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GAZETA SAMORZĄDOWA
POWIATU
CIECHANOWSKIEGO
Adres: Starostwo Powiatowe
06-400 Ciechanów
ul. 17 Stycznia 7
tel: 23 673 26 02
fax: 23 672 29 45

Absolutorium dla Zarządu Powiatu
Jedna z ważniejszych
sesji Rady Powiatu
Ciechanowskiego,
dotycząca sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za
ubiegły rok i udzielenia absolutorium
Zarządu odbyła
się 22 kwietnia
2014 roku w sali
konferencyjnej
budynku Starostwa
w Ciechanowie.

Radni w sprawie udzielenia absolutorium byli zgodni i udzielili Zarządowi skwitowania zdecydowaną większością głosów

Radni udzielili absolutorium 19 głosami – za, przy dwóch
głosach wstrzymujących. Chwilę wcześniej radni rozpatrzyli
i zatwierdzili sprawozdanie finansowe powiatu ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu

ciechanowskiego za 2013 rok. Wynik głosowania był prawie jednomyślny, 20 głosów - za, przy jednym głosie wstrzymującym.

Rekordowa liczba wystawców na
VI Subregionalnych Targach Edukacji i Pracy
Prezentacje ofert wystawców, występy młodzieży, testy monocyklów i cardów złożyły się na
VI Subregionalne Targi Edukacji i Pracy, które
odbywały się w Ciechanowie 16 kwietnia br. Od
sześciu lat impreza ma nową formułę organizacyjną, zastępującą lokalne spotkania młodzieży, organizowane przez służby zatrudnienia.
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W imprezie, w tym roku wzięła udział rekordowa
liczba wystawców, bo aż 79, a wśród nich: 10 szkół ponadgimnazjalnych, 19 uczelni i szkół wyższych, 5 szkół
policealnych, 5 firm szkoleniowych, 22 pracodawców, 18
instytucji rynku pracy i instytucji współpracujących. Tegoroczne targi odwiedziło blisko trzy tysiące osób, głównie młodzież z gimnazjów i szkół i ponadgimnazjalnych
oraz osoby poszukujące pracy.
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Ciekawe stoiska przyciągały uwagę zwiedzających, głównie młodzieży, która stoi przed
wyborem szkoły
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Samorządowcy z regionu ciechanowskiego porozumieli się w sprawie

Regionalnego Instrumentu Terytorialnego
List intencyjny w sprawie podziału środków w ramach Regionalnego Instrumentu
Terytorialnego Subregionu Ciechanowskiego podpisali 7 kwietnia br. w ciechanowskim Ratuszu starostowie z powiatów
subregionu, rektor Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Ciechanowie oraz
prezydent miasta Ciechanowa. Na nowe
inwestycje w subregionie planuje się wydać 155 050 tys. zł., z tego 80 proc. pochodzić będzie z RPO WM, a reszta
z udziałów własnych samorządów. Za te
pieniądze w Ciechanowie i 5 powiatach
może zostać wybudowanych ponad 6 km
nowych dróg oraz 33 km ścieżek rowerowych, przebudowanych ok. 100 km dróg,
utworzone centrum logistyczne, 2 węzły przesiadkowe (w Mławie i Płońsku)
i 2 wypożyczalnie rowerów w Ciechanowie.
Zgodnie z założeniami inwestycje powinny się zakończyć w 2018 r. Do 2015 roku
byłby czas na przygotowanie dokumentacji, a największe nasilenie prac i wydatków
przypadłoby na lata 2016-2017.
Samorządy reprezentowali: Gminę Miejską
Ciechanów, stanowiącą rdzeń subregionu ciechanowskiego z siedzibą w Ciechanowie - prezydent
miasta Ciechanów Waldemar Wardziński, powiat
mławski - starosta mławski Włodzimierz Wojnarowski; powiat płoński - starosta płoński Jan
Mączewski; powiat pułtuski - starosta pułtuski
Edward Wroniewski; powiat żuromiński - starosta żuromiński Janusz Welenc; Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową w Ciechanowie i Mławie - rektor doc. dr Leszek Zygner. Ze względu na ważne
obowiązki służbowe w dniu 7 kwietnia, starosta
ciechanowski Sławomir Morawski list intencyjny
podpisał 8 kwietnia 2014 r.
Na liście projektów Regionalnego Instrumentu Terytorialnego z subregionu ciechanowskiego
znalazły się:
Powiat ciechanowski: Budowa centrum logistycznego wraz z drogowo – kolejowym węzłem
przesiadkowym w rejonie dworca PKP w Ciechanowie; Zwiększenie mobilności regionalnej,
poprawa dostępności do kształcenia zawodowego
oraz do wysokiej jakości usług poprzez włączenie
dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do systemu transportowego
subregionu; Poprawa spójności komunikacyjnej
i dostępności szkolnictwa zawodowego w powiecie ciechanowskim poprzez przebudowę drogi
powiatowej nr 1241W na odcinku Ciechanów
– Młock oraz przebudowę drogi powiatowej nr
1237W na odcinku Ciechanów – Opinogóra –

www.ciechanow.powiat.pl

List intencyjny przedstawiciele samorządów z subregionu podpisali 7 kwietnia
w ciechanowskim Ratuszu

Długołęka do granicy z powiatem przasnyskim
Obszar powiatu mławskiego: Poprawa spójności komunikacyjnej, dostępności szkolnictwa
zawodowego oraz ożywienie gospodarcze Mławy poprzez budowę infrastruktury związanej
z węzłem przesiadkowym; Poprawa spójności
komunikacyjnej i dostępności młodzieży powiatu
mławskiego do miejskich, subregionalnych i regionalnych ośrodków kształcenia poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzyn – Mdzewo
nr 2343W wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w miejscowości Kowalewo.
Powiat płoński (razem z miastem Płońsk):
Poprawa spójności komunikacyjnej i dostępności
szkolnictwa zawodowego w powiecie płońskim
przez przebudowę ważnych powiatowych ciągów
komunikacyjnych Raciąż – Baboszewo – Dzierzążnia – Czerwińsk oraz Paryż – Nowe Miasto
– Joniec – Szczytno; Poprawa spójności komunikacyjnej z wykorzystaniem transportu multimodalnego przez budowę centrum przesiadkowego
w Płońsku.
Powiat pułtuski: Poprawa spójności komunikacyjnej, dostępności szkolnictwa zawodowego
w powiecie pułtuskim oraz ożywienie gospodarcze subregionu przez przebudowę drogi powiatowej nr 1242W na odcinku Słończewo – Żebry
Falbogi oraz przebudowę drogi powiatowej nr
3404W na odcinkach Golądkowo – Pokrzywnica
i Trzepowo – Klusek; Poprawa spójności komunikacyjnej i dostępności szkolnictwa zawodowego
w powiecie pułtuskim przez przebudowę drogi
gminnej Lipniki – Płocochowo.
Powiat żuromiński: Poprawa spójności ko-

