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Trwają remonty na drogach powiatowych

Mieszkańcy i goście Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kru-

czej w  Ciechanowie uczestniczyli 12 czerwca br. w Przeglądzie 

Kultury i Tradycji Poznajemy Świat – Przystanek Niemcy. Była to 

impreza plenerowa zorganizowana po raz drugi. Tegorocznym ak-

centem spotkania była kultura Niemiec, z którego to kraju do Cie-

chanowa przyjechała grupa przedstawicieli z  Koncernu Domów 

Pomocy z Hamburga, na czele z dyrektorem jednego z ośrodków 

Benem Rubnerem.

Więcej str. 9-10Samo uczestnictwo w festiwalu, bardzo cieszyło jego uczestników

Na Kruczej poznawali 
kultury i tradycje

Kolejne wydanie Samorządowca we wrześniu 2014 r.

Szkoła Rodzenia dużym wsparciem 
dla przyszłych rodziców

Od kwietnia br. realizowany jest program zdrowotny 

pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodze-

nia”. To druga edycja projektu, który wspierany jest 

ze środków budżetowych powiatu ciechanowskiego. 

Realizatorem programu, wybranym w  drodze kon-

kursu ofert został Specjalistyczny Szpital Wojewódz-

ki w Ciechanowie. 

Program skierowany jest do kobiet ciężarnych od 26 tygo-

dnia ciąży (w szczególności do kobiet będących po raz pierwszy 

w  ciąży), zamieszkałych na terenie powiatu ciechanowskiego 

oraz ich współmałżonków i partnerów. W 2014 roku na realiza-

cję tego programu zdrowotnego  powiat przeznaczył 30.000 zł.

 Więcej na str. 7 W sali Szkoły Rodzenia

Remont mostu w Regiminie, przebudowa ponad 12 km dróg powiatowych i budowa 6 km chodników, to 

główne zadania inwestycyjne Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie na rok 2014. Na inwestycje dro-

gowe powiat ciechanowski przeznaczy w tym roku blisko 10 mln zł. 

Więcej str. 4, 5, 6
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Zarząd Powiatu Ciechanowskiego, obradu-

jący 2 czerwca br. zmienił uchwalę z kwiet-

nia 2014 r. ...w  sprawie ustalenia ilości od-

działów klas pierwszych oraz ilości uczniów 

przyjmowanych do klas pierwszych szkół 

prowadzonych przez powiat ciechanow-

ski… Potrzeba takich zmian wynikła z pre-

ferencji absolwentów gimnazjów, w  prowa-

dzonej rekrutacji. To oni wskazali, jakie 

kierunki ich interesują najbardziej i  w  ja-

kich zawodach chcą się uczyć. 

Zgodnie z nową uchwałą Zarządu Powiatu:

- zwiększono liczbę miejsc z 30 do 60 w I LO 

im. Zygmunta Krasińskiego, w klasie o profi -

lu biologiczno-medycznym; 

- zwiększono liczbę miejsc z 30 do 60 w Tech-

nikum nr 2 (w  Zespole Szkół nr 2 przy 

ul. Orylskiej) o  profi lu technik żywienia 

i usług gastronomicznych;

 - zwiększono liczbę miejsc z 15 do 30 w Tech-

nikum nr 3 (w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisła-

Radni na majowej sesji Rady Powiatu 

Ciechanowskiego zdecydowali o  zmia-

nie uchwały budżetu na 2014 rok, a tym 

samym przyznaniu dodatkowych wol-

nych środków na różne ważne potrzeby 

samorządowych jednostek organiza-

cyjnych powiatu. 

Więcej miejsc na kierunkach Więcej miejsc na kierunkach 
popularnych wśród młodzieżypopularnych wśród młodzieży

wa Staszica) na kierunku technik mechatronik;

- zwiększono liczbę miejsc z 15 do 30 w Ze-

spole Szkół Technicznych, w zawodzie tech-

nik budownictwa, rezygnując z naboru w za-

wodzie technik drogownictwa.

Na rok szkolny 2014/2015, w szkołach pro-

wadzonych przez powiat przygotowano 1020 

miejsc, w  tym: 480 miejsc w  liceach ogólno-

kształcących, 360 miejsc w  technikach i  180 

miejsc  w zasadniczych szkołach zawodowych. 

W szkołach dla dorosłych wiedzę może zdoby-

wać 240 osób oraz 120 osób w sześciu grupach 

- na kwalifi kacyjnych kursach zawodowych.

Również osobom niepełnosprawnym in-

telektualnie powiat ciechanowski zapewnia 

60 miejsc w  gimnazjum, szkole zawodowej 

i  szkole przysposabiającej do pracy w  Spe-

cjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 

w Ciechanowie.

BTW

Młodzież z I LO w Ciechanowie na wyprawie rowerowej. Foto - Archiwum I LO

Na co powiat ciechanowski przeznaczy Na co powiat ciechanowski przeznaczy 

dodatkowe pieniądze ???dodatkowe pieniądze ???

I Liceum Ogólnokształcące otrzymało 100 

tys. zł. na poprawę elewacji budynku głów-

nego szkoły. Dom Pomocy Społecznej przy 

ul. Kruczej otrzymał 100 tys. zł. na likwidację 

pomieszczenia starej nieczynnej kotłowni. 

