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BIULETYN RADY I BURMISTRZA

Miasto i Minister Kultury œpiesz¹ na ratunek Opactwu ss. Benedyktynek.



[Przyciągnij uwagę czytelnika interesującym cytatem z dokumentu lub podaj w tym 
miejscu kluczową kwestię. Aby umieścić to pole w dowolnym miejscu strony, 
wystarczy je przeciągnąć.] 

[Zacytuj źródło tutaj.] 
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Od 2002 roku był radnym Rady Miejskiej i jej wice- 
przewodniczącym.

Zasłużony dla Miasta Sierpca.
Zawsze aktywny, nie potrafił wyłączyć się z życia samorzą-

dowego, mimo ciężkiej choroby, z którą zmagał się od kilku 
miesięcy. Staraliśmy się, w tych trudnych chwilach, być blisko 
Niego, pełni nadziei, że Jego niespożyta energia pokona słabo-
ści organizmu. Niestety. Dziś, przepełnieni żalem i smutkiem 
odprowadzamy Go na drugi brzeg. Ale pozostanie na zawsze 
w naszej pamięci.

Rodzinie Śp. Zbyszka Mroczkowskiego, w imieniu Rady 
Miejskiej i Burmistrza, składam wyrazy szczerego współczucia.

RADA MIASTA

POŻEGNANIE  
ZBIGNIEWA MROCZKOWSKIEGO

WSPOMNIENIE O ZBYSZKU

Wystąpienie Marka Chrzanowskiego, przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Sierpcu, wygłoszone w trakcie uroczystości 
pogrzebowej:

W ostatnim dniu życia,
gdy słońce zajdzie już na zawsze,

a wchodzić będę w noc śmierci, chcę powiedzieć:
Wszystko jest dobrze,

Wszystko jest w porządku.
Nie jestem martwy.

Idę jedynie na drugi brzeg.

Te słowa poety chciałby zapewne przekazać nam Zbigniew 
Mroczkowski, kończąc ziemską wędrówkę swego życia. To sło-
wa nadziei i wiary. Ale nam jednak trudno jest się pogodzić 
z Jego odejściem na drugi brzeg.

Będzie brakowało nam Jego niespożytej energii, pasji w dzia-
łaniu, którą innych zarażał i empatii.

Całe, czterdziestoletnie życie zawodowe poświęcił bez resz-
ty kształceniu i wychowaniu młodzieży, sportowi oraz działal-
ności społecznej i samorządowej. Pracę zawodową rozpoczął  
w 1968 roku jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Goleszynie.

Od 1970 roku, przez osiem lat pracował w Państwowym 
Zakładzie Wychowawczym w Sierpcu. Trzydzieści lat swojej 
aktywności zawodowej związał z Zespołem Szkół nr 2 – jako na-
uczyciel, zastępca dyrektora i przez ostatnie dziesięć lat, do przej-
ścia na zasłużoną emeryturę, dyrektor tej placówki oświatowej.

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą

29 marca 2013 r. zmarł  
ZBIGNIEW ANTONI MROCZKOWSKI.

Miał 65 lat. Radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta, na-
uczyciel, wychowawca, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Za-
wodowych w Sierpcu – „Ekonomika”, sportowiec, zawodnik, 
trener, działacz sportowy, pasjonat piłki ręcznej, społecznik.

Wspomina – Kazimierz Czermiński – wiceprzewodniczący RM.

Wiadomość o śmierci „ZBYSZKA” poraziła mnie do-
szczętnie, ale sądzę, że i wielu nas. Wiedzieliśmy, że jest  

poważnie chory, on jednak starał się o tym mówić jak najmniej. 
W czasie choroby wspieraliśmy naszego przyjaciela, tak jak 
potrafiliśmy i na ile było to możliwe. W czasie naszych odwie-
dzin w szpitalu – Płocku, Warszawie, Sierpcu czy też w domu 
nigdy nie tracił humoru. Od samego początku podjął on walkę 
z chorobą, wierzył, że w końcu powróci do zdrowia. My też 
w to wierzyliśmy. Jak się potem okazało choroba była sil-
niejszą. Zadajemy sobie lakoniczne pytania – Dlaczego tak 
się stało – dlaczego musiał tak szybko odejść – odpowiedź 
jest trudna… jej po prostu nie ma. Na pewno był potrzebny 
kochającej rodzinie ale i nam sierpeckim samorządowcom. 
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RADA MIASTA

TRZEBA UMOCNIĆ WZGÓRZE KLASZTORNE

Snuliśmy plany na przyszłość, których nie będziemy już mogli  
wspólnie zrealizować.

Jako radny kochał swoje „Zatorze” starając się zrobić jak 
najwięcej dla mieszkańców Osiedla nr 6. Jego oczkiem w gło-
wie była poprawa zapóźnionej infrastruktury: odwodnienie tere-
nu, utwardzenie ulic, budowa kanalizacji, wodociągów, jak też 
integracja społeczności osiedlowej. Efekty tej pracy są bardzo 
widoczne, o tym nie da się zapomnieć. Nagła śmierć Zbyszka 
spowodowała wielką „wyrwę” w naszej samorządowej rodzi-
nie. Nie będzie już taką jak dotychczas. To on nadawał jej tyle 
dynamizmu i tempa, wrażliwy na ludzkie sprawy, konkretny,  
miał własne zdanie.

Zwyczajnie był dobrym człowiekiem.
Zbyszku – zadaną nam radnym pracę domową – Budowę No-

wego Placu Gier i Zabaw na Twoim Osiedlu nr 6 – według Two-
jej koncepcji – odrobimy z poczuciem dużej odpowiedzialności.

Zbyszku – niech ta Sierpecka Ziemia, którą tak bardzo ko-
chałeś, przytuli Cię do siebie. Spoczywaj w pokoju Drogi 
Przyjacielu.

Klasztor i kościół pw. Wniebowzięcia NMP jest największym 
zabytkowym zespołem architektonicznym w Sierpcu. Wcześniej 
zbudowany w stylu gotyckim, po wielu renowacjach utracił ten 
charakter. Kościół składa się z prostokątnie zamkniętego pre-
zbiterium i głównej nawy z okazałą ścianą frontową. Przy po-
łudniowej ścianie prezbiterium w 1566 r. dobudowano kaplicę 
grobową, na życzenie Urszuli Lwowskiej, wnuczki Prokopa 
Sieprskiego, wdowy po Marcinie Ostrorogu, kasztelanie kowal-
skim. Kaplica otwarta jest ku prezbiterium wysoką, półkoliście 
zamkniętą arkadą. Przy nawie znajduje się kruchta. Okna za-
mknięte półkoliście, dachy dwuspadowe.

Początkowo jedynie prezbiterium miało murowane skle-
pienie, reszta kościoła miała dach drewniany. Z czasem dach 
pokryto dachówką. Przy kościele usytuowany był cmentarz, 
otoczony drewnianym parkanem. Na cmentarzu stała drew-
niana dzwonnica z 3 dzwonami. Najmniejszy, czwarty dzwon 
wisiał w kościele. Główne wejście do kościoła od strony za-
chodniej zdobi gotycki portal z profilowanej cegły. Kościół po-
czątkowo miał także dwa wejścia boczne.

Wewnątrz kościoła w neogotyckim ołtarzu głównym, umieszczo-
na jest gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z poł. XIV w. 
Wewnątrz znajdowało się dawniej 9 ołtarzy, od 1699 r. – osiem.

Obecnie ten zabytkowy obiekt jest zagrożony poprzez usu-
wanie się wzgórza, na którym stoi.

Budowę kościoła pw. Wniebowzięcia NMP rozpoczęto 
po 1483 r. w następstwie objawienia się Najświętszej Panny Marii 
klerykowi Andrzejowi z Sierpca. Budowę ukończono w 1488 r. 
Fundatorami byli bracia Prokop i Feliks Sieprscy. W 1484 r. bi-
skup płocki Piotr z Chodkowa ustanowił przy kościele p.w. Wnie-
bowzięcia NMP kolegium 6 mansjonarzy, których zadaniem było 
spełnianie określonych funkcji liturgicznych i pomoc w pracy 
duszpasterskiej w parafii. Ich przełożonym został proboszcz sier-
pecki. Najprawdopodobniej od 1597 r. mansjonarze sierpeccy 
prowadzili szkołę dla chłopców. W 1620 r. staraniem Zofii Po-
tulickiej ze Zbąskich, właścicielki części Sierpca, sprowadzono  
6 benedyktynek z Chełmna, dla których wybudowano drew-
niany klasztor. W 1625 r. było 7 zakonnic, w 1651 r. – 48, zaś  

w 1696 r. – 40. W 1624 r. Zofia Potulicka w klasztorze sierpec-
kim przyjmowała obiadem króla Zygmunta III. 13 IX 1624 Zo-
fia Potulicka przepisała na uposażenie klasztoru połowę Sierpca 
i przyległe wioski: Dąbrówka, Żarówka, Studzieniec, Rachocin, 
Szczutowo, Blizne, Urszulewo, Susk, Dziembakowo i Rogie-
niczki, a także kilka młynów (ogółem 146 włók ziemi). Dzięki 
temu klasztor sierpecki stał się jednym z największych właścicieli 
ziemskich na Mazowszu. W 1630 r. klasztor spłonął. W X 1655 r. 
oddział szwedzki pod dowództwem płk. Izraela m.in. obrabował 
kościoły i klasztor. Ponownie klasztor spłonął w 1703 r., po czym 
został odbudowany jako budowla murowana w stylu barokowym. 
Wybudowano wówczas przy klasztorze drewniany kościół pw. 
Św. Rocha. Spłonął on w 1794 r., podobnie jak i pozostałe ko-
ścioły: farny, pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Ducha. Kościół  
pw. NMP stracił w pożarze dach i wyposażenie wnętrza. Obec-
ne pochodzi z XIX w.8 XI 1864 r. klasztor s.s. Benedyktynek 
w Sierpcu zaklasyfikowano do tzw. nieetatowych, co wiązało się 
z zakazem przyjmowania nowych sióstr. Kiedy ich liczba spadła 
poniżej 8, zakon zlikwidowano w 1896, przenosząc pozostałe za-
konnice do Łomży. Podobny los spotkał szkołę dla dziewcząt ist-
niejącą przy klasztorze, z uwagi na brak sióstr do jej prowadzenia. 
Szkołę ponownie założono w roku 1907, jako język elementarny 
wprowadzając polski. Po likwidacji zakonu, sierpecki klasztor 
został przeznaczony na więzienie. Taką funkcję spełniał także 
w okresie międzywojennym. Również w czasie II wojny świato-
wej Niemcy wykorzystywali klasztor jako więzienie, zaś pomor-
dowanych przez nich ludzi upamiętnia obecnie tablica na murze. 
3 V 1947 r. budynek klasztoru sierpeckiego przywrócono Bene-
dyktynkom. W latach 1965-75 przeprowadzono gruntowny re-
mont kościoła starając się przywrócić czystość dawnego stylu.

Przeprowadzone w ostatnim okresie ekspertyzy i pomiary po-
twierdziły zagrożenie stateczności skarpy wzgórza klasztornego.

W celu ratowania kościoła pw. Wniebowzięcia NMP posado-
wionego na osuwającej się skarpie Opactwo ss. Benedyktynek 
w 2013 r. złożyło do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go wniosek o dotację i otrzymało 570.000 zł na realizację pro-
jektu pn. Mikropalowanie narożnika południowo-zachodniego.
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RADA MIASTA

PO SESJI RADY MIEJSKIEJ

Realizacja tego projektu w 2013 r. była możliwa pod wa-
runkiem sporządzenia przewidzianej prawem dokumentacji 
budowlanej oraz uzyskania pozwolenia na budowę, ponieważ 
przyznane przez Ministra środki mogą być wykorzystane wy-
łącznie na opłacenie robót budowlanych.

Opactwo ss. Benedyktynek w Sierpcu nie dysponując środ-
kami na opłacenie dokumentacji technicznej niezbędnej dla 
uruchomienia środków przyznanych przez Ministra dla rato-
wania skarpy wniosło o przyznanie przez Miasto Sierpc dotacji 
w wysokości 250.000,00 zł, z której zostaną sfinansowane pra-
ce badawcze i projektowe prowadzące do uzyskania pozwole-
nia na budowę, co umożliwi uruchomienie procedury wyłonienia 
wykonawcy robót budowlanych.

Udzielenie przez Miasto Sierpc dotacji na pokrycie kosz-
tów przygotowania inwestycji pn. Mikropalowanie narożnika  
południowo-zachodniego stało się możliwe od strony prawnej 
dzięki uchwale Nr 300/XL/2013 Rady Miejskiej z dnia 27 mar-
ca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytków i uchroni świątynię przed 
wyłączeniem z użytkowania.

Zakres rzeczowy objęty niniejszym wnioskiem obejmuje:
1. wykonanie pomiarów geodezyjnych osiadań,
2. wykonanie prac geologicznych,
3. wykonanie projektu technicznego wzmocnienia skarpy wraz  

z robotami towarzyszącymi,
4. wykonanie projektu odwodnienia terenu,
5. wykonanie ekspertyzy technicznej kościoła,
6. wykonanie projektu technicznego wzmocnienia kościoła,
7. wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego (drogi, 

mała architektura).
W imieniu Opactwa ss. Benedyktynek działa inwestor zastępczy 

– Jerzy Babecki. Krąg osób życzliwych jest szeroki: Ewa Jaszczak 
– kierownik płockiej delegatury Mazowieckiego Konserwatora Za-
bytków, ks. Stanisław Zarosa – proboszcz parafii pw. Św. Benedykta, 
Rada Miejska wraz z Burmistrzem, a także Starosta Sierpecki.

W chwili obecnej kluczowa dla powodzenia całego przed-
sięwzięcia będzie życzliwość Ministra Kultury, aby do 30 lip-
ca 2013 r. przesunął termin składania dokumentów niezbędnych 
do podpisania umowy na przyznaną Opactwu dotację.

Opr. Zdzisław Dumowski

W dniach 27 marca 2013 r., 24 kwietnia 2013 r., 5 maja 2013 r.,  
22 maja 2013 r., i 5 czerwca 2013 r. odbyły się Sesje Rady Miej-
skiej. Radni przyjęli uchwały w sprawach:
• zmiany Statutu Miasta Sierpca;
• przyjęcia rezygnacji Marii Szklarskiej, Janusza Buczyńskie-

go, Krzysztofa Rudowskiego, z członka Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej Sierpca;

• realizacji wybranych zadań finansowanych z budżetu promo-
cji Gminy Miasto Sierpc w 2013 r.;

• sprzedaży nieruchomości zabudowanej, w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego;

• wyrażenia zgody na wykup nieruchomości, w celu budowy 
kanalizacji sanitarnej oraz drogi gminnej wraz z pozostałą 
infrastrukturą;

• wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości 
w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat;

• określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskio-
-restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisa-
nym do rejestru zabytków;

• ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi;

• ustalenia terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

• uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu 
Empegek w Sierpcu;

• przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2013;

• zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Sierpca na rok 2013 
nr 254/XXXIV/2012 z 12.12.2012 r.;

• Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 
2011-2021;

• wygaśnięcia mandatu radnego;
• zmiany Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia za-

sad redagowania i wydawania biuletynu Rady i Burmistrza 
NASZ SIERPC;

• wyrażenia zgody na kontynuację realizacji projektu –  

Aktywnie w Sierpcu;
• stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego obszaru, „Sierpc – Zachód’’ nie 
narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Sierpc;

• uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Sierpc-Zachód;

• wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości 
w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat;

• wykupu nieruchomości lokalowej;
• nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu;
• wniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej w aport 

Spółki Gminy Miejskiej w Sierpcu pod firmą TBS;
• zmiany uchwały Nr 237/XXV\/2009 Rady Miejskiej Sierpca 

z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karty Nauczyciela,  
pracujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez Miasto Sierpc oraz zasad rozliczania tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzą-
cych zajęcia o różnym wymiarze obowiązkowego wymiaru  
godzin zajęć;

• zmiany Uchwały Nr 256-XXVIII-2009 Rady Miejskiej Sierp-
ca z dnia 19.05.2009 r. w sprawie rodzajów świadczeń przy-
znawanych dla nauczycieli szkól i przedszkoli;

• zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sierpca;

• zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia sposobu świadcze-
nia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości;

• przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszka-
niowym zasobem gminy miasta Sierpc na lata 2013-2017;

• przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków;

• określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Sierpca;
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Komisja Społeczna obradowała  
w dniach 12 i 26 marca, 11 kwietnia  
oraz 27 maja 2013 r.

Pracownia Dokumentacji Dziejów 
Miasta Sierpca w 2012 r.

Podstawowym zadaniem Pracow-
ni jest gromadzenie, opracowywanie 
i udostępnianie materiałów dokumen-
tujących przeszłość miasta. Pracownia 
nie ma warunków do przechowywa-
nia oryginalnych materiałów (zdjęć, tekstów, przedmiotów), 
więc gromadzenie polega na digitalizacji dokumentów. Ozna-
cza to wprowadzenie do pamięci komputera tradycyjnych, 

RADA MIASTA

• wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej Sierpca;

• anulowania Uchwały Nr 293/XL/2013 Rady Miejskiej Sierp-
ca z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie realizacji wybranych za-
dań finansowanych z budżetu promocji Gminy Miasto Sierpc 

w 2013 r.;
• zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych;
• uczczenia pamięci powstańców styczniowych – uczestników 

walk z wojskami carskimi w 1863 roku na północnym Ma-
zowszu i Ziemi Dobrzyńskiej.

KOMISJA REWIZYJNA

Z PRAC KOMISJI SPOŁECZNEJ

Od 9 maja 2013 roku Komisja 
Rewizyjna pracuje w nowym skła-
dzie. Barbara GIL – przewodnicząca 
Komisji, Państwo Radni – członko-
wie Komisji Adam MALINOWSKI  
i Wojciech MIELCZAREK.

Maj – to bardzo pracowity okres dla 
Komisji Rewizyjnej z uwagi na prace 
związane z ABSOLUTORIUM.

Co to jest absolutorium?
„Słownik Wyrazów Obcych” „absolutorium” – zatwierdzenie 

sprawozdania z rachunków albo z czynności, zwolnienie od zo-
bowiązania albo odpowiedzialności „A więc „absolutorium” 
to zwolnienie od odpowiedzialności Burmistrza za działalność 
w szczególności finansową w minionym roku.

Absolutorium dotyczy jedynie wykonania budżetu, a nie od-
nosi się do całokształtu działalności burmistrza.

Absolutorium łączy się z kontrolą Rady nad wykonaniem bu-
dżetu Miasta i jest oceną końcową za dany rok, jaką Rada wyraża 
o Burmistrzu. Radni mają obowiązek sprawdzić, czy to, co za-
planowali w uchwale budżetowej na dany rok, Burmistrz zreali-
zował w danym czasie. Jeżeli nie, to dlaczego?

W maju 2013 roku Komisja Rewizyjna obradowała kilka 
razy. Pochylała się nad dokumentami, od których zależy absolu-
torium za wykonanie budżetu za 2012 rok przez Pana Burmistrza.

Przedmiot posiedzeń Komisji stanowiła:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sierpc 

za 2012 rok.
2. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego samo-

rządowych instytucji kultury za 2012 rok.
3. Analiza informacji o stanie mienia Miasta Sierpca za 2012 rok.

4. Analiza Uchwały nr Pł.134.213 Składu Orzekającego Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 
2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez 
Burmistrza Miasta Sierpca sprawozdania z wykonania bu-
dżetu za 2012 rok.

5. Podjęcie przez Komisję Rewizyjną uchwały w sprawie wnio-
sku o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za rok 
2012 Burmistrzowi Miasta Sierpc.

Na sesji absolutoryjnej w czerwcu 2013 roku Rada Miasta 
Sierpc zadecyduje o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Mia-
sta z wykonania budżetu za 2012 rok.

A co z realizacją planu kontroli w 2013 roku?
Na najbliższej naradzie Komisja Rewizyjna zadecyduje, 

a ja Mieszkańców Sierpca zawiadomię.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Barbara Gil

Komisja Rewizyjna w nowym sKładzie: adam malinowsKi,  
BaRBaRa Gil – pRzewodnicząca, wojciech mielczaReK.

BarBara Gil 

ZDZISŁAW DUMOWSKI

drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów bibliotecznych 
lub archiwalnych w postaci danych cyfrowych metodą skano-
wania. Powstający w wyniku skanowania plik graficzny jest 
poddany kompresji danych graficznych przy automatycznym 
rozpoznawaniu znaków, słów i całego tekstu metodami OCR. 
W wyniku takiej obróbki materiały nadają się do upublicznienia 
w bibliotece cyfrowej. Cele digitalizacji to: archiwizacja obiektu, 
ochrona oryginału przed zniszczeniem, udostępnianie użytkow-
nikom na stronie Pracowni. Formą prezentacji dorobku Pracow-
ni jest wydawanie periodyku pt. „Dziejopis Sierpecki”, którego 
3. numer jest w przygotowaniu.

Pracownia oferuje 13 tematów historycznych realizowanych 
podczas godzinnych spotkań z przeznaczeniem dla uczniów i lekcje 
takie są w Pracowni zamawiane. Współpraca z telewizją kablową  
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sponsoring indywidualny, tzn. wybranych zawodników wspierają 
finansowo konkretni przedsiębiorcy. Zarząd Klubu liczy na ścisłą 
współpracę z dyrektorem MOSiR-u. Zarząd Klubu ma plan spła-
ty zadłużenia ciążącego na Klubie. Nowe władze Klubu spotkały 
się z życzliwością wielu osób, w tym burmistrza, który zaanga-
żował się w szukanie sponsorów dla Klubu. 

Badania archeologiczne w dolinie Sierpienicy.
Koncepcję przeprowadzenia kompleksowych badań ar-

cheologicznych w dolinie Sierpienicy na terenie uznanym 
powszechnie za najstarszy teren osadniczy w Sierpcu zaprezen-
tował Andrzej Tucholski – archeolog pochodzący z Sierpca, pra-
cownik płockiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków. Zastosowane nowoczesne metody nieinwazyjne po-
zwoliłyby na zbadanie warstwy gruntu do głębokości 1,5-2 m. 
Możliwe jest badanie metodą prospekcji geofizycznej (pomia-
ry magnetyczne), metodą elektrooporową, metodą georadarową 
oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych z użyciem Total Sta-
tion i GPS. Po badaniach metodami geofizycznymi zostaną jesz-
cze wykorzystane metody geochemiczne. Wyniki badań zostaną 
przedstawione w formie graficznej. Opracowanie takie będzie 
podstawą do wyznaczenia miejsc do odkrywki archeologicznej.

Przeprowadzenie takich badań dałoby pewność, w jakich 
miejscach pozostały wyraźne ślady po naszych przodkach, 
np. gdzie stał sierpecki zamek.

Andrzej Tucholski określił obszar do koniecznego przebada-
nia na około 30 ha, przy czym w ciągu roku możliwe jest prze-
badanie maksymalnie 5 ha. Prace trwałyby zatem 6-8 lat, a ich 
wyniki byłyby upublicznione na obchody 700-lecia lokacji Sierp-
ca. Ryczałtowy koszt badań 1 ha to 6 tys. zł. Łącznie więc koszt 
projektu szacuje się na 180 tys. zł. Prace badawcze w fazie wstęp-
nej byłyby finansowane w 40% przez Urząd Ochrony Zabytków, 
a 60% przez Miasto. Gdyby wyniki badań wyglądały obiecująco, 
możliwe jest pozyskanie dużych środków zewnętrznych.

Koncepcja przeprowadzenia badań archeologicznych zosta-
ła przez Komisję zaakceptowana, a Burmistrz został zobligowa-
ny do zawarcia z dyrektor Delegatury Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków porozumienia w tej sprawie.

Gospodarka mieszkaniowa Miasta.
Miasto prowadzi gospodarkę mieszkaniową według Pla-

nu przyjętego uchwałą Rady Miasta, którego ważność upłynęła 

RADA MIASTA

Posiedzenie Komisji sPołecznej z udziałem zarządu mKs Kasztelan.  
od lewej: zdzisław dumowsKi – Przewodniczący Komisji, Hubert  

GóralsKi – Prezes mKs Kasztelan, Krzysztof stręciwilK – wicePrezes  
ds. wyszKolenia, janusz bilicKi – Przedstawiciel Klubu w PzPn, 

mareK Kośmider – burmistrz m. sierPca, renata GórzyńsKa – naczelniK  
wydziału sPraw sPołecznycH, boGdan bartnicKi – Przewodniczący 

zarządu osiedla nr 4, wojciecH jaworsKi i wiesław ryPińsKi –  
członKowie Komisji sPołecznej, stanisław urbanowicz – dyreKtor  

mosir-u, wojciecH mielczareK – członeK Komisji sPołecznej

dała w efekcie cykl filmowy popularyzujący przeszłość miasta. 
Ważna także jest współpraca Pracowni z „Kurierem Sierpeckim”, 
który publikuje co tydzień kalendarium selektywne przygotowy-
wane przez Pracownię. W 2012 r. Pracownia włączyła się w pro-
gram obchodów 690-lecia lokacji Sierpca. Przy Pracowni działa 
grupa wolontariuszy skupiona w SEGREH. W 2013 r. Pracownia 
będzie kontynuować dotychczasowe formy pracy.

Problemem Pracowni jest brak miejsca. Wobec powołania 
przez Powiat Sierpecki Biblioteki Powiatowej na bazie likwi-
dowanej Biblioteki Pedagogicznej i planów umieszczenia jej  
w Liceum Ogólnokształcącym zajmowane obecnie przez Biblio-
tekę Pedagogiczną pomieszczenia zostaną zwolnione i najpraw-
dopodobniej udostępnione Pracowni.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012 r.
Funkcjonowanie MOPS-u to ¼ wydatków miejskiego budże-

tu, czyli ponad 10 mln zł. W 2012 r. z opieki Ośrodka korzy-
stało 686 rodzin (1571 osób), tj. 25 rodzin mniej niż w 2011 r. 
Ten fakt nie dziwi, jeżeli się wie, że kryzys w opiece społecznej 
daje o sobie znać zawsze z opóźnieniem. Najpierw zmiany w sy-
tuacji gospodarczej odbiera Powiatowy Urząd Pracy, dokąd się 
zgłaszają osoby zwolnione z pracy. W 2013 r. nastąpiło zmniej-
szenie się rządowej dotacji na zasiłki stałe i okresowe, co wię-
cej wojewoda zyskał prawo przekazywania dotacji w dowolnej 
wysokości. W ten sposób ciężar odpowiedzialności finansowej 
został przerzucony na samorząd. MOPS w 2012 r. zrealizował 
dodatkowo projekt z POKL pn. „Aktywnie w Sierpcu” o wartości  
80 tys. zł oraz projekt z zakresu treningów umiejętności społecz-
nych o wartości 200 tys. zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2012 r.
Rezultaty pracy MOSiR-u w 2012 r. są równoznaczne z tym, 

czego dokonał w 2012 r. dyrektor Ośrodka – Stanisław Urba-
nowicz. Ośrodek zajmuje się utrzymaniem płyty boiska, która 
jest eksploatowana nieodpłatnie przez MKS Kasztelan i szko-
ły. Pomieszczenia Ośrodka zostały w 2012 r. wyremontowane. 
Przejęta przez MOSiR w 2010 r. siłownia przynosi dochód. Ośro-
dek administruje ogródkami i placami zabaw w mieście, a także  
18 słupami ogłoszeniowymi.

W 2012 r. Ośrodek zorganizował blisko 60 imprez dla 4,5 tys. 
uczestników. Włącza się zawsze w Akcję Lato i Zima w Mieście. 
Dyrektor Ośrodka zajmuje się także organizacją i koordynacją 
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na szczeblu 
powiatowym.

Dyrektor Ośrodka spotkał się ze strony członków Komisji 
z wyrazami szczerego uznania dla swego zaangażowania. Komi-
sja zaapelowała do burmistrza o interwencję w kilku kwestiach 
podniesionych przez dyrektora Ośrodka.

O przyszłości MKS „Kasztelan”.
W MKS „Kasztelan” 13 lutego 2013 r. podczas Walnego Ze-

brania doszło do zmiany Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Nowym 
prezesem został Hubert Góralski. Zmiany we władzach Klubu 
są reakcją na głęboki kryzys finansowy, w jakim znalazł się Klub, 
którego zadłużenie łączne na koniec 2012 r. wyniosło 68000 zł. 
Nowy Zarząd Klubu postawił sobie za główny cel utrzymanie 
obecności Klubu w IV lidze. Kasztelan chce się oprzeć o własne 
zasoby graczy. Import zawodników z Płocka został ograniczony 
do 4, w tym nowy trener Piotr Cichosz, z którym Zarząd Klu-
bu wiąże duże nadzieje. Nawiązano współpracę z dyrektorem 
ZS nr 1, gdzie zostanie utworzona klasa sportowa, która będzie 
stanowić zaplecze osobowe dla Klubu. Oprócz systemu stypen-
diów dla zawodników wypłacanych przez Klub wprowadza się 
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z końcem 2012 r. Komisja zapoznała się szczegółowo z pro-
jektem Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszka-
niowym Zasobem Gminy Miasto Sierpc na lata 2013-2017. 
Plan jest kontynuacją dotychczasowych założeń polityki 
Miasta w zakresie pomocy mieszkaniowej dla osób znajdu-
jących się w trudnej sytuacji czy też życiowo nieporadnych. 
Miasto nie buduje mieszkań komunalnych, ale pozysku-
je je w wyniku przejęć budynków od instytucji i osób pry-
watnych. Mieszkaniowy zasób miasta jest utrzymywany 
na poziomie 500 mieszkań komunalnych. W chwili obec-
nej Miasto posiada 26 budynków gminnych. W 38 budyn-
kach istnieją wspólnoty mieszkaniowe z lokalami gminnymi 
(372) i wykupionymi (262). 6budynków prywatnych pozo-
staje w zarządzie ZGM. Łącznie z lokalami TBS-wskimi  
i lokalami dzierżawionymi mieszkaniowy zasób Miasta to  
981 lokali, w tym 4 lokale socjalne, ale kryteria takich lokali 
spełnia 105 mieszkań. Zwiększył się stan budynków w bardzo 
dobrym stanie technicznym z 4 do 20, o 8 zmniejszył się stan 
budynków złym stanie technicznym.

Miasto dopuszcza sprzedaż własnych lokali po cenach wy-
ceny z rozłożeniem na 10-letnie raty. Regulacja z 2007 roku 
zahamowała proces wykupu mieszkań komunalnych. Prowa-
dzona wcześniej przez Miasto sprzedaż mieszkań komunal-
nych po preferencyjnych cenach powodowała wprowadzanie 
wykupionych od Miasta mieszkań na rynek wtórny za o wiele 
wyższe ceny.

Uchwalenie przez Radę Wieloletniego Programu Gospodaro-
wania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Sierpc na lata 
2013-2017 jest konieczne z uwagi za wymogi ustawy o ochronie 
praw lokatorów. Program zakłada utrzymanie kosztów utrzyma-
nia zasobu mieszkaniowego Miasta w proporcji: 60% lokato-
rzy, 40% – Miasto. Oznacza to, że wzrost kosztów utrzymania 
mieszkań w latach 2013-2017 będzie obejmować zarówno Mia-
sto jak i lokatorów.

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zaso-
bem Gminy Miasto Sierpc na lata 2013-2017 został przez Komi-
sję oceniony jako spójny i wyczerpujący.

Wyższe pensum dla pedagogów, logopedów szkolnych i szkol-
nych doradców zawodowych.

Projekt uchwały ws zwiększenia pensum dla niektórych sta-
nowisk nauczycielskich przedszkolach i szkołach prowadzonych 
przez Miasto przedłożył Wydział Oświaty. Zwiększenie pensum 
dotyczyło pedagogów, logopedów szkolnych i szkolnych dorad-
ców zawodowych. Obowiązujące pensum dla nauczycieli pracu-
jących na takich stanowiskach to obecnie 20 godzin tygodniowo 
przy 40-godzinnym tygodniu pracy.

Karta Nauczyciela daje samorządom daje możliwość prawną 
podwyższenia tego pensum dla ww stanowisk nauczycielskich. 
W przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto rośnie 
gwałtowanie zapotrzebowanie na pracę pedagogów i logopedów, 
ponieważ jest coraz więcej dzieci potrzebujących ich pomocy. 
Rośnie świadomość rodziców, jakie ich dzieciom przysługują 
świadczenia ze strony przedszkola i szkoły. Poza tym wydatki 
na sierpecką oświatę są rozdęte i najwyższa pora zacząć porząd-
kować ten obszar wydatków. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie 
podniesienia pensum dla trzech wskazanych stanowisk nauczy-
cielskich z 20 do 26 godzin tygodniowo byłaby pierwszym 
krokiem. Dałoby to oszczędność 2000 zł/mies. Argumentację 
za podniesieniem pensum uzupełnia obserwacja, że pedagodzy 
i logopedzi pracują z małymi grupami, a więc w warunkach bar-
dziej komfortowych niż nauczyciele przedmiotów i wobec tego 
ich praca nie jest aż tak wyczerpująca.

Wobec propozycji zmian w wysokości pensum pozytywnie 
wypowiedziały się Rady Pedagogiczne przedszkoli, SP2 i SP3. 
Zaprotestowały związki zawodowe i Rada Pedagogiczna GM.

