Ferie Wychowanków Powiatowego Domu
Dzieci w Szczutowie
Ferie zimowe minęły szybko, za szybko. Niektórzy spośród nas odbywali
praktyki szkolne, część osób odwiedziła swoich bliskich.
Jednak wszystko dobre, co się dobrze kończy. Ostatnie dni ferii spędziliśmy
na trzydniowym pobycie w Krakowie. Dzięki hojności sponsorów mieliśmy okazję
poznać wiele zabytków pięknego miasta, jakim jest Kraków. Relaksowaliśmy się
w aqaparku, jak również zwiedziliśmy kopalnię soli w Wieliczce. Teraz
wypoczęci i zadowoleni możemy wrócić do szkolnych zajęć.
Nina Gąsiorowska

OSTRZEŻENIE Nr 12 – IMGW
Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW – PIB w Warszawie.
OSTRZEŻENIE Nr 12
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od godz. 02:00 dnia 24.02.2017 do godz. 16:00 dnia 24.02.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od
25 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na południu,
najniższe na północy województwa.
Dyżurny synoptyk: Szymon Ogórek
Godzina i data wydania: godz. 13:16 dnia 23.02.2017

WCZK MUW /-/ Piotr Staniewski

Komunikat Państwowej Agencji
Atomistyki
W związku z medialnymi informacjami dotyczącymi radioaktywnego jodu
występującego w powietrzu na terenie Europy przekazujemy komunikat Polskiej
Agencji Atomistyki.
Komunikat dot. informacji IRSN na temat wykrycia obecności śladowych ilości
jodu-131 na terenie Europy
W nawiązaniu do informacji opublikowanej przez francuski Instytut ochrony
radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego (IRSN – L’Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), uprzejmie informujemy, że śladowe
ilości izotopu jodu-131 wykryte w okresie 9-16 stycznia br. (ponad miesiąc
temu) na terenie Polski nie stanowiły żadnego zagrożenia dla ludzi i
środowiska.
info:
http://www.paa.gov.pl/aktualnosc-266-komunikat_dot_informacji_irsn_na_temat.h
tml
Państwowa Agencja Atomistyki

W poszukiwaniu oznak wiosny – OFERTA
MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
Z łąk i parków coraz częściej dobiega śpiew ptaków, na drzewach widać
pierwsze nieśmiałe zawiązki liści, rozpoczęła się wędrówka gęsi. Przyroda
coraz wyraźniej przygotowuje się na pożegnanie zimy, choć kalendarzowa wiosna
zawita dopiero 21 marca.
A na poszukiwanie oznak wiosny Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zaprasza do
skansenu, gdzie przyrodę budzącą się do życia po zimowym uśpieniu obserwować
można w pełnej okazałości. Przez cały marzec i kwiecień grupy zorganizowane
(liczące min. 15 osób) mogą zarezerwować pakiet „Zwyczaje wiosenne na
Mazowszu”, który gwarantuje moc wyjątkowych atrakcji. Na uwagę zasługuje
niewątpliwie promocyjna cena pakietu, która wynosi 18 zł od osoby. W cenę
wliczony jest wstęp na teren skansenu, projekcja prezentacji multimedialnej
„Zwyczaje i obrzędy wiosenne na Mazowszu”, zajęcia manualne, przejażdżka
wozem, zwiedzanie wystawy „Wielkanoc na Mazowszu” oraz ognisko. Prezentacja