Duża inwestycja zostanie przeprowadzo-

na w  Zespole Szkół Technicznych, na którą 

przeznaczono kwotę  368.755 zł. 

Za te pieniądze planuje się wyko-

nać termomodernizację murów 

wraz z remontem elewacji budyn-

ku szkoły. Także w Zespole Szkół 

nr 1 wykonana zostanie izolacja 

fundamentu budynku od strony 

frontowej i  wymiana chodnika.

Koszt prac to 80 tys. zł. 

Z tych samych środków Powia-

towy Zarząd Dróg otrzymał 300 

tys. zł. na bieżące utrzymanie dróg. 

Zarząd Powiatu planuje też 

przeznaczyć 95 tys. zł. na wyre-

montowanie tarasów przed bu-

dynkiem Powiatowego Centrum Kultury 

i  Sztuki. Pierwszy etap modernizacji bu-

dynku odbył się przed dwoma laty (po raz 

pierwszy zresztą od czasu wybudowania 

obiektu). Remont nie objął tarasów, których 

nie można rozebrać, gdyż nie zgodziła się na 

to komisja urbanistyczno-architektoniczna 

Urzędu Miasta. Ale w tej sprawie radni będą 

głosować dopiero na sesji czerwcowej.

BTW

Budynek Zespołu Szkół Technicznych wymaga pilnej 

modernizacji

Jedna z dróg zarządzanych przez powiat 

ciechanowski
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Uchwała Nr IV/32/203/2014

Rady Powiatu Ciechanowskiego

z dnia 26 maja 2014 roku

w sprawie podziału Powiatu Ciechanowskiego na okręgi wyborcze 

oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do 

Rady Powiatu Ciechanowskiego

Na podstawie art. 419 § 2 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wybor-

czy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)orazart. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) i§ 12 pkt 12 Statutu Powiatu Ciechanowskiego – Rada 

Powiatu Ciechanowskiego, na wniosek Zarządu Powiatu Ciechanowskiego, po zasięgnięciu opinii rad 

gmin uchwala, co następuje:

 § 1

Ustala się numery i granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okrę-

gu wyborczym do Rady Powiatu Ciechanowskiego, jak niżej:

Nr okręgu wyborczego  Granice okręgu Liczba radnych wybiera-

nych w okręgu

1 Miasto Ciechanów 10

2 Gmina Ciechanów

Gmina Sońsk

4

3 Miasto i Gmina Glinojeck

Gmina Ojrzeń

3

4 Gmina Grudusk

Gmina Gołymin

Gmina Opinogóra

Gmina Regimin

4

§ 2

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Ciechanowie 

oraz radom gmin położonych na obszarze powiatu.

§ 3

Na ustalenia Rady Powiatu Ciechanowskiego 

w  sprawie podziału na okręgi wyborcze, radom 

gmin z  terenu powiatu ciechanowskiego, a  także 

wyborcom w  liczbie co najmniej 15, przysługuje 

prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborcze-

go w Ciechanowie w terminie 5 dni od daty poda-

nia niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu.

§ 5 

Traci moc Zarządzenie zastępcze Nr 175 Wo-

jewody Mazowieckiego z  dnia 26 sierpnia 2002 

roku w sprawie podziału powiatu ciechanowskie-

go na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby rad-

nych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 236, poz. 6014).

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Mazowieckiego i podaniu do publicznej 

wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący

 Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 Zbigniew Gutowski

Starosta Ciechanowski Sławomir Mo-

rawski informuje wszystkich mieszkań-

ców Powiatu Ciechanowskiego o  naborze 

uzupełniającym do projekt „eIntegracja 

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe-

mu w  Powiecie Ciechanowskim”. W  toku 

naboru podstawowego okazało się, że 

potrzeby w  zakresie dostępu do Interne-

tu zmniejszyły się w  stosunku do okresu 

w  którym prowadzono diagnozę na po-

trzeby opracowania projektu. Diagnoza 

była prowadzona w oparciu o dane dostar-

czone przez gminy. W związku z tym Sta-

rostwo Powiatowe w Ciechanowie podjęło 

kroki w celu umożliwienia udziału w pro-

jekcie mieszkańcom miasta Ciechanowa, 

których zachęcamy do odwiedzenia biura 

projektu i składania wniosków.

Projekt skierowany jest do osób niepeł-

nosprawnych, dzieci i  młodzieży z  bardzo 

dobrymi wynikami w nauce, osób powyżej 

50 roku życia, rodzin zastępczych oraz osób 

i rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Do-

datkowa rekrutacja benefi cjentów trwa do 

11 lipca 2014 roku. Udział w projekcie mogą 

wziąć mieszkańcy powiatu ciechanowskie-

go, w tym miasta Ciechanowa.

Szczegółowe informacje na temat projek-

tu i rekrutacji można uzyskać pod numerami 

telefonów 536 800 117, 536 800 118, 536 800 

110 i 536 800 130. Biuro Projektu mieści się 

w  budynku Starostwa Powiatowego w  Cie-

chanowie na II piętrze w pokoju nr 202, adres: 

ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów. Przyję-

cia interesantów odbywają się od poniedział-

ku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

Więcej informacji na temat realizowane-

go projektu znajduje się na stronie interne-

towej projektu www.eintegracja.ciechanow.

powiat.pl

Red.

