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RADA MIASTA

ROK 2014 – ROK PODSUMOWAŃ, 
PLANÓW, DECYZJI, WYBORÓW!

KOMISJA REWIZYJNA

Nie wyobrażam sobie funkcjonowania samorządu bez pla-
nowania pracy i podsumowywania jej wyników. Jest to proces 
nieustanny. Chcę się w tej sprawie jako wieloletni radny podzie-
lić pewną refleksją.

Rok 2014 – ostatni rok Rady Miejskiej VI kadencji jest 
rokiem wytężonej pracy. Właśnie przestały obowiązywać 
strategiczne dokumenty wyznaczające kierunek działań samo-
rządu, tj. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Sierpca na lata 2007- 
-2013 oraz Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Sierpca na lata  
2006-2013. Taki rodzaj planowania jest w praktyce samorządo-
wej niezbędny, ponieważ bez tych planów nie można się starać 
o środki zewnętrzne, a szczególnie unijne. Nowy Plan Rozwoju 
Lokalnego Miasta Sierpca na lata 2014-2020 sporządzają pra-
cownicy Burmistrza.

Od decyzji Rady zależy, czy zostanie zmienione Studium 
Uwarunkowań dla tej części Miasta, gdzie znajduje się dworzec 
autobusowy. Sprawa ta została już nagłośniona w Sierpcu i wią-
że się z zamiarem pobudowania przez inwestora zewnętrznego 
w tym miejscu galerii handlowej o powierzchni 4 tys. mkw. Jak 
by w tej sprawie nie postąpić, zawsze 
będzie wielu niezadowolonych. Nato-
miast wstrzymane zostaną na 9 miesięcy 
prace przy Miejscowym Planie Zago-
spodarowania Przestrzennego obejmu-
jącym teren Świętokrzyskiej i Płockiej.

W tym roku Rada uchwali nowy statut. 
Ostatnia jednolita wersja statutu pochodzi 
z 2009 r. i z pewnością jest odpowiednia 
pora na zmianę. W tym miejscu chciał-
bym podziękować Komisji Statutowej 
a przede wszystkim jej przewodniczące-
mu Zdzisławowi Dumowskiemu.

Planowanie i podsumowywanie jest 
narzędziem polityki szczególnie w ska-
li makro. Plan podporządkowuje sobie 
tych, którzy tego planu nie uchwalali. 
Przykład: projekt modernizacji Domu 
Kultury powstał w okresie IV kadencji 

Komisja Rewizyjna Rady Miej-
skiej w Sierpcu pracuje w składzie: 
BARBARA GIL – przewodnicząca 
Komisji, Państwo Radni – członko-
wie Komisji: ADAM MALINOW-
SKI, WOJCIECH MIELCZAREK.

W dniu 13.01.2014 r. i 10.02.2014 r. 
roku odbyły się posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sierpcu. 
Tematami posiedzeń było:
A. Opracowanie protokołu po kontroli na temat: Ewidencjo-

nowanie elementów infrastruktury drogowej i kanalizacji 
deszczowej.

B. Opracowanie projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Sierpcu na rok 2014

Rady, realizacja nastąpiła podczas V kadencji Rady, ale koszt fi-
nału zadania poniosło Miasto podczas VI kadencji Rady. Tak jest 
ze wszystkimi istotnymi dla Miasta przedsięwzięciami. Z pod-
jętej raz decyzji trudno się wycofać, ponieważ poniosło się już 
koszty. Przykład: mała obwodnica (zjazd przez os. Witosa), 
na której przygotowanie poszło już ponad 0,5 mln zł, a finał za-
mysłu wciąż jest odległy.

Jeżeli dany plan realizuje ta sama ekipa, to w przypadku nie-
powodzenia działań przyczyn tego będzie szukać w okoliczno-
ściach zewnętrznych, które „stanęły na przeszkodzie”. Jeżeli plan 
realizuje inna ekipa niż ta, która planowała, to zazwyczaj przy-
czyny niepowodzenia będzie przypisywać brakowi odpowied-
nich kompetencji poprzedników, którzy plan przyjmowali.

 
I jeszcze w tym kontekście o jednej sprawie.
W Radzie Miasta VI przez 2 i pół roku działała koalicja  

8 radnych. Przestała istnieć w połowie grudnia 2013 r. Fakt ten prze-
szedł bez szerszego medialnego echa. Niemniej jednak spotykałem 
się z pytaniami sierpczan zainteresowanych sprawami Miasta o nowy 

układ sił w Radzie. Zacząłem się zasta-
nawiać, jakie to ma praktyczne znaczenie 
w ostatnim roku kadencji Rady. Uważam, 
że tak. Koalicja 8 radnych artykułowała  
głośno swoje zdanie i to często krytycznie 
wobec Burmistrza. Koalicja proponowa-
ła i podejmowała uchwały i stanowiska. 
Skoro teraz istnieje inny układ sił w Ra-
dzie, to ten nowy układ ma od połowy 
grudnia 2013 r. czas na skorygowanie 
tego wszystkiego, co za sprawą koalicji 
się w Mieście dokonywało. Czy to nastą-
pi? Przekonamy się niebawem.

Czas płynie. Refleksje nasuwają 
się same. Nowe wybory samorządowe  
16 listopada.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Chrzanowski

A. Opracowanie protokołu po kontroli na temat: 
Ewidencjonowanie elementów infrastruktury 
drogowej i kanalizacji deszczowej.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sierp-
cu dokonali analizy materiału uzyskanego od pracowników 
Urzędu Miejskiego w Sierpcu przeprowadzonej w Urzędzie 
Miejskim w Sierpcu w dniu 26.11.2013 roku.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia wyda-
nego w dniu 14.11.2013 r. przez Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Sierpcu.

Kontrola ewidencjonowania elementów infrastruktury dro-
gowej i kanalizacji deszczowej jest zgodna z planem pracy Ko-
misji Rewizyjnej RM w Sierpcu – zatwierdzonym przez Radę 
Miejską na 2013 rok.

BarBara Gil 



4

RADA MIASTA

WYJAŚNIENIA
Wyjaśnienia w sprawie tematyki i zakresu kontroli otrzy-

mał zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej od Pana Bogdana 
Ciemieckiego – naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów 
UM w Sierpcu) i od Pana Przemysława Burzyńskiego – inspek-
tora w Wydziale Spraw Komunalnych UM w Sierpcu w dniu 
26.11.2013 roku.
1. Komisja Rewizyjna – na podstawie wypowiedzi pracowni-

ków Urzędu Miejskiego w Sierpcu – stwierdza, że w Urzę-
dzie Miejskim w Sierpcu nie ma dokumentu, w którym 
ewidencjonuje się elementy infrastruktury drogowej i kana-
lizacji deszczowej.

2. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej otrzymał następujące 
informacje:
Pan Bogdan Ciemiecki jest naczelnikiem Wydziału Inwesty-

cji i Remontów od połowy 2007 roku. Wydział zajmuje się utrzy-
maniem wszystkich dróg miejskich – bez sprzątania.

W zarządzie Miasta Sierpc jest 57 km dróg: – 26,5 km asfal-
towych, 26,6 km gruntowych, 2,2 km wyłożonych płytami beto-
nowymi (trylinka), 1,3 km wyłożonych kostką. Nie ma metryk 
dróg. Jest program do ewidencji dróg – wpisano do niego tylko 
8 km dróg. Miasto korzysta tylko z części programu. Miasto po-
siada bazę dróg – rzut dróg prowadzony przez geodetów. Jest 
baza własności. Prowadzi się bieżące utrzymanie dróg. Dwa razy 
w roku wykonywany jest objazd dróg przez pracowników, przed-
stawicieli: powiatu, miasta, policji. Utrzymanie dróg i znaków 
zlecane jest firmom zewnętrznym.

Miasto posiada książki obiektów mostowych – dla 3 kładek 
i mostu. Kładka przy Farnej ma książkę. W czasie przeglądu 
stwierdzono, że konieczny jest remont tej kładki. Nadzór budow-
lany nakazał remont do listopada 2013 roku.
3. Na temat ewidencjonowania kanalizacji deszczowej Zespół 

kontrolny Komisji Rewizyjnej otrzymał następujące informa-
cje: od Pana Przemysława Burzyńskiego – inspektora w Wy-
dziale Spraw Społecznych i Komunalnych w dniu 26.11.2013 
roku.
Nadzór budowlany (w 2011 lub 2012 roku) nakazał za-

łożenie książek. Przed założeniem książek należy sprawdzić 
stan kanalizacji deszczowej. Czyszczenia i wymian dokonuje 
na zlecenie – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej „EMPEGEK” w Sierpcu. Separator na Bobrowej po-
siada książkę obiektu. Od 2009 do 2012 był systematycznie 
czyszczony. Każdy zarządca odpowiada za odprowadzanie 
wód opadowych. Na ulicy Narutowicza wyregulowano 7 stu-
dzienek. Nie ma systematycznych kontroli – są tylko doraźne.  
Od 2009 roku zimowym utrzymaniem dróg zajmuje się fir-
ma wyłoniona w przetargu. Z przetargu – utrzymaniem dróg 
i chodników zajmuje się ZGM. Utrzymaniem parków i zie-
leni zajmuje się firma z przetargu. Oświetleniem zajmuje się 
firma z zapytania ofertowego. Miasto jest właścicielem lamp  
i części słupów.

Po wysłuchaniu pracowników UM w Sierpcu Komisja Re-
wizyjna stwierdza, co następuje art. 20 pkt 9 USTAWY z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych mówi, iż do zarządcy 
drogi należy w szczególności „prowadzenie ewidencji dróg, 
obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udo-
stępnianie ich na żądanie uprawnionym organom”. Takiej ewi-
dencji zarządca dróg na terenie gminy miejskiej Sierpc, czyli 
Urząd Miejski w Sierpcu w odniesieniu do dróg i kanalizacji 
deszczowej, nie prowadzi. Brak takiej ewidencji skutkuje nie-
prawidłowym użytkowaniem w/w infrastruktury, brakiem pla-
nowanych remontów bieżących i kapitalnych. Ponadto w myśl 
cytowanej wyżej Ustawy każda droga winna posiadać audyt 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Brak takowych audytów 
nie daje gwarancji, iż użytkowana droga gminna w zakresie 
bezpieczeństwa jest prawidłowa. W odniesieniu do ewidencji 
kanalizacji deszczowej, jak poinformował pracownik Urzędu, 
mimo zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w roku 2011 o konieczności prowadzenia takowej ewidencji – 
do chwili obecnej nic w tym temacie nie zrobiono. Ponadto nie 
wykonano remontu kładki przez rzekę Sierpienicę przy ulicy 
Farnej, mimo iż Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
dał termin do końca listopada 2013 roku. Burmistrz nie za-
proponował Radzie wprowadzenia tego zadania budżetowego 
w terminie wskazanym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, a ty samym konieczności poniesienia wydatków 
budżetowych w tym zakresie.

Protokół przedstawiony został na Sesji Rady Miejskiej w dniu 
13 lutego 2014 r.

B. Opracowanie projektu planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na rok 2014

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sierpcu 
wnioskowali, żeby do planu kontroli w 2014 roku załączyć pro-
pozycje kontroli złożone przez Radnych Rady Miejskiej w Sierp-
cu. Prośba o propozycje do kontroli w 2014 roku – kierowana 
była wielokrotnie do Państwa Radnych, a ostatnio 18.12.2013 r.

Od Państwa Radnych RM w Sierpcu – propozycje nie 
wpłynęły.

Komisja Rewizyjna opracowała projekt kontroli na 2014 rok.

PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2014
1. Przygotowanie projektu planu kontroli na 2014 rok – sty-

czeń 2014.
2. Zbadanie wpisowych – wpłaconych przez UM Sierpca, 

do wszystkich konkursów, w których uczestniczyło Miasto 
w 2013 roku – luty 2014.

3. Kontrola dokumentacji miejskich, które nie doczekały się re-
alizacji i straciły ważność w ostatnich pięciu latach – ma-
rzec 2014.

4. Ocena działań naprawczych w TBS w odniesieniu do nie-
prawidłowości, które miały miejsce pod kierownictwem po-
przedniego Zarządu – kwiecień 2014.

5. Ocena realizacji budżetu Miasta za 2013 rok – maj 2014.
6. Absolutorium dla Burmistrza Miasta – czerwiec 2014.
7. Przyjmowanie skarg i wniosków od Mieszkańców Sierpca – 

analizowanie, kierowanie do odpowiednich służb miejskich, 
monitorowanie przebiegu załatwienia ich przez cały rok 2014 –  
przez cały rok 2014.

8. Podsumowanie i ocena pracy Komisji Rewizyjnej Rady Mia-
sta Sierpca – wrzesień 2014.

STOSOWNIE DO PARAGRAFU 25 PUNKT 6 – STATU-
TU MIASTA SIERPCA KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJ-
SKIEJ W SIERPCU OCZEKUJE, ŻE SPRAWY PILNE, NIE 
WYMIENIONE W ROCZNYM PLANIE PRACY KOMISJI 
REWIZYJNEJ, MOGĄ BYĆ WPROWADZONE DO PRAC 
KOMISJI NA POLECENIE RADY MIEJSKIEJ ALBO NA PO-
LECENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ.

Projekt kontroli ZATWIERDZIŁA RADA MIEJSKA 
W SIERPCU NA LIX SESJI RM W SIERPCU DNIA 13 LU-
TEGO 2014 ROKU.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Barbara Gil
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Uogólniając: Strategia przyjęta przez Radę Powiatu Sierpec-
kiego kreśli szersze tło społeczno-ekonomiczne, w odniesieniu 
do którego Miasto Sierpc powinno zdefiniować swoje proble-
my i możliwości ich rozwiązania. Lektura powiatowej Strategii 
skłania do wniosku, ze niewykorzystaną dostatecznie dotąd kartą 
Sierpca jest jego przeszłość, jego historia i w oparciu o te walory 
należy budować markę miasta.

Poszukiwanie śladów zamku w pradolinie  
Sierpienicy

Komisja zapoznała się z wynikami nieinwazyjnych ba-
dań archeologicznych przeprowadzonych w 2013 r. w pradoli-
nie Sierpienicy w sąsiedztwie działki nr 614/5. Badania miały 
na celu weryfikację lokalizacji pozostałości zamku, który został 
rozebrany w początkach XVIII wieku, a jego cegłę wbudowa-
no w mury klasztoru ss. Benedyktynek. Przeprowadzenie badań 
zaproponował w 2013 r. Andrzej Tucholski, archeolog pocho-
dzący z Sierpca, pracownik płockiej delegatury Mazowieckiego 
Konserwatora Zabytków. W imieniu Konserwatora deklarował 
corocznie kwotę 10 tys. zł. Drugie tyle dołożyło Miasto.

Badania archeologiczne wykonała firma Wiesław Małkow-
ski CAD-ART z Warszawy. Poprzedziły je prace powierzch-
niowe wykonane przez p. Władysławę Roszyk, która dokonała 
identyfikacji 27 stanowisk archeologicznych na terenie mia-
sta, w tym 3 nowych. Badanie potwierdzają istnienie 2 faz 
osadnictwa w Sierpcu: pierwszej z około 2500-1500 p.n.e. 
oraz drugiej z VII-XII w. n.e. Ślady osadnicze są ukryte pod  
powierzchnią miasta.

Najbardziej intrygującą dla nas współczesnych jest ustalenie 
lokalizacji zamku. Zgodnie z sugestią p. Andrzeja Tucholskie-
go należy przebadać nowoczesnymi metodami nieinwazyjnymi 

RADA MIASTA

Komisja Społeczna obradowała w dniu  
28 stycznia, 11 lutego i 4 marca 2014 r.

Miasto Sierpc  
w świetle nowej  
strategii powiatowej

Z dniem 31 grudnia 2013 r. prze-
stały obowiązywać dwa strategiczne 
dokumenty: Plan Rozwoju Lokalnego 
Miasta Sierpca na lata 2007-2013 oraz Lokalny Plan Rewitali-
zacji Miasta Sierpca na lata 2006-2013. Oba Plany były powią-
zane ze strategicznymi planami rozwoju kraju i województwa 
w odniesieniu do agendy unijnej 2007-2013. Dorobek Miasta 
w świetle obu Planów zostanie omówiony po dostarczeniu przez 
Burmistrza zgromadzonych przez niego danych.

Wobec konieczności wytyczenia dla Miasta nowej perspek-
tywy Komisja rozpoczęła pracę od omówienia dokumentu, 
jaki przyjęła Rada Powiatu w Sierpcu, a mianowicie Strategii 
Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą Subregio-
nu Sierpeckiego, odnosząc się do tego dokumentu w kontekście 
kompetencji samorządu m. Sierpca.

W dniu 28 stycznia omówiono Strategię. Została sporządzona 
przez firmę zewnętrzną, która zbudowała bazę danych do ana-
lizy na podstawie informacji ogólnodostępnych oraz na pod-
stawie badań około 270 mieszkańców powiatu, w tym około  
100 przedsiębiorców. Potencjał Powiatu Sierpeckiego został 
scharakteryzowany na tle województwa, kraju i Europy. Powiat 
został scharakteryzowany jako rolniczy – 43% czynnych zawo-
dowo. Dla przedsiębiorców problemem są podatki lokalne, kon-
kurencja, bezrobocie, niedostateczne wsparcie ze strony lokalnej 
władzy. Wśród przedsiębiorców 
dominuje jednak pozytywne nasta-
wienie co do przyszłości. Badani 
dostrzegają mocne strony powiatu, 
jakim jest dobre położenie, zróż-
nicowana i wysoka kultura rolna, 
atrakcyjność turystyczna. Zada-
nia, jakie badani stawiają przed 
władzą to dbałość o infrastruk-
turę techniczną oraz wspieranie 
przedsiębiorczości.

Najważniejsze wnioski, jakie  
z powiatowej Strategii Przewidy-
wania i Zarządzania Zmianą Go-
spodarczą Subregionu Sierpeckiego 
należy wziąć pod uwagę przy opra-
cowywaniu nowej strategii dla 
Sierpca na lata 2014-2020, to:
1. ścisłe współdziałanie z samo-

rządem powiatowym i miej-
scowymi przedsiębiorcami, 
aby w pierwszej kolejności za-
gospodarować na miejscowym 
rynku pracy tę część młodzie-
ży, która nie wyjedzie na studia;

2. podjęcie działań na rzecz stwo-
rzenia produktów turystycznych.

KOMISJA SPOŁECZNA

Posiedzenie Komisji sPołecznej w dniu 11.02.2014 r. Poświęcone omówieniu wyniKów badaŃ  
archeologicznych w Pradolinie sierPienicy PrzeProwadzonych w 2013 r. – PoszuKiwanie zamKu.

od lewej: mareK Kośmider – burmistrz, andrzej tucholsKi – Przedstawiciel  
mazowiecKiego Konserwatora zabytKów, wiesław małKowsKi – archeolog, realizator badaŃ,  

janusz buczyŃsKi – radny, zdzisław dumowsKi – Przewodniczący Komisji,  
małgorzata KisielewsKa – radna, wojciech jaworowsKi – radny, wiesław ryPiŃsKi – radny.

ZDZISŁAW DUMOWSKI
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pradolinę Sierpienicy i na podstawie wyników badań zdecydo-
wać się na przeprowadzenie badań wykopaliskowych. Bada-
nia przeprowadzone przez Wiesława Małkowskiego pozwoliły 
na zbudowanie fragmentu mapy pola magnetycznego, na którym 
widoczne są anomalie magnetyczne wskazujące na ślady zasy-
panego koryta Sierpienicy oraz niezidentyfikowany bliżej ślad 
fundamentów budowli.

Badania archeologiczne będą kontynuowane w roku bieżącym. 
Wyniki badań pozwolą na ostateczną identyfikację pozostałości 
zamku. Badania tegoroczne zostaną sfinansowane w części przez 
Mazowieckiego Konserwatora Zabytków i w części przez Miasto.

Nowe dotacje na umocnienie skarpy 
klasztornej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał 
na wniosek Opactwa ss. Benedyktynek w Sierpcu dotację w wy-
sokości 400 tys. zł na kontynuowanie prac zabezpieczających 
skarpę klasztorną. Przypominam, że Rada Miasta w tym roku 
przyznała Opactwu dotację w wysokości 80 tys. zł, a Rada Po-
wiatu w Sierpcu 100 tys. zł, przy czym dotacja powiatowa jest 
przeznaczona na prace przy przebudowie muru oporowego od  
ul. Wojska Polskiego.

Przy tej okazji informuję, że wskutek interwencji biskupa 
płockiego nową przeoryszą w sierpeckim klasztorze została  
s. Agata z Opactwa ss. Benedyktynek w Wołowie.

Przyszłość miejskiej młodzieżowej  
orkiestry dętej

Straż Pożarna w Sierpcu powstała w 1900 roku. Przy Straży 
od początku zaczęła działać Orkiestra Dęta. Jak wiadomo – jed-
nostki OSP w Sierpcu nie ma. Pozostała orkiestra, która funk-
cjonuje pod nazwą Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. 
Od 29 lat Orkiestrę prowadzi Michał Głowacki. Siedzibą Or-
kiestry jest stara siedziba OSP przy pl. kard. Wyszyńskiego 1. 
Budynek, w którym Orkiestra ćwiczy, jest w złym stanie tech-
nicznym, ale propozycja przeniesienia Orkiestry do CKiSz-u  
spotkała się z odmową ze strony dyrygenta. Argument podsta-
wowy to hałas podczas ćwiczeń byłby trudny do zniesienia dla 
innych użytkowników popołudniowych zajęć w Centrum i sta-
nowiłby przyczynę napięć. Orkiestra ma za sobą liczne sukce-
sy krajowe i zagraniczne. Na wyjazdy Orkiestry od wielu lat 
brakuje pieniędzy.

Prezes OSP, Jan Rzeszotarski, poinformował Komisję o trud-
nej sytuacji finansowej Orkiestry, która pełni rolę wychowaw-
czą dla dużej grupy młodzieży, także z rodzin dysfunkcyjnych, 
a poza tym nie pobiera należności za obsługę imprez miejskich. 
W imieniu ostatniego Zgromadzenia Członków OSP postawił ul-
timatum, że dalszy byt Orkiestry wymaga większych niż dotąd 
nakładów finansowych i zależy wyłącznie od samorządu.

Obecny na posiedzeniu Zastępca Burmistrza poinformo-
wał o zakresie pomocy finansowej świadczonej przez Miasto 
na rzecz MMOD od 2007 r. w wysokości powyżej 20 tys. rocz-
nie. Na pomoc Miasta składa się, np. w 2014 r. wynagrodzenie 
dla kapelmistrza w 2014 r. – 21 tys. zł brutto, umorzenie podatku 
od nieruchomości (1400 zł), a remont instrumentów dla Orkie-
stry – w zależności od potrzeb.

Apel o dodatkową pomoc finansową dla Orkiestry nie został 
sprecyzowany co do wysokości i w opinii Komisji był spóźnio-
ny o kwartał.

Problemy Hufca Sierpc

Najpoważniejszą organizacją wychowawczą nie podlegającą 
samorządowi jest harcerstwo. W imieniu Hufca Sierpc o kondy-
cji sierpeckiego harcerstwa informację przedłożyły: Komendant 
Hufca – Katarzyna Kordulasińska oraz Skarbnik Hufca – Ja-
dwiga Lisicka. Hufiec dysponuje 40 instruktorami pracującymi 
z 500 harcerzami, w tym ze 160 z terenu Sierpca. Na finanse 
Hufca składają się składki członkowskie w wysokości 4 zł/rok, 
z czego 0,80 zł otrzymuje drużyna. Hufiec bierze udział w kon-
kursach dla organizacji pozarządowych, przyjmuje wpłaty z 1% 
PIT jako OPP oraz jest wspierany przez stowarzyszenie pn. Krąg 
Przyjaciół Sierpeckiego Harcerstwa. Hufiec jest organizatorem 
pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, ze szczególnym 
wykorzystaniem obozów letnich, biwaków i rajdów. Prowadzi 
duże imprezy jak coroczne Kolędowanie i Konkurs Recytatorski  
im. Jana Pawła. Jest włączony w ogólnopolską akcję Betlejem-
skie Światełko Pokoju. Wydatki Hufca są kształtowane także 
przez fakt prowadzenia biura i stanicy na Słupi. Szczególnie sta-
nica jest obiektem, który wymaga dofinansowania zarówno, jeże-
li chodzi o remont zabudowy, jak i wyposażenie w sprzęt.

Obecny na posiedzeniu Komisji Zastępca Burmistrza poin-
formował, że Miasto od 2007 r. co roku wspiera Hufiec kwota-
mi między 10 a 20 tys. zł, wykorzystując do tego celu wszelkie 
możliwe instrumenty prawno-finansowe. Przypomniał, że Hu-
fiec nie przyjął propozycji przekazania Miastu stanicy na Słupi, 
co ułatwiłoby szersze materialne zaangażowanie się samorządu 
miejskiego w poprawę standardu ośrodka.

W wyniku dyskusji Komisja skierowała wniosek do Burmi-
strza o zakup zamrażarki (szacunkowy koszt 5000 zł) i przeka-
zanie jej Hufcowi w dopuszczalny prawnie sposób (np. poprzez 
użyczenie) na wyposażenie stanicy w Słupi przed rozpoczęciem 
tegorocznego sezonu obozowego.

Komisja zgodziła się z uwagą radnego Jerzego Stachurskie-
go, że rodzice orkiestrantów z MMOD, jak i rodzice harcerzy 
powinni w większym stopniu angażować się finansowo w dzia-
łalność organizacji wychowujących ich potomstwo.

Bartłomiej Paprocki łączy Kromieryż 
i Sierpc 
(Bartoloměj Paprocký z Hlahol a Paprocké 
Vůle kombinuje Kroměříž a Sierpc)

W historii Sierpca zwracają uwagę 2 postacie, które zdobyły 
sławę międzynarodową: Abraham Neumann, malarz żydowskie-
go pochodzenia (ostatnio wystawę jego 6 obrazów wypożyczo-
nych z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie 
zorganizowała Galeria im. Tamowskiego w CKiSz-u) oraz Bar-
tłomiej Paprocki – moralista, pisarz polityczny z przełomu XVI 
i XVII wieku, ale przede wszystkim heraldyk szlachty polskiej, 
czeskiej i morawskiej.

Komisja zaakceptowała propozycję Przewodniczącego Ko-
misji, aby nawiązać współpracę z samorządem miasta Kromieřyż 
w Republice Czeskiej w celu uzyskania zgody na umieszczenie 
na ścianie zamku biskupa ołomunieckiego dwujęzycznej tablicy 
mosiężnej upamiętniającej 22-letni pobyt na Morawach i w Cze-
chach Bartłomieja Paprockiego h. Jastrzębiec, najsłynniejszego 
polskiego badacza rodów szlachty polskiej, czeskiej i moraw-
skiej, urodzonego w Woli Starej pod Sierpcem, w związku z 400. 
rocznicą jego śmierci.

Bartłomiej Paprocki jest osobą o znaczeniu międzynarodo-
wym, zasłużoną dla heraldyki polskiej, czeskiej i morawskiej. 
Dowodem uznania dla Bartłomieja Paprockiego przez szlachtę 
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czeską było przyznanie mu czeskiego szlachectwa (indygenat). 
Postać Bartłomieja Paprockiego łączy w sposób naturalny Sierpc 
i Kromieřyż. Realizacja uchwały może być wstępem do nawią-
zania stosunków partnerskich między Sierpcem a Kromieřyżem.

Wobec powyższego skierowano Przewodniczącego Rady 
Miasta projekt uchwały w tej sprawie.

Podsumowanie realizacji planu rozwoju  
lokalnego Miasta Sierpca na lata 
2007-2013

Tabelaryczne podsumowanie 23 zadań zapisanych w Planie 
sporządzone przez Mariusza Urbańskiego – Naczelnika Wydzia-
łu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji Miasta za-
sługuje na publikację w całości, aby każdy czytelnik „Naszego 
Sierpca” mógł samodzielnie dokonać oceny. 7 zadań zrealizo-
wano w całości, jedno prawie w całości, 8 zadań zrealizowano 
częściowo, 7 zadań nie zrealizowano.

Miasto było nastawione na wykorzystanie szansy, jaka były 
dotacje unijne dostępne w latach 2007-2013. W 13 zadaniach li-
czono na zdobycie tych dotacji, w 7 zadaniach przewidywano 
zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, w jednym na Urząd Marszałkow-
ski, w jednym na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Tylko 
w jednym zadaniu Miasto liczyło wyłącznie na własne środki. 
Uzyskano wsparcie unijne na poważne zadania, jak moderniza-
cja Domu Kultury, budowa instalacji do segregacji śmieci komu-
nalnych na wysypisku w Rachocinie i modernizacja Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do Planu wpisano obwodnice: północną i południową. 
Od działań na rzecz obwodnicy północnej odstąpiono. Jeżeli cho-
dzi o południową (zjazd przez os. Witosa), to po 7 latach Miasto 
jest na etapie kompletowania dokumentacji. Nie zostały ruszone 
takie tematy, jak budowa ul. Narutowicza (do skansenu), budowa 

Muzeum Regionalnego ani budowa Zielonego Szlaku Rowero-
wego Mazowsza. Ani też nie zagospodarowano dla celów tury-
styczno-religijno-rekreacyjnej doliny Sierpienicy. Nie nastąpiła 
rewitalizacja starówki. Nie powstała hala sportowa przy Gimna-
zjum Miejskim.

