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Świętowanie 90-lecia TPD w Gminie Pomiechówek
Rok 2009 jest szczególnym czasem
dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
które w tym roku właśnie obchodzi
jubileusz 90-lecia swojego istnienia.
Honorowy patronat nad ogólnopolskimi uroczystościami objęła małżonka Prezydenta
RP Maria Kaczyńska oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik,
Prezydent miasta st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i Wojewoda Mazowiecki
Jacek Kozłowski. Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci jest ogólnopolskim stowarzyszeniem
prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci. Na terenie całego
kraju realizuje swoje statutowe działania poprzez prowadzenie świetlic, ośrodków szkolno-wychowawczych, punktów socjoterapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków adopcyjnych, opieki zdrowotnej dla dzieci cukrzycowych, upośledzonych i niepełnosprawnych ruchowo.
Niezwykle ważnym elementem działania TPD było tworzenie w latach 80. Środowiskowych Ognisk Wychowawczych. Pomagają one rodzinom w sprawowaniu ich
podstawowych funkcji, współpracują ze szkołami, ośrodkami pomocy społecznej i innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny. W roku 1997 władze Gminy Pomiechówek podjęły inicjatywę utworzenia pozaszkolnych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z inicjatywy Zdzisława Kilisia, ówczesnego przewodniczącego
Rady Gminy, i Janiny Patockiej, ówczesnej
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, przy
udziale prezesa Zarządu Głównego TPD
Wiesława Kołaka, już w tym samym roku
rozpoczęło działalność Ognisko w Pomiechówku, rok później uruchomiono placówkę w Szczypiornie, a w roku 2003 powstał
punkt filialny w Kosewie. W uruchomienie
i wyposażenie Ognisk zaangażowali się także radni Andrzej Lenart i Teresa Cieślińska.
Obecnie Ogniska TPD obejmują opieką
90 dzieci w przedziale wiekowym 4-16 lat,
z miejscowości Pomiechówek, Kosewo, Cegielnia Kosewo, Szczypiorno, Kosewko,
Śniadówko, Błędówko. Ogniska pomagają
wychowankom wyrównywać braki szkolne,
w znacznym stopniu eliminują drugoroczność, prowadzą zajęcia reedukacyjne i kompensacyjne, budzą nowe i rozwijają już istniejące uzdolnienia i zainteresowania, organizują wypoczynek letni i zimowy poprzez
różne formy bezpośredniej pracy z dzieckiem, zmierzającej do wyrównywania szans
dzieci ze środowiska wiejskiego. Wychowankowie Ognisk korzystają z codziennego
dożywiania w postaci podwieczorku oraz
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otrzymują okolicznościowe paczki żywnościowe. Działalność Ognisk nie nosi znamion
„akcyjności”, lecz opiera się na systematycznej pracy z dzieckiem i jego rodziną.
Władze Gminy Pomiechówek, doceniając pracę TPD na terenie całego kraju i naszego środowiska, przyłączyły się do obchodów tego Jubileuszu. W środę 28 października br. odbyła się sesja Rady Gminy w Pomiechówku, której elementem był punkt
poświęcony obchodom Jubileuszu 90-lecia
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Na sesję
przybyły Elwira Kurzajewska – wicedyrektor Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego oraz Elżbieta Gauza – Prezes
Powiatowego Zarządu TPD.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej
Lenart, witając wszystkich uczestników sesji,
a szczególnie serdecznie dzieci, przybliżył
wyżej przytoczoną krótką historię Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Elwira Kurzajewska
złożyła podziękowanie władzom Gminy Pomiechówek za kontynuowanie idei TPD, docenianie potrzeby istnienia Ognisk oraz wspieranie TPD-owskiej działalności i w imieniu
Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD wręczyła odznaki „Przyjaciel Dziecka”: Zdzisławowi Kilisiowi – inicjatorowi utworzenia placówek, Dariuszowi Bieleckiemu – Wójtowi Gminy Pomiechówek, Andrzejowi Lenartowi – Przewodniczącemu Rady Gminy, Bożenie Kłębowskiej – Przewodniczącej Komisji Oświaty
oraz Wandzie Musze – Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej. Zarząd Gminny TPD
przy udziale dzieci i opiekunów Ognisk
przygotował pisemne podziękowania dla
osób, które szczególnie życzliwie współpracują z TPD i wspierają Ogniska w ich codziennej działalności. Ewa Mróz, przewodnicząca Zarządu Gminnego TPD w Pomiechówku, wręczyła podziękowania przedstawicielom władz gminy, dyrektorom placówek oświatowych, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych gminy.