Różnica w zasadach rekrutacji do Gimnazjum Miejskiego 
i Leonium.

Komisja odniosła się kwestii różnicy w sposobie rekruta-
cji uczniów do Leonium i GM. Obie szkoły są publiczne. Sta-
tut Leonium w art. 49 stwierdza wprost, że Leonium „nie jest 
szkołą elitarną”. W praktyce jednak w Leonium obowiązuje 
Regulamin przeprowadzenia naboru do klasy I, który określa 
warunki rekrutacji, w tym ma znaczenie punktacja za wyniki 
w nauce w szkole podstawowej, za rozmowę kwalifikacyjna, 
za próbny sprawdzian dla klas VI, za zachowanie i szczególne 
osiągnięcia. Regulamin wyraźnie umożliwia selekcję chętnych. 
Gimnazjum Miejskie nie stawia absolwentom szkół podsta-
wowych żadnych warunków. Z uwagi za ograniczoną liczbę 
uczniów przyjmowanych do Leonium jest ono szkołą elitarną 
wbrew własnemu statutowi. W 2010 r. przed upublicznieniem 
Leonium Burmistrz nadał sygnał do płockiej delegatury Kura-
torium Oświaty o niebezpieczeństwie elitarności Leonium, ale 
Kuratorium ten sygnał zlekceważyło.

Wyniki rekrutacji do przedszkoli, oddziałów zerowych i klas 
pierwszych szkół miejskich.

Rekrutacja zakończyła się 15 kwietnia. W jej wyniku  
w 4 miejskich przedszkolach znajdzie się 449 dzieci, w tym 
127 nowych wychowanków. Przedszkolaki będą zorgani-
zowani w 17 oddziałach. Tylko 5 dzieci będzie korzystać  
z 5 godzin opieki. Zapotrzebowanie na 1 godzinę dodatkową 
zgłoszono dla 142 dzieci, na 2 godziny dodatkowo zgłoszo-
no dla 164 dzieci, na 3 godziny dodatkowo dla 102 dzieci. 
Rośnie zapotrzebowanie wśród przedszkolaków na pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną. Koszt dobo-
wy korzystania z pełnego wyżywienia w przedszkolach wy-
nosi 6 zł, czyli średnio na miesiąc 120 zł. W przedszkolach 
utrzyma się dotychczasowa kadra pedagogiczna zatrudnio-
na na gołych etatach, jedynie w MP3 będzie kilka godzin 
ponadwymiarowych.

Od 1 września 2011 r. dzieci 5-letnie zostały włączone 
w obowiązkowy system edukacyjny w ramach rocznego przy-
gotowania przedszkolnego w przedszkolu lub w szkole pod-
stawowej. Według nowej regulacji ustawowej (z 27 stycznia 
2012 r.) obniżenie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego 
przesunięto do 1 września 2014 r. Wobec tego władze miejskie 
w okresie przejściowym objąć muszą jednocześnie roczniki  
5- i 6-latków. Rodzicom 6-latków pozostawiono do decyzji, 
czy ich dzieci mają iść do klas pierwszych, czy powtarzać 
oddział przedszkolny. Na rok szkolny 2013/2014 do oddzia-
łów przedszkolnych zapisano łącznie 108 dzieci i utworzono 
po dwa oddziały przedszkolne w SP2 i SP3.

Do klas pierwszych przyjęto 153 dzieci, z czego 90 do SP2 
(cztery oddziały) i 63 do SP3 (trzy oddziały). Wyniki rekruta-
cji do miejskich szkół spowodowały następstwa kadrowe. Do-
tychczasowa polityka dyrektorów polegająca na ograniczaniu 
ilości godzin dla nauczycieli nie może być już kontynuowana. 
WGM nastąpiły 3 zwolnienia. W SP3 – 5 zwolnień. O ile sy-
tuacja w GM w kwestii liczby zwolnień jest ostateczna, o tyle 
w SP3 zmieni się (zmniejszy się do 3 wypowiedzeń) po wybo-
rze dyrektora szkoły.

Przewodniczący Komisji
Zdzisław Dumowski
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Z PRAC KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA

Komisja Bezpieczeństwa w okresie 
marzec – maj 2013 r. obradowała dwa 
razy, tj. 21.03.2013 r. i 13 maja 2013 r.

Tematyka posiedzenia 21.03.2013 r.:
1. Spotkanie ze zwycięzcą konkursu  

„Na najlepszego dzielnicowego 
w 2012 r. Komendy Powiatowej 
Policji w Sierpcu”.

2. Sprawy różne.

Odnośnie pkt.1 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 
przedstawił członkom Komisji zaproszonych funkcjonariuszy 
Powiatowej Policji w Sierpcu. Byli to: Pan Krzysztof Wit-
kowski – Z-ca Komendanta Powiatowej Policji w Sierpcu,  
Pan Bogusław Glegociński – Z-ca Naczelnika Wydziału Pre-
wencji, Pan Wiesław Stępkowski – Dzielnicowy Mochowa, 
Pan Artur Ronowicz – Dzielnicowy rejonu nr 1 w Sierpcu, 
Pan Jacek Maliszewski – Dzielnicowy rejonu nr 2 w Sirpcu, 
Pan Marek Pawłowski Dzielnicowy rejonu nr 3 w Sierpcu, 
Pan Mariusz Pawłowski Dzielnicowy rejonu nr 4 w Sierpcu.

Członkowie Komisji zapoznali się wizualnie z osobami oraz 
wysłuchali ich autoprezentacji zawodowej. Następnie głos za-
brał Pan Kazimierz Czermiński – Wiceprzewodniczący Rady 
pytając, jeżeli występuje interwencja domowa po godzinie 
22.00, a mieszkaniec lokalu nie wpuści policjantów do domu, 
co w takiej sytuacji czyni Policja. Odpowiedzi udzielił Z-ca 
Komendanta Powiatowej Policji Pan Krzysztof Witkowski, 
stwierdzając, jeśli ktoś wzywa pomocy, to raczej otworzy, 
chyba że interwencję zgłaszał sąsiad. Jeśli Policja stwierdzi, 
że zagrożone jest życie ludzkie, to wtedy wzywa Straż Pożarną 
i wchodzą siłą, tj poprzez wyłamanie drzwi, ale to jest trudna 
sytuacja. W takich występujących przypadkach nie ma proble-
mów w godzinach pracy od godziny 7 do 15. Radny Pan Woj-
ciech Jaworowski zapytał co z bezdomnymi, czy taka sytuacja 
ma miejsce na terenie naszego miasta oraz poprosił przedsta-
wicieli Policji o wzmocnienie patroli z piątku na sobotę. Od-
powiedzi udzielił Komendant Straży Miejskiej Pan Jarosław 
Krydziński stwierdzając, że taka sytuacja nie występuje, jest 
ona ciągle monitorowana przez służby miejskie, Policję oraz 
MOPS. Natomiast co do patroli, to są prowadzone działania 
prewencyjne Straży Miejskiej wraz z Policją w godzinach noc-
nych od piątku do niedzieli.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa przedstawił 
zwycięzcę konkursu na najlepszego dzielnicowego – Pana 
Wiesława Stępkowskiego, który swoją przygodę ze służbami 
mundurowymi rozpoczął w grudniu 1990 roku jako policjant 
Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego w Sierpcu. Po 6 latach 
służby w roku 1997 został przeniesiony na stanowisko dzielni-
cowego i w tym czasie obsługiwał teren miasta Sierpca obejmu-
jący osiedle Reymonta i Jagiełły.Od 2001 r.do obecnej chwili 
jako dzielnicowy służy pomocą, dobrą radą i profesjonalizmem 
mieszkańcom Gminy Mochowo. Lubi swoją pracę, a pomaga-
nie innym osobom sprawia mu satysfakcję. Warto wspomnieć, 
że Wiesław Stępkowski jest najstarszym stażem dzielnicowym 
mając przepracowane w tym charakterze 16 lat, w tym jako 
policjant trzykrotnie zabezpieczał pielgrzymki Jana Pawła II 
do Polski.W czasie wolnym od pracy lubi wypoczywać na świe-
żym powietrzu, głównie na swojej działce, natomiast wycieczki 

rowerowe po terenach wiejskich pozwalają mu odprężyć się 
po pracy. Dużo czasu poświęca na słuchanie muzyki polskich 
wykonawców lat 80-tych.

Punkt 2 Sprawy różne. Radny Pan Wojciech Jaworowski 
zapytał Komendanta Straży Miejskiej Jarosława Krydzińskie-
go, co z udrożnieniem ruchu na ul. Braci Tułodzieckich oraz 
z pozostałymi ulicami. Komendant Straży Miejskiej opowie-
dział że Pan Burmistrz powołał Komisję w celu sprawdzenia 
stanu oznakowania ulic oraz wydania oceny stanu bezpie-
czeństwa. Komisja przedstawi protokół po przeprowadzonej 
kontroli i wyda zalecenia, co zostanie zrealizowane w póź-
niejszym terminie.

Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa odbyło się 
13 maja 2013 r. Na posiedzeniu Komisji na 8 członków obec-
nych było 5 radnych.Spotkanie odbyło się w sali Urzędu Miasta 
w obecności przedstawiciela Policji Powiatowej w Sierpcu Pana 
Mariusza Słupeckiego i Komendanta Straży Miejskiej Pana Ja-
rosława Krydzińskiego.

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

na terenie miasta Sierpca za 2012 r.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poinformował 
Radnych Komisji oraz zaproszonych gości, iż zarówno Ko-
menda Powiatowa Policji w Sierpcu, jak i Straż Miejska złoży-
ły obszerne sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie miasta Sierpca za rok 2012 i materiały 
są do wglądu dla każdego mieszkańca w biurze Rady. Pierw-
szy głos zabrał radny Pan Zdzisław Dumowski, który podzię-
kował Policji za szybką interwencję dotyczącą parkowania 
samochodów ciężarowych na ulicach naszego miasta. Wice-
przewodniczący Rady Pan Kazimierz Czermiński zwrócił uwa-
gę na samochody, które zbyt szybko poruszają się po ulicach 
miasta, nie zwracając uwagi na pieszych w obrębie przejścia 
dla nich. Radny Pan Jerzy Stachurski zasygnalizował możli-
wość wytyczenia ścieżek rowerowych wskazując ul. Płocką 
i Piastowską. Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału Pre-
wencji Policji Powiatowej w Sierpcu Pan Mariusz Słupecki, 
że wykonane ścieżki rowerowe powinny być zgodne z prze-
pisami o ruchu drogowym i nie zagrażające rowerzystom jak 
i pojazdom mechanicznym.

Punkt 2.Sprawy różne.
Komisja zapoznała się z protokołem oznakowania ulic ta-

bliczkami z nazwami ulic oraz oznakowania znakami drogowymi 
pionowymi i poziomymi. Radny Pan Jerzy Stachurski wniosko-
wał o doświetlenie skrzyżowania ul. Reymonta z trasą S-10 oraz 
sprawdzić odpowiedź na pismo dotyczące wykonanie chodnika 
przy ul. Głowackiego. Z-ca Burmistrza Pan Zbigniew Leszczyń-
ski co do w/w wniosku poinformował, że doświetlenie skrzyżo-
wania powinno być wykonane zgodnie z projektem, ponieważ 
nie jest to nasz teren

Przewodniczący Komisji
Wiesław Rypiński

WiesłaW Rypiński
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Bezrobocie – to poważny problem 
Sierpca i regionu.

Bezrobocie – zjawisko społeczne 
polegające na tym, że część ludzi zdol-
nych do pracy i deklarujących chęć jej 
podjęcia nie znajduje faktycznego za-
trudnienia z różnych powodów. 

W Sierpcu na koniec marca 2013 roku było 1747 bezro-
botnych, rok wcześniej bezrobotnych było 1615 osób. W cią-
gu ostatniego roku nastąpił wzrost bezrobocia w Sierpcu 
o 132 osoby, to jest o 8,2%. Trzeba dodać, że stopa bezro-
bocia na koniec lutego 2013 roku w powiecie sierpeckim 
ukształtowała się na poziomie 26,1% i jest obecnie wyższa 
o 1,4% w porównaniu do 29 lutego 2012 roku. Stopa bezro-
bocia w kraju wyniosła 14,4%, natomiast w województwie 
mazowieckim 11,6%. Te dane jednoznacznie potwierdzają, 
że bezrobocie to jeden z najważniejszych społecznych pro-
blemów Sierpca i powiatu sierpeckiego.

Na rozmiar zjawiska bezrobocia wpływ mają czyn-
niki społeczne, ponieważ jest to zjawisko powstałe 
w społeczeństwie. Rozmiar bezrobocia zależy od systemu 
gospodarczego i aktualnie prowadzonej polityki krajowe-
go rynku pracy. Związane jest zwykle z poziomem nowych 
inwestycji i trwałym zatrudnianiem pracowników w nowo  
powstałych i nowoczesnych zakładach pracy sektora publicz-
nego lub prywatnego. Jak to jest w Sierpcu? System gospodar-
czy od roku 1989 zmienia się, ale w stopniu niedostatecznym. 
Przepisy podatkowe, przewlekłość rozpraw sądowych w orze-
kaniu gospodarczym, długotrwałe procedury związane z in-
westycjami i wiele innych czynników nie sprzyjają rozwojowi 
przedsiębiorczości. To problem ogólnokrajowy.

Drugi ważny czynnik mogący zmniejszyć bezrobocie 
to polityka na rynku pracy. Ustawowo temat bezrobocia, a sze-
rzej „PROMOCJĘ ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH 
RYNKU PRACY” określa Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku 
z późniejszymi zmianami. Ustawa określa zadania państwa 
w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezro-
bocia oraz aktywizacji zawodowej. I tu wiele zależy od nas, 
czyli lokalnego społeczeństwa a głownie od administracji po-
wiatowej i gminnej. W powiecie ustawowo rolę tę pełni Po-
wiatowy Urząd Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy:
• wydaje zaświadczenia dla osób bezrobotnych zwracających 

się do instytucji właściwej o wydanie dokumentu PD U2,
• rejestruje osoby bezrobotne i wydaje zaświadczenia o re-

jestracji oraz przekazuje dokumentację do instytucji wła-
ściwej (w przypadku stosowania sumowania okresów 
zatrudnienia),

• niezwłocznie informuje wojewódzki urząd pracy o utra-
cie statusu osoby bezrobotnej, jeżeli utrata statusu nastą-
pi przed wydaniem przez marszałka województwa decyzji 
administracyjnej,

Wojciech Mielczarek

• rejestruje osoby poszukujące pracy na podstawie dokumentu 
PD U2, a także wydaje odpowiednie zaświadczenia dla osób 
zainteresowanych,

• realizuje decyzje wydane przez instytucję właściwą, tj; o wy-
płacie zasiłku dla osób bezrobotnych ustalonego na podsta-
wie zsumowanych okresów zatrudnienia uwzględnionych 
w lub dokumentu PD U1 (dawnym formularzu E 301) 
oraz dokumentu SED U002.

A co może samorząd lokalny, np. taki jak sierpecki pod 
nadzorem burmistrza w rozwiązywaniu tego negatywnego 
zjawiska. Może poprzez stwarzanie klimatu do powstawania 
agencji zatrudnienia, które w cytowanej Ustawie jest szcze-
gólnie umocowana. Takich agencji o rynkowym lokalnym 
działaniu na naszym terenie po prostu nie ma. Zmniejszać 
bezrobocie można również wspierając instytucje szkolenio-
we. Warto wspomnieć, że kształcenie zawodowe, np. w za-
wodach budowlanych praktycznie nie istnieje. Czy w tym 
temacie w Sierpcu coś robimy? Praktycznie nic. W Usta-
wie „O Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy” 
mówi się o instytucjach dialogu społecznego oraz instytu-
cjach partnerstwa lokalnego. Naszej władzy samorządowej 
te terminy są obce. Władze lokalne powinny współpracować 
z organizacjami przedsiębiorców. W ostatnich latach na te-
renie Sierpca działały 3 organizacje skupiające lokalnych 
przedsiębiorców. Współpracy burmistrza z tymi organiza-
cjami po prostu nie było i nie ma. W sierpeckim Urzędzie 
Miejskim nikt personalnie nie jest przyporządkowany pro-
blemowi bezrobocia. Tak jakby problemu nie było. A pro-
blem w ujęciu społecznym i demograficznym naprawdę jest  
bardzo poważny.

Do takich smutnych refleksji doszedłem podczas posiedzenia 
Komisji Gospodarczej w dniu 28 kwietnia.

Jak wspomniałem, w Sierpcu mamy 1747 bezrobotnych, 
w tym 864 kobiety, w tym tylko 343 osoby z prawem do za-
siłku, w tym 1004 osoby w wieku 25-50 lat czyli najbar-
dziej produktywni, w tym 1052 osoby trwale bezrobotne 
praktycznie stracone na rynku pracy. Trzeba dodać do tego  
niski poziom wykształcenia bezrobotnych/wykształce-
nie zasadnicze zawodowe, zawodowe, gimnazjalne i niż-
sze posiadało 56,7% ogółu bezrobotnych. Wykształceni 
po prostu wyemigrowali z Sierpca. No i wyjątkowo nieko-
rzystny wskaźnik stwierdzający iż odsetek młodych ludzi  
tj. do 34 roku życia stanowi w powiecie sierpeckim 53,3% 
ogółu bezrobotnych. Liczby i dane mówią same za siebie. 
Odwrócić tendencje jest praktycznie niemożliwe. A to za-
danie dla administracji lokalnej czyli powiatowej i gmin 
we współpracy z przedsiębiorcami i ich organizacjami 
pozarządowymi.

Przewodniczący Komisji
Wojciech Mielczarek
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ZARZĄD OSIEDLA NR 1

Dzień Flagi

Nasze miasto Sierpc już po raz czwarty uroczyście obcho-
dzi Dzień Flagi, który przypada 2 maja. Od trzech lat w to świę-
to włącza się Osiedle nr 1, które w biało-czerwonych barwach 
uczestniczy w pochodzie ulicami miasta. Wszystkie grupy bio-
rące udział w paradzie zebrały się na Placu Europejskim, skąd 
o godz.15:00 wyruszyły, dumnie prezentując narodowe bar-
wy. Mieszkańcy Osiedla nr 1 zamykali biało-czerwony koro-
wód. Na chodnikach gromadzili się ludzie i z podziwem patrzyli 
na maszerujących. Kolumna dotarła do Kościoła św. Benedykta, 
gdzie T. Krukowski przedstawił historię Flagi Polskiej. Szkoły 
zaprezentowały pieśni patriotyczne, które wprowadziły podnio-
słą atmosferę.

Na koniec zastępca Burmistrza Zbigniew Leszczyński ogło-
sił wyniki konkursu: Pierwsze miejsce ze szkół już po raz kolej-
ny zajęła Szkoła Podstawowa nr 3, natomiast z osiedli Pierwsze 
miejsce – Osiedle nr 1.

Rodzinny Marsz Zdrowia

2 maja 2013 roku Ognisko TKKF” Kubuś”, Osiedle nr 1 
i Osiedle nr 3 zaprosili mieszkańców Sierpca na Rodzinny 
Marsz Zdrowia. O godzinie 12:00 przy mostku Marii Konop-
nickiej licznie zebrali się chętni do pokonania wyznaczonej tra-
sy wzdłuż rzeki Sierpienicy. Marsz poprzedzono rozgrzewką, 

którą poprowadziła Justyna Adamska. Na starcie stanęli nie tyl-
ko dorośli, ale i całkiem mali uczestnicy. Wielu z nich z kijkami 
rozpoczęło sezon „nordic walking” 2013. Wszyscy bez wyjątku 
dotarli na metę. Nagrodzono najliczniejszą rodzinę, najstarszego 
i najmłodszego uczestnika, „rodzinkę Kubusia – Ośrodek Terapii 
Ruchowej”, grupę ze Szkoły Podstawowej nr 3 i grupę z Osie-
dla nr 1. Ponadto każda osoba otrzymała pamiątkowy buttonik.

Po niemałym wysiłku przyszedł czas na biesiadę. Zarząd 
Osiedla nr 1 i 3 zadbał o zregenerowanie sił, częstując obecnych 
kiełbaską i kaszanką z grilla, chlebem ze smalcem i ogórasem 
oraz wodą i napojami. Po zaspokojeniu pragnienia i głodu za-
proszono wszystkich do zabawy przy muzyce, którą zapewnili 
Tomasz i Adam Staniszewscy.

Pogoda dopisała więc majówka się udała. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas.

Anna Motyka
Zarząd Osiedla nr 1

V Festyn Rodzinny

Już po raz piąty Zarząd Osiedla nr 1, parafia św. Benedykta 
przy współpracy Stowarzyszenia „MAMA” zorganizowali Fe-
styn Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. W tym roku, 
festyn ze względu na pogodę, odbył się na raty. 26 maja w ko-
ściele po każdej mszy św. wszystkie mamy, zostały uhonorowa-
ne czerwoną różą przez księdza proboszcza i pozostałych księży 
za ich nieoceniony wkład, w macierzyństwo, tworzenie ogniska 
domowego i wychowanie dzieci w rodzinie.

Ze względu na pogodę, druga część odbyła się na Placu Ko-
ronacyjnym 1 czerwca. Tym razem zarówno pogoda jak i uczest-
nicy festynu w liczbie około czterystu osób dopisali.

Na wszystkich uczestników festynu został przygotowany 
grill z kiełbaskami i kaszanką, stół szwedzki na którym był chleb 
ze smalcem i ogórkiem, pieczone ciasta, cukierki i napoje oraz 
pyszne naleśniki z dodatkami. Jak zwykle pomimo ustawienia 
dwóch maszyn z watą cukrową aby ją skosztować trzeba było 
postać w kolejce.

Do spalenia kalorii po posiłkach została ustawiona dmucha-
na zjeżdżalnia i zamek do skakania. Dla ciekawych co kryje się 
w środku i jak działa, Państwowa Straż Pożarna udostępniła dwa 
pojazdy strażackie, a wiele osób miało okazję przymierzyć stroje 
strażackie i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.
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Dzień Seniora

W dniu 12 kwietnia 2013 r. odbył się Dzień Seniora zorga-
nizowany przez Zarząd Osiedla nr 4 i Dzienny Dom Pomocy 
w Sierpcu. Impreza odbyła się w świetlicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sierpcu.

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 4 przywitał zgromadzonych 
gości: seniorów, przedstawicieli władzy samorządowej, w osobach: 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Marek Chrzanowski, v-ce Prze-
wodniczący – Kazimierz Czermiński oraz radni: Zdzisław Dumow-
ski, Jerzy Stachurski, Adam Malinowski, panią Dyrektor MOPS 
w Sierpcu – Alinę Olszewską oraz członków Zarządu Osiedla nr 4.

Przewodniczący Zarządu Bogdan Bartnicki korzystając 
z okazji podsumował 2-letni okres działalności zarządu oraz po-
dziękował radnym i sponsorom za współpracę i wsparcie w or-
ganizowaniu imprez.

Wyrazem wdzięczności było wręczenie radnym – Jerzemu 
Stachurskiemu i Adamowi Malinowskiemu pamiątkowym sta-
tuetek, zaś pozostałym radnym dyplomów. Specjalne podzię-
kowanie skierował pod adresem pozostałych sponsorów: pana 
Ireneusza Wielimborka – właściciela Firmy „WIEPOL” w Sierp-
cu oraz hurtowni artykułów spożywczych „RELA” w Sierpcu.

Wśród zgromadzonych seniorów wyróżniono parę najsympa-
tyczniejszych. Tytułem najsympatyczniejszej seniorki uhonoro-
wano panią Jadwigę Piotrowską, zaś seniorem został pan Andrzej 
Grączewski.

Po zakończeniu części oficjalnej, rozpoczęła się „właściwa” 
część zabawy. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Prestige, zaś 
o wspaniałe menu zadbali pracownicy Dziennego Domu Pomo-
cy pod kierunkiem Pani Joanny Spłocharskiej.

Całość imprezy uświetnił występ grupy muzyków, w oso-
bach: Artur Lewandowski – akordeon, Andrzej Wojciechowski –  
kontrabas, Robert Kwiatkowski – akordeon.

Seniorzy chętnie uczestniczyli w zabawie, spotkanie z całą 
pewnością można uznać za udane, a „Dzień Seniora” na stałe za-
gości w kalendarzu imprez Zarządu Osiedla nr 4.

Test Coopera I Turniej Warcabowy

Po raz kolejny biegacze, piechurzy i warcabiście spotkali się 
1 maja nad sierpeckimi Jeziórkami, by sprawdzić wydolność 
swoich organizmów w teście Coopera lub „pogłówkować” przy 
stupolowych warcabnicach.

RADA MIASTA

Panie ze Stowarzyszenia MAMA zadbały o zdobienie dzie-
cięcych buzi oraz wykonywały z balonów najróżniejsze wzory 
kwiatów i figur.

Dużo emocji wzbudził turniej piłkarski przy stole z piłka-
rzykami. Przy dużym zainteresowaniu kibiców zaskoczeniem 
dla wszystkich był fakt, że dwa pierwsze miejsca zdobyły  
duety żeńskie.

Przez cały czas pobyt wszystkim umilała muzyka przygoto-
wana przez osiedlowego DJ Tomka, a w międzyczasie ze swoim 
układem tanecznym, występowała grupa „Marzoretki” prowa-
dzona przez Panią Justynę Adamską.

Do godziny 17.30 wszystkim dopisywał apetyt i humor i do-
bra zabawa – co było widać po zadowolonych i radosnych twa-
rzach dzieci i dorosłych.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowa-
nie i prowadzenie festynu, a w sposób szczególny Państwu Mo-
tylewskim za znakomite wędliny na grilla oraz Panu Łukaszowi 
Stelmańskiemu za chleb, smalec i ogórki, które jak zawsze sma-
kowały znakomicie oraz Państwowej Straży Pożarnej z Sierpca.

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1
Tomasz Kowalski

ZARZĄD OSIEDLA NR 4
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Padł rekord frekwencji podczas tegorocznego testu Coopera. 
32 biegaczy i blisko 50 piechurów postanowiło sprawdzić wy-
dolność swojego organizmu. Nie brakowało również widzów, 
którzy przyszli dopingować. Niektórzy dali się jeszcze w ostat-
niej chwili namówić do udziału teście, inni obiecywali, że za rok 
będą już gotowi.

Test Coopera jest doskonałym miernikiem wydolności orga-
nizmu. Jako pierwsi wystartowali biegacze. Ich zadaniem było 
pokonanie w ciągu 12 minut jak najdłuższego dystansu. Każdy 
biegł według swoich możliwości. Do pobicia był rekord, który  
w 2012 roku mocno wyśrubował Dariusz Szałecki – 3900 metrów. 
Jednak nie udało się. Najlepszy wynik uzyskał Cezary Mysera, 
tegoroczny absolwent Zespołu Szkół nr 1 – 3580 metrów. Zaled-
wie 5 metrów mniej miał Marcin Jędrzejewski (TKKF „Kubuś”).
Trzeci wynik miał Waldemar Goczyński (TKKF „Kubuś”) –  
3400 m. Najszybszą kobietą była Katarzyna Asztemborska 
z Grodkowa. Miłośnikom biegania bardziej znana jako Kasia Fi-
lant. Pokonała ona dystans 2500 metrów. Trzydzieści metrów 
mniej miała jej siostra Ania Filant, gimnazjalistka z Gójska. 2300 
metrów pokonała weteranka biegowych tras Krystyna Chojnac-
ka (TKKF „Kubuś”). Tradycyjnie już na naszym teście nie zabra-
kło też Krzysia Jędrzjewskiego z Szansy na Życie. Najmłodszą 
uczestniczką była 10-letnia Izabela Babecka z SP nr 2 w Sierpcu.

Marszowicze przed wyruszeniem na trasę zostali zapro-
szeni przez instruktor fitness Justynę Adamską do wspólnej 
rozgrzewki. Panie z OTR spróbowały wytrzymałość pomostu 

RADA MIASTA

na Jeziórkach. Widowiskowo wyglądały ćwiczenia z chustami. 
Do rozgrzewki chętnie włączali się pozostali uczestnicy. Za do-
skonałą zabawę uznali ćwiczenia najmłodsi.

Piechurzy zmierzyli się z dystansem 1 km. Niektórzy poszli 
z kijkami (nordic walking). Renata Będzikowska, podobnie jak 
w ubiegłym roku, zdecydowała się przejść test z wózkiem, w którym 
siedział Oliwier. Na spacer wyciągnął babcię mały Jonatan Ku-
skowski. Do wspólnego maszerowania dał się namówić również 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Czermiński. 
Najszybciej trasę pokonała Kasia Boguszewska z SP nr 2 –  
7 minut i 1 sekunda, która na finiszu wyprzedziła weterana Ka-
zimierza Goczyńskiego (TKKF „Kubuś”) 7 minut 2 sekundy.

Uczestnicy otrzymali specjalne dzienniczki do zapisywania 
pomiarów testów oraz pamiątkowe butony. Dla najlepszych były 
statuetki, które wręczał przewodniczący Zarządu Osiedla nr 4 
Bogdan Bartnicki, który wraz z córką pobiegł w teście Coope-
ra. Specjalną niespodziankę miał przedstawiciel SLD – Dariusz 
Domżalski, który wręczał zawodnikom książki.

Imprezą towarzyszącą testowi Coopera był Błyskawiczny 
Turniej Warcabowy. Stoły rozmieszczono pod wiatami. Grano 
na stupolowych planszach systemem pucharowym. Przegrywa-
jący odpadał. Tytuł mistrza wywalczył Kazimierz Piotrowski 
z Sierpca, na drugim miejscu był Stanisław Groblewski z TKKF 
„Kubuś”, a na trzecim czterokrotny mistrz rozgrywek nad Jeziór-
kami – Michał Klimek (TKKF „Kubuś”). Czwartą lokatę zajął 
Jan Szymański (Sierpc). Wśród pań zwyciężyła Danuta Duda 
(TKKF „Kubuś”), druga była Monika Kosiorowska (SP Bor-
kowo Kościelne), trzecia Magdalena Starzyńska (TKKF „Ku-
buś”), a czwarta Justyna Adamska (TKKF „Kubuś”).

Dziękujemy Zarządowi Osiedla nr 4 i Sojuszowi Lewicy De-
mokratycznej za sponsorowanie imprezy, a Miejskiemu Ośrod-
kowi Sportu i Rekreacji za pożyczenie stołów i ławek na turniej 
warcabowy.

JAM

III memoriał im. Jana Kwiatkowskiego 
w Piłce Nożnej

W dniu 11 maja b.r., w ramach III Memoriału Jana Kwiatkow-
skiego, został zorganizowany turniej piłki nożnej. Reprezentacja 
dzieci z Osiedla nr 4 prowadzona przez Bogdana Bartnickie-
go zajęła II miejsce w turnieju, a cała drużyna otrzymała z rąk 
wnuczki Pana Kwiatkowskiego puchar.

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 4 dziękuje organiza-
torowi turnieju – Stanisławowi Urbanowiczowi – dyrektorowi  
MOSiR w Sierpcu, za zaproszenie do wzięcia udziału w turnieju.
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Rodzinna Majówka z okazji Dnia Matki

W dniu 25 maja b.r. Zarząd Osiedla nr 4, Środowisko-
we Ognisko Wychowawcze i Stowarzyszenie Rodzinny Klub 
Abstynenta,, Przystań” zorganizowali Rodzinną Majówkę 
z okazji Dnia Matki. Impreza zgodnie z planem miała odbyć 
się na placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 „Czerwony Kap-
turek”, ale z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne 
została przeniesiona do świetlicy Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej i pomieszczeń użytkowanych przez klub 
„Przystań”.

Przewodniczący Zarządu Bogdan Bartnicki przywitał licz-
nie zgromadzone dzieci i mamy oraz przedstawicieli władz sa-
morządowych – radnych w osobach: Jerzy Stachurski, Adam 
Malinowski, Wojciech Jaworowski i Kazimierz Czermiński – wi-
ceprzewodniczący Rady. Złożył życzenia matkom z okazji ich 
święta oraz podziękował członkom zarządu i osobom zaprzy-
jaźnionym z zarządem.

W programie imprezy przewidziano wiele atrakcji i konkur-
sów dla dzieci i rodziców:
• pokaz Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu,
• gry zręcznościowe: piłkarzyki i tenis stołowy,
• konkurs plastyczny pt: „Rodzinna Majówka w oczach dzieci”,
• malowanie twarzy,
• napoje, słodycze i grochówka dla wszystkich.

Na scenie zaprezentowały się dzieci ze Środowiskowego 
Ogniska Wychowawczego, które zaśpiewały dla wszystkich 
mam oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu: Filip 
i Kuba Kwiatkowscy, Ola Rutkowska i Julia Bartnicka. Dzieci 
chętnie brały udział w konkursach plastycznych i sportowych. 
Najlepsi odebrali statuetki, słodycze i napoje. Mimo niesprzy-
jającej pogody impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców osiedla nr 4.

Członkowie klubu „Przystań” zapewnili przybyłym go-
ściom gorące napoje: kawę, herbatę oraz smaczną grochówkę. 
We współpracy z pedagogami Środowiskowego Ogniska Wycho-
wawczego zadbali o miłą atmosferę i ciekawe spędzenie wolnego 
czasu. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie plastycznym 
otrzymały słodycze i nagrody rzeczowe, które wręczyli zebrani 
radni oraz prezes Stowarzyszenia Rodzinny Klub „Przystań” – 
Tadeusz Wasiński.

