XLVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu
28 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła
się XLVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu – fotorelacja

Spotkanie Opłatkowe w Starostwie
Pomimo, że święta są już za nami Przewodniczący Rady Powiatu Jan Rzeszotarski
wraz ze Starostą Sierpeckim Janem Laskowskim nie zapomnieli o podzieleniu się
opłatkiem ze swoimi współpracownikami.
Dziś w Starostwie zostało zorganizowane spotkanie opłatkowo-noworoczne, w
którym uczestniczyli m.in. Poseł Waldemar Olejniczak, ks. dziekan Sławomir
Zalewski, radni powiatowi, naczelnicy wydziałów oraz dyrektorzy i kierownicy
jednostek organizacyjnych podległych pod Powiat Sierpecki, jak również
przedstawiciele służb, inspekcji i straży.
Zgodnie z polskim obyczajem uczestnicy spotkania łamali się opłatkiem,
składając sobie serdeczne życzenia.

WIGILIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W
SZCZUTOWIE
W dniu 21 grudnia w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie odbyło się spotkanie
Wigilijne, w którym udział wzięli mieszkańcy, uczestnicy Dziennego Domu
Senior +, pracownicy oraz zaproszeni goście.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej – Maria Grażyna Topolewska powitała
wszystkich i złożyła świąteczno-noworoczne życzenia. Spotkanie otworzyły
„Jasełka” w wykonaniu dzieci z kl. O b ze Szkoły Podstawowej w Szczutowie. Po
poświęceniu opłatka, oficjalnych przemówieniach oraz życzeniach świątecznych
uczestnicy spotkania wzajemnie złożyli sobie życzenia świąteczne oraz
podzielili się opłatkiem. Następnie wszyscy wspólnie zasiedli przy wigilijnym
stole, na którym nie zabrakło tradycyjnych potraw. Niespodziewanie dla
wszystkich, Mieszkańców Domu odwiedził Święty Mikołaj, który wraz z
pomocnicami rozdawał prezenty.

Spotkanie uczniów LO z radcą prawnym
21 grudnia 2017 r. odbyło się z rana niezwykle interesujące spotkanie z panem
Rafałem Nowakiem – radcą prawnym.
W spotkaniu wzięły udział klasy I a oraz II a. Niezwykły Gość zapoznał
uczniów z rozmaitymi tajnikami pracy radcy prawnego oraz samego prawa.
Poruszył wiele praktycznych zagadnień, np. sporządzanie umów; gdzie szybko
znajdować przepisy prawne; na co zwracać uwagę przy zawieraniu umowy
sprzedaży lub ubezpieczenia. Przywołał również kilka ciekawych kazusów, z
jakimi miał do czynienia podczas swojej pracy.
LO w Sierpcu

Wesołych Świąt !!!
Życzenia Świąteczne !!!

XLVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu
W dniu 28 grudnia (czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XLVI Sesja
Rady Powiatu w Sierpcu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza
obrad.
2. Przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu:2) Nr XXV.2017
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z dnia 14 grudnia 2017 roku.
1) Nr XXIV.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku,
Ustalenie porządku obrad.
Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2017 roku.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia
badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2017 i 2018 rok.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu
Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu
Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2017 roku oraz określenia
planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034 .
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na
2018 rok .
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające
finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację
operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo- Ligowo” .
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające
finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację
operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk na
terenie gm. Szczutowo”.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na rok 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia w 2018 r. Zarządu Powiatu do
zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez
Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu
Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych
zgłaszanych przez inne podmioty .
Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony
dla Powiatu Sierpeckiego” dla Sławomira Malanowskiego Sekretarza
Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Sierpcu .
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/ – /
Jan Rzeszotarski