przybliży dawne tradycje i bogatą obrzędowość najważniejszych świąt w
kalendarzu chrześcijańskim. W przypadku zajęć manualnych uczestnicy sami
wybiorą, czy wykonają palmę wielkanocną i pisankę czy oryginalnie ozdobią
kartę świąteczną. W wiosennym programie nie będzie mogło zabraknąć zwiedzania
ekspozycji z przewodnikiem. W marcu i kwietniu wnętrza zabytkowych obiektów
odsłonią barwny świat Wielkanocy sprzed ponad stu lat. Wykonywanie
wielkanocnych palm, barwienie jaj, typowe wielkanocne potrawy, a nawet
praktykowane dawniej zabawy wiejskie – chodzenie po wykupie z kogutkiem i
gaikiem, to tylko niektóre obrzędy z bogatego arsenału tradycji
wielkanocnych. Wielu emocji dostarczy z pewnością przejażdżka wozem
zaprzężonym w konie, a ognisko umożliwi upieczenie kiełbasek. Reasumując,
program wiosenny w naturalny sposób połączy pobyt na świeżym powietrzu z
poznawaniem dawnych tradycji wielkanocnych i zajęciami manualnymi. Zachęcamy
zatem do dokonania rezerwacji pakietu wiosennego i przekonania się, że
połączenie zajęć warsztatowych ze zwiedzaniem i integracją przy ognisku to
bardzo atrakcyjna forma spędzenia czasu. Każdy uczestnik programu „Zwyczaje
wiosenne na Mazowszu” powróci do domu nie tylko z wachlarzem wrażeń i
wspomnień, ale także z wykonaną własnoręcznie palmą i pisanką lub kartą
świąteczną.
Wielkanocne pokazy proponuje także ratusz zachęcając do udziału w pokazach
wykonywania palm i pisanek. Zajęcia poświęcone są tradycjom wielkanocnym:
przybliżają zapomniane już dziś obrzędy i zwyczaje towarzyszące tym radosnym
świętom.
Łączą prezentację multimedialną „Wielkanoc na Mazowszu” z zajęciami
praktycznymi, na które składają się: pokaz zdobienia jajek woskiem oraz
samodzielne wykonanie palmy i pisanki przez uczestników zajęć.
Podobnie jak w wypadku wiosennego programu w skansenie – wykonaną przez
siebie palmę i pisankę uczestnicy zabierają do domu. Koszt udziału w
zajęciach wynosi 6 zł od osoby.
Aby wziąć udział w programie „Zwyczaje wiosenne na Mazowszu” realizowanym w
skansenie, wystarczy dokonać rezerwacji:
skansen – nr tel. 24 275
rezerwacje@mwmskansen.pl
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Rezerwacje pokazów wykonania palm i pisanek wielkanocnych przyjmuje ratusz:
ratusz – nr tel. 24 275 28 26, e-mail: ratusz@mwmskansen.pl
Program edukacyjny „ZWYCZAJE WIOSENNE NA MAZOWSZU”
Wariant I:
Czas trwania: ok. 4 godzin
Liczba osób: max 45
Cena – 18 zł/osoba

Skład programu:
Wstęp na teren skansenu
Pokaz wykonania palmy wielkanocnej i pisanki*
Projekcja prezentacji multimedialnej „Zwyczaje i obrzędy wiosenne na
Mazowszu”
Przejazd wozem po terenie ekspozycji
Zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem
Ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek**
* Prosimy, aby na pokaz wykonania pisanki każdy uczestnik miał 1 ugotowane
jajko
** Kiełbaski można dostarczyć we własnym zakresie lub zamówić telefonicznie w
skansenowskiej karczmie(na kilka dni przed planowanym przyjazdem). Kontakt:
603 063 545
Wariant II:
Czas trwania: ok. 4 godzin
Liczba osób: max 45
Cena – 18 zł/osoba
Skład programu:
Wstęp na teren skansenu
Warsztaty zdobienia karty wielkanocnej
Projekcja prezentacji multimedialnej „Zwyczaje i obrzędy wiosenne na
Mazowszu”
Przejazd wozem po terenie ekspozycji
Zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem
Ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek*
* Kiełbaski można dostarczyć we własnym zakresie lub zamówić telefonicznie w
skansenowskiej karczmie (na kilka dni przed planowanym przyjazdem. Kontakt:
603 063 545
Agnieszka Jezierska – Chalicka

