzony był  
w dwóch kategoriach wiekowych : I – to dzieci z klas 0-III,  
a II – to klasy IV-VI. W I kategorii wiekowej, pierwsze miejsce za-
jęła praca Amelii Kraśniewskiej ze Szkoły Podstawowej w Regimi-
nie, drugie Patryka Lewandowskiego z SP w Ościsłowie, a trzecie 
praca Anny Sokołowskiej z SP w Sońsku. W II kategorii wiekowej, 
pierwsze miejsce zajęła praca Klaudii Myc ze Szkoły Podstawowej  
w Opinogórze, drugie Krystiana Cachel z SP w Gołyminie, trzecie  
Karola Sokołowskiego z SP w Sońsku.

Celem konkursów jest upowszechnianie wśród rolników i ich 
dzieci wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska i życia w gospo-
darstwie rolnym, zapobieganie wypadkom oraz zmniejszenie skutków 
degradacji środowiska naturalnego spowodowanych działalnością 
rolniczą. Konkursy zostały zorganizowane przez KRUS i Starostwo  
Powiatowe w Ciechanowie.

Barbara Tokarska-Wójciak
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ZATRUDNIENIE

* poradnictwo zawodowe 
* aktywizacja zawodowa

OPIEKA ZDROWOTNA

* leczenie ambulatoryjne 
* leczenie szpitalne

POMOC SPOŁECZNA

* zasiłki i praca socjalna 
* usługi specjalistyczne 
* pomoc instytucjonalna
* orzecznictwo pozarentowe
    i rehabilitacja społeczna
* poradnictwo specjalistyczne

Rada Ministrów pod koniec grudnia 2010 roku zdecydowała o ustanowieniu Narodowego Programu Ochro-
ny Zdrowia Psychicznego, który będzie realizowany w latach 2011-2015. Przyjęcie tego programu do realizacji 
wynika z faktu, że zdrowie psychiczne jest nieodłącznym elementem zdrowia człowieka i stanowi zobowiązanie 
władz publicznych do podejmowania działań, których celem jest ochrona zdrowia psychicznego społeczeństwa 
oraz poprawa sytuacji osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych. 

Dane epidemiologiczne wskazują na istotny wzrost popytu na świadczenia z zakresu zdrowia psychicznego. W ciągu ostatniego 
dziesięciolecia liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie zwiększyła się o połowę, a leczonych stacjonarnie o jedną trzecią. Oce-
nia się, że co najmniej 10% dzieci i młodzieży wymaga opieki i pomocy psychiatryczno-psychologicznej. Poważne zagrożenie dla 
zdrowia psychicznego stanowią: bezrobocie, stres w pracy, bieda, nadużywanie alkoholu i narkotyków. 

Z dniem 18 lutego 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego, które zobowiązuje powiat do opracowania regionalnego programu ochrony zdrowia psychicznego. 

Warto dodać, że trwają właśnie prace nad opracowaniem i przyjęciem Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
na lata 2012-2015. 

ZDROWIE PSyCHICZNE wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – to stan dobrego samopoczucia, w którym 
człowiek wykorzystuje swoje zdolności, radzi sobie ze stresem w codziennym życiu, wydajnie pracuje oraz jest w stanie 
wnieść wkład w życie danej wspólnoty.

W ostatnich latach obserwujemy pogarszający się stan zdrowia psychicznego Polaków. W ciągu ostatniego dziesięciolecia licz-
ba osób leczonych ambulatoryjnie zwiększyła się o połowę, natomiast leczonych stacjonarnie – o jedną trzecią. 
Aktualnie największe zagrożenie dla zdrowia psychicznego Polaków stanowią:

– depresje
– choroby związane ze starzeniem 
– zaburzenia alkoholowe i zaburzenia związane z uzależnieniami od innych 
– środków psychoaktywnych
– przewlekłe choroby schizofreniczne i afektywne (zaburzenia nastroju).

Pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowana jest w trzech obszarach i obejmuje m.in. leczenie ambulatoryjne 
i szpitalne, usługi opiekuńcze, zasiłki, orzecznictwo pozarentowe, poradnictwo, rehabilitację zawodową i społeczną. 

gDZIE SZUKAĆ POMOCy I WSPARCIA W POWIECIE  
DLA OSóB Z ZABURZENIAMI PSyCHICZNyMI?

Ciąg dalszy na stronie 6
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OPIEKA ZDROWOTNA 

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki 
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
  ul. Powstańców Wielkopolskich 2
  06-400 Ciechanów
  tel. 023 672-32-71 
  www.szpitalciechanow.com.pl
Poradnia zdrowia psychicznego  tel. 023 673-02-27
Poradnia psychologiczna   tel. 023 673-02 28
Poradnia leczenia uzależnień  tel. 023 673-04-60

