KOMUNIKAT – 01.08.2018r. Starostwo
Powiatowe czynne od godz. 7:30 do
14:30
W dniu 1 sierpnia br. ze względu na wysoką temperaturę powietrza i związane z
tym obowiązki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
Starostwo Powiatowe w Sierpcu będzie czynne w godzinach od 7.30 do 14.30. Za
utrudnienia przepraszamy.

Spotkanie „Poznajmy się”
Federacja Mazowia wraz z Miastem Sierpc zaprasza wszystkie organizacje
pozarządowe z powiatu sierpeckiego na spotkanie „Poznajmy się!”, które
odbędzie się 30 lipca 2018 roku o godz. 16.00 w Centrum Kultury i Sztuki w
Sierpcu, ul. Piastowska 39.

Komunikat o zagrożeniu upraw kukurydzy
Plantacjom kukurydzy zagraża omacnica prosowianka. Szczegółowe informacje w
komunikacie.

Praca w Policji
Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu prowadzi procedurę
rekrutacji do służby w Policji. Więcej szczegółów pod linkiem:
http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wpl/praca/sluzba-w-policji/966,Sluzba-wPolicji.html

„Czas na żniwa”
Żniwa stanowiły najważniejszy moment w kalendarzu dorocznym dawnej wsi.
Rozpoczynano je znakiem krzyża. Pierwsze kłosy ścinał zawsze dziedzic lub
najstarszy z kosiarzy. W pracy pomagali wszyscy. Pracowano w skupieniu, z
nabożnością. Mężczyźni ścinali zboże, kobiety z dziećmi wiązali je i
ustawiali w stygi. W południe odpoczywano, by kontynuować kośbę do późnych
godzin wieczornych. Już 5 sierpnia w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
przypomni zapomniane zwyczaje żniwne.
Program imprezy plenerowej „Żniwa w skansenie” obejmuje inscenizacje prac
żniwnych i codziennych z udziałem zwiedzających, warsztaty dla najmłodszych
oraz liczne degustacje. Będzie można zarówno potańczyć w rytm skocznej muzyki
ludowej, jak również odpocząć w zaciszu wiejskich chat i podwórek. Na
przylegających do muzealnych zagród polach uprawnych odbędą się pokazy
koszenia z wykorzystaniem oryginalnych sprzętów i narzędzi. Turyści wezmą do
ręki sierp, by sprawdzić jak podbierało się zboża, z pomocą kosy skoszą kilka
łanów, a potem zwiążą i ustawią na polach stygi. Zobaczą też jak dawniej
zbierano plon żniwiarką konną, młócono go w młockarni napędzanej silnikiem
spalinowym a pozostałą słomę cięto przy pomocy sieczkarni. Nie zabraknie też
prezentacji klepania kosy, mielenia ziarna młynkiem do kaszy, wyplatania
powrozów słomianych i tworzenia wianków ze zbóż oraz polnych kwiatów. W
dawnej kulturze ludowej dużą rolę odgrywały obrzędy dziękczynne i mające
zapewnić ochronę zbiorów przed szkodnikami. Nie zabraknie ich też podczas
muzealnych żniw. Zwiedzający przyjrzą się obyczajom strojenia tzw.
„przepiórki” i tworzenia wieńca dożynkowego, w którym znaleźć się musiały
wszystkie gatunki zbóż zebranych z pól. W stodole młynarza najmłodsi wezmą
udział w młócce cepami, odwiewaniu zboża i jego mieleniu na żarnach. Poznawać
będą duchy pól, które, jak niegdyś wierzono, sprowadzały na żniwiarzy deszcz
i bóle pleców, albo urodzaj i piękną pogodę. W wiejskiej izbie szkolnej
wykonają słomiane ozdoby. Usiądą też do koła garncarskiego z garncarzem. Na
terenie ekspozycji artyści z Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca BOCZKI
CHEŁMOŃSKIE z Kocierzewa k. Łowicza zaprezentują barwne widowisko obrzędowe
pt. „Żeńcy”, na które złożą się uroczyste wyjście w pole, koszenie,
stygowanie i wspólny posiłek. Występ wzbogacą pieśni żniwne i tańce na
rżysku. Będzie to też okazja do skosztowania kaszy z okrasą tradycyjnie
spożywanej przez żniwiarzy. Zespół wystąpi także o godzinie 15.00 w muzealnym
amfiteatrze, prezentując koncert dożynkowy. Wnętrza dworu szlacheckiego
wypełnią dźwięki odgrywanych na fortepianie utworów muzyki klasycznej,
filmowej i popularnej. O godzinie 14.00 w kościele z Drążdżewa odprawiona
zostanie msza święta w intencji żniwiarzy.
Również w zagrodach i we wnętrzach izb chłopskich przygotowanych zostanie
wiele atrakcji. W izbach chłopskich uczestnicy imprezy przyjrzą pokazom
rzeźby ludowej, szydełkowania, tkactwa i tłoczenia oleju rzepakowego na
gorąco. Skosztują świeżo ubitego masła na chrupiącym chlebie, ogórków
kiszonych według starych receptur, kompotu z owoców pochodzących z muzealnych