Dodatkowy nabór do projektu eIntegracja

www.ciechanow.powiat.pl
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Z placu budowy...
FOTOREPORTAŻ

Budowa chodnika w Lekowie

Nowa droga w Opinogórze
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Inwestycję realizuje Powiatowy Zarząd 

Dróg w Ciechanowie. Polega ona na prze-

budowie mostu (nr ewidencyjny JNI-

30003285) nad rzeką Łydynią, w  ciągu 

drogi powiatowej nr 1215W Grzybowo 

- Regimin – Szulmierz. Koszt inwestycji 

wyniesie 3  500 mln zł. Środki pochodzą 

z  subwencji mostowo-drogowej Minister-

stwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Mini-

sterstwa Finansów. Starostwo Powiatowe 

w  Ciechanowie złożyło wniosek o  takie 

dofi nansowanie i  zostało ono przyznane 

w wysokości blisko 50 proc. wartości zada-

nia. Gmina Regimin, na terenie której po-

łożony jest most dołożyła 300 tys. zł., oko-

ło 1,5 mln zł. pochodzi z budżetu powiatu 

ciechanowskiego. 

Przypomnijmy, iż poprzednia przeprawa powsta-

ła w 1970 roku. Jej nośność wynosiła zaledwie 15 ton 

(dla samochodów ciężarowych), co znacznie ograni-

czało ruch pojazdów, a to z kolei rozwój działalności 

gospodarczej na tym terenie. Nowy most będzie miał 

18,5 metra długości, 11,2 m szerokości, a jego nośność 

wzrośnie do 40 ton. Przez przeprawę będzie przebie-

gała 6 metrowa jezdnia oraz ścieżka na przejazd rowe-

rów i chodnik dla pieszych. 

Inwestycja realizowana jest także z  korzyścią 

dla rzeki Łydyni. Poprzedni most miał podporę usy-

tuowaną pośrodku koryta rzeki, nowy obiekt takiej 

podpory będzie pozbawiony, co poprawi przepływ 

wody na tym odcinku rzeki (jest to szczególnie waż-

ne w czasie wiosennych roztopów i przepływu kry). 

Ponadto koryto rzeki będzie wzmocnione w górnym 

i  dolnym odcinku tzw. materacami gabionowymi. 

Dodatkowo zmodernizowane zostaną drogi dojaz-

dowe na odcinku 2 km do mostu od strony Lekowa 

i  w  centrum Regimina oraz  położone 900 metrów 

nowego chodnika od strony Lekowa i przebudowany 

stary chodnik w samym Regiminie. 

Zdaniem Józefa Borkowskiego – kierownika 

Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie, cała in-

westycja poprawi nie tylko przejazd przez obie miej-

scowości, ale również bezpieczeństwo mieszkańców, 

którzy codziennie pokonują przeprawę samochodem 

lub idąc np. do kościoła w Lekowie, czy dzieci idące do 

szkoły w Regiminie. - Droga powiatowa  Grzybowo-

-Regimin-Szulmierz, na której położony jest most, ma 

duże znaczenie komunikacyjne, gdyż łączy dwie arterie 

wojewódzkie - trasę 615 od strony ul. Mławskiej w Cie-

chanowie i  616 w  Szulmierzu, w  kierunku Gruduska 

i Mławy – zaznacza kierownik PZD.

Prace wykonuje fi rma Wapnopol z  Glinojecka 

oraz podwykonawcy tej fi rmy. Rozpoczęły się one 

10 czerwca 2014 r. i  tego dnia została wprowadzona 

zmiana organizacji ruchu polegająca na zamknięciu 

mostu. Ruch drogowy został skierowany objazdem 

w  miejscowości Grzybowo, na drogę gminną przez 

miejscowość Targonie do miejscowości Regimin. Ob-

jazd oznakowany jest tablicami objazdowymi typu 

F-8. Powiatowy Zarząd Dróg planuje, że zmiana orga-

nizacji ruchu potrwa do dnia 31 października 2014 r.

Zapytaliśmy mieszkańców pobliskich miejsco-

wości, którzy chętnie obserwują prace budowlane, co 

sądzą o tej inwestycji. – Jesteśmy bardzo zadowoleni, 

że będziemy mieli nowy, bezpieczny most w Regiminie. 

Poprzedni był już w kiepskim stanie,  wytrzymał tylko 

40 lat – informuje nas jeden z przechodniów. Miesz-

kańcy martwią się, czy termin budowy nie zostanie 

przekroczony, gdyż zorganizowane objazdy są dosyć 

uciążliwe. Wykonawca zapewnia jednak, że wszystko 

odbywa się zgodnie z planami i most zostanie oddany 

do użytku w końcu października. – Wszystko przetrzy-

mamy, oby tylko ten most został zbudowany – powie-

dział nam drugi z mieszkańców obserwujących prace.

Barbara Tokarska-Wójciak

W Regiminie powstaje nowy most!!!

