
Pod patronatem Starosty Ciechanow-
skiego Sławomira Morawskiego oraz 
honorowym patronatem Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Ada-
ma Struzika, 12 kwietnia br. w Cie-
chanowie odbyły się VIII Subregional-
ne Targi Edukacji i Pracy. W imprezie 
wzięła udział duża grupa wystawców, 
bo aż 68, a wśród nich: 2 szkoły po-
licealne, 12 szkół ponadgimnazjal-
nych, 13 uczelni i szkół wyższych,  
2 jednostki szkoleniowe, 18 praco-
dawców i 21 instytucji oraz urzędów.

Impreza jak co roku cieszyła się dużą 
popularnością wśród młodych ludzi. W cią-
gu czterech godzin Targów, halę sportową 
przy ul. 17 Stycznia odwiedziło ponad trzy 
tysiące osób. Byli to głównie uczniowie, któ-
rzy muszą wybrać szkołę ponadgimnazjal-
na lub uczelnię wyższą, ale również osoby 
bezrobotne z rejonu, które miały możliwość 
rozmowy z pośrednikiem pracy i zapozna-
nia się z ofertami pracy. Imprezą towarzy-
szącą tegorocznej prezentacji edukacyjnej 

były warsztaty dla młodzieży. Nie zabrakło 
także atrakcji: pokazów umiejętności prak-
tycznych uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych, występów artystycznych młodzieży 
oraz prezentacji służb mundurowych. Mło-

dzież odwiedzająca targi chętnie korzystała 
z materiałów informacyjnych, dotyczących 
kształcenia i zatrudnienia, w tym m.in: ulo-
tek, broszur, folderów.

Więcej str. 11, 12

Reprezentanci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zachęcali młodzież z ciechanowskich szkół do nauki 
w tej prestiżowej uczelni

Rekordowa liczba wystawców na
VIII Subregionalnych Targach Edukacji i Pracy 2016

Grupa młodzieży ze szkoły Lycee 
des Metiers Les Cotes de Ville-
bon w Meudon gościła w Zespole 
Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza 
w Ciechanowie. Od 3 do 16 kwiet-
nia poznawali polską kulturę, 
tradycję, zabytki oraz integro-
wali się z ciechanowską mło-
dzieżą. 

Dwudziestoosobowa grupa 
uczniów francuskiej szkoły średniej, 
wraz z sześcioma opiekunami, wzię-
ła udział w  koncercie muzycznym 
„Mistrz i jego Uczniowie” w Opino-
górze, w  Targach Edukacji i  Pracy 
(organizowanych przez samorząd 
powiatowy) oraz w  wycieczkach do 
Trójmiasta, Warszawy i  Pułtuska. 
Dla gości i uczniów z „dwójki” zor-
ganizowano też warsztaty kulinarne 
ph: „Tradycyjne potrawy polskie”. 
Odbywały się też zajęcia integracyjne 

i wspólne lekcje językowe oraz spotkania 
towarzyskie z  klasami językowymi i  sa-
morządem uczniowskim. Było też coś dla 
ciała, czyli wyjścia na basen, do siłowni 
i na zajęcia Nordic Walking oraz rowery. 
Wieczorem, goście z Francji i  ich polscy 
gospodarze wspólnie śpiewali karaoke.

Uroczyste podsumowanie wizyty 
w Polsce odbyło się 13 kwietnia br., w re-
stauracji szkolnej ZS nr 2, gdzie młodzież 
popisała się własnoręcznie wykonany-
mi potrawami polskimi i  francuskimi. 
Goście z  Meudon otrzymali prezenty, 
promujące ziemię ciechanowską, któ-

re wręczyli starosta ciechanow-
ski Sławomir Morawski, zastępca 
prezydenta Ciechanowa Krzysztof 
Kacprzak oraz dyrektor Zespołu 
Szkół nr 2 Tomasz Gumulak. Pod-
czas miłego wieczoru było wspólne 
puszczenie balonów (w  barwach 
narodowych obu krajów) oraz nie-
kończące się rozmowy między go-
śćmi i  gospodarzami. Jak zapowie-
dział dyrektor szkoły, uczniowie  
z Ciechanowa pojadą z rewizytą do 
partnerskiego miasta Meudon już 
w przyszłym roku.

BTW
Uczniowie z „Mickiewicza” prezentują francuskim kolegom 

gadżety związane z powiatem ciechanowkim

Francuska młodzież z wizytą w ciechanowskiej dwójce
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Wydarzyło się:
31 marca - Niewybuch z okresu II wojny światowej znalezio-

no podczas prac remontowych przy drodze wojewódzkiej 544 
relacji Ciechanów - Grudusk. Na to znalezisko natknęli się pra-
cownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na miejsce został skiero-
wany funkcjonariusz rozpoznania minersko-pirotechnicznego, 
który potwierdził, że znaleziony przedmiot to pocisk artyleryjski 
z okresu II wojny światowej. Do czasu przyjazdu patrolu saper-
skiego teren znaleziska zabezpieczyli policjanci. Niewypał czy 
niewybuch jest śmiertelnym zagrożeniem. Przez kilkadziesiąt 
lat niebezpieczna rzecz mogła wcale nie stracić swoich zdolności 
bojowych! W przypadku znalezienia przedmiotu podobnego do 
niewybuchu należy zachować dużą ostrożność. Przedmiotu tego 
nie wolno dotykać, rzucać w niego kamieniami, ruszać z miejsca 
lub podpalać.

1 kwietnia - Alarm bombowy w Ciechanowie. Mężczyzna po-
informował, że w jednej z ciechanowskich instytucji została pod-
łożona bomba. Alarm okazał się fałszywy, a  jego autor trafił do 
aresztu. Podczas, gdy policjanci sprawdzali placówkę czy jest tam 
bezpiecznie, funkcjonariusze z  Wydziału Kryminalnego ustalili, 
kto jest zgłaszającym. Był to 68-letni mieszkaniec powiatu ciecha-
nowskiego. Mężczyzna w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. 

1 kwietnia - Szef PiS w  powiecie przasnyskim i  jednocze-
śnie radny powiatu przasnyskiego Krzysztof Bieńkowski został 
powołany na stanowisko kierownika delegatury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w  Ciechanowie. Dotychczas pracował 
m.in. jako nauczyciel w   Liceum Ogólnokształcącym im. KEN 
w Przasnyszu. Ubiegał się o mandat poselski do sejmu w ostat-
nich wyborach. Ma 36 lat. Dotychczasowy kierownik delegatury 
MUW w Ciechanowie Grzegorz Wróblewski przeszedł na eme-
ryturę.