munikacyjnej w celu ułatwienia dostępu młodzieży powiatu żuromińskiego do ośrodków kształcenia miejskich, subregionalnych i regionalnych
poprzez przebudowę dróg powiatowych Bieżuń
– Drzazga, Żuromin – Osówka oraz Osówka – Lubowidz.
Planowane koszty wszystkich zadań do 2018
roku wyniosą - 155 050 000 zł., w tym: miasto Ciechanów 60 000 000, powiat ciechanowski 21 100 000, miasto Mława 8 500 000, powiat
mławski 10 250 000, powiat płoński 22 000 000,
miasto Pułtusk 1 700 000, powiat pułtuski
13 300 000, powiat żuromiński 20 200 000.
10 kwietnia mijał termin złożenia dokumentów do samorządu wojewódzkiego. Był to końcowy termin dla wszystkich samorządów złożenia
listów intencyjnych i list planowanych inwestycji
w ramach RIT.
Dodajmy, iż inwestycje w samym Ciechanowie, to: centrum logistyczne z węzłem przesiadkowym, który ma zajmować ok. hektar powierzchni
obok dworca PKP. Projekt przewiduje wybudowanie tu parkingu na 200 samochodów, miejsc postojowych dla autobusów ZKM oraz PKS, miejsc
dla spedycji z możliwością dojazdu samochodów
ciężarowych oraz parkingu dla jednośladów wraz
z wypożyczalnią rowerów (druga miałaby powstać
w centrum miasta). Zgodnie z założeniami całość
będzie wyposażona w odpowiednią infrastrukturę. Część terenu ma zostać zagospodarowana pod
kątem obsługi podróżnych (handel oraz usługi).
Zgodnie z zapewnieniami władz Ciechanowa projekt nie spowoduje likwidacji bazaru.
Barbara Tokarska-Wójciak
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Absolutorium dla Zarządu Powiatu
Kwietniowa sesja, której głównym punktem jest przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego
za rok 2013 i udzielenie absolutorium
Zarządowi Powiatu z tego tytułu, jest dla
Zarządu najważniejszą sesją w roku. To
właśnie podczas tej sesji radni dokonują
oceny sposobu zarządzania środkami publicznymi, zasadności ich wydatkowania
oraz zgodności postępowania z ustawą
o finansach publicznych. Podobnie jak
w latach ubiegłych, także w tym roku była
to ocena pozytywna. Radni udzielili absolutorium 19 głosami – za, przy dwóch głosach wstrzymujących. Chwilę wcześniej
radni rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie finansowe powiatu ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu powiatu ciechanowskiego za
2013 rok. Wynik głosowania był prawie
jednomyślny, 20 głosów - za, przy jednym
głosie wstrzymującym.
Praca Zarządu to przede wszystkim sprawne funkcjonowanie i prawidłowe zabezpieczenie
działań wszystkich jednostek organizacyjnych,
dla których powiat jest organem prowadzącym
oraz wykonywanie zadań z zakresu administracji
rządowej – mówił podczas wystąpienia starosta
Sławomir Morawski. Żeby ocenić działania, jakie
Zarząd podejmował w roku 2013, aby właściwie
i zgodnie z prawem zrealizować budżet, starosta
przedstawił radnym informacje z wykonania budżetu w odniesieniu do uchwalonego budżetu na
rok 2013.
Budżet powiatu ciechanowskiego na 2013 rok
został uchwalony po stronie dochodów w kwocie – 91.627.958 zł, w tym dochody majątkowe
w kwocie 6.949.390 zł; po stronie wydatków
w kwocie 90.227.958 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 7.092.530 zł.
Na etapie uchwalania budżetu ustalona została nadwyżka w kwocie 1.400.000 zł., którą
przeznaczono na spłatę zobowiązań powiatu tj.
wcześniej zaciągniętych kredytów.
W trakcie realizacji budżetu w 2013
roku Zarząd Powiatu pozyskał dodatkowo
środki zarówno na projekty realizowane
w ramach środków unijnych jak i dodatkowe środki z administracji rządowej i samorządowej na inwestycje i bieżące wydatki
powiatu. W wyniku tych działań budżet
powiatu w 2013 roku zwiększył się po stronie wydatków o ponad 4 mln zł. W 2013
roku Zarząd Powiatu zgodnie z zawartymi
umowami kredytowymi dokonał należnych
spłat rat kredytów w kwocie 1.400.000 zł.
Dochody zrealizowano powyżej 100 proc.
planowanych tj. około 93 mln zł. a wydatki
zrealizowano około 98 proc. tj. powyżej 94,5
mln zł. Wynik wykonanego budżetu to nadwyżka

w kwocie 1,1 mln zł. na planowany deficyt powyżej 1,6 mln zł. Zestawiając te wielkości, możemy powiedzieć, że budżet powiatu zamknął się
wolnymi środkami w kwocie ponad 2 700 tys. zł.,
które zostały w znacznej części rozdysponowane
przez Radę Powiatu w marcu br.
Rok 2013 był korzystnym okresem pod
względem skali zrealizowanych zadań inwestycyjnych i osiągniętych efektów rzeczowych
– stwierdził podczas swojego wystąpienia szef
Zarządu Powiatu. Zrealizowano inwestycje drogowe na kwotę ponad 4 200 tys. zł. Pod planowane w następnych latach inwestycje drogowe
przygotowano następne projekty dokumentacji
technicznych. Ponadto zakupiono dwa samochody typu „Bus” dostosowane do przewozu osób
niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej i Domu Pomocy Społecznej
„Kombatant” oraz samochód typu „Bus” dla potrzeb Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki.
Łączna wartość zakupionych samochodów wyniosła ponad trzysta tysięcy złotych. Zakupiono
również dla potrzeb I Liceum Ogólnokształcącego dwa piece gazowe do centralnego ogrzewania
za kwotę około 100 tys. zł. Jednocześnie, realizując projekt „Poprawa stanu i wyposażenia infrastruktury edukacyjnej i socjalno-bytowej przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Ciechanowie”, wydatkowano powyżej 2 500 tys.
zł. Stopień zaawansowania tej inwestycji wyniósł
30 proc. W 2013 roku Zarząd Powiatu zgodnie
z zawartymi umowami kredytowymi spłacał należne raty terminowo. Przy realizacji spłaty rat
kredytów została zachowana zasada określona
w art. 169 ustawy o finansach publicznych, że
łączna kwota przypadających w danym roku
budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz
z należnymi odsetkami nie może przekroczyć
15 proc. planowanych na dany rok budżetowy
dochodów powiatu. W powiecie ciechanowskim
łączne spłaty wraz z odsetkami w roku 2013 stanowiły 2,64 proc. planowanych dochodów.
Starosta podkreślił też, że Zarząd Powiatu
w sposób racjonalny i oszczędny wydatkował
środki finansowe w roku 2013, a podejmowane
działania zwiększyły wpływy do budżetu powiatu, co w konsekwencji pozwoliło na realizację