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie 
Poliklinika w Ciechanowie   
Poradnia leczenia uzależnień 
Poradnia zdrowia psychicznego

  ul. Mickiewicza 8 
  06-400 Ciechanów

  tel. 023 673-69-98, 673-11-42 , 673-11- 43 

Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT
Ewa Strojnowska, Piotr Strojnowski 
Poradnia uzależnień 
  ul. Zamkowa 24 
  06-400 Ciechanów
  tel. 023 673-31-62 
 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
– Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny Dla Dzieci
Poradnia dla osób z autyzmem 
  ul. Niechodzka 14 A 
  06-400 Ciechanów 
  tel. 023 674-35-32 
  

ZATRUDNIENIE

Powiatowy Urząd Pracy 
  ul. Sygietyńskiego 11 
  06-410 Ciechanów
  tel. 023 673-08-40, 672-38-44, 672-51-33 
  www. pup-ciechanow.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej
  ul. Pułtuska 20A 
  06-400 Ciechanów
  tel. 023 672-99-22 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie
  ul. Wodna 1 
  06-400 Ciechanów
  tel. 023 673-07-30, 673-07-31 
  www. ciechanow@wup.mazowsze.pl

POMOC SPOŁECZNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. 17 stycznia 7 
  06-400 Ciechanów
  tel. 672-52-16 
  www. pcpr-ciechanow.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  ul. Kopernika 7 
  06-400 Ciechanów
  tel. 023 673-40-64 

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych
  ul. Krucza 32 
  06-400 Ciechanów
  tel. 672-33-05 

Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. Niechodzka 14 
  06-400 Ciechanów
  tel. 023 673-56-38. 

Ośrodek Wsparcia pn. Ośrodek Opiekuńczy 
– Mieszkanie Chronione
  ul. Świętochowskiego 8 
  06-400 Ciechanów
   tel. 023 673-45-09 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Sienkiewicza 32 d 
  06-400 Ciechanów
  tel. 023 673-23-41, 672-31-65 

gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
  ul. Fabryczna 8 
  06-400 Ciechanów
  tel. 023 672-48-74 

Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. gen. J. Bema 7
  06-450 Glinojeck
  tel. 023 674-00-65 

gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  06-420 Gołymin Ośrodek
  tel. 023 671-618-83 

gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Ciechanowska 54 
  06-460 Grudusk 
  tel. 023 671-50-70 

gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Ciechanowska 27 
  06-456 Ojrzeń 
  tel. 023 671-83-20 

gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
  ul. Krasińskiego 4 
  06-406 Opinogóra 
  tel. 023 671-70-78 

gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  06-461 Regimin 
  tel. 023 681-17-55 

gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
  ul. Ciechanowska 16 
  06-430 Sońsk 
  tel. 023 671-30- 47 

WSPARCIE I POMOC MOżNA TAKżE UZySKAĆ 
W NIżEJ WyMIENIONyCH 

PLACóWKACH I ORgANIZACJACH POZARZąDOWyCH:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  ul. Wyzwolenia 10 a 
  06-400 Ciechanów
  tel. 672-26-73
  www. pppciechanow.pl

Miejskie Biuro ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
  ul. Powstańców Wielkopolskich 1 A
   06-400 Ciechanów
  tel. 023 673-53-70 

Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym 
Niepełnosprawnym – „Być Jak Inni”
  ul. Niechodzka 14 A 
  06-400 Ciechanów
  tel. 023 674-35-32 

Polskie Towarzystwo ADHD Oddział w Ciechanowie
  ul. 17 Stycznia 60 B 
  06-400 Ciechanów

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Ciechanowie
  ul. Powstańców Warszawskich 7a
  06-400 Ciechanów
  tel. 023 672-40-14. 

Przygotowała: Lucyna Borowik
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia SP w Ciechanowie

Ciąg dalszy ze strony 5 
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To, że przy okazji tragedii w Pucku zawiedli ludzie, i to na 
wszystkich niemal etapach tej sprawy – przyznawania prawa 
rodzinie Cz. do pieczy zastępczej, braku odpowiedniej kon-
troli po wypadku z lipca, niepodjęcia odpowiednich działań 
przez prokuraturę po pierwszym zdarzeniu – wydaje się oczy-
wiste. Warto się jednak zastanowić, w jakim kierunku zmie-
rza dyskusja po tej tragedii. Dyskusja podwójnie ważna, bo 
dotycząca rodzicielstwa zastępczego i przemocy domowej. 

„Oberwało” się też PCPR, gdyż to te jednostki są odpowie-
dzialne za rodziny zastępcze i wiele z nich znalazło się w trud-
nej sytuacji ze względu na wydarzenia w Pucku. Także w trudnej 
sytuacji znalazły się rodziny zastępcze, działające na terenie po-
wiatu ciechanowskiego, gdyż „łatka” przypięta rodzicom zastęp-
czym” będzie ciążyć jeszcze długo. 

Mimo to, ciechanowskie Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie nie rezygnuje i nadal poszukuje rodzin zastępczych. A do-
świadczenia z rodzinami zastępczymi w powiecie mamy dobre. 
Anna Karaś – kierownik PCPR uważa, że rodzina zastępcza jest 
najlepszą formą opieki nad dziećmi w sytuacji, gdy nie mogą opie-
ki sprawować rodzice biologiczni. Kierownik uważa, że nie wol-
no rezygnować ze względu na komentarze i prosi, aby chętni się 
zgłaszali. 