1 kwietnia - Co dziesiąta osoba uprawniona w Ciechanowie 
do otrzymywania pieniędzy z  programu 500+ złożyła w  ciągu 
pierwszego dnia realizacji programu, stosowny wniosek. W Cie-
chanowie, za wdrażanie programu odpowiada Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Do godz. 12.00 pracownicy MOPS przyjęli 
blisko 250 wniosków. Wnioski można nie tylko składać osobi-
ście w siedzibie MOPS przy ul. Sienkiewicza 32, w Punkcie Ob-
sługi Interesanta na I  piętrze, ale także wysyłać je pocztą lub 
złożyć poprzez system teleinformatyczny udostępniany przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz banki krajowe świadczą-
ce usługi drogą elektroniczną. W Ciechanowie uprawnionych do 
pobierania tego świadczenia jest ok. 2-2, 5 tys. rodzin. 

4 kwietnia  - W auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Ciechanowie odbyło się szkolenie dla dyrektorów, nauczycie-
li i  pedagogów placówek oświatowych, które prowadzili poli-
cjanci z  Komendy Powiatowej Policji w  Ciechanowie. Tematem 
spotkania były zasady postępowania na wypadek wtargnięcia 
napastnika na teren szkoły. Szkolenie było poprzedzone omó-
wieniem aktualnego stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu 
ciechanowskiego. Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie 

mł. insp. Grzegorz Grabowski przedstawił informację dotyczącą 
przestępczości oraz stanu bezpieczeństwa w  ruchu drogowym. 
Następnie omówił projekt „Krajowa mapa zagrożeń”. W drugiej 
części spotkania policjanci przeprowadzili szkolenie dotyczące 
zagrożeń terrorystycznych, które było skierowane do przedsta-
wicieli wszystkich placówek oświatowych, w  tym przedszkoli, 
szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjal-
nych oraz uczelni wyższych. Działania są zainicjowane przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które przygotowało infor-
matory zawierające wskazówki, jak zachować się w  przypadku 
wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Wzmoc-
nienie wiedzy społeczeństwa o  tego rodzaju zagrożeniach to 
jedno z  głównych założeń „Narodowego Programu Antyterro-
rystycznego na lata 2015-2019”. Podczas spotkania szkoleniowcy 
skupili się na zasadach postępowania w przypadku wtargnięcia 
napastnika na teren placówki oświatowej. Wszyscy obejrzeli film 
pt. „Wtargnięcie napastnika do szkoły”, który zawiera wskazów-
ki dotyczące zachowania dyrektora i  wszystkich pracowników 
w związku z zaistnieniem sytuacji zagrażającej zdrowiu i  życiu 
ludzi, w tym zasady alarmowania o zdarzeniu oraz ogólne zasa-
dy funkcjonowania instytucji w sytuacji kryzysowej.

 
6 kwietnia - Odbył się koncert charytatywny Polskiego Czer-

wonego Krzyża, zorganizowany we współpracy z  Powiatowym 
Centrum Kultury i  Sztuki w  Ciechanowie. Miejscem koncertu 
była hala sportowa przy ul. Kraszewskiego 8 w Ciechanowie. Wy-
darzenie muzyczne poprowadził Marek Szczepański - wokalista 
zespołu ACTIVE. Gwiazdą  Główną  koncertu był  jeden z  naj-
popularniejszych  zespołów  muzycznych z  gatunku Disco Polo - 
Zespół  MIG,  wystąpił również  zespół muzyczny  CALIBRA. Nie 
zabrakło również  młodych, ciechanowskich wokalistów:  Iwony 
Abramczyk, Lidii Dzirby oraz Szymona Pogorzelskiego.  Swoim 
tańcem, wszystkich zgromadzonych oczarował zespół tanecz-
ny Mada Dance. Uzyskany dochód zostanie przeznaczony na zor-
ganizowanie półkolonii i kolonii dla dzieci z rodzin najuboższych.

13 kwietnia - Centrum Kształcenia Ustawicznego w  Cie-
chanowie podało wyniki z   egzaminów potwierdzających kwa-
lifikacje w  zawodzie. Kwalifikacyjne kursy zawodowe są formą 
zastępującą dotychczasowe zawodowe kształcenie dorosłych na 
poziomie technikum. Kurs może ukończyć każda osoba pełno-
letnia. W  sesji styczeń - luty 2016 r. absolwenci CKU uzyskali 
stuprocentowe wyniki w  zawodach: technik pojazdów samo-
chodowych, technik administracji, technik archiwista i  technik 
budownictwa. Dla zdających na kwalifikację: technik elektryk 
wynik to 81,5 proc., technik informatyk – 77,8 proc., opiekun 
medyczny 78,3 proc. Na innych kierunkach zdawalność wynio-
sła: technik rachunkowość – 60 proc., technik logistyk – 20 proc. 
Wszystkich chętnych do podniesienia swoich kwalifikacji bądź 
zmiany dotychczasowego zawodu zapraszamy po szczegółowe 
informacje do Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Koperni-
ka 7 lub pod nr tel. 23 672 25 06, www.facebook.com/CKU.Cie-
chanow, www.cku-ciechanow.pl.

BTW
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Trzynasta sesja Rady Powiatu Ciecha-
nowskiego V kadencji odbyła się 30 
marca 2016 r., w sali konferencyjnej 
budynku Starostwa Powiatowego  przy 
ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie. Wzię-
li w niej udział radni, władze powiatu, 
kierownicy i dyrektorzy powiatowych 
jednostek organizacyjnych, kierownicy 
wydziałów Starostwa Powiatowego, za-
proszeni goście i media.

Na początku sesji, radni minutą ciszy uczci-
li pamięć śp. Marka Milewskiego – radnego po-
wiatowego III, IV i V kadencji, który zmarł po 
ciężkiej chorobie.

Następnie radni rozpatrzyli sprawozda-
nia i  informacje:  z  działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w  Ciechanowie 
i  efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej w powiecie ciechanowskim  oraz re-
alizacji zadań Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o  Niepełnosprawności w  Ciecha-
nowie w  2015 (przedstawiła kierownik PCPR 
Anna Karaś); z  działalności Powiatowego 
Urzędu Pracy w  Ciechanowie w  2015 roku 
(przedstawiła dyrektor PUP Elżbieta Latko); 
Komendanta Powiatowego Policji w  Ciecha-

nowie o  stanie bezpieczeństwa na terenie po-
wiatu ciechanowskiego oraz na terenie miasta 
Ciechanów w 2015 r. (Komendant Powiatowy 
Policji mł. insp. Grzegorz Grabowski); z reali-
zacji „Programu współpracy powiatu ciecha-
nowskiego z  organizacjami pozarządowymi” 
za 2015 rok i  z  wysokości średnich wynagro-
dzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w  szkołach prowadzo-
nych przez powiat ciechanowski (sprawozdanie 

