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Spotkanie wielkanocne 2018 z
podopiecznymi Powiatowego Domu Dzieci
w Szczutowie
Tradycyjnie, jak co roku podopieczni Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie
spotkali się wspólnie z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej, wychowawcami
i zaproszonymi gośćmi na obiedzie wielkanocnym.

Wraz z babciami i dziadkami z przygotowali piękny pokaz słowno – muzyczny.
Była też wspólna modlitwa. Padło wiele ciepłych słów. Dzieci nie zapomniały
również o podarunku przez siebie przygotowanym dla Pana Starosty i Pana
Wicestarosty.
Nina Gąsiorowska

Uroczyste Spotkanie Wielkanocne w Domu
Pomocy Społecznej w Szczutowie
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające
męczeńską śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To czas refleksji nad
życiem doczesnym, niosącym ze sobą radość świętowania i wzajemną życzliwość.
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające
męczeńską śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To czas refleksji nad
życiem doczesnym, niosącym ze sobą radość świętowania i wzajemną życzliwość.
Dzień 28 marca 2018 roku był szczególnym dniem dla wszystkich,
mieszkających, przebywających i pracujących w Domu Pomocy Społecznej w
Szczutowie. W klimacie zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, wspólnie z

Powiatowym Domem Dzieci w Szczutowie zostało zorganizowane spotykanie –
uroczysty obiad wielkanocny. Razem z Dyrektorem Powiatowego Domu Dzieci Niną
Gąsiorowską powitała wszystkich obecnych Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
Grażyna Topolewska. Szczególnie serdecznie powitano gości, wśród których byli
m.in.: Dziekan dekanatu sierpeckiego Ksiądz kanonik dr hab. – Sławomir
Zalewski; Wicedziekan dekanatu sierpeckiego Ksiądz kanonik – mgr Marian
Orzechowski, Proboszcz Parafii Szczutowo, Kapelana Domu Pomocy Społecznej w
Szczutowie; Starosta Powiatu Sierpeckiego – Jan Laskowski; Wicestarosta
Powiatu Sierpeckiego – Wojciech Rychter; Samorząd Gminy Szczutowo
reprezentował Wójt – Andrzej Twardowski;
Spotkanie wzbogacił występ słowno – muzyczny w wykonaniu seniorów i młodzieży
z obu Placówek, w tym również seniorów z Dziennego Domu „Senior+”oraz
uczennicy ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu – Anny Cyl. Podczas występu
zostały przedstawione obrzędy i zwyczaje wielkanocne.
Świąteczne życzenia złożył Dziekan – Sławomir Zalewski oraz Starosta – Jan
Laskowski. Po krótkiej refleksji nad wydarzeniami Wielkiego Tygodnia, Kapelan
ks. Marian Orzechowski poprowadził modlitwę i poświęcił pokarmy.
To uroczyste spotkanie wprowadziło wszystkich w atmosferę zbliżających się
Świąt, było okazją do podzielenia się dobrym słowem. Życzono sobie świąt
spokojnych, radosnych, spędzonych w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół.

Informacja o godzinach pracy Starostwa
–30 marca 2018 r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 30.03.2018r. (piątek) Starostwo
Powiatowe w Sierpcu czynne jest od godziny 7:30 do 13:30. Za utrudnienia
przepraszamy.

2 kwietnia – „Gry i zabawy wielkanocne
w skansenie” – ZAPRASZAMY
Na dawnej wsi cykl zajęć związanych z okresem wiosennym rozpoczynała
Wielkanoc. Wierzono, że w momencie gdy dzwony biją podczas nabożeństwa
rezurekcyjnego woda w rzekach nabiera wyjątkowych właściwości a przyroda
budzi się do życia.