Starosta składa relację z wykonania
budżetu powiatu w 2013 roku

większości zamierzeń nakreślonych w planie budżetu powiatu na rok 2013 przez Radę Powiatu.
Potwierdzeniem prawidłowości działań Zarządu Powiatu są wyniki kontroli przeprowadzonej od 27 stycznia do dnia 27 marca 2014
roku, obejmującej gospodarkę finansową Powiatu Ciechanowskiego (za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2013 roku) przez inspektorów
ds. kontroli gospodarki finansowej Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie. Kontrola
nie stwierdziła nieprawidłowości ani uchybień,
w związku z tym nie wydano wniosków pokontrolnych. Sporządzony protokół zawiera 66 stron
i 3 załączniki.
Starosta zaznaczył też, że działania Zarządu
Powiatu poparte były ogromną pracą i zaangażowaniem wszystkich dyrektorów jednostek budżetowych i wydziałów Starostwa. Złożył więc
podziękowanie za trud, wysiłek i współpracę,
a na zakończenie w imieniu Zarządu Powiatu
Ciechanowskiego poprosił o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok
i zwrócił się o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu.
Pozytywną ocenę wykonania budżetu wydała
Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Powiatu.
Ponadto radni podczas sesji (22 kwietnia)
wysłuchali sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami,
zgłosili interpelacje i zapytania, rozpatrzyli sprawozdanie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z realizacji „Programu współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi
za 2013 rok” oraz zapoznali się z oceną zasobów
pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu ciechanowskiego.
Radni, z inicjatywy radnych Klubu Prawo
i Sprawiedliwość, zajęli stanowisko w sprawie
uczczenia 100 rocznicy Czynu Legionowego.
Czytamy w nim m.in. W sierpniu 2014 roku przypada stulecie wymarszu z krakowskich Oleandrów
na szlak niepodległości Pierwszej Kompanii Kadrowej Strzelców Józefa Piłsudskiego w kierunku
granicy Królestwa Polskiego. Choć militarnie był
to epizod, wydarzenie to miało ogromne znaczenie
polityczne – było demonstracją woli walki o niepodległość. Legiony Polskie były pierwszą polską formacją wojskową w XX wieku. Skupiły
w sobie oddziały Strzelca Józefa Piłsudskiego,
Drużyny strzeleckie, Polowe Drużyny Sokoła
oraz inne organizacje paramilitarne. ….Rada
Powiatu Ciechanowskiego składa hołd
wszystkim żołnierzom formacji militarnych
obozu niepodległościowego oraz uczestnikom
organizacji politycznych, którzy wspierając
walkę zbrojną lub działając metodami demokratycznymi, pracowali na rzecz niepodległej
Ojczyzny. Szczególnie przypomina ważne dla
Polski postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana
Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego,
Wojciecha Korfantego, Wincentego Witosa i Ignacego Daszyńskiego, którzy rozmaitymi
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O d p o w i a d a j ą c n a oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawi n t e r p e l a c j e s t a r o s t a nych oraz wysokości środków Państwowego FunS. Morawski powiedział, że duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zwróci się do prezydenta przeznaczonych na realizację tych zadań w poCiechanowa o rozmowę na wiecie ciechanowskim. Wynik głosowania: za – 19
temat koszar. Powiat może radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych;
zaproponować dwie zniżki - powierzenia zadania publicznego Powiatu
dla dużych rodzin w posta- Ciechanowskiego w przedmiocie zarządzania
ci ulgowych biletów do kina drogami powiatowymi w zakresie obejmującym
i wejścia na basem w DPS przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciąKombatant. Odnośnie do bu- gu dróg powiatowych w granicach administradowy dworca PKP szef Zarzą- cyjnych Gminy Miejskiej Ciechanów. Wynik głodu życzyłby sobie, aby któryś sowania: za – 19 radnych, w głosowaniu wzięło
z planów przebudowy tego udział 19 radnych;
obiektu w końcu został zre- - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Poalizowany. Na temat spotka- wiatu Ciechanowskiego. Wynik głosowania: za –
Radni przyjęli zgodnie dwa stanowiska zaproponowane na sesji
nia w Ojrzeniu, starosta wy- 18 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym
drogami przewodzili dążeniom do wolnej Polski… jaśnił, że obecni byli przedstawiciele powiatu się, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych;
Rada Powiatu Ciechanowskiego, aby oddać (dwóch radnych) i gminy Ojrzeń (radny z tej - zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechahołd i szacunek pokoleniu Polaków, które dopro- gminy) i to oni zostali przywitani przez pro- nowskiego na 2014 rok. Wynik głosowania: za –
wadziło do odzyskania niepodległości w 1918 roku wadzącego. Na temat organizacji spotkania 18 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym
i upamiętnić wszystkich, którzy oddali życie na z J. Piechocińskim, wypowie się Komisja Rewi- się, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych;
- zaciągnięcia długoterminowego kredytu na
ołtarzu wolności oraz tych, którzy pracowali nad zyjna, gdyż taki wniosek zgłosił radny.
finansowanie planowanego deficytu budżetu
politycznymi warunkami odtworzenia Państwa
powiatu ciechanowskiego w roku budżetowym
Marcowa sesja Rady Powiatu
Polskiego, ogłasza rok 2014 rokiem Czynu LegioW ostatnim dniu marca br. w Ciechano- 2014. Wynik głosowania: za – 18 radnych, przy
nowego.
Na zakończenie obrad radni zajęli też sta- wie, w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyła jednym głosie wstrzymującym się, w głosowaniu