Projekt Unijny „Mistrzowie
kompetencji” 2017/2018
Od września 2017 roku kontynuujemy w Naszej Szkole zajęcia w Projekcie
Unijnym realizowanym w ramach umowy
z Mazowiecką Jednostką Wdrażania
Programów Unijnych
o numerze RPMA.10.01.01-14-3878 /15-00 przez Powiat
Sierpecki.
Podobnie jak w zeszłym roku 150 uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich
Technikum mają możliwość pogłębiania wiedzy
i zdobywania umiejętności w
zakresie matematyki, geografii i języka angielskiego.
Język angielski realizowany jest w formie zajęć wyrównawczych, zaś z
matematyki
i geografii odbywają się zajęcia: wyrównawcze oraz metodą
eksperymentu. Metoda eksperymentu wymusza poszukiwania rozwiązań
doświadczalnych.
W klasach pierwszych na zajęciach metodą eksperymentu wykorzystujemy
internetową platformę e-learningową, która jest głównym produktem projektu
EDUSCIENCE. Przeznaczona jest ona przede wszystkim do zgłębiania treści
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na wszystkich etapach edukacyjnych.
Daje możliwość zarówno korzystania z gotowych zasobów, przygotowanych przez
naukowców Polskiej Akademii Nauk, jak również tworzenia i publikacji własnych
materiałów.
W klasach drugich i trzecich zajęcia z matematyki i geografii realizowane
metodą eksperymentu oparte są na już istniejących materiałach edukacyjnych, w
tym zasobach dostępnych swobodnie, na wolnych licencjach takich jak: Wolne
Podręczniki, Baza narzędzi dydaktycznych IBE czy Curriki.
Na zajęciach projektowych uczniowie wraz z nauczycielami mogą korzystać z
bogatej bazy materiałów dydaktycznych i sprzętu TIK zakupionych w ramach
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Cieszymy się, że uczniowie
„Ekonomika” staną się już wkrótce MISTRZAMI KOMPETENCJI.

KTO ZOSTANIE SPORTOWCEM ROKU 2017
Już niedługo wybierzemy Najlepszego Sportowca ZIEMI SIERPECKIEJ 2017.
Organizatorem Plebiscytu jest Starosta Sierpecki oraz Burmistrz Miasta
Sierpc.

Partnerzy: Wójtowie Gmin Powiatu Sierpeckiego oraz organizacje pozarządowe i
kluby sportowe prowadzące działalność w zakresie sportu, obejmujące swoim
zasięgiem teren powiatu sierpeckiego.
Istotą konkursu jest zwrócenie uwagi na rolę liderów w promowaniu sportu jako
nośnika wartości oraz formy edukacji w środowiskach lokalnych. Idea konkursu
opiera się na wskazywaniu i nagradzaniu przykładów zaangażowania konkretnych
osób: sportowców, charyzmatycznych trenerów i animatorów sportu,
organizatorów ciekawych przedsięwzięć.
Konkurs będzie realizowany w następujących kategoriach:
Sportowiec Roku,
Młodzieżowy Sportowiec Roku (kategoria męska i żeńska):
– Najlepszy sportowiec szkół podstawowych,
– Najlepszy sportowiec gimnazjalista,
– Najlepszy sportowiec szkół ponadgimnazjalnych,
Szkolna Drużyna Roku (do 16-go roku życia),
Młodzieżowa Drużyna Roku (od 17-go do 21-go roku życia),
Drużyna Senior,
Sportowiec Sprawny Inaczej,
Trener Roku,
Działacz Sportowy Roku.
O miano Sportowca Roku 2017 w wymienionych kategoriach mogą ubiegać się:
– czynni sportowcy działający w środowiskach lokalnych na terenie Powiatu
Sierpeckiego oraz Miasta Sierpca;
– drużyny sportowe z terenu Powiatu Sierpeckiego oraz Miasta Sierpca;
– trenerzy oraz nauczyciele wychowania fizycznego szkolący kadrę sportową na
terenie Powiatu Sierpeckiego oraz Miasta Sierpc;
– animatorzy sportu, działacze klubów i organizacji sportowych z terenu
Powiatu Sierpeckiego oraz Miasta Sierpca;
– uprawiający sport przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń i fundacji z terenu Powiatu Sierpeckiego oraz Miasta Sierpca.
Prawo do zgłaszania kandydatów do nominacji do tytułu Sportowca Roku 2017
mają Wójtowie Gmin Powiatu Sierpeckiego, szkoły podstawowe, gimnazjalne i
ponadgimnazjalne, organizacje pozarządowe i kluby sportowe obejmujące swoim
zasięgiem teren powiatu sierpeckiego oraz teren miasta Sierpca.
Wnioski należy złożyć w siedzibie Starostwa lub przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a 09- 200 Sierpc z
dopiskiem: Konkurs na Sportowca Ziemi Sierpeckiej 2017 do dnia 11 stycznia
2018 roku.
Szczegółowe zasady Plebiscytu określa regulamin:

REGULAMIN Sportowiec Roku 2017
Wniosek-Sportowiec-2017
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać drogą
promocja@powiat.sierpc.pl lub pod numerem
tel. 24 275-91-04.

e-mailową:

Warsztaty z kulturoznawstwa w ramach
projektu LOWE
W dniach 14 – 15 grudnia 2017 r. w ramach projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i
Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych” w Liceum
Ogólnokształcącym
im. mjra Henryka Sucharskiego przeprowadzone zostały
warsztaty z kulturoznawstwa pod hasłem „Z kulturą za pan brat”.
Pierwszego dnia uczestnicy rozmawiali o kulturze z antropologicznego punktu
widzenia: analizowali kategorie czasu, przestrzeni i ciała w kulturze. Poza
tym odszukiwali znaki kultury wysokiej w otaczającej nas codzienności,
poznali pojęcie homogenizacji kultury. Spotkanie upłynęło w bardzo
przyjaznej, miłej atmosferze.
Natomiast drugiego dnia warsztaty poświęcone były kulturze w ujęciu
artystycznym. W pierwszej części uczestnicy poznali przykłady kultury
duchowej i materialnej, pojęcia piękna, sztuki i artysty. Analizowali różne
zaskakujące realizacje piękna w sztuce. Otrzymali adresy najbardziej znanych
muzeów, aby wirtualnie móc je zwiedzać.
Druga część warsztatów dotyczyła teatru i zagadnień z nim związanych.
Uczestnicy obejrzeli prezentację o powstaniu, historii i najważniejszych
elementach sztuki dramatycznej. Na koniec wywiązała się dyskusja na temat
zainteresowań różnymi formami współczesnej sztuki teatralnej. W ramach
projektu LOWE uczestnicy warsztatów wraz z trenerami pojadą do muzeum i na
wybrany spektakl teatralny.
Zajęcia z kulturoznawstwa przeprowadziły: p. Joanna Kloc i p. Marlena
Peplinska.
LO Sierpc

Spotkanie wigilijne strażaków
ochotników z jednostki OSP Cieślin
W sobotę 16 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne strażaków ochotników z
jednostki OSP Cieślin.
Uroczystość rozpoczęła się od poświęcenia i przekazania przez OSP Bożewo
używanego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Cieślin.W uroczystym
przekazaniu samochodu uczestniczył Starosta Sierpecki Jan Laskowski.
fot. OSP Cieślin

Wychowankowie Powiatowego Domu Dzieci
w Szczutowie byli na niezwykłej
Gwiazdce
Wychowankowie Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie po raz kolejny brali
udział w wielkim przedsięwzięciu jakim jest gwiazdka z Fundacją One Day.
One Day to ogólnopolska inicjatywa wspierająca dzieci z placówek opiekuńczowychowawczych i domów dziecka na terenie całej Polski. Celem akcji jest
spełnianie marzeń podopiecznych Fundacji i przywracanie im wiary we własne
siły. Działania fundacji są dwutorowe, ale łączy je wspólna idea dawanie
szansy na samodzielne życie. One Day to akcja świąteczna do której przyłączyć
może się każdy z nas i podczas której Fundacja zbiera i przekazuje wymarzone
prezenty dzieciom z całej Polski oraz pozyskuje fundusze na szkolenia, kursy
i staże dla starszych dzieci poprzez akcje 'Wsparcie na Starcie.
Nasi Wychowankowie mieli nie tylko okazję spotkania z samym Rzecznikiem Praw
Dziecka Panem Markiem Michalakiem, celebrytami, gwiazdami ekranu, sportu czy
wybiegów, ale również podobnie jak rok temu dostać wsparcie związane z
usamodzielnianiem się: dwoje spośród naszych opuszczających nas już
wychowanków otrzymało wyprawkę ( pościel, koce itp.), jeden zrobi kurs
spawacza, jeden zrobi kurs prawa jazdy kat C, jeden kurs prawa jazdy kat. B.
Mamy nadzieję, że to zaowocuje w ich dorosłym życiu.
Nina Gąsiorowska

Wychowankowie Domu Dzieci w Szczutowie
w opałach
Na skutek intensywnych opadów śniegu w Szczutowie przewracające się drzewa
spowodowały zerwanie linii energetycznej.
Dojazd do Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie możliwy był tylko samochodami
z napędem co najmniej uterenowionym. Temperatura spadła do – 20 st. C. Nie
było prądu i momentalnie zrobiło się zimno. Kilka osób dostało odmrożeń.
Sytuacja z minuty na minutę stawała się dramatyczna.
Na pomoc przyszła niezawodna straż z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w
Sierpcu oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Szczutowie, Rościszewie i
Gójsku. Ewakuowano nas do Szkoły Podstawowej w Szczutowie, gdzie Pan Wójt już
czekał z ciepłą herbatą.
Na szczęście to były tylko ćwiczenia ratownicze.
Bardzo dziękujemy Panu Komendantowi PSP w Sierpcu bryg.mgr inż. M.
Strześniewskiemu oraz mł.bryg.Waldemarowi Goczyńskiemu, jak również wszystkim
strażakom.
Nina Gąsiorowska