Ogłoszenie – Krajowej Izby
Gospodarczej w Warszawie
Na prośbę Krajowej Izby Gospodarczej zamieszczamy zaproszenie dla
przedsiębiorców na Spotkania Edukacyjne organizowane w ramach realizacji II
EDYCJI Projektu INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ Laboratorium Funduszy Europejskich
2014-2020.
Celem spotkań jest przekazanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej skorzystania
z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 między innymi poprzez wskazanie
obszarów wsparcia właściwych dla przedsiębiorców, zgodnych z katalogiem
programów operacyjnych wchodzących w skład oferty Funduszy Europejskich na
lata 2014 – 2020 oraz wskazanie ogólnych zasad dotyczących poziomów
dofinansowania, limitów, przepisów dotyczących pomocy de minimis oraz innych
rodzajów pomocy zgodnych.
08.03.2017 – RADOM Hotel i Restauracja Astor, ul. Chorzowska 1,
09.03.2017 – WARSZAWA – Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4
Pełna lista lokalizacji szkoleń na terenie województw znajduje się na
stronie: Laboratorium.kia.pl
Udział w spotkaniach jest bezpłatny Materiały edukacyjne dostępne na miejscu
Więcej informacji na stronie: Laboratorium.kia.pl oraz pod nr tel.: 22 630 96
87; 22 630 96 68.
Projekt jest realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez
Ministerstwo Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

AKCJA „KOLEJĄ DO KULTURY”
Zachęcam do wzięcia udziały w akcji promocyjnej „Koleją do Kultury”.
Na podstawie biletu na przejazd pociągiem Kolei Mazowieckich można uzyskać
wysokie rabaty w jednej z partnerskich instytucji kultury:
1. Teatr Polski w Warszawie: -15% na bilety normalne oraz ulgowe.
2. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie: z biletem KM wejście bezpłatne.

3. Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie: bilet normalny w cenie biletu
ulgowego.
4. Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu: każdy bilet w cenie 6 zł.
5. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku: na spektakle własne
bilet normalny w cenie ulgowego.
6. Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach: -40% na
bilet normalny
7. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu: bilety normalne i ulgowe do -20%.
8. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza wraz z filiami: -50% na bilet
normalny i ulgowy.
9. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu: każdy
bilet na wystawy w cenie 3 zł.
10. Muzeum Niepodległości w Warszawie wraz z filiami: bilet normalny w cenie
ulgowego.
11. Stacja Muzeum w Warszawie wraz z filią – Muzeum Kolei Wąskotorowej w
Sochaczewie: bilet normalny w cenie ulgowego.
12. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie: – 20% na wszystkie bilety.
13. Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej: bilet normalny w cenie
ulgowego.
Rabat obowiązuje w ciągu 30 dni od upływu terminu ważności biletu i dotyczy
wszystkich biletów – zarówno tradycyjnych (kupionych w kasie biletowej lub u
kierownika pociągu), zakodowanych na Karcie Mazowieckiej, jak i zakupionych
za pomocą systemu SkyCash. W dwóch ostatnich przypadkach należy zachować
potwierdzenie zakupu biletu. Podstawą do skorzystania z oferowanych zniżek
może być każdy rodzaj biletu – jednorazowy, okresowy, czy też zakupiony w
ofercie specjalnej, jak np. na pociągi „Dragon” i „Słoneczny”. Listę
partnerów oraz regulamin akcji można znaleźć na stronie internetowej
www.dokultury.mazowieckie.com.pl.
Gorąco zachęcam do wybrania się w ekologiczną podróż pociągami Kolei
Mazowieckich wprost do partnerskich instytucji kultury, gdzie czekają na
Państwa niezapomniane wrażenia.
Dariusz Grajda
Członek Zarządu Kolei Mazowieckich

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie
o Nauce” (MoN)
15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie
rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”.
Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line
wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za
pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13
kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową.
Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy
regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie
internetowej Fundacji 14 czerwca 2017 roku.
Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów,
którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i
zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na
jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł
netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów
współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na
stronie www.efc.edu.pl).
W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia
oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki,
finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i
wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i
windsurfingowe.
Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia!

Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z 23 stycznia 2017 r. o
podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.

poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.),
zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego:
uchwały nr 196/16 z 21 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Mazowieckiego, dotyczącej również sporządzenia projektu Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka
Wojewódzkiego Warszawy, stanowiącego część Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
Wnioski do sporządzanego dokumentu w formie pisemnej albo za pomocą
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, w tym wnioski w postaci graficznej, należy składać
do:
Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1
00-301 Warszawa
lub na adres e-mail: zmianaplanu@mbpr.pl
w terminie do 31 lipca 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię albo nazwę, adres wnioskodawcy oraz
przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Marszałek Województwa
Mazowieckiego.
info:
http://www.mazovia.pl/komunikaty–konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2408,ob
wieszczenie-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego-z-23-stycznia-2017-r-opodjeciu-uchwaly-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-planuzagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-.html

Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku
Na prośbę Rady Powiatu w Otwocku zamieszczamy stanowisko w sprawie
poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Stanowisko

Odprawa Roczna Powiatowej Policji w
Sierpcu
We wtorek 7 lutego 2017 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji
w Sierpcu przy ulicy Kilińskiego 24C odbyła się odprawa służbowa z udziałem
Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu mł.insp.
Mirosława Jedynaka, będąca podsumowaniem realizacji ustawowych zadań
sierpeckiej Policji w 2016 roku.

W odprawie oprócz kadry kierowniczej sierpeckiej komendy wzięli
również udział zaproszeni goście: Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Burmistrz
Miasta Sierpca Jarosław Perzyński, Wójtowie Dariusz Kalkowski, Jan Sugajski,
Dariusz Franczak, Krzysztof Korpoliński, Andrzej Twardowski, Zbigniew
Tomaszewski, a także Prokurator Rejonowy w Sierpcu Grzegorz Jędrzejewski oraz
Kapelan sierpeckich policjantów ksiądz proboszcz Krzysztof Zakrzewski.
Rozpoczynając odprawę służbową Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu
podinsp. Mariusz Kryszkowski powitał przybyłych gości i policjantów.
Komendant podziękował przedstawicielom samorządów i prokuratury za dobrą
współpracę i wspólny wysiłek podjęty na rzecz poprawy bezpieczeństwa na
terenie powiatu sierpeckiego. Podkreślił, że wysoki poziom realizacji
ustawowych zadań oraz wysoki poziom wykrywalności jest wynikiem pracy
wszystkich funkcjonariuszy.
Szczegółowego omówienia osiągniętych wyników dokonali kolejno: w
zakresie działań prewencyjnych p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji st.asp.
Jacek Kłosiński, w zakresie działań ruchu drogowego Naczelnik Wydziału Ruchu
Drogowego podinsp. Zbigniew Czachorowski oraz w zakresie pracy dochodzeniowośledczej i operacyjno-rozpoznawczej Naczelnik Wydziału Kryminalnego asp.szt.
Dariusz Wojda.
Sumienna praca wszystkich wydziałów zapewniła sierpeckiej komendzie
II miejsce w garnizonie mazowieckim w zakresie wykrywalności przestępstw w
2016 roku.
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu mł.insp.
Mirosław Jedynak zwracając się do policjantów wyraził uznanie za ich wysoki
poziom realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Komendant
podkreślił, że wysoka pozycja komendy
to również zasługa wsparcia i
przychylności ze strony przedstawicieli samorządu powiatu sierpeckiego, jak
również pracy sierpeckich prokuratorów.
W dalszej części podsumowania roku głos zabrali kolejno Starosta
Sierpecki Jan Laskowski oraz Prokurator Rejonowy w Sierpcu Grzegorz
Jędrzejewski. Odnosząc się do uzyskanych wyników przemawiający wskazywali na

owocną współpracę oraz przedstawili swoje spostrzeżenia w zakresie poprawy
bezpieczeństwa publicznego na bieżący rok.
info:
http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wse/informacje/aktualnosci/3994,Odprawasluzbowa-z-udzialem-Zastepcy-Komendanta-Wojewodzkiego-Policji-z-siedziba.html