Pierwszy dzień Świąt spędzano w gronie rodzinnym, w atmosferze radości. Drugi
zaś poświęcano na odwiedziny sąsiedzkie, chodzenie po tzw. wykupie, wspólne
zabawy, a przede wszystkim gromadne polewanie się. Zwyczaje te ożyją na nowo
już 2 kwietnia, podczas organizowanej 2 kwietnia w Muzeum Wsi Mazowieckiej w
Sierpcu imprezy plenerowej „Gry i zabawy wielkanocne w skansenie”.
Praktykowane w czasie wielkanocnym zabiegi i obrzędy mające zapewnić urodzaj,
szczęście i zdrowie przesycone były wesołością, przybierając nieraz formę
zabawy. Po wsiach wędrowali młodzieńcy z drewnianym kogutkiem stanowiącym
symbol sił witalnych i przebudzenia natury. Odwiedzali obejścia, przymawiając
się o poczęstunek i składając domownikom najlepsze życzenia. Po wykupie
chodziły też dziewczęta. Ich rekwizytem był zielony gaik, gałąź jałowca, bądź
sosny ozdobiona wstążkami i bibułowymi kwiatami. Za swoje wizyty otrzymywały,
podobnie jak chłopcy, ciasto, kiełbasę i bułki. Szczególnie chętnie
przyjmowały jajka, jeden z najważniejszych elementów przeżywania Świąt
Zmartwychwstania. Dawano je sobie jako gest sympatii, darowano chrześniakom,
panna ofiarowywała je kawalerowi, do którego zapałała uczuciem. Urządzano też
zawody w tłuczeniu się nimi. Wielką wagę przywiązywano do ich ozdabiania.
Korzystano przy tym z rozmaitych technik. Doskonałą okazją do ich poznawania
będą prezentacje zajęć i obrzędów świątecznych przygotowane podczas imprezy
wielkanocnej w skansenie. Jej uczestnicy przyjrzą się zdobieniu pisanek
metodą nakładania woskowych wzorów, a następnie zanurzania ich w naturalnych
barwnikach, a także dowiedzą jak kolory te pozyskiwano. Zobaczą
charakterystyczne dla regionu Kurpiów jaja udekorowane wycinankami i
sitowiem. Obejrzą pokaz tworzenia koron z bibułowych kwiatów na święte obrazy
i wykonywanie święconki. Wielkanocny Poniedziałek to też wielkie polewanie
się. Tego dnia każdy, niezależnie od wieku i stanu musiał zostać zmoczony.
Młodzi mężczyźni niejednokrotnie porywali panny, by wrzucić je do koryta do
pojenia zwierząt, a nawet rzeki. Nie wypadało się jednak na to gniewać, jak
wiadomo woda wtedy dodawała zdrowia i witalności. Nawiązując do tej tradycji
Muzeum przygotuje dla swoich gości zawody w strzelaniu z sikawek dyngusowych
do celu. Na odważnych czekać też będzie wozawka. Na tej kilkumetrowej
wysokości huśtawce bujano się parami przy wtórze śmiechów i wiwatów. Jak
wierzono, kto się na niej pohuśta, tego przez cały rok głowa nie zaboli. Nie
można też zapomnieć o bardzo popularnych wśród ludności wiejskiej zespołowych
zabawach podwórkowych i grach zespołowych. Chodzenie na szczudłach, toczenie
fajerek i obręczy, serso to igraszki, które niejednemu pozwolą powrócić
myślami do najpiękniejszych lat. Na drodze między zagrodami zwiedzający
zagrają natomiast w kręga. Chętni zostaną podzieleni na dwie drużyny. Każdy z
zawodników otrzyma kij. Ich zadaniem będzie przetoczenie drewnianego krążka
za linię bramki przeciwników. Na najmłodszych w wiejskiej izbie lekcyjnej
czekają zaś warsztaty wykonywania kart świątecznych.
We wnętrzach domostw chłopskich i dworów szlacheckich aktualnie prezentowana
jest wystawa „Wielkanoc na Mazowszu”. Stanowi ona próbę uchwycenia i
zobrazowania atmosfery towarzyszącej przeżywaniu Świąt na mazowieckiej wsi
przed stu laty. Ławy nakryte białym obrusem i zastawione smakowitym
świątecznym jedzeniem, święconki z wykonanymi z masła barankami oraz
odświętnie udekorowane wnętrza nadają ekspozycji niepowtarzalny klimat,
tworząc poczucie jakby domownicy tylko na chwilę opuścili swoje izby. Dzięki
niej zwiedzający mają okazję poznać najważniejsze elementy obrzędowości

wielkanocnej na Mazowszu: wykonywanie palm wielkanocnych, różne techniki
ozdabiania jaj, wytwarzanie lampek do Grobu Pańskiego, święcenie pokarmów i
chodzenie z kogutkiem oraz gaikiem. Zwiedzać ją można do końca kwietnia
2018r.
„Gry i zabawy wielkanocne” odbywające się 2 kwietnia w godzinach 10.00–18.00
w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu są znakomitym pomysłem na wypoczynek na
świeżym powietrzu, a zarazem wyjątkową okazją do spotkania z kulturą i
obrzędowością mazowieckiej wsi. Impreza daje możliwość uczestnictwa w
zapomnianych obyczajach, podziwiania misternych ozdób i lepszego zrozumienia
źródeł współcześnie funkcjonujących tradycji. Więcej informacji na temat tego
i innych wydarzeń odbywających się w skansenie znaleźć można na stronie
mwmskansen.pl i na muzealnym facebooku.