Budowa mostu w Regiminie

Trasa objazdu do Regimina
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Trwają prace inwestycyjne i modernizacyjne
na drogach powiatu ciechanowskiego

W 2014 roku Powiatowy Zarząd Dróg 

planuje przebudować 12,26 km dróg, 

w tym 2 km dróg o nawierzchni tłucz-

niowej, 5,9 km chodników oraz most 

w  Regiminie. Na ten cel planuje się 

wydać 9 756 100 zł. Kwota obejmuje re-

alizację dziewięciu inwestycji, opraco-

wanie dwóch dokumentacji oraz zakup 

sprzętu drogowego. Wszystkie prace 

zakończą się najpóźniej w październi-

ku.

Środki na tegoroczne inwestycje pochodzą 

z: subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktu-

ry i Rozwoju (1 336 600 zł. na przebudowę mostu 

w Regiminie), z udziału fi nansowego w inwesty-

cjach gmin – Regimin, Opinogóra i  Grudusk 

(1  100  000 zł. na zadania drogowe realizowa-

ne na terenie ich gmin), Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych (100  000 zł. na przebudowę 

drogi Opinogóra-Pałuki-Nieradowo), Narodo-

wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

(1  742  092 zł. na przebudowę drogi Sulerzyż-

-Chotum i  492  000 zł. na przebudowę drogi 

Włosty-Szulmierz). Dwa ostatnie zadania mogą 

być jednak w  tym roku zagrożone, gdyż zapo-

wiedziane środki z  funduszu Lasów Państwo-

wych, które miały zasilić Narodowy Program 

Przebudowy Dróg Lokalnych, a  z  niego m.in. 

miały być fi nansowane przebudowy tych dwóch 

dróg, zostały przekazane na zasiłki dla opieku-

nów osób niepełnosprawnych. Tylko w  przy-

padku województwa mazowieckiego środki na 

remonty zmniejszono o kwotę 21 mln zł. 

Do najważniejszych inwestycji drogowych, 

zaplanowanych na 2014 rok należą:

- przebudowa mostu na rzece Łydyni w Re-

giminie – szczegółowo piszemy o tym na str. 5

- przebudowa drogi Grudusk-Łysakowo – koszt 

250 tys. zł. , udział gminy Grudusk 100 tys. zł.,

- przebudowa drogi powiatowej Wróblewo-

-Pajewo-Gołymin – opracowanie dokumentacji 

– 100 tys. zł.,

- przebudowa drogi Grzybowo-Regimin- 

Szulmierz na odcinku Włosty-Szulmierz, war-

tość prac 1  005 tys. zł. (oczekujemy na decyzję 

o dofi nansowaniu),

- przebudowa drogi Ojrzeń – Grabówiec – 

na odcinku 0,6 km, o wartości 650 tys. zł., przy 

udziale gminy Ojrzeń - 300 tys. zł.,

- przebudowa drogi Ościsłowo-Sulerzyż-

-Chotum, na odcinku Sulerzyż – Chotum – 

3 544 500 zł., 50 proc. udział w ramach NPPDL 

(oczekujemy na decyzję w sprawie dofi nansowa-

nia),

- przebudowa drogi powiatowej Opinogóra-

-Pałuki-Nieradowo, wartość 900 tys. zł., z udzia-

łem gminy Opinogóra 100 tys. zł. i  100 tys. 

z udziałem FOGR,

- przebudowa drogi Ciechanów-Kargoszyn, 

wartość 570 tys. zł., z  udziałem gminy Ciechanów 

300 tys. zł.,

- przebudowa drogi powiatowej Gołotczy-

zna-Zawady-Nowe Miasto na odcinku Gołotczy-

zna-Zawady II etap, wartość 250 tys. zł.,

- przebudowa drogi na odcinku Sońsk-Gąso-

cin, wartość 1 242 008 zł.

Jedną z ważniejszych inwestycji realizowa-

ną w 2014 roku jest przebudowa 850 metrowego 

odcinka drogi  Opinogóra-Bogucin-Pałuki. 

Jest to ważny odcinek, gdyż znajdują się przy 

nim, w  centrum Opinogóry - stadion, sklepy, 

osiedle mieszkaniowe, kościół i  park. Dodat-

kowo powstaje 300 metrowy chodnik i 24 nowe 

miejsca parkingowe. Droga zostanie odwodnio-

na, powstaną nowe przepusty i uporządkowana 

zieleń. Prace rozpoczęły się na początku czerw-

ca i zakończą w tym samym miesiącu. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Przebudowa drogi Opinogóra - 

Bogucin - Pałuki w Opinogórze
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Od kwietnia br. realizowany jest pro-

gram zdrowotny pn. „Edukacja przy-

szłych rodziców w  Szkole Rodzenia”. 

To druga edycja programu, który 

wspierany jest ze środków budżeto-

wych powiatu. Realizatorem progra-

mu, wybranym w  drodze konkursu 

ofert jest Specjalistyczny Szpital Woje-

wódzki w Ciechanowie. Program skie-

rowany jest do kobiet ciężarnych od 26 

tygodnia ciąży (w szczególności do ko-

biet będących po raz pierwszy w ciąży), 

zamieszkałych na terenie powiatu cie-

chanowskiego oraz ich współmałżon-

ków i partnerów. 

