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– giełdą możliwości i szans

Pod Patronatem Starosty Ciechanowskiego Sławomira Morawskiego oraz Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, 12 i 13 kwietnia w Ciechanowie odbyły się IV Subregionalne Targi Edukacji i Pracy. Do udziału w imprezie w tym roku zgłosiła się rekordowa liczba wystawców, bo aż 71, a wśród nich:
6 szkół policealnych, 8 szkół ponadgimnazjalnych, 18 uczelni i szkół wyższych, 6 jednostek
szkoleniowych, 23 pracodawców, 8 instytucji
i urzędów oraz 1 gimnazjum. Tegoroczne Targi
odwiedziło blisko trzy tysiące osób, głównie młodzież z gimnazjów i szkół i ponadgimnazjalnych
oraz osoby poszukujące pracy.
Więcej str. 9 i 10
Targi adresowane są głównie do młodzieży gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych, która musi podjąć decyzję
o wyborze szkoły

Cyfryzacja kina odbędzie się
jeszcze w tym roku
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął decyzję o wsparciu
ﬁnansowym projektów, które będzie realizowało Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie.
Powiatowa jednostka kultury uzyskała w br. doﬁnansowanie zewnętrzne na realizację czterech projektów na kwotę 326 tys. zł.
Do przeprowadzenia przedsięwzięć potrzebny jest jednak tzw.
wkład własny, który wynosi 267 tys. zł. Środki te zapewni powiat
ciechanowski. Pieniądze będą pochodziły z budżetu powiatu.
Zarząd Powiatu oficjalnie poinformował dyrektor PCKiSz, aby rozpoczęła procedury przetargowe wszystkich czterech zadań.

Budynek
przy ul. Zagumiennej
sprzedany!
Nieruchomość, należąca w 13071/20380
do powiatu ciechanowskiego i w 7309/20380
do Skarbu Państwa, znalazła nowego właściciela. W drugim przetargu ustnym, który odbył się 12 kwietnia w Starostwie Powiatowym
w Ciechanowie, budynek z działką kupił przedsiębiorca z Pułtuska. Za nieruchomość zapłacił
1. 054. 520 zł. (cena wywoławcza była nieco
niższa i wynosiła 1.042.520 zł.).

Przypomnijmy, iż nasza powiatowa placówka kultury dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym wzbogaci się o nowy sprzęt do wyposażenia
pracowni artystycznych oraz nowoczesny wymiar kina Łydynia.
Więcej str. 3

Na nieruchomość przy ul. Zagumiennej 27
składają się: budynek o powierzchni zabudowy
2 173,3 m kw. i działka o pow. 0,5270 ha. Jest to
teren ogrodzony, utwardzony, z monitoringiem
i mediami.
Więcej str. 3

Równolegle z realizacją czterech projektów z udziałem środków zewnętrznych, konieczny jest remont dachu i elewacji budynku PCKiSz

Budynek przy ul. Zagumiennej 27 w Ciechanowie
w minionych latach służył wielu celom. Teraz trafi
w prywatne ręce
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WYDARZYŁO SIĘ

BaseN w Kombatancie
zmodernizowany ze środków unijnych
Uroczyste przekazanie do użytku – po modernizacji,
krytej pływalni w Domu Pomocy Społecznej Kombatant
odbyło się 30 marca br. Remont kosztował 953.688,60 zł.
Inwestycja o pełnej nazwie „Modernizacja krytej pływalni typu rehabilitacyjnego w DPS Kombatant” została
w 85 proc. (810.618,31 zł.) dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 7.3 „Infrastruktura
służąca pomocy społecznej”. Z kolei 15 proc. kosztów pochodziło z budżetu powiatu ciechanowskiego (143.070,29 zł.).
Remont trwał od września ubiegłego roku, w tym czasie obiekt był
wyłączony z użytkowania. Prace modernizacyjne przebiegały według
etapów, na które złożyło się: usunięcie przecieków z niecki basenowej,
remont hali basenowej i pomieszczeń natryskowych, wc oraz korytarza tzw. „mokrej stopy”. Dodatkowo wykonano: wymianę drzwi, płytek podłogowych i ściennych, uszczelnienie stropu, wymianę ceramiki
sanitarnej (umywalki, sedesy, siedziska dla osób niepełnosprawnych),
wymianę poręczy dla osób niepełnosprawnych, instalacji ogrzewania
podłogowego oraz wymianę oświetlenia w hali basenowej. Modernizacja polegała również na wymianie wentylacji i klimatyzacji obsługującej basen. Nowa instalacja powinna zapewnić w pomieszczeniach
wymaganą wymianę powietrza, temperaturę oraz usunąć nadmiar wilgoci stosownie do potrzeb i norm oraz przepisów.
Przypomnijmy, że remont objął 1156 m3 powierzchni basenowej,
w tym dużej niecki o wymiarach 12x8m i głębokości 135 cm oraz
małej o wymiarach 4x8 m i głębokości 40 do 80 cm oraz całego zaple-

Dyrektor DPS Kombatant D. Marchlewski prezentuje efekty remontu.
Odnowiona pływalnia cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony pensjonariuszy DSP i mieszkańców miasta

cza. Korzyści z niego płynące, to oszczędności w eksploatacji (koszty ogrzewania i energii) oraz udogodnienia dla pensjonariuszy DPS
i mieszkańców miasta, którzy coraz chętniej korzystają z tej pływalni.
Remont wykonała Firma Gutkowski, Jana Gutkowskiego z Leszna,
która specjalizuje się w projektowaniu, modernizacji i budowie stacji
uzdatniania wody, przepompowni, a od kilku lat basenów i fontann.
Dodajmy, iż pływalnia na terenie Domu Pomocy Społecznej
Kombatant nie była remontowana od czasu jej powstania, czyli od
1998 roku (poza bieżącą konserwacją). Lata eksploatacji spowodowały, że wymagała natychmiastowego odnowienia.
Jest to jedna z niewielu pływalni w Polsce o takiej wielkości,
działających w domu pomocy społecznej. Posiada wyjątkowy system
uzdatniania wody typu solankowego.
W uroczystym otwarciu basenu po modernizacji, wzięli udział:
starosta ciechanowski Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej
Pawłowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Janusz Kowalski, z-ca
dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w
Warszawie Elżbieta Szymanik, dyrektor delegatury Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Grzegorz Wróblewski, członek Zarządu Powiatu Jacek Stachiewicz, przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Józef Kaliński, dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy Elżbieta Latko, komendant powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej Arkadiusz Muszyński oraz przedstawiciele mediów:
Tygodnika Ciechanowskiego, Extra Ciechanów, Katolickiego Radia
Ciechanów, telewizji internetowej CiechTivi i Samorządowca Powiatu
Ciechanowskiego.
Barbara Tokarska-Wójciak