nowisko w sprawie wprowadzenia przystanku się XXX sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego wzięło udział 19 radnych;
Radni podczas marcowej sesji Rady Pow Ciechanowie do rozkładu jazdy Pendolino na IV kadencji. Radni rozpatrzyli sprawozdania
trasie Warszawa-Gdynia. Czytamy w nim m.in.: z działalności Powiatowego Centrum Pomocy wiatu zgłosili tez interpelacje, które dotyczyły:
ewentualnej wycinki
Rada Powiatu Ciechanowskiego kierując się Rodzinie w Ciechanowie i efektów
kilku drzew na wysodobrem i potrzebami mieszkańców powiatu cie- pracy organizatora pieczy zastępczej
kości stacji paliw przy
chanowskiego, w tym w szczególności mieszkańców w powiecie ciechanowskim oraz realiul. Sońskiej, w celu pomiasta Ciechanowa, oczekuje wprowadzenia do zacji zadań Powiatowego Zespołu do
prawy bezpieczeństwa
rozkładu jazdy pociągu Pendolino na trasie War- Spraw Orzekania o Niepełnosprawpodróżujących tą ulicą;
szawa – Gdynia, zatrzymywania się na przystanku ności w Ciechanowie za 2013 rok oraz
przesunięcia radaru
na stacji Ciechanów. Społeczność powiatu ciecha- informację z działalności Powiatoweznajdującego się przy
nowskiego bardzo pozytywnie przyjęła informację go Urzędu Pracy w Ciechanowie za
ul. 17 Stycznia bliżej
o planowanym wprowadzeniu do rozkładu jazdy 2013 rok; zapoznali się z informacją
ulicy Warszawskiej, co
PKP pociągu Pendolino. Z tym większym rozcza- Komendanta Powiatowego Policji
ograniczyłoby szarżę
rowaniem przyjmujemy decyzję, że pociąg nie w Ciechanowie o stanie bezpieczeńmiłośników szybkiej
będzie zatrzymywał się w Ciechanowie. Pozbawi stwa i porządku publicznego w powiejazdy na tym odcinku;
to tysiące mieszkańców naszego powiatu możliwo- cie ciechanowskim w 2013 roku.
Nowym radnym został Lech
podziękowań za podjęRadni jednogłośnie podjęli uchwaści korzystania z szybkich połączeń z Warszawą
Marek Gąsiorowski
cie działań związanych
i Gdynią…..Rada Powiatu Ciechanowskiego uwa- łę o obsadzeniu mandatu radnego. Zoża takie rozwiązanie za dyskryminujące i zwraca stał nim Lech Marek Gąsiorowski, który zastąpił z remontem ulicy Kargoszyńskiej w Ciechasię o zweryfikowanie stanowiska w tym zakresie Wojciecha Niestępskiego, którego mandat wygasł nowie; protestu mieszkańców w związku z zai uwzględnienie w tworzonym rozkładzie jazdy w sierpniu ubiegłego roku. Nowy radny złożył mknięciem przejazdów kolejowych w mieście
ślubowanie i zadeklarował, że podejmie pracę i zaległych urlopów starosty ciechanowskiego.
stacji w Ciechanowie.
Zarówno pierwsze jak i drugie stanowisko w komisjach stałych Rady Powiatu: Budżetowo-Finansowej i Komisji Rodzizostało przyjęte przez radnych jednomyślnie.
Tradycyjnie radni zgłosili interpelacje ny, Pomocy Społecznej i Zdrowia, co
i zapytania, które dotyczyły: podjęcia działań radni także zaakceptowali w głosowawładz samorządowych powiatu i miasta w celu niu jednomyślnie.
Ponadto rajcy powiatowi rozpazagospodarowania koszar w Ciechanowie, po
byłej jednostce wojskowej, propozycji samo- trzyli projekty i głosowali nad uchwarządu powiatowego w związku z wprowadze- łami w sprawach:
niem w mieście Karty Dużej Rodziny, promo- - z m i a n y u c h w a ł y N r
cji szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych IV/20/147/2013 Rady Powiatu Cieprzez powiat w celu przyciągnięcia do nich jak chanowskiego z dnia 28 stycznia
największej grupy młodzieży, planów budowy 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu
nowego dworca PKP w Ciechanowie, ubiegło- godzin pracy aptek ogólnodostępnych
rocznej wizyty w Ciechanowie wicepremiera w powiecie ciechanowskim. Wynik
Janusza Piechocińskiego, spotkania organi- głosowania: za – 19 radnych, w głosoObrady rajców obserwowała grupa młodzieży
zacyjnego w Ojrzeniu, dotyczącego projektu waniu wzięło udział 19 radnych;
z Gimnazjum TWP w Ciechanowie
e-Integracja i zakresu zadań członków Zarządu - o k r e ś l e n i a z a d a ń z z a k r e s u
zatrudniania i rehabilitacji zawodowej
Powiatu.
Barbara Tokarska-Wójciak
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OFERTA EDUKACYJNA POWIATU
CIECHANOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2014-2015
Liczba oddziałów klas pierwszych
W SZKOŁACH STACJONARNYCH DLA MŁODZIEŻY
Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów
(30 ucz.
w oddz.)

w I LO w Ciechanowie

8

240

w ZS nr 1 w Ciechanowie

1

30

w ZS nr 2 w Ciechanowie

4

120

w ZS nr 3 w Ciechanowie

1

30

Łącznie

14

420

Typ szkoły

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów
(30 ucz.
w oddz.)

L.p.

Typ szkoły

1.

Licea ogólnokształcące

L.p.

2.

L.p.

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów
(30 ucz.
w oddz.)

w ZS nr 2 w Ciechanowie - ogółem
w tym:
- kucharz

1

30

1

30

w ZS nr 3 w Ciechanowie - ogółem
w tym:
- klasa wielozawodowa

2

60

2

60

w ZST w Ciechanowie - ogółem
w tym:
- klasa wielozawodowa

3

90

3

90

6
31

180
930

Typ szkoły

Technika
w ZS nr 1 w Ciechanowie - ogółem
w tym:
- technik elektryk
- technik informatyk
- technik cyfrowych procesów
graficznych/technik teleinformatyk
w ZS nr 2 w Ciechanowie - ogółem
w tym:
- technik ekonomista
- technik żywienia i usług
gastronomicznych
- technik hotelarstwa
- kelner/technik spedytor
w ZS nr 3 w Ciechanowie - ogółem
w tym:
- technik pojazdów samochodowych
- technik mechatronik/technik mechanik
w ZST w Ciechanowie - ogółem
w tym:
- technik budownictwa/technik
urządzeń i energetyki odnawialnej
- technik geodeta/technik
drogownictwa
Łącznie

3

90

Zasadnicze Szkoły Zawodowe
3.