Celem programu jest zwiększenie wie-

dzy przyszłych rodziców z  zakresu ciąży, 

porodu, połogu i  opieki nad niemowlę-

ciem. W  ramach programu prowadzone 

są zajęcia edukacyjne (teoretyczne i  prak-

tyczne) dla przyszłych rodziców. Zajęcia 

odbywają się w  Specjalistycznym Szpi-

talu Wojewódzkim w  Ciechanowie przy 

ul. Powstańców Wielkopolskich 2 we 

wtorki i czwartki w godzinach 1700 - 1900. 

Uczestnictwo w  programie jest bezpłat-

ne. Warunkiem udziału w  programie jest 

przedstawienie zaświadczenia od lekarza 

prowadzącego ciążę o braku przeciwwska-

zań do uczestnictwa w  ćwiczeniach pro-

wadzonych w  ramach Szkoły Rodzenia 

(zaświadczenie powinno być wydane nie 

wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem 

zajęć). 

Koordynatorem organizacyjnym pro-

gramu jest położna Anna Karwowska, pra-

cująca w szpitalu od 23 lat, a koordynatorem 

medycznym - lekarz, ordynator oddziału 

położniczo-ginekologicznego Jacek Czosny-

ka.

Program Szkoły Rodzenia obejmuje 

8 dwugodzinnych spotkań. Pierwsze do-

tyczy ciąży – diety, dolegliwości, szko-

dliwości używek; drugie rozwoju płodu; 

trzecie samego porodu fi zjologicznego - 

etapów porodu, bezpiecznych pozycji do 

rodzenia; czwarte - spotkanie z  psycho-

logiem; piąte opieki nad noworodkiem 

- pielęgnacji, pierwszej pomocy w zagro-

żeniach, szczepień profi laktycznych; szó-

ste spotkanie dotyczy połogu; siódme to 

spotkanie z  doradcą lakta-

cyjnym i ostatnie spotkanie 

to wejście do oddziału po-

łożniczego. 

Jak podkreśla Anna 

Karwowska, kiedy zbiera 

się kolejna grupa, wszyst-

kie miejsca są zajmowane. 

W  grupie jest 20 osób, 10 

par. Najczęściej są to ro-

dzice dziecka, ale nieko-

niecznie. Może to być ciężarna z siostrą, 

z mamą czy nawet przyjaciółką. Najbliż-

sza grupa zbiera się 17 lipca, a kolejne je-

sienią. Oczywiście uczestnictwo w Szkole 

Rodzenia jest dla matek bezpłatne. Mama 

może natomiast otrzymać ciekawe mate-

riały promocyjne od fundacji i  różnych 

organizacji. – Atmosfera w  grupie jest 

wspaniała – podkreśla położna. - Często 

zawiązują się przyjaźnie między mama-

mi, które są kontynuowane po narodzi-

nach dzieci - opowiada. - Szczególnie na 

początku młode mamy są przerażone tym, 

co je czeka, ale po to w końcu jesteśmy, aby 

te lęki i  strach oddalić. Co ciekawe mat-

ki, które uczestniczyły w Szkole Rodzenia 

podczas porodu są spokojniejsze, bardziej 

świadome tego co się z nimi dzieje, lepiej 

współpracują z  lekarzem i  położną – za-

uważa prowadząca zajęcia. Kobiety uczą 

się w  czasie zajęć oddechu podczas po-

rodu, zmiany pozycji ciała, korzystania 

z różnych przyrządów np. piłek do masa-

żu. Wiedzą co dzieje się z  ich dzieckiem 

i jak się zachowywać. 

Pani Anna lubi swoją pracę. Przyjęła na 

ten świat setki dzieci, a  co może być bar-

dziej wzruszającego jak narodziny dziecka? 

Właściwie, jak zaznacza, nastąpiło reak-

tywowanie Szkoły Rodzenia, która kiedyś 

dobrze funkcjonowała w  szpitalu w  Cie-

chanowie. Później została zawieszona. Te-

raz, dzięki środkom z budżetu powiatu, ta 

forma pomocy matkom mogła powrócić. Są 

też matki, które nie chcą korzystać z takich 

zajęć i  jest to ich decyzja i  ich wybór. Ale 

chętnych na zajęcia nie brakuje - dodaje ko-

ordynatorka projektu. 

Szczegółowe informacje dotyczące 

możliwości udziału w  zajęciach eduka-

cyjnych w Szkole Rodzenia można uzy-

skać pod numerem telefonu 501730935 

lub 23 673-03-15. Pełna informacja 

o Szkole Rodzenia znajduje się na stronie 

www.szkolarodzeniaciechanow.pl. 

W 2014 roku na realizację programu 

zdrowotnego powiat ciechanowski prze-

znaczył 30.000 zł.

Barbara Tokarska - Wójciak

Edukacja przyszłych rodziców Edukacja przyszłych rodziców 

w w Szkole RodzeniaSzkole Rodzenia
Powiat ciechanowski fi nansuje program zdrowotny w  Szpitalu Wojewódzkim w CiechanowiePowiat ciechanowski fi nansuje program zdrowotny w  Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie

Położna Anna Karwowska prezentuje salę, w której odbywają się zajęcia w Szkole Rodzenia
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Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, 
przypadającego 30 maja były okazją do zor-
ganizowania konferencji, która odbyła się 
6 czerwca w Starostwie Powiatowym w Cie-
chanowie. Jej przygotowaniem zajęło się Cie-
chanowskie Stowarzyszenie Rodzin Zastęp-
czych „Rodzina”. Głównym celem spotkania 
było omówienie doświadczeń, problemów 
z  którymi zmagają się rodziny zastępcze 
oraz  omówienie sposobów radzenia sobie 
z nimi. Ale w przypadku tej konferencji było 
coś jeszcze, dużo ciepła, serdeczności i rado-
ści płynącej z rodzicielstwa zastępczego. 