O oprawę muzyczną zadbał Sławomir Florczak – sekretarz 
zarządu osiedla nr 4.

FLOREK

„Sierpecka Liga Orlika 2013”

Zarząd Osiedla nr 4 we współpracy z trenerem środowisko-
wym Orlika 2012 Łukaszem Wróblewskim zorganizował Sier-
pecką Ligę Orlika. Liga trwała od kwietnia do czerwca b.r.

Do rywalizacji zgłosiło się 10 drużyn z Sierpca, swój udział 
zadeklarowało około 111 młodych adeptów piłki nożnej. Zawody 
rozegrano systemem „każdy z każdym” i rewanże.

Przewodniczący Zarządu Bogdan Bartnicki przywitał licz-
nie zgromadzone dzieci, rodziców, Alinę Olszewską – Dyrek-
tora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a jednocześnie 
przedstawiciela Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, członków Zarządu: Lidię Lewandowską i Sła-
womira Florczaka. Po zakończonym turnieju zaproszeni goście 
wręczyli najlepszym drużynom pamiątkowe medale, nagrody 
rzeczowe oraz puchary.

Celem turnieju „SIERPECKA Liga Orlika 2013” było:
• Propagowanie sportowego trybu 

życia wśród dzieci,
• Wdrażanie dzieci do systema-

tycznego udziału w ćwiczeniach 
fizycznych,

• Rozwijanie zainteresowań sporto-
wych dzieci,

• Wpojenie zasad fair play w rywali-
zacji sportowej,

• Doskonalenie posiadanych i zdoby-
wanie nowych umiejętności w dzie-
dzinie piłki nożnej.

Sławomir Florczak –  
sekretarz Zarządu

RADA MIASTA
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GŁOS RADNEGO

Często stawiamy sobie lakoniczne pytania. Jak to jest być rad-
nym? Ileż z tej funkcji splendoru, frajdy a ile kłopotów i utrapie-
nia? W pierwszej kadencji do rad trafiali niemal sami społecznicy. 
Nie pytano o diety i czas pracy a drogowskazem i motorem działań 
była społecznikowska pasja. Mamy już szóstą kadencję odrodzone-
go samorządu a jak wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia. Czy 
coś się na tym zyskuje, czy raczej traci? A także czy radny to rze-
czywiście jakaś „władza”, czy tylko ładnie brzmiący tytuł? Nie-
zależnie od tego jaki jest społeczny ogląd tej funkcji wiele osób 
chciałoby radną lub radnym zostać.

Gdy już zdobędziemy upragniony mandat musimy sobie od-
powiedzieć na fundamentalne pytanie. Na przykład, czy bliżej 
nam do obywateli, którzy na mnie zagłosowali i których inte-
resy reprezentuję w radzie, czy do ugrupowania politycznego, 
społecznego lub środowiskowego, które mnie wypromowało 
i stanowi moje „zaplecze”. I Jeszcze dalej, czy przede wszystkim 
dbać o własny wizerunek publiczny, czy narażając go tu i tam 
twardo walczyć w słusznych sprawach.

Ludzi zaangażowanych społecznie a bez poglądów politycznych 
po prostu nie ma i każdy kto żyje w tym kraju ileś tam lat jest 
z natury rzeczy uwikłany. Moje poglądy nigdy nie powodowały 
potrzeby zwalczania innych i stąd moja pozorna niezależność.

Co do życia w tym miejscu – jestem Sierpczaninem z uro-
dzenia, znajomość ludzi, ale i problemów, które są naszą 
wspólną bolączką i utrapieniem: głębokie bezrobocie, uciecz-
ka młodych, brak mieszkań – ułatwia mi w działaniu – wie-
le rzeczy udało mi się już załatwić; nie mniej jest jeszcze 
przede mną do załatwienia, które wymagają trochę czasu. 
To co potrafię staram się robić jak najlepiej z poczuciem dużej 
odpowiedzialności.

Główną barierą rozwojową nie są dzisiaj sprawy gospodarcze 
tylko społeczne. Dominuje brak zaufania, partnerstwa i dialogu. 
I to musimy zmienić w pierwszej kolejności. To czego jednak potrze-
bujemy najwięcej to całkowita zmiana mentalności. Nie zgadzam 
się z taką wersją, która z góry zakłada, że czegoś nie da się zrobić.  
Nie zgadzam się bo wiem, że trzeba po prostu wiedzieć czego 
się chce, umieć określić przeszkody i znaleźć skuteczną metodę 
na ich pokonanie. Tak powstały plan musi być konsekwentnie, 
z uporem realizowany do końca.

Uważam, że naszą dumę narodową czy też patriotyzm lo-
kalny powinnyśmy filtrować przez ocenę własnego postępowa-
nia, własnej postawy, naszego bezinteresownego zaangażowania, 
pracy na rzecz drugiego człowieka.

Kazimierz Czermiński
– wiceprzewodniczący RM, dzieli się refleksjami

Miasto to wspólnota, to wspólne dobro, to miejsce w którym 
przyszło nam razem żyć – to nasza Mała Ojczyzna, którą trzeba 
kochać pomnażając jego bogactwo. W konkluzji…

…Pięknie jest gdy jesteśmy dumni z naszego miasta, ale jesz-
cze lepiej gdy ono jest dumne z nas… – A. LINCOLN.

Sierpeckie chodniki
Kazimierz Czermiński wyjaśnia

W czasie prowadzonych rozmów z mieszkańcami użalają się 
oni na zły stan sierpeckich chodników, ze wskazaniem na kon-
kretny chodnik przy ul. Świętokrzyskiej.

W odpowiedzi informuję, że ulica Świętokrzyska, dotyczy 
to również chodnika, jest w gestii zarządu powiatu – Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu, który ponosi pełną odpowiedzialność 
za zły stan techniczny tejże ulicy, chodnika, utrzymania po-
rządku i zieleni znajdującej się w pasie drogowym. Dotyczy 
to również innych ulic będących w zarządzie powiatu a są to: 
Wojska Polskiego, Żeromskiego, Konstytucji 3-go Maja, Trau-
gutta, Dworcowa, Świętokrzyska, Wróblewskiego. Natomiast 
w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Dróg Gostynin – Płock 
znajdują się następujące ulice: Piastowska, Płocka, Plac Kar-
dynała Wyszyńskiego, 11 Listopada, Kilińskiego, Głowackie-
go, Rypińska, Dworcowa na odcinku Piastowska – PKP. Pod 
zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Warszawie 
pozostaje ul. Kościuszki, odcinek trasy A-10 przebiegającej 
przez nasze miasto. Pozostałe ulice na terenie naszego miasta 
są w zarządzie Miasta Sierpca (oprócz uliczek osiedlowych). 
Zdajemy sobie również sprawę ze złego stanu naszych ulic 
i chodników. Już od kilku lat przystąpiliśmy do systematycz-
nego ich remontu – efekty są widoczne to jednak usunięcie 
wszystkich uciążliwości oraz niedomogów wymaga czasu i na-
kładów wielkich środków finansowych.

GŁOS RADNEGO Kazimierz Czermiński
– wiceprzewodniczący RM, dzieli się refleksjami

Chodnik – ul. Świętokrzyska
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W ubiegłym roku na inwestycje drogowe Miasto wydało  
1 mln 275 tys. zł. W tym roku 2013 w planach zadań inwesty-
cyjnych – drogowych Miasto planuje wydać znacznie więcej – 
wymienię te najważniejsze:

Budowa nowych miejsc parkingowych równolegle do  
ul. Narutowicza na wysokości budynków 23a,b,c 80 000

Budowa ul. Tuwima, budowa chodnika ul. Kilińskiego  
na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ronda 220 000

Śmiałego na odcinku Hermana do Piastowskiej 200 000

Budowa ulicy Pogodnej na odcinku  
od ul. Pogodnej do Spokojnej 200 000

Koncepcja zagospodarowania terenu pl. Chopina, 
Prusa-Benedyktyńska 60 000

Projekt ścieżek rowerowych w Mieście Sierpc – I etap 30 000

Projekt – budowa ul. Głowackiego w m. Sierpc na odcinku 
od km 86+000 do km 86+665 100 000

Projekt budowy łącznika pomiędzy ul. Pułaskiego i Reymonta 14 000

Projekty – budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową: 
Powstańców, Armii Ludowej, Mieszka I-go, Benedyktyńska, 
Królowej Jadwigi, Gen Andersa, Poniatowskiego, 
Dąbrowskiego, Kołłątaja

200 000

Utwardzenie dróg gruntowych za torami 41 200

Utwardzenie dróg gruntowych (ul. Białobłocka – odcinek 
Urzędu Pracy do przedłużenia ul. Sosnowej) 100 000

Utwardzenie dróg gruntowych (za ul. Kościuszki 
– kontynuacja) 60 000

Wykonanie schodów od ul. Narutowicza do rynku 300 000

Budowa ul. Długosza w Sierpcu 120 000

Modernizacja mostu przy ul Słowackiego w Sierpcu 250 000

Wykupy gruntów 95 942

Utworzenie strefy płatnego parkowania w Mieście Sierpc –  
etap I 210 000

Razem w 2013 r. na inwestycje drogowe przewidziano kwotę  
2 281 142 zł.

Jest to kropla w morzu potrzeb, ale my sami nie możemy re-
montować wszystkich pasów drogowych, przecież inni „zarząd-
cy” powinni zacząć się również starać o ich poprawę. Koordynacja 
i współpraca w tym temacie jest niezbędna a nawet konieczna.

Kazimierz Czermiński

INWESTYCJE:
1. Z firmą M&M Ewa Mikucka z Sierpca zawarto umowę na wy-

konanie projektu stałej organizacji ruchu – oznakowanie płat-
nych stref parkowania w Sierpcu, na kwotę 8.000,00 zł brutto.

2. Z Pracownią Projektowo-Kosztorysową „MarBud” z Sierpca 
zawarto umowę na projekt budowy łącznika pomiędzy ul. Pu-
łaskiego i Reymonta, na kwotę 13.653,00 zł brutto.

3. Z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogo-
wego Daniel Panuś z Płocka i Zakładem Usług Drogowych 
Józef Panuś z Płocka, zawarto umowę na wykonywanie re-
montów bieżących ulic o nawierzchni ulepszonej na terenie 
miasta Sierpca, będących w zarządzie Gminy Miasto Sierpc, 
w terminie do 31.12.2013 r., na kwotę 56.580,00 zł brutto.

4. Z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym M&M Ewa 
Mikucka z Sierpca podpisano umowę na „Remonty bieżą-
ce, utrzymanie i konserwację urządzeń bezpieczeństwa oraz 
oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach, 
będących w zarządzie miasta Sierpca”, na kwotę 68.918,13 zł.

5. Z Firmą Usługowo-Handlową „SPEC-BUD” Klonowski 
Włodzimierz z Rypina podpisano umowę na „Budowę klatki 
schodowej ewakuacyjnej w budynku Miejskiego Przedszkola 
nr 4 i nr 1”, na kwotę 221.400,00 zł.

6. Z Biurem Projektów i Nadzorów Budowlanych „ANBUD” 
mgr inż. Andrzej Oszal z Sierpca podpisano umowę na peł-
nienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno- 
-budowlanej, na budowie pn. „Budowa klatki schodowej 
ewakuacyjnej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 4  
i nr 1”, na kwotę 3.500,00 zł.

7. Z Firmą Usługi Elektryczne „LUMEN” inż. Franciszek 
Chojnacki z Sierpca podpisano umowę na pełnienie nadzo-
ru inwestorskiego w specjalności elektrycznej, na budowie  
pn. „Budowa klatki schodowej ewakuacyjnej w budynku 
Miejskiego Przedszkola nr 4 i nr 1”, na kwotę 1.000,00 zł.

Z PRAC BURMISTRZA MIASTA
8. Z Biurem Projektowo-Konsultingowym „MOSTY PŁOŃSK” 

s.c. z Płońska podpisano umowę na wykonanie dokumentacji 
projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 
mostu w ul. Słowackiego”, na kwotę 6.150,00 zł.

9. Z Biurem Projektów i Inwestycji „PROBUD” S.C. z Sierp-
ca podpisano umowę na „Profilowanie i uzupełnienie ubyt-
ków na gruntowej części parkingu przy sklepie GRAM w m. 
Sierpc.”, na kwotę 4.920,00 zł.

10. Z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „BUDOMEX”  
Dariusz Rzeszotarski z Sierpca podpisano umowę na wy-
konanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Wyko-
nanie schodów od ulicy Narutowicza do rynku”, na kwotę 
279.450,42 zł.

11. Z Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym „MarBud” 
z Sierpca podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwe-
storskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 
na budowie pn. „Wykonanie schodów od ulicy Narutowicza 
do rynku”, na kwotę 3.813,00 zł.

OŚWIATA I ZDROWIE:
• 5 kwietnia br. Burmistrz, wspólnie ze Starostą Sierpeckim, 

zorganizował w Centrum Kultury i Sztuki uroczyste podsu-
mowanie plebiscytu „Sportowiec Ziemi Sierpeckiej 2012”. 
Podczas uroczystości zaprezentowani oraz nagrodzeni zostali 
zarówno nominowani, jak i laureaci.

• w dniach 2, 3 i 4 kwietnia br. odbyły się w Sierpcu nieodpłat-
ne badania mammograficzne, adresowane do kobiet z prze-
działu wiekowego od 50 do 69 roku życia, które w ciągu 
ostatnich dwóch lat nie korzystały z badań finansowanych  
ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Podstawą 
przeprowadzenia akcji, w wyniku której przebadane zostały  
134 mieszkanki Sierpca, stało się porozumienie zawarte przez 
Burmistrza Miasta z Dyrektorem Niepublicznego Zakładu 
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SIERPC W KONKURSIE  
„MIASTO LUDZI PRZEDSIĘBIORCZYCH”

Opieki Zdrowotnej Medica w Łodzi. Powyższe działanie było 
kolejnym etapem akcji profilaktycznej realizowanej od jesie-
ni 2009 r., w wyniku której dotychczas przebadanych zosta-
ło 2240 kobiet.

BURMISTRZ WZIĄŁ UDZIAŁ W SPOTKANIACH:
• posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia;
• Dniu Otwartym w Gimnazjum Miejskim i Szkole Podsta-

wowej nr 3;
• spotkaniu z Maciejem Wiercińskim w sprawach ogólnych za-

łożeń zagospodarowania rzeki Skrwy i Sierpienicy oraz pro-
pozycji inwentaryzacji szlaków wodnych;

• z kierownikiem delegatury Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków Ewą Jaszczak w sprawie remontu kościoła Naj-
świętszej Marii Panny w Sierpcu;

• w Starostwie Powiatowym, w sprawie Sportowca Ziemi Sier-
peckiej 2012;

• z dyrektorem Banku PKO, w sprawie omówienia zasad dal-
szej współpracy i kontynuacji umowy na obsługę bankową;

• walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP;
• spotkaniu informacyjnym dla przedsiębiorców ziemi sierpec-

kiej, z udziałem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Progra-
mów Unijnych, w sprawie planowanych naborów na środki 
unijne w 2013 r.;

• finale konkursu Dnia Wędkarza, organizowanego przez  
Zarząd Miejskiego Koła Kasztelan;

• z Jackiem Wiśniewskim, Prezesem Lokalnej Organizacji 

Turystycznej, w sprawie współpracy;
• w XXXX posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  
2007-2013;

• z Inspektorem Nadzoru Drogowego, w sprawie kontynuacji 
utwardzenia dróg za ul. Kościuszki;

• posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia;
• z Łukaszem Wyszyńskim z firmy NORD, w sprawie dzierża-

wy terenu na pojemniki z odzieżą używaną;
• spotkaniu, w sprawie remontu kościoła Najświętszej Maryi 

Panny;
• Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Ciepłowni Sierpc 

Sp. z o.o.;
• w zakończeniu X edycji miejskiej ligi siatkówki;
• z przedstawicielem McDonalda, w sprawie budowy obiektu 

na terenie miasta;
• w III otwartych zawodach w wyciskaniu sztangi leżąc;
• spotkaniu z Prezydentem Płocka, w sprawie tworzenia miej-

skiego obszaru funkcjonalnego w okresie 2014-2020;
• spotkaniu, w sprawie organizacji imprez trzeciomajowych;
• z Jerzym Jaworskim w sprawie korekty koncepcji rozbudowy 

stadionu oraz wszczęcia postępowania na wykonanie projek-
tu rozbudowy stadionu;

• podsumowaniu konkursu „Może pomóc mi kropelka twojej 
krwi”;

• Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, który odbył się 
w Urzędzie Stanu Cywilnego.

8 maja 2013 r., w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie od-
była się uroczystość wręczenia nagród dla laureatów konkursu 
„Miasto Ludzi Przedsiębiorczych”, organizowanego przez PARP 
w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej „Narodowy Pro-
gram Przedsiębiorczości”.

Konkurs skierowany był do miast do 50 tys. mieszkańców. 
Sierpc jest jednym z trzech wyróżnionych, obok Karlina i Koło-
brzegu. Nagrodę odebrał burmistrz Marek Kośmider, który pod-
czas wypowiedzi opowiedział o Sierpcu, o planach na przyszłość 
i zaprosił do odwiedzenia naszego miasta. Zwycięzcą plebiscytu 
został Cieszyn.

Uroczystość wręczenia nagród poprzedził panel dysku-
syjny pt.: „Samorząd i przedsiębiorcy – partnerstwo na rzecz 
rozwoju”, który otworzyła Prezes PARP – Bożena Lublińska-

-Kasprzak. W panelu udział wzięli: Wiceminister Gospodarki  
Dariusz Bogdan, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Ka-
towicach Tadeusz Donocik, Przewodniczący Komisji Samorzą-
du Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Poseł Piotr Zgorzelski, 
oraz przedstawiciele władz lokalnych i przedsiębiorców. Wnio-
skiem z dyskusji okazała się konieczność współpracy i zwiększe-
nie aktywności zarówno przedsiębiorców, jak i władz lokalnych, 
regionalnych i państwowych w zakresie wspierania przedsię-
biorczości i poprawiania warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej, szczególnie dla małych i średnich firm. Wicemini-
ster Dariusz Bogdan przypomniał, że głównym celem konkursu 
„Miasto ludzi przed-
siębiorczych” jest 
promocja miast li-
czących do 50 tys. 
mieszkańców, które 
realizują inicjatywy 
wspierające przedsię-
biorczość a nagrodzo-
ne projekty podniosły 
poziom życia lokal-
nych społeczności.

Otrzymane wyróż-
nienie jest motywacją 
do dalszych działań 
na rzecz wspierania 
przedsiębiorczości 
w naszym mieście.
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Po raz czwarty w Sierpcu odbyły się obchody Święta Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej, połączone z konkursem na oryginal-
ne, ciekawe zaprezentowanie polskich barw narodowych.

2 maja ma Placu Europejskim zebrali się uczestnicy biało- 
-czerwonego korowodu, który jak co roku przeszedł ulicami mia-
sta w stronę kościoła pw. Wniebowzięcia NMP. Tam po krótkiej 
modlitwie i prelekcji historyczno-patriotycznej przyszła pora na 
występy młodzieży szkolnej, po nich ogłoszono wyniki konkursu.

W tym organizatorzy podzielili uczestników na trzy katego-
rie: szkoły, Zarządy Osiedli (jako reprezentacja mieszkańców 
danego osiedla oraz „inne grupy zorganizowane”.

Wśród szkół miejsce pierwsze przypadło Szkole Podstawo-
wej nr 3, drugie uczniom szkoły policyjnej z Zespołu Szkół  
nr 1 (podczas przemarszu zaprezentowali marsz paradny 
z użyciem werbli i flag narodowych), trzecie zaś Szkole Pod-
stawowej nr 2.

Ponieważ w uroczystościach wzięły udział jedynie dwa Za-
rządy Osiedli – nr 1 i 6, siłą rzeczy przyznano dwie nagrody. 

Miejsce pierwsze dla osiedla nr 1, drugie miejsce – osiedle nr 6. 
Innych grup zorganizowanych nie było.

Podczas przejścia przez Sierpc, korowód prowadziła Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta OSP kierowana przez kapelmistrza 
Michała Głowackiego, oraz Kompania Honorowa uczniów  
I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Sierpcu.

Organizatorami, jak co roku, byli: Burmistrz Miasta Sierpc, 
Parafia pw. Św. Benedykta i ks. Stanisław Zarosa SAC, Centrum  
Kultury i Sztuki, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc.

Pracownia Dokumentacji
Dziejów Miasta Sierpc
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ŚWIĘTO FLAGI

SIERPECCY BADACZE
SIERPECCY BADACZE – to tytuł projektu, który, dzięki po-

zyskaniu ponad siedmiuset tysięcy złotych unijnych środków, re-
alizowany jest od września 2012 roku do 30 września 2013 roku 
w sierpeckich szkołach, dla których samorząd miejski jest orga-
nem prowadzącym. Podjęcie tego projektu nie było przypadkowe. 
Większość naszych uczniów, przy okrojonych programach na-
uczania, co pozwala jedynie na przekazanie podstawowej wiedzy 
teoretycznej, nie ma możliwości jej poszerzenia i twórczego roz-
woju, zwłaszcza w oparciu o metody empiryczne, na które szkoły, 
po prostu, nie mają czasu. Jednym z najważniejszym elementów 
projektu jest opracowanie edukacyjnego raportu środowiskowe-
go z którego będzie można się dowiedzieć o przeprowadzonych 
badaniach naukowych w trakcie realizowanego projektu.

Raport przewiduje, obok tabel z wynikami pomiarów i wy-
kresów, umieszczenie w nim materiałów opisowych, fotografii, 

map, diagramów i wniosków końcowych. Ponadto umieszczone 
w nim będą materiały o charakterze dziennikarskim – dokumen-
tujące przebieg poszczególnych elementów projektu.

Stanowić będzie kompendium wiedzy na temat lokalnego kli-
matu (wiatry, opady, temperatura, zanieczyszczenie powietrza) 
oraz naszej doliny rzeki Sierpienicy. Zostaną przedstawione wy-
niki, między innymi: pomiaru jakości wody oraz jaki wpływ 
mają zanieczyszczenia na zahamowanie rozwoju fauny i flory. 
Z raportu dowiemy się również o żyjących gatunkach zwierząt 
oraz rodzajach roślinności, które niewątpliwie stanowią natural-
nym potencjale przyrodniczo-krajobrazowym miasta Sierpca.

Wdrożony we wrześniu ubiegłego roku projekt, mający cha-
rakter badawczo-naukowy, wychodzi naprzeciw zdiagnozowanym 
potrzebom edukacyjnym. Stanowi innowacyjną ofertę edukacyjną, 
która winna rozbudzić u uczniów chęci do zdobywania wiedzy, 
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przydatnej na dalszych etapach edukacji i życia. Niewątpliwym 
stymulatorem, w tym procesie, są niekonwencjonalne metody –  
eksperymenty, badania laboratoryjne, zajęcia interdyscypli-
narne oraz wycieczki edukacyjno-badawcze. Między innymi 
– do Ogrodu Botanicznego w Powsinie, do Gdańska, z możliwo-
ścią poznania niezwykle interesującej krainy geograficznej, jaką 
są Żuławy Wiślane i Malbork oraz do Mazowieckiego Ośrodka 
Geograficznego w Murzynowie i planetarium w Toruniu. W ra-
mach projektów badawczych przewiduje się kolejne wyjazdy.

Projekt „Sierpeccy Badacze” realizowany jest w ramach kilku  
komponentów:

1. Nasza flora i fauna – dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3:
• Zajęcia przyrodniczo-matematyczne,
• Zajęcia fotograficzno-informatyczne,
• Zajęcia humanistyczno-dziennikarskie,
• Zajęcia nauki języka obcego (język angielski),
• Zajęcia o charakterze terapeutycznym w świetlicy szkolnej.

2. Nasza pogoda – dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2:
• Zajęcia przyrodniczo-matematyczne,
• Zajęcia fotograficzno-informatyczne,
• Zajęcia humanistyczno-dziennikarskie,
• Zajęcia nauki języka obcego (język angielski),
• Zajęcia o charakterze terapeutycznym w świetlicy szkolnej,
• Zajęcia z logopedii,
• Zajęcia etnograficzne,
• Zajęcia z plastyki z elementami terapii zajęciowej.

3. Nasza rzeka – dla uczniów Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu:
• Zajęcia przyrodniczo-matematyczne,

a) Zajęcia biologii i chemii,
b) Zajęcia geografii i fizyki,

• Zajęcia fotograficzno-informatyczne,
• Zajęcia humanistyczno-dziennikarskie,
• Zajęcia nauki języka obcego (język angielski),
• Zajęcia nauki języka obcego (język niemiecki),
• Organizacja panelu historyczno-archeologicznego.

4. Człowiek jako element środowiska – dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 i 3 oraz Gimnazjum Miejskiego:

• Terapia pedagogiczna z elementami zajęć 
psychoedukacyjnych,

• Indywidualne zajęcia z pedagogiem,
• Indywidualne zajęcia z psychologiem,
• Zajęcia korekcyjno-sportowe,

a) Badminton dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3,
b) Basen z elementami kajakarstwa/piłka siatkowa dla 

uczniów Gimnazjum Miejskiego,
c) Tenis stołowy/koszykówka dla uczniów Szkoły  

Podstawowej nr 2.

Z przedstawionego katalogu zaprogramowanych obsza-
rów badawczych wynika, że koncentrują się wokół najbliż-
szego otoczenia, własnego środowiska. To nie przypadek, ale 
świadomy wybór autorów projektu. Chodzi o uświadomienie, 
uczestniczącym w projekcie dzieciom, że najbliższe środowisko, 
to co na co dzień wydaje się często banalne, może być źródłem 
nieograniczonych inspiracji badawczych.

Każdy z komponentów rozpisany został na obszary badaw-
cze, które realizowane są różnymi, jednak komplementarnymi, 
metodami i technikami. Uczestnicy projektu wyposażeni zostali 
w niezbędne pomoce naukowe. W trakcie badań mają możliwość 
poznania budowy i obsługi nowoczesnej aparatury badawczej 
oraz zdobycia umiejętności przeprowadzania badań i analiz 
oraz prezentowania osiągniętych wyników. Dla potrzeb projek-
tu powstały trzy laboratoria badawczo-naukowe, wyposażone 
w nowoczesną aparaturę, które w szkołach pozostaną, oraz za-
trudnieni są eksperci i specjaliści z określonych dziedzin wiedzy.

Zwieńczeniem pracy grup, realizujących poszczególne bloki 
tematyczne, będą fotoreportaże, galerie, prezentacje multimedial-
ne i konferencje naukowe. I nie chodzi tu jedynie o zwyczajowe 
podsumowanie projektu, ale i czytelny przekaz społeczny, któ-
ry zrozumiany zostanie przez uczniów, w tym przedsięwzięciu 
nieuczestniczących.

Warto w tym miejscu zauważyć, że realizowany od września 
2012 roku projekt nie jest jedynym, podjętym przez miasto, dzię-
ki pozyskanym środkom unijnym. W ciągu ostatnich lat, unijne 
wsparcie pozwoliło wdrożyć następujące projekty:
1. Kajakiem po inicjatywy lokalne.
2. Szansa na lepszą przyszłość dla sierpeckich przedszkolaków.
3. Otwórz się na wiedzę.
4. Sierpecki piknik naukowy.

SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA 
SIERPECKICH PRZEDSIĘBIORCÓW
W dniach 18 marca i 17 maja br., w Centrum Kultury i Sztuki, 

odbyły się spotkania informacyjne dla przedsiębiorców Ziemi 
Sierpeckiej. Dotyczyły planowanych, w 2013 roku, naborów środ-
ków unijnych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, zaplano-
wano dwa nabory w ramach Działania 6.2 Turystyka i Działania  
1.5 Rozwój Przedsiębiorczości. Obydwa realizowane będą 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2007-2013 i adresowane są do mikro  
i małych firm.

Organizatorami spotkań byli: burmistrz Marek Kośmider 
i Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Pierwsze spotkanie poprowadził Wojciech Wróblewski, dru-
gie Justyna Pesta. Prelegenci reprezentowali Mazowiecką Jed-
nostkę Wdrażania Programów Unijnych, Oddział Zamiejscowy 
w Płocku. W trakcie spotkań, sierpeccy przedsiębiorcy mieli 
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otrzymywać w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74 (tel.: 022 542 20 00),  
lub w Oddziale Zamiejscowym w Płocku przy ul. Stary Ry-
nek 20 (tel.: 024 262 23 74), a także na stronach internetowych  
– www.mazowia.eu oraz e-sierpc.pl.
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możliwość poznania warunków i zasad pozyskania unijnej do-
tacji. Po części informacyjnej spotkań, jej uczestnicy mogli sko-
rzystać z indywidualnych konsultacji.

Beneficjenci środków unijnych, pochodzących z tych na-
borów, będą mogli wykorzystać je jedynie na podniesienie 
konkurencyjności swoich firm, poprzez realizację nowych  
inwestycji, obejmujących:
• utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub rozbudowę 

istniejącego,
• dywersyfikację produkcji poprzez wprowadzenie nowych, 

dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianę procesu pro-
dukcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie,

• nabycie środków trwałych, bezpośrednio związanych z przed-
siębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby za-
mknięte, gdyby zakup nie nastąpił,

• unowocześnienia wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia 
działalności, jak zakup maszyn, urządzeń,

• prowadzenie prac inwestycyjnych w ramach przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorcy, zainteresowani środkami unijnymi, szcze-

gółowe informacje na temat warunków ich pozyskania, mogą 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW 
DLA MŁODYCH SIERPCZAN

NAJPOPULARNIEJSZY 
DZIELNICOWY ROKU 2012

24 maja 2013 r., powołane przez Burmistrza Miasta pięcio-
osobowe jury w składzie Zbigniew Leszczyński i Marek Z. Zdro-
jewski z Urzędu Miejskiego, Bożena Ilska i Wioletta Bogucka 
z Centrum Kultury i Sztuki oraz Michał Weber z Pracowni Do-
kumentacji Dziejów Miasta Sierpca, dokonało rozstrzygnięcia 
dwóch konkursów ogłoszonych w październiku ubiegłego roku, 
a nawiązujących do idei upowszechniania wiedzy o przeszłości 
i teraźniejszości Sierpca wśród jego najmłodszych mieszkańców.

Na czwartą już edycję Konkursu Fotograficznego „Sierpc 
w moim obiektywie” wpłynęło łącznie 20 atrakcyjnych fotogra-
fii. W ocenie jurorów, w kategorii Interesujące miejsca w Sierpcu, 
III m-ce zajął, dzięki nadesłanemu zdjęciu, Hubert Nastachowski 
(kl. VB SP nr 3), II m-ce – Zuzanna Liszewska (kl. VIB SP nr 2),  
zaś I m-ce zdobyła Justyna Sekulska (kl. VIB SP nr 2). Z kolei 
w kategorii dedykowanej gimnazjalistom Obiekty użyteczności 
publicznej w naszym mieście, lista laureatów przedstawia się na-
stępująco: III m-ce – Małgorzata Bigorajska (kl. IIB GM), II m-ce –  
Wiktoria Mikołajewska (kl. IA LEONIUM), I m-ce – Sylwia To-
maszewska (kl. IIIE GM). Ponadto jury wyróżniło pracę Anny Żu-
ławnik – uczennicy klasy pierwszej I Niepublicznego Gimnazjum).

Z bardzo dużym odzewem spotkał się drugi z konkursów –  
a mianowicie Konkurs Plastyczny „Sierpc za 15 lat”. Najmłod-
si sierpczanie, uczęszczający do naszych przedszkoli oraz szkół 
podstawowych, złożyli aż 74, nierzadko bardzo oryginalne pra-
ce. Ostatecznie lista laureatów ukształtowana została następująco: 
w pierwszej kategorii wiekowej (tj. dzieci przedszkolne urodzo-
ne w r. 2006 i 2007) III m-ce zajęła Klaudia Gronczewska (grupa  
„5A” MP nr 2), II m-ce – Wiktoria Trawińska (grupa „6” MP nr 2), 
zaś I – Julia Nowak (grupa „6” Miejskie Przedszkole nr 3). Z ko-
lei wśród uczniów klas I – III miejsce III przypadło Lidii Tuchol-
skiej (kl. IA SP nr 2), II – Hubertowi Lewandowskiemu (kl. IIIC  
SP nr 3), zaś zwycięstwo – Klaudii Cieciurskiej (kl. IIIA SP nr 2).

Wszyscy wyżej wymienieni zostali nagrodzeni 25 czerwca 
br. podczas ogólnomiejskiej uroczystości oświatowej związanej 
z premiowaniem najbardziej utalentowanych uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie miasta.

Prace nagrodzonych są eksponowane we foyer sierpeckiego 
Centrum Kultury i Sztuki.

Marek Z. Zdrojewski
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

W listopadzie 2012 roku Komenda Powiatowa Policji w Sierp-
cu przeprowadziła kolejną edycję konkursu na „Najpopularniej-
szego Dzielnicowego Roku 2012” z terenu powiatu sierpeckiego. 
Celem konkursu było przede wszystkim wskazanie, za pomo-
cą anonimowej ankiety, dzielnicowego, aktywnego w działaniu 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sierpec-
kiego oraz przyjaznego dla obywateli. Przeprowadzony konkurs 
był jednocześnie okazją do przybliżenia mieszkańcom naszego 
powiatu sylwetek dzielnicowych wraz z obszarem ich działania 
i danymi kontaktowymi.