Powiększyła się długość kanalizacji sanitarnej za ul. Ko-
ściuszki, za torami. Zwiększyła się długość kanalizacji deszczo-
wej – ul. Konstytucji 3 maja, Narutowicza, częściowo ul. Płocka 
i ul. Piastowska i na starówce. Przede wszystkim jednak powięk-
szyła się długość dróg asfaltowych na os. Jagiełły i na osiedlu 
domków jednorodzinnych za torami.

Nad nowym planem rozwoju miasta

Perspektywiczne plany rozwoju jednostek samorządu tery-
torialnego są w praktyce samorządowej oczywistością. Plany  
te poprzez zestawienie planowanych zadań do wykonania kreślą 
wizję gminy, powiatu czy województwa. W sierpeckiej tradycji 
były plany sporządzane przez radnych oraz sporządzane przez 
firmę zewnętrzną. Opracowanie projektu planu na lata 2014-2020 
Burmistrz powierzył urzędnikom, czyli Wydziałowi Pozyskiwa-
nia Środków Zewnętrznych i Promocji Miasta.

W nowym planie znajdą się zadania, których nie udało się do-
kończyć w minionym 7-leciu. Dotyczy to przede wszystkim budo-
wy infrastruktury technicznej: kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
i dróg). W chwili obecnej trudno przesądzać, czy do nowego planu 
wejdą hurtem te wszystkie zadania, które nie zostały w ogóle do-
tknięte. Płynący czas dokonuje weryfikacji zasadności i możliwości 
pozyskania pieniędzy. W zadaniach nowego planu zostaną otwar-
te furtki na możliwości przewidziane w nowej agendzie unijnej.

Projekt nowego planu będzie gotowy w połowie roku. Potem 
zajmą się nim radni.

Przewodniczący Komisji Społecznej
Zdzisław Dumowski

PODSUMOWANIE REALIZACJI 
PLANU ROZWOJU LOKALNEGO  

NA LATA 2007-2013
Plan zadań inwestycyjnych założony do realizacji w latach 2007-2013

LP. Nazwa zadania
Nakłady do poniesienia (w zł)

Źródło 
finansowania

Ogółem Miasto Środki 
zewnętrzne

1. Budowa dróg na osiedlu Jagiełły (ul.: Długosza,  
Jana III Sobieskiego, Zawiszy Czarnego) 1 000 000,00 Miasto Sierpc

2. Budowa Regionalnego Zakładu  
Gospodarki Odpadami 10 000 000,00 1 500 000,00 8 500 000,00 UE: 85% 

Miasto Sierpc: 15%

3.
Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki poprzez 
adaptację i rozbudowę istniejącego budynku 

Domu Kultury
19 516 020,00 2 927 403,00 16 588 617,00 UE: 85% 

Miasto Sierpc: 15%
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4.

Kanalizacja sanitarna osiedla Kościuszki – 
w ulicach: Rypińskiej, Głowackiego, Kościuszki, 

Ziemiańskiej, Wróblewskiego, Powstańców, Armii 
Ludowej, Jaśminowej, Wiejskiej, Włościańskiej, 

Dobrej, Spacerowej, Miłej, Akacjowej, Kalinowej, 
Sielskiej, Jasnej, Ogrodowej, Pogodnej, 

Spokojnej, Instalatorów

4 650 000,00 1 162 500,00 3 487 500,00
UE: 75% 

WFOŚiGW 
Miasto Sierpc: 25%

5. Kanalizacja deszczowa  
w ulicach Konstytucji 3 Maja, Narutowicza 8 030 000,00 780 000,00 7 250 000,00 WFOŚiGW 

Miasto Sierpc

6. Kanalizacja sanitarna osiedla „za torami”  
ulice Piastowska, Staszica, Kolejowa i inne 7 200 000,00 2 600 000,00 4 600 000,00 UE, Miasto Sierpc

7. Obwodnica północno-południowa  
od strony zachodniej 13 500 000,00 1 200 000,00 12 300 000,00 UE, WFOŚiGW 

Miasto Sierpc

8. Obwodnica północno-południowa  
od strony wschodniej 40 000 000,00

Urząd 
Marszałkowski 
Miasto Sierpc

9. Budowa nawierzchni dróg na osiedlu za torami 4 900 000,00 2 900 000,00 2 000 000,00 UE, Miasto Sierpc

10. Budowa nawierzchni dróg na osiedlu Kościuszki 4 900 000,00 2 900 000,00 2 000 000,00 UE, Miasto Sierpc

11.
Zagospodarowanie turystyczno-religijno-rekreacyjne  

doliny rzeki Sierpienicy, okolic klasztoru 
i skansenu sierpeckiego 

30 000 000,00 5 000 000,00 25 000 000,00 UE, Miasto Sierpc

12. Rewitalizacja Starówki – ulice Benedyktyńska, 
św. Wawrzyńca 14 500 000, 00 7 000 000,00 7 500 000,00 UE, Miasto Sierpc

13. Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych  
miasta Sierpca 9 000 000, 00 6 000 000,00 3 000 000,00 Miasto Sierpc, inne 

środki

14.

Hala sportowa z zapleczem  
magazynowo-szatniowo-sanitarnym  

oraz zespół boisk sportowych przy Gimnazjum 
Miejskim w Sierpcu

7 088 269,00 1 063 240,00 6 025 029,00 UE: 85% 
Miasto Sierpc: 15%

15. Utworzenie Muzeum Regionu Sierpeckiego 500 000,00 500 000,00 Budżet Państwa, 
inne środki

16. Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy  
Szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu 1 853 410,00 1 241 790,00 500 000,00

Fundusz Rozwoju 
Kultury Fizycznej, 

Miasto Sierpc

17. Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów 
w Rachocinie gm. Sierpc 15 997 190,00 2 399 578,00 611 620,00 UE: 85% 

Miasto Sierpc: 15%

18.
Utworzenie Sierpeckiego Ośrodka Integracji  

Społecznej na bazie Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Sierpcu 

1 712 407,00 211 460,00 13 597 612,00 UE: 85% 
Miasto Sierpc: 15%

19. Budowa ulicy Narutowicza 13 980 000,00 2 097 000,00 1 198 274,00 UE: 85% 
Miasto Sierpc: 15%

20. Kanalizacja sanitarna na osiedlu domków 
jednorodzinnych za ulicą Kościuszki 4 650 000,00 11 883 000,00 WFOŚiGW, Miasto 

Sierpc

21.

Kanalizacja deszczowa w ulicach: część 
Narutowicza, cz. Piastowska, cz. Płocka,  

cz. Księcia Wacława, cz. Okrzei, Fryderyka Chopina,  
cz. Żeromskiego, cz. Konstytucji 3-go Maja,

5 991 051,00 WFOŚiGW, Miasto 
Sierpc

22. Wybudowanie separatorów (3) nad rzeką 1 221 000,00 WFOŚiGW, Miasto 
Sierpc

23.

Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza. 
Wybudowanie ścieżek rowerowych (22 km)  

wraz z bazą rowerową oraz częścią 
restauracyjno-hotelową 

6 400 000,00 WFOŚiGW, Miasto 
Sierpc

Razem 196 795 623,00 40 982 971,00 126 041 652,00
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Analiza wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych

LP. Nazwa zadania Stan realizacji Komentarz

1.
Budowa dróg na osiedlu Jagiełły 

(ul.: Długosza, Jana III Sobieskiego,  
Zawiszy Czarnego)

ZREALIZOWANO 100%

2.
Budowa Regionalnego Zakładu  

Gospodarki Odpadami
ZREALIZOWANO 100%

3.
Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki poprzez 
adaptację i rozbudowę istniejącego budynku 

Domu Kultury
ZREALIZOWANO 100%

4.

Kanalizacja sanitarna osiedla Kościuszki 
– w ulicach: Rypińskiej, Głowackiego, 

Kościuszki, Ziemiańskiej, Wróblewskiego, 
Powstańców, Armii Ludowej, Jaśminowej, 

Wiejskiej, Włościańskiej, Dobrej, 
Spacerowej, Miłej, Akacjowej, Kalinowej, 
Sielskiej, Jasnej, Ogrodowej, Pogodnej, 

Spokojnej, Instalatorów

ZREALIZOWANO

99%

Nie zrealizowano odcinka ok. 300 metrów przy ulicy 
Głowackiego. Koszty inwestycyjne nie są adekwatne 

do osiągniętego efektu ekologicznego na tym odcinku.

5.
Kanalizacja deszczowa 

w ulicach Konstytucji 3 Maja,  
Narutowicza

ZREALIZOWANO 
(częściowo)

Zgodnie z procesem inwestycyjnym wymagany  
I-szy odcinek został zrealizowany I etap  

w ulicach Żeromskiego i Benedyktyńskiej  
oraz cz. Pl. Chopina. Kolejny etap tj. ulic Konstytucji 

i Narutowicza realizowany będzie w miarę 
pozyskanych środków z WFOŚiGW oraz wkładu 

miasta i partycypacji Powiatu.

6.
Kanalizacja sanitarna osiedla „za torami” 

ulice Piastowska, Staszica, Kolejowa i inne
ZREALIZOWANO 

(częściowo)

Zadanie realizowane jest przez Spółkę Miejską 
„EMPEGEK” w cyklu ciągłym, w miarę pozyskanych 

środków z WFOŚiGW.

7.
Obwodnica północno-południowa  

od strony zachodniej 
ODSTĄPIONO

Zgodnie z analizą ekonomiczną studium 
transportowego dla miasta Sierpca .

8.
Obwodnica północno-południowa  

od strony wschodniej 
ZREALIZOWANO 

(częściowo)
Projekty podziałów działek, koncepcja przebiegu – 

w trakcie aktualizacji.

9.
Budowa nawierzchni dróg na osiedlu 

za torami
ZREALIZOWANO 

(częściowo)

Główne ciągi komunikacyjne zostały utwardzone 
w technologii kruszywa łamanego, zostało wykonane 

odwodnienie.

10.
Budowa nawierzchni dróg na osiedlu 

Kościuszki
ZREALIZOWANO 

(częściowo)
Główne ciągi komunikacyjne zostały utwardzone 

w technologii kruszywa łamanego.

11.
Zagospodarowanie turystyczno-religijno- 

-rekreacyjne doliny rzeki Sierpienicy, okolic 
klasztorui skansenu sierpeckiego 

NIE ZREALIZOWANO

Brak środków.

Zostały przygotowane dokumenty: Zatwierdzono 
MPZP, powstała koncepcja zagospodarowania. 
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III. Podsumowanie i wnioski.

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 zawiera po-
trzeby rozwojowe Sierpca, rozpoznane na etapie tworzenia 
tego dokumentu. Jego treści podporządkowane były wszyst-
kie ważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne, podejmo-
wane w ciągu minionych siedmiu lat. Do tego dokumentu 

odwoływaliśmy się aplikując o środki zewnętrzne. W latach 
2007-2013 miasto pozyskało, na zawarte w Planie zadania in-
westycyjne, ponad 30 milionów złotych środków zewnętrz-
nych. Dzięki temu większość z zamierzonych przedsięwzięć 
udało się zrealizować. Na niektóre jednak, niestety, zabrakło 
środków lub nie mogły być podjęte ze względów formalnych 
i proceduralnych.

12.
Rewitalizacja Starówki – ulice 

Benedyktyńska, św. Wawrzyńca
NIE ZREALIZOWANO Brak środków.

13.
Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych 

miasta Sierpca
ZREALIZOWANO 

(częściowo) Cykliczne inwestycje w zasoby komunalne.

14.

Hala sportowa z zapleczem 
magazynowo-szatniowo-sanitarnym oraz 
zespół boisk sportowych przy Gimnazjum 

Miejskim w Sierpcu

NIE ZREALIZOWANO
Brak środków – nie otrzymaliśmy  

dofinansowania z UE.

15. Utworzenie Muzeum Regionu Sierpeckiego NIE ZREALIZOWANO

16.
Przebudowa boisk i urządzeń sportowych 
przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu

ZREALIZOWANO 100%

17.
Rozbudowa i modernizacja składowiska 

odpadów w Rachocinie gm. Sierpc 
ZREALIZOWANO 100%

18.
Utworzenie Sierpeckiego Ośrodka Integracji 

Społecznej na bazie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sierpcu

ZREALIZOWANO Obiekt odrestaurowano, wyremontowano.

19. Budowa ulicy Narutowicza NIE ZREALIZOWANO
Brak środków – nie otrzymaliśmy  

dofinansowania z UE.

20.
Kanalizacja sanitarna na osiedlu domków 

jednorodzinnych za ulicą Kościuszki 
ZREALIZOWANO 100%

21.

Kanalizacja deszczowa w ulicach:  
część Narutowicza,cz. Piastowska,  

cz. Płocka, cz. Księcia Wacława, cz. Okrzei, 
Fryderyka Chopina, cz. Żeromskiego,  

cz. Konstytucji 3-go Maja,

Zgodnie z procesem inwestycyjnym wymagany I-szy 
odcinek został zrealizowany na ulicach Żeromskiego 

i Benedyktyńskiej oraz cz. Pl. Chopina. Kolejny 
etap tj. ulic Konstytucji i Narutowicza realizowany 
będzie w miarę możliwości pozyskanych środków 

z WFOŚiGW oraz wkładu miasta i partycypacji MZDW.

22. Wybudowanie separatorów (3) nad rzeką ZREALIZOWANO 100%

23.

Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza 
Wybudowanie ścieżek rowerowych 

(22 km) wraz z bazą rowerową oraz częścią 
restauracyjno-hotelową 

NIE ZREALIZOWANO Miasto posiada koncepcję.
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Komisja Bezpieczeństwa w okre-
sie grudzień – luty 2014 r. obradowa-
ła dwa razy.

Na posiedzeniu Komisji w dniu 
16.12.2013 r. z 8 członków Komisji 
obecnych było 5 radnych.

Tematyka posiedzenia:
1. Przetargi związane z odśnieża-

niem, utrzymaniem drożności 
dróg i chodników w mieście.  
Osoby odpowiedzialne za akcję ZIMA:
• ilość skrzynek do posypywania chodników piaskiem,
• mieszanka piaskowo – solna,
• zabezpieczenie w środki chemiczne (solarki).

2. Propozycje do planu pracy Komisji na I półrocze 2014 r.
3. Sprawy różne.

Odnośnie pkt. 1 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 
poprosił Pana Przemysława Burzyńskiego o przedstawienie 
członkom Komisji i zaproszonym gościom krótkiej informacji 
dotyczącej osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg 
na terenie Sierpca i tak:
1. droga krajowa Nr 10: osobą wyznaczoną do zimowego utrzy-

mania drogi jest Pan Sławomir Prejs,
2. drogi wojewódzkie na terenie miasta Sierpca: osoby odpo-

wiedzialne to Pan Michał Górecki, Pan Mirosław Kaczma-
rek i Pan Ireneusz Kos,
• drogi powiatowe na terenie miasta Sierpca osoby odpowie-

dzialne to Pan Adam Kurta, Pan Zbigniew Rzadkiewicz 
oraz Pan Artur Obrębski,

3. drogi gminne będące w zarządzie Gminy Miasta Sierpc osobą 
odpowiedzialną jest Pan Przemysław Burzyński,

4. zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie miasta 
Sierpca zajmuje się Pan Przemysław Grzelak.
Zimowym utrzymaniem części parkingów i chodników 

zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Sierpcu sp. z o.o., a osobą odpowiedzialną jest Pani Zofia 
Szulecka.

Członkowie Komisji zostali poinformowani przez Pana 
Przemysława Burzyńskiego, iż ilość skrzynek do posypywania 
piaskiem chodników oraz mieszanki piaskowo – solnej zgroma-
dzonej na placu w zupełności wystarczy na okres zimy.

Punkt 2. Przyjęcie planu pracy na I półrocze 2014 r.
Plan pracy został zatwierdzony przez członków Komisji Bez-

pieczeństwa jednogłośnie w ilości 5 radnych obecnych na posie-
dzeniu Komisji.

Punkt 3. Sprawy różne.
Komisja zajęła się rozpatrzeniem pism, które wpłynęły do biu-

ra Rady dotyczące bezpieczeństwa w naszym mieście. Pierwsze 
pismo wpłynęło z Komendy Powiatowej Policji i dotyczyło mon-
tażu barierek ochronnych na ul. Jana Pawła II od skrzyżowania 
z ul. Piastowską do ul. Armii Krajowej. Komisja pozytywnie za-
twierdziła konieczność montażu barierek.

Radni wnioskowali, by przedłużyć linię ciągłą w ul. Jana 
Pawła II na odcinku do skrzyżowania z Armią Krajową. Pan 
radny Wojciech Jaworowski zasygnalizował problem występu-
jący na ul. Słowackiego koło Przychodni dotyczący przejścia 
dla pieszych – Pan Bogdan Ciemniecki, Naczelnik Wydziału, 

wyjaśnił, iż w związku z umieszczeniem w budżecie na rok 
2014 zadania pn. wykonanie projektu ul. Matejki kwestia przej-
ścia dla pieszych będzie w ramach tego projektu uwzględnio-
na. Radny Krzysztof Rudowski wnioskował, by Pan Burmistrz 
wystąpił do Pana Starosty o budowę parkingu przy Przychodni 
na ul. Słowackiego oraz o doświetlenie przejścia dla pieszych 
naprzeciwko LO. Radna Pani Barbara Gil wystąpiła na piśmie 
do Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa w imieniu 
mieszkańców z pytaniem, co Komisja zrobiła w sprawie likwi-
dacji dzikich wysypisk śmieci z terenu osiedla Jana Pawła II. 
Przewodniczący wyjaśnił, iż 16 września 2013 r. Komisja wy-
stąpiła z wnioskiem do Pana Burmistrza o zmianę Regulaminu 
ws. wywozu śmieci wielkogabarytowych z osiedli i zwiększe-
nie częstotliwości wywozu: zamiast „raz na pół roku” zmienić 
na „raz na kwartał”.

Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa odbyło się  
17 lutego 2014 r. Na posiedzeniu Komisji na 8 członków obec-
nych było 4 radnych. Spotkanie odbyło się w sali Urzędu Mia-
sta w obecności Pana Przewodniczącego Rady Pana Kazimierza 
Czermińskiego, Pana Burmistrza, Radnych i zaproszonych gości.

Tematyka posiedzenia:
1. Bezpieczne ferie zimowe 2014 r.
2. Zieleń w mieście – utrzymanie, pielęgnacja i nasadzenia.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa przywitał Człon-
ków Komisji, oraz zaproszonych gości, poinformował o tematy-
ce posiedzenia i poprosił Pana Marka Zdrojewskiego o udzielenie 
odpowiedzi w zakresie punktu 1. posiedzenia.

Pan Marek Zdrojewski poinformował, że 10 podmiotów 
zgłosiło swój akces organizacyjny do akcji „Bezpieczne fe-
rie”, z czego 8 podmiotów wystąpiło o wsparcie finansowe 
przez Urząd Miejski, przedstawił też szczegółowy harmono-
gram zajęć, imprez sportowych, dni otwartych, zajęcia świe-
tlicowe, oraz zorganizowanych wycieczek do Płocka czy 
Torunia. Miasto przeznaczyło na wsparcie akcji 13.700 zł.  
W „Akcji bezpieczne ferie” uczestniczyło około 600 dzieci. 
Radny Pan Kazimierz Czermiński zaproponował budowę lo-
dowiska w 2015 roku – tej propozycji sprzeciwił się Zastępca 
Pana Burmistrza, Zbigniew Leszczyński, twierdząc, iż lodowi-
sko w Płocku zostało zamknięte z powodu małego zaintereso-
wania przez młodzież jak i starsze osoby. Radny Pan Wojciech 
Jaworowski stwierdził, że lepiej dofinansować do wyjazdu 
dzieci na lodowisko do Płocka czy Torunia. Odnośnie punk-
tu 2 Zieleń w mieście głos zabrała Pani Naczelnik Wydziału, 
Renata Górzyńska, która poinformowała Komisję, iż do dnia 
31.03.2014 r. obowiązuje stara umowa. W tym roku do prze-
targu na utrzymanie zieleni włączymy obsługę utrzymania czy-
stości, nasadzenia, koszenie i mycie ławek. Na prace związane 
z utrzymaniem czystości są zabezpieczone pieniądze w budże-
cie w wysokości 300.000 zł.

Następnie głos zabrał radny Pan Wojciech Jaworowski, kie-
rując pytanie do Pani Naczelnik, co dalej z aleją lipową, drzewa-
mi ozdobnymi, iglakami i ptactwem w parku przy Sądzie. Pani 
Naczelnik odpowiedziała, że zlecono przed okresem lęgowym 
zrzucenie gniazd w celu wymuszenia przeniesienia się ptactwa 
nad Sierpienicę.

WiesłaW Rypiński

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA
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KOMISJA GOSPODARCZA

Punkt 3. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji, Pan Wiesław Rypiński, zapropo-

nował wniosek, aby na ul. Żwirki i Wigury na wysokości posesji 
Pana Składanowskiego, tj. przy zwężeniu jezdni ustawić lustro 
ze względu na bezpieczeństwo poruszających się tam pojaz-
dów – wniosek przegłosowano jednomyślnie. Radny Krzysztof 
Rudowski zaproponował wniosek, aby utwardzić kostką bru-
kową fragment skrzyżowania ul. Reymonta z ul. Puławskiego 

– wniosek przegłosowano jednomyślnie. Radna Małgorzata Ki-
sielewska wystąpiła z wnioskiem o naprawę ogrodzenia przy 
świetlicy Zarządu Osiedla nr. 6 przy ul. Targowej – wniosek prze-
głosowano jednomyślnie.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
Wiesław Rypiński

Galeria

Ostatnio w Sierpcu bardzo wie-
le mówi się o budowie na terenie 
dworca PKS tak zwanej galerii, czyli 
obiektu o powierzchni około 4500 m2  
spełniających funkcje handlowe, ga-
stronomiczne, usługowe z trzema 
stanowiskami dla komunikacji auto-
busowej, no i z parkingiem na dachu 
obiektu. Skąd to zamieszanie?

W październiku 2013 roku do Przewodniczącego Rady Mia-
sta wpłynęło pismo, nazwijmy to w skrócie, od pełnomocnika 
właściciela gruntu i potencjalnego inwestora, w sprawie wyłą-
czenia ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego Miasta Sierpca części obszarów gminy 
miasto Sierpc, a konkretnie terenu dworca PKS. Studium jest 
podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzen-
ną gminy. Obok Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego jest aktem planowania przestrzennego i w systemie 
planistycznym zaliczane jest do aktów planowania ogólnego. 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego nie jest aktem prawa miejscowego. Po co taki manewr 
prawny? Po to, aby wyłączyć ten obszar i aby Burmistrz mógł  
dać indywidualną decyzję o warunkach zabudowy na przedmio-
tową inwestycję.

I z takim nastawieniem odbyły się dwa spotkania ze wspo-
mnianym pełnomocnikiem potencjalnego inwestora z Burmi-
strzem i radnymi. Ostatnie było w formie Komisji Gospodarczej 
Rady Miasta, na które przybyli przedsiębiorcy. Sierpeccy han-
dlowcy oprotestowali na piśmie samą ideę inwestycji. Na razie 
nic z tych spotkań nie wynika. Dlaczego?

Ano dlatego, że Burmistrz na nie wiedział, a powinien 
wiedzieć, że na wyjęcie ze Studium części obszarów po pro-
stu prawo na to nie pozwala, czyli Rada Miasta nie ma w tym 
zakresie kompetencji. Na nic się zdały te spotkania. Były one 
bezprzedmiotowe.

Jaka może być przyszłość wspomnianej galerii od strony 
prawnej. Myślę, że dosyć odległa. W myśl prawa procedury po-
winny być następujące:
1. Potencjalny inwestor powinien złożyć wniosek o wyda-

nie decyzji o warunkach zabudowy z uwagi na fakt, że ob-
szar ten nie ma zatwierdzonego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego.

2. Burmistrz mając wiedzę, że Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego jest w trakcie opracowywania na podstawie 
Studium, które nie przewiduje takich parametrów urbani-
stycznych, oraz znając zapisy we wspomnianym Studium, 
powinien wydać negatywną decyzję o warunkach zabudowy, 
uzasadniając ją od strony prawnej.

Niemniej z uwagi na poważną planowaną inwestycję, aby nie 
lekceważyć potencjalnego inwestora, powinien wskazać ścieżkę 
prawną, która by mogła doprowadzić do realizacji procesu przy-
gotowawczego wspomnianej inwestycji. Dopiero po akceptacji 
wskazanej ścieżki prawnej i wstępnych obopólnych uzgodnie-
niach stron Burmistrz powinien Radzie zaproponować zajęcie 
stanowiska w sprawie formie uchwały, aby nadać sprawie bieg, 
to znaczy zmienić Studium, by w konsekwencji uchwalić Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego kompatybilny do zamierzeń 
planowanej inwestycji.

Dlaczego tyle zamieszania wokół tego tematu. Burmistrz 
uważa, że sporządzenie planów zagospodarowania przestrzen-
nego dla całego obszaru miasta spowoduje, że będzie ład urba-
nistyczny w Sierpcu. I moim zdaniem jego rozumowanie jest złe. 
A to dlatego, że słabnąca dynamika przemian ostatnich lat wska-
zuje, że plany dla miasta sprzed 10 lat maja się nijak do obecnej 
rzeczywistości. Plany zagospodarowania rzeki Sierpienicy, roz-
budowa osiedla Witosa, budowa rozproszonych osiedli na obrze-
żach miasta, mała obwodnica, to niektóre przykłady planowania 
bez wyobraźni. Na zagospodarowanie rzeki Sierpienicy pienię-
dzy w najbliższej perspektywie na pewno nie będzie. Nie będzie 
pieniędzy na małą obwodnicę, bo kasa marszałka województwa 
mazowieckiego jest pusta. Komornik siedzi u drzwi Urzędu Mar-
szałkowskiego, domagając się niezapłaconego „janosikowego” 
za dwa miesiące. Budować na terenach przy ul. Paderewskiego 
dzisiaj nikt nie chce. W Sierpcu nie ma głodu mieszkaniowe-
go. Ponad 100 domów jest do sprzedania plus wiele mieszkań 
w blokach. Tak jest rzeczywistość. Same plany to spory wyda-
tek, a zmiany planów również kosztują. Jak pokazuje życie, co-
raz częściej jesteśmy zmuszani jako radni do zmian w planach 
zagospodarowania, ponieważ plany sobie, a życie sobie.

ZGM w nowej formie organizacyjnej

Nowa forma organizacyjna to nie tylko zmiana nazwy. 
To przede wszystkim prowadzenie działalności gospodarczej 
na rzecz samorządu sierpeckiego w regułach gospodarki rynko-
wej. Wczorajszy ZGM to była budżetowa jednostka samorządu 
gminy miasto Sierpc, która – z grubsza mówiąc – ile miała do-
chodów, tyle mogła mieć wydatków, bo takie są zasady budże-
tu. Dzisiejszy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Jest spółką prawa handlowego, a konkretnie z o.o., która ma oso-
bowość prawną i podlega prawidłom ekonomiczno-finansowym 
przypisanym podmiotom gospodarki wolno-rynkowej.

To żadna prywatyzacja, ponieważ właścicielem 100% udzia-
łów jest gmina miasto Sierpc. Kiedy 3 lata temu postulowałem 
o przekształcenie ZGM w spółkę prawa handlowego, wywo-
łałem burzę. Postrzegany byłem jako zbyt radykalny reforma-
tor. Z dumą dziś mogę powiedzieć, że to ja wtedy miałem rację.  

Wojciech Mielczarek
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Spacerkiem po mieście
Umiem słuchać ludzi mam wyobraźnie.

2014 ROK – CZAS SIERPCA
Po latach ciszy do Sierpca dobijają się 
zagraniczni inwestorzy. Propozycji jest 
kilka. OCEŃCIE PAŃSTWO SAMI.

Nr 1
• Inwestor z Izraela.
• Rodzaj inwestycji – GALERIA 

HANDLOWA.
• MIEJSCE – Teren Dworca PKS ul. Konstytucji 3-go Maja 

i ul. Jana Pawła II.