Na terenie powiatu funkcjonuje obecnie 86 rodzin zastęp-
czych, w większości są to rodziny niezawodowe, spokrewnione 
z dzieckiem (dziadkowie, wujkowie, ciocie lub starsze rodzeń-
stwo). Zawodowych rodzin mamy sześć: trzy wielodzietne, jedną 
specjalistyczną i dwa pogotowia rodzinne, przyjmujące najmłod-
sze dzieci. Wychowuje się w nich 134 dzieci.

Anna Karaś podkreśla, że potrzebnych jest jeszcze kilka rodzin. 
Od wielu lat prowadzona jest kampania na rzecz powstawania ro-
dzicielstwa zastępczego, ale jej efekty są mizerne. Ubiegły rok był 
lepszy od poprzednich, bowiem powstały dwie nowe rodziny, w 
tym jedna pogotowia rodzinnego. Na kampanię składają się ogło-
szenia w gazetach, audycje w radiu, apele podczas mszy w kościo-
łach. Tak, czy inaczej, rodzin zastępczych jest wciąż za mało.

A potrzeby będą rosły, tylko na dzisiaj jest natychmiastowa 
potrzeba umieszczenia w rodzinach czwórki rodzeństwa.

Monika Zawadzka – prezes Stowarzyszenia Rodzin Zastęp-
czych w powiecie ciechanowskim, od 10 lat, wraz z mężem jest 
rodziną zastępczą. Wychowują w tej chwili sześcioro dzieci  
w wieku od 2 do 17 lat. 

Są to dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, mają różne zaległości w 
szkole, różne zachowania. O tym, żeby zostać rodziną zastępczą 
zdecydowały względy, które były w tej rodzinie od zawsze, mia-
nowicie chęć pomagania dzieciom. Najpierw był pomysł przyjęcia 
dzieci z Litwy na święta. Później pojawił się pomysł zabierania 
na święta polskich dzieci. Na początek była czwórka rodzeństwa, 
później ich koledzy i w końcu rodzice zdecydowali, że tak wła-
śnie chcą żyć. Rodzina się rozrastała, obowiązków przybywało, 
ale zawsze była radość. Był także niepokój, czy podołają, czy po-
radzą sobie z problemami, ale przeważała zawsze radość, że jest 
nowy członek rodziny. Panią Monikę bolą komentarze, że rodziny 
zastępcze powstają dla pieniędzy. Jej zdaniem, to jest kłamstwo, 
choć pomoc finansowa pomocy społecznej rzeczywiście istnieje. 

7

– Kiedyś bardzo bolały mnie takie opinie, teraz już lepiej reaguję 
na takie komentarze. Ktoś, kto nie ma serca, nie pociągnie trudu 
bycia rodziną zastępczą – uważa Pani prezes. – Posiadanie szóstki 
własnych dzieci jest trudne, ale posiadanie szóstki pociech z rożnych 
rodzin, z rożnych środowisk, to jest dopiero wyzwanie – dodaje. Jej 
zdaniem praca rodziców zastępczych jest ciężką pracą, ale dającą 
wiele satysfakcji. Monika Zawadzka uważa, że w Pucku zdarzyła 
się tragedia i brakuje słów, aby to opisać. Wkrótce po relacjach 
prasowych odbywało się posiedzenie Stowarzyszenia Rodzin Za-
stępczych w Ciechanowie i wszyscy rodzice uznali, że stała się 
wielka tragedia.

Anna Karaś dodaje zaraz, że ewidentnie zawinił człowiek, 
bo to od ludzi zależy jak potoczą się zdarzenia. – System pieczy 
zastępczej, który wszedł w życie w tym roku jest rewolucją. Powo-
duje natychmiastowe przestawienie się na inne zasady działania. 
Ciechanowski PCPR realizuje i wypełnia wszystkie zadania wynika-
jące z ustawy o pieczy zastępczej – podkreśla. Zdaniem kierownik 
jest to dobra ustawa, ale mało przystosowana do rzeczywistości. 
– Daje się dużo zadań, ale bez środków finansowych na ich realiza-
cję – wyznaje. Obie Panie uważają też, że niektóre media, relacjo-
nując wydarzenia z Pucka i goniąc za sensacją doprowadziły do 
zepsucia dobrej atmosfery wobec rodzin zastępczych. Ale zaraz 
też dodają, że trzeba było o tym powiedzieć, jednak nie uogólniać 
zarzutów. Ich zdaniem trudno będzie odbudować pozycję rodzi-
nom po takim medialnym skandalu.

Ciechanowskie rodziny zastępcze mają duże wsparcie w Sto-
warzyszeniu Rodzin Zastępczych, które funkcjonuje od 1,5 roku. 
Głównym celem jego powstania była i jest integracja środowiska 
rodzin zastępczych. Jest swoistą grupą wsparcia, która skupia 
osoby o podobnych problemach. Podczas spotkań rozmawia się 
o radościach płynących z prowadzenia rodziny zastępczej, o suk-
cesach dzieci, o dobrych wynikach w nauce, o nowych zaintereso-
waniach dzieci. Ale są też rozmowy o smutkach, o trudnych chwi-
lach, o problemach. Wyjątkowo trudnych problemów nie omawia 
się na forum, gdyż PCPR zatrudnia psychologa, który wspiera  
i prowadzi terapię w przypadku trudnych spraw. 