W konkursie wzięły udział 643 osoby, wypełniając anonimo-
wą ankietę udostępnioną w jednostce Policji, jak również udo-
stępnianą przez jednostki samorządowe powiatu sierpeckiego.

Największą liczbę zebranych głosów, a tym samym tytuł „Naj-
popularniejszego Dzielnicowego Roku 2012” otrzymał aspirant 
Wiesław Stępkowski, realizujący swoje zadania i służący swoją radą 
i pomocą mieszkańcom gminy Mochowo. Drugie i trzecie miejsce 
zajęli kolejno starszy sierżant Mariusz Pawłowski i starszy sier-
żant Artur Ronowicz – obydwaj obsługujący teren miasta Sierp-
ca. Zwycięzca, z rąk Komendanta Powiatowego Policji Sierpcu  
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insp. Grzegorza Żelasko, otrzymał okolicznościowy puchar oraz 
gratulacje i podziękowania za nienaganną służbę. Gratulacje i po-
dziękowania za dobrą służbę otrzymali również pozostali dziel-
nicowi, realizujący swoje zadania na terenie całego powiatu 
sierpeckiego.

Wiesław Stępkowski swoją przygodę ze służbami mundu-
rowymi rozpoczął w grudniu 1990 roku jako policjant Ogniwa  
Patrolowo-Interwencyjnego w Sierpcu. Po 6 latach służby  
z 1997 roku został przeniesiony na stanowisko dzielnicowego 

i w tym czasie obsługiwał te-
ren miasta Sierpca obejmujący 
osiedla Reymonta i Jagieł-
ły. Od 2001 roku, do obecnej 
chwili jako dzielnicowy słu-
ży pomocą, dobrą radą i pro-
fesjonalizmem mieszkańcom 
gminy Mochowo. Lubi swo-
ją pracę i sprawia mu satys-
fakcję pomaganie innym 
osobom. Wielokrotnie repre-
zentował Komendę Powiato-
wą Policji w Sierpcu w grach 
zespołowych. Warto wspo-
mnieć, że Wiesław Stępkow-
ski jest najstarszym stażem 

dzielnicowym mając przepracowane w tym charakterze 16 lat. 
Ponadto, jako policjant, trzykrotnie zabezpieczał pielgrzymki Pa-
pieża Jana Pawła II do Polski. W czasie wolnym od pracy lubi 
wypoczywać na świeżym powietrzu, głownie na swojej działce, 
natomiast wycieczki rowerowe po terenach wiejskich pozwalają 
mu odprężyć się po pracy. Jest typem podróżnika, krajobrazy pol-
skie są dla niego najatrakcyjniejsze do zwiedzania. Poza tym in-
teresuje się bieżącymi wydarzeniami w kraju i na świecie. Dużo 
czasu poświęca na słuchanie muzyki polskich wykonawców 
z lat 80-tych. Interesuje się nowinkami motoryzacyjnymi, maj-
sterkowaniem oraz sportem, szczególnie piłką nożną i tenisem 
stołowym. Lubi oglądać filmy przyrodnicze. Jest zwolennikiem 
polskiej kuchni. Za swój profesjonalizm i rzeczowe podejście 
do przydzielonych spraw jest pozytywnie postrzegany nie tylko 
przez mieszkańców gminy Mochowo.

Poniżej prezentujemy sylwetki dzielnicowych z terenu 
miasta Sierpca wraz z określonym rejonem działania i tele-
fonami kontaktowymi.

Rejon nr I terenu miasta Sierpca 
obsługuje:
starszy sierżant Artur  
RONOWICZ, tel. 24 275 92 08

W obsługiwany przez niego 
rejon nr I wchodzą następujące 
ulice: Jana Pawła II „Bis”, Suchar-
skiego, Narutowicza, Konstytucji 
3-go Maja (od ul. Żeromskie-
go do ul. Polnej), Okulickiego, 
Wspólna, Polna, Zaścianek, Że-
romskiego (od ul. Okulickiego 
do terenu PKP),

Rejon nr II terenu miasta Sierpca obsługuje:
młodszy aspirant Jacek MALISZEWSKI, tel. 24 275 92 08

W obsługiwany przez niego rejon nr II wchodzą następują-
ce ulice: Jana Pawła II (stare osiedle), Piastowska (do przejazdu 

kolejowego), Dworcowa, Trau-
gutta, Zachodnia, Broniewskiego, 
Reja, Gałczyńskiego, Armii Kra-
jowej, Kleberga, Mikołajczyka, 
Sienkiewicza, Słoneczna, Grota 
Roweckiego, Wyzwolenia, Wiosny 
Ludów (od Armii Krajowej do Pia-
stowskiej), Konstytucji 3-go Maja 
(od ul. Polnej do ul. Dworcowej), 
Malinowa, Poziomkowa, Staszica, 
Smolna, Krasickiego, Żeromskiego 
(od terenu PKP do ul. Dworcowej).

Rejon służbowy nr III obsługuje
młodszy aspirant Marek PAWŁOWSKI, tel. 24 275 92 39

W obsługiwany przez niego 
rejon służbowy nr III wchodzą 
następujące ulice: 11-go Listo-
pada, Reymonta, Kilińskiego, 
Podgórna, Górna, Kasztelańska, 
Bema, Puławskiego, Emilii Pla-
ter, Ks.Witolda, Jagiełły, Andersa, 
Poniatowskiego, Dąbrowskiego,  
Kołłątaja, Krótka, Batorego, 
Warneńczyka, Królewska, Arty-
leryjska, Głowackiego, Wróblew-
skiego, Kazimierza Wielkiego, 
Sobieskiego, Zawiszy Czarnego, 
Księstwa Warszawskiego, Królo-
wej Jadwigi, Dobrzańskiego, Saperska, Ułańska, Czwartaków, 
Żwirki i Wigury, Długosza, Kościuszki, Szpitalna, Słowackie-
go, Moniuszki, Tuwima, Karłowicza, Borkowska, Norwida, Kra-
sińskiego, Św. Wawrzyńca, Konopnickiej, Pl. K. Wyszyńskiego, 
Plac Chopina, Okrzei, Zielona, Prusa, Ks. Wacława, Biskupa Flo-
riana, Farna, Benedyktyńska, Wojska Polskiego, Żeromskiego 
(do Okulickiego) Kruczkowskiego, M.C. Skłodowskiej, Nałkow-
skiej, Baczyńskiego, Hallera, Bobrowa, Łąkowa, Bojanowska, 
Rypińska, Ziemiańska, Batalionów Chłopskich, Armii Ludowej, 
Jaśminowa, Kalinowa, Sielska, Jasna, Powstańców, Wiejska, 
Ogrodowa, Włościańska, Akacjowa, Cicha, Spokojna, Pogodna, 
Instalatorów, Miła, Spacerowa, Dobra.

Rejon służbowy nr IV w Sierpcu obsługuje
starszy sierżant Mariusz PAWŁOWSKI, tel. 24 275 92 39

W obsługiwany przez niego 
rejon służbowy nr IV wchodzą 
następujące ulice: Targowa, Ko-
lejowa, Sempołowskiej, Biało-
błocka, Witosa, Świętokrzyska, 
Orzeszkowej, Piłsudskiego, Pa-
derewskiego, Solskiego, Kasz-
tanowa, Osiedlowa, Parkowa, 
Kwiatowa, Kochanowskiego, Ko-
pernika, Browarna, Fredry, Prze-
mysłowa, Płocka, Tysiąclecia, 
Braci Tułodzieckich, Wyspiań-
skiego, Jaracza, Matejki, Wio-
sny Ludów (od ul. Piastowskiej 
do Płockiej), Sikorskiego, Mickiewicza, Piastowska (od prze-
jazdu kolejowego do m. Piaski) Bolesława Chrobrego, Miesz-
ka I-go, Ściegiennego, Miłobędzka, Hermana, Sosnowa, Leśna.

Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu

NajpopularNiejszy DzielNicowy 
roku 2012, WiesłaW stępkoWski

starszy sierżant  
artur ronowicz

młodszy aspirant  
Jacek maliszewski

młodszy aspirant  
marek pawłowski

starszy sierżant  
Mariusz Pawłowski
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W GALERII SZTUKI im. Stefana Tamowskiego zawsze 
można obejrzeć ciekawą wystawę. Jest to bowiem miejsce, 
w którym pokazujemy różnorodną twórczość plastyczną arty-
stów uznanych, nietuzinkowych.

W marcu swoje fotografie-diaporamy prezentowali Piotr 
Tamborek i Adam Adamski z Torunia. Tytuł wystawy „BAR-
WY NATURY” sugerował, iż natura była dla artystów nie-
zwykłym źródłem inspiracji. W katalogu wystawy napisali: 
„Przyrodę możemy przedstawić w ferii barw; różnorodności 
kwiatów, zwierząt i ulotnych krajobrazów. Obrazy te mogą cie-
szyć zmysł wzroku pastelami wschodzącego słońca albo dyna-
micznymi kolorami ubarwienia godowego ptaków. Natura może 
również ukazać nam swoje inne oblicze, kiedy użyjemy do jej udo-
kumentowania specjalnych technik fotograficznych. Jedną z nich 
jest fotografia w podczerwieni”.

AKWARELE Pawła Tencera z Gostynina, które prezen-
towaliśmy w foyer w kwietniu i maju, obejrzało bardzo wielu 
Sierpczan. Artysta maluje w wielu technikach, olejnej, akry-
lu, zajmuje się także grafiką oraz sztuką użytkową. Ilustru-
je wydawnictwa m.in. „Notatki Płockie”. Jest założycielem  
„Gostynińskiego Towarzystwa Popierania Twórczości Plastycz-
nej” oraz „Grupy Nieformalnej”.

JAN BEMBENISTA Z CHORZOWA (obecnie mieszka 
w Płocku) od kilkunastu lat wykonuje wolny zawód. Maluje 
w konwencji realistycznej. Zajmuje się głównie malarstwem 
sztalugowym oraz realizuje ekspozycje wystawiennicze. Jego 
zainteresowania skupiają się głównie na malowaniu architek-
tury miejskiej, przemysłowej, a także elementów architekto-
nicznych oraz pejzażu. Bierze udział w plenerach malarskich, 
aukcjach charytatywnych oraz konkursach, w których otrzymał 

wiele nagród i wyróżnień. W swoim dotychczasowym dorob-
ku ma 20 wystaw indywidualnych m.in. w Konsulacie Gene-
ralnym w Monachium, oraz 48 wystaw zbiorowych w kraju 
i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych 
i instytucjach państwowych oraz w kolekcjach prywatnych 
w USA, Kanadzie, Finlandii, Czechach, Anglii, Niemczech 
i we Włoszech. Swoje prace artysta oprawia w stare ramy 
okienne, które sam odnawia, i do których dobiera wielkość 
blejtramów na jakich tworzy. To nadaje im specyficzny kli-
mat śląskiej rzeczywistości odchodzącej już w zapomnienie.  
Wystawę można oglądać do 17 czerwca br.

W czerwcu zaplanowaliśmy dwie wystawy. Pierwsza to pre-
zentacja Plakatu Chopinowskiego. W 2009 r. Mazowieckie Cen-
trum Kultury i Sztuki zorganizowało, wraz z Instytutem Sztuka 
Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Biurem Chopin 
2010, konkurs zamknięty, którego celem było stworzenie kolek-
cji plakatu artystycznego o tematyce chopinowskiej. W konkur-
sie wzięli udział wybitni polscy artyści graficy. Znakomite jury 
w składzie: prof. Stanisław Moryto, Ferdynand B. Ruszczyc, 
prof. Janusz Stanny, prof. Waldemar Świerzy, prof. Stanisław 
Wieczorek – przewodniczący wybrało spośród 80 nadesłanych 
prac 35 projektów plakatów. Przyznano trzy nagrody główne 
i trzy wyróżnienia. Inauguracyjny wernisaż PLAKATU CHOPI-
NOWSKIEGO odbył się 1 marca 2010 r. w Galerii TEST w War-
szawie oraz w kilkudziesięciu instytucjach kultury na terenie 
województwa mazowieckiego. Kolekcja plakatów eksponowana 
jest również w Polsce i za granicą. W naszej GALERII SZTUKI 
plakaty można oglądać do 20 lipca.

W tym samym czasie w foyer na parterze zaprezentujemy 
prace Grupy Plastycznej Dorosłych „IMPRESJA”. Sierpec-
cy twórcy nie po raz pierwszy prezentują swoje prace w na-
szym Centrum. Znaczna większość artystów to członkowie 
Grupy Plastycznej Dorosłych „IMPRESJA”, która działa w na-
szej placówce od ośmiu lat. Jednak historia spotkań sierpeckich 
twórców sięga lat osiemdziesiątych. Spotykali się tutaj m.in. 
Halina Szałecka-Nasiłowska, Ryszard Walerski, Maria i Woj-
ciech Weber, Jacek Olechowski, Grzegorz Charzyński.

Dzisiaj spotykamy się w każdy poniedziałek wymieniając do-
świadczenia, dyskutując o sztuce, a wspólnie rysując doskonali-
my plastyczny warsztat i zgłębiamy jego tajniki.

Każda wystawa pozwala podkreślić z jak ogromnym za-
angażowaniem artyści podchodzą do swojej pasji. Pasji two-
rzenia rzeczy pięknych oraz nieustannego utrwalania owego 
piękna i wiecznego nad nim zachwytu. Uwieczniają chwile 
ulotne i pejzaże odchodzące w przeszłość. malowaniu archi-
tektury miejskiej, przemysłowej, a także elementów architek-
tonicznych oraz pejzażu.

15 czerwca w Oficynie Dworskiej Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze odbędzie się wernisaż WYSTAWY RETROSPEK-
TYWNEJ – OGÓLNOPOLSKICH PLENERÓW PLASTYCZ-
NYCH W SIERPCU. Zaprezentujemy na niej prace wybitnych 
artystów, uczestników dziewiętnastu plenerów malarskich, or-
ganizowanych przez nasze Centrum. Wystawa będzie trwała 
do 30 sierpnia br.

Bożena Ilska – CKiSz w Sierpcu

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ARTYSTYCZNE WYDARZENIA W GALERII 
SZTUKI IM. STEFANA TAMOWSKIEGO
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FESTIWAL „KWIECIEŃ-PLECIEŃ”, 
SIERPC 2013

W dniach 26-28 kwietnia br. w Centrum Kultury i Sztu-
ki w Sierpcu, odbył się XVIII Ogólnopolski Festiwal Teatru, 
Piosenki i Tańca „Kwiecień-Plecień”. Jak mówią uczestnicy, 
jest to jeden z najpiękniejszych festiwali na Mazowszu, orga-
nizowany dla utalentowanych dzieci i młodzieży. Głównym 
celem festiwalu była popularyzacja dziecięco-młodzieżowych 
form teatralnych, tanecznych oraz promowanie młodych wo-
kalnych talentów. Festiwal był też szansą dla instruktorów, 
którzy podczas festiwalu mogli uczestniczyć w konsulta-
cjach prowadzonych przez jurorów. Podczas tegoroczne-
go festiwalu wystąpiło 11 grup teatralnych, 47 wokalistów  
i 23 zespoły taneczne.

Dnia 26 kwietnia, podczas Dnia Teatru za scenie zaprezen-
towały się teatry dziecięce, młodzieżowe i 2 monodramy. Nie 
zabrakło również naszych rodzimych artystów reprezentujących 
Sierpc: Teatrzyk „Czerwony Kapturek” z Miejskiego Przedszko-
la nr 4 w Sierpcu, Teatrzyk „Bajkowa gromadka” z Miejskiego 
Przedszkola nr 3 w Sierpcu, Teatrzyk „Maluszek” z Miejskie-
go Przedszkola nr 2 w Sierpcu, Teatrzyk „Wesołe krasnale” 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu, Teatrzyk „Dziecięce Stu-
dio Teatralne” z Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, Teatrzyk 
„Młodzieżowe Studio Teatralne” z Centrum Kultury i Sztuki 
w Sierpcu oraz Monodram w wykonaniu Joanny Stachurskiej, 
który przedstawiony został poza konkursem.

Po obejrzeniu wszystkich prezentacji odbyły się warsztaty 
dla uczestników, które poprowadził Pan Adam Radosz. Około 
godziny 19:00 jury ogłosiło werdykt. I miejsce zdobył Teatrzyk 
„Małe Formy Teatralne” z Domu Kultury „Zacisze” w Warsza-
wie, który zaprezentował spektakl pt.: „Złota kaczka”, II miej-
sce zajął teatrzyk „Młodzieżowe Studio Teatralne” z CKiSz 
w Sierpcu, który zaprezentował spektakl pt.: „Gdyby do szko-
ły chodziły anioły”, III miejsce zdobył teatrzyk „Dziecięce Stu-
dio Teatralne” z CKiSz w Sierpcu, który zaprezentował spektakl 
pt.: „Bajka o smutnym osiołku”. Najważniejszą nagrodę, czyli 
Grand Prix – złotą maskę zdobył teatrzyk „Maluszek” z Miej-
skiego Przedszkola nr 2 w Sierpcu. Teatr „Maluszek” otrzymał 
również nagrodę publiczności, którą przyznało mu jury młodzie-
żowe w składzie: Patrycja Sołdańska, Ola Wiśniewska i Radek 
Głuchowski z Sierpca.

Dnia 27 kwietnia odbył się Dzień Piosenki. W składzie 
jury zagościli: Jan Wojdak, Małgorzata Kulińska oraz Leszek 
Bonar. W I kategorii wiekowej 7-12 lat wystąpiło 29 uczest-
ników. I miejsce wywalczyła sobie Oliwia Rochnowska z Ry-
pina, II miejsce zdobyła Ewelina Kozłowska z Włocławka, 
a III miejsce Julia Sadowska z GOK w Kuczborku-Osadzie. 
W II kategorii wiekowej 13-15 lat wystąpiło 10 uczestni-
ków. I miejsce zdobyła Maria Piotrowicz z ZPO w Zielonej, 
II miejsce wywalczyła Katarzyna Kaźmierczak z ŻCK w Żu-
rominie, III miejsce zdobyła Alicj Niemirska z OK „Kubuś” 
w Łodzi. W najstarszej kategorii wiekowej 16-18 lat wystą-
piło 8 uczestników. I miejsce zdobył Kamil Frątczak z LO 
w Sierpcu, II miejsce Agata Szerszeń z ŻCK w Żurominie,  
III miejsce zdobyła Natalia Dobrosielska z GOK w Kuczbor-
ku. Nagrodę Grand Prix – Złotą Nutkę jury przyznało Ewelinie 
Mądzelewskiej z Rypińskiego Domu Kultury. Jury młodzieżo-
we w składzie: Patrycja Sołdańska i Ola Wiśniewska z Sierp-
ca przyznało nagrodę publiczności MASKOTKĘ: Laurze 
Jeżewskiej z „Music-Box” w Toruniu. Nominacje do finału 

Ogólnopolskiego Festiwalu „Tęczowe Piosenki Jana Wojda-
ka” w Krakowie otrzymali: Ewelina Mądzelewska z Rypiń-
skiego Domu Kultury oraz Mateusz Winnicki z Gimnazjum 
Prywatnego nr 1 w Lipnie.

Dnia 28 kwietnia odbył się Dzień Tańca. Jury w składzie 
Jacek Sennewald, Andrzej Łukomski i Rafał „Roofi” Kamiń-
ski obejrzało 47 prezentacji tanecznych. Na scenie pokazały 
się zespoły z Warszawy, z Płocka, z Bieżunia, z Nowego Dwo-
ru, ze Skrwilna, z Serocka i z Sierpca. W I kategorii wiekowej  
7-12 lat, I miejsce zdobył zespół „PLĄS” ze Szkoły Podsta-
wowej nr 17 w Płocku, II miejsce wywalczył sobie zespół 
„FRESH” z Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, III miejsce zdo-
był zespół „LIDERKI” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu.  
W II kategorii wiekowej 13-15 lat, I miejsce zdobył zespół 
„SPIN” ze Studia Tańca Spin Freekies w Warszawie, II miejsce 
zajął zespół „ISKIERKI” z Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, 
III miejsce zajął zespół „EFEKT” z Ośrodka Kultury w Seroc-
ku, w III najstarszej kategorii wiekowej 16-18 lat, I miejsce zdo-
był zespół „MIRAGE” z Pałacu Młodzieżowego w Warszawie,  
II miejsce wywalczyły sobie „ISKRY” z Centrum Kultury i Sztu-
ki w Sierpcu, a III miejsce zdobył zespół „FREEKIES” ze Studio 
Tańca Spin Freekies w Warszawie. Najważniejszą nagrodę Grand 
Prix – Złoty Piruecik otrzymał zespół „Pląs” z Płocka ze Szko-
ły Podstawowej nr 17 w Płocku. Jury młodzieżowe w składzie: 
Patrycja Sołdańska, Ola Wiśniewska i Kamil Frątczak z Sierp-
ca przyznało nagrody publiczności trzem zespołom tanecznym. 
Wspaniałe maskotki otrzymał zespół „FRESH” z Centrum Kul-
tury i Sztuki w Sierpcu, zespół „PLĄS” ze Szkoły Podstawo-
wej nr 17 w Płocku oraz zespół „FREEKIES” ze Studia Tańca  
Spin Freekies w Warszawie.

„Kwiecień-Plecień” to jeden z najpiękniejszych dni dzie-
cięcych i młodzieżowych prezentacji. Instruktorzy, nauczyciele 
i opiekunowie mieli niepowtarzalną okazję do wymiany do-
świadczeń pedagogicznych, jak również skonfrontowania swo-
ich kompetencji zawodowych w zakresie edukacji artystycznej 
dzieci i młodzieży. Wszyscy uczestnicy poprzez udział w fe-
stiwalu mogli rozbudzać własną aktywność teatralną, taneczną 
i wokalną. Każdy mógł zgłębić swoją wiedze o reżyserii, grze 
aktorskiej, tańcu i śpiewie. Festiwal zakończył się wielkim suk-
cesem dla wielu uczestników, mamy nadzieję, że za rok będzie 
nas jeszcze więcej.

Instruktor ds. tańca Olga Modrzejewska
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Gdy słowa daremne, myśli daremne,
a wyobraźni nie chce się już wyobrażać,
jeszcze tylko muzyka.
Jeszcze tylko muzyka na ten świat, na to życie.

Wiesław Myśliwski

W dniach 11-12 maja 2013 r. odbyła się pierwsza edycja kon-
kursu, zorganizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki im. Mar-
szałka J. Piłsudskiego w Sierpcu oraz Państwową Szkołę Muzyczną 
I st. im.M. Kamińskiego. Konkurs ten zapisany zostanie w historii 
obu instytucji jako nowy rozdział kultury muzycznej, która od koń-
ca XIX wieku na terenie ziemi sierpeckiej jest bogata i dość wszech-
stronna. Jednym z najwybitniejszych talentów zrodzonych na tej 
ziemi jest niewątpliwie Tadeusz Paciorkiewicz – muzyk i kompo-
zytor formatu europejskiego, a zarazem niezwykle zasłużony pe-
dagog i organizator życia muzycznego. Organizatorzy zachwyceni 
talentem i niezwykłą osobowością Mistrza, nazwali Jego imieniem 
I Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Muzycznych.

Celem konkursu jest konfrontacja młodych muzyków 
ze światowej sławy polskimi artystami, ale także przedstawienie 
szerokiemu gronu odbiorców miejsca, w którym urodził się wy-
bitny kompozytor Tadeusz Paciorkiewicz.

Zaproszenie do Sierpca wielu artystów oraz miłośników mu-
zyki jest formą propagowania kulturalnej sfery naszego miasta. 
Wydarzenie jest również zachętą do odwiedzania tego niezwy-
kłego miejsca ziemi mazowieckiej oraz wielką promocją zabyt-
ków Sierpca.

I Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Muzycz-
nych adresowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stop-
nia, których krąg zainteresowań wykonawczych nie wyklucza 
dzieł kompozytorów XX wieku. Konkurs przeznaczony jest dla 
wszystkich instrumentów klasycznych – uczniów szkół muzycz-
nych (państwowych, publicznych oraz niepublicznych I i II stop-
nia). Jest jednoetapowy i ma charakter przesłuchań otwartych 
dla publiczności.

Przesłuchania konkursowe odbywały się w dwóch katego-
riach wiekowych:
• I grupa – uczniowie szkół muzycznych I stopnia.
• II grupa – uczniowie szkół muzycznych II stopnia.

Prezentowane programy konkursowe zawierały co najmniej 
jeden utwór kompozytora polskiego XX lub XXI wieku i były 
wykonywane z pamięci, z wyjątkiem sonaty oraz utworów napi-
sanych po 1945 roku.

Nagrodą Główną konkursu jest występ laureatów z orkiestrą 
symfoniczną podczas uroczystego koncertu upamiętniającego 
kompozytorów związanych z Sierpcem i Mazowszem: Tade-
usza Paciorkiewicza oraz jego przyjaciela Marcina Kamińskiego 
w setną rocznicę urodzin kompozytora. Finał konkursu odbędzie 
się 8 listopada 2013 r.

W tym roku zgłosiło się trzydziestu siedmiu uczestników 
z wielu miast Polski np.: z Warszawy, Torunia, Bydgoszczy, Su-
wałk, Katowic, Częstochowy, Krosna, Suwałk, Inowrocławia, 
Sierpca, Płocka. Prezentacje konkursowe oceniane były przez 
wybitne Jury w składzie:
• prof. Katarzyna Jankowska-Borzykowska – Uniwersytet Mu-

zyczny Fryderyka Chopina w Warszawie,

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MŁODYCH  
INDYWIDUALNOŚCI MUZYCZNYCH  

IM. TADEUSZA PACIORKIEWICZA W SIERPCU
• prof. Patrycja Piekutowska – Akademia Sztuki w Szczecinie,
• dr Jan Kotula – Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego  

w Katowicach,
• starszy wykł. – Andrzej Dudziński – Akademia Muzyczna  

im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
• mgr Michał Zawadzki – Płocka Orkiestra Symfoniczna  

im. W. Lutosławskiego i Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 
im. M. Kamińskiego w Sierpcu.

Gościem honorowym Jury był Artur Paciorkiewicz 
pierwszy altowiolista Orkiestry Sinfonia Varsovia, syn Tade-
usza Paciorkiewicza.

Przesłuchania konkursowe trwały niemal dwa dni, któ-
rym towarzyszyła niezwykła atmosfera ciszy i skupienia w sali 
koncertowej, Jurorzy zaś zachwyceni byli poziomem młodych 
wykonawców.

Ogłoszenie werdyktu Jury odbyło się w dniu 12 maja przed 
Koncertem Galowym

Jury po wysłuchaniu 37 uczestników w tym: w gr. I – 24 oraz 13 
uczestników z gr. II. Przyznało: W grupie I (szkoły muzyczne I st.):
● IV nagrodę ex aequo otrzymali:

• Dominik Światkowski z Państwowej Szkoły Muzycznej 
I st. im. T. Bairda w Iławie przygotowany przez p. Ryszarda  
Przebierałę,

• Nikodem Jaworski z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 
im. M. Kamińskiego w Sierpcu przygot. przez p. Grzego-
rza Domańskiego.

● III nagrodę ex aequo przyznano:
• Dennisowi Orkiszewskiemu z Zespołu Szkół Muzycznych 

im. K. Szymanowskiego w Toruniu przygot. przez p. Jo-
lantę Czerniawską,

• Michałowi Radziejewskiemu z Zespołu Szkół Muzycznych 
im. K. Szymanowskiego w Toruniu przygot. przez p. Ewę 
Miś-Radziejewską.

● II nagrodę zdobyła:
• Manuela Majkut z Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szy-

manowskiego w Toruniu prz. przez Magdalenę Stopińską
● I nagrodę otrzymała:

• Kamila Sacharzewska z Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II st. w Suwałkach prz. przez Annę Borkowską.

Nagrody pozaregulaminowe w gr. I Wyróżnienia dla pia-
nistów akompaniatorów przyznano: Dorocie Kohut oraz 
Magdalenie Olszewskiej z Państwowej Szkoły Muzycznej  
im. O. Kolberga w Warszawie.

Nagrodę ufundowaną przez panią prof. Patrycję Pieku-
towską dla najmłodszego uczestnika Konkursu z najwyższą 
punktacją otrzymał Michał Radziejewski z Zespołu Szkół Mu-
zycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu

W grupie II (szkoły muzyczne II st.):
Wyróżnienia otrzymali: Konrad Fiszer z Państwowej Szkoły 

Muzycznej I i II st. w Pabianicach prz. przez p. Joannę Janczyk-
-Wajman, Marcin Twardowski ze Społecznej Szkoły Muzycznej 
II st. w Sierpcu prz. przez p. Rafała Gzellę.
● III nagrodę ex aequo zdobyli:

• Hubert Bogucki z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. 
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kompozytora Jarosława Płonki „All you do is mathematicks” 
– PRAWYKONANIE POLSKIE, a KOMPOZYTOR mógł oso-
biście wysłuchać tego utworu ponieważ był obecny na koncer-
cie. Było to dużą niespodzianką dla zgromadzonych widzów jak 
również dla organizatorów.

Konkursowi towarzyszyła wystawa pamiątek po Tadeuszu 
Paciorkiewiczu udostępnionych przez Panów Artura i Pawła Pa-
ciorkiewiczów, za co serdecznie dziękujemy.

Słowa podziękowania kierujemy do wszystkim darczyńców 
za wsparcie finansowe, do instruktorów, nauczycieli, wolonta-
riuszy, zaangażowanych w przygotowanie Konkursu. Już dziś 
z wielką przyjemnością zapraszamy miłośników muzyki na finał 
konkursu, który odbędzie się w sali widowiskowej CKiSz w dniu 
8 listopada 2013 r.

Organizatorzy
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im. J. Zarębskiego w Inowrocławiu prz. Przez Bogdana 
Jaskrowskiego

• Michał Leśniak z Zespołu Szkół Muzycznych im. I.J. Pade-
rewskiego w Krośnie prz. przez Jarosława Seredę

● II nagrodę otrzymał:
• Mateusz Duda z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły 

Muzycznej II w Częstochowie prz. przez Urszulę Ledwoń.
● I nagrodę ex aequo przyznano:

• Wojciechowi Ulanowskiemu z Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I i II st. im. K. Szymanowskiego w Płocku prz. 
przez Piotra Frąś,

• Michałowi Ochab z Zespołu Szkół Muzycznych im. I.J. Pa-
derewskiego w Krośnie prz. przez Jarosława Seredę.

Nagrody pozaregulaminowe w gr. I dla pianisty akompa-
niatora zostały przyznane: Annie Materniak z Zespołu Szkół 
Muzycznych im. I.J. Paderewskiego w Krośnie, Dariuszowi Ja-
skrowskiemu z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. J. Za-
rębskiego w Inowrocławiu.

Do udziału w Koncercie Laureatów z Płocką Orkiestrą Sym-
foniczną zostali wytypowani laureaci I nagród: Kamila Sacha-
rzewska, Michał Ochab oraz Wojciech Ulanowski.

Tuż po rozdaniu nagród odbył się niezwykły KONCERT 
GALOWY MUZYKI POLSKIEJ w wykonaniu Orkiestry Ka-
meralnej Capella Bydgostiensis pod dyrekcją Marzeny Diakun 
z udziałem solistów: Agnieszki Kadłubowskiej – sopran, Artu-
ra Paciorkiewicza – altówka, Szymona Teleckiego – skrzypce, 
Pawła Pawlika – fortepian. Widzowie usłyszeli utwory St.Mo-
niuszki, Fr.Chopina, M.Karłowicza oraz Tadeusza Paciorkiewi-
cza. Orkiestra wykonała także utwór współczesnego młodego 

DZIEŃ DZIECKA W CENTRUM 
KULTURY I SZTUKI W SIERPCU

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu postanowiło w tym roku 
urządzić Plenerowy Dzień Dziecka. Organizatorzy bardzo oba-
wiali się niesprzyjającej pogody, ale aura była im życzliwa a im-
preza należała do bardzo udanych.

Główną atrakcją było działające od godziny 13.00 do 19.00 
Miasteczko Klaunów. Przy samym wejściu witał dzieci wielki 
dmuchany statek piracki, który zachęcał do brykania i wyko-
nywania przeróżnych skoków. Dalej w pięciu kolorowych na-
miotach czekały na chętnych różne niespodzianki – można było 
puszczać wielkie bańki mydlane, tworzyć budowle z klocków, 
w kąciku plastycznym malować kredkami czy kredą oraz two-
rzyć kolorowe wyklejanki z kółek. Każde dziecko mogło nauczyć 
się robienia zwierzątek z balonów i prostych sztuczek cyrkowych 
– chodzenia na mini szczudłach, żonglerki piłeczkami i chustecz-
kami, kręcenia talerzami, obsługi diabolo i pałeczek do żonglo-
wania. Sympatyczni młodzi animatorzy w przebraniach klaunów 
organizowali ponadto wiele ciekawych konkursów i konkuren-
cji, różnego rodzaju wyścigi między innymi na wielkich stopach, 
na dużych skaczących piłkach, czy w kolorowych taśmociągach. 
Wszyscy uczestnicy gier i zabaw nagradzani byli cukierkami, 
a zwycięzcy dostawali od organizatorów bezpłatną watę cukro-
wą. Za jeden uśmiech można było uzyskać piękny artystyczny ry-
sunek na twarzy albo balonowego zwierzaczka. Można też było 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie wystawiając swą buzię w otwo-
rze zabawnej planszy cyrkowej. Zabawie towarzyszyły wesołe 
piosenki dla dzieci, zarówno te najnowsze jak i te sprzed wielu 

lat. Pogoda sprzyjała i Miasteczko było przez cały czas oblega-
ne przez rozradowane dzieci w różnym wieku, od takich, które 
stawiały pierwsze swe kroki do tych, które w innych okoliczno-
ściach kazałyby nazywać się młodzieżą.