Spotkanie poprowadziła prezes Monika Zawadzka-Lasoc-

ka, która wraz z mężem stanowi zawodową rodzinę zastępczą 

dla piątki dzieci i  własnego dziecka biologicznego. Oprócz 

rodziców zastępczych  zawodowych i spokrewnionych na spo-

tkanie przybyli również przedstawiciele władz powiatowych – 

wicestarosta Andrzej Pawłowski, kierownik Powiatowego Cen-

trum Pomocy rodzinie Anna Karaś, przedstawicielka Urzędu 

Miasta Bożena Żywiecka oraz przedstawiciele samorządów 

gminnych (głównie GOPS), kuratorzy sądowi, pracownicy in-

stytucji i działacze organizacji pozarządowych. 

Na terenie powiatu ciechanowskiego funkcjonuje obecnie 

80 rodzin zastępczych, w których przebywa 128 dzieci. Zgodnie 

z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wśród 

tych rodzin są: 52 rodziny spokrewnione, 19  niezawodowych 

oraz 9 zawodowych, a wśród nich trzy pogotowia rodzinne. Pra-

wie połowa z nich zgłosiła swoją przynależność do Stowarzysze-

nia, obecnie działa w nim  35 rodzin. - Cieszy nas to, że mamy 

aż trzy pogotowia rodzinne, gdzie trafi ają dzieci od pierwszych 

dni życia, np. ze szpitala czy okna życia, po starsze dzieci zabrane 

z  domu rodzinnego w  sytuacji kryzysowej – podkreśla Monika 

Zawadzka-Lasocka. Zaraz dodaje, że są takie rodziny w powie-

cie ciechanowskim, które wychowały już ponad 50 dzieci. Sto-

warzyszenie istnieje od 2011 roku. Jest swoistą grupą wsparcia, 

gdyż podczas zebrań rodzice wymieniają się doświadczeniami, 

przekazują sobie wiedzę, jak postępować w sytuacji kryzysowej.

Po części ofi cjalnej konferencji, podczas której o znacze-

niu rodzin zastępczych mówiła Anna Karaś kierownik PCPR, 

była też chwila z twórczością. Na gitarze zagrała dziewczynka, 

która wychowuje się w rodzinie zastępczej państwa Lasockich 

oraz nauczyciele z  Akademii Dźwięku – Łukasz Juszkiewicz 

(znany z  programu Th e Voice of Poland) i  dziennikarz Piotr 

Pszczółkowski. 

Na zakończenie wszyscy delektowali się pysznymi ciasta-

mi, które przygotowały głownie mamy, a które na salę wnosili 

głównie ojcowie.

Nasza piątka daje nam szczęście i radość

Państwo Lasoccy mieszkają w  jednej z  miejscowości re-

gionu ciechanowskiego. Pani Monika z wykształcenia jest na-

uczycielem, Pan Krzysztof - pedagogiem. Dzieci zawsze były 

ważne w ich życiu. Dobrych kilka lat temu przeczytali w prasie 

artykuł o akcji przyjmowania na wakacje, do polskich rodzin, 

dzieci z Litwy. Pomyśleli wtedy - dlaczego nie my? Mieli wa-

runki mieszkaniowe i dobre chęci. Wtedy też po raz pierwszy 

pomyśleli o pomocy innym dzieciom. 

Jak pomyśleli, tak też zrobili. Udali się do powiatowej 

placówki opiekuńczej w  Gołotczyźnie, która skupia pogoto-

wie opiekuńcze i dom dziecka. Pani dyrektor przedstawiła im 

dzieci, które nie miały kontaktów ze swoimi rodzinami i prze-

bywały w domu dziecka. - Pomysł goszczenia  dzieci z innych 

krajów, w czasie wakacji, był pomysłem żony, ale pomysł, aby 

przyjąć pod dach polskie dzieci był mój – podkreśla Pan 

Krzysztof. - Ale już pomysł o przyjęciu dzieci na stałe, był naszą 

wspólną decyzją. Nie musieliśmy się długo przekonywać wza-

jemnie - mówią małżonkowie. Od początku wiedzieli, że to ten 

czas, ten moment.

Reakcja rodziny i znajomych

Rodzina podeszła do pomysłu fantastycznie. - Rodzice, 

rodzeństwo, byli cudowni, wsparli nas. Wielkie podziękowanie 

dla nich - zaznacza Pani Monika - Od początku nam kibicowali 

i wpierają nas cały czas. np., aby przyjechać na wywiad, musie-

liśmy tę naszą piątkę zostawić u dziadków - wyznaje z radością 

Pani Monika. Tak samo zachowali się znajomi i przyjaciele. Jak 

wspominają małżonkowie, ani razu nie spotkali się ze strony 

znajomych ze złym przyjęciem i brakiem akceptacji odnośnie do 

ich decyzji. - Nigdy nie spotkałem się ze złym przyjęciem naszej 

decyzji - mówi Pan Krzysztof. - Nie znam takich osób, które by 

to negowały - zaznacza. Oboje z  radością dodają, że 90-letnia 

babcia Pana Krzysztofa, potraktowała dzieci jak prawnuczęta. 