• INFORMACJA O INWESTYCJI: To nowoczesny obiekt łączą-
cy funkcję galerii handlowej i dworca autobusowego usytuowany 
w centrum osiedla mieszkaniowego im. JPII. Zaspokoi potrze-
by mieszkańców miasta. W galerii powstaną sklepy spożyw-
cze, odzieżowe, obuwnicze, z artykułami codziennego użytku, 

RADA MIASTA

W styczniu 2013 roku Sejm uchwalił ustawę, na mocy której 
samorządowe jednostki budżetowe nie mogą administrować 
składowiskami odpadów komunalnych. I to zmusiło Burmi-
strza do przygotowania stosownej uchwały o przekształceniu 
ZM-u w spółkę prawa handlowego.

Czy Burmistrz dołożył odpowiedniej staranności w procesie 
przekształceniu ZGM w spółkę? Moim zdaniem niespecjalnie. 
Miał cały 2013 rok na przygotowanie i konsultacje w tej sprawie. 
Czego Burmistrz na pewno nie zrobił w tym temacie?

Nie przygotował poważnie koncepcji przekształcenia ZGM 
w spółkę prawa handlowego. Przygotowanie takie winno nastą-
pić po opracowania analizy ekonomiczno – finansowej dla no-
wego podmiotu. Winno to mieć kształt studium wykonalności 
w formie analizy finansowej rynku, lokalizacji i konkurencji, pro-
gnozy przychodów i kosztów, planowanych inwestycji, możliwo-
ści pozyskiwania funduszy, itp. Przynajmniej na najbliższy rok. 
Analizy takie nie muszą być wykonane przez profesjonalistów. 
Często pracownicy zakładu mają do tego wystarczająca wiedzę, 
a jako osoby, które dobrze znają specyfikę swojego zakładu, 
mogą wywiązać się z tego lepiej niż osoby z zewnątrz. Generalnie 
przygotowana koncepcja winna odpowiedzieć na pytanie: prze-
kształcać czy nie? Jeśli przeprowadzone analizy wskazują na od-
powiedź pozytywną, ich streszczenie może być dodatkowym 

uzasadnieniem do uchwały o przekształceniu. Takich analiz po-
przedzających przekształcanie ZGM nie wykonano.

Co więcej. Nie przygotowane żadnych zmian strukturalnych 
w celu podniesienia poziomu przyszłej spółki i wprowadzeni 
do niej zdrowych ekonomicznie jej części składowych. Takim ba-
lastem, który można było wyłączyć z ZGM-u przed przekształce-
niem, było targowisko przy ulicy Targowej – niechlubny składnik 
działalności ZGM. Można było również przynajmniej przeanali-
zować przeniesienie podmiotowe administracji zasobów miesz-
kaniowych do TBS. Burmistrz uznał, że ZGM w takiej formie 
jak przed przekształceniem, musi trwać do końca świata i jeden 
dzień dłużej.

Świat się zmienia i to, co nas otacza w naszym samorządzie, 
powinno być mądrze i racjonalnie modyfikowane. Niestety, u nas 
konserwatyzm dawnej epoki ma się dobrze. Ja jako Przewodni-
czący Komisji Gospodarczej Rady Miasta życzę sukcesów na ni-
wie gospodarczej nowemu kierownictwu spółki. Jednak znając 
uwarunkowania i realia nas otaczające, będziemy jako Komisja 
Gospodarcza uważnie monitorowali ten podmiot gospodarczy 
naszego samorządu.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej
Wojciech Mielczarek

GŁOS RADNEGO Kazimierz Czermiński
– wiceprzewodniczący RM Sierpca

KAZIMIERZ CZERMIŃSKI

z planowaną siecią punktów usługowych; gastronomicznych (re-
stauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi), hotelarskich i inne 
według zgłaszanych potrzeb i zapotrzebowania mieszkańców.

• Galeria połączona będzie z dworcem PKS-u, w którym znaj-
dą się kasy biletowe i poczekalnia dla podróżnych.

• Do dyspozycji klientów dostępny parking.
• Otwarte Galerie w Polsce: Myślenice, Skierniewice, Sieradz, 

Żyrardów, Olsztyn, Kraków, Grójec.
• W przygotowaniu: Nowy Targ, Rypin, Brodnica, Nysa, Mal-

bork, Łowicz.

Nr 2
• Inwestor: Firma KAUFLAND.
• MIEJSCE INWESTYCJI: Magazyny zbożowe, pomieszcze-

nia po dawnym PZGS-ie, tzw. „Sierpczanka” przy ul. Płoc-
kiej – Świętokrzyska.

• INFORMACJE O FIRMIE: W Polsce powstało już ponad 
150 sklepów sieci Kaufland. Markety tej firmy znajdują się 
w Niemczech, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Sło-
wacji. Grupa Kaufland należy do 10 największych przedsię-
biorstw handlowych Europy i dominuje w branży sklepów 
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wielkopowierzchniowych. Dzięki sprawnej i uprzejmej 
obsłudze zakupy w sklepach sieci Kaufland to czysta 
przyjemność.

Nr 3
• Inwestor: Firma NETTO – DANIA.
• MIEJSCE INWESTYCJI – Tereny przy ul. Konstytucji 3-go 

Maja.
• INFORMACJA O FIRMIE: To duńska sieć handlowa – sta-

nowi europejską sieć osiedlowych supermarketów koncer-
nu Dansk Supermarked A/S. Pierwszy sklep Netto otwarto 
w 1981 r. w Kopenhadze. Logo firmy jest czarnowłosy pies 
imienia Scottie trzymający koszyk w pysku. Wikipedia rok za-
łożenia lipiec 1990 r. Kopenhaga – Dania. W Polsce powstało 
już 314 sklepów tej firmy.

Nie istnieje pełne przedstawienie
rzeczywistości. Tylko wybór.

Pär Lagerkvist

Mnie to miasto od innych droższe…

To mnie cieszy

Za budynkiem Urzędu Miasta powstał parking – był potrzebny.

Poznajemy historię naszego miasta. Jesteśmy na tropie sierpec-
kiego zamku – to nas fascynuje.

Na „Zatorzu” nowy Plac Zabaw dla dzieci.

RADA MIASTA
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Powstaje projekt  
zagospodarowania  
Parku im. gen.  
Władysława  
Andersa –  
będzie ładnie 
i przyjemnie.

A to martwi i zasmuca

Piękne obiekty  
architektoniczne –  
dworzec PKP 
i wieża ciśnień – 
są antywizytówką 
miasta. Nie mamy 
pomysłu na ich 
zagospodarowanie.

Bulwar nad Sierpienicą – przyroda budzi się do życia. Prosimy 
o ścieżki rowerowe.

Powstaje koncepcja budowy Stadionu Miejskiego – zgłaszamy 
uwagi i propozycje. Będzie nowoczesny i okazały. Czas dyskusji 
kończymy – przejdźmy do działania.

Barierki na ul. JP II

RADA MIASTA
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Dzikie wysypiska śmieci w mieście – trzeba usunąć.

Taras obok budynku po byłej restauracji Centralna przy ul. Pia-
stowskiej wygląda tragicznie – czas na jego zagospodarowanie.

Ulica Marii Konopnickiej. Jedna z tych zapomnianych.

Cukiernia Piotra Tułacza zamknięta. Pozostaną wspomnienia.

W tym miejscu miał powstać nowoczesny market TESCO – teren 
składu opałowego przy ul. Traugutta – dzisiejszy wygląd przera-
ża – oceńcie Państwo sami.

RADA MIASTA
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RADA MIASTA 

Przyjaciół nigdy za wiele

Przebywający w Kołobrzegu wiceprzewodniczący RM Kazi-
mierz Czermiński złożył wizytę Prezydentowi Januszowi Grom-
kowi. Spotkanie przebiegało w miłej przyjemnej atmosferze, 

W POSZUKIWANIU PRZYJACIÓŁ  
OD MORZA DO TATR

BAL KARNAWAŁOWY  
DLA DZIECI Z OSIEDLA NR 1

rozmawiano o sprawach związanych z działalnością samorzą-
dową Sierpca i Kołobrzegu o dotychczasowych osiągnięciach 
jak również planach i zamierzeniach na przyszłość. Miłym ak-
centem spotkania było wręczenie Prezydentowi upominku prze-
kazanego przez burmistrza Marka Kośmidra obrazu olejnego 

przedstawiającego wiatrak w sierpeckim skansenie.
Przekazując prezent wiceprzewodniczący powie-

dział… przywiozłem do Kołobrzegu cząstkę Sierpca 
obraz z widokiem skansenu, który jest dumą i chlu-
bą naszego miasta – to mazowiecka perła w koro-
nie – warto przyjechać do Sierpca zwiedzić skansen 
Muzeum Wsi Mazowieckiej – zapraszamy Pana jak 
i mieszkańców Kołobrzegu.

Prezydent podziękował również dyrektor CKiSz 
Pani Ewie Wysockiej oraz autorce obrazu Pani Ma-
rii Styś z Warszawy.

Na zakończenie spotkania Prezydent Kołobrze-
gu Janusz Gromek złożył życzenia noworoczne 
AD’2014 sierpeckim samorządowcom Burmistrzom 
Markowi Kośmidrowi, Zbigniewowi Leszczyńskie-
mu. Przewodniczącemu RM Markowi Chrzanow-
skiemu radnym życzył dużo zdrowia wszelkiej 
pomyślności, zadowolenia z wykonywanej pra-
cy, jak też współpracy. Zaprosił do odwiedzenia 
Kołobrzegu.

Kazimierz Czermiński

Zarząd Osiedla nr 1 wraz z Parafią 
św. Benedykta zadbał, aby najmłodsi 
mieszkańcy osiedla też mieli swój bal 
karnawałowy. 18 stycznia 2014 roku 
o godzinie 17:00, w Zajeździe „Ma-
rysieńka” w Sierpcu, pomimo mroź-
nej i wietrznej pogody, zaroiło się 
od księżniczek, rycerzy, wróżek oraz 
innych superbohaterów i towarzyszą-
cych im opiekunów.

Na sali balowej, w towarzystwie  
ks. proboszcza Stanisława Zarosy, po-
jawili się też zaproszeni goście: bur-
mistrz Marek Kośmider i wiceburmistrz  
Zbigniew Leszczyński.

Wszystkich, bardzo serdecznie, 
przywitał przewodniczący osiedla – To-
masz Kowalski, a pozostali członkowie 
zarządu, wraz z zaprzyjaźnioną „grupą 
wsparcia”, zapraszali na apetyczne ka-
napeczki, słodkości, naleśniki z dodat-
kami i watę cukrową. Wodzirejem balu 
była pani Aleksandra Grzybowska, któ-
ra przybyła do nas gościnnie z Płocka. 
Proboszcz i burmistrzowie sierpec-
cy dołączyli się do tańca w kółeczku 

i razem towarzyszyli w zabawie naj-
młodszym. Wodzirej – pani Ola i zespół 
„PRESTIŻ”, który zapewnił oprawę mu-
zyczną balu, doskonale bawili naszych 
milusińskich. Dzieci brały udział w kon-
kursach tanecznych i innych zabawach 
zdobywając nagrody.

Imprezę uświetnił występ dwóch 
młodziutkich par tanecznych ze szkoły 
tańca „ARTDANCE” Adriana Kowal-
skiego w Sierpcu. Oczarowali swoim 
występem wszystkich obecnych na sali.

W trakcie zabawy na parkiet wkro-
czył Mikołaj z dużym brzuchem i długą, 
białą brodą. Tańczył z dziećmi, prowa-
dził węże, kręcił kółeczka, a w końcu 
zmęczony usiadł na krześle i rozdawał 
prezenty. Potem jeszcze kilka tańców 
i… koniec balu.

Po godzinie 20:00 zajazd pani Marii 
Długokęckiej opustoszał, ale zarówno 
Zarząd Osiedla nr 1 jak i wszyscy uczest-
nicy balu dziękują za udostępnienie sali.

Anna Motyka
Zarząd Osiedla nr 1
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W imieniu Zarządu Osiedla chciałbym złożyć podziękowa-
nia wszystkim darczyńcom dzięki którym ta wspaniała zabawa 
mogła się odbyć.

Dziękuję Urzędowi Miejskiemu w Sierpcu, zespołowi muzycz-
nemu Dionizos, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, Sklep Fa-
milijny Państwa Agnieszki i Mariusza Brodzińskich, Zakładowi 
Usług Technicznych Andrzej Osiecki, Sklep GROSZEK Andrzej 
Brudnicki, POLO-Marketowi, Biedronce.

Dziękuję również Szkole Podstawowej nr 3 a także grupie 
Dziewcząt z Dużego Samorządu Uczniowskiego wraz z opie-
kunem Joanną Guzowską, dziękuję grupie tańca towarzyskie-
go ArtDance i dyrektorowi Adrianowi Kowalskiemu. Dziękuję 
wszystkim za wspaniałą zabawę.

Zbigniew Długokęcki
Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2

RADA MIASTA 

BAL KARNAWAŁOWY  
DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA NR 1

CHOINKA NOWOROCZNA  
DLA MALUCHÓW Z OSIEDLA NR 2

Rzymski poeta Owidiusz powiedział:  
„W zabawie ujawniamy, jakimi jesteśmy ludźmi”.

1 lutego 2014 roku, w Zajeździe Sonata, 
przekonaliśmy się, że mieszkańcy Osiedla nr 1 
w Sierpcu to ludzie z poczuciem humoru, umie-
jący się wspaniale bawić. „Bal z Proboszczem” 
przerósł oczekiwania organizatorów. Zebrało się 
sto dwadzieścia pięć osób, które przez osiem 
godzin rewelacyjnie bawiły się przy muzyce  
DJ Tomka. Opinie uczestników i prośba o na-
stępną taką imprezę to najlepsza rekomendacja 
dla organizatorów.

Ksiądz Stanisław Zarosa SAC i Zarząd 
Osiedla nr 1 dziękują wszystkim za doskonałą, 
karnawałową atmosferę i szampańską zabawę.

Anna Motyka
Zarząd Osiedla nr 1

Po raz kolejny Zarząd Osiedla nr 2 zorganizował choinkę 
noworoczną dla maluchów z naszego Osiedla. W tym roku po-
nad 300 uczestników wraz z MYSZKĄ MIKI bawiło się na balu 
karnawałowym, w gorących rytmach muzyki i światłach DISCO 
zespołu muzycznego DIONIZOS.

Zabawa odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Sierpcu. Maluchów i ich opiekunów oraz zaproszonych 
gości przywitał przewodniczący Osiedla nr 2 Zbigniew Długo-
kęcki. Podczas zabawy głos zabrali burmistrz Marek Kośmider 
i dyrektor Szkoły nr 3 Grażyna Krawczyńska, dziękując Zarzą-
dowi za wspaniałą współpracę i wspieranie szkolnych imprez.

Kolejny raz zespół muzyczny DIONIZOS zgodził się nieod-
płatnie zagrać naszym dzieciakom. Efekty laserowe oraz reflek-
tory świetlne sprawiły, że dzieciaki czuły się jak na prawdziwej 
dyskotece. Podczas zabawy wystąpiła grupa sportowa tańca to-
warzyskiego ArtDance, którą poprowadził sam dyrektor grupy  
Adrian Kowalski.

Dzieci mogły brać również udział w różnych 
konkursach i zabawach wraz ze swoimi rodzica-
mi i dziadkami, przeprowadzono nawet słynny 
konkurs „JAKA TO MELODIA”. Nagrody w po-
staci słodkich niespodzianek otrzymali wszyscy.

Przewodniczący, w imieniu dzieci, złożył  
życzenia wszystkim Babciom i Dziadkom 
i wspólnie z dziećmi odśpiewano sto lat. W trak-
cie balu został wybrany Król i Królowa balu – 
zostali nimi Nikola Bartnicka i Adam Zalewski. 
Jak na każdej choince zawitał Mikołaj powitany 
marszem i gorącymi brawami. W tym roku pacz-
ki otrzymało około 150 dzieci z osiedla. Dzieci 
oraz rodzice byli bardzo zadowoleni z imprezy,  
osobiście podchodzili do przewodniczącego 
z podziękowaniem twierdząc, że jeszcze nie byli 
na takiej imprezie.
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W ramach akcji „Zima w Mieście 2014” Zarząd Osiedla nr 4 i Stowarzy-
szenie Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań” zorganizowali rozgrywki: Tur-
niej tenisa stołowego, Turniej piłkarzyki dla dzieci – Sierpecki Master 
CUP’2014. Zmagania dzieci rozgrywane były systemem kto przegrywa ten 
odpada. Członkowie klubu „Przystań” zapewnili przybyłym gościom gorące 
napoje: kawę, herbatę. We współpracy z pedagogami Środowiskowego Ogni-
ska Wychowawczego zadbali o miłą atmosferę i ciekawe spędzenie wolnego 
czasu. Wszystkie dzieci biorące udział w turniejach otrzymały słodycze i na-
poje, najlepsi statuetki i nagrody rzeczowe, które wręczyli członkowie zarządu 
oraz prezes Stowarzyszenia Rodzinny Klub „Przystań” – Tadeusz Wasiński.

Wyniki poszczególnych konkursów

TENIS STOłOWY

Dziewczynki:

1. Iga Obara
2. Karolina Białek
3. Julia Bartnicka

Chłopcy:

1. Paweł Białek
2. Piotr Białek
3. Dominik Szczęsny

PIłKARZYKI STOłOWE – drużyny mieszane

1. Kacper Słupecki, Kuba Rutkowski
2. Jakub Klimarczyk, Patrycja Klimarczyk
3. Piotr Białek, Julia Bartnicka
4. Dominik Szczęsny, Mateusz Mocki
5. Anna Grodzicka, Maciej Kopera
6. Bartosz Kwiecień, Zuzanna Kwiecień
7. Mateusz Sołdański, Natalia Stawska
8. Paweł Białek, Karolina Białek
9. Igor Pawlak, Kuba Rożniak

Sławomir Florczak,
Sekretarz Zarządu

W dniu 19 lutego 2014 r. w świetlicy Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Sierpcu odbył się bal karnawałowy 
dla dzieci z Osiedla nr 4. Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 4  
Bogdan Bartnicki przywitał wiceprzewodniczącego Rady Miej-
skiej Sierpca, Kazimierza Czermińskiego oraz licznie zgroma-
dzone dzieci, rodziców i zaproszonych gości.

Na bal przybyło sto dzieci z osiedla wraz z rodzicami. Każde 
dziecko zostało obdarowane paczką słodyczy, wręczoną przez 
Świętego Mikołaja.

Dodatkowo Zarząd przygotował dla dzieci wiele atrakcji. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne nagrody, a najlepsi ode-
brali pamiątkowe dyplomy, statuetki, słodycze i napoje. Dzieci 
chętnie bawiły się przy muzyce.

Na scenie zaprezentowała się Karolina Białek w układzie ta-
necznym do piosenki „Ona tańczy dla mnie”. Oczarowała swoim 
występem wszystkich obecnych na sali.

Przewodniczący Bogdan Bartnicki podziękował animator-
kom ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego przy MOPS 
oraz członkom zarządu: Ewie Chojnowskiej, Małgorzacie Zdu-
niak, Lidii Lewandowskiej, Agnieszce Białek, za udekorowanie 
sali oraz poprowadzenie zabawy tanecznej, a także DJ Florek 
za przygotowanie oprawy muzycznej.

BAL KARNAWAŁOWY  
DLA DZIECI Z OSIEDLA NR 4

Zarząd Osiedla nr 4 dziękuje sponsorom:
• Burmistrzowi Miasta Sierpc Markowi Kośmidrowi,
• hurtowni słodyczy „RELA”,
• Firmie Handlowej „ADA” – Chojnacki Ryszard,
• właścicielom sklepu „MRÓWKA-SPORT”.

Sławomir Florczak

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO, 
TURNIEJ PIŁKARZYKI DLA DZIECI 
„SIERPECKI MASTER CUP ’2014”

RADA MIASTA 



20

W ramach akcji „ZIMA W MIE-
ŚCIE”, w dniu 20 lutego b.r. odbył się 
finał konkursu plastycznego „Moje wy-
marzone ferie zimowe”, ogłoszonego 
przez Zarząd Osiedla nr 4. Spotkanie 
miało miejsce w świetlicy Klubu Przy-
stań znajdującej w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Sierpcu.

Celem uczestnictwa dzieci w kon-
kursowych zmaganiach było: rozwija-
nie dziecięcej wyobraźni i aktywności 
twórczej, odkrycie przez uczestniczą-
ce w konkursie dzieci własnych uzdol-
nień. Dzieciom zaproponowaliśmy 
wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną.

W odpowiedzi na nasze zaproszenie napłynęło około  
71 prac. Wszystkie były wyjątkowe, barwne i ciekawe, co utrud-
niło jurorom wytypowanie zwycięzców. Ostatecznie przyznano 
nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Spośród wszystkich 
uczestników konkursu wyłoniono grupę 47 dzieci, które zostały 
zaproszone na seans filmowy w kinie Jutrzenka. Dzieci obejrza-
ły bajkę pt. „Robaczki z Zaginionej Doliny” w 2D. Z zapartym 
tchem śledziły przygody głównych bohaterów.

Laureatami konkursu zostali:
1. Jakub Podziński,
2. Joanna Podzińska,
3. Anna Szymańska,
4. Adam Kozak,
5. Konrad Szumski,
6. Sebastian Pijankowski,
7. Wiktoria Adamska,
8. Anna Grodzicka,
9. Cezary Lewandowski,
10.  Jakub Rożniak.

Przewodniczący Zarządu 
Osiedla nr 4 Bogdan Bartnicki 

podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w przygoto-
wanie i przeprowadzenie konkursu oraz za pomoc w opiece nad 
dziećmi: Lidii Lewandowskiej, Sławomirowi Florczakowi, Ewie 
Chojnowskiej i Małgorzacie Zduniak.

Projekt był współfinansowany przez Burmistrza Miasta 
Sierpc i Zarząd Osiedla nr 4.

Sławomir Florczak,
Sekretarz Zarządu

BAL KARNAWAŁOWY  
DLA DZIECI Z OSIEDLA NR 5

KONKURS PLASTYCZNY  
„MOJE WYMARZONE fERIE ZIMOWE”

RADA MIASTA 

W dniu 22 lutego br. Za-
rząd Osiedla nr 5 zorganizo-
wał dla dzieci z osiedla Bal 
Karnawałowy. Zabawa od-
była się w sali gimnastyczne 
Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu. 
Serdecznie dziękujemy Pio-
trowi Tyndorfowi – dyrekto-
rowi ZS za jej udostępnienie.

W balu uczestniczyły dzie-
ci w przedziale wiekowym od  
1 roku i 7 miesięcy do 13 lat. 
Prowadziły go Marta Olek-
siak, Katarzyna Burczyk, 
Iwona Cieciurka – nauczy-
cielki Miejskiego Przedszko-
la nr 2.

Była zabawa przy muzyce 
oraz liczne konkursy, tj. grupo-
we rysowanie bohatera bajki, 
taniec z balonem, najładniejszy  
strój karnawałowy, konkurs 
tańca. Ich uczestnicy otrzy-
mali nagrody – słodycze, art.  
papiernicze (kredki, mazaki, 
bloki rysunkowe). Były pączki,  
herbata i kawa.

Krzysztof Skrzyński,
Przewodniczący ZO nr 5
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Okraszewskiego za świetną oprawę muzyczną oraz do Zarządu, któ-
ry zaangażował się w organizację i sprawne przeprowadzenie impre-
zy. Zabawa była przednia, a nic nie ma piękniejszego i szczerszego 
na świecie, jak uśmiech dziecka.

Zarząd Osiedla ne 6

Choinka wpisała się na stałe w kalendarz imprez organizowa-
nych przez Zarząd Osiedla nr 6 w Sierpcu. Jest jednym z najciekaw-
szych i przyjemnych wydarzeń dla dzieci i społeczności lokalnej. 
W tym roku choinka odbyła się 1 lutego w świetlicy osiedlowej. 
Uroczystość rozpoczęła radna Małgorzata Kisielewska oraz Iwona 
Rycharska powitaniem wszystkich gości. Najbar-
dziej oczekiwanym momentem było oczywiście 
przybycie Świętego Mikołaja z workiem peł-
nym prezentów. Wszyscy powitali go oklaskami. 
W trakcie balu pani Halinka Laskowska często-
wała dzieci cukierkami. Atrakcją były m.in. pyta-
nia dotyczące świąt Bożego Narodzenia, na które 
Dzieci bardzo chętnie odpowiadały. Za prawidło-
we odpowiedzi Mikołaj nagradzał słodyczami. 
Nie zabrakło chętnych do recytowania wierszy-
ków i śpiewania piosenek. Rozdano 80 paczek, 
w tym 6 ufundowała radna Małgorzata Kisie-
lewska. Po otrzymaniu paczek ruszyły w tany 
nie tylko dzieci, ale również ich młodsze i star-
sze rodzeństwo, rodzice i licznie przybyli goście. 
Można było podziwiać piękne stroje karnawało-
we, szczególnie wśród młodszych dzieci. Duże 
podziękowania należy skierować do pana Marka 

W dniu 22.02.2014 r. podczas ferii zimowych Zarząd Osiedla 
nr 6 w Sierpcu zorganizował wycieczkę dla dzieci do Centrum 
Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Dopisała nam nie tyl-
ko słoneczna aura, ale i dobre humory uczestników. Odwiedzi-
liśmy pierwsze Centrum Nauki w Regionie, a w nim namiastkę 
osiągnięć nauki, techniki i kultury. Zwiedziliśmy interaktywne 
wystawy łączące naukę z dobrą zabawą.

Największym zainteresowaniem cieszył się model koryta 
rzeki (Wisła płynąca przez Toruń). Model przedstawiał stano-
wiska o tematyce hydrologicznej, biologicznej i ekologicznej 
(np. Winda Wodna, Fontanna oraz model m.in. oczyszczalni 
ścieków i tamy).

Głównym tematem wystawy był Ruch Obrotowy, m.in. sta-
nowiska mechaniczne związane z zastosowaniem koła oraz eks-

ponaty związane z Układem 
Słonecznym. Dzieci chęt-
nie bawiły się w sali lu-
ster, poznawały budowę 
człowieka oraz robiły pa-
miątkowe zdjęcia. Po tak 
intensywnie spędzonym 
dniu udaliśmy się na posi-
łek do McDonald's.

Myślę, że wyjazd był 
wyjątkową okazją dla dzie-
ci do miłego spędzenia 
czasu wśród rówieśników 
z sąsiedztwa. Dziękuję Za-
rządowi a także rodzicom 
za opiekę a samorządowi 
za dofinansowanie wyjaz-
du w ramach akcji „Zima 
w Mieście ’2014”.

Radna Małgorzata 
Kisielewska

RADA MIASTA 

CHOINKA W ZARZĄDZIE  
OSIEDLA NR 6

WYCIECZKA DO MŁYNA WIEDZY
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BURMISTRZ M. SIERPCA

SPOTKANIE NOWOROCZNE  
24.01.2014 r.

Walc, w wykonaniu pary tanecznej Izy Cylińskiej i Gabrie-
la Dmowskiego, rozpoczął Spotkanie Noworoczne, odbywające 
się w dniu 24 stycznia 2014 roku w Centrum Kultury i Sztuki.

Po tej uwerturze, burmistrz Marek Kośmider w okolicznościo-
wym wystąpieniu przedstawił ubiegłoroczne działania i dokonania 
władz samorządowych Sierpca oraz zamierzenia na rok bieżący.

Kolejnym punktem piątkowej gali był przygotowany przez 
Centrum Kultury i Sztuki koncert „Artystyczne dedykacje no-
woroczne”. Jego wykonawcy zachwycili zebranych pomysłem 
programu i kunsztem jego wykonania. W programie artystycz-
nym wystąpili: zespół wokalny „POEMA”, grupa teatralna 
„KREDENS”, najmłodsza grupa taneczna Ludowego Zespołu 
Artystycznego „Kasztelanka”, Kamil Frątczak, zespoły tańca no-
woczesnego „ISKIERKI”, „FRESH” oraz „ISKRY”, Kaja Do-
mańska i grupa muzyczna „CODA”.

Miłym i wzruszającym akcentem Noworocznego Spotka-
nia były podziękowania, które pani dr Henryce Piekarskiej, na-
czelnik Urzędu Skarbowego, przekazali przewodniczący Rady 
Miejskiej Marek Chrzanowski i burmistrz Marek Kośmider, 
w związku z jej przejściem na emeryturę. Burmistrz i Przewod-
niczący, w swoich wystąpieniach, przywołali działania Pani Hen-
ryki oraz wyróżnienia, które były uhonorowaniem Jej zasług.

Wystąpienie burmistrza Marka Kośmidra

Pozwólcie Państwo, że rozpoczniemy Noworoczne Spotkanie. 
Chciałbym zauważyć, że po raz drugi odbywamy je w Centrum 
Kultury i Sztuki, pięknym obiekcie, powstałym po rozbudowie 
i modernizacji sierpeckiego Domu Kultury.

W imieniu przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Marka 
Chrzanowskiego i własnym witam Państwa bardzo serdecznie.

Pragnę poinformować, że życzenia dla uczestników dzisiej-
szego Spotkania przesłali: posłowie Maciej Małecki oraz Piotr 
Zgorzelski.