Aparatura, wykorzystywana do pracy pływalni jest bardzo nowoczesna.
Z jednej skrzynki, komputerowo, można sterować całym zasobem basenowym

Szpital ma nowe karetki pogotowia
Dwa nowoczesne ambulanse ratunkowe zakupił Specjalistyczny
Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Zastąpiły one stare pojazdy, które miały już ponad 8 lat i były dosyć wysłużone. Karetki kosztowały
626 tys. zł. i zostały zakupione w systemie ratalnym.
Ambulanse wyposażone są w bardzo nowoczesny sprzęt, m.in.: system
wspomagania dowodzenia wraz z GPS ambulansu i nawigacją satelitarną, deﬁbrylatory Lifepack 12 z możliwością transmisji EKG do pracowni hemodynamicznej szpitala, respirator transportowy, ssak elektryczny, pompę infuzyjną,
nowoczesne nosze transportowe, materac próżniowy, krzesełko kardiologiczne, deskę ortopedyczną, nosze podbierakowe ratunkowe i wiele innych elementów bardzo cennego sprzętu medycznego. Jak podkreślają ratownicy - zabudowa medyczna karetki jest przestronna, funkcjonalna i łatwa w obsłudze.
Podczas uroczystego przekazania sprzętu, które odbyło się 27 marca br.,
dyrektor szpitala Hanna Jaroszewska zaznaczyła, że sprzęt został zakupiony,
aby odnowić tabor (karetka pogotowia nie może być starsza niż 7 lat), a poza
tym szpital musi spełnić wymogi konkursowe NFZ na ratownictwo medyczne,
a do takich konkursów będzie przystępował.
Karetki będą w dyspozycji Zakładu Pomocy Doraźnej, kierowanego przez
Krzysztofa Malinowskiego. W tej chwili szpital ma w sumie 3 nowoczesne karetki. Dwie z nich stacjonują w Ciechanowie (w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej), trzecia w Gołyminie (w siedzibie miejscowej
szkoły). Jeden z ambulansów jest przeznaczony dla zespołu specjalistycznego

(wyjazd do chorego z lekarzem), a dwa dla zespołu podstawowego (wyjazd
z ratownikami medycznymi).
Przypomnijmy Zespół Pomocy Doraźnej zatrudnia w tej chwili 32 osoby,
w tym 27 ratowników i 5 dyspozytorów. Na jednej zmianie pracuje 7 ratowników i dyspozytor.
Barbara Tokarska-Wójciak

Nowe karetki pogotowia są bardzo nowoczesne, dobrze wyposażone
i zapewniają udzielenie szybszej pomocy pacjentom

Cyfryzacja kina odbędzie się jeszcze w tym roku
ciąg dalszy ze str. 1
Przypomnijmy, iż Powiatowemu Centrum
Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w
Ciechanowie udało się pozyskać środki na
modernizacje i działalność edukacyjną:
– z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura domów kultury”
– 126.000 zł. na zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego i multimedialnego
do celów edukacyjnych (plus wkład własny
24.000 zł.). Razem na to zadanie będzie
przeznaczone 150.000 zł.,

– z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
– w ramach Programu Operacyjnego „Filmowe inicjatywy lokalne” – 5.000 zł. na
działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego (wkład własny 2.000 zł).,
– także z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
w ramach Programu Operacyjnego „Modernizacja kin” – 20.000 zł. na przystosowanie
kina dla potrzeb osób niepełnosprawnych
i zainstalowanie klimatyzacji w kabinie projekcyjnej (wymóg przy cyfryzacji), wymagany wkład własny 21.000 zł.,

– i trzecia dotacja z Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego „Cyfryzacja kin” – 175.000 zł. na
cyfryzację kina i zakup niezbędnych urządzeń do projekcji filmowych w technice 3D
(trójwymiarowej). Uzupełnienie zadania
wymaga ok. 220.000 zł.
Kolejnym etapem zmian w placówce będzie
remont dachu, elewacji budynku i wymiana
okien.
Barbara Tokarska-Wójciak

Budynek przy ul. Zagumiennej 27 sprzedany!
ciąg dalszy ze str. 1
Przypomnijmy, że wcześniej w części
budynku mieścił się wydział komunikacji
Starosta Powiatowego i siedziba Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia. Po przeniesieniu

wydziału komunikacji do głównego budynku
Starostwa przy ul. 17 Stycznia i po likwidacji Konsorcjum Zdrowia, został on przekazany jako darowizna dla Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej (umieszczono w nim
Wydział Kulturoznawstwa). Uczelnia jednak

zwróciła nieruchomość darczyńcom. Obiekt
został więc sprzedany.
Dodajmy, iż akt notarialny z nowym właścicielem nie został jeszcze podpisany.
Barbara Tokarska-Wójciak