w formie pisemnej). 
Jak powiedział mediom starosta S. Mo-

rawski, takie połączenie tematów omawianych 
na jednej sesji pokazuje, jak ważne są sprawy, 
które dotykają rodziny. To pokazuje również, 
że problemów w wielu dziedzinach nie braku-
je. Dobrą wiadomością jest to, że bezrobocie 
w  powiecie spada. Nadal jest na poziomie 15 
proc., ale każdego roku się zmniejsza. Niepokoi 
dysfunkcyjność rodzin i  liczba dzieci trafiają-
cych do rodzin zastępczych. Tylko w 2015 roku 
36 dzieci z powiatu ciechanowskiego trafiło do 
opieki zastępczej. Działania policji są dobrze 
oceniane przez mieszkańców, a  garnizon cie-
chanowski należy do czołówki województwa 
w zakresie bezpieczeństwa. A w walce z wyłu-
dzeniami metodą na tzw. „wnuczka” Komenda 
Policji w Ciechanowie zajmuje pierwsze miej-
sce na Mazowszu. 

W części uchwałodawczej radni rozpatrzyli 
projekty i większością głosów podjęli uchwały 
w sprawach:

- określenia zadań z  zakresu zatrudnia-
nia i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych oraz wy-
sokości środków Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych przezna-

czonych na realizację tych zadań w  powiecie 
ciechanowskim w 2016 roku;

-  zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej powiatu ciechanowskiego;

- zmiany uchwały budżetowej powiatu cie-
chanowskiego na 2016 rok;

- likwidacji Zespołu Placówek Oświato-
wych w Ciechanowie.

Ponadto, w  porządku obrad znalazły się 
inne stały punkty obrad samorządu:

- stwierdzenie prawomocności i  otwarcie 
XIII sesji Rady Powiatu V kadencji;

- przedstawienie porządku obrad;
- przyjęcie  protokołu z  XI i XII  sesji Rady 

Powiatu;
- sprawozdanie Starosty z  działalności  

Obradowali radni 
powiatu ciechanowskiego
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Zarządu Powiatu w okresie między sesjami;
- wystąpienia przedstawicieli samorządów 

lokalnych, organizacji pozarządowych oraz in-
nych zaproszonych gości;

- interpelacje i zapytania;
- odpowiedzi na interpelacje i zapytania;
- wolne wnioski i oświadczenia radnych;
- zamknięcie obrad.
Interpelacje i  zapytania dotyczyły: niebez-

piecznego skrzyżowania ulic: Gostkowskiej i 17 
Stycznia i problemu kierujących z włączeniem 
się do ruchu w tym punkcie miasta oraz zwró-
cenie się do zarządcy drogi (wojewódzkiej) 
o zainstalowanie świateł na tym skrzyżowaniu 
(radny Adam Krzemiński) oraz braku nocnej 
pomocy weterynaryjnej w mieście (radny Sta-
nisław Kęsik). 

Odpowiadając na zapytania radnych, sta-
rosta poinformował, że w  sprawie sygnaliza-
cji zwróci się do Powiatowego Zarządu Dróg, 
a w kwestii zapewnienia opieki zwierzętom do 
Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Miłym akcentem marcowej sesji Rady Powiatu 

było wręczenie nagród pływakom z Klubu „Orka” 
za wybitne wyniki sportowe w swojej dyscyplinie. 
A otrzymali je: Adrian Krzywnicki i Oskar Jemilita. 
Dyplomy oraz nagrody (wybrane przez samych za-

wodników) wręczyli: starosta Sławomir Morawski, 
wicestarosta Andrzej Pawłowski i przewodniczący 
Rady Zbigniew Gutowski. 

BTW

Przebieg marcowej sesji Rady Powiatu
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W czwartek 14 kwietnia 2016 r. odbyły 
się uroczystości  pogrzebowe wielolet-
niego wójta gminy Opinogóra Górna Sta-
nisława Wieteski. Nabożeństwo zostało 
odprawione o godzinie 12.00 w kościele 
p.w. Matki Bożej Fatimskiej na Śmiecinie 
w Ciechanowie, gdzie mieszkał. Świąty-
nia szczelnie wypełniła się wiernymi, 
delegacjami, pocztami sztandarowymi, 
przedstawicielami instytucji, samorzą-
dów i strażakami ochotnikami. 

Po mszy świętej kondukt żałobny odpro-
wadził śp. Stanisława Wieteskę na miejsce 
wiecznego spoczynku – Cmentarz Komunal-
ny w Ciechanowie. W ostatniej drodze wójto-
wi towarzyszyli: rodzina, przyjaciele, miesz-
kańcy Ciechanowa, Opinogóry i  sąsiednich 
gmin, przedstawiciele lokalnych samorządów, 
delegacja władz powiatowych, gminnych, wo-
jewódzkich, parlamentarzyści, służby mundu-
rowe, duchowni.

Mowę pożegnalną, w  imieniu władz sa-
morządowych wygłosił starosta ciechanowski 
Sławomir Morawski, podkreślając w niej wielki 
wkład pracy wójta Wieteski i jego zaangażowa-
nie w rozwój samorządności. 

W  uroczystościach pogrzebowych wzięło 
udział wielu samorządowców: aktualnych i by-

łych radnych, przedstawicieli sołectw, pracow-
nicy samorządowi oraz strażacy ochotnicy.  

Wójt gminy Opinogóra Górna zmarł w nie-
dzielę 10 kwietnia po ciężkiej chorobie. Miał 67 
lat. Stanisław Wieteska zarządzał gminą przez 
33 lata. W latach 1983-1990 pełnił funkcję na-
czelnika gminy. Od 1990 roku był nieprzerwa-
nie jej wójtem. Za swoją pracę był wielokrotnie 
nagradzany. Został odznaczony Złotym Krzy-
żem Zasługi i Odznaką Honorową “Za zasługi 
dla Samorządu Terytorialnego”, a Rada Gminy 

Opinogóra nadała Mu w 1994 roku tytuł Ho-
norowego Obywatela Gminy Opinogóra Gór-
na. Był jednym z  najbardziej doświadczonych 
samorządowców w Polsce.

Stanisław Wieteska współpracował z  sa-
morządem powiatowym, podejmując m.in. 
wspólne inwestycje drogowe. Był aktywnym 
samorządowcem, uczestniczył w  sesjach Rady 
Powiatu.