„Gry i zabawy wielkanocne w skansenie”
Organizator: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Termin: 2 kwietnia 2018r.
Adres: 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64
Koszt uczestnictwa: bilet wstępu normalny – 15 zł, ulgowy – 10 zł, rodzinny
(2 osoby dorosłe + 2 dzieci do 16 lat) – 40 zł.
Do zobaczenia w skansenie!
Jarosław Asztemborski

Świat mody i casting w OPP
O modzie słów kilka…, a nawet więcej mogli dowiedzieć się
uczestnicy spotkania z projektantką mody – panią Magdaleną
Carter.
26 marca w godzinach popołudniowych do Ogniska Pracy
Pozaszkolnej w Sierpcu, licznie przybyła młodzież z Internatu
przy ZS nr 1 z Sierpca oraz Internatu przy ZSCKR w Studzieńcu,
podopieczni Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie wraz z
wychowawcami oraz wychowankowie OPP. Zaproszenie przyjęli: p.
Magdalena Peda – dyrektor ZS nr 2 w Sierpcu, p. Jakub Grodzicki
– prezes TKKF Kubuś, członkowie Rady Rodziców oraz nauczyciele
OPP.

Aby poznać bliżej świat mody oraz pracę projektanta, wychowanki:
Daria Olszewska i Dagmara Tyndorf przeprowadziły wywiad z panią
Magdaleną. Nasz gość opowiadał o żmudnej, ale interesującej
pracy projektanta, o wpadkach ubraniowych Polek, trendach w
modzie.
Głównym punktem spotkania był casting do pokazu mody. Pokonując
tremę, dziewczęta spróbowały swoich sił na parkiecie jako
początkujące modelki. Nie było to łatwe, zwłaszcza w szpilkach.
Dziewczęta skorzystały ze wskazówek pani Magdaleny. Przed nimi
jeszcze wiele prób „chodzenia” przed profesjonalnym pokazem
mody, który zaplanowany jest na 23 maja 2018r. w CKiSZ w Sierpcu
podczas gali finałowej „Mistrz savoir vivre”.

Kolejne warsztaty florystyczne w
ramach projektu unijnego LOWE
25 marca 2018 r. – w ramach projektu unijnego „Lokalne Ośrodki Wiedzy i
Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych” – w Liceum
Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego odbyły się kolejne warsztaty
florystyczne pod kierunkiem pani Marty Rubinkowskiej – Świątczak.
W warsztatach czynny udział wziął Wicestarosta Wojciech Rychter.

Niedziela Palmowa w skansenie
Niedziela Palmowa otwiera wyjątkowy czas w obrzędowości
kościelnej i ludowej. Rozpoczyna Wielki Tydzień, w czasie
którego wierni wspominają mękę i zmartwychwstanie Chrystusa.
Dla mieszkańców wsi wyznaczała moment pożegnania zimy i
rozpoczęcia przygotowań do wiosennych prac w polu i zagrodzie.
Ten dzień świętowano w sposób wyjątkowy. 25 marca 2018 Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przygotowało imprezę plenerową