Szanowni Państwo
Spotkania noworoczne stały się już tradycją miejskiego samo-

rządu. Myślę, że dobrą i potrzebną. Organizowane na progu nowe-
go roku, w żywej jeszcze atmosferze świąt Bożego Narodzenia, 
są właściwym miejscem do oceny minionego roku, do refleksji, 
ale także integracji wokół zadań, które przyjdzie nam podejmować.

Mam świadomość, że formuła noworocznego spotkania nie 
pozwala mi na szczegółowe przedstawienie bilansu roku, który 
niedawno pożegnaliśmy. Dlatego ograniczę się do przedstawie-
nia spraw, według mnie, najważniejszych.

Skalę i zakres możliwości naszego działania determinowały, 
jak zawsze, posiadane środki budżetowe. Po stronie wydatków 
była to kwota ponad 47 milionów złotych. Największy udział, 
w wydatkach budżetowych, miała oświata. Na funkcjonowanie 

Przewodniczący rM – Marek chrzanowski,  
henryka Piekarska – naczelnik Us, bUrMistrz – Marek kośMider

burmistrz marek kośmider

Iza CylIńska I GabrIel DmowskI

Laureaci Nagrody Burmistrza 2013
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szkół przeznaczyliśmy ponad 13 milionów złotych. To więcej niż 
subwencja oświatowa, która wynosiła dziewięć i pół miliona zło-
tych. Ponad 230 tysięcy złotych pochłonęły remonty w placów-
kach oświatowych i prawie 160 tysięcy ich doposażenie. Nie był 
to z naszej strony szczególny gest, ale nasza powinność.

Chciałbym przypomnieć, że w latach dziewięćdziesiątych 
samorząd miejski, inwestowanie w intelektualny rozwój dzieci, 
przyjął za wiodące zadanie programowe. Staraliśmy się konse-
kwentnie je realizować. Wyrazem tego jest rozbudowana i cią-
gle modernizowana baza oświatowa. Wzbogacana sukcesywnie 
w narzędzia edukacyjne. Przywiązywaliśmy dużą wagę do do-
skonalenia zawodowego nauczycieli. I ten proces wspieraliśmy. 
Czynnikiem motywującym podnoszenie poziomu edukacyjnego 
są, przyznawane od wielu już lat, nagrody burmistrza dla wyróż-
niających się nauczycieli i uczniów.

W tym segmencie prooświatowych działań mieszczą się 
także, realizowane przez przedszkola i szkoły projekty unijne. 
W ubiegłym roku nasze szkoły podstawowe i Gimnazjum Miej-
skie realizowały projekt „Sierpeccy badacze”.

Na ten, zamierzony przez nas, cel pozyskaliśmy siedemset 

dwadzieścia tysięcy unijnej dotacji. Dzięki stawianym do dyspo-
zycji możliwościom edukacyjnym, przy zaangażowaniu dyrekcji 
szkół i nauczycieli, nasi uczniowie mogą bez kompleksów rywa-
lizować nawet z rówieśnikami z innych krajów.

Przedmiotem naszego zainteresowania było wychowanie 
przedszkolne. Jego rola w rozwoju intelektualnym i osobowo-
ściowym najmłodszego pokolenia jest trudna do przecenienia. 
Na funkcjonowanie naszych czterech przedszkoli, w ubiegłym 
roku, przeznaczyliśmy cztery miliony złotych.

W wielkości wydatków budżetowych na kolejnym, po oświa-
cie, miejscu znajduje się pomoc społeczna. Zadania z tego za-
kresu zaabsorbowały prawie jedenaście milionów złotych. Ich 
dysponentem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ubie-
głym roku, z różnych form pomocowych skorzystało 1620 osób, 
z siedmiuset pięćdziesięciu rodzin.

Największą część budżetu Ośrodka stanowiły świadczenia 
rodzinne i z funduszu alimentacyjnego. Wyniosły ponad 5 milio-
nów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych. 1260 osób, w tym 
trzysta pięćdziesięcioro siedmioro dzieci skorzystało z różnych 
form dożywiania. Wydatki na ten cel to 440 tysięcy złotych. Pra-
wie 650 tysięcy złotych zostało skierowane na usługi opiekuń-
cze. Objęto nimi 91 osób. Ponad milion złotych wyniosły dodatki 
mieszkaniowe. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi 
także świetlicę środowiskową oraz stołówkę Dziennego Domu 
Pomocy oraz działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie.

Pięć milionów trzysta tysięcy złotych przekazaliśmy na go-
spodarkę komunalną. Były to środki przeznaczone, między in-
nymi, na zimowe i letnie utrzymanie dróg miejskich, oświetlenie 
i zieleń miejską oraz na dofinansowanie kosztów utrzymania za-
rządzanych przez ZGM zasobów mieszkaniowych. Dotacja dla 
ZGM-u, na to zadanie, wyniosła 300 tysięcy złotych.

Do zadań samorządu miejskiego należy także finansowa-
nie działalności placówek kultury – Centrum Kultury i Sztuki, 
Biblioteki Miejskiej i Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta 
Sierpca. W ubiegłym roku na ich działalność przekazaliśmy do-
tację w wysokości prawie 2 milionów złotych.

Działający w sferze kultury fizycznej Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji otrzymał, na działalność bieżącą, dotację w wysoko-
ści 216 tysięcy złotych.

Cenimy rolę i znaczenie towarzystw i organizacji pozarządo-
wych, klubów sportowych oraz Zarządów Osiedli. Swoją aktyw-
nością potwierdzają rozumienie samorządności przez działania na  
rzecz miejskiej społeczności. Realizowane przez nie projekty mogły 
liczyć na nasze wsparcie finansowe. W ubiegłym roku, organizacje 
pożytku publicznego otrzymały prawie dwieście tysięcy złotych.

Szanowni Państwo
W swoim wystąpieniu starałem się przybliżyć zakres najważ-

niejszych zadań spoczywających na samorządzie miejskim. A te-
raz chciałbym przejść do problemu, który zapewne mieszkańców 
Sierpca interesuje szczególnie, czyli inwestycji.

Na zadania inwestycyjne, zrealizowane w ubiegłym roku, 
wydaliśmy ponad 5 milionów sto tysięcy złotych. Do najważ-
niejszych przedsięwzięć inwestycyjnych należały:
• Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Żeromskie-

go, Benedyktyńskiej i na części Placu Chopina.

Sierpeccy Badacze

Budynek ZGM po terMoModerniZacji prZy ul. Br. tułodZieckich

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Benedyktyńskiej
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konieczności nadrobienia zapóźnienia cywilizacyjnego i jedno-
cześnie podążania za społecznymi oczekiwaniami.

Nasza wieloletnia konsekwencja i determinacja spowodowała,  
że niedługo już zniknie w naszym mieście problem odprowa-
dzenia ścieków.

Chciałbym przypomnieć, że tylko w latach 2010-2013 wy-
budowaliśmy trzynaście i pół kilometra kanalizacji ściekowej. 
Były to inwestycje bardzo drogie i zdajemy sobie sprawę, że nie-
medialne. Uważaliśmy jednak, że musimy je podjąć. Chociażby 
dlatego, żeby chronić przed dalszą degradacją nasze środowisko.

BURMISTRZ M. SIERPCA

• Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy położonej za uli-
cą Kościuszki.
Na te dwa zadania wydaliśmy dwa i pół miliona złotych. 

Nasze środki zostały wsparte, wynoszącą milion dwieście ty-
sięcy złotych, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska.

Trzysta tysięcy złotych kosztowały schody od ulicy Na-
rutowicza na Plac Chopina. Prawie 190 tysięcy złotych 
przeznaczyliśmy na remont mostu w ulicy Słowackiego. 
Na budowę ulic i chodników wydaliśmy, w ubiegłym roku,  
540 tysięcy złotych. Dotyczyło to, między innymi, takich 
ulic, jak: Tuwima, Długosza oraz łączników pomiędzy ulica-
mi Pułaskiego i Reymonta oraz Pogodną i Bolesława Śmiałe-
go. Kwotą osiemdziesięciu tysięcy złotych partycypowaliśmy 
w budowę miejsc parkingowych przy ulicy Narutowicza. 
Była to inwestycja zrealizowana wspólnie ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową.

Nadal poważnym problemem komunikacyjnym w naszym 
mieście są drogi gruntowe. Na ich utwardzenie wydaliśmy ponad 
osiemset dwadzieścia tysięcy złotych. Najwięcej, bo 590 tysię-
cy, pochłonęło utrzymanie dróg gruntowych na osiedlu za ulicą 
Kościuszki.

Ponad 190 tysięcy zainwestowaliśmy w pierwszy etap zago-
spodarowania Jeziórek. Wydatki dotyczyły kosztu przebudowy 
oświetlenia.

Za ponad dwieście tysięcy złotych wybudowaliśmy ewaku-
acyjną klatkę schodową w Przedszkolu nr 4.

Ponad 50 tysięcy zapłaciliśmy za budowę oświetlenia w uli-
cach Bolesława Chrobrego, Konrada Mazowieckiego, Dobrawy 
i św. Wojciecha.

Kosztem 138 tysięcy złotych utworzyliśmy strefę płatnego 
parkowania. Środki pozyskane z płatnego parkowania przezna-
czone będą na budowę ścieżek rowerowych i parkingów. Za kwo-
tę prawie 250 tysięcy złotych wdrożyliśmy procedury projektowe 
dla planowanych inwestycji. Dotyczą, między innymi; budowy 
dróg wraz z kanalizacją deszczową w ulicach – Powstańców, 
Armii Ludowej, Mieszka I-ego, Królowej Jadwigi, generała An-
dersa, Poniatowskiego, Dąbrowskiego, Kołłątaja oraz zamiennej 
koncepcji odwodnienia osiedla za torami. 250 tysięcy złotych 
przekazaliśmy, z ubiegłorocznego budżetu, na ratowanie klasz-
tornej skarpy.

Szanowni Państwo
W ubiegłym roku staraliśmy się podejmować decyzje od-

ważne, ale jednocześnie rozważne. Kontynuowaliśmy strategię 
zrównoważonego rozwoju miasta. Działaliśmy ze świadomością 

Budowa kanalizacji deszczowej na placu chopina

Schody od ul. Narutowicza Na plac chopiNa przed remoNtem…

…oraz po remoncie

Remont mostu w ul. słowackiego
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Dziękuję dyrektorom i pracownikom placówek oświatowo-
-wychowawczych. Dziękuję pracującym w placówkach kultury, 
ochronie zdrowia, instytucjach finansowych oraz zabezpieczają-
cych ład i porządek.

Bardzo cenimy aktywność stowarzyszeń i organizacji poza-
rządowych, działających w różnych sferach miejskiego życia 
– w szeroko rozumianej kulturze i organizowaniu społecznego 
wsparcia dla osób tego potrzebujących. Zarządom i członkom 
tych organizacji, oraz coraz liczniejszej grupie, wspierających 
ich wolontariuszy, serdecznie dziękujemy za działania podejmo-
wane z nakazu serca.

Dziękuję Zarządom Osiedli. Jesteście nie tylko coraz aktyw-
niejszymi organizatorami życia lokalnych społeczności ale także 
cennym ogniwem transmisyjnym między mieszkańcami i wła-
dzami samorządowymi.

Dziękuję sierpeckim starostom za dobrą współpracę i współ-
działanie w rozwiązywaniu ważnych dla naszych społeczności 
zadań.

Za życzliwą współpracę, w działaniach służących wspólnemu 
dobru, dziękuję sierpeckim księżom.

Dziękuję wszystkim, którzy w organicznej pracy budowali 
nasz wspólny dom – Sierpc.

Na progu nowego – 2014 roku – życzę Państwu dobrego 
zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej i społecznej oraz wszel-
kiej pomyślności w życiu rodzinnym i osobistym.

Dziękuję za uwagę.
Marek Kośmider

Szanowni Państwo
18 grudnia, ubiegłego roku, Rada Miejska uchwaliła budżet 

na bieżący rok. Przyjęliśmy w nim wydatki na poziomie czterdzie-
stu czterech milionów ośmiuset tysięcy złotych. Na zadania inwe-
stycyjne planujemy wydać, z własnych tylko środków, trzy miliony 
osiemset tysięcy złotych. Jak zamierzamy te środki rozdysponować?

Najwięcej, bo prawie dwa miliony osiemset tysięcy złotych 
przeznaczyliśmy na drogi. W ramach tego zadania założyliśmy: 
budowę ulicy Jana Pawła II, odcinek od ulicy Okulickiego, ulicy 
Królowej Jadwigi, chodnika w ulicy Wyzwolenia – na odcinku 
od Wiosny Ludów do Grota Roweckiego, parkingu przy ulicy 
Kwiatowej, nakładkę asfaltową na ulicy Ściegiennego, zatokę 
postojową przy ulicy Słowackiego. W naszym zainteresowaniu 
jest także budowa ulicy Głowackiego.

Za ponad 580 tysięcy złotych planujemy utwardzić tłuczniem 
ulice na osiedlu za ulicą Kościuszki i na ulicy Dworcowej – na-
przeciw parowozowni.

Wdrożyliśmy także opracowanie projektów dla ulic – Fre-
dry, Matejki, Podgórnej oraz aktualizację projektu dla ulicy 
Kasztelańskiej.

Ponad 550 tysięcy złotych to przewidywany koszt projektu 
i wykonawstwa ulicy Piłsudskiego – od ulicy Witosa do Mickie-
wicza oraz projekt zagospodarowania parku im. Andersa.

W bieżącym roku przystąpimy do realizacji drugiego etapu 
zagospodarowania Jeziórek. Kosztem sześciuset trzydziestu ty-
sięcy złotych wybudujemy ścieżki spacerowe.

W tegorocznym budżecie przewidzieliśmy także 700 tysię-
cy złotych na wykup gruntów pod budowę ulicy Narutowicza 
oraz 160 tysięcy na wykonanie instalacji elektrycznej i alarmo-
wej w Szkole Podstawowej nr 2.

Szanowni Państwo
Bilans dokonań roku, który niedawno pożegnaliśmy, to nie 

tylko nasza – burmistrza, administracji samorządowej i Rady 
Miejskiej zasługa. To suma zbiorowego wysiłku i twórczych my-
śli, zjednoczonych w dziele budowy wizerunku naszego miasta. 
Jego współtwórcami jesteście państwo – zgromadzeni na tej sali. 
Dziękuję Wam bardzo serdecznie.

Słowa podziękowania składam wszystkim, kierującym róż-
nymi sferami naszego miejskiego życia. Dziękuję za pomnażanie 
jego materialnego, kulturalnego i duchowego dorobku. Dziękuję 
sierpeckim przedsiębiorcom. Tworzycie nie tylko miejsca pra-
cy. Większość z was włącza się aktywnie w rozwiązywanie 
miejskich problemów, wykazuje dużą wrażliwość społeczną. 
Wyrazem tego jest wspieranie stowarzyszeń i organizacji poza-
rządowych, niosącym pomoc potrzebującym.

BURMISTRZ M. SIERPCA

Przebudowa oświetlenia na Jeziórkach

Ratowanie klasztoRnej skaRpy

Budowa ul. Tuwima
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Gospodarka nieruchomościami

Burmistrz Miasta wydał zarządzenia w sprawach:

• wydzierżawienia na okres 3 lat części nieruchomości, ozna-
czonej jako działka nr ew. 1737/4 o pow. 0,0466 ha, położo-
nej w Sierpcu przy ul. Traugutta,

• wydzierżawienia na okres 3 lat części nieruchomości, ozna-
czonej jako działka nr ew. 1737/4 o pow. 0,0430 ha, położo-
nej w Sierpcu przy ul. Traugutta,

• wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości, oznaczo-
nej jako działka nr ew. 726/5 o pow. 0,0329 ha, położonej 
w Sierpcu przy ul. Kilińskiego,

• sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warun-
ków zagospodarowania przyległej nieruchomości, ozna-
czonej jako działka nr 2990, niezabudowaną nieruchomość 
stanowiącą własność Gminy Miasto Sierpc, oznaczoną jako 
działka nr 725/6 o pow. 0,0351 ha, położoną w Sierpcu przy  
ul. Pułaskiego,

• odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nierucho-
mości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 3840 o pow. 
0,0277 ha, położonej w Sierpcu przy ul. Farnej 9A.

Inwestycje

1. Z firmą Medial-Net Sp. z o.o. z Sierpca podpisano umowę 
na konserwację i utrzymanie w stałej sprawności eksploata-
cyjnej kamer systemu dozoru wizyjnego i rejestracji zda-
rzeń zainstalowanych na terenie miasta Sierpca, na kwotę 
885,60 zł/m-c brutto.

2. Z firmą ADO-M PROJEKT mgr inż. Andrzej Dobruch 
z Sierpca podpisano umowę na „Wykonanie aktualizacji pro-
jektu ulicy Kasztelańskiej”, na kwotę 13.000,00 zł brutto.

3. Z firmą Usługi Elektryczne „LUMEN” inż. Franciszek Choj-
nacki z Sierpca podpisano umowę na „Wykonanie aktuali-
zacji projektu ulicy Kasztelańskiej” – oświetlenie uliczne, 
na kwotę 4 920,00 zł brutto.

4. Z firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal-
nej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu zawarto umowę 
na „Remont i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żuż-
lowych i żwirowych na terenie miasta Sierpca, będących 
w zarządzie Gminy – Miasto Sierpc, na kwotę 14.832,32 zł 
brutto. Termin wykonania do 31.03.2014 r. (włącznie) lecz 
nie dłużej niż do daty zawarcia umowy w przewidywa-
nym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówie-
nia publicznego.

5. Z firmą „Usługi projektowe i nadzory techniczne 
w zakresie budownictwa drogowego” Julian Kratkowski, 
zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- 
-kosztorysowej dla zadania pn. „Wykonanie nakładki as-
faltowej na ul. Ściegiennego”, na kwotę 1.230,00 zł brutto.

6. Z firmą P.H.U. „BUDOMEX” Dariusz Rzeszotarski z Sierp-
ca, zawarto umowę na wykonanie odwodnienia schodów oraz 
montażu balustrad i pochwytów w ramach zadania pn. „Wy-
konanie schodów od ulicy Narutowicza do rynku”, na kwotę 
20.169,26 zł brutto.

Z PRAC BURMISTRZA

Oświata i zdrowie

Burmistrz zawarł porozumienie z Przychodnią Profilaktyki 
i Diagnostyki Obrazowej w Białymstoku, dzięki czemu 25 stycz-
nia br. grupa 50 sierpczanek z grupy wiekowej 50-69 lat skorzy-
stała z bezpłatnych badań mammograficznych.

Po wnikliwej analizie ofert, złożonych przez szkoły, insty-
tucje kultury, MOSiR i zarządy osiedli, burmistrz przyznał do-
finansowanie, w łącznej kwocie 13 762 złotych, umożliwiające 
zorganizowanie różnorodnych form spędzenia czasu wolnego 
uczniom podczas ferii zimowych. Powyższe działania realizo-
wane były podobnie jak w latach ubiegłych w ramach akcji 
Zima w Mieście.

W celu uczczenia 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej burmistrz ogłosił, 31 stycznia br., regulamin konkur-
su edukacyjno–sportowego pod hasłem Młodzi Europejczycy 
przeznaczonego dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych 
oraz klas I i II gimnazjów funkcjonujących w Sierpcu. Prze-
prowadzenie rywalizacji konkursowej zostało zaplanowane na  
29 kwietnia 2014 r.

Spotkania burmistrza

Burmistrz wziął udział w spotkaniach:

• z Franciszkiem Chojnackim w sprawie oświetlenia;
• z pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej w sprawie 

przekształcenia zakładu w spółkę;
• noworocznym koncercie charytatywnym dla Anetki –  

Najmłodsi z pomocą;
• XXIII Hufcowym Sierpeckim Kolędowaniu;
• choince Zarządu Osiedla nr 2;
• z Dariuszem Rzeszotarskim w sprawie schodów na  

ul. Narutowicza;
• w Starostwie nt. planowanych inwestycji drogowych w la-

tach 2014-2020;
• odprawie rocznej z udziałem Komendanta Wojewódzkiego 

Policji;
• w podpisaniu aktu założycielskiego jednoosobowej spół-

ki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod nazwą Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. 
z o.o. (akt notarialny dostępny do wglądu u sekretarza  
miejskiego);

• z Andrzejem Tucholskim – przedstawicielem Mazowieckie-
go konserwatora Zabytków Oddział Płock i Tomaszem Kru-
kowskim w sprawie badań archeologicznych w dolinie rzeki 
Sierpienicy;

• z Burmistrzem Lipna i Starostą Sierpeckim w sprawie prze-
biegu drogi krajowej nr 10;

• Jubileuszu 85-lecia Szpitala w Sierpcu.
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Miejscy giMnazjaliści na lodowisku na stadionie narodowyM

Dni otwarte w SP nr 3

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECI  
W RAMACH AKCJI „ZIMA W MIEŚCIE ’2014”
• Czas realizacji zadania: 17-21 lutego 2014 r.
• Ilość podmiotów uczestniczących w realizacji zadania – 10  

(Gimnazjum Miejskie, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Pod-
stawowa nr 3, Centrum Kultury i Sztuki, Miejska Bibliote-
ka Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Świetlica 
Środowiskowego Ogniska Wychowawczego, zarządy osiedla  
nr 3, 4 i 6).

• Ilość podmiotów, które wystąpiły do samorządu miejskiego 
z wnioskiem o datację – 9.

• Ilość podmiotów, które otrzymały od samorządu miejskiego 
dofinansowanie – 9.

• Łączna wysokość przyznanej przez samorząd miejski dotacji  
– 13.762 PLN.

• Łączna wysokość wykorzystanej przez wnioskodawców dotacji  
– 13.742,36 PLN.

• Finansowy wkład własny organizatorów – 11.732,37 PLN.

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECI W CZASIE FERII LETNICH
(ze względu na realizowaną formę)

LP. RODZAJ ILOŚĆ LICZBA 
UCZESTNIKÓW

LICZBA 
OPIEKUNÓW

1. DNI OTWARTE 3 277 20

2. WYCIECZKI 8 366 35

3. ZIMA W ŚWIETLICY 1 25 4

4. WARSZTATY WOKALNE 1 20 1

5. WARSZTATY MALARSKIE 1 8 1

6. WARSZTATY TEATRALNE 1 15 1

7. ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE 4 70 4

8. ZAWODY SPORTOWE 10 350 6

RAZEM 29 1 131 72
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Marszałek – adaM struzik, Marek kośMider – burMistrz,  
zbigniew Leszczyński – z-ca burMistrza oraz katarzyna Joniak – skarbnik MieJski

PODPISANO UMOWĘ W SPRAWIE 
DOfINANSOWANIA PROJEKTU  

ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DZIECI W CZASIE FERII LETNICH
(ze względu na organizatora)

LP. ORGANIZATOR fORMA TERMIN 
REALIZACJI ILOŚĆ LICZBA 

UCZESTNIKÓW
LICZBA 

OPIEKUNÓW

1. GIMNAZJUM MIEJSKIE
WYCIECZKA (WARSZAWA) 18 II 1 43 5

WYCIECZKA (TORUŃ) 25 II 1 44 4

2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
WYCIECZKA (TORUŃ) 24 II 1 50 5

WYCIECZKA 
(HAPPY PARK – STRÓŻEWKO) 28 II 1 67 6

3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

DNI OTWARTE 17-21 II 1 70 13

WYCIECZKA  
(HAPPY PARK – STRÓŻEWKO) 17 II 1 45 4

WYCIECZKA (TORUŃ) 18 II 1 45 4

4. CENTRUM KULTURY i SZTUKI

DNI OTWARTE 17-21 II 1 37 5

WARSZTATY WOKALNE (SIERPC) 19-21 II 1 20 1

WARSZTATY MALARSKIE (SIERPC) 24-25 II 1 8 1

WARSZTATY TEATRALNE (SIERPC) 24-28 II 1 15 1

5. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA DNI OTWARTE (SIERPC) 17-21 II 1 170 2

6. MOSiR ZAWODY SPORTOWE (SIERPC) 17-28 II 10 350 6

7. ŚWIETLICA ŚOW PRZY MOPS-ie ZIMA W ŚWIETLICY (SIERPC) 17-28 II 1 25 4

8. ZARZĄD OSIEDLA NR 3 WYCIECZKA (WARSZAWA) 26 II 1 35 3

9. ZARZĄD OSIEDLA NR 4 ZAJĘCIA 
SPORTOWO-REKREACYJNE 20 II 4 70 4

10. ZARZĄD OSIEDLA NR 6 WYCIECZKA (TORUŃ) 22 II 1 37 4

RAZEM 29 1 131 72

Na podstawie sprawozdań organizatorów opracował: Marek Z. Zdrojewski, Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

11 grudnia 2013 roku, w Delegatu-
rze Urzędu Marszałkowskiego w Płoc-
ku została podpisana umowa w sprawie 
dofinansowania, ze środków UE, pro-
jektu „Rozbudowa i wdrożenie sys-
temu selektywnej zbiórki odpadów 
powstających u źródła na obszarze 
miasta Sierpca”. Kwota dofinansowa-
nia – ponad 200 tysięcy złotych.

Sygnatariuszami porozumienia 
byli: Adam Struzik – Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego, Marek Ko-
śmider – Burmistrz Sierpca, Zbigniew 
Leszczyński – Z-ca Burmistrza Sierpca 
i Katarzyna Joniak – Skarbnik Miejski.

Projekt, o ogólnej wartości około 
300 tysięcy złotych, dotyczy rozbudo-
wy systemu selektywnej zbiórki od-
padów, między innymi poprzez zakup 
pojemników oraz kontenerów.
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14 marca 2013 roku, w Centrum Kultury i Sztuki, odbyła 
się uroczystość podsumowania Plebiscytu „Sportowiec Roku 
2013”. Jego organizatorem był Starosta powiatu sierpeckiego 
i Burmistrz Sierpca, a partnerami wójtowie oraz organizacje po-
zarządowe, prowadzące działalność w zakresie sportu.

Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu czuwała Kapituła  
w składzie:
• Stanisław Urbanowicz – przewodniczący – przedstawiciel 

z Miasta Sierpca,
• Dariusz Pilarski – sekretarz – przedstawiciel Gminy Szczutowo,
• Sławomir Malanowski – przedstawiciel Powiatu 

Sierpeckiego,
• Maciej Gostomski – przedstawiciel Gminy Rościszewo,
• Sebastian Szczypecki – przedstawiciel Gminy Mochowo,
• Sławomir Szałkucki – przedstawiciel Gminy Gozdowo,
• Krzysztof Gajewski – przedstawiciel Gminy Zawidz,
• Wojciech Szablewski –przedstawiciel Gminy Sierpc.

Zgodnie z regulaminem, o miano Sportowca Roku 2013 ubie-
gać się mogli: czynni sportowcy, trenerzy, animatorzy sportu, 
działacze klubów sportowych a także uprawiający sport przed-
stawiciele lokalnych organizacji pozarządowych.

Plebiscyt realizowany był w siedmiu kategoriach:
• Sportowiec Sprawny Inaczej,
• Młodzieżowy Sportowiec Roku (kategoria żeńska i męska),
• Sportowiec Roku,
• Drużyna Roku,
• Trener Roku,
• Działacz Sportowy Roku,
• wybierany przez Starostę i Burmistrza – Pasjonat Sportu.

Piątkową galę rozpoczął program artystyczny w wykona-
niu dzieci z Ogniska Pracy Pozaszkolnej, przygotowany przez 
Monikę Żmijewską oraz formacji tanecznej Glos Sheaven Sha-
dow z Klubu Fitness Step pod opieką Anity Świderskiej. Jej uro-
czystego otwarcia dokonali: Jan Laskowski, starosta sierpecki 
i Kazimierz Czermiński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, 
którzy, wraz ze sponsorami, honorowali wyróżnionych sportow-
ców. Sprawny przebieg imprezy zapewnili Przemysław Burzyń-
ski i Piotr Tyndorf.

NOMINOWANI I WYRóżNIENI SPORTOWCY

MŁODZIEŻOWY SPORTOWIEC ROKU 2013 
KaTEgORIa ŻEńSKa
Nominowani:
1. JUSTYNA BARANOWSKA – Gimnazjum w Borkowie 

Kościelnym.
2. PATRYCJA KOPCZYŃSKA – Gimnazjum Publiczne  

im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu. 
3. MARZENA ZASADOWSKA – Gimnazjum w Borkowie 

Kościelnym.
4. MALWINA MIKOŁAJCZUK – Szkoła Podstawowa nr 3 

w Sierpcu.
5. ALEKSANDRA JABŁOŃSKA – Zespół Szkół nr 1 

w Sierpcu.

UROCZYSTE PODSUMOWANIE 
PLEBISCYTU „SPORTOWIEC ROKU 2013”

6. JULIA BARTNICKA – Klub Pływacki SHARK Sierpc.
7. LIDIA LEWANDOWSKA – Klub Sportowy Taekyon Sierpc.
8. MILENA DYJA – Szkoła Podstawowa w Sudragach.