BTW

Rodzina, samorządowcy, mieszkańcy pożegnali 
śp. Stanisława Wieteskę - wójta gminy Opinogóra Górna

Wójt Stanisław Wieteska odbierający Odznakę Honorową “Za zasługi dla Samorządu Terytorialnego”, z okazji  
25-lecia samorządności w Polsce, październik 2015, Płock, aula Liceum im. St. Małachowskiego. Foto: BTW

W szóstą rocznicę katastrofy prezy-
denckiego Tupolewa pod Smoleń-
skiem, 10 kwietnia br. w Ciechanowie 
uczczono pamięć ofiar tej katastrofy. 
W niedzielny poranek o godzinie 8.41 
na cmentarzu komunalnym w Cie-
chanowie, przed grobem zmarłej 
w tragicznym locie senator Janiny Fe-
tlińskiej, spotkali się członkowie jej ro-
dziny, przyjaciele, członkowie i sympa-
tycy PiS oraz mieszkańcy Ciechanowa. 

Pamięć śp. senator oraz 95 innych ofiar ka-
tastrofy uczczono modlitwą, której przewod-
niczył ks. prałat Eugeniusz Graczyk, dziekan 
dekanatu ciechanowskiego zachodniego, pro-
boszcz parafii św. Piotra w Ciechanowie. Potem 
nastąpiło złożenie wieńców i  zapalenie zniczy 
na grobie. Kolejnym punktem obchodów była 
msza św. o godz. 10.00 w kościele farnym, w in-
tencji zmarłych.

Przy grobie śp. Senator obecni byli: mąż - 
Włodzimierz i  syn - Bartosz. Kwiaty na grobie 
złożyli: starosta ciechanowski Sławomir Moraw-
ski, wicestarosta Andrzej Pawłowski, poseł PiS 
Robert Kołakowski, przedstawiciel posła Marka 
Jakubiaka - Roman Niesiobędzki, wiceprezy-
dent Ciechanowa Krzysztof Kacprzak, przewod-

niczący Rady Miasta Ciechanów Leszek Goź-
dziewski oraz delegacja Prawa i Sprawiedliwości 

w Ciechanowie.
BTW

Pamięci senator Janiny Fetlińskiej

Wiązankę kwiatów na grobie zmarłej senat ziemi ciechanowskiej złożyli przedstawiciele powiatu: : starosta ciecha-
nowski Sławomir Morawski i wicestarosta Andrzej Pawłowski. Foto: KRDP
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Ciechanów 
zaświecił na niebiesko... 
dla autyzmu

Z inicjatywy Stowarzyszenia AUTEN-
TYCZNI odbyły się w dniu 2 kwietnia br. 
w Ciechanowie, na Placu Jana Pawła II, 
obchody Światowego Dnia Świadomości 
Autyzmu.

Do udziału w ogólnoświatowej akcji, której 
symbolem jest kolor niebieski, do podświetlania 
na niebiesko w tym dniu budynków i instytucji, 
do założenia w  tym dniu niebieskiego akcentu 
naszej garderoby, zachęcał starosta powiatu cie-
chanowskiego Sławomir Morawski i  prezydent 
Ciechanowa, Krzysztof Kosiński. Objęli oni ho-
norowy patronat nad tym wydarzeniem.

Obchody w Ciechanowie trwały przez cały 
tydzień.

Najgłośniej i  najhuczniej było jednak  
2 kwietnia. O godz. 11.00 wyruszył spod pomni-
ka św. Piotra niebieski marsz na Plac JP II. Tam 
czekały na wszystkich występy artystów, poka-
zy taneczne, karate i  zumba. Nie zabrakło też 
rycerzy, motocyklistów, sportowców. Na dzieci 
czekały namioty edukacyjne, animacje i warsz-
taty. Wydarzenia trwały niemal cały dzień. Czas 
spędzony umilały słodkie niespodzianki. Naj-
większym zainteresowaniem cieszyła się darmo-
wa pizza i wata cukrowa. Niebieskie ciasteczka, 
przygotowane przez Zespół Szkół Rolniczych 
w  Gołotczyźnie, rozeszły się jak przysłowiowe 
świeże bułeczki.

O atrakcje artystyczne zadbały zespoły: „Pod 
fryzjerką” i „Suczysty”. Był też prawdziwy rarytas 

- koncert artystów spektaklu „Nie przejdziemy 
do historii”.

Wiele się działo tego dnia na placu JPII 
w  Ciechanowie. A  obchody Dni Świadomości 
Autyzmu nie zakończyły się 2 kwietnia.

W  ramach obchodów odbyły się również: 
projekcja filmów (Małe Kino Łydynia, PCKiSz 
oraz Fabryka Kultury Zgrzyt), bezpłatne konsul-
tacje z terapeutami, lekcje akceptacji w szkołach, 
warsztaty dla nauczycieli, spotkania i  prelekcje 
dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecz-
nej i  Centrów Pomocy Rodzinie, turniej piłki 
halowej z udziałem drużyn: księży, policjantów, 
urzędników i  dziennikarzy oraz konkurs pla-
styczny „Autystycy są wśród nas”.

Tradycyjnie też podświetlone zostały główne 
budowle miasta. Wszystko po to, by zwiększyć 
świadomość tego, czym jest autyzm.

Obok raka, cukrzycy i AIDS, autyzm uzna-
wany jest obecnie za jeden z  najpoważniejszych 
problemów zdrowotnych świata. Autyzm jest 
tajemniczym zaburzeniem trwającym całe ży-
cie. Jego objawy nie są stałe i zmieniają się wraz 
z rozwojem człowieka. Liczba osób dotkniętych 
autyzmem wciąż wzrasta. W  Polsce na każde 
100 narodzonych dzieci jedno ma autyzm.

2 kwietnia - kolor niebieski dla osób z auty-
zmem oznacza nadzieję na lepsze życie. W tym 
szczególnym dniu każdy mógł wyrazić swoją 
solidarność poprzez podświetlenie budynku na 
niebiesko” bądź dodając kolor błękitny do ubra-
nia.

Organizatorem obchodów Dnia Świado-
mości w Ciechanowie było Stowarzyszenie AU-
TENTYCZNI (www.autentyczni.org). Hono-
rowy patronat nad wydarzeniami objął starosta 
powiatu ciechanowskiego Sławomir Morawski 
oraz prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Ko-
siński.

Red.
 Obchody Dnia Autyzmu w Ciechanowie
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Jak co roku, społeczność Zespołu Szkół 
nr 1 w Ciechanowie złożyła hołd swemu 
patronowi - generałowi Józefowi Bemo-
wi. Uroczystość, która odbyła się 18 mar-
ca, miała charakter otwarty. Wzięli w niej 
udział uczniowie, pedagodzy oraz goście, 
między innymi: kierownik Wydziału Edu-
kacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa 
Powiatowego - Jolanta Obidzińska, dyrek-
torzy ciechanowskich szkół oraz przed-
stawiciele kadry naukowej Politechniki 
Białostockiej. W tym roku organizatorom 
imprezy przyświecała myśl A. Saint - Exu-
pery: ,, Aby zdobyć wielkość, człowiek 
musi tworzyć ...”. Podobna filozofia towa-
rzyszyła niegdyś Józefowi Bemowi. Teraz 
zaś wskazuje kierunki działania spadko-
biercom jego tradycji czyli uczniom Zespo-
łu Szkól nr 1. Współcześni „Bemowiacy” są 
aktywni i twórczy, starają się kształtować 
otaczającą ich rzeczywistość i czynić ją 
bardziej przychylną człowiekowi.