Organizatorzy zaoferowali mieszkańcom Sierpca również 
inne atrakcje. O godzinie 14.00 w holu CKiSz została otwarta wy-
stawa prac dzieci, które uczęszczają do nas na zajęcia plastycz-
ne i ceramiczne. Mogliśmy obejrzeć tu bardzo ciekawe prace 
wykonane w różnych technikach – od zwykłych szkiców i ry-
sunków poprzez różnego rodzaju wyklejanki, prace przestrzenne 
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Gdy impreza miała się już ku końcowi uczestników zasko-
czyła nagła, krótkotrwała ulewa, ale nie popsuło to humorów 
uczestników, bo przez cały czas słońce nie przestawało świecić 
a niebo ozdobiła przepiękna tęcza.

Instruktor ds. teatru – Barbara Sroka

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

wykonane z rozmaitych materiałów aż do różnych wyrobów ce-
ramicznych – naczynek, skarbonek i rzeźb. Młodzi twórcy i ich 
goście oczywiście uczestniczyli w słodkim poczęstunku.

O godzinie 15.30 młodzi miłośnicy kina mogli zobaczyć 
przedpremierowy pokaz filmu animowanego pt.: „Tedi i poszu-
kiwacze zaginionego miasta” w 3D, a zaraz po filmie, o godzi-
nie 17.00 na placu przed CKiSz wystąpił Teatr of Manhattan 
– new generation z Jaworzna ze spektaklem pt. „Gerda”. Zo-
baczyliśmy opowieść nawiązującą do andersenowskiej baśni 
o Królowej Śniegu, historię o fascynacji, miłości, przyjaźni, 
najsubtelniejszych uczuciach – opowiedzianą bez słów, bo Te-
atr of Manhattan – new generation jest teatrem ruchu. Tutaj 
ciało i ruch, symbol plastyczny są podstawowymi nośnikami 
znaczeń, a specjalnie do spektaklu skomponowana muzyka 
integruje te wszystkie elementy. Spektakl bardzo się podobał 
zgromadzonej publiczności – dorośli oglądali w skupieniu, 
a niektóre dzieci poniesione sugestywną muzyką chwilami sta-
rały się naśladować zawodowych aktorów i obok tworzyły wła-
sne przedstawienie. Po spektaklu w kinie Jutrzenka odbyła się 
projekcja kolejnego filmu w 3D. Tym razem był to film fanta-
styczny pt.; „Iron men 3”.

CENTRUM KULTURY I SZTUKI NASZE 
OSIĄGNIECIA

Zespoły taneczne

Dnia 14.04.2013 roku zespoły Iskry i Iskierki działają-
ce przy Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu uczestniczy-
ły w Otwartym Festiwalu Tańca „Taniec naszą siłą” 
w Węgrowie. W festiwalu uczestniczyło 30 zespołów z wie-
lu miast. Turniej podzielony był na 3 kategorie wiekowe. 
Iskierki prezentowały się w kategorii szkoły podstawowe 
i wywalczyły sobie II miejsce. Zespół Iskry wystąpił w ka-
tegorii gimnazja i licea i w tej kategorii był bezkonkurencyj-
ny. Iskry zajęły I miejsce i zebrały wiele gratulacji od jury 
i innych zespołów.

Dnia 29.04.2013 roku zespoły Iskry i Iskierki uczestniczy-
ły w konkursie tanecznym „Piruet 2013” w Żurominie. Brało 
w nim udział 20 zespołów. Konkurs podzielony był na 3 kate-
gorie wiekowe. Grupa Iskierki wystąpiła w II kategorii wieko-
wej – szkoły gimnazjalne, zaprezentowała układ „Wolf” i zajęła 
III miejsce. Starsza grupa ISKRY wystąpiła w III kategorii wie-
kowej – szkoły ponadgimnazjalne. Dziewczyny zaprezentowa-
ły swój nowy układ pt. „Swagga” i wywalczyły sobie I miejsce. 
Zespoły usłyszały wiele pozytywnych słów od jury i obie grupy 
otrzymały wspaniałe nagrody.

Dnia 28.04.2013 roku nasze zespoły Fresh, Iskry i Iskier-
ki reprezentowały Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu podczas  
XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatru, Piosenki i Tańca  
„Kwiecień-Plecień”. Grupa Iskierki wystąpiła w II katego-
rii wiekowej. Zaprezentowała układy taneczne pt.: „Grease” 
i „Wolf”. Tymi układami wywalczyła sobie II miejsce w swo-
jej kategorii. Grupa Iskry wystąpiła w III kategorii wiekowej. 
Najpierw pokazały się w magnetyzującej „Burlesce” a potem 
porwały publiczność układem „Swagga”. Iskry również znala-
zły się na podium i zajęły II miejsce. Ogromny sukces odniosła 
także najmłodsza grupa Fresh, której występ podczas konkursu 
był prawdziwym debiutem. Zespól Fresh wystąpił w najmłodszej 
kategorii wiekowej 7-12 lat i zajął II miejsce. Trzeba podkreślić, 

że jest to początkująca grupa, która swoją prace rozpoczęła 
we wrześniu ubiegłego roku. Dzieciaki z Fresh’a swoją radością 
na scenie zaraziły publiczność, dzięki temu otrzymały jeszcze 
ogromne wyróżnienie – nagrodę publiczności. Radość na sce-
nie była ogromna a nagrody jak zawsze zmotywowały nas do  
dalszej pracy.

Instruktor ds. tańca – Olga Modrzejewska

Zespoły teatralne i recytatorzy

Dnia 27.04.2013 roku podczas Dnia Teatru XVIII Ogól-
nopolskiego Festiwalu Teatru, Piosenki i Tańca „Kwiecień- 
-Plecień” na którym prezentowało się 11 zespołów teatralnych 
z całej Polski, zadebiutowały dwie grupy teatralne działające 
w CkiSz dopiero od stycznia: Dziecięce Studio Teatralne „Ład-
ne Kwiatki” i Młodzieżowe Studio Teatralne.

Obie grupy odniosły sukces – Dziecięce Studio Teatralne 
dostało III nagrodę za spektakl pt. „Bajka o smutnym osioł-
ku”, Młodzieżowe Studio Teatralne – II nagrodę za spektakl  
pt. „Gdyby do szkoły chodziły anioły”. Obie grupy zostały 
zgłoszone do udziału w kolejnych przeglądach – w Lipnie 
i w Płośnicy. Nagrodzone spektakle będą prezentowane dla 
szkół w drugiej połowie czerwca w CKiSz w Sierpcu.

Dnia 10.05.2013 roku w Lipnie podczas XVIII Przeglądu Te-
atrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O laur wiosny” gdzie za-
prezentowało się 8 zespołów – spektakl pt. „Bajka o smutnym 
osiołku” Dziecięcego Studia Teatralnego dostał wyróżnienie, na-
tomiast Młodzieżowe Studio Teatralne za spektakl pt. „Gdyby 
do szkoły chodziły anioły” otrzymało I nagrodę.

Dnia 18.05 2013 roku w Książnicy Płockiej odbył się fi-
nał konkursu recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem”. 
Poziom konkursu w tym roku był wyjątkowo wysoki. Brało 
w nim udział 51 recytatorów – 33 w kategorii szkół podsta-
wowych i 18 w kategorii gimnazjów. Wyróżnienia z Płocka 
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przywiozły: w kategorii szkół podstawowych – Aleksandra 
Stahlke za prezentację utworów „Ptasie radio” Juliana Tuwi-
ma i „Staszek” Wandy Chotomskiej, a w kategorii gimnazjów  
– Marta Felczak za prezentację utworów „Moja wierna mowo” 
Czesława Miłosza i „Serce na temblaku” Katarzyny Grocho-
li. Naszych najlepszych recytatorów – laureatów tegorocznych 
edycji konkursów recytatorskich „Kubuś Puchatek”, „Pięk-
nie być człowiekiem” i „OKR” przedstawimy Sierpeckiej pu-
bliczności 16.06.2013 roku podczas „I Międzypokoleniowego  
Poezjobrania”.

Instruktor ds. teatru – Barbara Sroka

Grupy wokalne

Dnia 10.04.2013 roku soliści z CKiSz w Sierpcu przygoto-
wani przez instruktora Artura Lewandowskiego wzięli udział  
w 18 Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „Wygraj Sukces” 

w Płocku. W festiwalu uczestniczyło 37 solistów z wielu miast. 
Konkurs podzielony był na 4 kategorie wiekowe. Nasze CKiSz 
reprezentowało 8 solistów

w przedziale wiekowym od 6 do 17 lat. Uczestnicy zapre-
zentowali wysoki poziom. Wśród laureatów znalazła się Natalia 
Zalewska. Udział w konkursie przyniósł nam wiele radości i mo-
tywację na dalszą pracę.

Grupy plastyczne

Dnia 19.03. 2013 roku w Płocku odbył się finał Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego „Tradycje wielkanocne”, 
w którym wzięło udział 189 placówek i wpłynęło 2198 prac. 
I miejsce w grupie wiekowej 13-16 lat zajęła Martyna Jagliń-
ska (14 lat), a II miejsce – Sylwia Majerska (14 lat) z gru-
py plastycznej CKiSz w Sierpcu kierowanej przez instruktora  
ds. plastyki Wiolettę Bogucką.

BIBLIOTEKA MIEJSKA Z MYŚLĄ 
O MŁODYCH CZYTELNIKACH

Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki

Przy Oddziale dla Dzieci sierpeckiej Biblioteki aktywnie 
działa MDKK. Klubowicze spotykają się nawet dwa razy w mie-
siącu, by w miłej atmosferze dyskutować o książkach, literatu-
rze i po prostu życiu. W ciągu ostatnich trzech miesięcy odbyło 
się kilka klubowych spotkań, podczas których młodzież, wraz 
z prowadzącą spotkanie, dyskutowała o wartościach i przesłaniu 
poezji, na temat życiowych wyborów i postaw wobec świata, 
o szczęściu i przyjaźni oraz o ulubionych bohaterach literackich. 
Inspiracją do spotkań są oczywiście dobre książki, które wypo-
życzyć można w naszej Bibliotece.

Czytanie na dywanie z nauką języka 
angielskiego

Najnowszą propozycją Biblioteki dla najmłodszych czytel-
ników jest cykl spotkań „Czytanie na dywanie z nauką języka 
angielskiego”. W każdy wtorek czekamy na dzieci, które pra-
gną spędzić wolny czas na słuchaniu bajek, wierszy oraz na za-
bawach językowych po polsku i angielsku. Z naszej propozycji 

już skorzystało kilka grup sierpeckich zerówkowiczów. Podczas 
jednego ze spotkań uczniowie wysłuchali opowiadania „Pierw-
szoklasista” Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby. Następnie roz-
poczęła się zabawa. Dzieci rozwiązywały zagadki dotyczące 
literatury dziecięcej, odgrywały pantomimę, odpowiadały na py-
tania po angielsku, uczyły się nowych słówek. Mogły pochwalić 
się też swoją wiedzą, umiejętnościami językowymi i aktorskimi. 
Była to także dobra okazja by ponowne odkryć urok baśni Chri-
stiana Andersena, braci Grimm i Charlesa Perrault.

Magiczna Wierszolandia Juliana Tuwima  
w naszej Bibliotece

Oddział dla Dzieci uczcił razem z zerówkowiczami i przed-
szkolakami z sierpeckich szkół i przedszkoli rok Juliana Tuwima. 
W kwietniowe i majowe środy zaproszone dzieci mogły udać się 
w magiczną podróż do Wierszolandii Pana Tuwima. Zajęcia roz-
poczynały się już w holu Biblioteki.

Dzieci witał pan maszynista, następnie konduktor sprzedawał 
bilety na pociąg. Dzieci wsiadały do tuwimowskiej ciuchci i ru-
szały w podróż między regałami bibliotecznymi. Wśród gwizdu 

Czytanie na dywanie Wierszolandia Juliana TuWima
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syreny i śpiewu „Jedzie pociąg” docieraliśmy do Wierszolan-
dii. Tam czekały na nas same miłe niespodzianki – poetyckie 
igraszki z wierszami J. Tuwima, kalambury i zagadki. Czytanie 
„Lokomotywy”, „Ptasiego radia”, „Słowika”, „Abecadła”, „Ry-
cerza Krzykalskiego” okazało się wspaniałą zabawą. Większość 
dzieci świetnie znała poezję Juliana Tuwima, dlatego mogliśmy 
wspólnie recytować utwory. Od puff, uff, buch, gwizdów, świ-
stów zrobiło się nam gorąco, a przy ćwir, świr, ćwirlik zaplątały 
się nam języki. Na szczęście przy „miauł” i miseczce mleczka 
odpoczęliśmy i uspokoiliśmy się. Pewnie byśmy zasnęli na kolo-
rowych poduszkach jak kotek, gdyby nie kolejna niespodzianka. 
W rogu sali czekała na nas stara, ogromna walizka pełna cieka-
wych przedmiotów. Każde dziecko mogło wyjąć rzecz i zgadnąć, 
z jakiego wiersza pochodzi. Były słonie, żyrafy, okulary, banany, 
jedyne, co się nie zmieściło, to fortepiany. I znowu było pełno 
śmiechu i łamania głowy. Uwieńczeniem zajęć była praca pla-
styczna. Każdy uczestnik kolorował malowankę, która ozdabiała 
wiszącą na ścianie ciuchcię.

Wiersze Tuwima wciąż bawią i wzruszają kolejne pokolenia 
czytelników. Są tak bardzo plastyczne i muzyczne, że wspaniale 
rozwijają wyobraźnię dziecięcą, uczą pięknej polszczyzny i po-
czucia humoru. Mamy nadzieję, że nasze przedszkolaki też kiedyś 
będą czytały „Lokomotywę” swoim pociechom.

Aldona Ziółek,
Ewa Tabisz

VI Kiermasz Wolnych  
Książek – 20-24.05.2013 r.

Przeplatanka pogodowa nie przeszkodziła wielbicielom li-
teratury, a zwłaszcza poszukiwaczom książkowych unikatów, 
we wzięciu udziału w trwającym pięć dni Kiermaszu Wolnych 
Książek zorganizowanym w dniach 20-24 maja przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Sierpcu.

Stoisko z książkami znajdowało się w zależności od aury – albo 
przed gmachem książnicy, albo w jej korytarzu. Kolejna już, szó-
sta edycja, pokazała, że idea Kiermaszu Wolnych Książek spraw-
dziła się a wśród sierpczan wiele jest osób, które szczególnie cenią 
sobie wydania dziś nieco zapomniane, ale nie mniej wartościowe.

Na kiermaszowym stoisku nabyć można było publikacje star-
sze, często pierwsze wydania dzieł książkowych, edycje „kul-
towe”, arcydzieła klasyki polskiej i światowej. Wielu osobom 
udało się zdobyć książki poszukiwane od dawna, których kon-
kretny nakład wyczerpał się przed laty, także publikacje znane 
z dzieciństwa, jak chociażby bajki czy wierszyki dla dzieci wy-
dawnictwa „Nasza Księgarnia” z niedoścignionymi ilustracjami 
Jana Marcina Szancera.
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Kiermasz był też okazją do uzupełnienia domowej biblio-
teczki Sierpcianów. Oferta sierpeckich książek liczyła kilka-
naście tytułów i były wśród nich publikacje od lat niedostępne 
w sprzedaży.

Cieszymy się, że dzięki Kiermaszowi książki zyskują tzw. dru-
gie życie. Od lat zapomniane, zyskują nabywców, którzy odnaj-
dują w nich fascynującą lekturę. Carlos Ruiz Zafón w „Cieniu 
wiatru” intrygująco opisywał Cmentarz Zapomnianych Książek. 
My w Bibliotece posiadamy magazyny zapomnianych książek, 
które raz do roku otwierają swoje podwoje dla prawdziwych wiel-
bicieli słowa pisanego. Zamiast obrastać kurzem, książka prze-
żywa swój renesans, a my, bibliotekarze, zyskujemy dodatkowe 
fundusze dla wzbogacenia nowościami naszego księgozbioru.

Książki, które znalazły się w ofercie wycofane zostały, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, ze zbiorów bibliotecznych, 
część z nich pochodziła też z darów od czytelników. Każdy z na-
bywców książek otrzymywał pamiątkową zakładkę. Pieniądze 
za sprzedaż zbierane były do specjalnie oznaczonej puszki. Zaku-
pione zostaną za nie nowości do Wypożyczalni. Nowe książki za-
wierały będą specjalną wklejkę, przypominającą o VI Kiermaszu.

Majowa sprzedaż tzw. wolnych książek po raz kolejny oka-
zała się trafionym przedsięwzięciem, o czym świadczyły liczne 
słowa uznania i radość z dokonanych za symboliczne pieniądze 
(w stosunku do aktualnych cen książek) zakupów.

VI Kiermasz Wolnych Książek w Bibliotece Miejskiej 
zorganizowały: Ewa Karolewska, Magdalena Staniszewska,  
Aldona Ziółek.

Magdalena Staniszewska

Wernisaż wystawy „Sierpc w akwareli 
Wojciecha Witkowskiego” w Bibliotece  
Miejskiej – 9.05.2013 r.

Sierpc malowniczy, piękny, słoneczny, zimowy, w całym 
spektrum barw, odcieni – tak nasze miasto przedstawia Wojciech 
Witkowski – Artysta o ogromnym talencie i potencjale, którego 
wernisaż prac odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Ob-
razy wyeksponowane zostały w Czytelni, która tego dnia zamie-
niła się w galerię sztuki.

Wernisaż zainteresował ogromne rzesze sierpczan a także 
osób spoza miasta. Nie było gościa, który nie wyraziłby zachwy-
tu nad wyeksponowanymi pracami.

Wystawę otworzyła dyrektor Biblioteki Miejskiej, Maria 
Wiśniewska. Na początek przytoczyła fragment wiersza Sta-
rego Sierpczanina Antoniego Jankowskiego, który doskona-
le pasował do okoliczności: […] Są także tacy Sierpczanie ,  
/ Co pięknie obrazy malują, / Utrwalają zabytki naszego miasta  

OrganizatOrki Vi kiermaszu WOlnych książek
WystaWa Wojciecha WitkoWskiego.  

Fot. eWa karoleWska
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/ I potomnym przekazują. […]. Dyrektor opowiedziała genezę 
wystawy oraz bliżej przedstawiła Artystę i jego dotychczasowe 
osiągnięcia. Maria Wiśniewska podkreślała ogromną serdecz-
ność, otwartość i ciepło, które roztacza wokół siebie Wojciech 
Witkowski. To wszystko sprawia, że znakomicie się z nim współ-
pracuje i planuje następne inicjatywy.

O głos poproszony został także sam bohater spotkania. Nie 
krył wdzięczności za tak liczny udział w wernisażu. Oprócz po-
dziękowań, przytoczył także kilka anegdot dotyczących procesu 
twórczego oraz historię niektórych prac.

Goście z wielkim uznaniem podziwiali zaprezentowane ob-
razy. Każdy z przybyłych otrzymał też, specjalnie z tej okazji 
przygotowany, katalog prac wraz z informacjami o Autorze. 
Do Artysty ustawiła się długa kolejka osób, pragnących bez-
pośrednio przekazać mu słowa uznania. Wielu gości było tak-
że zaskoczonych tym, że w sali Czytelni, tak znakomicie prace 
się prezentują, na co spory wpływ ma z pewnością odpowiednie 
oświetlenie i względy estetyczne, którymi zawsze kierują się oso-
by przygotowujące biblioteczne ekspozycje.

W Czytelni MBP zaprezentowanych zostało ponad 20 prac 
wykonanych w technice akwareli, akwareli gwasz i akwareli tusz. 
Rodzynkiem – ciekawostką jest jedna grafika – linoryt. Ukazują  
one nasze miasto – ulice, domy, zaułki. Wojciech Witkowski wraz 
z każdym pociągnięciem pędzla potwierdza swoje umiłowanie 
rodzinnych stron i chęć oddania ich najpiękniejszych aspektów. 
Ekspozycja zachwyci zarówno koneserów sztuk plastycznych, jak 
i miłośników naszej Małej Ojczyzny. Czynna będzie każdego dnia 
pracy czytelni, do 30 września 2013 roku.

Magdalena Staniszewska

Goście z Niemiec w Sierpcu 
i w Bibliotece

Sierpc przed II wojną światową był miastem wielokulturo-
wym. Obok Polaków żyli tu Niemcy, Rosjanie i Żydzi. Zawiro-
wania historii sprawiły, że powrót do miejsca narodzin możliwy 
jest dopiero po wielu latach. Do Sierpca każdego roku przyjeż-
dża wielu zagranicznych gości, którzy pragną odwiedzić miejsce 
swoich narodzin, poznać historię swojej rodziny, przypomnieć 
sobie po dziesiątkach lat dawne miejsca zabaw, ulice, domy. Cie-
szy nas, gdy osoby takie, na trasie swojej podróży, pragną odwie-
dzić także naszą Bibliotekę. Goście zawsze liczyć mogą z naszej 
strony na serdeczne powitanie, pamiątkowy upominek oraz garść 
praktycznych wskazówek turystycznych.

Na początku kwietnia Sierpc odwiedziła pani Agnes We-
tzig. W podróży towarzyszyli jej córka Heike Gimpel i syn Mike 

Wetzig. Przyjazd do Sierpca był prezentem wielkanocnym dla ich 
mamy, która pierwszy raz po prawie 70 latach wróciła do miejsc, 
gdzie się urodziła i wychowała. Państwo Wetzig odwiedzili Osiek, 
Osówkę, najciekawsze atrakcje turystyczne Sierpca, a także od-
wiedzili Urząd Stanu Cywilnego, w celu odnalezienia dawnych 
akt metrykalnych. Przewodnikiem w ich sierpeckiej podróży był 
młody pasjonat lokalnych dziejów, Tomasz Kowalski.

Na trasie ich wędrówki była także Biblioteka Miejska. Gości 
powitała dyrektor Maria Wiśniewska, która opowiedziała o hi-
storii Biblioteki i jej licznych formach promowania czytelnictwa 
w mieście. Pracownica Czytelni przedstawiła gościom księgo-
zbiór regionalny. Byli pod ogromnym wrażeniem liczby wyda-
nych o mieście książek, napisanych artykułów, zgromadzonych 
dokumentów życia społecznego i innych materiałów.

Państwa Wetzig ujęła gościnność i serdeczność osób, które 
poznali w Sierpcu. Szczególnie usatysfakcjonowana była pani 
Agnes, która po 70 latach mogła postawić stopę w miejscach 
swego wczesnego dzieciństwa.

Magdalena Staniszewska

Z Książką Za Pan Brat na antenie TV Sierpc

Na antenie TV Sierpc każdego miesiąca obejrzeć można pre-
mierowy odcinek programu „Z Książką Za Pan Brat”, w którym 
książkowe nowości prezentuje i omawia pracowniczka Biblioteki 
– Magdalena Staniszewska. Program cieszy się dużą popularno-
ścią zarówno wśród widzów lokalnej telewizji, jak i internautów. 
Po każdej emisji premierowego odcinka Bibliotekę odwiedza 
duże grono osób, które pragną przeczytać rekomendowane w au-
dycji publikacje.

MS

Goście z Niemiec w mBP

WIOSENNE WIEŚCI Z PODWÓRKA 
CZERWONEGO KAPTURKA

Wykorzystując naturalny potencjał dzieci, staraliśmy się 
stworzyć warunki umożliwiające zdobywanie przez nie no-
wych doświadczeń – wiedzy i umiejętności, wprowadzając 
je w świat wartości uniwersalnych takich jak: miłość, szacu-
nek, cierpliwość, ucząc jednocześnie używania magicznych 
słów na co dzień i od święta.

Poznajemy zawody – sprzedawca

Doskonałą okazją do wprowadzenia dzieci w „świat techni-
ki” okazała się wycieczka 5-latków do sklepu AGD. Przedszko-
laki mogły w bezpośredniej obserwacji zapoznać się z wyglądem 
i działaniem urządzeń elektrycznych ułatwiających pracę w go-
spodarstwie domowym.
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Nasze zabawy w teatr

Realizacji marzeń artystycznych dzieci oraz odkrywaniu ich 
zdolności i wrażliwości na otaczający świat służy ich uczestnic-
two w życiu kulturalnym placówki i środowiska, stąd udział na-
szych przedszkolaków w konkursie w CKiSz. „Kubuś Puchatek” 
oraz w Miejsko-Gminnym konkursie recytatorskim w Drobinie 
„Dziecięce spotkania z poezją”. Nasze przedszkole reprezento-
wali; Mateusz Bogucki i Wiktor Stahlke. Mateusz zdobył I miej-
sce, a Wiktor wyróżnienie.

Uczestniczyliśmy również w 18 Ogólnopolskim Festiwa-
lu Teatru, Piosenki i Tańca „Kwiecień-Plecień” ze spektaklem 
„Czerwony Kapturek na balu u Królowej Wiosny”.

Miła wiosna już nadchodzi…

21 marca to dzień wyczekiwany chyba przez wszystkich. 
Po długiej i mroźnej zimie, tęskniliśmy za słońcem, kwiatami, 
śpiewem ptaków. W tym dniu w przedszkolu uroczyście powita-
liśmy Wiosnę, choć za oknem śnieg. Podczas wspólnych zabaw 
przedszkolaki ze wszystkich grup wiekowych słuchały opowia-
dania o Wiośnie, wierszy, rozwiązywały przyrodnicze zagadki, 
wesoło śpiewały i tańczyły z nadzieją, iż nasze zabiegi okażą się 
skuteczne i już wkrótce zieleń i słońce będą gościły nie tylko 
w naszych sercach, ale również w przyrodzie.

Ktoś nam niebo pomalował, witaj tęczo 
kolorowa…

Gościliśmy na warsztatach plastycznych zorganizowanych 
przez zaprzyjaźnione przedszkola oraz OPP. Celem uczestnic-
twa dzieci w konkursach, zmaganiach, było rozwijanie dziecięcej 
wyobraźni, aktywności twórczej, łączenia ze sobą różnych tech-
nik plastycznych oraz stwarzanie dzieciom warunków do odbie-
rania świata wszystkimi zmysłami.

Zdrowie jest najważniejsze

Uczestniczyliśmy w kolejnej edycji FESTIWALU PIOSEN-
KI O ZDROWIU zorganizowanej przez SANEPID. Poprzez od-
powiednio zredagowany tekst piosenki uczestnicy propagowali 
idee zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, higieny 
osobistej i ochrony środowiska.

„U Królowej Wiosny”

Kolejny raz byliśmy gospodarzami warsztatów plastycz-
no-muzycznych. Tym razem pod hasłem „Czerwony Kapturek 
na balu u Królowej Wiosny”. Po obejrzeniu inscenizacji w wyko-
naniu 4 i 5 latków, dzieci ze wszystkich sierpeckich przedszkoli 
wykonały pracę plastyczną – wiosenne owady, poznały również 
nowe zabawy ze śpiewem. Dopełnieniem spotkania było wręcze-
nie przez organizatorów dyplomów i upominków.

Karolinka 2013

W niedzielny, kwietniowy poranek nasze przedszkolaki wy-
jechały do Bydgoszczy na Przegląd Zespołów Tańca Ludowego 

„Karolinka 2013”. Dzieci zaprezentowały zaskakujące umie-
jętności taneczne i przepięknie prezentowały się w barwnych 
strojach. Zdobyły 2 statuetki – jedną za taniec ludowy, a dru-
gą za współczesny. Najważniejszą jednak nagrodą była „Karo-
linka 2013”, którą zdobyliśmy jako jedyni spośród wszystkich 
uczestników.

Święto Naszych Rodziców

By podziękować rodzicom za ich miłość, troskę i poświę-
cenie, a przede wszystkim, by okazać im swoje przywiązanie, 
we wszystkich grupach wiekowych odbyły się uroczyste obcho-
dy Dnia Rodzica. Bogaty program artystyczny, wspólna zaba-
wa i poczęstunek były doskonałą okazją do wzmacniania więzi 
uczuciowej z rodzicami.

Najlepsza jest wspólna zabawa

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka uczciliśmy wyjazdem 
do Centrum Zabaw Happy Park w Stróżewku. Jest to idealne 
miejsce do aktywnego spędzania radosnych i niezapomnianych 
chwil w bajkowej scenerii. Z wyjazdu wróciliśmy szczęśliwi i za-
dowoleni, by kolejnego dnia przy dźwiękach skocznych melodii 
wesoło bawić się w sali przedszkolnej.

Przed nami ostatnie chwile wspólnego pobytu w przedszko-
lu, uroczyste zakończenie roku szkolnego i „góry, morze, wieś, 
jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą”.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna
Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Czerwonego Kapturka w Sierpcu 
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WIOSENNE WIEŚCI Z MIEJSKIEGO 
PRZEDSZKOLA NR 3 W SIERPCU

Powitanie wiosny

21 marca to w kalendarzu pierwszy dzień astronomicznej 
wiosny. Jest to także dzień, w którym radośnie wita się nową 
porę roku. Powitanie wiosny w naszym przedszkolu rozpoczęło 
się od rozmów na temat jej zwiastunów a następnie razem z pa-
nią Wiosną wszystkie dzieci udały się na spacer. Po radosnym 
obwieszczeniu wszystkim, że Wiosna jest już wśród nas, przy-
szedł czas pożegnania Marzanny. Jak co roku, zgodnie z trady-
cją naszego przedszkola, nie została ona spalona, ale udała się 
w podróż za siódme morza i siódmy las.

Z ekologią za pan brat

Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia. 
Jest to największe ekologiczne święto na całym świecie. My tak-
że obchodziliśmy ten dzień bardzo uroczyście. Właśnie w tym dniu 
odbył się międzyprzedszkolny konkurs plastyczny. Do udziału 
w konkursie zostały zaproszone dzieci 6-letnie ze wszystkich miej-
skich przedszkoli w Sierpcu oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych 
mieszczące się przy Szkole Podstawowej nr 3. Swoją obecno-
ścią zaszczycili nas goście: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3  
w Sierpcu Grażyna Krawczyńska, dyrektor Miejskiego Przed-
szkola nr 1 w Sierpcu Alicja Ewa Pawlak, redaktor naczelna ty-
godnika „Kurier Sierpecki” Anna Matuszewska oraz pan Jakub 
Grodzicki. Gospodarze (dzieci 6-letnie ze swoimi paniami Agniesz-
ką Malanowską i Iwoną Cieciurską) przygotowali przedstawienie  
pt. „Calineczko ratuj ziemię” a po części artystycznej przyszedł czas 
na konkurs plastyczny. Czteroosobowe zespoły musiały wykonać 
pracę plastyczną dowolną techniką na temat: „Leśny skrzat po-
rządkuje las”. Wszystkie prace były piękne, dlatego jury zdecydo-
wało, że nagrody należą się każdej grupie. Na zakończenie konkursu 
wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, dyplomy oraz słodycze.

Odkrywamy nasze talenty

Podczas pobytu w przedszkolu dzieci rozwijają swoje zdol-
ności i zainteresowania np. aktorskie, recytatorskie, wokalne, 
plastyczne czy taneczne. Dlatego też braliśmy udziały w róż-
nych konkursach, w których odnosiliśmy sukcesy.

• w konkursie recytatorskim „Kubuś Puchatek” nagrodę spe-
cjalną zdobył Adaś Zygmuntowicz a certyfikaty „Małego 
Recytatora” otrzymali: Kaja Domańska, Kacper Rutkowski, 
Maja Wadowska, Kinga Rosińska, Maciej Siekiera;

• w konkursie plastycznym: „Barwy tęczy” II miejsce zdo-
była Asia Błaszczyk, wyróżnienia – Iga Malanowska,  
Julia Nowak;

• w konkursie plastycznym: „Moja mama” I miejsce zdobyła 
Maja Łasińska, III miejsce Weronika Rutkowska;

• w konkursie plastycznym: „Kontynent Afryka” I miejsce 
(praca zespołowa: Julia Nowak, Marta Watkowska, Asia Po-
dzińska, Jagoda Szpakowska, Marta Sławińska), wyróżnie-
nie zdobył zespół 5-latków (Kacper Jędrzejewski, Weronika 
Sosnowska, Julia Prorok, Dominika Watkowska);

• w konkursie plastycznym: „Sierpc za 15 lat” I miejsce zdo-
była Julia Nowak
Swoich sił spróbowaliśmy również w XVIII Ogólnopolskim 

Festiwalu „Kwiecień-Plecień” – Dzień Teatru. Poprzez udział 
w festiwalu dzieci rozbudziły własną aktywność teatralną, wo-
kalną, taneczną, zgłębiły wiedzę o grze aktorskiej. Przedszkolaki 
zaprezentowały się na dużej scenie ze spektaklem pt. „Calinecz-
ko ratuj ziemię”. Barwne stroje oraz scenografia dopełniły wra-
żeń, wciągając widza w fantastyczny świat przyrody.