„LO Kadet – bieg po wiedzę”
Nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka
Sucharskiego w Sierpcu zaproponowali gimnazjalistom z powiatu sierpeckiego
walentynkowy turniej pt. „LO Kadet – bieg po wiedzę”.
Adresatami konkursu były 6-osobowe drużyny gimnazjalistów wyłonione przez
szkoły macierzyste według następującej zasady: w każdym zespole znalazł się
wyróżniający się polonista, wybitny historyk, dobry matematyk, biegły
językowiec, świetny geograf i uczeń znający tajniki biologii. Każdy z
zawodników w odpowiednim momencie został kapitanem swojej drużyny.
Celem konkursu była integracja środowiska gimnazjalistów i licealistów,
propagowanie wiedzy z zakresu języka polskiego, historii, języków obcych,
matematyki, geografii i biologii, a także dobra zabawa uczestników i
organizatorów.
Po rejestracji uczestników, poszczególne drużyny otrzymały numery startowe,
wylosowały mapy biegu i wyruszyły na „trasę” w obrębie murów naszej szkoły.
Wszystkie trasy składały się z 6 stacji mieszczących się w 6 różnych salach
lekcyjnych, gdzie odbywały się zmagania konkursowe z różnych przedmiotów.
Realizacja zadań oceniana była przez jurorów – specjalistów w swoich
dziedzinach (nauczycieli – opiekunów z zaproszonych szkół gimnazjalnych i
nauczycieli LO). Każda drużyna została nakłoniona do próby wspólnego
rozwiązania wszystkich zadań konkursowych.
„LO Kadeci” mogli otrzymać od 0 do 10 punktów na każdej ze stacji. Wyniki
były jawne i ustalone według przyjętych przez poszczególne komisje kryteriów.
Komisje zostały zobowiązane do wpisania otrzymanych przez drużyny punktów na
ich kartach startowych.
Po trudach zmagań konkursowych był też czas na zabawy integracyjne i
poczęstunek w świetlicy naszej szkoły. Wszystkim, mimo zmęczenia, dopisywały
humor i apetyt.
Jurorzy w tym czasie zsumowali punkty przyznane na poszczególnych stacjach i
ogłosili swój werdykt. I miejsce przyznano drużynie z Gimnazjum im. Mikołaja
Kopernika w Sierpcu, II miejsce ex aequo otrzymały zespoły z Gimnazjum
Publicznego im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu oraz z Zespołu Szkół

Samorządowych w Rościszewie. III miejsce przypadło Zespołowi Szkół
Ogólnokształcących w Gójsku. Wszystkie drużyny zostały uhonorowane dyplomami
i nagrodami, zawodnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa, a opiekunowie
stosowne podziękowania.
Organizatorzy dziękują serdecznie wszystkim zaangażowanym uczniom i ich
opiekunom za udział w turnieju, sportową walkę i świetne wyniki. Wydaje się,
że ta nowa interdyscyplinarna formuła zdała egzamin, więc być może spotkamy
się za rok w II edycji „LO Kadeta”.
LO Sierpc

Spotkanie z Wiceminister Zdrowia
Józefą Szczurek-Żelazko
15 lutego 2017 roku, Pan Juliusz Gorzkoś, Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego
wraz z Panem Waldemarem Olejniczakiem, Posłem na Sejm RP i Panią Beatą Bany,
Dyrektorem SPZZOZ w Sierpcu odwiedzili Szpital Powiatowy w Mińsku Mazowieckim
oraz spotkali się w Ministerstwie Zdrowia z Panią Józefą Szczurek-Żelazko,
Wiceminister Zdrowia.
Celem spotkania z Panem Arturem Więckowskim, Dyrektorem Mińskiego szpitala
była wymiana doświadczeń związanych w wprowadzeniem sieci szpitali, natomiast
Pani Wiceminister Zdrowia udzieliła cennych wskazówek dotyczących
finansowania szpitali powiatowych, sieci płac, które ulegną zmianie 1.07.2017
roku oraz możliwości pozyskania środków na niezbędne doposażenie, remonty
SPZZOZ w Sierpcu.