Obradowali radni powiatu ciechanowskiego
XIII sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego IV kadencji, odbyła się 26 marca 2012 roku w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie. Radni wysłuchali m.in. sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2011 r. i informacji komendanta policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie, także za rok ubiegły. Radni powiatowi podjęli stanowisko i przyjęli
kilka uchwał.
Tradycyjnie w obradach wzięli udział: radni powiatu, władze powiatu, dyrektorzy jednostek powiatowych, kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego, media i zaproszeni goście, w tym senator RP Jan
Maria Jackowski oraz radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Benedykt Pszczółkowski.
Najważniejsze punkty porządku obrad:
– Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XIII sesji Rady Powiatu
IV kadencji.
Przedstawienie porządku obrad.
– Przyjęcie protokołów z XI i XII sesji Rady Powiatu.
Rani przyjęli protokół ze styczniowej sesji Rady Powiatu 20 głosami
za, a z lutowej sesji nadzwyczajnej 19 głosami za, przy 1 wstrzymującym się.
– Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie
między sesjami. Sprawozdanie przedstawił starosta S. Morawski.
– Interpelacje i zapytania.
– Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie ciechanowskim w 2011 roku. Informację przedstawił Krzysztof
Hincman naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.
– Rozpatrzenie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
w Ciechanowie za 2011 rok. Informację przedstawiła Elżbieta Latko
dyrektor PUP w Ciechanowie.
– Podjęcie z inicjatywy grupy radnych stanowiska Rady Powiatu Ciechanowskiego „w sprawie nie przyznania TV Trwam miejsca na
przygotowywanym multipleksie cyfrowym”.
Radni przyjęli stanowisko 18 głosami za, przy 1 głosie przeciwym
i 1 wstrzymującym się.

– Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie. Radni przyjęli zmianę jednomyślnie, 20 głosami za.
b) zmiana wieloletniej prognozy finansowej powiatu ciechanowskiego. Wynik głosowani – 20 głosów – za.
c) zmiana uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2012
rok. Wynik głosowania – 20 głosów – za.

Sesja – głosowanie radnych

– Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
– Wolne wnioski i oświadczenia.

Red.
ciąg dalszy na str. 4
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Obradowali radni powiatu ciechanowskiego
ciąg dalszy ze str. 3

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie ciechanowskim w 2011 roku była jednym
z ważniejszych punktów sesji. Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie zarejestrowano 16000 wykroczeń. Nałożono ponad 9500 mandatów karnych, policjanci pouczyli 3800 osób
i sporządzili ok. 1900 wniosków o ukaranie do sądu. W 4% stwierdzonych wykroczeń nie ustalono sprawcy. Najwięcej interwencji policjanci wykonali w sprawach bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach
oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Operatorzy obsługujący 16 kamer w mieście ujawnili 1715 zdarzeń (w 2010 r. – 1589).
Zarejestrowali 862 wykroczeń drogowych, 471 osób spożywających alkohol w miejscu publicznym, 81 zakłóceń porządku, w 62 przypadkach
niszczenie mienia. W ubiegłym roku odnotowano o 162 przestępstwa
mniej w stosunku do roku 2010. Najwięcej przestępstw dotyczyło spraw
kryminalnych – 1616, gospodarczych – 333. W pozostałych przypadkach najwięcej – 391 – dotyczyło kradzieży rzeczy; 280 – kradzieży z
włamaniem i 151 uszkodzeń mienia. Spadła również ich wykrywalność
(2009 – 70,5%, 2010 – 73,1%, 2011 – 71,5%). Na terenie jednostki
policyjnej 154 nieletnich dokonało 286 czynów karalnych, 22 czyny
popełniły osoby do 13 roku życia.

Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
w Ciechanowie za 2011 rok, to kolejne zagadnienie podczas sesji.
Bezrobocie w powiecie ciechanowskim jest wyższe od średniej wojewódzkiej i krajowej. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku zarejestrowało się ogółem 6947 osób bezrobotnych, w tym: kobiet 3399 (tj. 48,9).
Z ewidencji wyłączono 6498 osób, największą grupę stanowiły osoby
podejmujące zatrudnienie – 3407 (52,4%). Liczba zarejestrowanych
wg stanu na dzień 31.12.2011 r. – 5 785 osób w tym kobiet 2813
(tj. 48,6%). Do dnia 31 grudnia 2011 roku, Minister Pracy i Polityki
Społecznej przyznał Staroście Ciechanowskiemu limit środków Funduszu Pracy (FP) na finansowanie zadań w bieżącym roku w wysokości
– 5 044 750 zł., z przeznaczeniem na realizację programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej, tj.: – 3 314 800 zł., na realizację projektu w ramach PO
KL – Poddziałanie 6.1.3 – 1 729 950 zł. „W Twoich rękach przyszłość”
współfinansowane z EFS. Urząd wydatkował również 117 576 zł. środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – aktywizując 14 osób. Na aktywizację osób bezrobotnych, bezrobotnych niepełnosprawnych oraz poszukujących pracy w
2011 r. PUP wydatkował kwotę 5 145 276 zł. Wydatki na zasiłki dla osób
bezrobotnych, zasiłki transferowe oraz dodatki aktywizacyjne wraz z pochodnymi za 2011 rok wyniosły łącznie 8 393 680 zł. W ramach podejmowanych działań w 2011 roku zaktywizowano łącznie 587 osób (w tym
14 ze środków PFRON) plus 287 staży z 2010 r., łącznie 874 osoby.
W ramach posiadanych środków zaktywizowano łącznie: staże –
181 osób (+ kontynuacja 287 staży rozp. w 2010 roku – kwota 952 606 zł.)
468 osób, szkolenia – 108 osób, roboty publiczne 54 osoby, prace interwencyjne 52 osoby, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy – 5 osób, przygotowanie zawodowe 1 osoba (przechodząca z 2010 r.– zakończenie 29.02.2012 r.), prace społecznie użyteczne 62 osoby, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
– 81 osób. Usługami poradnictwa zawodowego i pomocą w aktywnym
poszukiwaniu pracy (Klub Pracy) objęto 2 840 osób bezrobotnych.
W analizowanym okresie podpisano 12 porozumień tj. z MOPS i GOPS-ami oraz z PCPR, PCK, Towarzystwem ALTUM w zakresie promocji
zatrudnienia i aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych,
w ramach których aktywizacją objęto łącznie 228 osób.