1
1

30
30

0,5/0,5

15/15

4

120

1

30

1
1
0,5/0,5

30
30
15/15

2

60

1
0,5/0,5

30
15/15

2

60

0,5/0,5

15/15

0,5/0,5
11

15/15
330

Łącznie
Ogółem
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Liczba oddziałów klas pierwszych
W SZKOŁACH ZAOCZNYCH DLA DOROSŁYCH
w roku szkolnym 2014/2015
L.p.

Rodzaj szkoły

Liczba
oddziałów

Liczba
słuchaczy

Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Ciechanowie

1.

2.

Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych Zaoczne - ogółem
w tym:
- na podbudowie gimnazjum
- na podbudowie zasadniczej
szkoły zawodowej
Szkoła Policealna dla Dorosłych
Zaoczna - ogółem
w tym:
- technik administracji
- technik bezpieczeństwa i higieny
pracy
- technik archiwista
Łącznie

3.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
- ogółem
w tym:
- technik pojazdów
samochodowych
- technik handlowiec
- technik rachunkowości
- technik żywienia i usług
gastronomicznych
- technik logistyk
- technik rolnik

3

90-120

1

30-40

2

60-80

3

90-120

1
1

30-40
30-40

1

30-40

6

180-240

Liczba oddziałów klas pierwszych
W SZKOŁACH SPECJALNYCH w roku szkolnym
2014/2015
L.p.

Typ szkoły

Liczba uczniów
w zależności
od rodzaju
niepełnosprawności

2

16-24

1

6-8

1

10 - 16

2

12-20

1

10-16

1

2-4

1

6-8

1

6-8

5

34 – 52

Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy w Ciechanowie
6 grup

min. 120
1.

1 grupa
1 grupa
1 grupa

min. 20
min. 20
min. 20

1 grupa
1 grupa
1 grupa

min. 20
min. 20
min. 20

2.

3.

Gimnazjum - ogółem
w tym:
- oddz. dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym
w st. umiarkowanym i znacznym
- oddz. dla uczniów
z upośledzeniem w st. lekkim
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- ogółem
w tym:
- oddz. dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym
w st. lekkim - pracownik
pomocniczy obsługi hotelowej
- oddz. dla uczniów
z niepełnosprawnością
sprzężoną - pracownik
pomocniczy obsługi hotelowej
Szkoła Przysposabiająca do
Pracy - ogółem
w tym:
- oddz. dla uczniów
z upośledzeniem umiarkowanym
i znacznym

Łącznie

www.ciechanow.powiat.pl
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oddziałów

PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

Odebrali dyplomy z rąk ministra
Siedemdziesięciu czterech absolwentów kierunku
Rolnictwa Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Ciechanowie i Mławie odebrało z rąk ministra
rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego dyplomy
ukończenia nauki. Dla najlepszych czekały też listy
gratulacyjne. Dyplomy tego dnia odebrali też absolwenci trzech innych kierunków tej uczelni: informatyki, inżynierii środowiska oraz elektroniki i telekomunikacji.
Rektor uczelni doc. dr Leszek Zygner gratulując
absolwentom uzyskania dyplomu zaznaczył, że są to
pierwsi absolwenci tych kierunków i życzył im sukcesów w dalszej nauce i pracy zawodowej. Poinformował
też, że Polska Komisja Akredytacyjna bardzo wysoko
oceniła kierunek elektronika i telekomunikacja w Państwowej Wyżej Szkole Zawodowej. To znaczy, że dała jej
akredytację do roku akademickiego 2019/2020. - To nie
lada wyróżnienie. Na ogół akredytację na tak długi okres
dostają tylko renomowane uczelnie akademickie. W naszej szkole zdarzyło się to po raz pierwszy na kierunku

inżynierskim – powiedział nam doc. dr Leszek Zygner.
Z kolei minister Sawicki, absolwent, a później wykładowca kierunku rolniczego na siedleckiej uczelni, nie
był w Ciechanowie pierwszy raz, ale pierwszy w murach
uczelni, która rozwija się coraz lepiej. Minister podkreślił, że studia i pozyskanie zawodu dają szansę zdobycia
dobrej pracy. Proponował, aby absolwenci nie zrywali
kontaktu z uczelnią, a rozwijali się i zdobywali środki
na rozwój swojej działalności. Wielu absolwentów rolnictwa rozpoczęło właśnie drugi etap studiów na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach,
z którym nasza uczelnia podpisała kilka miesięcy temu
porozumienie o współpracy. Minister Marek Sawicki
zwrócił się także do obecnych na spotkaniu samorządowców, aby zadbali o wykorzystanie środków unijnych
z najbliższego okresu finansowania i następnych na realizację takich zadań, aby w miastach i na wsiach nie
było zjawiska wykluczenia społecznego.
Następnie minister Marek Sawicki, razem z rzecznikiem PSL Krzysztofem Kosińskim wziął udział w krótkiej konferencji prasowej na temat aktualnej sytuacji
w rolnictwie i eksportu polskiej żywności. Na pytanie