I miejsce w tej kategorii zajęła LIDIA LEWANDOWSKA 
– zawodniczka KS Taekyon od 2010 roku. Posiada stopień 
uczniowski 6 kup (zielony pas) w Taekwondo Olimpijskim. Brą-
zowa medalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 2013 
roku, złota medalistka Międzynarodowych Mistrzostw Małopol-
ski, brązowa medalistka Mistrzostw Mazowsza i Warszawskiej 
Olimpiady Młodzieży. Członek Kadry Mazowsza na 2013 r.
II MIEJSCE – JULIA BARTNICKA
III MIEJSCE – MARZENA ZASADOWSKA

MŁODZIEŻOWY SPORTOWIEC ROKU 2013  
KaTEgORIa MęSKa
Nominowani:
 1. CEZARY BRODOWSKI – Gimnazjum Publiczne  
  im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu.
 2. DAWID WITKOWSKI – Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu.
 3. DAMIAN CENDROWSKI – Olimpijczyk Jeżewo.
 4. JAKUB KOCIĘCKI – MKS Mazur Sierpc.
 5. ZBIGNIEW STOCKI – Szkoła Podstawowa nr 2.
 6. JAKUB ŻÓŁTAŃSKI – Szkoła Podstawowa nr 3.
 7. ADAM PIÓRKOWSKI – Szkoła Podstawowa nr 3.
 8. TOMASZ KOZAKIEWICZ – KS TAEKYON.
 9. PATRYK MUCHEWICZ – Gimnazjum Miejskie.
 10. JAKUB MALINOWSKI – Klub Pływacki SHARK Sierpc.

Triumfatorem w tej kategorii został ZBIGNIEW STOCKI  
– Zbyszek jest uczniem klasy VI szkoły podstawowej nr 2.  
W 2013 r. był jednym z najwybitniejszych sportowców szkoły.
Indywidualnie:
• I miejsce w biegu na 1000m w memoriale Tadeusza Wiśniew-

skiego w Goleszynie,
• I miejsce w XXVI Cross Szczutowa,
• V miejsce na Rejonowych Indywidualnych Biegach Przełajo-

wych w Gostyninie (awans na zawody wojewódzkie).
Zespołowo:
• III miejsce w Rejonowych Zawodach w koszykówce,
• III miejsce w Rejonowych Zawodach w Piłce Ręcznej 

i wiele innych,
• II miejsce – TOMASZ KOZAKIEWICZ,
• III miejsce – DAMIAN CENDROWSKI.

DRUŻYNA ROKU ’2013 
• I miejsce zajęła Drużyna Młodziczek SLKS „OLIMPIJ-

CZYK” Jeżewo.
Dziewczęta są uczennicami klasy piątej Szkoły Podstawo-
wej w Jeżewie. Trenować tenis stołowy rozpoczęły w wieku 
9 lat. Są zawodniczkami grającymi w II lidze żeńskiej, gdzie 
rywalizują z dużo starszymi koleżankami. W Wojewódzkich 
Turniejach Klasyfikacyjnych – najwyższej rangi turnieje wo-
jewódzkie – zajmują czołowe miejsca na Mazowszu.

• II miejsce – Drużyna Piłki ręcznej Dziewcząt „MEGA-
-GIM” Zawidz.

• III miejsce – Ludowy Klub Sportowy SKRWA łukomie.
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SPORTOWIEC ROKU 2013
Nominowani:
1. FILIP BAGIŃSKI – Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu.
2. ŁUKASZ LISICKI – MKS Mazur Sierpc.
3. TOMASZ HOFFMAN – TKKF Kubuś.
4. MACIEJ LEMANOWICZ – MKS Kasztelan Sierpc.
5. ALEKSANDER DOBRZENIECKI – Klub Sportowy  

Taekyon Sierpc.
6. DAMIAN SŁUPECKI – Klub Sportowy Taekyon Sierpc.

Zwycięzcą w kategorii SPORTOWIEC ROKU został: ALEK-
SANDER DOBRZENIECKI – Olek jest zawodnikiem KS Ta-
ekyon od 12 lat, posiada stopień mistrzowski 1 dan czarny pas 
w taekwondo olimpijskim.
• Mistrz polski juniorów do 87kg
• Członek kadry narodowej na rok 2014
• Reprezentant Polski ma Mistrzostwa Polski w Mołdawi
• Uczestnik turnieju klasy A do rankingu Światowej Federacji 

Taekwondo Trelleborg Open.
II miejsce – łUKASZ LISICKI
III miejsce – FILIP BAGIŃSKI
III miejsce – DAMIAN SłUPECKI

TRENER ROKU:
• ARTUR BALCEROWSKI –  

nominowanego przez Klub Sportowy 
Taekyon Sierpc,

• WALDEMAR FRYDRYCHOWICZ – 
nominowany przez MKS Mazur Sierpc.

Zwycięzcą w kategorii TRENER ROKU 
został: Artur Balcerowski:
• Złoty medal i tytuł Młodzieżowego Mi-

strza Polski dla Aleksandra Dobrzeniec-
kiego w kat. Do 87 kg.

• Złoty medal i tytuł Młodzieżowego 
Polski dla Damiana Słupeckiego w kat.  
do 63 kg.

• Dzięki wynikom Aleksander Dobrze-
niecki został Reprezentantem Polski 
na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy 
w Kiszyniowie.

DZIAłACZ ROKU 2013
Nominowani:
1. ARTUR BALCEROWSKI – Klub 

Sportowy Taekyon Sierpc.

2. JANUSZ BILICKI – MKS Kasztelan Sierpc.
3. KRZYSZTOF WOLSKI – MKS Mazur Sierpc.
4. ANNA MAJOROWSKA – Uczniowski Klus Sportowy 

„ALFA” Bledzewo.

Zwycięzcą w kategorii Działacz Roku został KRZYSZTOF 
WOLSKI. Od kilkunastu lat pełni funkcję kierownika wszyst-
kich sekcji piłki ręcznej chłopców MKS „Mazur” Sierpc. Dzięki 
swojej społecznej działalności przyczynia się do upowszechnia-
nia kultury fizycznej. W działania na rzecz Klubu wkłada wiele 
serca, zaangażowania a przede wszystkim własną wiedzę popartą 
praktyką i doświadczeniem. Jest typowym przykładem człowie-
ka, który kocha to co lubi. Zawodnicy MKS Mazur darzą Pana 
Krzysztofa ogromnym szacunkiem i niezwykła sympatia. Jest 
mocnym ogniwem Klubu oraz wzorem do naśladowania.

W kategorii PASJONAT SPORTU wyróżnieni zostali SłA-
WOMIR MALANOWSKI oraz JAKUB GRODZICKI.

Nagrody i statuetki wręczyli zwycięzcom organizatorzy i sponso-
rzy. Sponsorami Plebiscytu „Sportowiec Roku 2013” byli:
• Roman Będzikowski oraz Mirosław Będzikowski – Firma 

ELMAR Sierpc.
• Katarzyna Dul – właściciel firmy Fitness Step w Sierpcu.
• Grzegorz Gańko – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczar-

skiej w Sierpcu.
• Stanisław Kaczorowski – Właściciel Firmy „RUSTIKAL” 

w Sierpcu.
• Bogdan Misztal – Właściciel Firmy AGROMIS w Łukomiu.
• Lech Stasiak – Prezes Zarządu Firmy MELBUD w Sierpcu.
• Ireneusz Wielimborek – Właściciel Firmy „WIEPOL” 

w Sierpcu.
• Grzegorz Włodarski Prezes oraz Adam Kuciński wiceprezes 

Firmy Mega Sierpc.
• Piotr Zając – Dyrektor Browaru Kasztelan w Sierpcu Carls-

berg Polska S.A.
• Mariusz Zimnawoda – Właściciel Firmy Usługi Transporto-

we w Sierpcu.

BURMISTRZ M. SIERPCA

Kategoria „Pasjonat sPortu“. j. LasKowsKi – starosta, nagrodzeni:  
Sławomir malanowSki oraz Jakub Grodzicki, k. czermińSki – wiceprzewodniczący rm 

NomiNowaNi w kategorii sportowiec roku. 
Od lewej: damian Słupecki, alekSander dOrzeniecki,  

TOmaSz HOffman, krzySzTOf wOlSki – reprezenTOwał  
łukaSza liSickiegO Oraz filip BagińSki
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Jerzy Adamski – ur. 14 marca 1937 roku w Sierpcu. Zm. 6 grudnia 2002 r. 
w Bydgoszczy. Bokser, polski medalista olimpijski, mistrz Europy. Repre-
zentował barwy Polonii Piła a potem Klubów bydgoskich – Brdy, Startu, 
Astorii w latach 1953-1970. Jego największym sukcesem było wicemistrzo-
stwo olimpijskie w 1960 r. na igrzyskach w Rzymie, uległ dopiero w finale 
Włochowi Francesco Musso. Zdobył również dwa medale mistrzostw Euro-
py, w Lucernie, w 1959 roku, sięgnął po złoto, w Moskwie 1963 r. po brąz. 
Wszystkie sukcesy odniósł w kategorii piórkowej. Wystąpił 19 razy w repre-
zentacji Polski, odnosząc 15 zwycięstw, 1 remis i 3 porażki. Stoczył 270 walk, 
237 wygrał, 10 zremisował i 23 przegrał. Miał na koncie 6 tytułów mistrza 
Polski w latach 1956 do 1964 r. W 2001 r. otrzymał nagrodę imienia Alek-
sandra Rekszy. Pięściarz ze złotego pokolenia dzieci legendarnego trenera 
Feliksa Stamma. Był żonaty – żona Elżbieta, miał syna Marka. Pochodził 
z kolejarskiej rodziny ojca Henryka, matki Franciszki, miał brata Ryszarda 
i siostrę Lucynę, absolwent Szkoły Zawodowej Mechaniczno-Elektrycznej 
(ślusarz-monter, konserwator maszyn).

Michał Cieślak – urodzony 6 września 1968 roku w Sierpcu, polski wio-
ślarz – sternik olimpijczyk, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Bar-
celonie w 1992 roku, brązowy 
medalista mistrzostw świata, 
9-krotny mistrz Polski w la-
tach 1987-94. Były reprezen-
tant Płockiego Towarzystwa 
Wioślarskiego. Kluby: PTW 
Budowlani Płock 1984-1987, 
1989-1994, WKS ZAWISZA  
Bydgoszcz 1987-1989. Tre-
nerzy: Bohdan Karwowski, 
Grzegorz Stellak, Ryszard Ol-
czuk i Witold Sroga. Uchodził 
za jednego z najlepszych pol-
skich sterników w powojennej 
historii polskiego wioślar-
stwa. Odznaczony Brązowym 
(1991), Srebrnym (1993) 
i Złotym Krzyżem Zasłu-
gi. Żonaty z Magdaleną Ko-
ściołek, ma syna Bartosza,  
ur. 1998 r. Mieszka w miejsco-
wości Zawady woj. opolskie.

op. Kazimierz Czermiński

OLIMPIJCZYCY ZWIĄZANI Z SIERPCEM

Powrót do przeszłości Z KART HISTORII – WARTO WIEDZIEĆ

Brązowi medaliści olimpijscy Barcelona 1992 r. – czwórka ze sternikiem.  
od lewej. j. streich, w. jankowski, m. Łasicki, m. cieślak i t. tomiak. 

Źródło: 90 lat na olimpijskim szlaku, polski komitet olimpijski, w-wa 2009 r.

Źródło: 90 lat na olimpijskim szlaku,   
Polski Komitet Olimpijski, W-wa 2009 r.

INfORMACJA DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Miasto Sierpc planuje sprzedaż następujących nieruchomości zabudowanych położonych w Sierpcu przy:
• ul. Reymonta 5 – o powierzchni 0,1631 ha,
• ul. Reymonta 17 – o powierzchni 0,0185 ha,
• ul. Wojska Polskiego 4a – o powierzchni 0,0906 ha,
• Placu Chopina 16 – o powierzchni 0,0999 ha.

Zainteresowani ich nabyciem proszeni są o kontakt z Wydziałem Architektury i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim 
w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, pokój 38B, tel. 24/275-86-56.

Powyższa informacja nie jest ofertą sprzedaży – powstała w celu rozpoznania rynku.
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Przedszkolaki ze „Słonecznej Jedyneczki” z wielkim zapa-
łem rozpoczęły rok 2014. Nowy rok rozpoczęliśmy od pomocy 
innym. Dzieci z grupy 4-letniej wzięły udział w akcji chary-
tatywnej: „Dla Anetki – najmłodsi z pomocą”, przedszkolaki 
zbierały pieniążki w przedszkolu i pozbywając się tremy wy-
stąpiły na scenie CKiSz z dziecięcym repertuarem. Również 
5-latki chciały „pomagać”, i jak co roku przyłączyły się do naj-
większej akcji charytatywnej WOŚP. Z zebranymi pieniążkami 
i bardzo ciekawym, żywiołowym pokazem tanecznym wybra-
ły się do CKiSz. Dzieci po raz kolejny pokazały, że pamiętają 
o potrzebujących, dzięki czemu uczą się empatii i pomocy innym.

Od kilu już lat przedszkolaki ze „Słonecznej Jedyneczki” 
spotykają się na wspólnym śpiewaniu kolęd i pastorałek, biorąc 
udział w Sierpeckim Hufcowym Kolędowaniu. Nasze „Śnieżyn-
ki” podczas swojego występu poruszyły całą widownię i otrzyma-
ły gromkie brawa. Takie spotkania stanowią okazję do integracji 
grup przedszkolnych różnych placówek, utrwalenia wśród dzieci 
zwyczaju wspólnego kolędowania, a zarazem rozwijania indywi-
dualnych predyspozycji i zdolności wokalnych.

Styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych chwil, 
są jednak takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu 
robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kocha-
nych babć i dziadków. W naszym przedszkolu także świętowano 
z seniorami. Przedszkolaki we wszystkich grupach przygotowały 
przedstawienia, w których wyraziły swoją wielką miłość do babć 
i dziadków. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czci-
godni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod 
ich adresem. Dla swoich bliskich dzieci przygotowały drobne upo-
minki w postaci laurek, kwiatków i serduszek. Atmosfera tej uro-
czystości była wspaniała, podziękowaniom ze strony gości nie było 
końca. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci, 
poprzez wiersze, piosenki i taniec, mogły wyrazić kochanym bab-
ciom i dziadkom, swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie.

Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale i dla 
dzieci. Bal karnawałowy był więc wydarzeniem niezwykłym, wy-
czekiwanym przez wiele tygodni. W naszym przedszkolu odbył się 
„Bal u Babusi Jagusi”. Niezliczone księżniczki, towarzyszący im 
kowboje, Indianie, krasnoludki, królewny, motylki, myszki, oraz 
Batman z żółwiem Ninja, a także inne postacie z kreskówek opa-
nowały na kilka godzin nasze przedszkole. Dzieci tańczyły rock 
and rolla, sambę, makarenę, kaczuszki i świetnie się przy tym ba-
wiły. Nie zabrakło również konkursów, w których bardzo chętnie 
wszyscy uczestniczyli. Było radośnie, kolorowo i zabawnie.

14 lutego dzieci świętowały Walentynki. Całe przedszkole to-
nęło w czerwieni, nie zabrakło serduszek, balonów oraz wróżb dla 

zakochanych. Zajęcia tego 
dnia były odzwierciedle-
niem takich pojęć jak: 
szczęście, miłość, 
przyjaźń. Dzieci przy 
muzyce dawały upust 
swojej fantazji. To był naprawdę „dzień zakochanych”.

W „Słonecznej Jedyneczce” rozwijamy dziecięce talenty i za-
interesowania dzięki zajęciom dodatkowym, odbywającym się 
poza podstawą programową w oparciu o programy własne na-
pisane przez nauczycielki naszego przedszkola. „Wesoło się ba-
wimy i poprawnie mówimy” – to zajęcia logopedyczne, dzięki 
którym czuwamy nad prawidłowym rozwojem mowy stymulując 
funkcje językowe, korygując złe nawyki i wady wymowy, „Tań-
czące smyki” – zajęcia taneczno-ruchowe usprawniają motorycz-
ność, rozwój i kształtowanie sprawności ruchowej, pozwalają 
na twórcze wypowiadanie się dziecka poprzez ruchy ciała, które 
są wyrazem aktywności, swobody i własnej akceptacji. „Przygoda 
ze sztuką” – zajęcia plastyczne, w czasie których poprzez zabawę 
dzieci zapoznają się ze środkami plastycznego wyrazu, kolorem, 
fakturą, kompozycją. W swobodnym działaniu rozwijają pomy-
słowość i wyobraźnię doskonaląc sprawność manualną. „Dziecko 
aktorem” – zajęcia teatralne łączące ekspresję werbalną, ruchową 
i muzyczną pozwalają dzieciom inscenizować literaturę z zasto-
sowaniem gry aktorskiej. „Trzymaj się prosto” – zajęcia rucho-
we z elementami gimnastyki korekcyjnej rozwijają motoryczność, 
ogólną sprawność ruchową, kształtują prawidłową postawę cia-
ła. „Mali odkrywcy” – są zajęciami przyrodniczo-ekologicznymi, 
których celem jest rozbudzenie ekologicznych zainteresowań dzie-
ci, rozwijanie świadomości ekologicznej, rozumienie relacji czło-
wieka z przyrodą i wpływu środowiska na jego zdrowie i życie. 
„Magiczna moc bajek” – to spotkania z bajką, które dają dzieciom 
możliwość wnikliwego poznania bohaterów literatury dziecięcej, 
potrafią dokonać oceny postępowania bohaterów, wzbogacają 
słownik czynny, dzięki czemu w znacznym stopniu wykazują za-
interesowanie literaturą. Przedszkolaki korzystają również z dar-
mowej nauki języka angielskiego, poprzez zabawę i muzykę uczą 
się nowych słówek i zwrotów oraz piosenek w języku angielskim.

Zajęcia dodatkowe dają możliwość wykazania się wszystkim 
dzieciom, rozwijają własne zainteresowania i umiejętności. Uczą się 
działać i współdziałać, porozumiewać się. Dają okazję do rozmów, 
rozwijają przynależność do grupy.

Dorota Dudzińska,
nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 1  

„Słoneczna Jedyneczka”

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

„SŁONECZNA JEDYNECZKA”

Bal karnawałowy u BaBusi Jagusi Maluszki z życzeniaMi dla BaBci i dziadka

Przedszkolnego czasu wykorzystana każda chwileczka…
…taka jest właśnie
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Wyobraźnia to zdolność do nieszablonowego myślenia,
a twórczość to wyobraźnia zastosowana w praktyce

Ken Robinson

Hołdując słowom światowej sławy pisarza, lidera w dziedzi-
nie rozwoju kreatywności i innowacyjności, staramy się w co-
dziennej pracy dbać o wszechstronny rozwój dziecka zwracając 
jednocześnie uwagę na indywidualne predyspozycje i zainte-
resowania każdego przedszkolaka. Nasze działania mają tak-
że na celu stymulowanie potencjału rozwojowego dzieci, czego 
efektem jest udział naszych wychowanków w projektach i przed-
sięwzięciach zarówno na terenie przedszkola jak i w szerszym 
środowisku przy współpracy z różnymi instytucjami. Każde takie 
działanie przynosi wiele korzyści – bawi, uczy, rozwija, uwraż-
liwia i sprawia dzieciom wiele satysfakcji.

„Spotkanie z pielęgniarką”

W ramach edukacji zdrowotnej, oprócz wielu różnorodnych 
działań wychowawczo – dydaktycznych odbywają się również 
cykliczne spotkania z pielęgniarką. Tym razem nasze przed-
szkole odwiedziła pielęgniarka pani Ewa Zduńczyk pracująca 
na co dzień w Powiatowym Szpitalu w Sierpcu. Maluchy powita-
ły gościa piosenką „Witaminki”. Podczas spotkania dzieci miały 
okazję dowiedzieć się więcej o trudnym zawodzie pielęgniarki 
i pokonać lęk przed zabiegami medycznymi.

Celem spotkania było również uświadomienie dzieciom ko-
nieczności dbania o własne zdrowie czy higienę osobistą aby 
w późniejszych latach swojego życia zachować dobre samopo-
czucie i siły witalne. Przedszkolaki obejrzały wiele ciekawych 
plansz i ilustracji przedstawiających w bardzo dużym powięk-
szeniu bakterie i wirusy pod mikroskopem. Dowiedziały się jak 
ważne dla zachowania zdrowia jest m.in. racjonalne odżywianie, 
badania kontrolne i wizyty u lekarza. 

Na pamiątkę naszego spotkania dzieci otrzymały wiele cie-
kawych upominków. Przedszkolaki w podziękowaniu wręczyły 
pani pielęgniarce kwiaty oraz zaśpiewały piosenkę „Szczotka, 
pasta, kubek ciepła woda”.

„Spotkanie z policjantem”

Systematycznie współpracujemy z Komendą Powiatową Po-
licji, czego efektem są liczne spotkania z jej przedstawiciela-
mi. Niedawno odbyło się jedno z nich. Przedszkole odwiedził 
mł. asp. Pan Krzysztof Kosiorek, który zapoznał dzieci z pracą, 
z wyglądem munduru, oraz wyposażeniem policjanta. Zademon-
strował dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się na dro-
dze, bezpiecznego przewożenia dzieci w foteliku, zachowania 
ostrożności w kontaktach z obcymi. Przedszkolaki z ogromnym 
zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek funkcjonariusza, 
wykazały się wiedzą teoretyczną i praktyczną, aktywnie uczest-
niczyły w demonstrowaniu zasad bezpieczeństwa i z radością 
przymierzały i oglądały akcesoria policjanta.

Wycieczka do Torunia

W naszym przedszkolu często organizowane są wyciecz-
ki w różne, atrakcyjne miejsca. Niecodziennym wydarzeniem 
była wycieczka autokarowa do Torunia. Zgodnie z harmonogra-
mem wycieczki, na początku przedszkolaki wyruszyły na podbój 

„OJ, DZIEJE SIĘ DZIEJE  
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 2”

kosmosu – zwiedziły Toruńskie Planetarium i obejrzały multime-
dialną prezentację, poznając tajemnice wszechświata. Następnie 
odwiedziły Muzeum Piernika, gdzie uczestniczyły w procesie 
powstawania piernikowego ciasta. Z ogromnym zaangażowa-
niem odmierzały mąkę, dodawały miód, kardamon, zagniatały, 
wałkowały i umieszczały ciasto w atrakcyjnej formie. Słuchając 
legendy o Toruńskim pierniku „Katarzynce” z niecierpliwością 
czekały na efekt swojej pracy.

Podczas wycieczki był także czas na spacer Toruńskim 
Deptakiem, kupienie drobnych upominków, wykonanie pa-
miątkowych zdjęć i zjedzenie pysznego obiadu. Wszystkie 
dzieciaki bardzo szczęśliwe i pełne wrażeń wróciły do rodzin-
nego miasta.

„Ach co za noc!” – uroczystość wigilijna  
w przedszkolu

Najstarsze przedszkolaki wystawiły Jasełka, które obejrzały 
wszystkie dzieci oraz zaproszeni goście. Uroczystość ubarwiły 
kolędy i pastorałki w wykonaniu dzieci. Wprowadziły one nas 
w nastrój zbliżających się świąt, zachęciły do wspólnego świę-
towania, do składania sobie życzeń i łamania się opłatkiem. Po-
nownie pojawił się gość z dalekiej Laponii. Mikołaj obdarował 
dzieci kolejnymi prezentami. Magia tego dnia na długo pozosta-
nie w naszej pamięci.

„Dokarmianie ptaków”

W ramach współpracy z nadleśnictwem jeden z rodziców – 
pracownik nadleśnictwa pan Marek Rokicki dostarczył do na-
szego przedszkola ekologiczne karmniki z karmą dla ptaków, 
które zostały rozwieszone wokół przedszkola. Dzięki temu dzie-
ci miały możliwość bezpośredniej obserwacji różnych gatunków 
ptaków.

Noworoczny Koncert Charytatywny 
„Najmłodsi z pomocą – dla Anetki”

Już kolejny raz wzięliśmy udział w akcji charytatywnej. 
Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne w piosen-
ce „Siedem reniferów” oraz taneczne do piosenki „Boro-Boro”. 
Dla wszystkich dzieci przygotowana była loteria, w której moż-
na było wylosować najróżniejsze maskotki. Wszyscy wróciliśmy 
pełni wrażeń i jednocześnie szczęśliwi, że choć trochę mogliśmy 
pomóc starszej koleżance.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Jak co roku, dzieci z naszego przedszkola „zagrały” w Wiel-
kiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Na scenie w Centrum Kul-
tury i Sztuki najstarsze przedszkolaki przedstawiły program 
artystyczny i przekazały zebrane przez dzieci z całego przed-
szkola pieniądze na rzecz Orkiestry.

XXIII Hufcowe Sierpeckie Kolędowanie

Sześciolatki zaprezentowały uczestnikom kolędowania kolę-
dę Blask nad Judeą. Występy dzieci zostały nagrodzone gromki-
mi brawami oraz smakołykami.
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MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3
ZABAWA – NAUKA CZYLI JA  

I MOJE PRZEDSZKOLE

Dzień Babci i Dziadka

W styczniu, we wszystkich grupach wiekowych odbyły się 
uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wszystkie przed-
szkolaki miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętno-
ści. Przygotowały dla swoich najukochańszych babć i dziadków 
przedstawienia oraz własnoręcznie wykonane upominki.

Wielki bal

Nasz bal, jak co roku, był niezwykle barwny, radosny i wy-
jątkowy – bo niepowtarzalny. Wszystkie dzieci, w radosnych 
humorach prezentowały oryginalne kostiumy i wspaniale ba-
wiły się przy przebojach muzyki dziecięcej w wykonaniu pana 
Jacka Fijałkowskiego z zespołu TAKT oraz podczas różno-

rodnych prezentacji i konkursów. Atrakcją balu  
były wystrzałowe tuby walentynkowych serc.

Konkursy i teatrzyki

Przedszkolaki biorą udział w licznych konkur-
sach zarówno międzygrupowych jak i o szerszym za-
sięgu. Wykonały prace plastyczne na konkursy, m.in.: 
„Barwy jesieni” zorganizowany przez CKiSz,  
„Jej portret” zorganizowany przez OPP w Sierpcu.

Dbając o kulturę żywego słowa, zapewniamy 
dzieciom kontakt z aktorami przedstawiającymi 
różne formy teatralne. Ostatnio obejrzane spekta-
kle na terenie przedszkola to: Kozucha kłamczucha, 
Wielka wyprawa Klary i Lutosława – finansowa-
ne z funduszy Rady Rodziców. Dzieci uczestniczą 
również w spektaklach wystawianych w CKiSz – 
starszaki obejrzały inscenizację wierszy J. Tuwima 
oraz J. Brzechwy.

Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 2

Roześmiane buzie, wesołe oczęta, kto tutaj przychodzi zawsze nas pamięta.
U nas się pobawisz i nauczysz wiele, a z każdą minutą będzie ci weselej.

W naszym przedszkolu praca wychowawczo-dydaktyczna 
realizowana jest na podstawie aktualnego programu wybrane-
go z zestawu programów dla przedszkoli zatwierdzonych przez 
MENiS. Oprócz tego w bieżącym roku szkolnym wdrażamy i re-
alizujemy programy własne.

Zajęcia dodatkowe „Ruch i zabawa wg metody W. Sher-
borne” są ciekawą alternatywą dla tradycyjnych ćwiczeń gimna-
stycznych. Specyficzne ich zasady, np. dobrowolne uczestnictwo, 
swobodna aktywność, zajęcia w dużej mierze prowadzone na po-
ziomie podłogi i jeszcze pani turlająca się razem z nimi, sprawia-
ją że dzieci z ochotą w nich uczestniczą. Są dla przedszkolaków 
dobrą zabawą, w której łączą przyjemne z pożytecznym. Wyra-
żając siebie nie w sposób werbalny, ale głównie językiem ciała 
i ruchem pozwalają ulotnić się nagromadzonym złym emocjom 
i napięciom, które w grupie bywają. Przy okazji dzieci opanowu-
ją różnorodny repertuar ruchów, uczą się nawiązywania bliskich, 
serdecznych kontaktów z innymi osobami podczas ćwiczeń 
w parach, wyrażania emocji, podejmowania własnej inicjatywy. 
Bo jak słusznie powiedział Jean-Paul Sartre „dzieci i zegarki nie 
mogą być tylko nakręcane, trzeba im także pozwolić chodzić”. 
Co właśnie czynimy.