Radni powiatowi

wyrazili sprzeciw wobec nie przyznania
TV Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie. W treści stanowiska
czytamy m.in.: „Rada Powiatu Ciechanowskiego uwzględniając liczne

głosy mieszkańców powiatu ciechanowskiego stanowczo sprzeciwia się
decyzji o nie przyznaniu Telewizji Trwam miejsca na przygotowywanym
multipleksie cyfrowym, co uprawniałoby do nadawania programów
w technologii cyfrowej (…). Uważamy, że wykluczenie stacji narusza
zasadę pluralizmu i sprawiedliwości społecznej oraz równości wobec
prawa i dyskryminuje katolików. (…) Stanowczo żądamy sprawiedliwego traktowania wszystkich polskich mediów oraz respektowania prawa
obywateli do swobodnego głoszenia ich poglądów”.
Ze stanowiskiem w tej sprawie nie zgadzał się radny Marcin Stryczyński. Radny stwierdził, że formułując stanowiska zaczynamy wkraczać w obszar wyznaniowy a są to sprawy niezmiernie delikatne. Wiemy też, że inicjatorami byli radni Prawa i Sprawiedliwości i tego typu
stanowiska służą podbudowie politycznej – wyraził swoje zdanie radny
Stryczyński.

Interpelacje i zapytania
Radny Marcin Stryczyński zwrócił uwagę na problem korzystania
z boiska przy I LO, czyli Krasiniaku przez młodych mieszkańców pobliskich osiedli. Młodzież przechodzi na teren boiska przez przysłowiowy płot, aby korzystać z nowego obiektu. – Miałem możliwość obserwowania sytuacji gdzie była zdjęta brama – mówił radny Stryczyński.
Radny Adam Krzemiński pytał m.in. o losy budynku zwanego potocznie hotelem Polonia oraz o budynek przy ul. Zagumiennej 27, należący
m.in. do powiatu. Radny pytał również o ewentualną pomoc finansową
z budżetu powiatu na wsparcie projektów, które będzie realizowało Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki. Radny Wiesław Balcerzak zaapelował o naprawę drogi łączącej Gołymin – Konarzewo-Sławki. Radny
Stanisław Kęsik pytał natomiast o ilość godzin historii w szkołach i czy
istnieje niebezpieczeństwo zmniejszenia ilości godzin nauczania tego
przedmiotu.

Odpowiedzi na interpelacje
Starosta Sławomir Morawski odpowiadając na interpelację radnego
M. Stryczyńskiego, dotyczącą boiska przy I LO, stwierdził, że jest to
problem, którym w pierwszej kolejności powinna się zająć dyrekcja
Krasiniaka. – Trzeba się zastanowić, kiedy i na jakich ewentualnie warunkach można by było udostępnić obiekt osobom spoza szkoły – podkreślił starosta ciechanowski, jednocześnie dodając, że byłoby to dobre
rozwiązanie, gdyż na Blokach nie ma innego obiektu sportowego, dostępnego dla młodzieży.
Odpowiadając na interpelację radnego A. Krzemińskiego, dotyczącą budynku hotelu Polonia starosta poinformował, że nadal czeka na
oficjalną odpowiedź wojewody mazowieckiego w tej sprawie. W odniesieniu do budynku przy ul. Zagumiennej 27, starosta zaznaczył, że
został on wystawiony na sprzedaż w drodze przetargu (12 kwietnia).
Odpowiadając na pytanie radnemu S. Kęsikowi, starosta stwierdził, że
ilość godzin historii w szkołach nie zmniejsza się, tylko w zależności od
kierunku kształcenia zostaje zmieniony rozkład godzin.
Sprawą przedstawioną przez radnego W. Balcerzaka zajmie się kierownik Powiatowego Zarządu Dróg. Starosta ma świadomość, że jakość
dróg po zimie uległa znaczącemu pogorszeniu. Kapitalny remont drogi
możliwy jest jednak nie wcześniej niż w 2014 roku, w momencie pozyskania nowej transzy środków zewnętrznych – zaznaczył szef Zarządu
Powiatu.

Na marcowej sesji Rady Powiatu gościł m.in. senator RP
– Jan Maria Jackowski, który złożył wszystkim obecnym na sesji życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych oraz poinformował
o swoich bieżących działaniach senatorskich i spotkaniach z mieszkańcami. Na sesji obecny był także radny Sejmiku Mazowsza
– Benedykt Pszczółkowski, który także przekazał życzenia świąteczne. W obradach uczestniczyli też członkowie ciechanowskiej Akcji
Katolickiej.
Red.

Powiat ciechanowski wesprze ﬁnansowo
działania w zakresie kultury i sportu
Od 2004 roku Powiat Ciechanowski, poprzez otwarty konkurs ofert, wspiera działania na rzecz kultury
i sportu realizowane przez różne organizacje i stowarzyszenia. Forma takiej pomocy finansowej realizowana jest,
od kiedy to weszła w życie ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określająca zasady
przeprowadzania konkursu i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Co roku pojawiają sie nowi oferenci
z nowymi pomysłami na realizacje zadań publicznych w tych sferach, ale są również takie, które cyklicznie
realizują dane zadanie rok po roku.
Rada Powiatu Ciechanowskiego 9 listopada 2010 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2015”.
W uchwale tej określono, iż w szczególności współpraca obejmuje obszary kultury i sportu. Formy współpracy w tych sferach można podzielić na finansowe i pozafinansowe.
Red.

Wykaz podmiotów, które otrzymują wsparcie ﬁnansowe na realizację zadań publicznych
w powiecie ciechanowskim w 2012 roku
W zakresie sportu:
Zadanie nr 1
Organizacja imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach „Igrzysk młodzieży szkolnej”
L.p Podmiot
1.

Szkolny Związek Sportowy
„Ziemia Ciechanowska”

Nazwa zadania
Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Łączna kwota doﬁnansowania

Kwota dotacji
23 000 zł

23 000 zł

Zadanie nr 2
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych
L.p

Podmiot

Nazwa zadania

1.

CLKS Mazovia

Zgrupowanie sportowe w podnoszeniu ciężarów

7 500 zł

2.

MPKS Orka

Zgrupowanie sportowe Ciechanów

2 500 zł

3.