Na początku dzieci przyjeżdżały do małżeństwa na zasadzie 

rodziny zaprzyjaźnionej. Po jakimś czasie pojawiła się druga 

rodzina dzieci, która zaczęła przyjeżdżać na wakacje. W  tym 

czasie rodziła się decyzja, żeby wziąć dzieci na stałe.  Był to czas 

wzajemnego poznawania i   wdrażania się. Po kolejnej wizycie 

dzieci małżeństwo uznało, że to jest ten moment i zapragnęło, 

aby zaopiekować się nimi na stałe.

Dla nich rodzina zastępcza, to nie teoria, to mama i tata, to 

dom. W czasie rozmowy wiele razy podkreślają, że są  najzwy-

klejszą rodziną na świecie, tyle, że wielodzietną. Wyróżniają się 

ilością dzieci, ale nie sposobem życia zwykłych rodzin.

Jak zostać rodziną zastępczą?

Zdaniem naszych bohaterów, recepta jest jedna. Trzeba 

mocno chcieć. - Trzeba mocno chcieć i  wiedzieć, co się robi, 

bo dzieci się później nie oddaje – mówią małżonkowie. Ich 

zdaniem, dużą podporą są rozmowy z pracownikami Powia-

towego Centrum Pomocy Rodzinie w  Ciechanowie, którzy 

bardzo wspierają kandydatów na rodziców zastępczych. Tak 

samo Ośrodek Adopcyjny, którego pracownicy służą pomocą 

i wsparciem. Wiedzą i mówią kandydatom od czego zacząć, co 

zrobić, żeby plany wcielić w życie.

Zasady tworzenia rodziny zastępczej są z góry ustalone 

przez przepisy. Kiedy przyszli rodzice zgłoszą akces zawią-

zania rodziny, biorą udział w  szkoleniu na temat aspektów 

prawnych, wychowawczych i  psychologicznych założenia 

rodziny zastępczej. A także na temat problemów, jakie mogą 

się pojawić. Dzieci są z różnych środowisk, trzeba więc wiele 

spraw i sytuacji umieć przewidzieć. Do tego rodzina musi być 

zbadana pod względem zdrowotnym i  karalności. Warun-

kiem musi też być praca zawodowa jednego z  rodziców, nie 

mogą to być osoby bezrobotne. Formalności trochę trwają, 

ale zdaniem naszych bohaterów, nie są przeszkodą w realizacji 

planów. - Mitem jest opinia, że szkolenie dla rodzin zastępczych 

jest takie trudne. Owszem jest wywiad środowiskowy, wizyty 

pracowników z  pomocy społecznej, kuratora sądowego – wy-

mieniają obecni rodzice. Ale ich zdaniem jest to zrozumiałe, 

bo ma służyć poznaniu rodziny, która będzie wychowywać 

dzieci. Zdaniem rodziców jest to jak najbardziej zasadne, bo 

trzeba uczciwie podejść do zagadnienia.

Rówieśnicy i środowisko

Nie ma sygnałów, żeby dzieci były źle traktowane przez 

rówieśników. Wręcz przeciwnie, i  dziewczynki i  chłopiec 

mają wielu przyjaciół i kolegów. Są lubiani, dobrze odbierani 

w  szkołach i  w  środowisku. Nauczyciele oczywiście wiedzą, 

jaka jest ich sytuacja. Pani Monika często bywa w szkole, od-

wozi do niej dzieci codziennie.

Nowy etap - zawodowa rodzina zastępcza

Od jakiegoś czasu rodzina jest zawodową rodziną zastępczą. 

Za tym idzie wsparcie fi nansowe.  Rodzice wychowujący dzieci, 

nie pomyślą źle o takim wsparciu. - Każdy ma oczywiście prawo 

do swojej opinii – uważają małżonkowie. - Zasadą jest przecież, że 

jeden z rodziców pracuje zawodowo, a otrzymywane środki, wy-

starczają na częściowe utrzymanie rodziny – podkreślają.

Pani Monika i Pan Krzysztof czują wsparcie tzw. „pań-

stwa”. Jest to jednak widoczne głównie ze strony instytucji 

nadzorującej, czyli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Instytucja ta organizuje  grupę wsparcia, szkolenia, kibicuje 

stowarzyszeniu, które skupia rodziny zastępcze. Pojawia się 

też wsparcie ze strony organizacji pozarządowych, są rożne 

projekty rozpisywane przez fundacje, stowarzyszenia, które 

pozwalają na realizację rożnych pomysłów.

Zmiana postaw społeczeństwa

Zdaniem Pani Moniki, w  ciągu ostatnich lat dużo się 

zmieniło w  podejściu społeczeństwa do rodzin zastępczych. 

Rodziny się organizują, wspierają wzajemnie. Czy trzeba za-

chęcać do założenia rodziny zastępczej? W tej chwili na dom 

czeka około dwudziestu czterech tysięcy dzieci. Pan Krzysztof 

namawia niezdecydowane osoby i chętnie je zaprasza do sie-

bie, żeby przekonały się, jak funkcjonuje taka rodzina.