Program „Z zabawą w świat liter i cyfr” realizowany jest 
w grupie pięciolatków. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygo-
dniu. Realizacja programu polega na wspólnych zabawach, grach 
dydaktycznych proponowanych przez nauczyciela dzieciom oraz 

sytuacjach edukacyjnych pozwalających na stymulowanie takich 
sfer funkcjonowania dziecka jak: percepcja wzrokowa, percep-
cja słuchowa, motoryka mała i duża, pamięć, uwaga. Optymalny 
poziom funkcjonowania dziecka w niniejszych sferach warunku-
je osiągnięcie przez niego dojrzałości szkolnej, stanu, na który, 
nie należy czekać, ale który trzeba wykształcić. Dzięki realizacji 
programu u pięciolatków pojawiło się zainteresowanie czytaniem 
i pisaniem, zaczęły odkrywać związek między pięknymi ilustra-
cjami w książce, a treścią bajek, których słuchają oraz to, że tekst 
pisany występuje nie tylko w książkach, które oglądają. Dostrze-
gają również napisy w swoim otoczeniu. Dzięki utworzonym 
słownikom obrazkowo-wyrazowym są w stanie odczytać wyrazy 
w powiązaniu z konkretnym przedmiotem lub jego rysunkiem.
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„Przygoda ze sztuką” to program plastyczny mający na celu 
wspieranie rozwoju dziecka podczas jego pobytu w przedszkolu. 
Proponowany program dla dzieci w wieku przedszkolnym to wy-
raz zainteresowania i troski o dziecko oraz o rozwój jego zdolno-
ści. Realizowane zajęcia pozwalają rozwijać dzieciom aktywność 
twórczą, wyobraźnię, pomysłowość, zdolności i zainteresowania. 
Wyzwalają radość tworzenia na skutek poznawania nowych, róż-
norodnych technik plastycznych, częstej zmiany materiałów oraz 
zróżnicowanych metod, form i środków. Przedszkolaki rozwijają 
swoją sprawność manualną poprzez rysowanie, malowanie, ko-
lorowanie, lepienie czy wyklejanie. Ich radość w tworzeniu jest 
spontaniczna i wynika bezpośrednio z przeżyć, spostrzeżeń wy-
zwalając wyobraźnię i fantazję. Zabawowy charakter oraz ak-
tywna forma pracy zachęcają dzieci do udziału w zajęciach dając 
im dużo satysfakcji.

Dziecko w wieku przedszkolnym ma naturalną potrzebę ru-
chu, a z aktywnością ruchową nierozerwalnie związane są zaję-
cia muzyczne i formy taneczne. Dzieci uwielbiają tańczyć, wiele 
zabaw połączonych z ruchem i tańcem podejmują spontanicznie, 
dlatego te reakcje należy rozwijać już od pierwszych lat życia.

Zajęcia rytmiczno-taneczne prowadzone są w oparciu o pro-
gram własny „Tańczące nutki”. Poprzez udział w nich dzieci 
kształtują cierpliwość, wytrwałość, odwagę, odporność na trud 
i zmęczenie, umiejętności współdziałania w grupie, akceptację 
samego siebie i innych. Ponadto taniec rozwija umiejętność my-
ślenia, spostrzegawczość, uwagę, wyobraźnię i inteligencję twór-
czą. Zabawy taneczne i tańce ćwiczą refleks oraz koordynację 
wzrokowo-ruchową. Dzieci poznają i różnicują dźwięki instru-
mentów muzycznych, tworzą własne improwizacje melodii. Po-
znają proste układy taneczne z przyborami (apaszki, wstążki), 
uczą się także prostych form tanecznych do muzyki ludowej (ku-
jawiak, polka) oraz disco.

Zabawy ruchowe przy muzyce kształtują u dzieci wrażliwość 
estetyczną, zwiększają poczucie własnej wartości oraz odpowie-
dzialność. Poprzez taniec u dzieci rozwijają się ich indywidualne 
zdolności taneczne oraz muzyczne, tego rodzaju spotkania zmu-
szają dziecko do koncentracji, uwagi, podejmowania szybkiej 
orientacji oraz decyzji. Reasumując taniec jest jednym ze sposo-
bów przeżywania, przekazywania emocji, formą fizycznego oraz 

duchowego odreagowania, a co najważniejsze dla dzieci w wieku 
przedszkolnym do zabawy.

Zajęcia logopedyczne realizowane są na podstawie pro-
gramu „Gimnastyka buzi i języka”. Podczas zajęć dzieci ćwi-
czą: oddech, słuch i aparat artykulacji. Uczestniczą w zabawach, 
w których uczą się kontrolować wdech i wydech. Dzięki umiejęt-
ności wydłużonego wydechu wprawiają w ruch: barwne piórka, 
bibułki, bańki mydlane, wiatraczki i piłeczki pingpongowe. Ćwi-
czą oddech tworząc obrazki z elementów przenoszonych na kart-
kę zasysanym przez słomkę powietrzem i malowanki powstałe 
przez rozdmuchiwanie plam farby.

Kształcenie słuchu polega na ćwiczeniach w lokalizowaniu, 
rozpoznawaniu i różnicowaniu dźwięków dobiegających z oto-
czenia. Dzieci odtwarzają proste rytmy, śpiewają, odgadują źró-
dła dźwięku wysłuchane z płyty. Trudniejsze, lecz bardzo ważne 
są ćwiczenia słuchu fonematycznego polegające na różnicowa-
niu, analizie i syntezie słuchowej wyrazów. Pozwalają wyczulić 
słuch dziecka na wadliwą wymowę, dostrzec różnice między pra-
widłową a wadliwą wymową danej głoski.

Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny to: ćwi-
czenia warg i policzków, języka, szczęki dolnej, podniebienia 
miękkiego. Dzieci naśladują nauczycielkę, uczą się wymawiać 
„trudne” głoski.

Rada Pedagogiczna MP nr 3

DOŚWIADCZAMY ŚWIATA  
RAZEM Z DZIEĆMI 

NOWE WIADOMOŚCI Z PODWÓRKA „CZERWONEGO KAPTURKA”
W naszym przedszkolu dzieci mogą stopniowo – samodzielnie 

lub z nauczycielkami i rówieśnikami – uczyć się wzmacniać zaufa-
nie do siebie i świata, doświadczać skutków swojej inicjatywy. Da-
jemy dzieciom możliwość wypełniania zadań dzieciństwa i poprzez 
to wyposażamy je w bagaż pozwalający na skuteczne radzenie sobie 
z wyzwaniami kolejnych etapów w życiu. Czynimy to proponując 
ciekawy zestaw zajęć pozwalający na poznanie i eksperymentowanie.

Mikołaj w przedszkolu

W minionym roku ten niezwykły gość pierwszy raz odwie-
dził nas 6 grudnia. Radość dzieci była ogromna; recytowały wier-
sze, śpiewały piosenki. A Mikołaj rozmawiał z dziećmi, wręczał 
słodkie upominki, pozwolił nawet sprawdzić czy jego broda jest 
prawdziwa i obiecał, że jeszcze raz nas odwiedzi. Dotrzymał 
obietnicy, przybył do p-la ponownie, w przedświątecznym tygo-
dniu. Panowała wtedy u nas niezwykła atmosfera, pełna ciepła 
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radości, bowiem przedszkolaki ze wszystkich grup przygotowały 
przedstawienie Jasełkowe. Mali aktorzy, przebrani w stroje, za-
prezentowali bogaty program artystyczny. Licznie zgromadzeni 
rodzice i zaproszeni goście nie szczędzili braw artystom.

Otwieramy nasze serca

Z dużą przyjemnością i zaangażowaniem uczestniczymy 
w akcjach charytatywnych na rzecz chorych i potrzebujących. 
W ten sposób my dorośli uczymy dzieci wrażliwości na cierpienie 
i dawania radość innym. Przedszkolaki z grup 5 i 6-latków zapre-
zentowały swoje artystyczne umiejętności w Noworocznym Kon-
cercie dla Anetki. W styczniu natomiast włączyliśmy się do gry  
22 Finału WOŚP. Nasze p-laki wystąpiły na scenie CKiSZ, prezen-
tując się w ciekawych układach tanecznych. Dzięki szczodrości 
rodziców każde dziecko miało szansę poczuć, że osobiście wspie-
ra szczytny cel – „śpieszmy na ratunek maluchom i seniorom”.

Zimowe zabawy na świeżym powietrzu

Gdy tylko mamy okazję, korzystamy z uroków zimy. O tym, 
że ruch to zdrowie, wie każdy przedszkolak, a ruch na śniegu 
to dopiero zabawa. Tegoroczna zima wprawdzie nie rozpieszcza-
ła nas śniegiem, ale przez kilka dni pozwoliła dzieciom bawić się 
na górce za przedszkolem. Dzieciaki odpowiednio ubrane, wy-
posażone w „jabłuszka” do zjazdów i sanki, z wielką radością 
zjeżdżały z górki. Ale nie tylko – lepiliśmy również bałwana, 
rzucaliśmy śnieżkami do celu, czy wreszcie po kolana brodzili-
śmy w zaspach. Tego rodzaju forma aktywności służyła nie tylko 
naszemu zdrowiu, ale pokazała jak niewiele trzeba by doskonale 
się bawić, uczyła również dzieci zdrowej „rywalizacji”. Szkoda 
tylko, że słońce tak szybko rozpuściło ten śnieg. Po tygodniu 
naszych zimowych zabaw ze smutkiem spoglądaliśmy na górkę 
i resztki śniegu, który pozostał po naszym bałwanie.

Dzień babci i dziadka

To styczniowe święto to doskonała okazja do wyrażania przez 
wnuki wdzięczności za opiekę i bezwarunkową miłość. To dziadko-
wie zastępują często zajętych pracą i obowiązkami rodziców. Mają 
dla swoich wnucząt czas, są cierpliwi i wyrozumiali. Wnuki zawsze 
mogą liczyć na ich pomoc. Dlatego to święto, mimo, że wypada 
zimą, jest takie ciepłe i kolorowe. Nasze przedszkole w stycznio-
we popołudnia odwiedzało wielu zacnych gości. To babcie i dziad-
kowie przybywali na uroczystość z okazji swojego święta. Każda 
grupa przygotowała własny program artystyczny, na który składały 
się wiersze, tańce, piosenki. Goście byli ogrom-
nie wzruszeni, łza zakręciła się w niejednym oku. 
Po występach można było przytulić się do babci 
i dziadka oraz wręczyć im upominek-na to wszyst-
ko przedszkolaki czekały z niecierpliwością. A po-
tem był słodki poczęstunek. Przy kawie, herbacie 
i soku toczyły się jeszcze długo rozmowy. Mimo, 
że Dzień Babci i Dziadka jest raz w roku, jesteśmy 
pewni, iż nasze p-laki swoją wdzięczność i szacu-
nek starszym okazują zawsze i w każdej sytuacji.

To był bal wielki bal

Taki bal na kilkadziesiąt par odbył się w na-
szym przedszkolu pod hasłem” Czerwony Kap-
turek na balu u pirata”. Główny hol zamienił 
się w salę balową pełną piratów, księżniczek, 

rycerzy i wiele innych bajkowych postaci. Jak na prawdziwy bal 
przystało przygrywał zaprzyjaźniony z nami zespół muzyczny 
„DIONIZOS”. Członkowie zespołu pełnili też rolę wodzirejów 
balowych. Uczestnicy balu nie tylko tańczyli, brali też udział 
w wielu konkursach i nagradzani byli pirackimi odznakami. Było 
dużo śmiechu i dobrej zabawy. Przedszkolaki obaliły mit, że kar-
nawał jest to czas balów i maskarad dla dorosłych i pokazały, iż 
karnawał to wspaniała okazja do zabaw także dla dzieci.

Walentynki, święto nie tylko zakochanych

Dzień Świętego Walentego obchodzony jest na całym świe-
cie, jako święto miłości. Tego dnia wręczamy sobie kartki 
z wierszykami, obdarowujemy się słodkimi prezencikami, sło-
wem staramy się być dla siebie szczególnie mili. „Walentynko-
wa gorączka” ogarnęła również nasze przedszkole – w strojach 
obowiązywał kolor czerwony, były emblematy w kształcie serc, 
w rozmowach dominowały słowa: miłość, przyjaźń, radość. 
Wszyscy bawili się przy wesołej muzyce, kolorowaliśmy laurki 
w kształcie serc, a na koniec dnia przedszkolaki otrzymały słod-
kie upominki. Trzeba przyznać, że było to bardzo udane święto, 
takie pełne życzliwości, dobroci, przyjaźni i koloru czerwonego.

Chcemy być silni i zdrowi

Nasze najmłodsze przedszkolaki – dzieci z grupy 3-latków 
włączyły się do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Pol-
ską Izbę Mleczarską pod patronatem MEN „Dzieciaki-Mlecza-
ki”. W Sierpcu akcję rozpropagowała Spółdzielnia Mleczarska. 
Celem całego programu edukacyjnego jest promocja zdrowego 
odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem produktów mle-
czarskich w diecie dzieci. Starsze przedszkolaki natomiast, ko-
lejny raz, przystąpiły do realizacji programu „Nie pal przy mnie” 
organizowanego przez SANEPID.

A co słychać u „Leśnych Jagódek”?

Gromada zuchowa aktywnie uczestniczy na wszystkich ak-
cjach organizowanych przez Hufiec Sierpc. W grudniu zuchy 
przekazały na ręce p. dyrektor Marzanny Kupniewskiej Be-
tlejemskie Światło Pokoju. W styczniu uczestniczyły w XXIII 
Hufcowym Sierpeckim Kolędowaniu, gdzie zaprezentowały pa-
storałkę i wesoło bawiły się przy pląsach ze starszymi kolegami. 
Czekamy na dalsze działania naszych zuchów.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna MP nr 4

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
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II Konkurs Piosenki Świątecznej 
Anglojęzycznej

Konkurs odbył się 6 grudnia. Niezależne jury w kategorii klas 
I-III przyznało dwa pierwsze miejsca: O. Meler (SP3) i J. Kwiat-
kowski (SP2); w kategorii klas IV-VI solista I m, F. Kwiatkowski 
(SP2), II m N. Dziarkowska (SP Ligowo), III m M. Wojtas (SP3); 
w kategorii zespół: I m duet K. Świerzyńska i M. Trzonkowski 
(SP2), II m zespół z SP w Zawidzu, III m zespół (SP2), wyróż-
nienie zespół z Gójska. Dziękujemy sponsorom: wydawnictwom 
Macmillan i Oxford, p. Jerzemu Stachurskiemu oraz innym ano-
nimowym sponsorom.

Noworoczne Koncerty Charytatywne

Pierwszy koncert zagrał sześcioletniej Anetce. Pomy-
słodawcą i głównym organizatorem była SP2 wsparta przez  
ZS nr 1 oraz Sierpeckie Stowarzyszenie „Szansa na życie”. Wy-
stępowały wszystkie przedszkola, SP nr 2 i 3 oraz Ośrodek 
Opiekuńczo-Wychowawczy. Koncert uświetnili swoją obecno-
ścią goście i sponsorzy Burmistrz Miasta Sierpc M. Kośmider, 
wicestarosta M. Gąsiorowski, radni Rady Miasta: W. Jawor-
ski i W. Rypiński, członek Zarządu Rady Powiatu S. Olejni-
czak i honorowy prezes Sierpeckiego Stowarzyszenia „Szansa  

na życie” W. Rychter oraz pani P. Rutkowska – rodzic ze  
SP2. Drugi koncert grał dla Mateusza. Wystąpiła orkie-
stra gitarowa z PSM pod batutą M. Tabisza, zespół wokalny  
z GM, zespół taneczny gr. O a i wokalny z SP2. Wszystkim 
dziękujemy.

Ogólnopolski konkurs j. angielskiego 
Lingua – Plus XXII Edycja

Laureaci I stopnia z wyróżnieniem: A. Nadratowska 4b, A. 
Michalczyk 5b, K. Krukowski 6c, L. Sulińska 6b, A. Budka 6b. 
Laureaci I st.: Z. Liszewska 5d, M. Wąsicki 5a, M. Węglarek 
5d, A. Dąbrowska 4b, M. Przybyszewska 5b, K. Sulkowska 6b, 
Z. Lewandowska 6a, A. Urbański 6c, Michał Trzonkowski 6c.

Przygoda w Toruniu

W dniu 13.01.2014 r. wybraliśmy się na wycieczkę do To-
runia, gdzie doskonaliliśmy techniki łyżwiarskie na krytym lo-
dowisku. Wyczerpani odpoczywaliśmy w kinie oglądając film 
pt. „Hobbit Pustkowie Smauga”. W Domu Legend Toruńskich 
aktywnie poznawaliśmy legendy związane z Toruniem. Odbyli-
śmy też wieczorny spacer po Starym Mieście poznając urocze 
zakątki Torunia.

WIEŚCI Z DWÓJKI
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Z wizytą w Domu Pomocy Społecznej 
w Szczutowie

Z okazji Dnia Babci i Dziadka nasze „Zeróweczki” 20 stycz-
nia 2014 r. odwiedziły Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie. 
Maluchy zaprezentowały piękne wiersze, piosenki i wręczy-
ły własnoręcznie przygotowane laurki wszystkim Babciom 
i Dziadkom.

Choinka szkolna 2014

Dnia 30 stycznia odbył się szkolny bal karnawałowy, na który 
licznie stawiły się barwne postaci z krainy magii, komiksu i fan-
tastyki. Młodszym uczestnikom balu przygrywał „DJ ANIMAR”,  
starszym didżej z kl. 6c.

Zajęcia teatralne

Uczniowie klas IV-VI zaprezentowali przedstawienia.  
Kl. IV a spektakl pt. „Zagubiony portfel”, kl. VI b wystawiła 
dwa przedstawienia: „Ania z Zielonego Wzgórza”, oraz kome-
diową wersją Balladyny”, zaś V a brawurowo zaprezentowała 
„Wesele Tetydy“.

Zawody Sportowe

Szkolne rozgrywki koszykówki zakończyły I sem. nauki. 
Chłopcy zajęli I m w powiatowych zawodach uzyskując awans 
na zawody rejonowe odbywające się w ZS nr 2 w Płocku, gdzie 
zdobyli brąz. W halowym powiatowym turnieju piłki nożnej dru-
żyna z „dwójki” zdobyła I m.

Dzień Otwarty – 01.02.2014 r.

Tego dnia kolejny raz nasza szkoła gościła najmłodszych 
mieszkańców naszego miasta wraz z rodzicami. Myszka Miki 
zapraszała milusińskich na salę salę teatralną, gdzie wszystkich 
przybyłych powitała dyrektor p. Hanna Kurta. Pierwszym punk-
tem imprezy był wirtualny spacer po naszej szkole, recytator-
skie, wokalne i taneczne popisy naszych uczniów oraz konkursy 
dla przedszkolaków. Na świetlicy maluchy grały w gry planszo-
we. W klasach brały udział w zajęciach plastycznych i malowa-
niu twarzy. Korzystały z tablicy interaktywnej i instrumentów 
muzycznych. Wzięły udział w pląsach zuchowych, zajęciach 
teatralnych i odwiedziły bibliotekę szkolną. Na hali sportowej 
pokonywały tor przeszkód, a na sali lustrzanej bawiły się chu-
stą animacyjną. Skorzystały również z wyposażenia „Radosnej 
Szkoły”. Ogromną frajdą było również samodzielne przygotowa-
nie „uśmiechniętych”, kolorowych kanapek w stołówce szkolnej. 
Na zakończenie pobytu w naszej szkole na wszystkie maluchy 
czekała słodka niespodzianka.

Młodzieżowy Sportowiec Roku 2013

8 lutego 2014 roku w Centrum Kultury i Sztuki, odbyła 
się uroczystość podsumowania Plebiscytu „Sportowiec Roku 
2013. Jesteśmy dumni, że wśród grona laureatów było dwoje 
naszych uczniów. W kategorii męskiej pierwsze miejsce zajął 
świetny biegacz, koszykarz i szczypiornista Zbigniew Stocki 
(6a), natomiast w kategorii żeńskiej II miejsce zdobyła nie-
zrównana pływaczka Julia Bartnicka (5b). Gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

Konkurs na logo Powiatowego Domu 
Dzieci w Szczutowie

Uczennica klasy IIC, Oliwia Kopycińska zajęła II miejsce 
w konkursie na logo Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie. 
Praca Oliwii będzie wykorzystana jako logo dla powstającego 
przy PDD Stowarzyszenia „Podaruj Promyk”. Gratulujemy Oli-
wii i życzymy kolejnych sukcesów.

„Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo”

Tak brzmiało hasło tegorocznego Dnia Profilaktyki, które-
go koordynatorem była p. pedagog Grażyna Pyszyńska. Głos 
zabrali zaproszeni goście.: panie kuratorki-aplikantki, Beata 
Bromka i Agata Ptak, komendant Straży Miejskiej pan Jaro-
sław Krydziński, dzielnicowy pan Mariusz Pawłowski oraz 
szkolna pielęgniarka p. Helena Markowska. Były wiersze, 
piosenki oraz konkurs plastyczny. Działania profilaktyczne 
związane z bezpieczeństwem poprzedziło przeprowadzenie an-
kiety pt. „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń” skierowa-
na do uczniów i rodziców. Bardzo cieszy nas fakt, że według 
ankietowanych nasza szkoła jest bezpieczna. Zdecydowanie 
większość wie do kogo zwrócić się o pomoc i darzy dużym 
zaufaniem wychowawców.

Akcja „ZIMA 2014”

W ramach akcji uczniowie SP2 uczestniczyli w licznych 
zajęciach na terenie szkoły, a także w dwóch wycieczkach – 
do Torunia i Stróżewka. Pobyt w Toruniu zaczął się od wizyty 
na krytym lodowisku, gdzie pojedyncze osoby stawiały pierw-
sze kroki na łyżwach, zaś zdecydowana większość doskonaliła 
swe umiejętności. Po wyczerpującej jeździe na łyżwach przy-
szedł czas na posiłek i seanse filmowe w galerii Plaza. Młodsi 
wybrali obejrzeli „Rodzinkę nie z tej Ziemi”, a starsi „Zimową 
opowieść”. W ostatnim dniu ferii dzieci z klas drugich odwie-
dziły „Happy Park” w Stróżewku. Szaleństwom drugoklasi-
stów nie było końca!

Zespół Redakcyjny SP nr 2
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Z ŻYCIA TRÓJKI
Show „Odkrywamy talenty”

Już po raz szósty w szkole odbył się show „Odkrywamy ta-
lenty”. Konkurs zdolności artystycznych naszych uczniów na sta-
łe wpisał się do kalendarza szkolnych imprez.

22 i 23 stycznia 2014 roku uczniowie klas 0-I, II-III  
i IV-VI prezentowali swoje talenty i zdolności szerszej spo-
łeczności. Oprócz rówieśników i nauczycieli, na widowni 
zasiedli rodzice i dziadkowie naszych wychowanków. Publicz-
ność podziwiała i oklaskiwała wszystkich artystów, bo każdy 
z nich, pokonując lęk, a niekiedy i nieśmiałość, był na wła-
sną miarę zwycięzcą. Najbardziej podobały się popisy wokal-
ne i taneczne.

Podziwialiśmy uczniów w tańcu zespołowym, nowocze-
snym, jak również towarzyskim. Niektórzy z występujących za-
chwycali umiejętnością gry na instrumentach. Artyści, zapewne 
przy udziale rodziców i nauczycieli, zadbali również o sceniczne 
stroje, kostiumy i rekwizyty.

Dobrze, że w naszej szkole są uczniowie, którzy oprócz tego, 
że zostali obdarzeni zdolnościami, chętnie dzielą się z innymi. 
Mają marzenia i je realizują.

„Trójka” stwarza uczniom okazję, by mogli rozwijać to, 
co w nich jedyne i niepowtarzalne. Dzięki takim szkolnym im-
prezom uczniowie rozwijają pasje, bawią się, a swoją radością 
dzielą się z innymi.

Dzień Języka Ojczystego w „Trójce” 
objęty honorowym patronatem 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty

13 lutego 2014 r., w naszej szkole, uroczyście obcho-
dzono przypadający na 21 lutego Dzień Języka Ojczystego. 

Kolejną, trzecią już edycję, otworzyła dyrektor Szkoły –  
Grażyna Krawczyńska Grupa dziewcząt z koła teatralno- 
-recytatorskiego „Figielek” uświetniła obchody krótkim wy-
stępem artystycznym.

W tym roku mogli sprawdzić się uczniowie klas V i VI, 
którzy pod czujnym okiem językoznawców – uczniów klas VI 
rozwiązywali krzyżówki frazeologiczne, odgadywali przysło-
wia, dopisywali brakujące końcówki wyrazów oraz wybierali 
poprawne formy wyrazów. Przygotowano siedem punktów ję-
zykowych z mnóstwem ćwiczeń z zakresu fleksji, frazeologii 
czy ortografii. Była też miła rozrywka – gry językowe – Scrab-
ble czy Tabu. Uczniowie chętnie angażowali się w propono-
wane zadania.

Mamy nadzieję, że taki jeden dzień w roku jest doskonałą 
okazją do popularyzowania piękna mowy ojczystej, kultury ję-
zykowej oraz zachętą do pięknego wypowiadania się na co dzień. 
Oprócz tego to przecież dobra zabawa!

Dzień Otwarty Szkoły

Witamy w „Trójce” – pod takim właśnie hasłem odbył się 
8 lutego 2014 r. Dzień Otwarty Szkoły. Mali bohaterowie zja-
wili się tłumnie w towarzystwie rodziców, dziadków, starsze-
go rodzeństwa. Już przy drzwiach wejściowych czekały na nich 
pierwsze niespodzianki, tj. identyfikator z pluszowym misiem 
oraz piękny folder o szkole.

O godzinie 1000 dyrektor Grażyna Krawczyńska przywita-
ła gości, a szczególnie serdecznie zwróciła się do kandydatów 
na uczniów i ich rodziców.

Następnie zebrani obejrzeli prezentację multimedialną, dzię-
ki której mogli zapoznać się z historią placówki, ofertą szkoły, 
najważniejszymi uroczystościami i konkursami.
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Prowadząca podkreśliła wysoki poziom nauczania, o czym 
świadczą wyniki sprawdzianów klas III i VI. Pani dyrektor zwró-
ciła rodzicom uwagę na bazę, którą dysponuje szkoła.

W dalszej części spotkania wystąpili zwycięzcy show „Od-
krywamy talenty”, a także zespół Cheerleeders. Żywiołowe 
pokazy spowodowały, że główni bohaterowie poderwali się 
z krzesełek i zaczęli tańczyć.

Zupełnie odmienne przeżycia czekały na dzieci w dużej 
sali gimnastycznej. Zaproszono wszystkich do gier i zabaw 
ruchowych. Najciekawsza okazała się chusta animacyj-
na, którą można było machać, być na niej wożonym, ukryć  
się pod nią.

Przygotowano również stanowiska rzucania woreczkami 
do celu, rzucania piłką do kosza, skakania na ogromnych pił-
kach oraz zjeżdżalnie i tory przeszkód.

Gdyby uczestnikom zabrakło energii, mogli zjeść serwowane 
w stołówce gofry z cukrem, dżemem, bitą śmietaną i napić się 
wieloowocowego kompotu.

Na drugim piętrze każde dziecko mogło poczuć się przez 
chwilę jak w bajce, wchodząc do pałacu pełnego królewien i wró-
żek. Tam również znajdował się punkt, w którym wolontariusz-
ki malowały chętnym twarze oraz rozdawały kolorowe baloniki 
o różnorodnych, niezwykłych kształtach.

Można było oglądać wszystkie sale lekcyjne, pisać na tablicy 
interaktywnej, rysować, pograć w gry planszowe, pobawić się. 
Furorę zrobiła wata cukrowa.

ferie zimowe w „Trójce”

W tym roku szkolnym ferie zimowe rozpoczęły się najpóź-
niej, bo dopiero 15 lutego. Nasza szkoła zaproponowała różno-
rodne formy spędzania ferii w szkole.

Tegoroczne zimowiska miały charakter otwarty. Uczniowie 
zostali zapoznani z ofertą ferii i sami decydowali, kiedy i na jakie 
zajęcia przyjdą. Wszyscy nauczyciele, którzy pracowali z dzieć-
mi, przygotowali bardzo interesujące zajęcia.

Odbyły się dwie wycieczki: dla uczniów klas I-III – do Stró-
żewka, a dla uczniów klas IV-VI – do Torunia. W czasie tych wy-
cieczek dzieciaki świetnie się bawiły i wróciły bardzo zadowolone.

W szkole przygotowane były: zajęcia świetlicowe, sportowe, 
informatyczno-fotograficzne, a także warsztaty teatralne. Zorga-
nizowano również przygotowanie do egzaminu szóstoklasisty, 
które obejmowało język polski, matematykę i przyrodę.

Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dzieci bardzo chętnie ko-
rzystały z różnych form zajęć przygotowanych przez nauczycieli.

W czasie ferii odbyły się również spotkania z przedstawi-
cielami: Policji, Straży Pożarnej oraz Sanepidu. Pracownicy 
w/w instytucji bardzo ciekawie poprowadzili zajęcia na temat 
bezpieczeństwa w czasie spędzania czasu wolnego, zagrożeń spo-
wodowanych przez nieuwagę dzieci oraz zdrowego stylu życia.