Program tegorocznej uroczystości okazał się 
bogaty i  różnorodny. W  obchody Dnia Patrona 
wpisała się bowiem w  tym roku ważna dla życia 
szkoły rocznica - dwudziestolecie istnienia szkol-
nej gazetki „LuzBem”. Tak długa i bogata historia 
gazetki szkolnej to ewenement na skalę krajową. 
W  redakcji „LuzBema” nieprzerwanie pracowa-
ło już kilka pokoleń nauczycieli i uczniów szkoły. 
Zgodnie z  tradycją w programie uroczystości do-
minowały jednak wątki związane z osobą patrona 
szkoły. Sylwetkę generała Bema - nie tylko patrioty, 

doskonałego stratega, ale również nietuzinkowe-
go człowieka, z właściwą sobie swadą i dowcipem 
zaprezentował nauczyciel historii Zespołu Szkół  
nr 1- Jacek Hryniewicz. Wizualizacji wygłoszo-
nych przez historyka treści służyła przygotowana 
przez uczniów prezentacja multimedialna. Najcie-
kawsze fakty z życia Józefa Bema przybliżył rów-
nież program artystyczny pod tytułem ,,Zebranie 
redakcji LuzBem. To już 20 lat”. Zamysł kompo-
zycyjny programu umożliwił niebanalne i ciekawe 
przedstawienie nie tylko wybranych elementów 
biografii Bema, ale również historii gazetki szkol-
nej. Scenariusz programu opracowała Monika Ko-
łakowska, którą w  przygotowaniu młodzieży do 
występu wspierała Grażyna Bogdan.

Obchody Dnia Patrona to doskonała okazja do 
pochwalenia się sukcesami szkoły, a jest ich niema-
ło. W 2016 roku zespół zajął 16 miejsce na Mazow-
szu, a 175 w kraju w rankingu Liderów Techników 
czasopisma „Perspektywy”. Do tego doszedł rów-
nież tytuł ,,Srebrnej Szkoły”. Uczniowie zwyciężyli 
również w kolejnej, trzeciej edycji organizowanego 
przez Fundację Dzieci i Młodzieży konkursu na in-
nowację techniczną, wspierającą obszary wiejskie. 
Tym razem największe uznanie jurorów konkur-
su uzyskał elektroniczny, świecący plecak szkolny, 
który w znacznym stopniu może poprawić bezpie-
czeństwo dzieci na drogach wiejskich. Plecak ów 
został zaprezentowany w czasie uroczystości przez 
naszych wynalazców: Bartosza Chodorowskiego, 
Mateusza Ernesta, Patryka Ryzińskiego i  Kamila 
Morawskiego z Technikum nr 1.

Kulminacyjnym punktem tegorocznych ob-
chodów Dnia Patrona było podpisanie przez Eu-

geniusza Mazińskiego dyrektora szkoły i profeso-
ra Romana Kaczyńskiego - prorektora do Spraw 
Rozwoju i  Współpracy Politechniki Białostockiej 
umowy o współpracy Zespołu Szkół nr 1 z tą wła-
śnie uczelnią. Goście z Politechniki Białostockiej:  
dr hab. Maciej Kuciej i  Magdalena Wasilewska 
przedstawili prezentację na temat Politechniki Bia-
łostockiej. Podkreślili, że uczelnia ta otwiera szero-
kie pole do działania studentom, którzy wykazują 
się samodzielnością, kreatywnością i  zmysłem 
technicznym.

Podczas uroczystości podsumowano również 
wyniki konkursów, które odbyły się w  Zespole 
Szkół nr 1, w związku z obchodami Dnia Patrona. 
Były to między innymi: konkurs literacki na do-
wolny utwór o generale Bemie, plastyczny na ka-
rykaturę lub portret naszego patrona, konkursy in-
formatyczne i rozgrywki sportowe. Na szczególną 
uwagę zasługuje jednak mający najdłuższą tradycję 
konkurs wiedzy o  generale Józefie Bemie. Celem 
konkursu jest popularyzacja wiedzy o  ,,ojczulku 
Bemie” nie tylko wśród uczniów naszej szkoły, 
ale również gimnazjalistów. Od kilku lat konkurs 
posiada charakter międzyszkolny, a  do udziału 
w  nim zapraszani są uczniowie szkól gimnazjal-
nych. W  tym roku w  konkursie zwyciężyli: Ad-
rianna Kuligowska z Gimnazjum nr 3 – I miejsce, 
Natalia Kominiarczyk z Gimnazjum w Opinogórze 
- II miejsce, Sebastian Morawski z Gimnazjum nr 
3 - III miejsce. Spośród uczniów Bema najbardziej 
gruntowną wiedzą o patronie szkoły wykazali się: 
Elżbieta Żyznowska z Technikum Logistycznego - 
I  miejsce, Karol Kowalski z  Technikum Informa-
tycznego – II miejsce i Dawid Święcki z Technikum 
Elektrycznego- III miejsce.

  Sylwia Zadrożna
 ZS nr 1 w Ciechanowie

DZIEŃ PATRONA W BEMIE

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie bardzo dobrze 
spisali się podczas tegorocznych egzaminów, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 
Zdawalność na kierunku technik informatyk w 2016 r. wyniosła 96,5 proc. (zdawalność 
na Mazowszu 59 proc.), na kierunku technik teleinformatyk to 87,6 proc. (na Mazowszu 
wyniosła 67 proc.), a na kierunku technik elektryk zdawalność w szkole była stuprocento-
wa ( na Mazowszu 92 proc.). Gratulujemy uczniom doskonałych wyników z przedmiotów 
zawodowych i życzymy takich samych wyników na maturze.

Red.Przebieg uroczystych obchodów Dnia Patrona 
w ZS nr 1 w Ciechanowie
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W pierwszy dzień wiosny nad Łydynią 
odbyła się ciechanowska edycja, już szes-
nasta z kolei, Światowego Dnia Poezji. 
Święto to (World Poetry Day) ustanowi-
ło w 1999 roku UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Orga-
nization) właśnie na pierwszy dzień wio-
sny, 21 marca - w celu promocji poezji: jej 
pisania, czytania, publikowania, naucza-
nia, upowszechniania. 