MKS Jurand

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach
indywidualnych i zespołowych w kolarstwie, koszykówce
i piłce ręcznej

Łączna kwota doﬁnansowania

Kwota dotacji

10 000 zł

20 000 zł

Zadanie nr 3
Organizacja imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym służącym promocji powiatu ciechanowskiego
L.p

Podmiot

Nazwa zadania

1.

MPKS Orka

Zawody pływackie o puchar Starosty Ciechanowskiego

5 000 zł

2.

MKS Jurand

XVIII Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Ręcznej Chłopców

7 000 zł

3.

LKS Matsogi

Mistrzostwa Polski Młodzieżowców

7 000 zł

4.

CLKS Mazovia

Międzynarodowy Drużynowy Memoriał Andrzeja Matusiaka
w podnoszeniu ciężarów

5 000 zł

5.

PCK

Zorganizowanie zawodów strzeleckich PCK o zasięgu
regionalnym promujących powiat ciechanowski

1 000 zł

Łączna kwota doﬁnansowania

Kwota dotacji

25 000 zł
ciąg dalszy na str. 6

Powiat ciechanowski wesprze ﬁnansowo
działania w zakresie kultury i sportu
ciąg dalszy ze str. 5

W zakresie kultury:
Zadanie nr 1
Organizowanie festiwali, pokazów, spektakli, koncertów, konferencji, prelekcji,
wykładów, warsztatów i wystaw
L.p

Podmiot

Nazwa zadania

1

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych

XIV Regionalny Przegląd Piosenki
Turystycznej

4 000 zł

2

Związek Literatów na Mazowszu

XVII Ciechanowska Jesień Poezji

6 000 zł

3

Stowarzyszenie Kulturalne Teatr Efemeryczny

Młodzi dla Historii - Komórkowy Hero
- Mix

3 000 zł

4

Opinogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych

Tradycje w obchodach Świąt Bożego
Narodzenia na Mazowszu

1 000 zł

5

Stowarzyszenie Pracy Twórczej

VII Ogólnopolski Plener Malarski

1 000 zł

6

Stowarzyszenie Artystyczne Makata

XX Międzynarodowy Fes�wal Teatralny
„Dionizje”

5 000 zł

7

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Organizacja cyklu spotkań
„Z bibliotecznej półki”

2 000 zł

8

Stowarzyszenie Muzyczne Victoria

Cykl koncertów „Klasyka pieśni
sakralnej”

2 500 zł

9.

Akcja Katolicka paraﬁ pw. Św. Józefa

Ciechanowski Maraton Biblijny
– edycja IV

1 750 zł

Stowarzyszenie Ludowego Zespołu Artystycznego
„Ciechanów”

Roztańczona Mała Ojczyzna

3 750 zł

10.

Łączna kwota doﬁnansowania

Kwota dotacji

30 000 zł

Zadanie nr 2
Wydawanie książek i publikacji poświeconych tradycji, kulturze lub historii ziemi ciechanowskiej
i jej mieszkańców służących edukacji publicznej.
L.p Podmiot

Nazwa zadania

1.

Związek Literatów na Mazowszu

Wydawnictwo XIV Ciechanowski Zeszyt
Literacki

4 000 zł

2.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Północnego
Mazowsza

Wydanie książki pt: „Co ich łączy”

8 244 zł

3.

Stowarzyszenie Pracy Twórczej

Album pt: „Pejzaże Ziemi
Ciechanowskiej”

4 000 zł

Łączna kwota doﬁnansowania

Kwota dotacji

16 244 zł
Red.

Oferta edukacyjna powiatu ciechanowskiego
na rok szkolny 2012/2013
Oferta została opracowana na podstawie wniosków dyrektorów szkół, analizy lokalnego rynku pracy, prognoz demograficznych, tendencji edukacyjnych notowanych w ostatnich latach z uwzględnieniem zmian w tzw.
ustroju szkolnym wprowadzonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206). Istotną przesłanką w powstawaniu tegorocznej oferty
edukacyjnej dla absolwentów gimnazjum są zmiany programowe, tj. rozpoczęcie kształcenia ogólnokształcącego i zawodowego w oparciu o nową podstawę kształcenia ogólnego i zawodowego, nowe ramowe plany
nauczania oraz nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego.
Dla tegorocznych absolwentów gimnazjum przygotowano w liceach, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych 1140 miejsc, a więc wszyscy chętni uczniowie
mają zapewnione miejsce w szkołach ponadgimnazjalnych.
W stosunku do roku ubiegłego oferta edukacyjna zawiera
dwie zasadnicze zmiany. Od tego roku nie prowadzi się
już rekrutacji do klas pierwszych liceów profilowanych,
które znikają z polskiego systemu szkolnego, chociaż dotychczasowi uczniowie tego typu szkoły mają zapewnioną
możliwość dokończenia nauki w wybranej przez siebie rok
temu szkole. Znikają z systemu uzupełniające licea ogólnokształcące (od 1.IX.2012 r.) i technika uzupełniające
(od 1.IX.2013 r.).
Najmniej zmian dotyczy oferty kształcenia w liceach
ogólnokształcących. W liceach powiatu ciechanowskiego przygotowano miejsca dla 570 uczniów w 19 oddziałach szkolnych. Wszyscy uczniowie rozpoczynający naukę spotkają się w klasach, w których będzie inny zestaw
przedmiotów nauczanych w wymiarze podstawowym
i rozszerzonym oraz inny zestaw przedmiotów uzupełniających i dodatkowych. Ważne jest zatem, aby już podczas
dni otwartych poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych
zorientować się, jaka klasa najbardziej odpowiada zainteresowaniom i aspiracjom konkretnego ucznia.
Najwięcej zmian w tegorocznej ofercie edukacyjnej powiatu ciechanowskiego dotyczy szkolnictwa zawodowego
– techników i zasadniczych szkół zawodowych.
W technikach przygotowano 360 miejsc w 12 oddziałach szkolnych. Zakładamy, że uczniowie, którzy dotychczas wybierali licea profilowane, będą zainteresowani
łączeniem kształcenia ogólnokształcącego ze zdobywaniem konkretnego zawodu. Od 1 września 2012 roku egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe będzie się
zdawać w trakcie nauki z konkretnych kwalifikacji opisanych w podstawie programowej przedmiotu. Dopiero
po zdaniu wszystkich kwalifikacji (najczęściej trzech lub
czterech) uczeń otrzyma dyplom w danym zawodzie.
W Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie pojawi się po kilku latach nieobecności technik elektryk, a także technik
informatyk i pokrewny technik teleinformatyk. W Zespole
Szkół nr 2 w Ciechanowie zaproponowano zgodnie z profilem szkoły zawody ekonomiczne i gastronomiczno – hotelarskie, w Zespole Szkół nr 3 w Ciechanowie – technik
pojazdów samochodowych, także związany z tradycyjnym
profilem szkoły. W Zespole Szkół Technicznych w Ciechanowie pojawia się jako ciekawa propozycja tzw. klas
dwuzawodowych. Oznacza to, że uczniowie jednej klasy
będą wspólnie uczyć się przedmiotów ogólnokształcących i najbardziej zbliżonych programowo teoretycznych
przedmiotów zawodowych, a pozostałych przedmiotów,
w tym praktycznych, będą uczyć się w oddzielnych grupach szkolnych.