Warto dodać, że w Ciechanowie funkcjonuje też Grupa Wspar-
cia dla Rodzin Zastępczych. 

Kolejnym zadaniem stowarzyszenia jest propagowanie ro-
dzicielstwa zastępczego. Efektem takich działań jest powstanie w 
2011 roku dwóch nowych rodzin. W ubiegłym roku odbył się cykl 
audycji promujących rodzicielstwo zastępcze w Katolickim Radiu 
Ciechanów i cykl artykułów prasowych promujących rodziciel-
stwo zastępcze w Tygodniku Extra Ciechanów. 

Wiele osób obawia się, że nie podoła wymogom, jakie stawia-
ne są przez rodzicami, że nie przejdzie procedury naboru. Zda-
niem prezes Moniki Zawadzkiej, nie jest trudno zostać rodzicem 
zastępczym. Wystarczy się wybrać do PCPR, gdzie się zostanie po-
kierowanym na właściwą drogę. Jeśli ktoś wierzy, że jest gotowy 
prowadzić rodzinę, może spokojnie przejść proces kwalifikacji. 

Tragedia w Pucku zachwiała podejściem do rodzin zastępczych. 
Ta sytuacja odciśnie zapewne piętno na opinii o rodzicielstwie za-
stępczym. Jest to niesprawiedliwe. W Ciechanowie i na terenie po-
wiatu nie ma sygnałów, żeby źle oceniano pracę rodzin zastępczych. 

Barbara Tokarska-Wójciak

rodzice zastępczy potrzebni od zaraz!
Rodzice zastępczy „zarabiają na dzieciach”, a rodzicom biologicznym masowo odbiera 

się je „za biedę” – takie wnioski można wyciągnąć z komentarzy po tragedii w Pucku, do 
której doszło w tym roku. Po wydarzeniach, jakie miały miejsce w nadmorskiej miejscowości, 
takie obiegowe opinie krzywdzą rodziny, które wychowują dzieci. To nie jest sprawiedliwe, 
bowiem wiele rodzin zastępczych nie zasługują na taką „łatkę”, jaką im się przypisuje.
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Ta przypadająca w tym roku rocznica ob-
chodzona była w placówce bardzo skromnie, 
bardziej uroczyście obchodzona będzie zapew-
ne 20. rocznica powstania Warsztatu. My jednak 
postanowiliśmy odwiedzić ciechanowski WTZ, 
gdyż jego rozległa działalność wystarczyłaby na 
opowiadanie podczas kilku jubileuszy.

WTZ istnieje od lipca 1994 r. i jest pla-
cówką pobytu dziennego dla 30 osób niepełno-
sprawnych. Do 2003 r. we wszystkich warszta-
tach w Polsce prowadzona była tylko społeczna 
rehabilitacja uczestników. Obecnie celem WTZ 
(jest ich ponad 600) jest także stworzenie oso-
bom niepełnosprawnym, niezdolnym do podję-
cia pracy, możliwości rehabilitacji zawodowej 
w zakresie pozyskania lub przywrócenia umie-
jętności niezbędnych do podjęcia szkolenia 
zawodowego lub zatrudnienia. Ten wymóg od-
różnia ciechanowski WTZ od innych lokalnych 
placówek, prowadzących terapię osób niepeł-
nosprawnych.

Jednostką organizacyjną Warsztatu jest 
MUSI NOVUM Spółka z o.o. w Żyrardowie. Dzia-
łalność Placówki jest finansowana przez Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych i Powiat Ciechanowski.

Rehabilitacja w Warsztacie odbywa się 
przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej 
zmierzających do rozwijania: umiejętności wy-
konywania czynności życia codziennego oraz 
zaradności osobistej, psychofizycznych sprawno-
ści oraz umiejętności zawodowych, umożliwia-
jących uczestnictwo w szkoleniu zawodowym 
albo podjęcie pracy. WTZ Ciechanów posiada 
stabilną, profesjonalnie przygotowaną kadrę. 
Pracownicy odbyli również wiele specjalistycz-
nych szkoleń, dzięki którym wdrożyli w Warsz-
tacie skomplikowane, ale i kosztowne techniki 
terapii. 

