Uroczyste zakończenie
Pleneru
Rzeźbiarsko
Malarskiego w Zawidzu
16 lipca br.

III
–

w Zawidzu zakończył się III plener rzeźbiarsko –

malarski.
Przy akompaniamencie zawidzkiej orkiestry dętej pod batutą
kapelmistrza Jarosława Gizińskiego podsumowano kolejną edycję
tej gminnej imprezy kulturalnej. W zakończeniu wziął udział
Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego – Patron
Honorowy Pleneru. W swoim przemówieniu podkreślił jak ważnym
dla kultury Mazowsza jest Zawidz i jego rzeźbiarska tradycja.
Zaznaczył, że zawidzka rzeźba znana jest nie tylko w kraju,
ale także za jego przyczyną trafiła do papieża, czy
przewodniczącego parlamentu Japonii i tym samym promuje
Mazowsze. O ważnej roli promocji Zawidza przez rzeźbę ludową
mówił także Jan Laskowski – Starosta Sierpecki. W swoim
przemówieniu Dariusz Franczak – Wójt Gminy Zawidz, który był
jednym z organizatorów pleneru podziękował wszystkim, którzy
przyczynili się do przeprowadzenia tej imprezy. Ponadto Wójt
Gminy Zawidz w ramach podziękowania za objęcie patronatem
przez mazowieckiego marszałka przekazał Adamowi Struzikowi
rzeźbę – barek „Skrzata”, którego autorem jest Krzysztof
Krajewski. Każdemu z uczestników biorących udział w
rzeźbieniu, malowaniu i warsztatach skierowanych do młodzieży
z terenu naszej gminy wręczono dyplomy i upominki.
tekst/foto: Urząd Gminy w Zawidzu
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Pogoda - OSTRZEŻENIE Nr 39
Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW – PIB
w Warszawie.
OSTRZEŻENIE Nr 39
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo mazowieckie – subregion południowy
Ważność: od godz. 08:00 dnia 13.07.2017 do godz. 15:00 dnia
13.07.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej
prędkości od 20 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, z
północnego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Do godz. 12:00 dnia 13.07.2017 obowiązuje Ostrzeżenie
nr 38 o Intensywnych opadach deszczu wydane o godz. 20:23 dnia
12.07.2017
Obowiązują:

Do godz.12:00 dnia 13.07.2017 OSTRZEŻENIE nr 38 na INTENSYWNE
OPADY DESZCZU/1 wydane o godz.20:23 dnia 12.07.2017.
Dyżurny synoptyk: Michał Ogrodnik
Godzina i data wydania: godz. 21:32 dnia 12.07.2017

WCZK MUW
/-/ Piotr Najda

Pogoda - OSTRZEŻENIE Nr 37
Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW – PIB
w Warszawie.
OSTRZEŻENIE Nr 37
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/2
Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 11.07.2017 do godz. 23:00 dnia
11.07.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od
30 mm do 45 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie
grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Michał Jaworski
Godzina i data wydania: godz. 09:23 dnia 11.07.2017

Posiedzenie
Komisji
Infrastruktury
i
Bezpieczeństwa
Publicznego
Rady Powiatu w Sierpcu
5 lipca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w
Sierpcu odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury i
Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Sierpcu z udziałem
Komisji Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego i
Komunikacji Rady Miejskiej w Sierpcu.
Głównym tematem posiedzenia było omówienie problemu braku
miejsc parkingowych w rejonie Przychodni Specjalistycznej
SPZZOZ w Sierpcu przy ul. Słowackiego. Członkowie Komisji
zaproponowali, aby przed budynkiem przychodni i bezpośrednio
przy chodniku utwardzić grunt na cele parkingowe, co pozwoli
uzyskać dodatkowe dziesięć miejsc parkingowych. Równocześnie
zawnioskowali o wykonanie kolejnych miejsc parkingowych za
budynkiem przychodni, powiększając obecnie istniejący tam
parking.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa
Publicznego Rady Powiatu w Sierpcu Paweł Pakieła po
wysłuchaniu argumentów przedstawionych w powyższej sprawie
zawnioskował do Zarządu Powiatu
w Sierpcu o rozpatrzenie
zaistniałego problemu. Kwestia tej inwestycji
zostanie
poruszona na najbliższym Zarządzie.
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„Wakacje pełne przygód”
Spędzasz wakacje w mieście? Nie masz pomysłu na spędzenie
wolnego czasu? A może interesujesz się folklorem Mazowsza?
Zapraszamy do skansenu, wprost na spotkanie przygodzie!