sadów i prawdziwej kawy zbożowej. Zwiedzający będą mieli też okazję zobaczyć
wiejskich rzemieślników przy pracy. Na polanie przed amfiteatrem
zorganizowany zostanie wiejski kiermasz. W ofercie wystawców znajdzie się
szeroki wybór pieczywa i potraw regionalnych oraz wyroby rękodzieła i
rzemiosła ludowego. Na scenie amfiteatru wystąpi wiejska Kapela Pana Jacka w
repertuarze zawierającym piosenki i przyśpiewki ludowe.
Już teraz warto zaplanować odwiedziny Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 5
sierpnia podczas „Żniw w skansenie”, by poznać zapomniane już dziś zwyczaje
żniwne i poczuć niepowtarzalną atmosferę towarzyszącą zbiorowi plonów. Pełen
program wydarzenia znajduje się na stronie mwmskansen.pl.
Jarosław Asztemborski
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Wycieczka w Polskie Tatry ;)
W dniach od 9 do 14 lipca 2018r., grupa dzieci i młodzieży z terenu powiatu
sierpeckiego, uczestniczyła w wycieczce w Polskie Tatry.
Wyjazd zorganizowany był przez Parafię pw. św. Maksymiliana Kolbego w
Sierpcu. Podczas wyjazdu młodzież uczestniczyła w wycieczkach po górskich
szlakach, odkrywając piękno naszej przyrody. Niektórzy z uczestników po raz
pierwszy mogli zobaczyć nasze Polskie Tatry. Nie zabrakło również czasu na
wspólną rekreację; pobyt w Aquaparku, spływ Dunajcem, gry i zabawy zespołowe.

OSTRZEŻENIE – METEOROLOGICZNE
UWAGA! Ostrzeżenie meteorologiczne Upał/burze z gradem – 30.07.2018 –
ostrzeżenia meteorologiczne z godz. 09.45 dnia 30.07.2018