Mama, Tata – to najpiękniejsze słowa 
świata

W miłej i rodzinnej atmosferze odbyły się w przedszkolu uro-
czystości z okazji Dnia Mamy i Taty. Rodzice podziwiali swoje 
pociechy w przygotowanych na to święto montażach słowno-
-muzycznych. Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze oraz 
składały życzenia. Po występie mali artyści wręczali własnoręcz-
nie wykonane upominki a na zakończenie razem z rodzicami 
świętowali przy zastawionych słodyczami stołach.

Mali podróżnicy

Jedną z wielu atrakcji organizowanych w naszym przed-
szkolu są wycieczki autokarowe. W dniu 13.05.2013 r. dzieci 
z naszego przedszkola wyruszyły na wycieczkę do Skansenu. 
Przedszkolaki poznały dawne zwyczaje, czynności w domo-
stwach wiejskich oraz wystrój chałup i dworków. Bardzo inte-
resująca i pouczająca była lekcja wyrobu wiklinowych koszy. 
Dużą przyjemnością dla dzieci okazała się jazda wozem pod-
czas której zwiedzały skansen. Po konnej przejażdżce odbyło się 
ognisko z pieczeniem kiełbasek. Plac zabaw był ostatnim przy-
stankiem na trasie skansenu. Po wspólnych zabawach dzieci uda-
ły się w drogę powrotną do przedszkola.

W dniach 27 i 28 maja 5- i 6-latki wybrały się do Ciechocin-
ka – najsłynniejszego nizinnego uzdrowiska. Przedszkolaki zwie-
dziły Park Zdrojowy, solankową fontannę „Grzybek”, kwiatowy 
zegar, weszły na tężnie solankowe. Największą radość sprawił 
dzieciom seans w Jaskini Solnej, w której oddały się swawolnej 
zabawie. Jaskinia solna jest najnowszą oryginalną metodą zasto-
sowania soli morskiej w celach leczniczych i relaksacyjnych. Wy-
stępujący w jaskini mikroklimat zbliżony jest do mikroklimatu 

„Dzień ziemi” – mieDzyprzeDszkolny konkurs plastyczny
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jaki panuje w Kopalni Soli w Wieliczce. Po rekreacyjnym i lecz-
niczym seansie udaliśmy się na pyszny obiad. W godzinach po-
południowych dzieci choć zmęczone ale bardzo zadowolone 
wróciły do domu. Był to dzień pełen niezapomnianych wrażeń.

Wycieczka na SkanSen

Dzień Dziecka

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w naszej placówce od-
były się 3 czerwca. W tym dniu pani dyrektor oraz wszyscy 
pracownicy przedszkola postanowili zapewnić naszym wycho-
wankom wiele atrakcji. Był to dzień pełen muzyki, tańców, ko-
rowodów, śpiewów, konkursów i zabaw z balonami. Już od rana 
każdy przedszkolak nie mógł doczekać się nadchodzącej impre-
zy. Dzieci wraz ze swoimi paniami świetnie się bawiły, co widać 
było po radosnych uśmiechach na twarzach. Wspólna zabawa za-
kończyła się pysznym obiadem i słodkościami.

Dnia 8 czerwca będziemy gościć naszych przyszłych przed-
szkolaków, którzy przybędą ze swoimi rodzicami na zajęcia ada-
ptacyjne, a 21 czerwca pożegnamy starszaków odchodzących 
do szkoły.

Wszystkim dzieciom życzymy udanych, słonecznych i bez-
piecznych wakacji.

Agnieszka Malanowska

„DZIECKO NIE JEST AKTOREM, 
ONO BAWI SIĘ W TEATR”

Miejskie Przedszkole nr 2 w Sierpcu stwarza swoim wycho-
wankom wiele możliwości podejmowania działań twórczych, 
w wyniku których przedszkolaki rozwijają swoje zainteresowa-
nia i zdolności. Jedną z nich jest edukacja teatralna, z którą dzieci 
spotykają się już w czasie spontanicznych zabaw, które otwierają 
przed nimi świat fikcji, stanowiący istotę teatru.

Wieloletnie doświadczenia w przygotowywaniu dziecięcych 
przedstawień, teatrzyków, inscenizacji utwierdziły nas w przeko-
naniu, iż właśnie teatr w przedszkolu to doskonała forma pracy 
z małymi dziećmi. Dlatego też nasze przedszkole oferuje swoim 
„maluchom” udział w atrakcyjnych zajęciach dodatkowych z za-
kresu edukacji teatralnej. Podczas zajęć każde dziecko może zna-
leźć coś dla siebie – coś, co je zainteresuje, pobudzi do działania, 
przyniesie radość i zadowolenie. Teatralne doświadczenia i przy-
godę z teatrem rozpoczynamy już w najmłodszej grupie wieko-
wej i trwa ona przez cały okres edukacji przedszkolnej. Teatr jest 
dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może 
się zdarzyć a odtwórca roli ma okazję realizować swoje marze-
nia, by za każdym razem stać się kimś innym. Teatr pozwala być 
dziecku aktorem, scenarzystą, choreografem, a nawet reżyserem. 
Wprowadzanie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne 
przynosi im wiele korzyści – rozwija wyobraźnię, doskonali 
mowę, która staję się wyraźna i melodyjna, sprzyja umuzykal-
nieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej 
wartości. Jest również okazją do wspaniałej zabawy, dającej wie-
le radości, satysfakcji i zadowolenia. Udział dzieci w odtwarza-
niu treści utworu skłania je do zapamiętywania, koncentrowania 
uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowa-
nia się. Ponadto zabawy w teatr umożliwiają przedszkolakom 
spontaniczne wyrażanie swoich emocji, uczą kreatywności i eks-
presji ruchowej, pozwalają bawić się słowem, gestem, mimiką, 
wykorzystywać ciekawe rekwizyty i akcesoria teatralne.

Podczas zajęć teatralnych przedszkolak dowiaduje się, jak 
powstaje sztuka teatralna, wzbogaca swój słownik o takie pojęcia 
jak np. reżyser, rekwizyty, ruch sceniczny, drama czy pantomi-
ma. Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne 

dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i roz-
ładowują nagromadzone emocje. Każde dziecko w wieku przed-
szkolnym pragnie sukcesu i uznania. Właśnie przedszkolne 
zajęcia teatralne stwarzają ku temu doskonałe warunki.

Mając na uwadze to, jak wiele walorów posiadają zabawy 
teatralne i fakt, iż sprawiają one ogromną radość i zadowolenie 
dzieciakom, zorganizowałyśmy w naszym przedszkolu grupę te-
atralną, do której należą dzieci przejawiające zdolności aktorskie 
i zainteresowane teatrem.

26.04.2013 r. nasze przedszkolaki, należące do grupy teatralnej 
„MALUSZEK”, przeżyły wspaniałą przygodę ze sztuką podczas 
Ogólnopolskiego Festiwalu Teatru, Piosenki, Tańca „Kwiecień-
-Plecień”. Organizatorem Festiwalu było CKiSz w Sierpcu. 
W przeglądzie teatrów uczestniczyło 14 zespołów teatralnych 
z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych. Pod-
czas Dnia Teatru nasze przedszkolaki zaprezentowały spektakl  
pt. „Zabawa w śpiącą królewnę”. W mistrzowski sposób wygła-
szały swoje kwestie, wyrażały uczucia oraz emocje. Kolorowe 
kostiumy, dopracowana scenografia i rekwizyty były jedynie do-
pełnieniem do wspaniałej gry aktorskiej przedszkolaków. Talent 
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„PRZEDSZKOLNEGO ŻYCIA MAŁA 
CZĄSTECZKA… OPOWIADA 

„SŁONECZNA JEDYNECZKA”

aktorski, ruch sceniczny, gest i taniec sprawiły, iż nasze dziecia-
ki okazały się bezkonkurencyjne. Podbiły serca zgromadzonej 
publiczności oraz Jury zdobywając Grand Prix Festiwalu –  
„Złota Maska”, jak również Nagrodę Publiczności. Każde 
dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom oraz znaczek – symbol 
uczestnictwa w konkursie. Mali aktorzy wrócili do przedszkola 
zmęczeni ale szczęśliwi i pełni wrażeń.

Jesteśmy przekonane, że fantastyczna przygoda naszych 
przedszkolaków z teatrem pozostawi w ich pamięci niezapo-
mniane wrażenia i zachęci do aktywnego uczestnictwa w za-
jęciach teatralnych w przedszkolu a następnie w szkole lub 
w domu kultury.

Alicja Mirosławska-Lipińska
Nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 2 w Sierpcu

Kształtowanie osobowości dziecka poprzez 
udział w konkursach to bardzo duże wyzwa-
nie. Przedszkole „Słoneczna Jedyneczka” 
bierze czynny udział w wielu konkursach 
organizowanych z myślą o dzieciach 
w wieku przedszkolnym. Udział w tych 
przedsięwzięciach ma na celu sprawić 
dzieciom radość i zadowolenie, po-
zwala zdobyć nowe ciekawe doświad-
czenia i umiejętności, poszerzyć nowe 
horyzonty i wiedzę dzieci.

Przedszkolaki brały udział 
w Konkursach Recytatorskich 
zorganizowanych przez przed-
szkole w Drobinie oraz „Kubuś 
Puchatek” organizowanym przez 
CKiSz w Sierpcu. Na szczególną uwagę zasłu-
guje Kinga Rososińska, która otrzymała nagrodę za osobo-
wość sceniczną. Nasze małe „gwiazdy estrady” świetnie też 
poradziły sobie na II Powiatowym Konkursie Tańca Nowo-
czesnego „Wiosenne Szaleństwo” organizowanym przez OPP 
i Szkołę Podstawową nr 2. W tym konkursie zespół „Słonecz-
ne Nutki” zajął I miejsce, a zespół „Promyczki” II miejsce. 
Dzieci ze „Słonecznej Jedyneczki” pokazały też, że potrafią 
pięknie rysować i malować. Brały więc udział w konkursach 
plastycznych: IX Konkursie Plastycznym Świat w Oczach 
Dziecka pt. „Tęczą malowane” organizowanym przez OPP, 
Wiktoria Ulicka zajęła II miejsce, Natalia Michalska III, 
w I Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. „Kontynenty-
-Afryka” organizowanym przez OPP zespół dziewczynek 
w składzie: Klaudia Bartlewska, Amelia Liszewska, Maja Bę-
dzikowska, Natalia Michalska, Karolina Korzeniewska zajął 
III miejsce, w Konkursie Plastycznym „Moja Mama” organi-
zowanym przez Stowarzyszenie Mama w Sierpcu, w którym 
wyróżnione nagrodami rzeczowymi zostały: Klaudia Bartlew-
ska i Nikola Markowska. Braliśmy także udział w Konkursie 
Plastycznym „Sierpc za 15 lat” organizowanym przez Burmi-
strza Miasta Sierpc oraz „Ryby jezior i rzek Mazowsza” orga-
nizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody na rozstrzygnięcie 
których czekamy.

Zainteresowanie sztuką, plastyką stanowi  
ważną część rozwoju twórczości dzie-

cięcej. Dziecko odkrywa w sobie pre-
dyspozycje i uzdolnienia, co skłania 
do samodzielnej twórczości i dzia-
łania. W związku z tym, w naszym 
przedszkolu od sześciu lat orga-
nizowane są Międzyprzedszkolne 
Warsztaty Plastyczne. W tym roku 
odbywały się pod hasłem „Wiosna 

maluje świat kolorami”. Celem warsz-
tatów było ukazanie łąki jako 
inspiracji dla różnych form 
twórczości artystycznej oraz 

rozwijania wrażliwości na pięk-
no polskiej przyrody. Warsztaty 

poprzedził krótki program słowno-muzyczny 
pt. „Na łące”. Dzieci wprowadzone w wiosenny nastrój przy-
stąpiły do pracy. Pracowały z wielkim zapałem wykorzystu-
jąc różne techniki plastyczne, dzięki czemu powstały bardzo 
ciekawe prace plastyczne, które zostały umieszczone w przed-
szkolnej galerii. Mali plastycy otrzymali dyplomy, książki oraz 
pomoce plastyczne. Po skończonej pracy integrowały się przy 
zabawie i słodkim poczęstunku.

KonKurs recytatorsKi „Kubuś PuchateK”  
Kinga r. – osobowość sceniczna
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Nasze przedszkolaki to także świetni sportowcy. Swoje umie-
jętności prezentowały podczas Wiosennej Turniejady Sportowej 
organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 2. Dzieci rozwi-
jały swoją sprawność motoryczną i ruchową poprzez różne 

konkurencje sportowe. Uczyły się zasad „zdrowej rywalizacji”, 
a przy tym świetnie się bawiły.

Dziewczynki z grupy 5-6-letniej wzięły udział w Festiwalu 
Piosenki o Zdrowiu 2013. Z wielką radością i zapałem zaśpie-
wały piosenkę pt. „Witaminy ważna rzecz”, za wykonanie której 
otrzymały pamiątkowe dyplomy.

W dniach 23 i 24 maja gościliśmy w przedszkolu rodziców 
z okazji „Dnia Mamy i Taty”. Wszystkie grupy przygotowały 
programy, w których prezentowały swoje zdolności recytatorskie 
i wokalne. Dzieci złożyły rodzicom życzenia i wręczyły własno-
ręcznie wykonane upominki.

Nasze przedszkolaki po tak intensywnej pracy z całą pewno-
ścią zasłużyły na odpoczynek i zbliżające się wakacje. Życzymy 
więc wszystkim dzieciom i ich rodzicom radosnego wypoczyn-
ku, który będzie miłym wspomnieniem, oraz tego, by po waka-
cjach wrócili wypoczęci, szczęśliwi, ładnie opaleni i z nowymi 
siłami rozpoczęli rok 2013/2014.

Dorota Dudzińska
Nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 1

„Słoneczna Jedyneczka” w Sierpcu
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Międzyprzedszkolne warsztaty plastyczne  
„wiosna Maluje świat koloraMi”

Z ŻYCIA GIMNAZJUM  
MIEJSKIEGO W SIERPCU

Podsumowanie konkursów  
przedmiotowych MKO

W auli Wydziału Matematyki i Nauk Informatycznych Po-
litechniki Warszawskiej, 13 maja 2013, odbyła się uroczystość 
wręczenia dyplomów i zaświadczeń tegorocznym laureatom kon-
kursów przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty. Wśród wyróżnionych znaleźli się nasi ucznio-
wie i ich nauczyciele. Są to: Kamil Watkowski – laureat konkur-
su geograficznego oraz Elżbieta Jóźwiak – nauczyciel geografii, 
Igor Ikier – laureat konkursu historycznego oraz Anna Kuncewicz 
– nauczyciel historii. Uczennica naszego gimnazjum Anna Na-
rodzonek uzyskała tytuł finalisty konkursu historycznego MKO.

Nasze osiągnięcia

W konkursie piosenki „Powróćmy do tych dawnych lat” wśród 
laureatów znalazła się Natalia Zalewska, uczennica klasy 3e, któ-
ra zdobyła drugie miejsce oraz dodatkową nagrodę ufundowa-
ną przez Szkołę Muzyczną Yamaha w Sierpcu. Rozstrzygnięcie 
Konkursu Fotograficznego „Powiat Sierpecki w Czterech Porach 
Roku” odbyło się 13 marca 2013 roku. Wśród laureatów znaleź-
li się: Michał Dołasiński z klasy 2b oraz Sylwia Tomaszewska 
z klasy 3e.Ogłoszenie wyników powiatowego konkursu fotogra-
ficznego „Skarby Powiatu Sierpeckiego” odbyło się 17 kwietnia  
2013 roku. Uczeń naszego gimnazjum Michał Dołasiński znalazł 
się w gronie laureatów, zdobywając drugie miejsce.

Organizatorzy powiatowych eliminacji Festiwalu Piosenki 
o Zdrowiu po raz ósmy zaprosili do współzawodnictwa uczniów 
szkół podstawowych oraz gimnazjów. Do etapu wojewódzkiego 
w Siedlcach zakwalifikowała się Natalia Zalewska, uczennica 
klasy 3e, która będzie reprezentowała powiat sierpecki.

W Międzygimnazjalnym Konkursie z Języka Niemieckiego, 
organizowanym przez LO w Sierpcu pierwsze miejsce zajęła 
uczennica Gimnazjum Miejskiego W. Watkowska, przygotowana 

przez Grażynę Danik. Z kolei w Borkowie Kościelnym, w Mię-
dzyszkolnym Konkursie Języka Niemieckiego, w kategorii klas 
drugich sukces osiągnęła M. Mróz, która zajęła III miejsce, nato-
miast wśród pierwszoklasistów I miejsce wywalczyła A. Tybur-
ska, a drugie A. Kowalska. Uczennice przygotowywały się pod 
kierunkiem Agnieszki Opolskiej.

W II konkursie Multimedialnym „Nauczanie Jana Pawła II do  
młodych”, na temat „Wiara jest szczególną odpowiedzią człowie-
ka na słowo Boga objawiającego siebie w Jezusie Chrystusie”, któ-
rego organizatorem było LO w Sierpcu pod patronatem Wydziału 
Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz Instytutu Papie-
ża Jana Pawła II w Warszawie. Zdobyliśmy pierwsze miejsce. Nasi  
repetenci to: K. Szymańska, M. Dołasiński. Opiekunami uczniów 
byli: Marta Turalska, Marzanna Jabłońska, Józef Urbański.

Wielkim sukcesem zakończył się występ naszej uczennicy  
M. Felczak z klasy III b, która zajęła I miejsce w eliminacjach re-
jonowych konkursu recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem”, 
a na szczeblu wojewódzkim otrzymała wyróżnienie. Nauczycie-
lem przygotowującym była Edyta Piątkowska.

Po raz kolejny w murach Gimnazjum Miejskiego w Sierp-
cu odbyły się konkursy międzygimnazjalne „Ortograficzne 
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i językowe łamigłówki dla mądrej główki”, którego organiza-
torem jest Małgorzata Murawska. I m. GM. Sierpc (M. Mróz,  
A. Murawska, A. Kacperska II a), II m. Gimnazjum w Mocho-
wie, III m. Gimnazjum w Zawidzu Kościelnym.

Powiatowy Konkurs Poliglota 2013 przeprowadzony przez 
nauczycieli języków obcych. I m. K. Jackowska GM. w Sierp-
cu, II m. N. Mirosławska GM. w Sierpcu, III m. M. Relidziński 
G. „Leonium” w Sierpcu.

Z pracy zespołu nauczycieli matematyki

XVI Konkurs Matematyczny „MAŁACHOWIAK” dla 
uczniów gimnazjów. Jest to dwuetapowy konkurs rejonowy. Bra-
ło w nim udział dwóch uczniów klasy trzeciej pod kierunkiem 
J. Chylińskiej.

Konkurs Matematyczny w Sikorzu. Jest to dwuetapowy konkurs 
rejonowy. Brało w nim udział 12 uczniów klas drugich i trzecich, 
których przygotowywały: J. Chylińska, A. Ronowicz, M. Nowak:
• kl. 3e I. Ikier II miejsce,
• kl. 2b A. Nadratowski III miejsce.

Konkurs Matematyczny „Jagiellończyk 2013” dla uczniów 
klas trzecich. Jest to dwuetapowy konkurs rejonowy. Brało w nim 
udział 6 uczniów klas: trzeciej i drugiej (za zgodą organizatora), 
których przygotowywały: J. Chylińska i M. Nowak.

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”. Do XXII 
edycji przystąpiło 25 uczniów J. Chylińskiej, M. Nowak i K. Wy-
sockiej. Najlepiej w szkole w kategorii Kadet napisał K. Kupniew-
ski, któremu zabrakło 0,75 p. do uzyskania wyróżnienia. Natomiast 
w kategorii Junior najlepszy w szkole był I. Ikier z klasy 3e.

Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 
drugich i trzecich gimnazjów z terenu powiatu sierpeckiego pod ha-
słem: „Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.” Jest to dwueta-
powy konkurs powiatowy. Przystąpiło do niego 19 uczniów. Czekamy  
na rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników. Uczniów przy-
gotowywały: J. Chylińska i M. Nowak, A. Ronowicz i K. Wysocka.

Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 
drugich gimnazjów z terenu powiatu sierpeckiego pod hasłem: „Nie 

możesz rozwiązać zadania trudnego – bierz się za zadanie niemoż-
liwe”. Jest to dwuetapowy konkurs powiatowy, który przygotowa-
ły A. Ronowicz, M. Nowak, J. Chylińska. Wzięło w nim udział 34 
uczniów klas II ze wszystkich gimnazjów w powiecie sierpeckim:
• I m. M.WOJDAT z Gimnazjum w Borkowie Kościelnym,
• II m. K.DZIARKOWSKI z Publicznego Gimnazjum 

w Mochowie,
• III m. A.KOPYCIŃSKI z Gimnazjum w Szczutowie,
• IV m. A. NADRATOWSKI z Gimnazjum Miejskiego 

w Sierpcu.
VI Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczno – Przyrodni-

czy dla uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjów z terenu 
powiatu sierpeckiego i żuromińskiego w Rościszewie. Jest to dwu-
etapowy konkurs rejonowy. Brało w nim udział 5 uczniów klas 
drugich. Reprezentacja naszej szkoły zajęła IV miejsce drużynowo.

Informacje na temat osiągnięć sportowych i rozstrzygnięć 
konkursów, których finał będzie w czerwcu, przedstawimy  
w następnym numerze.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom w powiecie sier-
peckim udziału w konkursach, a zaprzyjaźnionym szkołom dzię-
kujemy za wieloletnią współpracę.

Rada Pedagogiczna  
Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu

Z ŻYCIA TRÓJKI
V szkolne zawody pływackie

Już po raz piąty sierpecka kryta pływalnia stała się areną 
zmagań najlepszych pływaków „Trójki”, którzy witają wiosnę 
na sportowo, pod honorowym patronatem Mazowieckiego Ku-
ratora Oświaty. Organizatorom zawodów przyświecały cele: 
popularyzacja aktywności fizycznej, wdrażanie do właściwego 
kibicowania i zdrowej rywalizacji zgodnej z ideą fair play.

Pływacy w dwóch grupach wiekowych pokonywali kolejne 
dystanse, a ich koledzy zadbali o gorący doping, przygotowując 
plakaty i hasła zagrzewające do sportowej walki.

Mimo iż witaliśmy wiosnę w iście zimowej aurze, to jednak 
najwyższa pora, by zadbać o kondycję. Nasi uczniowie zrobili już 
pierwszy krok, a wyniki pływaków są tego najlepszym dowodem.

Konkurs piosenki o zdrowiu

9 kwietnia 2013 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna w Sierpcu była organizatorem Powiatowego Konkursu 

Piosenki o Zdrowiu, który łączy atmosferę zabawy z akcją 
krzewienia i popularyzowania treści prozdrowotnych. Teksty 
piosenek nawiązywały do promocji zdrowego stylu życia, pro-
filaktyki nałogów, chorób, higieny osobistej oraz bezpiecznego 
wypoczynku. Uczennice naszej szkoły pod opieką artystycz-
ną Artura Tyndorfa zdobyły I miejsce i zakwalifikowały się 
do konkursu ogólnopolskiego, który odbędzie się w Siedlcach.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Szkolny dzień profilaktyki

19 kwietnia br. obchodziliśmy Szkolny Dzień Profilaktyki 
pod hasłem: „Sposób na zdrowie”, które odwoływało się do pro-
gramu edukacyjnego „Trzymaj formę”, od kilku lat realizowa-
nego w naszej szkole.

Uczniowie klasy III a. przygotowali spektakl pt. „W naszej 
rodzinie nie palimy” poruszający problem palenia papierosów 
oraz skutków zdrowotnych, jakie za sobą niosą i konsekwencji 
biernego palenia przez najmłodszych członków rodziny – dzieci.
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W ramach promocji zdrowego odżywiania się uczniowie, za-
proszeni goście i nauczyciele mieli możliwość spożycia zdro-
wych i kolorowych kanapek, przygotowanych przez klasę Vb. 
Pani pielęgniarka Łucja Bylińska mierzyła chętnym uczniom 
i nauczycielom ciśnienie krwi oraz poziom cukru.

Rozstrzygnięto również 2 konkursy: konkurs wiedzy pt. „Pro-
filaktyka uzależnień” i konkurs plastyczny „Sposób na zdrowie”.

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów w szkole i poza nią.

Spotkanie uczniów klas IV-VI z panem 
Tomaszem Krukowskim

Tradycją naszej szkoły stały się spotkania z Dyrektorem Pra-
cowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc.

Pan Krukowski przeprowadził w dniach 8, 10, 12 kwietnia br 
cykl niezwykle ciekawych prelekcji dla uczniów kl. IV-VI, które 
dotyczyły historii Sierpca. Dodatkowym walorem zajęć była pre-
zentacja multimedialna i pokaz ciekawych eksponatów.

Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy 
na temat naszego miasta. Pan Tomasz z pasją opowiadał m.in. 
o wielokulturowości XIX-wiecznego Sierpca, losach ludności 
zamieszkującej go w czasie I i II wojny światowej, a także 
o współczesnym życiu sierpczan.

Była to doskonała lekcja wychowania patriotycznego 
i obywatelskiego, która przekonała uczniów, że historia to nie 
tylko fakty i daty, ale fascynująca opowieść o przeszłości  
i teraźniejszości.

IV powiatowy konkurs recytatorski:  
poezja i proza anglojęzyczna  
„CHARMING ENGLISH”

26 kwietnia 2013 r. odbył się przygotowany przez nauczycieli 
języka angielskiego Elżbietę Kamińską i Elżbietę Szczepańską 
IV Powiatowy Konkurs Recytatorski „CHARMING ENGLISH” 
w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV-VI.

Przystąpiło do niego 31 uczniów z dziewięciu szkół nasze-
go powiatu: Szkoła Podstawowa nr 3 i 2 w Sierpcu, I Prywatna 
Szkoła Podstawowa w Sierpcu, Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Osieku, a także Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kościelnym, 
Goleszynie, Gozdowie, Gójsku oraz Szczutowie.

Dzień flagi

2 maja uczniowie klas I-VI wraz z nauczycielami włą-
czyli się w obchody Święta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. 
Przemaszerowali ulicami Sierpca, zaświadczając o przywią-
zaniu do własnego państwa, jego historii i tradycji. Na wie-
le sposobów akcentowali przynależność do Biało-Czerwonej. 
Imponująco prezentowały się czapeczki, peleryny, chorągiew-
ki i kwiaty oraz baloniki w polskich barwach narodowych. 
Szczególną uwagę zwracała 25-metrowa biało-czerwona  
flaga, niesiona przez reprezentantów uczniów klas starszych. 
W klasztorze uczestniczyliśmy w modlitwie w intencji Oj-
czyzny, obejrzeliśmy prezentację o historii flagi, zaśpiewa-
liśmy pieśń specjalnie ułożoną na to święto. Zwieńczeniem 
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SPORTOWA WIOSNA 2013 W DWÓJCE
Tegoroczna wiosna obfitowała w wiele wydarzeń sporto-

wych, w których brali udział uczniowie z naszej szkoły. Najważ-
niejszym było dwukrotne reprezentowanie barw szkoły w XV 
Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Indywidual-
nych Biegach Przełajowych w Kamionie i w Sztafetowych Bie-
gach Przełajowych w Podgórzu.

W Kamionie reprezentacja szkoły w składzie: Krzysztof 
Szpakowski, Hubert Borucki, Paweł Żółtowski, Sylwester  
Lisicki, Maciej Lewandowski, Mateusz Rzeszotarski, Zbi-
gniew Stocki, Jakub Kaniowski i Kacper Słupecki wy-
walczyła drużynowo II miejsce, natomiast w Podgórzu 
po zwycięstwie w zawodach rejonowych oraz pięknej i emo-
cjonującej walce chłopcy wywalczyli V miejsce. Gdy-
by nie absencja dwóch czołowych zawodników medal był 
na wyciągnięcie ręki. Jednak tak wysoka lokata w zawodach 
na szczeblu wojewódzkim jest bardzo dużym osiągnięciem 
sportowców naszej szkoły.

Kolejnym sukcesem jest awans drużyny chłopców na IMS 
w Czwórboju Lekkoatletycznym. Reprezentacja dziew-
cząt i chłopców w zawodach powiatowych w tej dyscypli-
nie odbywających się w Szczutowie wywalczyła I miejsce. 
Chłopcy dalej reprezentowali naszą szkołę 24 maja w Płoc-
ku w zawodach rejonowych i zdobyli kolejne I miejsce, 
natomiast dziewczęta w tym samym dniu uczestniczyły  
w XXII Memoriale Lekkoatletycznym im. Ryszarda Bram-
czewskiego w Sierpcu. Tego dnia reprezentacja szkoły spisała 

się niezwykle. Mimo, że czołowi zawodnicy byli w Płocku, 
to młodzi godnie ich zastąpili. Wraz z dziewczętami zdobyli 
w klasyfikacji drużynowej I miejsce i siedmiokrotnie stawa-
no na podium.

Wyniki indyWidualne:

Rzut piłeczką palantową
• I miejsce Katarzyna Boguszewska

300 m
• I miejsce Mateusz Rzeszotarski

Skok w dal
• I miejsce Katarzyna Boguszewska
• II miejsce Dominika Skorłutowska

60 m
• II miejsce Mateusz Rzeszotarski

300 m
• II miejsce Weronika Muchiewicz
• III miejsce Natalia Podgórska

Skok w dal
• III miejsce Kacper Domański

Wyniki reprezentacji Sp2 W innych zaWodach SportoWych:

XXIV Cross Szczutowa 04.2013 r.
• I miejsce drużynowo

Wyniki indywidualne
• I miejsce – Zbigniew Stocki
• II miejsce – Joanna Malanowska
• II miejsce – Radosław Witkowski
• II miejsce – Jakub Kanigowski
• II miejsce – Maciej Lewandowski
• III miejsce – Kacper Słupecki

Powiatowe Zawody w Piłce RęcZnej chłoPców (11.04.2013 R.)
• I miejsce

Rejonowe Zawody w Piłce RęcZnej chłoPców (04.2013 R.)
• III miejsce

obchodów było rozstrzygnięcie konkursu „Polskie barwy na-
rodowe”. Już po raz czwarty zwyciężyła nasza szkoła.

Konkurs „Jestem Polakiem, jestem 
Sierpczaninem”

16 maja 2013 roku w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy 
o Sierpcu i samorządzie terytorialnym skierowany do uczniów 
klas piątych.

W 2005, 2006 i w 2007 roku zorganizowaliśmy podobny 
pod hasłem „Moje miasto Sierpc”, a od 2008 roku nasi ucznio-
wie brali udział w „Konkursie Wiedzy Obywatelskiej, Wiedzy 

o Samorządzie Terytorialnym i o Ziemi Sierpeckiej” pod patro-
natem Burmistrza Miasta Sierpc.

W tym roku szkolnym siedmioro uczniów zaangażowało 
się w prace przygotowawcze. Raz w tygodniu zgłębiali wiedzę 
na temat Sierpca, samorządu terytorialnego i regionu. Konkurs 
jest atrakcyjną lekcją patriotyzmu, uczy kształtowania postaw 
obywatelskich, a także rozbudza zainteresowania miastem, jego 
przeszłością, kulturą, życiem społecznym. Dzięki niemu popula-
ryzujemy wiedzę na temat ludzi wpisanych w historię miasta, ale 
również uświadamiamy uczniom rolę więzi regionalnej. Sierpc 
to przecież nasza mała ojczyzna.

Dyrektor SP3
Grażyna Krawczyńska

IndywIdualne bIegI – KamIon
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Ukoronowaniem sportowego roku 2012/2013 jest udział 
uczniów w Europejskich Biegach Młodych Olimpijczyków 
w Bielicach k/Sochaczewa, w których prawo udziału mają tylko 
szkoły zaproszone.

Opracowanie
Agata Urbańska

Dariusz Malanowski
Marcin Nowakowski
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WIEŚCI Z „DWÓJKI”

W kwietniu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej  
w Sierpcu odbyła się XII edycja Międzyszkolnego Konkur-
su Matematycznego „As n-tych klas”, którego organizatorem 
jest nasza szkoła. Brało w niej udział 97 uczniów z dziewię-
ciu szkół powiatu sierpeckiego. Najlepszymi z naszej szko-
ły okazali się: Miłosz Wąsicki, Maja Przybyszewska, Witold 
Rumiński, Adam Urbański i Alicja Budka. Poza tym młodzi 
matematycy z naszej szkoły mogli się wykazać swą wiedzą 
w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. 
W tym roku pięciu uczniów otrzymało wyróżnienia: Miłosz 
Wąsicki, Kamil Sławiński, Piotr Chmielewicz, Joanna Wolska, 
Bartosz Jagodziński.

Z okazji Dnia Ziemi klasa Ic wystawiła przedstawie-
nie pt. „Wiosna”, członkowie LOP wystąpili z inscenizacją 
„Ziemia-żywa i nieożywiona potęga”. Występy urozmaiciły 
piosenki zespołu „Wesołe Nutki”. Po raz dwunasty w naszej 
szkole odbył się Powiatowy Konkurs Ekologiczny „W harmo-
nii z przyrodą”. Uczestnicy zmagali się z zadaniami dotyczą-
cymi ochrony przyrody oraz wykonali ekologiczną zabawkę 
z surowców wtórnych.