Dzień Patrona w Zespole Szkół nr 1
Generał Józef Bem patronuje Zespołowi Szkół
od prawieczterdziestu lat, bo imię tego bohatera nadano szkole w 1976 r., razem ze sztandarem. - Szkoła zajmuje bardzo ważne miejsce
na mapie szkolnictwa zawodowego w powiecie
ciechanowskim, cieszy się uznaniem i renomą
wśród społeczeństwa - uczniów i rodziców - tak
o placówce mówił w swoim wystąpieniu wicestarosta Andrzej Pawłowski w czasie uroczystych
obchodów Dnia Patrona szkoły, które odbyły się
26 marca br. i miały bardzo podniosły charakter.
Postać generała przedstawił dyrektor szkoły
Eugeniusz Maziński, który powiedział, że jako
patron towarzyszy wielu pokoleniom absolwentów tej szkoły. Bem jest wzorem do naśladowania
- przykładem cnót i wartości potrzebnych w życiu
wszystkim, a szczególnie młodym. „Każdy z nas
cień Bema w sobie nosi” - takie hasło towarzyszyło tegorocznemu świętu szkoły. Zainspirowane
zostało tekstem „Promethidiona” C. K. Norwida,
który pisał o pięknie, jakie każdy w sobie nosi.
Bemowiacy są spadkobiercami ideałów Patrona
– pięknych wartości: honoru, męstwa, odpowiedzialności skromności i pracowitości.
Konkurs historyczny wiedzy o gen J. Bemie
przebiegał w dwóch kategoriach: uczniów gimnazjów i klas pierwszych szkoły. Przygotowali go
i wiedzę uczniów sprawdzali historycy Sławomir
Mosakowski i Jacek Hryniewicz. Licznie uczestnicząca młodzież gimnazjalna wykazała się solidną
wiedza o gen J. Bemie. Pierwszą nagrodę zdobyła
Ilona Tarnowska z Gimnazjum w Gumowie, drugie
zajęli Magdalena Kraśniewska z tej samej szkoły
i Jakub Walczewski z Gimnazjum nr 1 w Ciechanowie, trzecie miejsce przyznano Oskarowi Daleckiemu z Gimnazjum nr 4 w Ciechanowie. Spośród
uczniów klas pierwszych Zespołu I miejsce zajęła
Magda Wojciechowska z klasy medialnej LO.
W konkursie literackim na fraszkę o Patronie
pilotowanym przez Dorotę Smolińską i Monikę
Kołakowską zwyciężyła uczennica klasy medialnej

Dyplomy, absolwenci Rolnictwa ciechanowskiej PWSZ
odebrali m.in. z rąk ministra i rektora uczelni

Samorządowca, czy Polska nie poniesie zbyt wysokich kosztów ekonomicznych związanych z zakazem handlu mięsa
i nabiału do Rosji, za wspieranie Ukrainy minister odpowiedział, że takie koszty poniesiemy. Ale są one niczym
w porównaniu z celem, czyli walką o niepodległość, która
jego zdaniem ceny nie ma.
Później minister Marek Sawicki w towarzystwie gospodarza powiatu Sławomira Morawskiego i rzecznika
PSL Krzysztofa Kosińskiego pojechał na otwarte spotkanie z rolnikami z gminy Glinojeck.
BTW

Dąbrowski, Paweł Kacprzak, Kamil Dolecki, Łukasz
Zaborowski. Za oprawę multimedialną odpowiadał
tegoroczny maturzysta Bartosz Budny, a zdjęcia wykonali Kamil Kuklak i Mateusz Tyliński. Montaż słowno-muzyczny był wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu.
Spotkanie z absolwentami szkoły i ich wspomnieniami z minionych lat, było ostatnim akcentem uroczystości. Arkadiusz Kulka i Piotr
Różycki - matura rocznik 1999 – nie mogąc być
osobiście, przysłali wywiady drogą elektroniczną. Mówili ciepło o szkole i swoich nauczycielach. A. Kulka ze stopniem naukowym doktora pracuje i mieszka od 10 lat w Norwegii.
P. Różycki jest żołnierzem elitarnej jednostki
GROM. Na „żywo” natomiast miało miejsce spotkanie z braćmi bliźniakami - Piotrem i Pawłem Szwejkowskimi – absolwentami z 2003 r., którzy oprócz
wspomnień pokazali swoje umiejętności w sztukach walki. To sportowcy, uzyskujący sukcesy rangi

- Magdalena Więckowska, drugie miejsce przypadło Małgorzacie Jarzynie z tej samej klasy, a trzecie
Magdalenie Zawadzkiej z klasy sportowej.
W konkursie plastycznym na karykaturę
Bema pierwsze miejsce zajęła Ewelina Włodkowska z klasy medialnej, drugie - Maciej Bronowski
z klasy technikum informatycznego, a trzecie Sandra Adamek z klasy medialnej .
Wszyscy laureaci, to głównie uczniowie klas
pierwszych – do nich przede wszystkim adresowane były konkursy, a ich prace zostały wyeksponowane w szkole, a także opublikowane w specjalnym wydaniu szkolnej gazety „LuzBem”.
W konkursie informatycznym na grę edukacyjną lub aplikację internetową wzięli udział
uczniowie starszych klas, a laureatami zostali:
Marcin Jarzyna i Maciej Ślubowski z kl. II
teleinformatyk, drugie miejsce zajął Michał Konopa z kl. II informatycznej, trzecie Kamil Kuklak z kl. III informatycznej.
Obchody rozpoczęto hymnem państwowym i wprowadzeniem sztandaru.
Prowadzenie całej uroczystości powierzono
młodzieży. Świetnie w tej roli wypadli Angelika Kołanka i Adrian Dąbrowski. W części oficjalnej, oprócz wystąpień dyrektora
szkoły i zaproszonych gości, wręczono również nagrody zwycięzcom konkursów, którym patronował Bem. Dokonali tego goście
Młodzież prezentuje część artystyczną, poświęconą
uroczystości.
swojemu patronowi
Na zakończenie uczniowie zaprezentowali ciekawą część artystyczną pt.: „Polskie drogi do światowej i skromni ludzie – nauczyciele przyszłych
wolności”. Komentarz historyczny, słowo poetyckie, mistrzów. W tle ich występu można było oglądać na
muzyka tradycyjnych pieśni, współczesnych songów monitorze zdjęcia i informacje o innych godnych
Jacka Kaczmarskiego czy Jana Pietrzaka i pokaz mul- uwagi absolwentach – Bemowiakach. Ich sukcesy
timedialny zobrazowały zmagania naszego narodu są sukcesami szkoły, przynoszą sławę tej placówce
w walce o wolność, niepodległość i samostanowienie. i tworzą jej historię. - Jesteśmy z nich dumni – jak
Od upadku państwowości z końcem XVIII wieku, aż dumni jesteśmy z gen . J. Bema - swojego Patrona –
po czasy Żołnierzy Wyklętych wiedli uczestników uro- mówiono nam tego dnia w szkole. Przebieg uroczyczystości młodzi artyści - uczniowie Bema. Wystąpili stości relacjonowała na Facebooku pierwsza szkoluczniowie liceum i technikum: Karolina Liszewska, na telewizja Bem TV i redakcja strony internetowej
Karolina Ogonowska, Karolina Adamska, Klaudia www.zs1.com.pl .
Red.
Giżyńska, Piotr Tyczyński, Bartosz Wieczorek, Adrian
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BEZPIECZNIE W ŚWIAT
Powszechnym zagrożeniem dla każdego z nas
są choroby zakaźne. Zagrożenie nimi wzrasta
szczególnie w czasie, kiedy międzynarodowy
transport i zagraniczne kontakty zawodowe
zbliżyły ludzi do siebie. Każdego dnia tysiące ludzi przenosi się samolotami i innymi środkami
transportu z jednego kontynentu na drugi. Jest
więc nieistotne, że choroba występuje w Afryce
czy na innym kontynencie. W ciągu kilkunastu godzin może pojawić się w zupełnie innym
miejscu. Najlepszym sposobem zapobiegania
chorobom zakaźnym są szczepienia ochronne.
Jest to bezpieczna i skuteczna forma profilaktyki, wykorzystująca naturalne zdolności obronne organizmu i zapewniająca odporność na
długi czas. Szczepienia prowadzone są w oparciu o Program Szczepień Ochronnych, który
zawiera szczepienia obowiązkowe finansowane
z budżetu Państwa oraz szczepienia zalecane
odpłatne. Szczepienia zalecane są szczególnie
ważne w przypadku podróży zagranicznych.
Ryzyko, na jakie narażone są osoby podróżujące zależy od miejsca podróży, jej warunków oraz długości pobytu. Najbardziej niebezpiecznymi są kraje strefy subtropikalnej
– Afryka, Azja a także Ameryka Południowa.
Wynika to przede wszystkim z gorszych warunków sanitarnych panujących w tych krajach
niż w Europie, ale także z tego, że w tropikach
rozpowszechnione są liczne choroby, z którymi w Polsce nie mamy szansy zetknąć się a nasz
organizm nie ma wytworzonej przeciwko nim
odporności.