Uczniowie ZST podczas ćwiczeń w ramach zajęć unijnych „Geodezja dla
technika drogownictwa”
W zasadniczych szkołach zawodowych przygotowano
210 miejsc w 7 oddziałach szkolnych. Zasadnicza zmiana w tego typu szkołach, która wchodzi w życie z dniem
1 września 2012 roku, to obligatoryjny dla wszystkich zawodów trzyletni okres kształcenia. Dotychczasowe szkoły
o dwuletnim cyklu nauczania zostały przez Radę Powiatu Ciechanowskiego przekształcone w szkoły trzyletnie.
Zmiana tego typu powinna spowodować lepsze przygotowanie absolwentów zarówno do dalszego kształcenia
ogólnokształcącego w liceach dla dorosłych jak i do wymagań coraz bardziej wyspecjalizowanego rynku pracy.
Absolwent szkoły zasadniczej o 3-letnim cyklu nauczania
będzie mógł rozpocząć naukę w liceum od razu w klasie
drugiej.
W powiecie ciechanowskim przyjęto zasadę, że szkoły zawodowe proponują uczniom zawody zarówno na
poziomie technika jak i robotnika. Stąd w zasadniczych
szkołach zawodowych pojawiają się podobne zawody co
w klasach zasadniczych, np. elektryk w Zespole Szkół nr 1
w Ciechanowie, kucharz w Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie, mechanik pojazdów samochodowych w Zespole
Szkół nr 3 w Ciechanowie. W Zespole Szkół Technicznych
w Ciechanowie pojawia się analogiczny do technikum
system rekrutacji do oddziałów dwuzawodowych. Dyrekcja szkoły przygotowała też nową propozycję kształcenia
w zawodzie „monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie”.
W tym systemie kształcenia, co istotne z punktu widzenia ucznia, szkoła zapewni swoim uczniom możliwość
praktycznej nauki zawodu. W tzw. klasach wielozawodociąg dalszy na str. 8

Oferta edukacyjna powiatu ciechanowskiego
na rok szkolny 2012/2013
ciąg dalszy ze str. 7

wych (w ZS nr 3 i ZST po jednym oddziale) będzie obowiązywała dotychczasowa zasada, że wskazane miejsce
odbywania praktycznej nauki zawodu należy do obowiązku rodziców ucznia. Od 1 września 2012 roku rekrutacja
do tych klas będzie miała charakter ograniczony w stosunku do lat ubiegłych, a uczniowie będą wybierać zawody
spośród tych, których kształcenia nie ma w ofercie edukacyjnej powiatu ciechanowskiego.
Nauka w szkołach zawodowych – technikach i szkołach
zasadniczych wymaga nie tylko zaangażowania ucznia
i nauczycieli, standardowych pomocy dydaktycznych, ale
także dobrze wyposażonych pracowni zawodowych, specjalistycznego sprzętu i oprogramowania. Powiat ciechanowski, rozumiejąc potrzeby kształcenia zawodowego w
aspekcie potrzeb rynku pracy, będzie starał się tworzyć
coraz lepsze warunki do realizacji nauki w szkołach zawodowych.
Tegoroczna rekrutacja będzie także, jak w latach poprzednich, przeprowadzona przy pomocy specjalnego programu komputerowego. Dotychczasowe pozytywne doświadczenia skłaniają nas do koordynowania naboru drogą
elektroniczną, dającą gwarancję rzetelności i przejrzystości procesu rekrutacji.

Chcielibyśmy jednocześnie przypomnieć, że wszystkich chętnych do kształcenia w określonym zawodzie
obowiązuje dostarczenie w wybranej szkole zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania zawodu. Lekarz posiadający kontrakt
z Narodowym Funduszem Zdrowia rozpoczął już przyjmowanie gimnazjalistów na konieczne badania.
Maciej Adamkiewicz
Zajęcia z języków obcych w Zespole Szkół nr 1 w pracowni zakupionej
w ramach projektu „N@uka naszą szansą”