Jeśli ktoś się obawia trudności związanych z przygoto-

waniami do sprawowania opieki, odwiedzinami kuratorów, 

pedagogów, pracowników pomocy społecznej, nie powinien 

się martwić. Trzeba odrzucić strach przed instytucjonal-

nością i pomyśleć o dzieciach, bo w fi nale przecież o dzieci 

chodzi.

Zapytałam Panią Monikę o  komentarz w  sprawie tra-

gicznych wydarzeń w  rodzinie zastępczej, w  środkowej 

Polsce, w  której dochodziło do przemocy, także seksualnej. 

– Tak, te wiadomości do mnie dotarły – mówi Pani Moni-

ka. - W każdym środowisku są problemy i będą. Ja uważam, 

że każda forma agresji powinna być stanowczo potępiona. 

A w szczególności przemocy wobec dziecka, czy to biologiczne-

go, czy to zastępczego i to powinno być surowo karane. Moim 

marzeniem jest, żeby takie sytuacje nie powodowały uogólnień, 

żeby patrzeć na rodzicielstwo zastępcze nie przez pryzmat sen-

sacji, a  widzieć je takim jakim jest. Jest to bardzo trudna i od-

powiedzialna funkcja - praca i wszystkiego po trosze – zazna-

cza prezes stowarzyszenia. – My, rodziny zastępcze skupione 

w Stowarzyszeniu kontaktujemy się ze sobą, rozmawiamy na 

gruncie prywatnym, wymieniany się doświadczeniami. Jeśli 

coś złego by się działo w którejś rodzinie, to byśmy szybko to 

zauważyli i zareagowali. Na szczęście my nie mamy tego pro-

blemu – dodaje na zakończenie rozmowy Pani Monika. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Była chwila z muzyką, dyskusje, rozmowy, wymia-

na doświadczeń i smakowanie pysznych ciast, które 

upiekli rodzice

Rodzicielstwo zastępcze – fakty i mity
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Mieszkańcy i  goście Domu Pomocy 

Społecznej przy ul. Kruczej w  Cie-

chanowie uczestniczyli 12 czerwca br. 

w Przeglądzie Kultury i Tradycji Pozna-

jemy Świat – Przystanek Niemcy. Była 

to impreza plenerowa zorganizowana 

po raz drugi. Tegorocznym akcentem 

była kultura Niemiec, z którego to 

kraju do Ciechanowa przyjechała 

grupa przedstawicieli z  Koncer-

nu Domów Pomocy z Hamburga, 

na czele z  dyrektorem jednego 

z ośrodków Benem Rubnerem.   

Po powitaniu gości, którzy licznie 

dopisali (a  byli wśród nich: przedsta-

wiciele parlamentu, władz rządowych, 

samorządowych, w tym starosta i wice-

starosta, jednostek pomocy społecznej - 

domów pomocy społecznej, środowisko-

wych domów samopomocy i  ośrodków 

szkolno- wychowawczych z  terenu Mazowsza 

oraz osoby ze świata organizacji społecznych 

i  biznesu), na scenie zaprezentowano scenki 

teatralne i  kabaretowe przygotowane przez 

mieszkańców DSP Krubin i  DPS Kombatant 

oraz gości z  innych placówek. Występom to-

warzyszyło wręczenie nagród pamiątkowych 

i dyplomów uczestnictwa w imprezie oraz roz-

strzygnięcie konkursu kulinarnego, który cie-

szył się wielkim zainteresowaniem. Do udziału 

w  nim przystąpiło siedem placówek. Według 

jury, wszystkie potrawy były smaczne i trudno 

było dokonać wyboru. Ostatecznie: I  miejsce 

zajął Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku, za 

potrawę  Kartoff elsalat, sałatkę z porów i ciasto 

stollen; II miejsce przyznano Domowi Pomo-

cy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Misze-

wie, za zupę krem szparagowy, kluski z kaszy 

manny i  gaszące pragnienie piwo własnej ro-

boty; III miejsce przypadło Domowi Pomocy 

Społecznej „Kombatant” z Ciechanowa za nie-

miecki jabłecznik. 

Nie zabrakło też akcentu muzycz-

nego. Dobrą zabawę uświetnił występ 

zespołów „Talizman” (prezentujący 

cygańskie rytmy) i  „Exellent”,   któ-

rych dźwięki porywały wszystkich 

do tańca. Dla młodszych uczestników 

dobrą formą zabawy była nadmuchi-

wana zjeżdżalnia. Atrakcją były też 

występy przygotowane przez samych 

mieszkańców z  Kruczej oraz chóru 

Mniejszości Narodowej Vaterhaus. 

Organizatorem całego przedsię-

wzięcia był Dom Pomocy Społecznej 

przy ul. Kruczej w Ciechanowie.  

Goście, wyjeżdżając z Ciechanowa pytali 

czy mogą liczyć na udział w  III Przeglądzie 

Kultur? Niektórzy twierdzili, że poczuli się na 

imprezie jak jedna wielka rodzina. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Na Kruczej poznawali kultury i tradycje

Ben Rubner z Hamburga wita uczestników 

festiwalu

Na Przegląd Kultur przyjechały liczne delegacje z placówek opieki, z całego regionu



www.ciechanow.powiat.pl
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