Powszechnymi problemami zdrowotnymi podczas wyjazdów do tych krajów są przede
wszystkim biegunki podróżnych oraz zachorowania na WZW A, cholerę, dur brzuszny. Są to
choroby przenoszone drogą pokarmową. W przypadku tych chorób od przykrych niespodzianek
w podróży może uchronić stosowanie zasad higieny oraz bezpiecznego żywienia. Przykładami
innych wciąż groźnych chorób, ale przenoszonych
przez owady są m.in. malaria, żółta gorączka,
choroba Denga, odkleszczowe zapalenie mózgu,
borelioza. Ryzyko zakażenia w tym przypadku
zmniejsza stosowanie repelentów, odpowiedniej
odzieży (długie spodnie, bluzy z długimi rękawami, nakrycia głowy), moskitier podczas snu.
Niektóre z tych chorób są groźne także u nas.
Zasady profilaktyki są więc ważne nie tylko podczas podróży ale również w życiu codziennym.
Trzeba pamiętać jednak, że stosowanie tych zasad podczas wyjazdów minimalizuje zagrożenie zdrowotne, ale całkowicie go nie eliminuje.
Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania
większości tych chorób są szczepienia ochronne. Niestety Polacy wybierający się w egzotyczną
podróż nie stosują zbyt często tej formy profilaktyki – korzysta z nich tylko co trzeci podróżujący za granicę. Przygotowania do podróży należy
rozpocząć odpowiednio wcześnie – ok. 6-8 tygodni przed wyjazdem. W tym celu należy się
udać do poradni medycyny podróży lub punktu realizującego szczepienia ochronne. Zakres
szczepień dla danej osoby ustala lekarz. Wynika
on z międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, wymagań odnośnie szczepień władz kraju
do którego się udajemy oraz dotychczasowego
uodpornienia osoby wyjeżdżającej. Nawet jeśli
we wcześniejszym okresie wykonywaliśmy szcze-

pienia ochronne związane z podróżą to musimy
pamiętać, że wraz ze zmianą sytuacji epidemiologicznej zakres szczepień może ulec zmianie.
Obecnie jedynym szczepieniem obowiązkowym
wynikającym z Międzynarodowych Przepisów
Zdrowotnych wymaganym przy wjeździe do niektórych krajów tropiku jest szczepienie przeciwko
żółtej gorączce (żółtej febrze). Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie tego szczepienia
jest Międzynarodowa Książeczka Szczepień wystawiana w punktach wykonujących szczepienie.
To szczepienie można wykonać tylko w wybranych punktach, których pełną listę można znaleźć na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego
www.gis.gov.pl. Natomiast inne szczepienia zalecane w związku z wyjazdami zagranicznymi można
wykonać w każdym punkcie wykonującym szczepienia i uzyskać wpis do powyższego dokumentu.
Niewykonanie przed podróżą szczepień wymaganych i rezygnacja ze szczepień zalecanych może
skutkować odmową pozwolenia na wjazd do danego państwa, a także może spowodować konieczność leczenia w złych warunkach lub przerwanie
podróży ze względów zdrowotnych połączone
z wysokimi kosztami przyspieszonego powrotu
do kraju, długą terapię, trwałe powikłania.
Jeżeli po powrocie z zagranicznych wyjazdów
wystąpią dolegliwości – np. złe samopoczucie,
wysoka gorączka, dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (biegunka, nudności, wymioty)
wtedy jak najszybciej należy udać się do lekarza
i koniecznie poinformować go do jakich krajów
odbywaliśmy podróż. Wtedy lekarz będzie miał
możliwość wykluczenia ewentualnego zakażenia
spowodowanego czynnikami ryzyka związanymi z pobytem w danym kraju. Szczególnie jest to
ważne w przypadku zachorowania na żółtą gorączkę – gdzie po chwilowej poprawie następuje
faza toksyczna choroby, często śmiertelna.
Wiesława Krawczyk
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