przybliżającą całe bogactwo i piękno dziś już zapomnianych
ludowych tradycji wielkanocnych.
Jeszcze do niedawna gospodynie samodzielnie wykonywały palmy,
które potem zanosiły do kościoła. Barwne procesje podczas
odprawianego w Niedzielę Palmową nabożeństwa skupiały wszystkich
mieszkańców okolicznych miejscowości. Po powrocie z kościoła
palemki umieszczano za świętym obrazem dla ochrony domostwa
przed chorobami i uderzeniem pioruna. By przypomnieć te
zwyczaje, podczas „Niedzieli Palmowej w skansenie” przygotowano
dla zwiedzających pokazy obrzędowości wiejskiej i zajęć
związanych z okresem wiosennym oraz Świętami Wielkanocnymi.
Nieco kapryśna wiosenna pogoda nie odstraszyła turystów. W
wydarzeniu uczestniczyło około 3000 osób. Była to najbardziej
liczna Niedziela Palmowa z organizowanych dotychczas w skansenie
w Sierpcu. Zobaczyć oni mogli jak dawniej wykonywano palmy
wielkanocne, malowano jaja czy przygotowywano święconkę.
Ponieważ na czas Wielkanocy wiejskie izby zyskiwały odświętny
wygląd, w jednej z chałup turyści oglądali prezentację
dekorowania polepy wysypywanymi z piasku wzorami, a w innej
poznawali obyczaj tworzenia z wielobarwnych papierowych kwiatów
tzw. “korony” na święte obrazy. Wielką atrakcję dla najmłodszych
stanowiły prowadzone w wiejskiej izbie lekcyjnej zajęcia
robienia palemek i kart świątecznych. Niedziela Palmowa była nie
tylko dniem zadumy i modlitwy, ale także radości z nadchodzących
Świąt Zmartwychwstania. Już o świcie młodzież budziła domowników
smagając ich po nogach wierzbowymi witkami, na których
uformowały się młode listki. Z tym obyczajem spotkać się też
mogły spacerujące skansenowską drogą panie. Nie wypadało im się
jednak za tę psotę gniewać. Zapewnia ona bowiem zdrowie, urodę i
witalność. Między zagrodami spotkać można było członków Grupy
Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej z Mławy. W strojach
z początku XX wieku, którzy znakomicie wpisywali się w klimat
przedświątecznych przygotowań.
Najważniejszym punktem obchodów Niedzieli Palmowej w sierpeckim
skansenie od wielu lat jest odprawiana o godzinie 14.00 w
zabytkowym kościele uroczysta msza święta połączona z
poświęceniem palm i procesją. Eucharystię celebrował ksiądz
Proboszcz Sławomir Antoni Zalewski, zaś piękną oprawę
artystyczną przygotował Zespól Tańca Ludowego „Masovia”
Politechniki Warszawskiej z Płocka. Zespól wystąpił także na
scenie amfiteatru, prezentując tańce i pieśni ludowe pochodzące

z różnych regionów Polski. Na miłośników regionalnych specjałów
i rękodzieła czekał Kiermasz Wielkanocny. Wystawcy oferowali
rozmaite świąteczne dekoracje oraz produkty regionalne na
wielkanocne stoły.
Już po raz XVIII podczas imprezy rozstrzygnięty został konkurs
na „Tradycyjną palmę wielkanocną”. W konkursie wzięły udział 44
palmy, w tym 32 wykonanych indywidualnie i 11 zespołowo.
Niezwykle wysoki poziom wykonanych prac, świadczył o dużej
znajomości tematu i regulaminu konkursu. Prace zostały oznaczone
numerami a następnie wyeksponowane na dziedzińcu kościoła z
Drążdżewa. Zwiedzający mogli oddawać swoje głosy na specjalnych
kartach do głosowania wskazując ich zdaniem najpiękniejsze. W
wyborze wzięło udział 652 osoby, głosami których wybrane zostały
następujące prace:
Kategoria indywidualna
I miejsce – palma nr 18; Maszerowska Julia, SP w Borkowie
Kościelnym (139 głosów)
II miejsce – palma nr 6; Więczkowski Jakub, SP nr 3 w Sierpcu
(111 głosów)
III miejsce – palma nr 8; Rososińska Aleksandra; SP w Borkowie
Kościelnym (52 głosy)
Wyróżnienie – palma nr 13; Kapela Lena; Lutocin (45 głosów)
Kategoria zespołowa
I miejsce – palma nr 8; Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Skępem (279 głosów)
II miejsce – palma nr 5; Dzienny Dom „Senior +” w Szczutowie
(119 głosów)
III miejsce – palma nr 10; Krupa Małgorzata, Młodawska Maja,
Waligóra Michał, Dyrda Pola, SP nr 247 w Warszawie (42 głosy)
Wyróżnienie – palma nr 2; Kawulska Karina, Drzewiecka Patrycja,
SP w Borkach (31 głosów)
Nagroda Specjalna Dyrektora MWM za najładniejszą tradycyjną
palmę mazowiecką Komisja uznała palmę nr 26 z kategorii
indywidualnej, wykonaną przez Mazurowską Paulinę, SP w Borkach.