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przygotowało dla swoich
młodych gości coś specjalnego na wakacje. W lipcu i sierpniu
mogą oni wziąć udział w zajęciach przybliżających zwyczaje,
sztukę ludową i tradycje dawnej mazowieckiej wsi. Od wtorku do
soboty, w ramach programu „Lato w skansenie” czekają na nich
pokazy wykonywania kwiatów z bibuły, warsztaty malowania na
szkle, tkactwa, wycinankarstwa i lekcje poświęcone tematyce
pszczelarskiej, podczas których samodzielnie wykonują świece z
wosku pszczelego. Zajęcia odbywają się od wtorku do soboty, o
godzinie 12.00 i 15.30, w salach dydaktycznych Muzeum. Wziąć w
nich udział może dowolna liczba uczestników w wieku od 6 do
106 lat. Dzieci do lat 12 powinny znajdować się pod opieką
osoby pełnoletniej. Opiekun nie ponosi odpłatności za udział w
zajęciach, jeśli tylko pomaga podopiecznym. By skorzystać w
oferty nie trzeba wykupywać biletu wstępu na teren skansenu.
Wystarczy jedynie przybyć do Muzeum na 15 minut przed
rozpoczęciem zajęć i zgłosić chęć uczestnictwa w kasie
muzealnej od ulicy Narutowicza. Atrakcje zostały zaplanowane w
taki sposób, by biorący w nich udział mogli skorzystać z
usługi przewodnika o godzinie 10.30, 13.00 lub samodzielnie
zwiedzić skansen. Na zwiedzających czekają wystawy
prezentowane w zagrodach chłopskich pełnych zwierząt
gospodarskich, dwóch dworach szlacheckich, kuźni, zabytkowym
kościele oraz Galerii Rzeźby i Powozowni. Ekspozycję poznawać
można bez przewodnika (wszystkie obiekty są otwarte a
zwiedzanie ma wtedy charakter spacerowy); z przewodnikiem (do
ceny biletu wstępu doliczyć należy opłatę za usługę
przewodnika – 5 zł/osoba; przewodnik zabiera osoby, które
wykupiły usługę sprzed karczmy Pohulanka); a także z
audioprzewodnikiem (urządzeniem elektronicznym w 3 wersjach
językowych – polskiej, angielskiej, niemieckiej – oraz w
wersji dla niesłyszących i dzieci). Zachęcamy także do
skorzystania z przejażdżek konnych bryczką i w siodle.
Więcej informacji i pełen program zajęć znaleźć można na
stronie mwmskansen.pl oraz na muzealnym profilu na facebooku.
Serdecznie zapraszamy w wakacje do skansenu. Przekonajcie się

sami, że muzeum nie musi być nudne. W Sierpcu czeka na was
wiele niezapomnianych przygód i tajemnic do odkrycia. Do
zobaczenia!
Jarosław Asztemborski

Niebezpieczny
Sosnowskiego!

Barszcz

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
informuje, że na terenie województwa mazowieckiego stwierdzono
występowanie barszczu Sosnowskiego. Roślina stanowi zagrożenie
dla zdrowia ludzi, szczególnie dzieci i alergików oraz
zwierząt.
Chwast ten ma działanie toksyczne i alergizujące. Wydziela
parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry,
powstawanie pęcherzy i trudno gojących się ran oraz zapalenie
spojówek.
W celu uniknięcia powyższych konsekwencji prosimy o zapoznanie

się z ulotką zawierającą podstawowe informacje o biologii,
szkodliwości i metodach zwalczania barszczu Sosnowskiego.
Ulotka – Barszcz Sosnowskiego