INFORMACJA

dotycząca elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez
Powiat Ciechanowski na rok szkolny 2012/2013
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ciechanowski na rok szkolny 2012/2013 odbywa się po raz kolejny w systemie elektronicznego
wspomagania rekrutacji. Elektroniczny system naboru zyskał aprobatę kandydatów
do szkół ponadgimnazjalnych w latach ubiegłych. Zapewnia maksymalną ochronę danych osobowych, przejrzystość procedur oraz wiarygodność systemu rekrutacji. Lista
przyjętych do szkoły jest generowana przez system, do którego nikt nie ma dostępu.
Decydującym kryterium o przyjęciu ucznia do wymarzonej szkoły jest suma punktów
uzyskanych za oceny na egzaminie końcowym dla gimnazjalistów, za oceny na świadectwie gimnazjalnym oraz za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie.
Rejestracja ( zakładanie kont ) w systemie elektronicznej rekrutacji przez gimnazjalistów, kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się samodzielnie lub w
macierzystym gimnazjum
od dnia 14 maja 2012 roku od godz. 10:00
do dnia 25 maja 2012 roku do godz. 13:00
na STRONIE INTERNETOWEJ SYSTEMU pod adresem: www.ciechanow.edu.com.pl
„Oferta edukacyjna” oraz szczegółowy „Harmonogram działań gimnazjalisty – kan-

dydata do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ciechanowski w systemie elektronicznego wspomagania rekrutacji na rok szkolny 2012-2013” znajduje
się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, pod adresem:
www.ciechanow.powiat.pl
Kandydat wybiera maksymalnie trzy szkoły oraz układa listę wybranych oddziałów
w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego.
Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do zasadniczych szkół zawodowych oraz
techników musi uzyskać zaświadczenie lekarskie.
W systemie elektronicznym znajduje się szczegółowa oferta szkół, w której przedstawiono:
– liczbę oraz rodzaj nowo tworzonych oddziałów w poszczególnych szkołach
– wymagania dotyczące minimalnej oraz maksymalnej ilości punktów decydujących o zakwaliﬁkowaniu się do danego oddziału
– ilość miejsc w danym oddziale
– informację o charakterystyce danego oddziału, przedmiotach nauczanych programem rozszerzonym, itp.
Red.

Prace artysty z Ukrainy w Galerii Biegasa
Wernisaż prac wybitnego ukraińskiego artysty odbył się 10 kwietnia 2012 r. w Galerii im. Bolesława Biegasa w Ciechanowie. Wystawa nosi tytuł
„Malarstwo Wołodymyra Marczuka oraz ikony z Wołynia „. Wśród prac Marczuka znaleźć możemy przykłady licznych technik malarskich, kompozycje
dekoracyjne czy też abstrakcyjne pejzaże. Obrazy o tematyce sakralnej, nierzadko nawiązujące bezpośrednio do ikonografii tradycji wschodniej i zachodniej,
zawierają abstrakcyjną i filozoficzną symbolikę… Artysta łączy dwa światy – symboli
chrześcijańskich i symboli mitologicznych, pogańskich.
Poza dziełami Wołodymyra Marczuka na wystawie zaprezentowane zostały
ikony powstałe w czasie I Międzynarodowego Pleneru Ikonopisów „ Patroni Polski
i Ukrainy. Ikona jako źródło i inspiracja” w Centrum Integracji w Zamłyniu na
Wołyniu. Uczestnikami tego pleneru byli wykładowcy i malarze z Polski i Ukrainy.
Wystawa będzie czynna do 6 maja br. przy ul. Strażackiej 5.
Wołodymyr Marczuk urodził się 27 sierpnia 1953 roku we wsi Kliujsk,
w obwodzie wołyńskim na Ukrainie. W latach 1975–1980 studiował we Lwowskim
Instytucie Państwowym Sztuki Stosowanej i Dekoracyjnej (obecnie Akademia Sztuk
Pięknych). Od 1985 roku aktywny uczestnik wystaw regionalnych, ogólnoukraińskich
i międzynarodowych. Członek Związku Artystów Plastyków Ukrainy. Uczestnik
licznych plenerów międzynarodowych. Mieszka i pracuje w Łucku.
Zarówno prace W. Marczuka, jak i ikony
BTW
powstałe podczas pleneru zachwycają pięknem

IV Subregionalne Targi Edukacji i Pracy – giełdą możliwości i szans
Pod Patronatem Starosty Ciechanowskiego Sławomira Morawskiego oraz Honorowym Patronatem Marszałka
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, 12 i 13 kwietnia w Ciechanowie odbyły się IV Subregionalne Targi
Edukacji i Pracy. Do udziału w tym roku zgłosiła się rekordowa liczba wystawców, bo aż 71, a wśród nich: 6 szkół policealnych, 8 szkół ponadgimnazjalnych, 18 uczelni i szkół wyższych, 6 jednostek szkoleniowych, 23 pracodawców, 8 instytucji
i urzędów oraz 1 gimnazjum. Tegoroczne Targi odwiedziło blisko trzy tysiące osób, głównie młodzież z gimnazjów i szkół i ponadgimnazjalnych oraz osoby poszukujące pracy.
Głównym celem Targów była prezentacja ofert
edukacyjnych szkół publicznych i niepublicznych
różnych szczebli, instytucji szkoleniowych oraz
firm związanych z branżą edukacyjną. Oferta była
skierowana przede wszystkim do młodzieży, która
stoi przed wyborem dalszego kierunku nauki, jak
również dla tych, którzy są zainteresowani podniesieniem bądź zmianą swoich kwalifikacji zawodowych. Stoiska odwiedzały także osoby bezrobotne,
które mogły uzyskać informacje o miejscach pracy.
Targi, oprócz prezentacji ofert kształcenia i zatrudnienia, były również okazją do rozmów i wymiany
doświadczeń.
Ważnym punktem pierwszego dnia Targów
(12 kwietnia) była konferencja, która odbyła się w
siedzibie Akademii Humanistycznej przy ul. Kraszewskiego w Ciechanowie, a której przedmiotem
było „Kształcenie zawodowe wobec potrzeb lokalnych rynków pracy w subregionie ciechanowskim”. Jednym z głównych celów konferencji było
zapoznanie uczestników z istotą i zakresem zmian
w systemie oświaty ze szczególnym uwzględnieniem
problematyki kształcenia zawodowego w subregionie ciechanowskim. Była to także okazja do wymiany informacji i doświadczeń przedstawicieli różnych
instytucji oświatowych, którzy będą uczestniczyć
w realizacji ustawowych zmian systemowych.
Podczas konferencji, którą prowadził dr Zbigniew Ptasiewicz – dziekan Wydziału Turystyki,
Hotelarstwa i Promocji Środowiska AH, z-ca kierownika Wydziału Rozwoju, Promocji i Funduszy
Strukturalnych Starostwa Powiatowego, wygło-
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ORGANIZATORZY
IV Subregionalnych
Targów Edukacji i Pracy:
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Filia w Ciechanowie