Na temat codziennej pracy w ogniskach, imprez i sukcesów odnoszonych przez
wychowanków głos zabrały kierowniczki
ognisk Teresa Boszko i Jolanta Żuk. Sztandarową imprezą o zasięgu powiatowym jest
organizowana przez Ognisko w Szczypiornie od 11 lat impreza sportowo-rekreacyjna pod nazwą „TPD-owski Cross Rowerowy i konkursy towarzyszące”, ciesząca się
niezmiennie dużym zainteresowaniem.
W ramach wypoczynku organizowane są
średnio dwa razy w roku, uwielbiane
przez dzieci, weekendowe wyjazdy na obozy socjoterapeutyczne do Ośrodka Krajowego Komitetu Wychowania Resocjali-

zującego „Centrum Wychowania, Opieki
i Terapii” w Serocku.
Kierowniczki Ognisk od 2006 r. tworzą
projekty w celu zdobycia środków unijnych.
W wyniku ogłoszonych przez Mazowiecką
Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych,
Ogniska dwukrotnie uzyskały fundusze unijne, dzięki którym łącznie 80 dzieci wyjechało na kolonie letnie do Krynicy Morskiej i Jastrzębiej Góry.
Każdego roku Ogniska biorą udział
w Mazowieckim i Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Dbam o piękno swego
domu – Ziemi”, organizowanym przez Zarząd Mazowiecki i Zarząd Główny TPD.
Od 5 lat Ognisko w Szczypiornie zajmuje
najwyższe – I, II lub III miejsce w kategorii „grupowe inicjatywy ekologiczne”.
W ubiegłym roku zajęło I miejsce na szczeblu wojewódzkim i II miejsce na szczeblu
krajowym. A w tym roku – pełen sukces:
w rywalizacji wojewódzkiej i ogólnopolskiej placówka w Szczypiornie zdobyła
I miejsce. Ognisko w Pomiechówku także
od wielu lat bierze udział w konkursie, w tym
roku uzyskało doskonałą lokatę: wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Natomiast dzieci za swe prace indywidualne otrzymały dyplomy i cenne nagrody. W poetyckim konkursie ogólnopolskim
„Cztery pory roku i ja” wychowanka Ogniska w Szczypiornie zdobyła wyróżnienie, a jej
wiersz został umieszczony w tomiku poezji
wydanym przez Zarząd Główny TPD. Aktualnie w Ogniskach w Szczypiornie i Kosewie w ramach unijnego projektu „Unity English” odbywają się zajęcia z języka angielskiego, prowadzone metodą Callana. W zajęciach bierze udział 26 wychowanków.
Na zakończenie sesji wychowankowie
Ognisk wręczyli wszystkim zebranym wykonane przez siebie „Ogniskowe Ordery Uśmiechu” i zaprezentowali program artystyczny, oparty głównie na własnej twórczości, a związany z działalnością Ognisk.
WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI
W dniu sesji Rady Gminy 28 października
br. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych rozstrzygnęła wreszcie
konkurs z działania 9.5 „Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich”, na który kierowniczki ognisk złożyły wniosek jeszcze
w ubiegłym roku, licząc na dotację w 2009.
Niestety weryfikacja wniosków znacznie się
opóźniła. Zarząd Gminny TPD uplasował się
na 23 miejscu z liczbą 107 punktów (na 462
złożone wnioski). Oznacza to, że otrzymalimy dotację unijną na najbliższe wakacje!
Teresa Boszko, Jolanta Żuk
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