Dyrektor SP3
mgr Grażyna Krawczyńska

Z ŻYCIA GIMNAZJUM MIEJSKIEGO
Sukcesy w konkursach

W Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu, 6 lutego, odbyło się uro-
czyste rozstrzygnięcie IV powiatowego konkursu „Zagrożenia 
w Sieci”. Spośród 51 prac, jakie wpłynęły z całego powiatu, na-
sza szkoła zdobyła odpowiednio: 
• I miejsce – Monika Kucharska i Majka Zimnawoda kl. IIIB,
• II miejsce – Katarzyna Pleśniak i Aleksandra Giżyńska kl. IB,
• wyróżnienia: Katarzyna Woźniak, Marta Grabowska kl. IID 

i Anna Poleszczuk kl. IB.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplo-

my, a osoby nagrodzone nagrody rzeczowe. Opiekunem uczniów 
była Marta Turalska.

6 lutego 2014 roku odbył się II etap XIII edycji Szkolne-
go Konkursu na temat HIV i AIDS dla klas II, w którym wzię-
ły udział klasy IIa, IIb, IIc oraz IIf. Uczniowie zakwalifikowani 
do finału konkursu zostali wyłonieni w I etapie, który odbył się 
w grudniu 2013 r. i polegał na rozwiązaniu testu. Cztery kla-
sy z najwyższym wynikiem przeszły do etapu II, który odbył 
się na sali gimnastycznej i miał formę rambitu. Delegacje klas 
odpowiadały na pytania z zakresu HIV i AIDS, rozwiązywały 
krzyżówkę związaną bezpośrednio z tematyką konkursu, pre-
zentowały swoje umiejętności aktorskie, odgrywając scenki. Za-
daniem klas było także przygotowanie plakatu o tematyce HIV 
i AIDS. Wiedzę uczestników oceniała komisja w składzie: Prze-
wodnicząca komisji – Teresa Malinowska (Sanepid), Danuta 
Peda (PCK), Małgorzata Szałecka (pielęgniarka szkolna) oraz 
wicedyrektor gimnazjum Dorota Cendrowska.
Wyniki konkursu:
• I miejsce – klasa IIf (opiekun Anna Kopycińska),
• II miejsce – klasa IIb (opiekun Bożena Watemborska),
• III miejsce – klasa IIc (opiekun Bożena Watemborska).

Nagrody dla uczestników ufundowała Rada Rodziców. Kon-
kurs przygotowały i przeprowadziły nauczycielki biologii Boże-
na Watemborska i Anna Kopycińska.

Anna Kopycińska 

Z okazji obchodów sześćdziesiątej rocznicy śmierci Juliana 
Tuwima, w sto lat od jego poetyckiego debiutu i finału Roku Ju-
liana Tuwima uznanego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zespół Szkół Katolickich w Sikorzu 2 grudnia 2013 roku zorga-
nizował konkurs pt. „Niegdyś Piwnickich rodzina gościła tu Ju-
liana Tuwima…”

Celem konkursu było rozbudzenie i utrwalenie zaintereso-
wań czytelnictwem, pogłębienie znajomości biografii i dorobku 
artystycznego Juliana Tuwima. W konkursie wiedzowym, doty-
czącym życia i twórczości poety wzięła udział Aleksandra Ka-
sprzak z klasy 3C i zajęła II miejsce, opiekunem uczennicy jest 
Dorota Cendrowska. 
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Konkurs miał zasięg rejonowy, wzięło w nim udział kilka-
naście gimnazjów w kategoriach: konkurs poezji śpiewanej i re-
cytowanej; prezentacja multimedialna oraz konkurs wiedzowy.

Dorota Cendrowska

Najważniejsze szkolne wydarzenia

W ramach Szkolnego Dnia Profilaktycznego 30 i 31 stycznia 
2014 roku, rodzice uczniów klas I, II i III z dużym zainteresowa-
niem obejrzeli spektakl edukacyjno – profilaktyczny pt. „Dzwo-
nek”, podejmujący problem braku porozumienia w rodzinie 
i konsekwencje z tego wynikające – uzależnienia wśród dzieci 
i młodzieży. Maciek, główny bohater spektaklu – uczeń gimna-
zjum, piszący wiersze, nie radził sobie z nauką. Nie mógł liczyć 
na pomoc zapracowanych i zestresowanych rodziców, uwikła-
nych w problemy świata dorosłych. Osamotnionemu nastolat-
kowi pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z nauką 
zaoferowali dealerzy narkotyków. Czy Maciek z niej skorzy-
stał? Jakiego wyboru dokonał? A może pomoc nadeszła w naj-
mniej oczekiwanym momencie? Czy konkurs literacki, na który 
gimnazjalista wysłał jeden ze swoich wierszy, okazał się szan-
są na odbudowanie dobrych relacji w rodzinie? Na te pytania 
zgromadzeni w sali gimnastycznej rodzice znaleźli odpowie-
dzi w optymistycznym i pełnym nadziei zakończeniu spektaklu. 
Spektakl został zrealizowany w ramach ogólnopolskiego progra-
mu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.

Małgorzata Murawska

Wielki finał, podsumowanie konkursu i konferencja pod 
nazwą „Co dalej ze mną – pyta woda?” odbyły się w piątek,  
12 grudnia 2013 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego 
w Płocku. W spotkaniu wzięły udział J. Marlęga i E. Paciuszkie-
wicz, które kierowały projektem na terenie szkoły.

Celem całego projektu było podniesienie wiedzy społe-
czeństwa oraz zaktywizowanie różnych grup społecznych 
wokół tematu ochrony wód i racjonalnego gospodarowania za-
sobami wodnymi. Podczas realizacji projektu tematyką ochro-
ny środowiska i wody zajmowali się nauczyciele i uczniowie 
naszej szkoły.

W czasie podsumowania odebraliśmy cenne nagrody: waliz-
kę ekobadacza, notesy, kalendarze. Gimnazjum Miejskie im. Mi-
kołaja Kopernika w Sierpcu otrzymało tytuł „Przyjaciela wody”.

Joanna Marlęga, Edyta Paciuszkiewicz

W Gimnazjum Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu 
14 lutego po raz pierwszy odbył się Dzień Języka Angielskie-
go. Z okazji tego wydarzenia uczniowie mogli zobaczyć pre-
zentacje multimedialne oraz uzyskać informacje z biur podróży 
o krajach anglojęzycznych. Wszystkie wiadomości były przed-
stawione w przystępny, ciekawy i humorystyczny sposób. Or-
ganizatorzy zapewnili nie tylko doznania wizualne, ale także 
słuchowe, można było usłyszeć m.in. hymny oraz piosenki The 
Beatles. Po przedstawieniu odbył się konkurs, w którym wzięły 
udział 3-osobowe zespoły reprezentujące każdą klasę. Konkuren-
cje dotyczyły wiedzy o krajach anglojęzycznych. Jury wręczyło 
zespołom słodkie upominki. Uczniowie naszej szkoły podczas 
dużej przerwy zostali poczęstowani słodkimi specjałami podawa-
nymi w Wielkiej Brytanii. Hostessy rozdały każdej klasie gazetkę 
pt. „Cool”, w której można przeczytać o krajach anglojęzycz-
nych czy typowy angielski humor. Na korytarzu naszej szkoły 

można było podziwiać wystawę prac na temat Wielkiej Bryta-
nii i krajów anglojęzycznych. Plakaty wykonali uczniowie na-
szej szkoły. Pomysłodawcą i koordynatorem imprezy była Edyta 
Paciuszkiewicz.

Grupa charytatywna „Anielskie Serce”, wraz z liczną grupą 
przyjaciół z Gimnazjum Miejskiego, w styczniu odwiedziła DPS 
W Szczutowie. Celem tego wyjazdu było złożenie życzeń i prze-
kazanie 230 książek do tamtejszej biblioteki. Atrakcję spotkania 
stanowiły Jasełka przygotowane przez uczniów Naszej Szkoły 
pod opieką Marzanny Jabłońskiej i Aleksandry Dołasińskiej. Ca-
łość spotkania z seniorami wzbogaciły piękne róże przygotowane 
przez Elżbietę Gąsiorowską oraz unikatowe zakładki, które wy-
konała Aleksandra Dołasińska.

Atrakcyjne ferie

25 lutego 2014 r. 44-osobowa grupa uczniów naszej szkoły 
wybrała się na wycieczkę do Torunia. Gimnazjaliści w ramach 
akcji „Zima w Mieście 2014” mogli doskonalić technikę jaz-
dy na łyżwach, na krytym lodowisku. Nieobce im były piruety 
oraz jazda przekładanką, ponieważ nie była to pierwsza, feryjna 
wycieczka z tą atrakcją. Po tym wysiłku fizycznym uczniowie 
spożyli posiłek, aby mieć siłę na kolejną atrakcję – grę w kręgle 
w Fantasy Park. Ostatnim punktem wyjazdu było obejrzenie fil-
mu pt.: „Masz talent”. Bardzo zmęczeni, ale usatysfakcjonowani 
i zadowoleni wróciliśmy do Sierpca.

Małgorzata Narodzonek 

W dniu 18 lutego 2014 roku nauczyciele Gimnazjum Miej-
skiego (Marta Duda, Alina Dumowska, Joanna Chylińska, Anna 
Makowska i Waldemar Frydrychowicz) zorganizowali wyjazd 
do Warszawy dla 43 uczniów naszej szkoły.

Celem głównym atrakcji była wizyta na Stadionie Narodo-
wym, gdzie pod hasłem Zimowy Narodowy uczniowie mie-
li możliwość doskonalenia swoich umiejętności łyżwiarskich. 
Dodatkowym punktem programu było wejście na taras wido-
kowy, z którego młodzież podziwiała panoramę Stadionu Na-
rodowego. Uczniowie spróbowali także swoich sił w bowlingu 
w warszawskim kompleksie Spin City. Gimnazjaliści mogli tak-
że podziwiać architekturę stolicy, zarówno historyczną jak rów-
nież nowoczesną.

Zespół Redakcyjny Gimnazjum Miejskiego
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WIELKI SUKCES TOMASZA KOWALSKIEGO.  
KSIĄŻKA „W SIERPCU ZA CARA” 

SIERPECKIM BESTSELLEREM!  
SPOTKANIE AUTORSKIE – 5.12.2013 r.

Na tę publikację czekało bardzo wielu sierpczan. O tym, że po-
wstaje wiedzieliśmy niemal od roku, kiedy to prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej wystąpił z apelem o przekazywanie 
1% podatku na wsparcie jej wydania. Zainte resowanie potęgo-
wał fakt, że tematyka książki nie była dotąd podejmowana w żad-
nym wydawnictwie oraz to, że jej autorem jest młody i niezwykle  
utalentowany badacz lokalnych dziejów – Tomasz Kowalski.

„W Sierpcu za cara: śladami rosyjskiego garnizonu” swoją 
premierę miała w czwartkowe popołudnie 5 grudnia w Czytelni 
Biblioteki Miejskiej. O wielkim szacunku do Autora świadczył 
tłum gości. Zainte resowani, z powodu braku miejsc siedzących, 
gotowi byli stać przez oficjalną część promocji, byle tylko na ko-
niec móc kupić książkę i otrzymać autograf wraz z dedykacją.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor Biblioteki, Maria Wiśniewska, 
która poprosiła o chwilę ciszy dla uczczenia pamięci o zmarłym 
niedawno wieloletnim dyrektorze Biblioteki Miejskiej w Sierp-
cu, Janie Burakowskim. Dodała też, że Jan Burakowski, inicjator 
wydawania w Sierpcu książek, byłby dumny, widząc taki tłum 
sierpczan zainte resowanych nową publikacją. Chwilę później ci-
szę w Czytelni wypełniły dźwięki marszowej melodii. Jak się 
później okazało, był to marsz Huzarów Ukraińskich „Nasza Sła-
wa” – utwór, który określić można mianem pierwszej znanej me-
lodii, integralnie związanej z dziejami Sierpca.

W dalszej części spotkania głos zabrał wydawca książki, 
prezes TPZS, Zdzisław Dumowski. Nakreślił jej tematykę, za-
znaczając, że zawiera ona bezstronny opis ważnych dla miasta 
zdarzeń, bez ideologicznych podtekstów. Prezes zaznaczył też, 
że była to najbardziej skomplikowana pod względem edytorskim 
publikacja Towarzystwa. Wystąpienie było też okazją do podzię-
kowania wszystkim, którzy wsparli wydanie kosztownej publi-
kacji, a więc zarówno instytucjom, jak i sponsorom prywatnym 
oraz osobom, które przekazały na realizację zadania swój 1% po-
datku dochodowego za rok 2012 r. i wyraziły zgodę w deklaracji 
PIT na ujawnienie danych.

Dalsza część spotkania autorskiego stała się polem dialogu 
między Tomaszem Kowalskim a pracownicą Biblioteki Mag-
daleną Staniszewską. Młody Autor, który kilka dni temu skoń-
czył 22 lata, choć na co dzień jest bardzo zajętym magistrantem 
konse rwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, nieustan-
nie zaskakuje swoją aktywnością na polu odkrywania lokalnej 
historii – publikuje liczne artykuły, realizuje filmy dokumental-
ne, prowadzi docenianą i chętnie odwiedzaną stronę internetową 
o historii miasta – Stary Sierpc, zajmuje się ratowaniem lokal-
nego dziedzictwa kulturowego (odnowił do tej pory wraz z ko-
legami z grupy „Ultima Thule” trzy zdewastowane cmentarze 
ewangelickie ziemi sierpeckiej). Promowana książka to już jego 
czwarte dzieło.

Smykałkę badacza i miłośnika dziejów naszego miasta za-
szczepiła w nim ukochana Babcia, która od dzieciństwa opowia-
dała mu ciekawe sierpeckie historie. Jako nastolatek pogłębiał 
zainte resowania czytając wydawnictwa, które regularnie znaj-
dował w sierpeckiej Bibliotece. Zapamiętał też moment, gdy 
sierpeckie „skarby”, w postaci archiwalnych artykułów, doku-
mentów życia społecznego i trudno dostępnych publikacji otwo-
rzyła przed nim biblioteczna Czytelnia.

Pytania do Autora w dużej mierze dotyczyły treści książki. 
Trafiła ona na promocję bezpośrednio z drukarni, dlatego opo-
wieść o zawartości, stanowiła zachętę do dalszego jej zgłębienia. 
Tomasz Kowalski opowiadał o miejscach w Sierpcu związanych 
z obecnością Rosjan – o istniejących przed laty trzech kom-
pleksach koszar (ul. Piastowska, Płocka i Białobłocka – współ-
cześnie Mickiewicza), o cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy 
(obecnie gmach sądu), o cmentarzu garnizonowym, lazarecie, 
pułkowej łaźni, ujeżdżalni koni, przycerkiewnym parku i wie-
lu innych. Mówił też o ważnych dla historii miasta postaciach, 
o szeregu burmistrzów, których nazwiska i życiorysy udało mu 
się odtworzyć.

Jedno z pytań dotyczyło też poszukiwania źródeł i tu, jak 
się okazało, Autor wykazał się szczególną starannością – oprócz 
spenetrowania Archiwów w Płocku i Włocławku oraz licznych 
bibliotek naukowych, dokonał też kwerend w Centralnym Pań-
stwowym Archiwum Filmu, Fotografii i Fonografii w Sankt 
Petersburgu, a dzięki pomocy przyjaciół z Rosji dotarł do mate-
riałów o Sierpcu zgromadzonych w Rosyjskim Archiwum Pań-
stwowym Wojskowo-Historycznym w Moskwie. Nie zabrakło 
też licznych ciekawostek i anegdot dotyczących znanych z hi-
storii sierpeckich postaci czy na przykład opowieści o istnieją-
cym przed laty w Sierpcu folwarku „Grzymały”, znajdującym się 
na nazywanym tak do dziś osiedlu Grzymały.

Trzeba podkreślić, że Tomasz Kowalski, aby móc napisać 
książkę, nauczył się podstaw języka rosyjskiego.

Na spotkanie autorskie przybyło wielu zacnych gości, wśród 
których, oprócz sierpczan i koleżanek ze studiów Tomasza, zna-
leźli się członkowie płockiego Stowarzyszenia Tradytor i re-
dakcja periodyku Muzeum Mazowieckiego w Płocku „Nasze 
Korzenie”. Ogromną niespodzianką dla Tomasza Kowalskie-
go i wyrazem szacunku do jego pracy była obecność Aleksan-
dra Sosny – wiceprezydenta Białegostoku i osobistego doradcy 
prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw prawosła-
wia i mniejszości białoruskiej w Polsce, kolekcjonera starych 
pocztówek przedstawiających prawosławne cerkwie, który 
bezinte resownie pomagał młodemu sierpczaninowi w żmud-
nych tłumaczeniach z języka rosyjskiego starych dokumentów. 
Aleksander Sosna w pięknych słowach zwrócił się do Autora, 

Promocja w mBP. 
Fot. Ewa Karolewska
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Bardzo liczny udział dzieci w wieku od 2 do 15 lat (169 osób) 
w zajęciach świadczy o tym, że starożytne cywilizacje wciąż in-
spirują i zachwycają swoją historią i wynalazkami, a biblioteka jest 
przyjaznym miejscem na rozwijanie swoich pasji. Nikt z uczestni-
ków się nie nudził, ponieważ zajęcia były bardzo różnorodne i cie-
kawe. Nie zabrakło słodyczy i orzeźwiających napojów. Kontakt 
z książką i wesoła zabawa z rówieśnikami to jeden z najlepszych 
sposobów na spędzenie wolnego czasu oraz okazja na nawiązanie 
nowych przyjaźni.

Ferie w Bibliotece przygotowały:
Ewa Tabisz i Aldona Ziółek

bardzo potrzebuje osób takich, jak Tomasz Kowalski – młodych, 
niebojących się pracy, działania, pełnych pomysłów, otwartych 
na współpracę. Sierpczanin w wieku 22 lat ma osiągnięcia, na któ-
re inni muszą pracować latami, a swoimi kolejnymi artykułami czy 
filmami o historii miasta inspiruje i pobudza do działania innych, 
którzy także zaczynają o tym pisać lub w inny sposób interesować 
się tematem. Tomasz dla naszego miasta zrobił już bardzo wiele, 
a co ono może mu teraz zaoferować? Szkoda by było, gdyby z bra-
ku perspektyw musiał szukać pracy w innej części Polski.

Książkę Tomasza Kowalskiego „W Sierpcu za cara: śladami 
rosyjskiego garnizonu” nabyć można w Czytelni Biblioteki Miej-
skiej w promocyjnej cenie 40 złotych.

Magdalena Staniszewska

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

mówiąc „Tomaszu, ja pragnę dziś klęknąć przed Tobą, w wyrazie 
uznania dla Twojej ogromnej pracy, którą wykonałeś by utrwa-
lić ważny wycinek historii” oraz chwaląc publicznie jego zaan-
gażowanie i wielkie umiejętności. Zwrócił się też bezpośrednio 
do obecnego na spotkaniu burmistrza Sierpca – Marka Kośmi-
dra i wiceprze wodniczącego Rady Miejskiej Kazimierza Czer-
mińskiego o ufundowanie z kasy miasta specjalnego stypendium 
dla młodego Autora, by bez żadnych przeszkód mógł realizować 
pasje badawcze – ku zachowaniu i utrwalaniu wiedzy o Sierpcu 
dla przyszłych pokoleń.

Także sam burmistrz był pod ogromnym wrażeniem pracy 
Tomasza Kowalskiego. Powiedział mu, że jest z niego dumny. 
Gratulował też książki, mówiąc jednocześnie, że obok Księgi 
Pamięci sierpeckich Żydów, stanowi ona kolejny cenny materiał 
o jednej z narodowości zamie szkujących przed laty nasze miasto.

Tomasz skorzystał też z okazji, by podziękować wszystkim 
życzliwym osobom, które dzieliły się z nim swoimi archiwalnymi 
zdjęciami, dokumentami, wiedzą i wszelką pomocą oraz wydawcy, 
dzięki któremu książka ujrzała światło dzienne. O nieżyczliwych  
nie wspominał, choć i tacy zdarzyli się w toku pracy nad publikacją.

Podczas spotkania jeszcze wiele osób kierowało swoje słowa 
do Autora. Otrzymał on też szereg upominków, wśród których 
znalazła się pocztówka z 1910 r. z kolekcji Aleksandra Sosny.

Po oficjalnej części spotkania, Tomasz jeszcze bardzo długo 
wpisywał dedykacje z autografem dla kilkudzie siecioosobowej 
kolejki chętnych. W tym czasie można było też skosztować m.in. 
tortu w kształcie książki – prezentu dla Tomasza od jego Rodzi-
ców, którzy tego wieczoru czuli ogromną dumę z syna.

Wieczór autorski z udziałem młodego sierpeckiego regiona-
listy stał się dla wielu okazją ku refleksji o tym, że nasze miasto 

T. KowalsKi z wiceprezydenTem BiałegosToKu, aleKsandrem sosną.
Fot. Jacek Kowalski

Ferie 2014 w BiBliotece.
Fot. M. Staniszewska

STAROŻYTNY EGIPT  
W SAMYM ŚRODKU ZIMY

Tegoroczne ferie zimowe w Oddziale dla Dzieci Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Sierpcu upłynęły nadzwyczaj szybko. 
Zwabieni ciepłem pustynnych piasków, bogactwem faraońskich 
skarbów i tajemniczością hieroglifów, każdego dnia przenosili-
śmy się w czasie i przestrzeni do starożytnego Egiptu. Podróż 
w odległe wieki umożliwiła nam nasza wyobraźnia oraz liczne 
książki historyczne, opowiadania, albumy i inne publikacje do-
tyczące dawnych cywilizacji. Poznawaliśmy kulturę Egipcjan, 
ich sztukę, religię i życie codzienne. Podziwialiśmy piramidy, 
kunszt ściennych malowideł i hieroglifów. Aby bardziej zapo-
znać się ze sztuką Egipcjan wykonaliśmy piękne figurki piramid, 
skarabeuszy i kotów z masy solnej. Z papieru zrobiliśmy królew-
skie nakrycia głowy. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób budowa-
no piramidy, wytwarzano papirus, balsamowano zmarłych oraz 
dlaczego Nil był uważany za świętą rzekę. Sami spróbowaliśmy 
zrobić mumię. Dobrze się bawiliśmy podczas odszyfrowywa-
nia zakodowanych wyrazów, przy pomocy egipskiego alfabetu 
oraz pisania swoich imion na papirusie. Dużo radości sprawiło 
nam przygotowanie ciasteczek Sfinksa i sałatki faraońskiej. Wy-
konaliśmy też piękne bransolety Kleopatry. Wysłuchaliśmy cie-
kawych opowiadań pt. „Klątwa egipskich kotów” i „Egipcjanin 
Hapi”. Dodatkową atrakcją były liczne quizy, zagadki i zaba-
wy grupowe. Na zakończenie naszej dwutygodniowej podróży 
po starożytnym państwie faraonów, odbył się konkurs na najlep-
szego znawcę kultury starożytnych Egipcjan. Skarabeusz, Ho-
rus, Cheops, Nil, Giza, hieroglif, czy Anubis to pojęcia, które 
nie są nam już obce.
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Najnowszym, 13. tytułem wydanym przez Bi-
bliotekę Miejską w Sierpcu w ramach 
serii wydawniczej „Biblioteka Sier-
pecka” jest publikacja Magdaleny Sta-
niszewskiej „Sierpeckie szkolnictwo 
i oświata od XIV wieku do pierwszej po-
łowy XX wieku”.

W obszernej publikacji opisana zo-
stała historia sierpeckich szkół elemen-
tarnych – rządowych, parafialnych oraz 
prywatnych pensji, szkół średnich oraz 
ogólna sytuacja oświaty na terenie Sierpca, 
z uwzględnieniem instytucji i stowarzyszeń, 
które miały wpływ na kształcenie w mieście. 
Mowa jest także o edukacji dorosłych, pry-
watnych kompletach, tajnym nauczaniu i sier-
peckim elementarzu. Omówiono też tematykę 
szkolnictwa ewangelickich osadników żyjących 
w Sierpcu i okolicach od XVIII wieku, a także 
sierpeckich Żydów. Materiał o edukacji żydowskich mieszkań-
ców nie był do tej pory opisany w żadnej sierpeckiej publikacji 
książkowej.

Uzupełnienie materiałów o szkolnictwie stanowią 
biogramy nauczycieli, szczególnie tych, o których do tej 
pory nie wspominano w lokalnych publikacjach. Jest też 
rozdział „Varia”, w którym ciekawostka – historia pa-
miątkowej księgi, stworzonej w 1926 r. dla Ameryka-
nów przez uczniów i nauczycieli polskich szkół (także 
sierpeckich), dla wspólnego uczczenia 150. rocznicy 
niepodległości Stanów Zjednoczonych. Księga za-
chowała się w Bibliotece Kongresu Stanów Zjed-
noczonych. Drugi materiał w tym dziale to artykuł 
opisujący wystawę, prezentowaną w Bibliotece 
Miejskiej, która stała się dla Autorki inspiracją 
do napisania monografii sierpeckiego szkolnictwa.

Dopełnieniem słowa pisanego jest szereg ar-
chiwalnych zdjęć i dokumentów.

Autorka książki, Magdalena Staniszewska, 
jest sierpczanką, pracownicą Biblioteki Miej-

skiej w Sierpcu, regionalistką. Jest to już jej 3 publikacja 
książkowa związana z historią miasta.

Książka swoją premierę będzie miała w kwietniu. Zapraszamy.

MBP
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ZASŁUŻENI DLA SIERPECKIEGO 
HARCERSTWA – CZY DZIŚ  

O NICH PAMIĘTAMY?
PrOMOCJA WYDAWNICZA KSIĄŻKI  

HANNY KOWALSKIEJ W BIBLIOTECE 
MIEJSKIEJ – 27.02.2014 R.

ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA
„SIERPECKIE SZKOLNICTWO I OŚWIATA  
OD XIV WIEKU DO PIERWSZEJ POŁOWY  

XX WIEKU” MAGDALENY STANISZEWSKIEJ

„Zasłużeni dla sierpeckiego harcerstwa – Czy dziś o nich 
pamiętamy?” To retoryczne pytanie zadała w swojej najnow-
szej publikacji Hanna Kowalska – symbol sierpeckiego har-
cerstwa, niestrudzona kronikarka życia harcerskiego. Książka 
swoją premierę miała w czwartkowe popołudnie 27 lutego 
w Czytelni Biblioteki Miejskiej, gdzie tradycyjnie już zebrało 
się liczne grono sympatyków lokalnych wydawnictw a tak-
że wielu harcerzy, instruktorów i działaczy Związku Harcer-
stwa Polskiego.

Spotkanie autorskie rozpoczęło się od pięknego występu 
słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Sa-
morządowych w Rościszewie oraz ucznia Szkoły Podstawowej 
nr 2, przygotowanych pod fachowym okiem Renaty Domań-
skiej. Piosenki śpiewane przez młodych wykonawców – „Świe-
cie nasz”, „Dopóki ziemia kręci się”, „Łatwopalni”, nawiązywały 
do tematyki spotkania promocyjnego, któremu przyświecała idea 
przypomnienia ważnych dla sierpeckiego harcerstwa postaci, 
tych, którzy odeszli na wieczną wartę.

Wieczór promocyjny zaszczycili swoją obecnością licz-
ni sierpczanie, a także goście spoza miasta – dyrektor Książ-
nicy Płockiej i instruktorka harcerstwa, Joanna Banasiak oraz 

Przewodniczący Kręgu Instruktorskie go, reprezentujący płocki 
Hufiec ZHP – Andrzej Markowski.

Dotychczasowy, bogaty dorobek książkowy Autorki, liczący 
aż 6 publikacji zwartych, przybliżyła gościom prowadząca spo-
tkanie Magdalena Staniszewska. W dalszej jego części Hanna Ko-
walska, zachęcana pytaniami prowadzącej, opowiadała o swojej 
pracy nad książką, o postaciach, których życiorysy zdecydowała 
się przedstawić, czasookresach, w których poszczególni działacze 
udzielali się na niwie pracy z młodzieżą, krzewiąc harcerskie idee.

Hanna Kowalska to jedna z najaktywnie jszych sierpeckich 
harcerek, mogąca poszczycić się ponad pięćdzie sięcioletnią 
aktywną służbą zuchom, harcerzom i instruktorom. Przeszła 
solidną drogę harcerską pełniąc szereg funkcji, łącznie z pia-
stowaniem przez 16 lat społecznej funkcji Komendantki Hufca 
Sierpc. To bogate doświadczenie pozwoliło jej dokonać swego 
rodzaju podsumowania tych kilku dekad sierpeckiego harcer-
stwa, w których aktywnie uczestniczyła i wniosła swój nieoce-
niony wkład pracy pedagogicznej.

Choć Hanna Kowalska firmuje publikację swoim nazwiskiem, 
jednak przy jej powstaniu pracowało także kilka innych osób, 
którym Autorka wręczyła książki z osobistą dedykacją. Była też 
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okazja, by wyrazić wdzięczność sponsorom, bez których wspar-
cia finansowego, publikacja nie powstałaby. Uczynił to prezes 
Kręgu Przyjaciół Sierpeckiego Harcerstwa, Zenon Kupniewski.