A już 2 kwietnia, w Poniedziałek Wielkanocny Muzeum Wsi
Mazowieckiej zaprasza na kolejną imprezę tematyczną. „Gry i
zabawy wielkanocne” odsłonią przed zwiedzającymi zapomniane już
zwyczaje i tradycje związane z czasem Świąt Zmartwychwstania.
Strzelanie z sikawek dyngusowych do celu, rodzinne gry, huśtawka
wielkanocna i pokazy rękodzieła to tylko niektóre z nich.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

Indeks dla Tomasza – ucznia LO w
Sierpcu!
Uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego, Tomasz
Topolewski, został laureatem konkursu „Europa – społeczeństwo, gospodarka,
polityka, kultura” zorganizowanego przez Uniwersytet Warszawski.
Nagrodą, oprócz zaszczytnego tytułu, jest indeks Instytutu Europeistyki
Uniwersytetu Warszawskiego.
Pierwsza część zadania finałowego polegała na zbudowaniu wypowiedzi ustnej do
wylosowanego tematu. Tomek zmierzył się z zagadnieniem „Polska – Unia
Europejska: główne założenia, cele, priorytety polityki polskiej i
zagranicznej”. W drugiej części uczeń prezentował własny, bardzo szeroki
udział w działalności społecznej. Do finału przystąpiło 21 uczniów.
Zmagania konkursowe były również okazją do spotkania z ministrami,
przedstawicielami nauki, spraw zagranicznych, społecznych – prof. Jackiem
Czaputowiczem, dr Jarosławem Gowinem oraz Piotrem Mazurem. Każda rozmowa
pozwoliła na wymianę cennych doświadczeń, zgłębienie wiedzy z zakresu
polityki, nauki i biznesu.
Tomek z dumą i radością mówi: „Warto mieć marzenia, dążyć do ich realizacji,
wytyczać sobie cele. Działalność społeczna, w którą jestem zaangażowany od
dawna, pomogła dostać mi się na studia. Szczególnie dziś czuję, że było
warto”.
Serdecznie gratulujemy!
LO Sierpc

L Sesja Rady Powiatu w Sierpcu
W dniu 29 marca (czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się L 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:

1) Nr XLVII z dnia 9 stycznia 2018 roku,
2) Nr XLVIII z dnia 25 stycznia 2018 roku,
3) Nr XLIX z dnia 22 lutego 2018 roku.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacja

dotycząca realizacji zadań z zakresu ochrony
roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego.

5. Podjęcie

uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie
środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego.

6. Podjęcie

uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o
stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w
2017 roku.

7. Podjęcie

uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie
ochrony przeciwpożarowej za rok 2017.

8. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

rozpatrzenia

sprawozdania

Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie
bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego w
2017 roku.
9. Informacje

Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i

Klubów.
10. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami

Rady Powiatu.

11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z

działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu
za rok 2017 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy
społecznej.
13. Podjęcie

uchwały w sprawie podziału środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych
Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej w 2018 roku.

14. Podjęcie

uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek
godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze,
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
wymienionych w art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

15. Podjęcie

uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

16. Podjęcie

uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w
zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

17. Zapoznanie

się ze sprawozdaniem z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za 2017 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Sierpeckim.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od

obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu lub
dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części
gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia w budynku pływalni na
nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w
Sierpcu.
20. Podjęcie

uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w
Sierpcu za 2017 rok.

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na
lata 2018-2034.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia

Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.
23. Sprawozdanie

z realizacji „Programu współpracy Powiatu
Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi
i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe
obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok
2017”.