Uczestnicy pracują w pięciu 6-cio osobo-
wych grupach: pracowni rękodzieła, pracowni 
technicznej, pracowni artystyczno – dziennikar-
skiej oraz dwóch grupach pracowni technik róż-
nych. Przez Warsztat, od początku jego działal-
ności, przewinęło się 82 uczestników. W 1994 r. 
rehabilitację rozpoczynało 20 uczestników, w 
1996 r. ich grono powiększyło się do 25, a w 2003 r. 
– do 30 osób. W ciągu 18 lat działalności znaczą-
co wzrósł zakres działań rehabilitacyjnych, ja-
kie proponowane są podopiecznym. Pracownie, 
mimo posiadania różnorodnych nazw, są wielo-
specjalistyczne. Dzięki temu większa jest indy-
widualizacja pracy z uczestnikami, stosownie 
do psychofizycznych możliwości każdego z nich. 
Ze względu na wymóg rehabilitacji zawodowej 
obecnie wobec uczestników są coraz większe 
oczekiwania i wymagania. – Ćwiczymy i dosko-
nalimy umiejętności wynikające z szerokiej 

gamy prowadzonych zajęć z zakresu terapii pra-
cą. Uczymy działania na polecenie, współpracy 
i współdziałania, odpowiedzialności, staran-
ności, dokładności. Rozwijamy samodzielność, 
kreatywność, zwracamy uwagę na tempo pracy 
– oczywiście wszystko w odniesieniu do możliwo-
ści danego uczestnika, w atmosferze akceptacji, 
zrozumienia i tolerancji – wyjaśnia nam Mariet-
ta Bogucka – kierownik Warsztatu.

Mieszkańcom Ciechanowa znane są prace 
uczestników WTZ, gdyż jedna z form terapii 
pracą – wytwory wykonywane w Warsztacie – są 
oferowane na kiermaszach i cieszą się dużym 
powodzeniem. W promocji twórczości pomagają 
między innymi Ciechanowski Szpital, Starostwo 

Konferencja pt. „Edukacja zawodowa pozytywnym wyborem Powiatu Ciechanowskiego” odbyła się 9 października br. w Zespole 
Szkół Technicznych w Ciechanowie. Celem spotkania było upowszechnienie idei wyboru edukacji zawodowej w miejsce dotychczas 
propagowanego kształcenia ogólnego oraz wspomaganie pracodawców chętnie współpracujących ze szkołą w zakresie kształcenia 
praktycznego, w związku z nową podstawą programową.
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Konferencja wprowadzała w zagadnienia wyjątkowo aktualne, które już  
w roku szkolnym 2012/2013 weszły w życie do szkół zawodowych. Najistotniej-
sze w szkolnictwie zawodowym będzie odejście od kształcenia w konkretnym 
zawodzie na rzecz nauczania, dzięki któremu uczeń będzie mógł zdobyć jedną, 
dwie lub trzy kwalifikacje konieczne do wykonywania danego zawodu. W za-
sadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk zostanie położony na kształce-
nie praktyczne, na które przeznaczono 60% czasu w trakcie trzyletniej nauki.

Nie przypadkiem gospodarzem tej konferencji był ZST. Szkoła nadąża za 
zmianami na rynku pracy, wykazuje się dużą elastycznością w formowaniu ofer-
ty edukacyjnej. Kierownik szkolenia praktycznego z ZST- Piotr Uliczny, podczas 
spotkania zaprezentował główne założenia reformy kształcenia zawodowego 
oraz sprawy związane z zatrudnieniem i nauczaniem młodocianego pracowni-
ka. Przedstawił zebranym przepisy prawne dotyczące organizacji nauki zawodu 
młodocianych pracowników. Zaprezentował też projekt interaktywnej umowy 
w sprawie przygotowania zawodowego oraz wzór zaświadczenia o ocenie se-
mestralnej i rocznej ucznia. 

Następnie obyła się dyskusja na temat przeobrażeń w kształceniu zawodo-
wym. Wszyscy uczestnicy byli jednomyślni, że szkoła zawodowa jest szkołą po-
zytywnego wyboru, ponieważ nie zamyka drogi na studia wyższe. Przygotowuje 
do wykonywania zawodów zapewniających wejście na rynek pracy, gwarantu-
je, sukces i godną przyszłość, ułatwia start w dorosłe życie. Dobrze wykształ-
ceni absolwenci techników i zasadniczych szkół zawodowych są nieustannie 
oczekiwani przez pracodawców w całej Polsce, także w naszym mieście. Każdy 
z uczestników konferencji otrzymał pakiet edukacyjny zawierający materiały 
z prezentacją nt. usprawnienia przebiegu procesu organizacji nauki zawodu.

W trakcie dyskusji lokalni rzemieślnicy, a właściwie ich reprezentanci z 
centrali Cechu Rzemiosł Różnych w Warszawie przedstawili swój punkt widze-
nia na kwestię egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, zdawanych przez 
uczniów zasadniczych szkół zawodowych, którzy odbywają praktyczna naukę 
zawodu właśnie w zakładach rzemieślniczych na terenie Ciechanowa. Ich zda-
niem dyrektorzy szkół skłaniają uczniów do rezygnacji z tej formy potwierdze-
nia kwalifikacji zawodowych na rzecz egzaminów prowadzonych przez Okrę-
gową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie oraz preferują tych rzemieślników, 
którzy nie są zrzeszeni w ciechanowskim Cechu Rzemiosł Różnych. Obecni na 

spotkaniu dyrektorzy ciechanowskich szkół zawodowych wyjaśniali, że kwestia 
wyboru podmiotu uprawnionego do składania egzaminów oraz miejsce odbywa-
nia praktycznej nauki zawodu należą do autonomicznych decyzji uczniów, na 
które szkoła nie ma wpływu, bo to właśnie uczeń wybiera sobie zakład pracy, w 
którym - przypomnijmy - jest zatrudniony jako młodociany pracownik. Obecni 
na spotkaniu przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, mimo 
wszystko spotkają się z przedstawicielami pracodawców, by jeszcze raz prze-
dyskutować to ważne z punktu widzenia uczniów i pracodawców zagadnienie.