Światowy Dzień Poezji nad Łydynią jest orga-
nizowany od początku przez Związek Literatów na 
Mazowszu (ZLM) oraz Powiatowe Centrum Kul-
tury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie 
(PCKiSz). W tym roku ciechanowska edycja tego 
święta odbywała się po raz pierwszy pod hasłem 
„Poezja terapią jest”. Stąd w poniedziałek, 21 marca 
2016 r., poeci spotkali się z mieszkańcami dwóch 
Domów Pomocy Społecznej: „Kombatant” oraz 
przy ulicy Kruczej, a także w jednej z placówek gm. 
Krasne (wszyscy byli współorganizatorami tego 
święta). Poza literatamiz Płn. Mazowsza zapro-
szono także innych: Wandę Gołębiewską i  Lesz-

ka Skierskiego z  Płocka, Wiesława Zielińskiego 
z  Rzeszowa oraz Lama Quang My z  Wietnamu. 
Swoje wiersze zaprezentowali oni także później - 
na wieczorze poetycko-muzycznym w  Kawiarni 
Artystycznej PCKiSz, tuż przed rozstrzygnięciem 
dorocznego konkursu na najlepszą książkę roku 
napisaną przez członka ZLM „Złote Pióro”.

Przewodniczącym Jury „Złotego Pióra”, był 
w tym roku Juliusz Erazm Bolek z Warszawy któ-
ry wraz z czworgiem jurorów z Mazowsza: Sta-
nisławem Kęsikiem (poetą z Ciechanowa, człon-
kiem zarządu ZLM), ks. Krzysztofem Jończykiem 
(poetą, dyrektorem KRDP); Ewą Krysiewicz 
(polonistką w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie) 
oraz Krzysztofem Kowalskim (dziennikarzem 
„TC”) nominowali do tej nagrody – spośród dzie-
sięciu książek wydanych w 2015 roku – trzy książ-
ki literatów z ZLM: „Młyn nad Wkrą” Ryszarda 

Tarwackiego (proza), „Wiersze o zakrwawionym 
niebie” Igora Kantorowskiego (zbiór poezji) oraz 
„Modlę się polskiego zboża łanem” Stefana Choj-
nowskiego (tom poetycko-prozatorski). 

 Po laudacji przewodniczącego Jury „Złotego 
Pióra” Juliusza Erazma Bolka, który podkreślił, 
że wybór był niezwykle trudny, prezes ZLM i dy-
rektor PCKiSz dr Teresa Kaczorowska wręczyła 
mosiężną statuetkę „Złote Pióro” Ryszardowi 
Tarwackiemu, poecie, eseiście i prozaikowi z Joń-
ca w pow. płońskim.

Warto przypomnieć, że „Złote Pióro” otrzy-
mali wcześniej, kolejno: Teresa Kaczorowska 
(2003), Alfred Borkowski (2004), Teresa Kaczo-
rowska (2005), Hanna Jolanta Wiśniewska (2006), 
Igor Kantorowski (2007), Józef Pless (2008), Tere-
sa Kaczorowska (2009), Igor Kantorowski (2010), 
Barbara Krajewska (2011), Stefan Chojnowski 
(2012), Bożena Parzuchowska (2013), Jerzy Sta-
nisław Czajkowski (2014).  

Po rozstrzygnięciu XIII Konkursu na Książkę’ 
2015 Związku Literatów  na Mazowszu, prowa-
dząca wieczór Teresa Kaczorowska, zaprosiła na 
niezwykle wzruszający spektakl poetycko-mu-
zyczny „Potyczki romantyczne”, w  wykonaniu 
uczniów I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechano-
wie, wyreżyserowaną przez polonistę tej szkoły 
Marka Rutkowskiego 

Każdy, kto gościł tego wieczoru w  Kawiar-
ni Artystycznej wychodził uniesiony artyzmem, 
magią i kunsztem poezji, muzyki, spotkania. 
World Poetry Day spełnił więc nad Łydynią,  
21 marca 2016, swoją rolę…

Red.

Poeci podczas obchodów Światowego Dnia 
Poezji UNESCO gościli w  DPS „Kombatant”.  
Ryszard Tarwacki pisarz z Jońca (nagrodzony „Zło-
tym Piórem” za najlepsza książkę, członek ZLnM) 
oraz Wiesław Zieliński poeta i dziennikarz z Rzeszo-
wa (autor kilkunastu książek poetyckich) opowiadali 
mieszkańcom o swojej pracy twórczej i prezentowali 
fragmenty utworów. Spotkanie miało charakter po-
etyckiego dialogu oraz improwizowanych potyczek 
pisarskich. Taka forma prezentacji bardzo podobała 
się mieszkańcom DPS „Kombatant”, którzy też sami 
podejmują próby poetyckie i prezentują je w miej-
scowej gazecie „Echo Kombatanta”. 

Red.

W miłych progach Kombatanta

Spotkanie literackie w DPS „Kombatant” w Ciechanowie
Foto. archiwum DPS Kombatant

Spotkanie twórców w Kawiarni Artystycznej PCKiSz. Foto: K. Kosmala
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Od końca marca br.  realizowany jest program polityki zdro-
wotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców  w Szkole Rodze-
nia”. Realizatorem programu, wybranym w drodze konkursu 
ofert, jest Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechano-
wie.  Program skierowany jest do kobiet ciężarnych od 26 
tygodnia ciąży (w szczególności do kobiet będących po raz 
pierwszy w ciąży) zamieszkałych na terenie powiatu ciecha-
nowskiego oraz ich współmałżonków, partnerów.

Celem programu jest zwiększenie wiedzy przyszłych rodziców z za-
kresu ciąży, porodu i  połogu, a  także opieki nad noworodkiem/ nie-
mowlęciem. W  ramach programu prowadzone są  zajęcia edukacyjne 
(teoretyczne  i praktyczne). Jeden cykl obejmuje osiem spotkań dwugo-
dzinnych. Zajęcia odbywają się w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódz-
kim w Ciechanowie  przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 we wtorki 
lub czwartki   w godzinach 17.00 - 19.00. 

Uczestnictwo w  programie jest bezpłatne. Warunkiem udziału 
w programie jest przedstawienie zaświadczenia od lekarza prowadzące-

go ciążę o braku przeciwwskazań do udziału w ćwiczeniach prowadzo-
nych w ramach Szkoły Rodzenia (zaświadczenie powinno być wydane 
nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem zajęć).   

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości udziału w  zajęciach 
edukacyjnych w Szkole Rodzenia można uzyskać pod numerem telefonu  
501 730 935 lub 23 673 03 15. Pełna informacja o Szkole Rodzenia  znaj-
duje się na stronie www.szkolarodzeniaciechanow.pl. 

BTW.

Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia

Starsza położna Anna Karwowska, prowadząca Szkołę Rodzenia 
w ciechanowskim szpitalu

w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema 
w Ciechanowie w zawodach:

- technik elektryk
- technik energetyk
- technik informatyk
- technik teleinformatyk
- technik cyfrowych procesów graficznych
- technik logistyk

w Zespole Szkół nr 2 im. Adama 
Mickiewicza w Ciechanowie w zawodach:

- technik ekonomista
- technik żywienia i usług 
   gastronomicznych
- technik hotelarstwa
- technik kelner
- technik spedytor

w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława 
Staszica w Ciechanowie w zawodach:

- technik pojazdów samochodowych
- technik mechatronik
- technik mechanik

w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława 
Płoskiego w Ciechanowie w zawodach:

- technik budownictwa
- technik organizacji reklamy
- technik geodeta
- technik ochrony środowiska.

Dysponujemy także 120 miejscami w za-
sadniczych szkołach zawodowych w klasach 
wielozawodowych oraz w zawodach: mechanik 
pojazdów samochodowych, mechanik motocy-

klowy – Zespół Szkół nr 3 i monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie – 
Zespół Szkół Technicznych.

Posiadamy świetnie wyposażone pracow-
nie do nauki zawodu oraz bardzo dobrze przy-
gotowaną kadrę pedagogiczną.

Nasza oferta pozwala na zdobycie rzetelnej 
wiedzy i umiejętności poszukiwanych na ryn-
ku pracy.

Dla osób zamiejscowych przygotowaliśmy 
miejsca noclegowe w Internacie przy Zespole 
Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciecha-
nowie, ul. Orylska 9.

Szczegółowe informacje o ofercie zawarte 
są na stronie internetowej Starostwa Powiato-
wego w Ciechanowie.

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego przedstawia tegoroczną ofertę edukacyjną adresowaną 
do absolwentów gimnazjów. Przygotowaliśmy 870 miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych, 

z tego 390 w liceach ogólnokształcących i 360 miejsc w technikach:
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Jazda na rowerze w ostatnich latach 
stała się jednym z najbardziej popu-
larnych sportów. W miastach oraz poza 
nimi powstają liczne ścieżki rowerowe, 
z których korzystają tysiące osób. Ro-
werzysta - jako uczestnik ruchu drogo-
wego powinien znać podstawowy akt 
prawny dotyczący ruchu drogowego - 
czyli Prawo o ruchu Drogowym, potocz-
nie nazywany Kodeksem Drogowym.

Zasady ruchu drogowego obowiązujące 
rowerzystów

Rower przejeżdżający przez jezdnię
Zgodnie z przepisami kierowca musi zacho-

wać szczególną ostrożność przy zbliżaniu się do 
przejazdu dla rowerzystów. Oczywiście tak, jak 
dotychczas powinien ustępować pierwszeń-
stwa rowerom przejeżdżającym przez przejazd.

Kierowca skręcający w  drogę poprzeczną 
ma pierwszeństwo, przed rowerzystą przejeż-
dżającym przez jezdnię, z  wyjątkiem sytuacji, 
gdy rowerzysta znajduje się na wyznaczonym 
przejeździe.

 Jazda rowerzysty po poboczu
Wyjazd rowerzysty z  drogi rowerowej na 

pobocze jest włączaniem się do ruchu. Dlatego 
wyjeżdżając na pobocze rowerzysta musi za-
chować szczególną ostrożność i ustąpić pierw-
szeństwa innym uczestnikom ruchu poruszają-
cym się po poboczu.

Zasady korzystania z drogi przez rowerzystę
Rowerzysta ma obowiązek korzystać z  ist-

niejącej drogi dla rowerów lub drogi dla rowe-
rów i pieszych. Gdy nie ma drogi dla rowerów, 
wówczas rowerzysta powinien w  pierwszej 
kolejności korzystać z  pobocza, jednocześnie 

pamiętając o  wciąż obowiązującej zasadzie 
nakazującej zrezygnować z  jazdy poboczem, 
o ile jazda rowerem utrudniłaby poruszanie się 
pieszych lub gdy pobocze nie nadaje się do jaz-
dy. Dopiero w ostateczności, gdy nie ma drogi 
rowerowej i  gdy rowerzysta nie może skorzy-
stać z  pobocza (ze względu na jego brak lub 
ze względu na stojące na nim pojazdy) możli-
wa jest jazda prawą stroną jezdni. Oczywiście 
kierujący rowerem powinien jechać możliwie 
blisko prawej krawędzi jezdni, a w przypadku, 
gdy jedzie więcej niż jeden rower, powinny one 
poruszać się jeden za drugim. 

Rowerzystę obowiązuje zakaz przejeżdża-
nia przez przejście dla pieszych.

Jazda rowerem po chodniku
Rowerzysta może wyjątkowo skorzystać 

z chodnika, gdy: opiekuje się on osobą w wie-
ku do 10 lat kierującą rowerem; dozwolona 
prędkość dla pojazdów na jezdni przekracza 50 
km/h, szerokość chodnika wynosi co najmniej 
2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów; 
warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu 
rowerzysty na jezdni (silny wiatr, ulewa, śnieg, 
gołoledź, gęsta mgła).

Jadąc po chodniku, rowerzysta powinien 
jechać powoli, zachowywać szczególną ostroż-
ność i ustępować miejsca pieszym, czyli usuwać 
się z ich drogi zapewniając im swobodę korzy-
stania z chodnika.

Wspólna jazda rowerami osoby dorosłej 
z dzieckiem

Osoby dorosłe mogą wybrać się na prze-
jażdżkę rowerową z  dzieckiem poniżej 10 lat. 
Opiekun dziecka może poruszać się wraz z nim 
po chodniku, jadąc powoli i ustępując miejsca 
pieszym. W razie braku chodnika może jechać 
poboczem. Wyjątkowo, gdy nie ma możliwości 

korzystania z  chodnika lub pobocza, opiekun 
i jadące wraz z nim dziecko mogą jechać jezd-
nią po jej lewej stronie (co umożliwi obserwację 
nadjeżdżających pojazdów, którym rowerzyści 
powinni ustąpić miejsca - usunąć się z ich toru 
jazdy). Opiekun i dziecko powinni jechać jeden 
za drugim jak najbliżej krawędzi jezdni (osoba 
dorosła najlepiej tuż za dzieckiem tak, aby po-
zostawało ono pod jej kontrolą).

Można oznakować swój rower!
Komenda Powiatowa Policji w  Ciechano-

wie zachęca wszystkich właścicieli jednośladów 
do znakowania rowerów. Procedura polega na 
wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu 
„engrawer”, oznaczenia oraz wydaniu właści-
cielowi tzw. „dowodu rejestracyjnego” jako po-
świadczenia rejestracji pojazdu w bazie danych 
Policji. Policjanci znakują rowery w  każdy 
czwartek w godz. od 10.00 do 15.00 w ciecha-
nowskiej komendzie.