szono referaty: Problemy absolwentów szkół zawodowych na lokalnych rynkach pracy subregionu
(Magdalena Kołomańska – Wojewódzki Urząd
Pracy w Warszawie), Kształcenie i doskonalenie
zawodowe w świetle zmian w systemie oświaty
(Teresa Kazimierska – Krajowy Ośrodek Wspomagania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w
Warszawie), Kompetencje społeczne w strukturze
efektów kształcenia zawodowego (Katarzyna Koszewska – Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie), Efektywność kształcenia zawodowego w opinii pracodawców na Mazowszu (Danuta Drzewiecka – Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie), Możliwości
finansowego wspierania kształcenia zawodowego
w ramach POKL na Mazowszu (Elżbieta Szymanik
– Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów
Unijnych w Warszawie). Na zakończenie odbył się
– panel dyskusyjny, w którym poruszono zagadnienia poradnictwa zawodowego wobec problemów
kształcenia zawodowego, rolę gimnazjów w systemie orientacji zawodowej, innowacyjność w działalności szkół zawodowych na przykładzie powiatu
ciechanowskiego oraz wykorzystywanie funduszy
unijnych dla realizacji zadań szkół zawodowych
(moderator – dr Andrzej Kaliszewski – Mazowieckie
Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Ciechanowie). W dyskusji wzięli udział: Wiesława Machul – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogiczej w Ciechanowie, Sławomir Kubiński
– dyrektor Zespołu Szkół Technicznych oraz Anna
Cicholska – dyrektor gimnazjum w Regiminie.
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WSPÓŁORGANIZATORZY:
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
w Ciechanowie
Mazowiecka Izba Gospodarcza
w Ciechanowie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Ciechanowie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ciechanowie
Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli Wydział
w Ciechanowie
Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora
w Ciechanowie
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Recital Michała Bajora w Powiatowym Centrum
Kultury i Sztuki w Ciechanowie zgromadził pełną
salę miłośników piosenek znad Loary i sympatyków
niezwykłego piosenkarza oraz aktora. Najlepszym
dowodem na to były owacje na stojąco dla artysty
po trzech bisach. Koncert, który odbył się 30 marca
w sali widowiskowej powiatowej jednostki kultury,
nosił tytuł „Michał Bajor – od Piaf do Garou” i promował 17. płytę w dorobku artysty.

Michał Bajor zaśpiewał piosenki z repertuaru m. in. Edith
Piaf, Charles`a Aznavoura , Yves`a Montanda, Gilberta Becaud,

W drugim dniu (13 kwietnia) Targi otworzył,
w imieniu starosty Sławomira Morawskiego (przebywającego na Zgromadzeniu Ogólnym Związku
Powiatów Polskich), wicestarosta Andrzej Pawłowski, który podkreślił, iż celem imprezy jest
pomoc młodzieży w podjęciu decyzji, dotyczącej
wyboru kierunku kształcenia oraz w przyszłości
podjęcie zatrudnienia. Głos zabrali też przedstawiciele patronów targów oraz inni zaproszeni goście.
Miłego i owocnego pobytu na Targach, życzyła
uczestnikom Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych w Warszawie oraz Elżbieta Latko dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie.
Po uroczystym otwarciu imprezy w hali sportowej, młodzież oraz zaproszeni goście zwiedzali
stoiska, które przygotowano podczas tegorocznych
Targów. Wśród gości, którzy odwiedzili ekspozycję byli przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych, Urzędu Marszałkowskiego, instytucji zajmujących się poradnictwem oraz szkoleniami, instytucji powiatowych
i szkół z całego powiatu ciechanowskiego.
Zwiedzaniu towarzyszyły wstępy artystyczne, przygotowane przez młodzież z ciechanowskich szkół ponadgimnazjlanych. Przed budynkiem hali, młodzież z Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie prezentowała pokazowe jazdy cardami
własnej konstrukcji. Oprawę techniczną imprezy
przygotowało Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.
Barbara Tokarska-Wójciak
Fotoreportaż z Targów str. 10
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PATRONATEM MEDIALNYM
IV Targi Edukacji i Pracy objęły:
Katolickie Radio Ciechanów
Tygodnik Ciechanowski
Tygodnik Extra Ciechanów
Tygodnik Czas Ciechanowa
Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów
Samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego

czy Garou. Wszystkie w tłumaczeniach Wojciecha Młynarskiego i aranżacjach Wojciecha Borkowskiego, który akompaniował podczas ciechanowskiego występu Bajorowi. Pierwszym zaśpiewanym utworem był „C’est Si
Bon”. Następne „Jeff” i „Piosenka o Marysi” wprowadziły widzów w świetny
koncert i uroczy wieczór a „Cyganeria” została przyjęta bardzo żywiołowo.
Na sam koniec artysta zaśpiewał nieśmiertelny utwór Edith Piaf „Non, Je Ne
Regrette Rien” .
Przed wykonanymi utworami Bajor opowiadał o
swoim zamiłowaniu do piosenki francuskiej. Przed laty
sam był okrzyknięty największym bardem tego gatunku
– nazywano go polskim Aznavourem czy Becaud. Doskonale zna historię osób, których utwory śpiewa i dzieli się z nią widzami. Przez ponad godzinę publiczność
mogła zachwycać się liryzmem piosenki francuskiej. Po
spektaklu można było kupić płytę artysty i zdobyć jego
autograf oraz chwilę z nim porozmawiać.
Na ciechanowskiej scenie Michał Bajor wystąpił
ostatnio ponad dziesięć lat temu. Sam przyznał, że nie
było go w Ciechanowie 14 lat i ma nadzieję, że na kolejne zaproszenie nie będzie musiał tak długo czekać. – My
także mamy nadzieję na kolejny koncert o wiele szybciej, niż ostatnio – podkreśliła na zakończenie dyrektor
Michał Bajor na scenie
PCKiSz Teresa Kaczorowska.
ciechanowskiego PCKiSz
BTW
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Foto: Barbara Tokarska-Wójciak