VI Zjazd Rodzin i Przyjaciół DPS
Szczutowo.
W sobotę 14 lipca już po raz szósty odbył się Zjazd Rodzin i Przyjaciół DPS
Szczutowo. Wraz z rodzinami i zaproszonymi gośćmi w tym szczególnym spotkaniu
uczestniczył wicestarosta sierpecki Wojciech Rychter.
Wszystkich gości, mieszkańców i pracowników powitała Dyrektor Domu Maria
Grażyna Topolewska. Niektórzy goście przybyli z odległych krańców Polski, aby
spotkać się z mieszkańcami oraz uczestniczyć w przygotowanym programie
artystycznym i zabawie. Zjazd rozpoczął się Mszą św. odprawioną przez
kapelana Domu ks Mariana Orzechowskiego oraz powitaniem gości.
Po słodkim poczęstunku , goście mieli okazję wysłuchać występów artystycznych
w wykonaniu Anny Cyl i Filipa Kwiatkowskiego uczniów Szkoły Podstawowej nr 3
w Sierpcu , Kuby Kwiatkowskiego ucznia Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu ,
mieszkańców Domu oraz uczestników Dziennego Domu Senior + w Szczutowie. Z
występem słowno-muzyczny wystąpili również Emeryci i Renciści ze Szczutowa.
Spotkaniu towarzyszyła zabawa taneczna, wystawa prac mieszkańców, które
powstały podczas zajęć plastycznych oraz ciepły poczęstunek.
Zjazd rodzin i przyjaciół Domu był dobrą okazją do integracji rodzin,
mieszkańców oraz personelu domu.

Święto Sierpeckiej Policji
20 lipca sierpeccy policjanci na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
uroczyście obchodzili Święto Policji. W trakcie uroczystości wyróżniającym
się policjantom wręczono mianowania na wyższe stopnie policyjne, odznaczenia
oraz wyróżnienia.
Uroczystość rozpoczęła się wspólną Mszą Świętą w zabytkowym kościele na
terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej, którą odprawił Kapelan ksiądz proboszcz
Krzysztof Zakrzewski w asyście Wicedziekana księdza kanonika Mariana
Orzechowskiego oraz byłego Kapelana księdza proboszcza Ryszarda Berka.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządów lokalnych powiatu
sierpeckiego na czele ze Starostą Sierpeckim i Burmistrzem Miasta Sierpca,
Wójtowie Gmin oraz zaproszeni goście.

Otwarcia części oficjalnej uroczystości w sali konferencyjnej na terenie
Muzeum Wsi Mazowieckiej dokonał dowódca uroczystości kom. Piotr Kalkowski
składając meldunek Komendantowi Powiatowemu Policji w Sierpcu młodszemu
inspektorowi Mariuszowi Kryszkowskiemu.
W trakcie uroczystości wyróżniającym się policjantom wręczono mianowania na
wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnienia.
W tym roku w Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu rozkazem Komendanta
Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu awansowanych zostało 32 policjantów
naszej komendy: 2 policjantów w korpusie oficerów Policji , 14 policjantów w
korpusie aspirantów Policji i 16 policjantów w korpusie podoficerów Policji,
natomiast rozkazem Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu awans na wyższy
stopień służbowy otrzymało 3 policjantów w korpusie szeregowych Policji.
Wyrazy uznania i zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
policjantom i pracownikom złożyli również przedstawiciele władz
samorządowych.
Ze strony przedstawicieli samorządów nie zabrakło wyróżnień dla policjantów
za ich zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu
sierpeckiego.
Nie zabrakło również słów podziękowania za owocną współpracę od zaproszonych
gości, którzy życzyli dalszych sukcesów wszystkim policjantom sierpeckiej
komendy.

1 sierpnia – Trening systemu
wykrywania i alarmowania
Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia treningu systemu
wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie
województwa mazowieckiego.
W dniu 1 sierpnia br. o godz. 17;00 zostanie przeprowadzony na terenie
województwa mazowieckiego trening wojewódzkiego systemu wykrywania i
alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa
mazowieckiego.
– Zarządzenie nr 717 Wojewody Mazowieckiego
Trening o którym mowa wyżej polega na wyemitowaniu akustycznego sygnału
alarmowego, trwającego 1 minutę.

OSTRZEŻENIE – METEOROLOGICZNE
UWAGA! Ostrzeżenie meteorologiczne Upał – MZW_STAN_20180727100207

Ostrzeżenie Meteorologiczne
UWAGA! Ostrzeżenie meteorologiczne Burze z Gradem –

Ostrzeżenie meteo nr 18