Oznaczenie roweru zostaje naniesione na 
ramie roweru w widocznym miejscu. Podczas 
znakowania wypełniana jest karta identyfika-
cyjna, która jest przechowywana w  jednostce 
policji. Właściciel roweru otrzymuje dowód 
identyfikacyjny. Znakowanie jest bezpłatne. 
Aby oznakować rower, wystarczy mieć przy 
sobie dokument tożsamości. Jeżeli posiadamy 
kartę gwarancyjną od roweru, również prosimy 
o jej zabranie ze sobą. Policja będzie dyspono-
wać bazą zawierającą dane osób, które zdecy-
dowały się oznakować swoje rowery. Dzięki 
temu w  przypadku ich ewentualnej kradzieży 
i późniejszego odzyskania, możliwa będzie bły-
skawiczna identyfikacja właściciela.

Przygotowała podkom. Jolanta Bym
 rzecznik prasowy Komendy Powiatowej 

Policji w Ciechanowie

Poradnik rowerzysty i kierowcy. 
Jak bezpiecznie wyjechać na drogę
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Ósme Subregionalne Targi Edukacji 
i Pracy otworzył starosta ciechanowski 
Sławomir Morawski, który podkreślił, 
iż celem imprezy jest pomoc młodzieży 
w podjęciu decyzji, dotyczącej wybo-
ru kierunku kształcenia oraz w przy-
szłości podjęcie zatrudnienia. Miłego 
i owocnego pobytu na Targach, życzyli 
uczestnikom także: Elżbieta Szymanik 
zastępca dyrektora Mazowieckiej Jed-
nostki Wdrażania Programów Unijnych 
w Warszawie, Wiesława Krawczyk wi-
ceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego oraz Rafał Woź-
nowski kierownik delegatury Urzędu 
Marszałkowskiego w Ciechanowie.

Wśród gości, którzy odwiedzili ekspo-
zycję byli przedstawiciele Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, 
Urzędu Marszałkowskiego, władz miasta, 
powiatowych urzędów pracy z sąsiednich 
powiatów, Mazowieckiej Izby Gospodarczej, 
przedstawiciele służb mundurowych, insty-
tucji zajmujących się poradnictwem oraz 
szkoleniami, instytucji powiatowych i szkół 
z całego powiatu ciechanowskiego.

Imprezą towarzyszącą tegorocznej pre-
zentacji edukacyjnej były warsztaty dla 
młodzieży. Różnorodna tematyka zajęć za-
chęcała młodzież do aktywnego udziału. 
Przygotowano zajęcia w 3 grupach ćwicze-
niowych: I grupa „Przedsiębiorczość w teo-
rii i praktyce”, prowadzący - przedstawiciel 
Mazowieckiej Izby Gospodarczej (uczestni-
cy - młodzież z Zespołu Szkół Nr 2 im. Ada-
ma Mickiewicza w Ciechanowie i z Zespołu 
Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciecha-
nowie); II grupa – „Sztuka autoprezentacji”, 
prowadzący – pracownicy Poradni Psycho-
logiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie 
(uczestnicy - młodzież z Zespołu Szkół Nr 
1 im. Generała Józefa Bema w Ciechanowie 
i z Zespołu Szkół Technicznych im. Stani-
sława Płoskiego w Ciechanowie); III grupa 
– „Kwestionariusz Zainteresowań Zawodo-
wych”, prowadzący – pracownicy Centrum 
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ciecha-
nowie (uczestnicy - młodzież z LO im. Zyg-
munta Krasińskiego w Ciechanowie).

Organizatorzy zadbali o bezpieczeń-
stwo uczestników Targów. Obecni byli 
policjanci z Komendy Powiatowej Policji, 
strażacy z Komendy Państwowej Straży Po-
żarnej oraz ratownicy medyczni ze Szpitala 
Wojewódzkiego w Ciechanowie. Podczas 
całej imprezy prezentowane były komuni-
katy reklamowe wystawców, które przygo-
towało Katolickie Radio Diecezji Płockiej, 
a o wiosenny wystrój sceny zadbała Szkół-

ka Drzew i Krzewów Ozdobnych Państwa 
Szmitów z Pęchcina. Zadbano także o po-
siłek dla wszystkich uczestników. Wojsko-
wą grochówkę przygotowali mundurowi 
z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Cie-
chanowie, a gotował ją ponoć osobiście kpt. 
Marcin Dominiak. Przed budynkiem hali, 
uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 w Ciecha-
nowie prezentowali pokazowe jazdy carda-
mi własnej konstrukcji oraz motocyklami. 
Oprawę techniczną imprezy przygotowało 
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Cie-
chanowie.

Barbara Tokarska-Wójciak 

Patronatem medialnym VIII Targi Edukacji i Pracy objęły:
Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Tygodnik Ciechanowski, Tygodnik Ilustrowany, Tygodnik 
Czas Ciechanowa, Puls, Dzień Dobry Ciechanów, Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów i Sa-
morządowiec Powiatu Ciechanowskiego, portale - CiechTivi, CiechanowInaczej, Ciechano-
wOnline, 06-400.pl.

VIII SUBREGIONALNE 
TARGI EDUKACJI I PRACY
odbywały się pod patronatem

Sławomira Morawskiego 
Starosty Ciechanowskiego

oraz honorowym patronatem 
Adama Struzika

Marszałka Województwa Mazowieckiego

Rekordowa liczba wystawców na
VIII Subregionalnych Targach Edukacji i Pracy 2016

Zainteresowanie 
tegorocznymi targami 
świadczy o potrzebie  

i konieczności kontynuacji 
analogicznych 

przedsięwzięć w latach 
kolejnych.

Nie zabrakło atrakcji: 

pokazów umiejętności 

praktycznych uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, występy 

artystyczne młodzieży 

oraz prezentacje służb 

mundurowych. 

Różnorodność działań realizowanych w trakcie targów pozytywnie wpłynęła na całość przedsięwzięcia, każdy odwiedzający mógł znaleźć dla siebie ciekawą ofertę. 

Udział w targach umożliwił 

nawiązanie kontaktów 

osób bezrobotnych 

z pracodawcami, którzy 

prowadzą wstępne rozmowy 

w sprawie zatrudnienia.

Wystawcy dołożyli wszelkich 

starań, aby ciekawie 

przygotować swoje stoiska 

ekspozycyjne i w sposób 

interesujący zaprezentować 

ofertę.

Młodzież odwiedzająca 
targi chętnie korzystała 

z materiałów informacyjnych 
dotyczących kształcenia 

i zatrudnienia, w tym między 
innymi  ulotek, broszur, 

folderów. 
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