„Skarby powiatu sierpeckiego” to I-sza edycja Powiatowe-
go Konkursu Plastycznego i Fotograficznego zorganizowanego 
przez Publiczne Gimnazjum w Mochowie. Aleksandra Girzyń-
ska zajęła trzecie miejsce, zaś Katarzyna Pleśniak otrzymała 
wyróżnienie.

W kwietniu uczennice naszej szkoły: Kinga Świerzyńska, 
Daria Olszewska, Natalia Jankowska oraz Angelika Dolacka 

wzięły udział w X Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym,, 
Mistrz Ortografii”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową 
w Bożewie. Uczestniczyło w nim 11 szkół powiatu sierpeckiego. 
Uczniowie rozwiązywali test sprawdzający znajomość reguł orto-
graficznych oraz pisali dyktando. W wyniku tych zmagań na po-
dium udało się stanąć Angelice Dolackiej, która zajęła II miejsce. 
Nasi uczniowie mieli też okazję sprawdzić swoją wiedzę w Ogól-
nopolskim Konkursie Polonistycznym „Omnibus”. Wynik bardzo 
dobry uzyskali: Joanna Ocicka, Miłosz Wąsicki i Kinga Grapatyn, 
natomiast wynik dobry: Marlena Piotrowska, Julia Falkiewicz  
oraz Daria Cichewicz.

Klasa Va wraz z wychowawczynią Agatą Warczachowską 
wzięła udział w ogólnopolskim konkursie „Szlakiem Programu 
Infrastruktura i Środowisko”. Dzieci uczestniczyły w interne-
towym quizie. Nasi uczniowie wygrali wycieczkę w ciekawe 
przyrodniczo miejsce na północy Polski – rezerwat w Pienięż-
nie nad rzeką Wałszą.

W konkursie na najlepszą prezentację multimedialną z za-
kresu ekologii pt: „Właściwe postępowanie z ZSEE i zuży-
tymi bateriami oraz zagrożenia związane z tymi odpadami” 
zorganizowanym przez Gimnazjum w Susku III miejsce zajęła  
Marlena Piotrowska.

Od września w kilku sierpeckich szkołach realizowany 
jest projekt naukowo-badawczy „Sierpeccy Badacze” współ-
finansowany przez Unię Europejską. Uczniowie naszej szkoły 
realizują zadania programowe tego projektu w komponencie 
„Nasza Pogoda” podczas zajęć przyrodniczo-matematycznych,  

Rejonowe Zawody w Pływaniu dZiewcZąt i chłoPców 
(10.04.2013 R.)

Drużynowo: III miejsce
Wyniki indywidualne:
• I miejsce Julia Bartnicka – 25 m styl grzbietowy
• II miejsce Oliwia Misztal – 25 m styl dowolny
• III miejsce Monika Marciniak – 50 m styl dowolny
• III miejsce Weronika Mroczkowska – 50 m styl  

grzbietowy
• III miejsce Katarzyna Pleśniak – 50 m styl dowolny

Rejonowe Zawody w Piłce KosZyKowej chłoPców (03.2013 R.)
• III miejsce

Powiatowe Zawody w cZteRy ognie usPoRtowione (12.04.2013 R.)
• II miejsce dziewczęta
• II miejsce chłopcy

Powiatowe Zawody w Piłce nożnej chłoPców (11.04.2013 R.)
• I miejsce

Ogromne zaangażowanie uczniów jest bodźcem do lepszej 
i wydajniejszej pracy przez nauczycieli wychowania fizyczne-
go. Każdy start naszych podopiecznych napawa radością i dumą. Sztafety – podgórze 2013
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fotograficzno-informatycznych, humanistyczno-dziennikarskich,  
z języka angielskiego oraz w komponencie wspólnym dla 
wszystkich szkół „Człowiek jako element środowiska” na zaję-
ciach korekcyjno-sportowych oraz na zajęciach z pedagogiem 
i psychologiem. Od maja 2013 r. nastąpiło poszerzenie oferty 
edukacyjnej dla uczniów o kolejne cztery grupy: zajęcia etno-
graficzno-archeologiczne, logopedyczne, terapeutyczne i pla-
styczne. Podczas różnorodnych zajęć naukowo-badawczych 
uczniowie spotykali się z ekspertami z dziedziny meteorologii, 
klimatologii, fotografii, dziennikarstwa i archeologii. Uczest-
niczyli także w wycieczkach edukacyjnych do Mazowieckie-
go Ośrodka Geograficznego w Murzynowie, do Planetarium 
i na UMK w Toruniu, w Karkonosze, do Włocławka.

Rok temu klasa IIIb brała udział w Festiwalu Piosenki Ran-
czerskiej „Wilkowyjce” prezentując cztery piosenki. W tym roku 
przygotowała skecz, który zaprezentowała na castingu w Parzę-
czewie koło Łodzi. Tam uczniowie 
oceniani byli przez jury składające 
się między innymi z aktorów grają-
cych w serialu „Ranczo”. Głosami 
oddanymi w internecie zakwalifiko-
wali się do półfinału. Klasa IIIb to nie 
tylko aktorzy. Zespół „Crazy Kids”  
zajął I miejsce w II Powiatowym 
Konkursie Tańca Nowoczesnego 
„Wiosenne szaleństwo”, IV miejsce 
w II Ogólnopolskim Turnieju Tań-
ca Nowoczesnego Choceń 2013 oraz 
wyróżnienie w Konfrontacjach Ta-
necznych „Piruet” w Żurominie.

„Szkoła Przyjazna Sześciolatko-
wi” to projekt realizowany przez Ma-
zowieckie Samorządowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Płocku 
pod patronatem Mazowieckiego Ku-
ratora Oświaty. Poprzez jego wdroże-
nie chcemy udowodnić społeczności 
lokalnej, a szczególnie rodzicom, jak 

bardzo jesteśmy przyjaźni i otwar-
ci na dziecko sześcioletnie. Wiąże się 
to z podniesieniem jakości pracy na-
uczycieli poprzez szkolenia, seminaria 
i konsultacje merytoryczne. W projek-
cie wzięło udział 13 nauczycieli. Odby-
ła się seria lekcji otwartych z edukacji 
wczesnoszkolnej i języka angielskiego. 
Szkoła otrzymała Certyfikat „Szkoła 
Przyjazna Sześciolatkowi”, a nauczy-
ciele „Nowoczesny i Przyjazny Na-
uczyciel Sześciolatka”.

Jak co roku, wraz z nadejściem 
wiosny zaprosiliśmy do naszej szko-
ły przedszkolaków na wesołą spor-
tową zabawę, Wiosenną Turniejadę 
Przedszkolaków. Wszystkie maluchy 
wykazały się sprawnością fizyczną 
i umiejętnością zdrowej rywalizacji.

W ramach Dnia Profilaktyki 
uczniowie tworzyli plakaty na temat 

zdrowego odżywiania się, szkodliwości palenia papierosów, 
picia alkoholu i stosowania dopalaczy. Na uroczystość przy-
byli komendant Straży Miejskiej Jarosław Krydziński i ku-
rator Jolanta Zawoja. Dzieci zaprezentowały przedstawienie 
pt. „Garb” oraz wiersze i piosenki związane z profilaktyką.

W klasach drugich odbyło się spotkanie z policjantem 
z Policyjnego Oddziału Prewencji. Dzieci z wielkim zacie-
kawieniem oglądały i przymierzały niezbędny ekwipunek. 
Dowiedziały się również o konsekwencjach niewłaściwego 
zachowania w miejscach publicznych.

Więcej informacji na temat najnowszych wydarzeń oraz 
sukcesów naszych uczniów znajduje się na stronie interneto-
wej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu.

Zespół Redakcyjny SP2

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
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WYDARZENIA

ZMARŁ ROMAN MICHALSKI

ŚWIĘTEJ PAMIĘCI NASZ DRUH ADAM

25 kwietnia 2013 r.,
w wieku 105 lat, zmarł najstarszy mieszkaniec Sierpca,

„Zasłużony dla Miasta Sierpca” –  
ROMAN MICHALSKI.

ROMAN MICHALSKI urodził się 29 lipca 1908 roku we Wło-
cławku. Po ukończeniu tamtejszego Seminarium Nauczyciel-
skiego, 1 września 1928 roku, rozpoczyna pracę nauczycielską 
w Kraszewie Czubakach. Ponieważ o pracę w zawodzie nauczy-
cielskim nie było łatwo, kilkakrotnie zmienia miejsce jej świad-
czenia. Od września 1932 roku, przez rok znajduje zatrudnienie 
w Zawidzu Kościelnym, w następnym zaś w Raciążu. Dopie-
ro w 1934 roku, na cztery lata, stabilizuje się w Błędówku, gdzie 
pełni funkcję kierownika szkoły. W tym też czasie, w 1938 roku,  
kończy Wydział Nauczycielski Państwowego Konserwatorium 
Muzycznego w Warszawie. W październiku 1938 roku zosta-
je powołany do odbycia służby wojskowej. Jest kapelmistrzem  
w 80 pułku piechoty. Po kapitulacji Warszawy dostaje się do obozu 
jenieckiego. W oflagu jest dyrygentem obozowego chóru „Lech” 
gra w orkiestrze symfonicznej. Trzynastego lutego 1945 roku wra-
ca do Sierpca. Dwa dni później zgłasza się do pracy w, organi-
zowanym przez zasłużoną dla sierpeckiej oświaty Zofię Gałęską, 
gimnazjum. Warunki nauki były bardziej niż spartańskie. Ale, jak 
wspominał po latach, nie brakowało zapału nauczycielom i gło-
du wiedzy u uczniów. Szkoła rozpoczyna funkcjonowanie w przy-
klasztornej plebanii. Po kilku miesiącach, po opuszczeniu Sierpca 
przez wojska radzieckie, przenosi się do budynku przy ulicy Płoc-
kiej. Chociaż poprawiły się warunki lokalowe, nie było łatwo. Bra-
kowało wszystkiego. Roman Michalski, który na prośbę dyrektor 
Zofii Gałęskiej zajmował się dostosowaniem do potrzeb eduka-
cyjnych zdewastowanego podczas działań wojennych obiektu, za-
pamiętał, że z przedwojennego wyposażenia szkoły zachował się 
jedynie dębowy stół, dzwonek, kilka tablic i, co było niezwykle cen-
ne, przedwojenne akta szkoły. W sierpeckim Liceum Ogólnokształ-
cącym Roman Michalski uczy geografii i śpiewu. W 1954 roku 
obejmuje, po Zygmuncie Wenderowskim, funkcję dyrektora szko-
ły i pełni ją do 1968 roku, czyli do przejścia na emeryturę. Nie od-
chodzi jednak ze szkoły. W sumie przepracował 47 lat. Ich trwałym 
i niekwestionowanym śladem jest rosnąca, za czasów Jego dyrekto-
rowania, pozycja i ranga sierpeckiego Liceum Ogólnokształcącego. 
To efekt wysiłków wkładanych w rozwój bazy lokalowej i dydak-
tycznej, w podnoszenie poziomu edukacyjnego. Jego wieloletnia 
praca nauczycielska została uhonorowana licznymi odznaczeniami 

i wyróżnieniami. Mię-
dzy innymi Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Złotym 
Krzyżem Zasługi i Me-
dalem Komisji Edukacji 
Narodowej. Rada Miej-
ska w Sierpcu, w 1996 
roku, odznaczyła Go 
medalem „Zasłużony dla 
Miasta Sierpca”. Roman Michalski, najstarszy mieszkaniec, opu-
ścił nasze miasto, ale pozostanie zawsze w żywej i wdzięcznej 
pamięci swoich uczniów, wychowanków i mieszkańców Sierpca.

Wystąpienie Ewy Nowakowskiej, dyrektora LO w Sierpcu, w trak-
cie uroczystości pogrzebowej.

Społeczność Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu żegna 
dziś wieloletniego dyrektora szkoły, wychowawcę, nauczyciela 
wielu pokoleń młodzieży – Pana Romana Michalskiego. Pracy 
nauczycielskiej i niesieniu „kaganka oświaty” poświęcił wszyst-
ko – swój wolny czas i młodość, swoje życie. Żył szkołą – jej 
przeszłością i teraźniejszością.

Pan Dyrektor pozostaje w naszej pamięci jako człowiek nie-
zwykle ciepły i uśmiechnięty. Postać o wielkiej uczciwości, 
prawdziwy dobry człowiek, który nie ulegał trendom, modom. 
Był tym, na którym można było zawsze polegać. Tak wspomi-
nają Go jego wychowankowie.

Znamienna to cecha ludzkiego istnienia, że od wielu wieków 
ludzie pytają o sens i cel życia, zastanawiają się skąd zdobyć 
mądrość, co to znaczy kochać. Nasz Pan Dyrektor to wiedział 
– dzięki temu potrafił przekazywać swoim uczniom niezbędną 
wiedzę, praktyczne umiejętności – po prostu kochał to co robił. 
Zawsze interesował się losami swoich wychowanków, pamiętał 
o nich, wspominał, wracał do czasów szkolnych, zadziwiając 
swoją pamięcią. Był dla społeczności szkolnej wyjątkowym, za-
cnym gościem na Jubileuszu 90-lecia szkoły.

Pogodny, uśmiechnięty – takiego Go zapamiętamy.
Po raz ostatni miałam okazję spotkać się z Panem Dyrek-

torem w tym roku, w dniu jego imienin. Kolejny, nie pierwszy 
raz spytał „czym sobie zasłużyłem na taki szacunek?” a ja ko-
lejny raz odpowiedziałam „Panie Dyrektorze swoim pięknym 
życiem, szlachetnością, uczciwością, mądrością życiową 
i skromnością”.

Opłakiwany przez wszystkich, niespodziewanie i przed-
wcześnie odszedł na wieczną wartę członek 3 Sierpeckiej Grun-
waldzkiej Drużyny Harcerskiej „Semper Magna” – Ratownik 
ZHP, uczeń I klasy Liceum Ogólnokształcącego, niezapomnia-
ny nasz Adaś Jaworski, brat drużynowego Piotra, serdeczny ko-
lega i przyjaciel tych wszystkich, z którymi spotkał się na szlaku 
harcerskiej przygody.

Dziś, gdy emocje już nieco opadły i zaczynamy racjonal-
nie myśleć, dochodzimy do wniosku, że zachowamy Go w swo-
jej pamięci i sercach jako wzorowego harcerza, który przeszedł 
wszystkie szczeble harcerskiego wtajemniczenia, zdobywając 
liczne sprawności i kolejne stopnie.

Jako dziecko – zuch, umiał pięknie się bawić, później, gdy 
był już młodszym harcerzem, zawsze starał się uczciwie grać 
o palmę pierwszeństwa, by ostatecznie wybrać najpiękniejszą 
drogę młodzieńczego życia, niesienia chętnej pomocy bliźnim 
i to nie tylko tym, których życie jest zagrożone, ale i tym, którzy 
z trudem zmagają się z codziennymi obowiązkami.

Ponieważ nie starczyło mi odwagi i siły, by powiedzieć 
o Adamie podczas żałobnych uroczystości, to czynię to teraz, 
po kilku dniach pożegnania.

Myślę, że czytający moją wypowiedź są w stanie zrozumieć 
jak trudno jest zawrzeć w słowach to wszystko, co w każdym 
z nas w tych majowych dniach się działo i dzieje.
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HUFCOWE JUBILEUSZE

Może modlitewna cisza…, głęboka refleksja związana z fa-
talnym, nieszczęśliwym wypadkiem… i każdego z nas odpo-
wiedź – choćby samemu sobie – czego to nagłe odejście Adama 
nas wszystkich nauczyło, będą najwłaściwszym zachowaniem?

W naszej harcerskiej pamięci i sercu zachowamy Adasia 
jako młodzieńca ciekawego świata i ludzi, urodzonego lidera, 
wokół którego zawsze gromadzili się inni, bowiem serdeczny, 
szczery uśmiech, uzdolnienia artystyczne i zainteresowania oraz 

obszerna wiedza były magnesem i przyczynkiem do wspólnego 
sensownego działania.

Wiara, że kiedyś „przy innym ogniu i w inną noc” znów 
wszyscy się spotkamy oraz, że „zdążył jeszcze uratować ży-
cie pięciu osobom i dać radość i nadzieję rodzinom tych osób”  
…pomaga w bolesnym trwaniu.

Sierpc, 30.05.2013 r.
hm. Hanna Kowalska

W tym roku Hufiec ZHP Sierpc im. Janusza Korczaka ob-
chodzi dwa ważne Jubileusze: 100 lat od momentu powstawania 
na naszych terenach skautowych patroli, które w dwudziestole-
ciu międzywojennym stały się zastępami i drużynami harcerski-
mi oraz XXX lat funkcjonowania Stanicy „Nasz Dom” w Słupi.

Na tę okoliczność Komendantka Hufca phm. Katarzyna Kor-
dulasińska zwołuje w dniach 20-23 czerwca br Zlot Zuchów, 
Harcerzy, Harcerzy Starszych, Wędrowników i Instruktorów 
z ciekawym, atrakcyjnym programem.

Pierwszy dzień: to spotkanie na terenie stanicy, naszego let-
niego domu. Uroczysty apel rozpoczynający zlot. Następnie 
wszyscy uczestnicy będą musieli się wykazać umiejętnościa-
mi związanymi z właściwym rozwijaniem namiotów i innymi 
zajęciami z pionierki obozowej, a po południu podczas gry te-
renowej, opracowanej przez 8 WDSH z Mochowa, sprawdzić 
i poćwiczyć inne umiejętności z terenoznawstwa oraz samary-
tanki. Drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów za wszystkie 
wykonane zadania zostanie uhonorowana pucharem Kwatermi-
strza – hm. Jadwigi Lisickiej.

W drugim dniu (21.06. w piątek) 4 DSH z Rościszewa cieka-
wie i atrakcyjnie zaplanowała wędrówkę na trasie Słupia-Sierpc. 
Na poszczególnych punktach będzie okazja do wykazania się 
wiedzą dotyczącą historii Sierpeckiego Harcerstwa. Najlep-
szym wędrowcom piękny puchar wręczy prezes Kręgu Przyja-
ciół Sierpeckiego Harcerstwa – Zenon Kupniewski. Natomiast 
wieczorem Dyrektor Pracowni Dokumentacji Dziejów Sierpca – 
Tomasz Krukowski zapozna harcerzy z ważniejszymi wydarze-
niami z działalności dawnych drużyn harcerskich.

W sobotę 22.06. będą same niespodzianki! Przed południem 
13 DSH „Pomyłka” organizuje „Grę Miejską” Zobaczymy czy 
wszyscy dobrze znają własne miasto, tę najbliższą Małą Ojczy-
znę? Po południu każda drużyna zaprezentuje się w piosence 

harcerskiej i znów najlep-
szym wykonawcom zo-
staną wręczone puchary. 
Dokonają tego druhny: 
phm. Katarzyna Kordula-
sińska i hm. Hanna Kowal-
ska. Natomiast wieczorem 
mieszkańcy Sierpca i wszy-
scy zaproszeni gości podczas 
koncertu zespołu z Radomia będą 
mogli przypomnieć sobie swoje harcerskie 
lata i wspólnie pośpiewać stare, znane harcerskie piosenki.

Niedziela 23.06.to podsumowanie zlotu, wręczenie dyplo-
mów i nagród oraz uroczyste zakończenie Mszą Świętą w koście-
le szkolnym (godzina 11.30). Przed Mszą Świętą dzięki staraniom 
Komendantki Hufca zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica, któ-
rą ufundowali: Henryka i Włodzimierz Piekarscy oraz Teodor 
Zasadowski.

Tak duże przedsięwzięcie organizacyjno – programowe wy-
maga od nas funkcyjnych ogromnego nakładu pracy i oczywiście 
środków finansowych. Na ten cel na konto KPSH wpłynęły pie-
niądze od: Prezesa OSM Grzegorza Gańko, Dyrektora Ciepłowni 
– Andrzeja Waliszewskiego, Dyrektora „EMPEGEK” Tadeusza 
Stelmańskiego, Wójta Gminy Gozdowo Dariusza Kalkowskiego, 
Wójta Gminy Mochowo Jadwigi Przedpełskiej, Prezesa „WIE-
POL” Ireneusza Wielimborka a Agnieszka Przybyszewska za-
fundowała dzieciom smaczne kiełbaski. Swoją pomocą wsparł 
też organizatorów Dyrektor ZGM – Rafał Kluska, Prezesi Firmy 
„MEGA” Adam Kuciński i Grzegorz Włodarski oraz Dyrektor 
CKiSz Ewa Wysocka.

Wszystkim fundatorom, ofiarodawcom i darczyńcom, w imie-
niu organizatorów, serdecznie dziękuję.
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W piątek 21.06 najpierw w Par-
ku im. Janusza Korczaka, a później 
na Placu Koronacyjnym swoją zloto-
wą wyprawę będą miały gromady zu-
chowe. Dzieci wykonają wiele zadań 
by zdobyć sprawność „Kubusia Puchat-
ka”; będą też szukały ukrytego skarbu, 
popisywały się znajomością pląsów 
i piosenek, a pod wieczór wszyscy zaj-
mą się pieczeniem kiełbasek. Tę pięk-
ną zabawę pod kierunkiem pwd. Lidii 
Malinowskiej z Lelic dla 150 uczestni-
ków zorganizowały dzieciom wszystkie 
Zuchmistrzynie. W zlocie uczestniczyło 
ogółem ponad 400 osób, a wszystko od-
bywało się tylko i wyłącznie dzięki wo-
lontariackiej pracy funkcyjnych Hufca.

Hm. Hanna Kowalska
Honorowa Komendantka Hufca 

WYDARZENIA

WIOSENNE SUKCESY UCZNIÓW 
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY 

MUZYCZNEJ I ST. W SIERPCU
W dniu 11 maja 2013 roku ZPSM w Ełku gościł uczestników 

III Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych. 
Konkurs ten – począwszy od 2009 r. – organizowany jest co 2 
lata. Zmagania konkursowe oceniało Jury pod przewodnictwem 
prof. Reginy Michalak z UMFC; AM w Katowicach.W konkur-
sie wzięły udział 33 duety. Uczniowie reprezentowali szkoły 
muzyczne z: Sierpca, Łodzi, Zambrowa, Warszawy, Kętrzyna, 
Lublina, Tomaszowa Lubelskiego, Augustowa, Suwałk, Ełku, 
Białegostoku, Ostrowca Świętokrzyskiego, Gdańska, Mińska 
Mazowieckiego, Iławy, Puńska oraz Kaliningradu.W grupie 
młodszej wystąpili uczniowie naszej szkoły: Wiktor Hoff-
man i Radosław Żuchiński, powadzeni przez Izabelę Jezier-
ską. Chłopcy zdobyli wyróżnienie. To wielki sukces młodych 
wykonawców!!!

I Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Muzycz-
nych im. Tadeusza Paciorkiewicza w Sierpcu (11-12 maja 2013 r.) 
– IV Nagrodę otrzymał Nikodem Jaworski z klasy akordeonu 
Grzegorza Domańskiego. Nikodem zdobył również wyróżnienie 

na Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym w Sochaczewie, 
który odbywał się dn.16 maja 2013 r.

Uczeń I klasy instrumentów perkusyjnych – Jakub Kwiat-
kowski wystąpił 25 maja w Brodnicy na I Ogólnopolskim 
Konkursie Perkusyjnym „Młodzi Mistrzowie Perkusji” i zajął  
III miejsce w najmłodszej grupie. Kuba uczy się pod kierunkiem 
Michała Zawadzkiego.

Trzy uczennice sierpeckiej szkoły muzycznej: Aleksandra 
Mirzejewska, Julia Ocicka i Izabela Karczewska, wzięły udział 
dn. 21 maja w I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o polskich 
kompozytorach muzyki filmowej, który zorganizowała PSM 
w Iławie.

Do konkursowych zmagań przystąpili także uczniowie repre-
zentujący szkoły muzyczne z: Włocławka, Gdańska-Wrzeszcza, 
Mińska Mazowieckiego, Łodzi, Brzezin, Kwidzyna, Grudziądza 
oraz Wrocławia. Testy konkursowe oceniało Jury pod przewod-
nictwem Marii Ćwiklińskiej – akademickiej koleżanki Krzesi-
mira Dębskiego. Izabela Karczewska i Julia Ocicka otrzymały 

Duet fortepianowy wiktor Hoffman  
i Radosław Żuchiński z p. izabelą JezieRską

Jakub kwiatkowski podczas konkursowego występu
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WYBRANO NAJLEPSZYCH 
SPORTOWCÓW ZIEMI SIERPECKIEJ

wyróżnienia. Uczennice przygotowywały się do konkursu pod 
kierunkiem Barbary Bońkowskiej.

W dniu 28 maja 2013 r. w PSM I i II st. w Mławie odbył 
się Przegląd Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych 
I st., w którym wzięła udział Paulina Fafińska z I klasy cyklu 
4-letniego. Uczennica przygotowana przez panią Agnieszkę 
Zdziarską wykonała na fortepianie dwa utwory: „Babę Jagę” –  

P. Czajkowskiego oraz „Bajkę” – F. Rybickiego. Jury pod kie-
runkiem prof. Andrzeja Artykiewicza z Akademii Muzycznej 
w Gdańsku, przyznało naszej uczennicy wyróżnienie.

Wszystkim uczniom i ich pedagogom serdecznie gratulujemy!

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna
Państwowej Szkoły Muzycznej I St.

Uroczysta Gala odbyła się 5 kwietnia br. w Centrum Kultury 
i Sztuki w Sierpcu. Organizatorami tegorocznego plebiscytu byli 
Starosta Sierpecki oraz Burmistrz Miasta Sierpca.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: 
Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku – 
Radosław Lewandowski, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszał-
kowskiego w Płocku – Michał Twardy, wójtowie sierpeckich 
gmin, radni powiatu sierpeckiego oraz miasta a także dyrek-
torzy placówek oświatowo-wychowawczych wraz z gronem 
pedagogicznym, przedstawiciele podmiotów gospodarczych, 
instytucji i zakładów pracy, organizacji pozarządowych i spo-
łecznych oraz sponsorzy, przedstawiciele lokalnych mediów 
oraz nominowani w Plebiscycie i ich rodziny. Uroczystość po-
prowadzili Piotr Tyndorf – Dyrektor ZS nr 1 w Sierpcu oraz 
Marek Zdrojewski – Inspektor Wydziału Oświaty w Urzędzie 
Miejskim w Sierpcu.

Zanim uhonorowano najlepszych Sportowców prowadzący 
przedstawili skład Kapituły, która czuwała nad prawidłowym 
przebiegiem plebiscytu. Zasiedli w niej: 
• Stanisław Urbanowicz – Przewodniczący Kapituły, 

przedstawiciel Miasta Sierpca, 
• Sławomir Malanowski – sekretarz kapituły, przedstawiciel 

Powiatu Sierpeckiego, 
• Wojciech Dziurlikowskim – członek, przedstawiciel Gminy 

Rościszewo, 
• Sławomir Olejniczak – członek, przedstawiciel Gminy 

Mochowo, 
• Grzegorz Ratkowski – członek, przedstawiciel Gminy Gozdowo, 
• Dariusz Pilarski – członek, przedstawiciel Gminy Szczutowo, 
• Andrzej Nadrowski – członek, przedstawiciel Gminy Zawidz, 
• Wiesław Tomkalski – członek, przedstawiciel Gminy Sierpc.

Plebiscyt był realizowany w siedmiu kategoriach: Sportowiec 
Sprawny Inaczej, Młodzieżowy Sportowiec Roku (kategoria 

żeńska i męska), Sportowiec Roku, Drużyna Roku, Trener Roku, 
Działacz Sportowy Roku oraz wybierany przez Starostę i Burmi-
strza – Pasjonat Sportu. Tytuł sportowca roku w poszczególnych 
kategoriach przyznany został za osiągnięcia i sukcesy uzyskane 
przez nominowanych na przestrzeni roku 2012.

Po słowach podzięki i podziwu dla sportowców przyszedł 
czas na przedstawienie nominacji.

Zaczęliśmy od KATEGORII SPORTOWIEC SPRAWNY 
INACZEJ Nominowanym i zwycięzcą został WALDEMAR 
KRUSZEWSKI – zgłoszony przez Panią Wójt Gminy Mocho-
wo. Kolejne nominacje przedstawiliśmy w KATEGORII MŁO-
DZIEŻOWY SPORTOWIEC ROKU – kategoria żeńska:
1. JULIA BARTNICKA – nominowana przez Klub Pływacki 

SHARK Sierpc.
2. JULIA BRODOWSKA – nominowana przez Prezes SLKS 

„Olimpijczyk” Jeżewo.
3. PATRYCJA KOPCZYŃSKA – nominowana przez Gimnazjum  

Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu.
4. MARTYNA KOŚCIJAŃSKA – nominowana przez 

Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu.
5. MONIKA MARCINIAK – nominowana przez Zespół Szkół  

nr 1 w Sierpcu.
6. ANNA NARODZONEK – nominowana przez Gimnazjum 

Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu.
7. OLIWIA PERCZYŃSKA – nominowana przez Klub Sportowy  

Taekyon Sierpc.
8. ZUZANNA WYSOCKA – nominowana przez Szkołę 

Podstawową nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu.
9. KAROLINA ZAWADZKA – nominowana przez Panią Wójt  

Gminy Mochowo.

Tu o zwycięstwo walczyło 9 kandydatek lecz na podium mo-
gły stanąć tylko trzy. Trzecie miejsce przypadło OLIWII PER-
CZYŃSKIEJ, drugie miejsce zajęła KAROLINA ZAWADZKA. 
Zwyciężczynią w kategorii MŁODZIEŻOWY SPORTOWIEC 
ROKU 2012 została: JULIA BRODOWSKA.

W KATEGORII MŁODZIEŻOWY SPORTOWIEC ROKU –  
kategoria męska, nominowano 6 kandydatów:
1. MACIEJA ANDRZEJCZAKA – nominowanego przez Klub  

Sportowy Taekyon Sierpc.
2. CEZAREGO BRODOWSKIEGO – nominowanego przez 

Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego 
w Sierpcu.

3. JAKUBA MALINOWSKIEGO – nominowanego przez Klub  
Pływacki SHARK Sierpc.

4. ROBERTA WIŚNIEWSKIE – nominowanego przez Panią 
Wójt Gminy Mochowo.
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5. BARTOSZA WIŚNIEWSKIEGO – nominowanego przez  
Szkołę Podstawową nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu.

6. DAWIDA WITKOWSKIEGO – nominowanego przez Zespół  
Szkół nr 1 w Sierpcu.

7. PAWŁA ŻÓŁTOWSKIEGO – nominowanego przez Szkołę 
Podstawową nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu.

Na podium stanęli: BARTOSZ WIŚNIEWSKI, zajmując trze-
cie miejsce, ROBERT WIŚNIEWSKI drugie miejsce a pierwsze 
miejsce przypadło MACIEJOWI ANDRZEJCZAK.

Kolejną kategoria, w której przyznaliśmy nagrody to DRU-
ŻYNA ROKU. Do udziału w Plebiscycie zgłoszono 7 drużyn:
1. DRUŻYNĘ CHŁOPCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  

W SIERPCU – nominowana przez Szkołę Podstawową nr 
2 im. Armii Krajowej w Sierpcu.

2. DRUŻYNĘ CHŁOPCÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  
w MOCHOWIE – nominowana przez Panią Wójt Gminy 
Mochowo.

3. DRUŻYNĘ CHŁOPCÓW PRZY GIMNAZJUM w Gozdowie –  
nominowana przez Wójta Gminy Gozdowo.

4. DRUŻYNĘ ŻAKÓW SLKS „OLIMIJCZYK” JEŻEWO 
– nominowana przez Prezes Klubu SLKS „Olimpijczyk” 
Jeżewo.

5. LKS ORZEŁ GOLESZYN – nominowana przez Wójta Gminy  
Sierpc.

6. MKS MAZUR SIERPC – nominowana przez Prezesa MKS 
„Mazur” SIERPC.

7. SZTAFETĘ BIEGOWA CHŁOPCÓW ZS NR 1 W SIERPCU –  
nominowana przez Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu.

Trzecie miejsce przypadło LKS ORZEŁ GOLESZYN. Drugie 
miejsce zajęła SZTAFETA 10 x 1000 m CHŁOPCÓW Z GIM-
NAZJUM W GOZDOWIE na pierwszym miejscu uplasowała się 
DRUŻYNA ŻAKÓW SLKS „OLIMIJCZYK” JEŻEWO.

W najbardziej prestiżowej kategorii, czyli SPORTOWIEC 
ROKU 2012, mieliśmy „ósemkę” kandydatów:
1. ALEKSANDRA DOBRZENIECKIEGO – nominowany 

przez Klub Sportowy Taekyon Sierpc.
2. CEZAREGO MYSERE – nominowany przez Zespół Szkół 

nr 1 w Sierpcu.
3. BARTOSZA OLENDRZYŃSKIEGO – nominowany przez 

Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu.
4. ANETĘ OSTROWSKĄ – nominowana przez UKS 

Mechanik Sierpc.
5. DAMIANA SŁUPECKIEGO – nominowany przez Klub 

Sportowy Taekyon Sierpc.

6. PIOTRA SADOWSKIEGO – nominowany przez Ludowy 
Klub Sportowy Skrwa Łukomie.

7. DARIUSZA SZAŁECKIEGO – nominowany przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu.

8. ANETĘ TURALSKĄ – nominowana przez Ognisko TKKF 
„Kubuś” Sierpc.

Ostatecznie Kapituła zdecydowała, że trzecie miejse na podium 
przypadnie DAMIANOWI SŁUPECKIEMU, drugie miejsce 
ANECIE TURALSKIEJ a zwycięzcą został ALEKSANDER 
DOBRZENIECKI.