NAJWAŻNIEJSZA RZECZ NA ŚWIECIE…
Tak brzmiał tytuł piosenki wykonanej
przez Oddział Przedszkolny Społecznej
Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie
podczas 13-tego Powiatowego Przeglądu
Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. Jego organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie. Impreza odbyła się 9 kwietnia w Powiatowym
Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.
Patronat honorowy nad konkursem od lat
sprawuje Starosta Ciechanowski.
Celem tego konkursu jest zainteresowanie
dzieci, młodzieży i ich opiekunów tematyką zdrowia oraz aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych. Uczniowie wraz
z opiekunami przygotowali własne utwory wokalno – muzyczne dotyczące szeroko rozumianego
zdrowia; czyli zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, profilaktyki nałogów, higieny osobistej,
ochrony środowiska. Rywalizacja konkursowa
odbywała się na profesjonalnej scenie Centrum
Kultury i Sztuki w Ciechanowie w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. W tegorocznym przeglądzie wzięło
udział 157 uczestników z 21 placówek – zaczynając od najmłodszych przedszkolaków poprzez
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Największe brawa otrzymały oczywiście przedszkolaki, które bardzo profesjonalnie przygotowały się do
występów

starsze dzieci ze szkół podstawowych i młodzież
ze szkół gimnazjalnych. Konkurs z wielkim
wdziękiem prowadziła Edyta Bojkowska -Kolak z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki.
W pierwszej kategorii wiekowej wystąpiły dzieci
z 10 przedszkoli. W swoich piosenkach dzieci poinformowały widzów w jaki sposób należy dbać
o zdrowie. Po najmłodszych wykonawcach, występowały dzieci z 8 szkół podstawowych. W ich
wykonaniach znaleźliśmy również wiele dobrych
rad, które ułatwiają zachowanie zdrowia. Rywalizacje konkursową zakończyła młodzież z 3 szkół

gimnazjalnych (Gimnazjum TWP w Ciechanowie, Społeczne Gimnazjum STO w Ciechanowie,
Gimnazjum w Kraszewie).
Jury pod przewodnictwem Joanny Makijonko –
dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej nagrodziło:
- w kategorii „Przedszkola” – Miejskie Przedszkole nr 3 w Ciechanowie (I miejsce) i Miejskie
Przedszkole nr 8 w Ciechanowie (II miejsce),
w kategorii „Szkoły Podstawowe” – Społeczna
Szkoła Podstawowa STO w Ciechanowie (I miejsce), Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej (II
miejsce) i Szkoła Podstawowa nr 5 w Ciechanowie
(III miejsce), w kategorii „Gimnazja” - Gimnazjum TWP w Ciechanowie (I miejsce), Społeczne Gimnazjum STO w Ciechanowie (II miejsce).
W etapie wojewódzkim konkursu, który odbędzie
się 11 czerwca w Siedlcach nasz powiat reprezentować będą - Społeczna Szkoła Podstawowa STO
w Ciechanowie, której uczennica Basia Smolińska
zaśpiewa piosenkę „Nie czekaj aż…” oraz uczniowie z Gimnazjum TWP w Ciechanowie z piosenką „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, a placówki, które zajęły I miejsce - puchary ufundowane przez Starostę Ciechanowskiego
i Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną
w Ciechanowie.
Red.

PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

Rekordowa liczba wystawców na
VI Subregionalnych Targach Edukacji
i Pracy 2014
Pod patronatem Starosty Ciechanowskiego
Sławomira Morawskiego oraz honorowym
patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika 16 kwietnia
br. w Ciechanowie odbyły się VI Subregionalne Targi Edukacji i Pracy. W imprezie, w tym roku wzięła udział rekordowa
liczba wystawców, bo aż 79, a wśród nich:
10 szkół ponadgimnazjalnych, 19 uczelni i szkół wyższych, 5 szkół policealnych,
5 firm szkoleniowych, 22 pracodawców,
18 instytucji rynku pracy i instytucje współpracujące. 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. Oprócz
prezentacji ofert kształcenia i zatrudnienia, była
to również okazja do rozmów i wymiany doświadczeń.
Targi otworzył starosta Sławomir Morawski,
który podkreślił, iż celem imprezy jest pomoc
młodzieży w podjęciu decyzji, dotyczącej wyboru kierunku kształcenia, a co za tym idzie w przyszłości podjęcie zatrudnienia. Głos zabrali też inni zaproszeni goście. Miłego i owocnego
pobytu na Targach, życzyli wszystkim uczestnikom Elżbieta Szymanik - zastępca dyrektora
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych w Warszawie oraz poseł Robert Kołakowski.
Po uroczystym otwarciu imprezy, młodzież
oraz zaproszeni goście zwiedzali ciekawe i kolorowe stoiska. Wśród gości, którzy odwiedzili
ekspozycję byli przedstawiciele Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
w Warszawie i Ciechanowie, Wojewódzkiego
i Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Marszałkowskiego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta, powiatowych urzędów

pracy z sąsiednich powiatów, Mazowieckiej Izby
Gospodarczej, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji zajmujących się poradnictwem
oraz szkoleniami, instytucji powiatowych i szkół
z całego powiatu ciechanowskiego.
W trakcie targów odbyły się warsztaty dla
młodzieży w zakresie planowania kariery zawodowej, w których wzięło udział ponad 60
uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.
Zwiedzaniu towarzyszyły wstępy artystyczne, przygotowane przez młodzież z ciechanowskich szkół ponadgimnazjalnych oraz występ
Ludowego Zespołu Artystycznego Ciechanów.
Przed budynkiem hali, uczniowie z Zespołu
Szkół nr 3 w Ciechanowie prezentowali pokazowe jazdy cardami własnej konstrukcji oraz
motocyklami. Oprawę techniczną imprezy
przygotowało Powiatowe Centrum Kultury
i Sztuki w Ciechanowie. W czasie targów prezentowane były komunikaty reklamujące wystawców, które przygotowało Katolickie Radio
Ciechanów.
Barbara Tokarska-Wójciak
Fotoreportaż z Targów str. 10

Organizatorzy VI Subregionalnych Targów
Edukacji i Pracy:
•
Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie
•
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
•
•
•
•
•

Partnerzy imprezy:
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Filia w Ciechanowie
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

Patronatem medialnym VI Targi Edukacji
i Pracy objęły:
Katolickie Radio Ciechanów, Tygodnik Ciechanowski, Tygodnik Extra Ciechanów, Tygodnik Czas Ciechanowa, CiechTivi, Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów i Samorządowiec
Powiatu Ciechanowskiego.

Udana, wiosenna zbiórka żywności
Ponad 4 tony artykułów spożywczych zebrano
podczas jednego z kwietniowych weekendów,
w ramach akcji Wielkanocnej Zbiórki Żywności .
W ośmiu dużych sklepach na terenie Ciechanowa
żywność zbierało kilkudziesięciu wolontariuszy.

Wśród nich byli m.in. przedstawiciele samorządu
miejskiego, a wśród ofiarodawców starosta ciechanowski Sławomir Morawski. Po raz pierwszy
w zbiórce uczestniczyli ciechanowscy dziennikarze.
Red.
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