Konferencja została zainicjowana przez Zespół Szkół Technicznych w Cie-
chanowie, a jej Patronem był Starosta Ciechanowski. 

BTW

Dwudziestu jeden uczestników pod opieką dwóch nauczycieli już nie-
długo zostanie skierowanych na praktyki zawodowe do Niemiec. Tym sa-
mym uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Ciechanowie wiedzę teore-
tyczną będą mogli wykorzystywać, zdobywając jednocześnie doświadcze-
nie, dzięki praktykom, a konkretnie współpracy z Zakładem Promowania 
Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Bran-
denburgii we Frankfurcie n. Odrą. Wniosek złożony przez ZST na konkurs 
Programu Leonardo da Vinci w roku 2012 zostanie dofinansowany na kwotę 
179 059,96 zł. Program Leonardo da Vinci stanowi część programu eduka-
cyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. Wyjazd młodzie-
ży przyczyni się do zdobycia doświadczenia zawodowego w innym kraju. 
Wybrani uczniowie ZST zapoznają się z nowymi technologiami i metodami 
prac w zakresie rzemiosła murarskiego, rzemiosła malarskiego, montażu 
budynków na sucho, wydajności energetycznej w budownictwie lądowym. 
Celem pośrednim będzie motywowanie uczniów do nauki języków obcych, 
przedmiotów zawodowych oraz nawiązywania nowych międzynarodowych 
kontaktów. Oprócz zdobytych kompetencji uczestnicy otrzymają certyfi-
katy potwierdzające odbycie trzytygodniowego stażu zawodowego.

Red.

Szkolnictwo zawodowe czekają duże zmiany

Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Ciechanowie ma 18 lat

Do wspólnej dyskusji o zachodzących zmianach w szkolnictwie zawodowym zaproszo-
no osoby kierujące szkołami i placówkami oświatowymi oraz pracodawców pracowni-
ków młodocianych, z którymi ZST współpracuje w ramach praktycznej nauki zawodu

Uczniowie uczą się zawodu podczas praktyk zagranicznych 
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XVII Ciechanowska Jesień Poezji ucztą duchową dla literatów

W pierwszym dniu Ciechanowskiej Jesie-
ni Poezji (10 X) odbyły się spotkania autorskie 
w szkołach i uczelniach i wzięło w nich udział 
ponad tysiąc osób, uczniów szkół i studentów. 
Towarzyszyły im warsztaty literackie, które po-
prowadził Waldemar Smaszcz. Po odwiedzeniu 
szkół poeci z Polski i za granicy spotkali się w 
Galerii im. Bolesława Biegasa Powiatowego Cen-
trum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej, gdzie 
odbyła się prelekcja audiowizualna Romualda 
Mieczkowskiego pt. „Romantyczne Wilno” i wer-
nisaż wystawy „Akwarele z Wilna Lecha Abla-
żeja – Akty, Lwa Szerstjanoja – Miłość i poezja”, 
oraz prezentacja wystawy fotograficznej Kamila 
Krowickiego „Chorwacja – po drugiej stronie 
czasu” w Galerii na Pięterku. Następnie wszyscy 
udali się do Opinogóry, gdzie miała miejsce pro-
mocja „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” 
nr 14 „Romantyczność” oraz książki Dariusza 
T. Lebiody pt. „Krasiński. Gigantomachia”, z pre-
lekcją autora „Gigantomachie Zygmunta Krasiń-
skiego”. Nie mogło też zabraknąć żywej poezji, 
której dużą dawkę dostarczyli nam poeci, a to 
za sprawą Nocy Poetów, w podziemiach kościo- 
ła w Opinogórze. Przy kryptach rodu Krasiń-
skich najpierw złożono kwiaty przy grobie Zyg-
munta Krasińskiego, a następnie przy blasku 
świec, poeci czytali wiersze i zaprezentowano 
także spektakl poetycki w oparciu o utwory  
Z. Krasińskiego, w wykonaniu aktorów Teatru 
Polskiego w Warszawie. Muzycznie strofom  
poezji towarzyszyła muzyka wybitnego gitarzy-
sty Tomasza Kaszubowskiego. Miała też miejsce 
promocja nowego tomiku Zenony Cieślak-Szy-
manik pt. „Wszystko jest tajemnicą”. 