Czterech kandydatów zgłoszono w kategorii TRENER 
ROKU: ARTURA BALCEROWSKIEGO – nominowany przez 
Klub Sportowy Taekyon Sierpc, MARKA LISTKOWSKIEGO –  
nominowany przez MKS „MAZUR” Sierpc, WOJCIECHA 
SKORŁUTOWSKIEGO – nominowana przez UKS Mechanik 
Sierpc, MARIUSZA ŻMIJEWSKIEGO – nominowany przez 
Szkołę Podstawową im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie. 
W tej kategorii zwycięzcą został p. MARIUSZ ŻMIJEWSKI.

DZIAŁACZA ROKU Kapituła wybrała spośród pięciu no-
minowanych: ARTURA BALCEROWSKIEGO – nominowany 
przez Klub Sportowy Taekyon Sierpc, ZDZISŁAWA CICHA-
CZEWSKIEGO – nominowany przez Wójta Gminy Rościszewo, 
ANDRZEJ CZARCIŃSKI – nominowany przez UKS Mecha-
nik Sierpc, DARIUSZA GADOMSKIEGO – nominowany przez 
Wójta Gminy Mochowo, WOJCIECHA KOWALKOWSKIEGO 
– nominowany przez Wójta Gminy Sierpc. W tej kategorii zwy-
cięzcą został p. ZDZISŁAW CICHACZEWSKI.

Ostatnią kategorią, w której głos decydujący mieli Staro-
sta Sierpecki – Jan Laskowski oraz Burmistrz Miasta Sierpca –  
Marek Kośmider był to PASJONAT SPORTU. Zdecydowa-
li, że Pasjontem Roku 2012 zostanie p. SŁAWOMIR OLEJNI-
CZAK oraz p. STANISŁAW URBANOWICZ.

Sponsorami nagród dla zwycięzców w Plebiscycie „Sporto-
wiec Ziemi Sierpeckiej 2012” byli:
1. Pan Paweł Dul Firma E-MEDIA Sierpc.
2. Pan Grzegorz Gańko – Prezes Okręgowej Spółdzielni 

Mleczarskiej w Sierpcu.
3. Pani Bogumiła Gutowska – Kierownik Związku Spółek 

Wodnych w Sierpcu.
4. Pan Stanisław Kaczorowski – Właściciel Firmy 

„RUSTIKAL” w Sierpcu.
5. Pan Adam Lipiński – Właściciel Przedsiębiorstwa 

Usługowo Handlowego EXPORT-IMPORT w Sierpcu.
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W sobotę, 4 maja 2013 r., odbył się II Rodzinny Marsz 
Zdrowia wzdłuż Sierpienicy. Jego organizatorami byli Mazo-
wieckie TKKF w Warszawie oraz Ognisko TKKF „Kubuś”, 
Rada Powiatowa LZS i Zarządy Osiedli nr 1 i 3 w Sierpcu. 
Główny sztab imprezy znajdował się na łące, w okolicach 
mostku przy ulicy Konopnickiej w Sierpcu. Tuż przed go-
dziną dwunastą zaczęli schodzić się piechurzy. Piękna, sło-
neczna pogoda sprawiła, że chętnych do rodzinnego spaceru 
nie brakowało. Przybyłych powitał prezes Ogniska Jakub 
Grodzicki. Przed wyruszeniem na trasę marszu obowiązko-
wa była rozgrzewka. Poprowadziła ją nasza instruktorka Ju-
styna Adamska. A później przyszedł czas na maszerowanie. 
Na starcie obok siebie stanęli kijkarze, zawodowi piechurzy 
i całkowici amatorzy. Wszyscy ruszyli równo, a później każdy 
szedł już swoim tempem. Grupa bardzo się rozciągnęła. Słoń-
ce świeciło, ptaki śpiewały, rzeka powoli płynęła, a przyroda 
zachwycała swoim pięknem. Baczniejsi obserwatorzy wypa-
trzyli w oddali kolorowe samce bażantów. Duża, roześmiana 
grupa budziła zdziwienie. Niektórzy dołączali do nas. Tra-
sę zabezpieczali strażnicy miejscy i wolontariusze. Do mety 
doszli wszyscy. A tam czekały niespodzianki. Pierwszą były 
kolorowe butony, które przypinano do piersi wszystkim prze-
kraczającym ostatni z mostów. Marsz i rześkie powietrze 
zaostrzyły apetyty. Radny Wojciech Jaworowski i przewod-
niczący Zarządu Osiedla nr 1 Tomasz Kowalski serwowali 
kiełbaski i kaszanki z grilla. Smakował też chleb ze smalcem  
i kiszonym ogórkiem.

Przygotowano także dodatkowe niespodzianki. Jako że marsz 
był rodzinny, pamiątkowym pucharem nagrodzona została naj-
liczniejsza rodzina. Okazali się nią Chojnaccy. Początkowo doli-
czono się piętnastu osób, ale później wyszło na jaw, że jest jeszcze 
szesnasta. Maluch ma pojawić się na świecie za kilka miesięcy.

Nikogo nie trzeba było namawiać. Wszyscy chętnie przyszli. 
Rozpiętość wiekową mieliśmy sporą, od 3 do 67 lat. W zeszłym 
roku nas pobito, więc w tym zmobilizowaliśmy się. Ściągnęli-
śmy rodzinę ze Śląska, Wrocławia i Szwecji. Najwięcej było nas 
oczywiście z Sierpca – powiedziała Krystyna Chojnacka.

W marszu wzięły udział również „przyszywane rodziny” 
i dość głośno dopominały się policzenia ich. Ośrodek Terapii 
Ruchowej przy Ognisku TKKF „Kubuś”, uczniowie i nauczy-
ciele ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Osiedle nr 1 również 
otrzymały nagrody.

Najmłodszym uczestnikiem marszu był Mikołaj Płuciennik, 
który ma 1,5 roku i na wyprawę wzdłuż Sierpienicy udał się 
w wózku. Najstarszą piechurką była Jadwiga Szymska, która 
w marszu wzięła udział przez przypadek. Zobaczyła grupę i do-
łączyła do niej.

Nagrody dostały wszystkie dzieci uczestniczące w marszu. 
Niespodzianki przygotował również dział promocji Urzędu Miej-
skiego w Sierpcu. Impreza został dofinansowana przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. II Rodzinny 
Marsz Zdrowia zakończył się piknikiem i tańcami na łące.

Ognisko TKKF „Kubuś”

6. Pan Bogdan Misztal – Właściciel Firmy AGROMIS 
w Łukomiu.

7. Pan Andrzej Osiecki – Właściciel Firmy Zakład Usług 
Technicznych Budownictwa.

8. Pan Paweł Pakieła – Kierownik Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Sierpcu.

9. Pan Dariusz Rzeszotarski – Właściciel Firmy Przedsiębiorstwo  
Handlowo Usługowe BUDOMEX w Sierpcu.

10. Pan Lech Stasiak – Prezes Zarządu Firmy MELBUD 
w Sierpcu.

11. Pan Ireneusz Wielimborek – Właściciel Firmy „WIEPOL” 
w Sierpcu.

12. Pan Piotr Zając – Dyrektor Browaru Kasztelan w Sierpcu 
Carlsberg Polska S.A.

13. Pan Mariusz Zimnawoda – Właściciel Firmy Usługi 
Transportowe w Sierpcu.

W imieniu Organizatorów oraz nagrodzonych serdecznie 
dziękujemy za wsparcie.

Uroczystość swoim występem uświetnił występ artystycz-
ny grupy wokalnej POEMA, działającej pod kierunkiem Artura 
Lewandowskiego, oraz grupy tanecznej ISKIERKI pod opieką 
Olgi Modrzejewskiej. O oprawę muzyczną zadbała Orkiestra 
Szkolna Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu pod batutą Pana Daniela 
Staniszewskiego.

Jeszcze raz wygranym gratulujemy i dziękujemy za pomoc 
wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości.

WYDARZENIA

II RODZINNY MARSZ ZDROWIA 
WZDŁUŻ SIERPIENICY
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SPORT WYDARZENIA SPORTOWE KOMENTUJĄ:  
Kazimierz Czermiński, Stanisław Urbanowicz

XXII MEMORIAŁ LEKKOATLETYCZNY 
IM. RYSZARDA BRAMCZEWSKIEGO

24 maja 2013 r. na sierpeckim stadionie rozegrano XXII 
memoriał lekkoatletyczny imienia Ryszarda Bramczewskiego. 
Na starcie stanęło ponad 450 miłośników królowej sportu ze szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powia-
tu sierpeckiego. Defiladę uczestników zawodów poprowadził 
sędzia główny zawodów Jerzy Listkowski. Złożył ona raport wi-
ceprzewodniczącemu Rady Miejskiej – Kazimierzowi Czermiń-
skiemu, który dokonał uroczystego otwarcia memoriału. Znicz 
zapaliła czołowa zawodniczka młodego pokolenia Karolina Wi-
śniewska. Apel olimpijski odczytała Magdalena Okonkowska.  

Słowo wspomnienia o Ryszardzie Bramczewskim wygłosił jego 
uczeń, były zawodnik, a obecnie nauczyciel Gimnazjum Miej-
skiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu Witold Nawrocki.

Na ceremonię otwarcia memoriału przybyli licznie goście: 
starosta sierpecki Jan Laskowski, burmistrz Marek Kośmider, 
radny członek zarządu powiatu Wojciech Rychter, radny miejski 
Jerzy Stachurski, rodzina śp. Ryszarda Bramczewskiego – żona 
Barbara, szwagier Aleksander Czarnecki, Tadeusz Peszyński – 
kolega przyjaciel. Delegacja młodzieży oddała hołd Ryszardowi 
Bramczewskiemu na cmentarzu parafialnym składając na grobie 
wiązanki kwiatów i zapalona znicze. memoriał obsługiwała mło-
dzież, wolontariusze z Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu.

Wyniki na stronie internetowej MOSiRu Sierpc: 
www.mosirsierpc.hpu.pl.

Opracował: Kazimierz Czermiński

III MEMORIAŁ IM. JANA 
KWIATKOWSKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ

W dniu 11.05.2013 r. na stadionie miejskim rozegnany został 
III Memoriał im. Jana Kwiatkowskiego. W turnieju wystarto-
wały cztery drużyny – jedną z nich był zespół z Osiedla nr 4 –  
opiekun Bogdan Bartnicki.

Słowa wspomnienia o Janie Kwiatkowskim wygłosił wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej w Sierpcu – Kazimierz Czermiński,  



47

WYDARZENIA

a następnie dokonał uroczystego otwarcia zawodów. Gośćmi 
honorowymi Memoriału im. Jana Kwiatkowskiego była córka 
Hanna oraz wnuczka Dorota, które wręczały puchary, dyplomy, 
nagrody drużynom uczestniczącym w memoriale.

Drużyny grały systemem „każdy z każdym”. Wyniki Turnieju:
1. Kaczuny Sierpc – Osiedle nr 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6:2
2. Banany Sierpc – SP Goleszyn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0:4
3. Kaczuny – Banany  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9:1
4. Osiedle nr 4 – SP Goleszyn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5:3
5. Kaczuny – SP Goleszyn  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3:1
6. Osiedle nr 4 – Banany .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6:1

Kolejność końcowa Turnieju:
1. Kaczuny Sierpc
2. Osiedle nr 4 Sierpc
3. Szkoła Podstawowa w Goleszynie
4. Banany Sierpc

Składy drużyn:
• Kaczuny Sierpc: Seweryn Krasiński, Krzysztof Szpakowski, 

Kacper Słupecki, Zbyszek Stocki, Łukasz Pniewski, Jakub 
Kanigowski, Jakub Żółtowski, Bartosz Kwiecień – opiekun 
Marcin Nowakowski

• Osiedle nr 4 w Sierpcu: Piotr Białek, Paweł Białek, Maciek 
Kopera, Bartosz Gorzęcki, Łukasz Baciński, Jakub Kęsicki, 
Hubert Chłopek, Kacper Góralski, Kacper Domański, Dawid 
Karasiewicz – opiekun Bogdan Bartnicki.

Opracował – Kazimierz Czermiński

PAMIĘĆ JEST TRWALSZA  
OD POMNIKÓW…

Wspomnienia o Janie Kwiatkowskim wygłoszone przez Kazi-
mierza Czermińskiego – wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
w Sierpcu na otwarcie Turnieju Piłkarskiego im. Jana Kwiatkow-
skiego w dniu 11.05.2013 r.

Śp. Jana Kwiatkowskiego poznałem mając 16 lat – lata 
1960. Zapamiętałem go jako oddanego działacza sportowe-
go. przez wiele lat miałem możliwość obserwować jego od-
danie idei sportu, pracy z młodzieżą nie tylko z miasta ale 
i tym zamieszkujących na wsi zrzeszonych w Ludowych Ze-
społach Sportowych. Poświęcił on wiele wolnego czasu dzia-
łając bezinteresownie w sporcie jak też w pracy społecznej 
na rzecz Osiedla nr 6, w którym zamieszkiwał tzw. „Zatorza” 

aż do ostatnich swoich dni. Pan Jan pozostawił wiele trwałych 
materialnych śladów swojej społecznikowskiej działalności – 
wymienię te najważniejsze:
• inicjator powstania Świetlicy Środowiskowej na Osiedlu,
• zorganizowanie placu zabaw dla dzieci – pierwszy „Jordanek”  

w Sierpcu przy ul. Piastowskiej,
• systematyczna poprawa infrastruktury drogowej na Osiedlu,
• i wiele innych.

Był wielkim pasjonatem sportu – jego ulubionymi dyscy-
plinami były: piłka nożna i lekkoatletyka. W latach 1981-91  
był dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierpcu. Radny 

Córka Hanna i wnuCzka Dorota

Jan KwiatKowsKi
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Rady Miejskiej III kadencji. W uznaniu za pracę społecz-
ną i sportową został uhonorowany wieloma odznaczeniami 
państwowymi resortowymi, sportowymi. Wymienię te naj-
ważniejsze: Krzyż Kawalerski Orderu Odznaczenia Polski, 
Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka Zasłużony dla Wojewódz-
twa Warszawskiego i Płockiego, Zasłużony Działacz Kultu-
ry Fizycznej, Zasłużony Działacz LZS, Medal Zasłużony dla  
Miasta Sierpca.

Jako przyjaciel śp. Jana Kwiatkowskiego z wielką przyjem-
nością uczestniczę w tej sportowej imprezie, która jak sądzę już 
na stałe zagościła w kalendarzu sportowym naszego miasta – dzi-
siejsza jest III edycją.

Witam uczestników turnieju, młodych sportowców, któ-
rzy uczczą dziś pamięć Pana Jana Kwiatkowskiego – dobrego, 
skromnego, wrażliwego człowieka. Turniej zaszczycili swoją 
obecnością córka Pana Jana – Hanna z wnuczką Dorotą, które 
gorąco witam.

DRUGA SIERPECKA PIĄTKA IMIENIA 
ZDZISŁAWA KRZYSZKOWIAKA

W dniu 11.05.2013 r. na starcie drugiej sierpeckiej piątki imie-
nia Zdzisława Krzyszkowiaka stanęło ponad pięćdziesięciu bie-
gaczy we wszystkich kategoriach wiekowych, to znaczy wzrost 
w porównaniu do roku ubiegłego co napawa optymizmem.

Startem honorowym biegu był jego inicjator – Kazimierz 
Czermiński – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, który na me-
cie dekorował zawodników kończących bieg medalem pamiąt-
kowym, a później na podium wręczał nagrody dla zwycięzców 
biegu medale, puchary. Bieg Sierpecka Piątka im. Zdzisława 

Krzyszkowiaka już na stałe wszedł do kalendarza imprez spor-
towych naszego miasta i cieszy się dużym zainteresowaniem bie-
gaczy z całej Polski.

Dziękujemy organizatorom tej imprezy, wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do sprawnego jej przeprowadzenia: policji, 
Straży Miejskiej, młodzieży z LO PUL, sędziom a w szczegól-
ności niezmordowanemu dyrektorowi MOSiRu – Stanisławowi 
Urbanowiczowi – skomentował wiceprzewodniczący RM.

Wyniki biegu na stronie internetowej MOSiRu Sierpc: 
www.mosirsierpc.hpu.pl.

CIEKAWOSTKI:
• Na zawody nie przybyła żona Zdzisława Krzyszkowiaka – 

Krystyna, która przeprosiła za swoją nieobecność w związku 
pobytem zagranicą. Podziękowała organizatorom za organi-
zację imprezy.

• Biegu nie ukończył jeden z faworytów Kamil Poczwar-
dowski ze Szczutowa, który pod koniec biegu uległ kontu-
zji i zmuszony był zejść z trasy. Kamil zapowiedział swój 
udział w następnym roku (uczestniczyło 51 zawodników, 
ukończyło 35).

• Bieg „Sierpecka Piątka im. Zdzisława Krzyszkowiaka” dy-
stans 5000 m jest biegiem przełajowo-ulicznym-crossem. 
Trasa biegu: start od bramy wjazdowej Muzeum Wsi Ma-
zowieckiej – Skansenu przebiega ulicami: Narutowicza, Za-
ścianek, Dworcowa, Piastowska, „Jeziórka”, Świętokrzyska, 
Stadion Miejski – meta.

WARTO WIEDZIEĆ – POZNAJMY LEGENDĘ  
POLSKIEGO SPORTU

Zdzisław Krzyszkowiak ur. 03.08.1929 r. w Wielichowie 
zm. 24.03.2003 r. w Warszawie – lekkoatleta polski, mistrz 
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olimpijski, mistrz Europy. Do reprezentacji Polski trafił w 1951 r.  
Na swoich pierwszych igrzyskach olimpijskich w 1956 r. zajął 
w biegu na 10 km miejsce tuż za podium. Na Mistrzostwach Eu-
ropy w Sztokholmie w 1958 r. triumfował na dwóch dystansach –  
5 i 10 km. W 1960 r. w Tule ustanowił rekord świata w biegu na  
3000 m z przeszkodami a podczas igrzysk Olimpijskich w Rzymie 
w 1960 r. zdobył złoty medal na tym samym dystansie. W 1961 r.  
w Wałczu poprawił rekord świata na 3000 m z przeszkodami.

Zdzisław Krzyszkowiak był także 13-krotnie mistrzem Polski 
na 5000 m, 10 000 m, 3000 m z przeszkodami i biegach przeła-
jowych na 3 i 6 km.

Dwukrotnie gościł w Sierpcu i spotkał się z młodzieżą Szko-
ły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej – Gość honorowy 
Olimpiady Przedszkoli w 2000 r. Wierzył, że budowana wów-
czas hala sportowa przyczyni się do popularyzacji lekkoatletyki 
wśród młodzieży i jej rozwoju w Sierpcu. W dniu 22.10.2010 r. 
nadano hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. AK 
w Sierpcu imię ZDZISŁAWA KRZYSZKOWIAKA. Dla uczcze-
nia pamięci tego wielkiego sportowca od 2012 r. organizowany 
jest w naszym mieście: Bieg „Sierpecka Piątka” im. Zdzisława 
Krzyszkowiaka cieszący się dużym zainteresowaniem biegaczy 
z całej Polski

Opracował – Kazimierz Czermiński

MISTRZOSTWA MIASTA SIERPCA 
W STRZELANIU

W dniu 3.05.2013 r. w programie obchodów Święta Konsty-
tucji 3-go Maja już tradycyjnie rozegrane zostały zawody strze-
leckie z broni pneumatycznej w kategorii kobiet i mężczyzn 
o mistrzostwo miasta Sierpca.

Na starcie stanęło 25 zawodników w tym 3 kobiety. Strzelano 
do tarczy z odległości 25 m oddając po 5 strzałów. Poziom za-
wodów był zróżnicowany. Na szczególne podkreślenie zasługu-
je wynik uzyskany przez zwycięzcę tej konkurencji Kazimierza 
Czermińskiego, który ustrzelił w tarczy 41 pkt., kolejno 10 pkt, 
9 pkt, 8 pkt, 8 pkt, 6 pkt. Następny zawodnik Wincenty Gron-
czewski osiągnął wynik 30 pkt., trzecie miejsce zajął Mikołaj 
Guzowski – 25 pkt. Nadmienić należy, że w ślady męża poszła 
Pani Agnieszka Czermińska zdobywają I m-ce w kategorii ko-
biet – wynikiem 10 pkt.

Pomimo, że Pan Kazimierz od wielu lat bierze udział w za-
wodach strzeleckich, zajmując miejsca na pudle – to uzyskany 
wynik był dla niego bardzo miłym zaskoczeniem i potwier-
dził przekonanie, że strzelać celnie do tarczy można w każdym  
wieku – gratulujemy.

WYNIKI ZAWODóW:

Kategoria kobiet:
1. Agnieszka Czermińska (10 pkt)
2. Janina Bilicka
3. Agnieszka Pniewska

Kategoria mężczyzn
1. Kazimierz Czermiński (41 pkt)
2. Wincenty Gronczewski (30 pkt)
3. Mikołaj Guzowski (25 pkt)

Zwycięzcy uhonorowani zostali statuetką oraz pamiątkowym 
dyplomem.

Opracował: Stanisław Urbanowicz
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W środę, 29 maja 2013 roku, na stadionie miejskim w Sierp-
cu już po raz siódmy odbył się festyn sportowo-rekreacyjny pod 
nazwą „Z Nami Bezpieczniej”, zorganizowany przez Komendę 
Powiatowa Policji w Sierpcu przy współudziale Starostwa Po-
wiatowego w Sierpcu, Urzędu Miasta Sierpca, Urzędów Gmin, 
a także Placówki Terenowej KRUS w Sierpcu.

Patronat honorowy nad festynem – wzorem ubiegłych lat – 
objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, 
Starosta Sierpecki Jan Laskowski oraz Burmistrz Miasta Sierpca  
Marek Kośmider.

Do współudziału w organizowaniu festynu zaproszono 
również Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
w Sierpcu, Straż Miejską w Sierpcu, Straż Gminną w Gozdo-
wie, Pogotowie Ratunkowe w Sierpcu, Komendę Hufca ZHP 
– Zastęp Ratownictwa Medycznego, MidasLex – Centrum Po-
mocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych, Komi-
tety Osiedlowe z terenu miasta Sierpca, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Sierpcu, Sierpeckie Centrum Kultury i Sztuki, Dru-
żynę Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a tak-
że grupę wolontariatu, Klub Motocyklowy „SZLIF” z Sierpca, 
Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sierpcu oraz 
młodzież I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Sierpcu o profilu 
wojskowym i Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym 
przy Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu.

Celem festynu „Z nami bezpieczniej” było nie tylko zapre-
zentowanie najmłodszym obywatelom metod działania służb 
mundurowych i ratunkowych, zapoznanie z zasadami postępo-
wania w przypadku zagrożenia czy popularyzowanie bezpiecz-
nych zachowań w życiu codziennym najmłodszych obywateli, 
ale również integracja młodzieży szkół podstawowych powia-
tu sierpeckiego poprzez wspólną zabawę, kształtowanie zasady 
„fair play” podczas współzawodnictwa w konkurencjach spor-
towych oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego 
czasu i zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień. Przepro-
wadzony festyn łączący w sobie zabawę i naukę, przyjemne 
z pożytecznym, był jednocześnie dedykowany dzieciom szkół 
podstawowych z okazji zbliżającego się Dnia dziecka.

Wzorem ubiegłych lat otwarcia festynu dokonał Ko-
mendant Powiatowy Policji w Sierpcu insp. Grzegorz Żela-
sko wraz ze Starostą Sierpeckim Janem Laskowskim, życząc 
zebranym dobrej zabawy, niezapomnianych wrażeń z fe-
stynu oraz pogodnych zbliżających się wakacji. Podczas te-
gorocznego festynu dzieci z szkół podstawowych powiatu 
sierpeckiego mogły obejrzeć pokaz ratownictwa medyczne-
go na przykładzie symulowanego wypadku samochodowego 
z udziałem strażaków, harcerzy oraz ratowników medycznych. 
Prowadzący, krok po kroku tłumaczył dzieciom prezentowa-
ne akcje służb ratunkowych. Duże zainteresowanie wzbudził 
pokaz tresury psów służbowych z pozorantem, pokaz musz-
try z flagami oraz chwytów obezwładniających zaprezentowa-
ny przez młodzież z sierpeckiego LO o profilu policyjnym, 
a także pokaz sztuk walki zaprezentowany przez młodzież 
z sierpeckiego PUL o profilu wojskowym. Dość widowi-
skowo zaprezentowali się na wstępie prowadzeni przez po-
licyjny motocykl członkowie klubu motocyklowego „Szlif”, 
a ich motocykle cieszyły się dużym zainteresowaniem ma-
luchów, którzy w trakcie festynu mogli obejrzeć i zrobić so-
bie zdjęcie na wybranym jednośladzie. Nie zabrakło również 
policyjnych radiowozów, łodzi motorowej Wodnego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego oraz sprzętu policyjnego,  
które zostały udostępnione przyszłym kandydatom na stróżów 
prawa oraz służb ratunkowych. Pod okiem ratowników me-
dycznych najmłodsi mogli sprawdzić swoje siły przy reanima-
cji na fantomach i utrwalić nabytą wcześniej wiedzę szkolną. 
Całość imprezy uatrakcyjniły występy Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej przy OSP Sierpc oraz pokaz tańca nowoczesnego 
zaprezentowany przez grupy „Iskierki” i „Iskry” skupione przy 
Sierpeckim Centrum Kultury i Sztuki.

Podczas festynu nie zabrakło gier i zabaw dla dzieci, 
z myślą o nich członkowie TKKF „Kubuś” poprowadzili kil-
ka konkurencji sportowych, takich jak slalom rowerowy, rzut 
do celu, sadzenie ziemniaków, prowadzenie piłki kijem ho-
kejowym czy strącanie przedmiotów strażacką hydronetką. 
Zwycięzcy konkurencji sportowych otrzymali okolicznościo-
we dyplomy i nagrody ufundowane przez lokalne władze oraz 
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W dniu 18.04.2013 r, w budynku Urzędu Miejskiego odbyło 
się podsumowanie konkursu w zakresie Honorowego Krwiodaw-
stwa pn „Może pomóc mi kropelka Twojej krwi” dla młodzie-
ży szkół ponadgimnazjalnych

Celem konkursu było:
• pozyskanie honorowych dawców krwi dla potrzeb lecznictwa,
• kształtowanie humanitarnej postawy wrażliwości młodego, 

człowieka na cierpienie innych,
• kreowanie postaw prokrwiodawczych wśród uczniów szkół 

ponadpodstawowych,
• rozszerzenie wiadomości uczniów o roli Polskiego Czerwo-

nego Krzyża organizacji i rozwoju honorowego krwiodaw-
stwa, jego założeniach i tradycji,

• integracja środowiska honorowych dawców krwi.

Organizatorem konkursu był Oddział Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża.

Komisja w składzie: Danuta Peda – przewodnicząca, Jó-
zef Chmielewski – członek, Kazimierz Ziółkowski – członek, 

dokonała sprawdzenia uczestnictwa w dwukrotnym oddawaniu 
krwi, potwierdzonym przez Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa Krwiolecznictwa w Warszawie oddział Terenowy nr 40  
w Sierpcu.

Konkurs trwał od października 2012 r. – 31.03.2013 r. Uczest-
niczyło 131 osób ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, któ-
rzy oddali w ciągu tego okresu 61.970 ml krwi, w tym 2-krotnie 
krew oddały z:
• Liceum Ogólnokształcącego – 4 osoby, łącznie 18 osób  

oddało 6.620 ml krwi,
• Zespołu Szkół nr 1 – 23 osoby, łącznie 44 osoby oddały 

39.600 ml krwi,
• Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego – 7 osób, 

łącznie 17 osób oddało 7,650 ml krwi,
• Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 – 2 osoby, łącznie 18 osób 

oddało 8.100 ml krwi.

Nagrody zakupiono ze środków PCK, otrzymanych z Urzę-
du Miasta w ramach zadania publicznego pod nazwą „OCHRO-
NA I PROMOCJA ZDROWIA” oraz Urzędu Gminy w Sierpcu, 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGEK w Sierp-
cu. Dla młodych dawców, którzy dwukrotnie oddali krew, zaku-
piono nagrody w postaci kompletów do pisania

„Oddając krew – darujesz życie” – to hasło, które towarzyszy 
działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża jedynym dawcą tego 
życiodajnego leku, jakim jest krew, pozostaje nadal człowiek, 
powiedział z-ca burmistrza, jednocześnie dziękując młodzieży 
za tak szlachetną postawę.

Następnie głos zabrał prezes OR PCK Józef Chmielewski 
mówiąc iż wielką zasługą jest oddawanie krwi dla ratowania 
zdrowia i życia innych nieznanych ludzi dzięki wam niejedna 
rodzina cieszyła się odzyskaniem zdrowia swoich bliskich.

Podziękowania za propagowanie honorowego krwiodawstwa 
otrzymali również, opiekunowie SK PCK, za sponsorowanie 
Burmistrz i wójt Gminy Sierpc, dyr. Zarządu Miejskiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” w Sierpcu.

Danuta Peda

licznych sponsorów. Konkursy wiedzy z zakresu bezpiecznego 
zachowania w ruchu drogowym, wiedzy o Policji, ratownic-
twa medycznego, przepisów przeciwpożarowych i zachowa-
nia podczas prac w gospodarstwie rolnym przeprowadzone 
we wcześniejszym terminie zostały ocenione przez jury i uho-
norowane nagrodami dla zwycięzców podczas festynu. Wśród 
nagród nie zabrakło elementów poprawiających bezpieczeń-
stwo najmłodszych na drodze w postaci zestawów rowero-
wych. Obecne na festynie dzieci mogły spróbować cukrowej 
waty przygotowanej przez stowarzyszenie „Serce Sercu” oraz 
posilić się ciepłą grochówką.

Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu
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BIESIADY KASZTELAŃSKIE W SERCU POLSKI
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NAWET TAKA ILOÂå SZKODZI  
ZDROWIU  

KOBIET W CIÑ˚Y 
I JEST NIEBEZPIECZNA DLA  

KIEROWCÓW

1/2 LITRA PIWA  
ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO  

ALKOHOLU ETYLOWEGO

KABARET PAKA • KABARET NOWAKI  
KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH

Liczne konkursy: wygraj lodówkę pełną piwa i atrakcyjne gadżety! 

BUDKA SUFLERA

6.07 KASZTELAŃSKIE DNI SIERPCA
OSIEDLE WITOSA

ZACZYNAMY JUŻ O 16:00

ORGANIZATORZY: PATRONI:
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informacja opracowana w oparciu o oferty złożone przez organizatorów

GIMNAZJUM MIEJSKIE 
tel. 24 275 11 75, 24 275 13 76
• Wycieczka do Centrum Rozrywki i Rekreacji w Sobanicach – 1 lipca 2013 r.
• Wycieczka nad Jezioro Urszulewskie (Szczutowo) – 1 lipca 2013 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 
tel. 24 275 22 53, 24 275 78 22
• Wycieczka do Uniejowa – 3 lipca 2013 r.
• Dni Otwarte Wakacje na sportowo – 26-30 sierpnia 2013 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 
tel. 24 275 26 44, 24 275 12 10
• Wycieczka do Warszawy – 2 lipca 2013 r.

CENTRUM KULTURY I SZTUKI 
tel. 24 275 24 93, 24 275 28 19
VIII Plener Plastyczny Mała Sztaluga – 15-19 lipca 2013 r. (9.00-14.00)
• Letnia Akademia Sztuki – 5-14 sierpnia 2013 r. (9.00-14.00)
• Warsztaty Taneczne Dance Mania II – 29-30 sierpnia 2013 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
tel. 24 275 13 56
• DNI OTWARTE w Oddziale dla Dzieci – „Baśnie tysiąca i jednej nocy” – 1 lipca – 30 sierpnia 2013 r. (12.00-14.00)

MOSiR 
tel. 275 36 95, 605 670 050
• Cykl 23 imprez sportowo-rekreacyjnych – 29 czerwca – 27 sierpnia 2013 r.

ZARZĄD OSIEDLA NR 2 
tel. 692 453 481
• Wycieczka do Uniejowa – 3 lipca 2013 r.

ZARZĄD OSIEDLA NR 3 
tel. 793 162 919
• Wycieczka do Juraparku w Solcu Kujawskim – w okresie od 6 do 14 lipca 2013 r.

ZARZĄD OSIEDLA NR 4 
tel. 723 497 085
• Zajęcia sportowo-rekreacyjne (Orlik), 

II wakacyjny turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza, 
Wyjście do Kina Jutrzenka – 2-16 lipca 2013 r.

ZARZĄD OSIEDLA NR 5 
tel. 501 005 875
• Półkolonie dla uczniów szkół podstawowych – 19-23 sierpnia 2013 r.

ZARZĄD OSIEDLA NR 6 
tel. 601 820 100
• Wycieczka do Miasteczka Westernowego w Grudziądzu – 27 lipca 2013 r.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO (przy MOPS-ie) 
tel. 24 275 46 44
• Zajęcia dla wychowanków świetlicy – 1-31 lipca 2013 r. (9.00-17.00)

LATO W MIEŚCIE 2013 
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