24. Sprawozdanie

opieki nad
2016-2019”.

z realizacji w latach 2016-2017 „Programu
zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata

25. Informacja z realizacji Planu pracy Rady Powiatu za rok

2017.
26. Informacja o aktualnej sytuacji Samodzielnego Publicznego

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

27. Sprawy różne.
28. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jan Rzeszotarski

IV Konkurs Recytatorski „W poezji jest
źródło”
22 marca 2018 r. odbył się w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka
Sucharskiego w Sierpcu IV Konkurs Recytatorski „W poezji jest źródło”.
W tym roku szkolnym konkursowi patronowała twórczość Leopolda Staffa. W 2017
roku obchodziliśmy bowiem 60. rocznicę śmierci poety, zaś 14 listopada br.
wspominać będziemy 140. rocznicę jego urodzin. Nasz konkurs z roku na rok
cieszy się coraz większą popularnością. W tej edycji zgłosiło się 41
uczestników z 11 szkół. Poziom, jaki reprezentowali uczniowie, był wysoki i
niezwykle wyrównany. Jury w składzie: pani Anna Buczyńska (pomysłodawczyni
konkursu i emerytowana nauczycielka naszego liceum), pani Magdalena
Staniszewska (pracownik Biblioteki Miejskiej w Sierpcu, wielka miłośniczka
literatury), pani Joanna Kloc (nauczycielka języka polskiego) i Janek
Domański (uczeń klasy maturalnej, laureat wielu prestiżowych konkursów
recytatorskich) miało zatem niełatwe zadanie.
Zwycięzcami zostali:
1 miejsce
ex aequo Laura Szewczyk i Filip Kwiatkowski (Gimnazjum Miejskie w Sierpcu)
2 miejsce
ex aequo Weronika Strzelecka (Gimnazjum Miejskie w Sierpcu) i Mateusz Kotecki
(Liceum Publiczne im. bpa Leona Wetmańskiego w Sierpcu)
3 miejsce
Mariusz Struś (Publiczne Gimnazjum w Mochowie) i Mateusz Turalski (Liceum
Publiczne im. bpa Leona Wetmańskiego w Sierpcu)

Ponadto przyznano 9 wyróżnień. Otrzymali je:
1. Natalia Hińcz (Publiczne Gimnazjum w Mochowie);
2. Małgorzata Brzezińska (Publiczne Gimnazjum w Mochowie);
3. Kamila Jonczak (Szkoła Podstawowa w Rościszewie);
4. Aleksandra Stachurska (Szkoła Podstawowa w Rościszewie);
5. Natalia Bednarska (Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłuchowie);
6. Aleksandra Narodzonek (Gimnazjum Miejskie w Sierpcu);
7. Julia Bartnicka (Gimnazjum Miejskie w Sierpcu);
8. Natalia Linowska (Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu);
9. Maciej Badaczewski (Szkoła Podstawowa w Łukomiu).
Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz wyróżnieni otrzymali
nagrody książkowe, zaś wszyscy uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy i
zakładki do książek. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za finansowe
wsparcie konkursu.
Konkurs zorganizowały polonistki: pani Joanna Kloc i pani Marlena Peplinska z
dużą pomocą uczniów klas: I a, I b, II c i II d.
Wszystkim dziękujemy za przybycie, zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok
na piątą edycję konkursu.
LO Sierpc

Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej
23 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, odbyły się eliminacje
powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega
pożarom”.

Turniej, którego celem jest promocja przepisów pożarowych, podtrzymywanie tradycji oraz
popularyzacja sprzętu straży pożarnej, od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
dzieci i młodzieży z terenu powiatu sierpeckiego.
Uczestnicy startowali w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz
szkoła ponadgimnazjalna.

W eliminacjach powiatowych uczestniczyli najlepsi uczniowie z poszczególnych gmin
wyłonieni w eliminacjach gminnych oraz przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych.
Zwycięzcy etapu powiatowego z poszczególnych kategorii z kolei będą reprezentować Powiat
Sierpecki podczas eliminacji wojewódzkich.

Nazwiska laureatów eliminacji powiatowych:
pierwsza grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
I MIEJSCE – Szymon Adamczyk – reprezentant powiatu.
II MIEJSCE – Julia Kurta
III MIEJSCE – Gabriela Lewandowska
druga grupa wiekowa (szkoły gimnazjalne)
I MIEJSCE – Laura Szewczyk – reprezentantka powiatu.
II MIEJSCE – Magdalena Rogowicz.
III MIEJSCE – Julia Churska
trzecia grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
I MIEJSCE – Natalia Majerska– reprezentant powiatu.
II MIEJSCE – Zuzanna Krakowska
III MIEJSCE – Konrad Suski
Komisję sędziowską eliminacji powiatowych stanowili: kpt. Wojciech Witkowski –
przewodniczący, druh Roman Grabowski – sekretarz, mł. kpt. Marta Kępczyńska – członek.