Ważnym punktem drugiego dnia Ciecha-
nowskiej Jesieni Poezji (11 X) było spotkanie z 
poetą, literatem z Paryża Krzysztofem A. Jeżew-
skim, który był gościem Spotkań z Literaturą  
w Opinogórze. Ten wybitny literat, mieszkający 
we Francji od lat 70-tych XX wieku, przybliżył 
nam swoją twórczość oraz swoje związki ro-

dzinne z wieloma wybitnymi polskim postacia-
mi ze świata kultury. To ogromnie interesujące 
spotkanie obfitowało w gorącą dyskusję o jako-
ści literatury, o losach Polaków piszących prze-
cież na całym świecie, a także wskazywało jak 
należy pokazywać/ukazywać Polskę, nawet jeśli 
pół życia mieszka się i tworzy za granicą. Dzisiaj 
z perspektywy kilku dni po spotkaniu można 
śmiało powiedzieć, że mieliśmy przyjemność 
obcować z człowiekiem skromnym, ale par exel-
lence wybitnym pisarzem. 

Kolejnym ważnym punktem CJP było roz-
strzygnięcie XXIV Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego „O Laur Opina” (wiersze oceniało 
jury: Adriana Szymańska, Krzysztof Kuczkow-
ski i Stanisław Kęsik). Na konkurs wpłynęły 93 
zestawy z całej Polski. Wyróżnienie drukiem 
w jednodniówce poetyckiej otrzymali autorzy 
wierszy: Bogdan Nowicki – Świętochłowice, Ja-
cek Woźniczka – Łódź, Adam Ladziński – Ostro-
łęka; Nagrodę specjalną za wiersz o tematyce 
opinogórskiej otrzymała Dorota Ryst – War-
szawa (nagroda w wysokości 500 zł.); Nagrodę 
specjalną za wiersz o tematyce ciechanowskiej 
otrzymał Janusz Dylewski  – Mława (nagroda w 
wysokości 500zł.); Trzy równorzędne wyróż-
nienia po 400 zł. za zestawy wierszy otrzymali: 
Monika Gromala – Kraków, Czesław Markiewicz 
– Zielona Góra, Agnieszka Tomczyszyn-Hara-
symowicz – Głuchołazy; III nagrodę otrzymał 

Jerzy Woliński – Warszawa (nagroda w wyso-
kości 600 zł.); II nagrodę otrzymała Katarzy-
na Zychla Żary (nagroda w wysokości 800 zł.)  
i I nagrodę otrzymała Milena Rytelewska  
Myszków (nagroda w wysokości 1.000 zł.).  
Całą imprezę zakończył koncert poetycko-mu-
zyczny w wykonaniu laureatów oraz wokali-
stów ze Studium Piosenki Grzegorza Chodkie-
wicza z PCKiSz w Ciechanowie. 

Ta jedna z najstarszych imprez literackich  
w regionie pokazuje, że ziemia ciechanowska 
nie bez kozery nazywana jest „zagłębiem lite-
rackim”, że jest bogata w tradycje literackie  
i to za sprawą osób tu żyjących i piszących daw-
niej (Z. Krasiński, M. Konopnicka, A. Świętochow-
ski, M.K. Sarbiewski), ale również za sprawą lite-
ratów tworzących obecnie, którzy chętnie dzielą 
się ze słuchaczami cennymi strofami pisanymi 
pod wpływem różnych wydarzeń, ale i często pod 
wpływem swoich wieszczów.

Barbara Tokarska-Wójciak

Nagrody ufundowali i organizację impre-
zy wsparli: Starostwo Powiatowe w Ciechano-
wie, Samorząd Województwa Mazowieckiego,  
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Związek 
Literatów na Mazowszu, Zakład Poligraficzny 
 ARJADNA Print w Ciechanowie i Powiatowe Cen-
trum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.

Powiatowe (gdzie prezentowane były i będą 
wystawy prac uczestników oraz kiermasze świą-
teczne), Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki 
oraz Bank Spółdzielczy, które także na swoim te-
renie organizują wystawy umożliwiając sprzedaż 
produktów poza siedzibą Warsztatu. Uzyskane 
środki przeznaczane są na integrację społeczną – 
przede wszystkim na organizację wycieczek kra-
joznawczych, wyjazdów do teatru czy na zawody 
sportowe. Prace cieszą się dużym zainteresowa-
niem Ciechanowian, zdobywają też nagrody w 
lokalnych i ogólnopolskich konkursach. Przynosi 
to wiele satysfakcji podopiecznym, pobudza do 
odkrywania i rozwijania zainteresowań, i bar-
dzo wzmacnia poczucie sprawstwa. – Staramy 
się też integrować ze środowiskiem lokalnym 
np. spotykaliśmy się z uczniami Szkoły Podsta-
wowej z Oddziałami Integracyjnymi, Medycz-
nego Studium Zawodowego, mieliśmy zajęcia w 
PCKiSz i COEK STUDIO, obserwujemy wszystkie 
dostępne imprezy sportowe. Chodzimy na spa-
cery, zakupy, do pizzerii i kawiarni, współpra-
cujemy z innymi ciechanowskimi placówkami, 
które zajmują się rehabilitacją osób niepełno-
sprawnych, a nawet z lokalnym oddziałem ZUS, 
gdzie niedawno organizowaliśmy prezentację 
naszej działalności z okazji Dnia Otwartego dla 
Osób Niepełnosprawnych – opowiada kierownik  
M. Bogucka. W propagowaniu działalności ważną 

rolę spełnia taneczny zespół WARTEZ oraz wy-
dawana od 2007 r. gazetka WuTeZetka, a także 
własnoręcznie wykonane foldery informacyjne i 
prezentacja multimedialna. Od dwóch lat WuTe-
Zetka bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie 
Czasopism Osób Niepełnosprawnych organizo-
wanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wy-
chowawczy w Rybniku. Uczestnicy WTZ biorą 
też udział w ogólnopolskim konkursie organizo-
wanym przez Fundację „Wspólnota Gdańska”. 
W zeszłorocznej edycji, pn. „Kosmos, Ziemia, 
Człowiek”, uczestniczka WTZ – Alicja Olszew-
ska – zdobyła pierwszą nagrodę za swoją pracę 
w kategorii „komiks”. W edycji tegorocznej pn. 
„Sport”, Alicja zdobyła wyróżnienie za swój ko-
lejny komiks, a inna uczestniczka – Jolanta Ciu-
rysek zdobyła II nagrodę w kategorii „komiks”  
i III za swoje tematyczne opowiadanie. Alicja  
Olszewska jest też autorką logo Warsztatu.

W Warsztacie prowadzone są też corocz-
nie cykle zajęć prozawodowych oraz wyjścia do 
zakładów pracy. W ubiegłych latach, niektórzy 
uczestnicy brali także udział w organizowanych 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
Zakład Doskonalenia Zawodowego projektach 
unijnych, promujących samodzielność społeczną 
i aktywność zawodową. 

Na następne 18 lat wszyscy – uczestnicy i 
kadra – życzą sobie, żeby wzajemnie dawać 

sobie to, czego zawsze pragnie każdy z nas – 
uśmiechu, ciepła, akceptacji, zrozumienia, 
cierpliwości i tolerancji. – I żebyśmy wciąż się 
rozwijali, odkrywali swoje zdolności i możli-
wości, rozwijali pasje i umiejętności, pokony-
wali ograniczenia i wszelkie trudności. Dzięki 
temu wciąż będziemy przychodzili do Warsztatu  
z ochotą, bo będzie to miejsce ciekawe, przyja-
zne i pomocne nam wszystkim – mówią zgodnie 
uczestnicy Warsztatu.

Redakcja

„Za pięćdziesiąt lat nie będzie miało 
żadnego znaczenia ile zarabiałeś, jakim 
samochodem jeździłeś i jakie stanowisko  
w pracy zdobyłeś, ale być może świat bę-
dzie odrobinę lepszy, ponieważ znaczyłeś 
coś w życiu jednego człowieka”.

I z ostatniej chwili: Miło jest nam 
poinformować, że wszystkie egzempla-
rze gazetki WuTeZet, wydawanej przez 
Warsztat Terapii Zajęciowej są już dostęp-
ne w Czytelni Regionalnej Powiatowej  
Biblioteki Publicznej w Ciechanowie. Moż-
na w nich poczytać, co robią uczestnicy  
w Warsztacie i jak ważna jest dla nich 
twórczość artystyczna. 

BTW

Spotkanie z K. Jeżewskim, w gościnnych pro-
gach Opinogóry prowadziła dr Teresa Kaczo-
rowska – główna inicjatorka całej imprezy

Poeci, nagrodzeni w konkursie „O Laur Opina”, 
sami czytali swoje dzieła

Spotkania z pisarzami w szkołach i na uczelniach, promocja Ciechanowskich Zeszytów Literackich, wy-
kłady, czytanie poezji oraz rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu poetyckiego złożyły się na tegorocz-
ną Jesień Poezji, jedną z najstarszych imprez kulturalnych w regionie. 
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Dzieci  i  młoDzież  pobiegły 
w  mistrzostwach  powiatu  ciechanowskiego

Miejsko-powiatowe eliminacje do  
XV Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, będące 

jednocześnie Mistrzostwami Powiatu Ciechanowskiego 
odbyły się 2 października,  

na kąpielisku Krubin w Ciechanowie.  
 Wzięło w nich udział 765 uczniów, ze wszystkich typów 

szkół z powiatu ciechanowskiego.  
Ich organizatorem był Szkolny Związek  

Sportowy – Ziemia Ciechanowska przy współpracy  
z MOSiR Ciechanów. Warto dodać, że była to 

jednocześnie impreza oficjalnie inaugurująca Sportowy 
Rok Szkolny 2012-2013.

Z kolei 17 października odbyły się sztafetowe biegi 
przełajowe, eliminacje miejsko-powiatowe,  

będące także eliminacjami do  
XV Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Kolejnym szczeblem jesiennej rywalizacji sportowej 
były zawody Rejonu Ciechanowskiego  

(byłego woj. ciechanowskiego).  
Awans do szczebla rejonowego uzyskało 15 osób  

z każdego ostatniego biegu. Zawody rejonowe miały 
miejsce 24 października – także na terenie kąpieliska 

Krubin w Ciechanowie.
Red.

Impreza została wsparta finansowo  
m.in. ze środków powiatu ciechanowskiego

Fotoreportaż: 
Archiwum Szkolnego Związku Sportowego 