Niebywała aktywność Hanny Kowalskiej to swego rodzaju 
fenomen – przez 13 lat napisała 6 książek, czynnie uczestniczy 
w sierpeckim życiu kulturalnym, nadal służy swoim wsparciem 
instruktorom Hufca Sierpc, ale podąża też z duchem czasu i jak 
przystało na nowoczesną kobietę, doskonale posługuje się kom-
puterem (samodzielnie sporządziła elektroniczną wersję swojej 
książki), buszuje po Internecie, korzystając z jego rozmaitych 
udogodnień i możliwości kontaktów z niemal całym światem.

Pani Hanna usłyszała od swoich gości szereg ciepłych słów. 
Tradycją wieczorów autorskich jest też moment podpisywania 
książki, co Autorka uczyniła z wielką gracją.

Promocja książki przypadła w Tłusty Czwartek, dlatego go-
ście zaproszeni zostali na słodki poczęstunek, przygotowany 
przez Hufiec ZHP w Sierpcu.

Publikacja „Zasłużeni dla sierpeckiego harcerstwa: czy dziś 
o nich pamiętamy?” zawiera 30 biogramów harcerskich działaczy, 
od okresu międzywoje nnego, po czasy współczesne. Każda z osób 
reprezentuje konkretny etap czasowy, omówiony przez Autorkę. 
Jest to okres międzywojenny, lata 1945-1949, czasy po 1956 r., 
lata 90. i pierwsze dekady XXI wieku. Autorka poprzez przybli-
żenie życia i pracy przedstawionych osób, pragnie zwrócić uwagę 

młodego pokolenia na to, jak ważna jest potrzeba refleksji, pielę-
gnowanie wspomnień oraz ukierunkować na obowiązek zapalenia 
symbolicznego znicza na grobie zmarłych. Za sprawą książki o ży-
ciu i pracy wielu harcerskich działaczy dowiedzą się przyszłe po-
kolenia sierpczan. Teksty uzupełniają liczne fotografie oraz szkice 
cmentarzy z zaznaczonymi miejscami pochówku.

Magdalena Staniszewska
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Spotkanie autorSkie z Hanną kowalSką  
prowadziła Magdalena StaniSzewSka.

Fot. Ewa Karolewska

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI 
POZOSTAŁE WYDARZENIA W TELEGRAfICZNYM SKRÓCIE

Warsztaty plastyczne z Wojciechem 
Witkowskim

W minionym kwartale odbyły się trzy kolejne spotkania 
z sierpeckim artystą Wojciechem Witkowskim, w ramach cyklu 
bezpłatnych warsztatów malarskich. Sierpczanin uczył m.in. 
sztuki malowania pastelami, natomiast na dwóch kolejnych 
kursach młodzież miała za zadanie stworzenie zimowego pej-
zażu. Pan Wojciech jest wielką podporą dla początkujących 
plastyków i z wielką cierpliwością, humorem i życzliwością 
udziela szeregu praktycznych rad i wskazówek. Warsztaty 
cieszą się dużym zainteresowaniem naszych młodych czytel-
ników, dlatego cykl będzie kontynuowany. Serdecznie zapra-
szamy wszystkich chętnych.

Kolejne spotkania Młodzieżowego Dys-
kusyjnego Klubu Książki

20 grudnia 2013 r., 10 stycznia i 7 lutego 2014 r. odby-
ły się kolejne spotkania MDKK. Z racji okresu świątecz-
nego, Klubowicze rozmawiali o tradycjach świątecznych 
w innych krajach, literaturze dotyczącej Świąt Bożego Na-
rodzenia a podczas spotkań w nowym roku na temat książek, 
których lektura zmieniła coś w naszym myśleniu, czy postę-
powaniu. W lutym tematem klubowych rozważań literackich 
było zdanie: „Nigdy nie wiadomo jak przypadkowo spotka-
ny człowiek, czy nieprzewidziane zdarzenie może odmienić  
nasze życie”.

Program „Z Książką Za Pan Brat”

W wigilijny wieczór, 24 grudnia 2013 r. widzowie 
TV Sierpc obejrzeć mogli świąteczne wydanie programu 

„Z Książką Za Pan Brat”, w którym znalazły się propozycje 
książkowe na pierwsze dni nowego roku. W pierwszym w no-
wym roku odcinku programu widzowie mieli okazję poznać 
najnowsze tytuły powieści polskich i zagranicznych, biogra-
fii i książek z literatury faktu. Prowadząca program, Magda-
lena Staniszewska, przypomniała też sierpeckie wydawnictwa 
2013 roku. Program „ZKZPB” oglądać można na antenie  
TV Sierpc oraz w Internecie, poprzez stronę Biblioteki Miej-
skiej lub lokalnej telewizji.

Audiobooki w naszych zbiorach – 
wypożycz już dziś!

Audiobooki, czyli książki nagrane na krążek CD – do słucha-
nia w domu, w aucie, na spacerze, to najnowsza oferta Biblioteki 
Miejskiej. Każdego miesiąca kupujemy nowe tytuły i zachęcamy 
do skorzystania z bogatej oferty. Audiobooki wypożyczyć można 
na I piętrze Biblioteki, w Czytelni.

Biblioteka poszukuje pamiątek 
sierpczan związanych z osobą 
papieża Jana Pawła II

W związku z planowaną wystawą w ramach obchodów Roku 
Jana Pawła II w Sierpcu, Miejska Biblioteka Publiczna zwraca się 
z prośbą do mieszkańców Sierpca o podzielenie się pamiątkami 
związanymi z osobą papieża Jana Pawła II (pamiątki z audiencji, 
pielgrzymek (w tym pielgrzymki do Płocka), proporczyki, flagi, 
monety, wszelkie okolicznościowe przedmioty związane z osobą 
Papieża). Chętnie wysłuchamy też Państwa wspomnień związa-
nych z Janem Pawłem II. Każdy przekazany Bibliotece na czas 
trwania wystawy dokument czy eksponat będzie zwracany wła-
ścicielowi po zakończeniu ekspozycji (październik 2014 r.).
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Warsztaty z W. WitkoWskim
Fot. Aldona Ziółek

Przekazując swoje wspomnienia i pamiątki, 
staną się jednocześnie Państwo współtwórcami 
ekspozycji, którą oglądać będzie można od po-
czątku kwietnia 2014 r. w Czytelni Biblioteki  
Miejskiej (I piętro).

Odwiedź naszą stronę  
w Internecie: www.mbp.sierpc.pl

Zapraszamy na naszą stronę internetową, 
na której szczegółowe relacje z wydarzeń, zapo-
wiedzi imprez, omówienia nowości książkowych, 
programy telewizyjne realizowane w Bibliotece, 
katalog elektroniczny księgozbioru i sierpcianów, 
mnóstwo zdjęć i wiele innych.

Magdalena Staniszewska

MIEJSKI�O RODEK�POMOCY SPO ECZNEJŚ Ł
ul. Świętokrzyska�12,�09-200�Sierpc

Telefon�(24)�275�46�44,�e-mail:�mops_sierpc@poczta.onet.pl

Projekt�systemowy�realizowny�jest�przez
Miejski�Ośrodek�Pomocy�Społecznej�w�Sierpcu

"AKTYWNIE W SIERPCU"

współfinansowany�ze środków�Unii�Europejskiej
-�Europejskiego�Funduszu�Społecznego

w�ramach�Programu�Operacyjnego�Kapitał Ludzki

Miejski�Ośrodek�Pomocy�Społecznej�w�Sierpcu�w�okresie�od�stycznia�do�września�2014�roku
realizuje�projekt�systemowy „Aktywnie�w�Sierpcu” współfinansowany�ze środków�Unii�Europejskiej�-

Europejskiego�Funduszu�Społecznego�w�ramach�Programu�Operacyjnego�Kapitał Ludzki.
Poddziałanie�7.1.1 „Rozwój�i�upowszechnianie�aktywnej�integracji�przez�ośrodki�pomocy�społecznej”

Projekt�skierowany�jest�do:

• osób�zamieszkujących�na�terenie�miasta�Sierpca
• osób�zagrożonych�wykluczeniem�społecznym
• osób�w�wieku�aktywności�zawodowej�(15-54�r.ż.)
• osób�korzystających�ze świadczeń pomocy�społecznej
• osób�bezrobotnych

Działania�przewidziane�w�projekcie:

• Aktywna�integracja
-�trening�kompetencji�i�umiejętności�społecznych
-�trening�kompetencji życiowych

-�instrument�aktywizacji�edukacyjnej�-�przeprowadzenie�trzech�kursów�zawodowych�tj.
kurs�kucharza,�sprzedawca�z�obsługą kas�fiskalnych,�wózki�widłowe

• Praca�socjalna
-�kontrakty�socjalne

UDZIAŁ W�PROJEKCIE�JEST�BEZPŁATNY

-�trening�pracy
-�trening�kompetencji�rodzicielskich

-�instrument�aktywizacji�edukacyjnej�-�skierowanie�i�sfinansowanie�zajęć szkolnych
prowadzących�do�uzupełnienia�wykształcenia

• Zasiłki�i�pomoc�w�naturze

• Działanie�o�charakterze środowiskowym
-�wyjazd�szkoleniowo�-�integracyjny

ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

Zespół Interdyscyplinarny w Sierp-
cu został powołany Zarządzeniem Bur-
mistrza Miasta Sierpca Nr 35/WSK/2012 
z dnia 17 maja 2012 roku. W jego skład 
weszli przedstawiciele Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Sierpcu, Miej-
skiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Policji, kuratorów zawo-
dowych, oświaty, ochrony zdrowia. Za-
daniem Zespołu Interdyscyplinarnego 
jest integrowanie i koordynowanie dzia-
łań podmiotów i specjalistów działają-
cych na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie.

Zespół może powoływać grupy robocze 
w celu rozwiązywania problemów związa-
nych z wystąpieniem przemocy w rodzinie 
w indywidualnych przypadkach.

Od października 2013 roku w siedzi-
bie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 12, 
odbywały się warsztaty edukacyjne dla 
osób doznających przemocy w rodzinie. 
Zajęcia odbywają się regularnie, raz w ty-
godniu po 2 godziny. Ich realizatorami 
są psycholog oraz prawnik, którzy wyko-
rzystywali takie metody jak: terapia skon-
centrowana na rozwiązaniach, rozmowa 
grupowa, indywidualna, elementy psycho-
dramy, relaksacja z elementami muzykote-
rapii. Z zajęć skorzystało 9 osób.

Zgłoszenia dot. przemocy w rodzi-
nie można dokonać osobiście w siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Sierpcu, pokój nr 16 lub telefonicz-
nie pod nr 24/275 46 44 wew. 26 – osoba 
do kontaktu Pani Wiesława Kołodziejska.

Alina Olszewska
Dyrektor MOPS w Sierpcu
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W dniu 18 stycznia 2014 roku w CKiSz w Sierpcu miała 
miejsce zabawa choinkowa, organizowana dorocznie przez Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu oraz Caritas Parafii 
Farnej. W zabawie wzięło udział 250 dzieci, w tym 220 z mia-
sta Sierpca. Zebranych powitały gospodynie imprezy: Hanna 
Wiktor – Przewodnicząca Caritas oraz Alina Olszewska – Dy-
rektor MOPS w Sierpcu. Następnie głos zabrali kolejno: bur-
mistrz Marek Kośmider, ksiądz Dziekan Andrzej Więckowski 
oraz radny Rady Powiatu Mariusz Turalski, składając organiza-
torom podziękowania za włożona pracę, a uczestnikom życzenia 
wspaniałej zabawy. W organizację imprezy zaangażowali się pra-
cownicy MOPS, CKiSz oraz wolontariusze ze Szkolnego Koła 
Caritas przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2, prowadzonego 
przez Bogusławę Krajewską.

Zabawa dla dzieci rozpoczęła się od kolęd w wykonaniu ze-
społu Anastas, oraz części artystycznej przygotowanej przez 
CKiSz. Wystąpiły zespoły Iskry i Iskierki pod kierunkiem Olgi 
Modrzejewskiej oraz wokaliści Kaja Domańska, Filip Kwiat-
kowski, Jakub Kwiatkowski, Laura Gutowska, Aleksandra Rut-
kowska, Kacper Rutkowski i Oliwia Kratkowska pod kierunkiem 
Artura Lewandowskiego.

CHOINKA MOPS I CARITAS
Uroczystość mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowe-

mu wielu firm i osób: Miejskiej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, burmistrzowi Markowi Kośmdrowi, 
prezesowi OSM w Sierpcu Grzegorzowi Gańko, spółce Car-
gill – dyrektorowi Piotrowi Domeradzkiemu, Grażynie Fel-
tynowskiej, Józefowi Długokęckiemu, Tadeuszowi Królowi, 
firmie Rustikal, państwu Kaczorowskim, radym – Mariuszo-
wi Turalskiemu, Adamowi Malinowskiemu, Pawłowi Pakie-
le, firmie Wiepol, Tadeuszowi Wielimborkowi, firmie Melbud, 
państwu Stasiakom, Andrzejowi Osieckiemu, Zarządowi Sta-
rostwa Powiatowego, Jarosławowi Perzyńskiemu, Katarzy-
nie i Bogdanowi Nagiewiczom. Wiele serca i zaangażowania 
okazały dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 
oraz Szkoły Podstawowej nr 3, przekazując zebrane w cza-
sie zbiórek zabawki. Wszystkim osobom, które wsparły nas 
pomocą finansową, pracą przy organizacji, swoją obecnością 
serdecznie dziękujemy.

Alina Olszewska
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sierpcu

W MAGICZNYM ŚWIECIE OPERETKI. 
KONCERT SYLWESTROWY W CKISZ

W Sylwestrową noc zabraliśmy Sierpczan w zaczarowany 
świat opery, musicalu, operetki. Znakomici artyści Małgorza-
ta Kulińska – sopran, obecnie dyrektor naczelny i artystyczny 
Polskiego Instytutu Sztuki Wokalnej, Aleksandra Drzewic-
ka – sopran, solistka Teatru Muzycznego w Łodzi, Rafał Pi-
kała – bas współpracujący m.in. z Teatrem Wielkim w Łodzi 
oraz Andrzej Niemirowicz – baryton solista Teatru Wielkiego 
w Łodzi, przenieśli nas do krainy muzyki i śpiewu. Bogaty 
repertuar, w którym pojawiły się m.in. utwory St. Moniusz-
ki, F.Lehara, E.Kalmana, A.L.Webbera, F.Loewe, F.Chopina 
przy doskonałym akompaniamencie światowej klasy pianisty 
Mariusz Drzewickiego, zachwyciły nie tylko miłośników ope-
retki, ale wszystkich, którzy lubią mile spędzić czas przy zna-
komitej muzyce.

Przepiękny koncert zauroczył i wzruszył słuchaczy. Było 
zmysłowo, klasycznie, radośnie. Eleganckie stroje wykonaw-
ców podkreślały wyjątkowość miejsca, muzyki, wykonania. 
Nieśmiertelne melodie ze znanych musicali i operetek artyści 
śpiewali wspólnie z publicznością. Jest to przecież muzyka dla 
każdego pokolenia, wpadająca w ucho i chwytająca za serce. 
Były również wzruszające arie z oper Stanisława Moniuszki i ra-
dosne pieśni neapolitańskie.

Sylwestrowa gala stała się wspaniałym artystycznym wydarze-
niem, a magia wieczoru sprawiła, iż goście wraz z artystami bawili 
się świetnie i noworoczny toast wznieśli śpiewając wspólnie „usta 
milczą, dusza śpiewa”… Wszak przede wszystkim życzymy sobie 
i bliskim na ten Nowy 2014 Rok – miłości.

CKiSz
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fERIE ZIMOWE 2014 W CENTRUM 
KULTURY I SZTUKI W SIERPCU
„BAW SIĘ, TWÓRZ, ROZWIJAJ 

KREATYWNOŚĆ, POZNAWAJ, UCZ SIĘ”
Jak co roku, Centrum Kultury i Sztuki wystąpiło z bogatą 

ofertą skierowaną do dzieci i młodzieży pozostających podczas 
ferii zimowych w Sierpcu. W pierwszym tygodniu ferii trzy-
dzieścioro siedmioro dzieci w wieku 6-12 lat mogło skorzystać 
z oferty – „Artystyczne ferie”, gdzie pod opieką instruktorów 
CKiSz śpiewały, uczyły się gry na gitarach, poznając takie po-
jęcia jak: korpus, gryf, klucze, chwytania. Uwieńczeniem była 
nauka gry z wykorzystaniem nut.

Zapoznawały się także z tajemnicami pracowni ceramicznej, 
gdzie poznały sprzęt i materiały ceramiczne. Uczyły się mode-
lowania, wypalania i szkliwienia różnych przedmiotów z gliny. 
Poznawały sekrety graficznych programów komputerowych, ale 
przede wszystkim – świetnie się bawiły się. Instruktorzy propono-
wali szereg zabaw integracyjnych, kalambury, zabawy z kolorową 
płachtą animacyjną czy też zabawy z wykorzystaniem krzeseł. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się też zwykłe gry stolikowe takie 
jak bierki, domino, klocki jenga, piranie czy żabki, choć na zabawy 
dowolne w świetlicy brakowało czasu (niektóre dzieci przychodzi-
ły na zajęcia pół godziny przed ich oficjalnym rozpoczęciem, aby 
móc pograć w wyżej wymienione gry). Dzieci pracowały w trzech 
grupach dwunastoosobowych po 45 minut z każdym instruktorem, 
co zapewniało każdemu uczestnikowi możliwość sprawdzenia się 
w różnych dziedzinach. Każdego dnia, po trzech godzinach zajęć 
na dzieci czekała słodka bułka i herbata owocowa. Codzienne pięć 
godzin zabawy pod okiem instruktorów upływało dzieciom jak 
z bicza strzelił i ani się obejrzały, jak trzeba było się rozstać. Ostat-
niego dnia poza zajęciami w pracowni ceramicznej, gdzie dzieci 
pokrywały szkliwem ulepione przez siebie podczas wcześniej-
szych zajęć i wypalone przez instruktora maski, młodzi uczestni-
cy przejęli dowodzenie i zmienili się w animatorów zabaw – każdy 
mógł zaproponować i poprowadzić zabawę, którą poznał podczas 
artystycznych ferii i która mu się najbardziej podobała. Na poże-
gnanie wyświetlony został film o uroczym psie rasy bernardyn pt. 
„Beethoven”, po którym wszyscy uczestnicy dostali od organiza-
torów pamiątkowy dyplom i paczkę słodyczy.

W dniach 19-21 lutego Centrum Kultury i Sztuki zaproponowa-
ło dzieciom i młodzieży Warsztaty Wokalne z piosenkarką i kompo-
zytorką Grażyną Łobaszewską. 
Wzięło w nich udział 20 osób 
od lat 6 do 18. Każdy na począt-
ku warsztatów wykonał jedną 
piosenkę ze swego repertuaru 
i wysłuchał krytycznych uwag 
wokalistki. Następnie artystka 
pomogła uczestnikom dokonać 
wyboru repertuaru zgodnego 
z ich wiekiem i możliwościami 
oraz pracowała nad interpreta-
cją nowych utworów. Uczestni-
cy każdego dnia mieli ćwiczenia 
oddychania przeponowego oraz 
dykcji. Ostatniego dnia warsz-
tatów odbył się koncert, gdzie 
każdy zaśpiewał utwór wybra-
ny przez artystkę, nad którym 
pracował przez całe warsztaty. 

Zajęcia wokalne z piosenkarką przyniosły wiele niezapomnianych 
wrażeń. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni, twierdząc, iż wska-
zówki wokalistki były niezwykle cenne.

Drugi tydzień ferii upłynął w CKiSz głównie na Warsztatach 
Teatralnych. Dzieci uczęszczające na stałe zajęcia teatralne miały 
indywidualne próby przygotowujące uczestników do zbliżającej 
się premiery spektaklu pt. „Królewna Śnieżka i pięciu krasnolud-
ków”. Instruktor szczególną wagę przywiązywał do świadomości 
bycia na scenie, kontaktów z partnerem oraz interpretacji piosenek.

Młodzież z grupy „KREDENS” rozpoczęła pracę nad no-
wym spektaklem. Codzienne czterogodzinne warsztaty pozwo-
liły na zapoznanie się z trudną poezją Karola Wojtyły, pokazały 
jak można łączyć elementy teatru ruchu i pantomimy z teatrem 
poezji, wskazały jedną z metod tworzenia scenariusza. Spektakl 
na podstawie powstałego scenariusza pt. „Ziemia spotkania” zo-
stanie pokazany Sierpeckiej publiczności podczas obchodów 
„Roku Jana Pawła II” prawdopodobnie 2 kwietnia br.

Również w drugim tygodniu ferii odbyły się Warsztaty Ma-
larstwa dla młodzieży i dorosłych, które prowadził artysta malarz 
Andrzej Pyrko. Tematem warsztatów było m.in. jak osiągnąć za-
mierzony efekt plastyczny poprzez umiejętne dobranie kolorów, 
kształtów, proporcji, faktur i położenia przedstawionych elemen-
tów. Było także o abstrakcji w malarstwie i swobodnym operowa-
niu formą i kolorem (zajęcia praktyczne). Warsztaty trwały dwa dni 
(8 godzin) i zakończyły się prezentacją powstałych prac.

Zajęcia interdyscyplinarne

Warsztaty Wokalne z Grażyną ŁobaszeWską
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Tegoroczne Spotkanie Noworoczne Burmistrza uświetnił 
koncert w wykonaniu solistów oraz zespołów działających w na-
szym Centrum.

Koncert pokazaliśmy również mieszkańcom naszego mia-
sta 25 stycznia. Na scenie sali widowiskowej Centrum Kultu-
ry i Sztuki królowała piosenka, taniec, muzyka. Koncert życzeń 
prowadzony przez młodych aktorów Wiktorię Mikołajewską 
z Grupy Teatralnej „Trampki i szpile” i Radosława Głuchowskie-
go z Grupy Teatralnej „Kredens”, rozpoczął piosenką „Happy 
New Year” Zespół Wokalny „Poema”. Śpiewające w nim dziew-
czyny Lena Hadi, Kinga Trojanowska, Sylwia Wójcik i Natalia 
Zalewska przepięknie wykonały znany wszystkim utwór legen-
darnej grupy Abba.

Następnie mogliśmy podziwiać najmłodszą i starszą gru-
pę Ludowego Zespołu Artystycznego „Kasztelanka” w kilku 
układach.

Kamil Frątczak i skrzypaczka Ola Szablewska piosenką „Lu-
bię wracać” przenieśli słuchaczy w czas powrotów do wspo-
mnień lat minionych. Każdy występ poprzedzony był konkretną 
dedykacją, pięknie przekazaną przez prowadzących koncert.

Grupy Tańca Nowoczesnego „Iskierki”, „Fresh” i „Iskry” za-
prezentowały nowe układy, w których energia, ruch, dynamika, 
muzyka królowały na scenie i wywołały aplauz publiczności.

Następnie, w romantyczny świat pełen miłości, tęsknoty, 
melancholii wprowadził nas cudownym walcem z filmu „Trę-
dowata” Zespół Instrumentalny w składzie Artur Lewandowski, 

Andrzej Wojciechowski, Aleksandra Szablewska, Konrad 
Nowakowski.

Najmłodsza śpiewająca artystka Kaja Domańska, wykonała 
piosenkę „Przybył nowy roczek”, a Laura Gutowska „Karnawał”. 
Obie otrzymały gromkie brawa od zachwyconej interpretacjami 
piosenek publiczności.

Koncert zakończyła „Poema” wiązanką Rock and roll i pio-
senką „Wszystkiego najlepszego”, którą nuciła wraz z zespo-
łem cała, wypełniona po brzegi sala.

Prowadzący, kończąc no-
woroczny koncert, życzyli 
wszystkim mieszkańcom Sierp-
ca w Nowym Roku „dwunastu 
miesięcy zdrowia, pięćdziesię-
ciu trzech tygodni szczęścia, 
ośmiu tysięcy siedmiuset mi-
nut pogody ducha i trzydziestu 
jeden milionów pięciuset trzy-
dziestu sześciu tysięcy sekund 
miłości”.

Podziękowali wykonaw-
com oraz instruktorom Centrum 
za przygotowanie pięknego kon-
certu i zaprosili Sierpczan do  
korzystania ze wszystkich arty-
stycznych propozycji w nowym 
2014 roku.

Organizatorzy

NOWOROCZNY KONCERT  
DLA SIERPCZAN

Zespół Wokalny poema

Zespół instrumentalny

W dniach 24-28 luty odbywały się Zajęcia Ceramiczne dla 
tych, którzy przez cały rok uczęszczają do pracowni. Dzieci pra-
cowały modelując, wypalając i szkliwiąc prace powstałe pod 
okiem instruktora, doskonaląc tym samym poznany już wcze-
śniej artystyczny warsztat.

Tegoroczne ferie spędzone w Centrum Kultury i Sztuki 
w Sierpcu można uznać za wyjątkowo udane. Hasło, które 
im towarzyszyło „baw się, twórz, rozwijaj kreatywność, po-
znawaj, ucz się” w pełni oddało ideę wszystkich propono-
wanych zajęć.

Organizatorzy Warsztaty malarstWa
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DZIEŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ 
W CENTRUM KULTURY I SZTUKI 

W SIERPCU – 7.02.2014 r.

Recital piosenki żydowskiej w wykonaniu kaRoliny żuk, pRzy akompaniamencie mateusza BRatkowskiego

Pokaz kulinarny

Historia Żydów w Polsce liczy ponad tysiąc lat. Już przed wie-
kami byliśmy jednym z najbardziej tolerancyjnych krajów Europy.

Nasza ojczyzna stała się domem dla społeczności żydowskiej 
na wiele stuleci. Szesnastowieczny rabin krakowski Mojżesz ben 
Israel Isserles mawiał, że „Jeśliby Bóg nie dał Żydom Polski jako 
schronienia, los Izraela byłby rzeczywiście nie do zniesienia”.

Różne były koleje losu narodu Żydowskiego zamieszkujące-
go w naszym kraju. Były długie okresy religijnej tolerancji, ale 
również całkowita eksterminacja dokonana przez nazistowskie 
państwo niemieckie podczas II wojny światowej. W 1939 roku 
w Sierpcu mieszkało ok. 4 tysięcy Żydów. Żyli w naszym mia-
steczku przez pokolenia.

W swoich wspomnieniach Sierpczanin Józef Przybyszewski 
napisał: „Przedwojenny Sierpc był właściwie miastem polsko-ży-
dowskim. Pamiętam doskonale jak życie tych dwóch narodowo-
ści przenikało się. Żydzi mieszkali na terenie całego miasta, choć 
właściwa dzielnica żydowska rozciągała się od dzisiejszego pla-
cu Kardynała Wyszyńskiego po obu stronach ulicy 11 Listopada 
(przed wojną Warszawskiej), zabudowanej ciasno drewnianymi 
domami. Żydzi opanowali handel w mieście. (…) Stosunki mię-
dzy Polakami i Żydami układały się – mimo wskazanych wyżej  
okoliczności – raczej poprawnie. (…) Częstym zjawiskiem było 
mówienie sobie po imieniu, świadczenie wzajemnych usług. Żydzi 
kupowali mleko od polskich rolników, sprzedawali chrześcijanom 
po niższych cenach niekoszerne mięso. Sami Polacy chętnie korzy-
stali z usług żydowskiej inteligencji, jak chociażby doktora Mynca, 
mieszkającego w pobliżu kościoła Świętego Ducha, czy dentysty 
Hillera (róg ulicy Piastowskiej i Narutowicza), ceniąc ich wiedzę 
i odnosząc się do nich z właściwym szacunkiem i poważaniem”.

Pamięć o tych ludziach przeminęła, rozmyła się w dzie-
jach historii. Warto jednak wspomnieć czasami o tych, którzy 
się w naszym miasteczku urodzili. Dla nich bowiem było ono 
„małą ojczyzną”. Artysta malarz Abraham Neuman, którego pra-
ce mogliśmy zaprezentować w naszej Galerii Sztuki urodził się 
w Sierpcu 141 lat temu.

O godz. 11:00 odbył się Wernisaż dla młodzieży sierpec-
kich szkół. Młodzi ludzie z dużym zainteresowaniem wysłucha-
li życiorysu artysty, zadając mnóstwo pytań dotyczących jego 
twórczości.

Po południu zaprosiliśmy 
sierpczan na pokaz kulinar-
ny wraz z degustacją potraw 
kuchni żydowskiej przygoto-
wany przez Restaurację „Es-
tera” z Płocka. Pan Krzysztof 
Krajewski barwnie opowiadał 
o niezwykle ciekawej kuchni 
żydowskiej pełnej wspaniałych 
potraw, przypraw, smaków.

Opowiadając przygotowy-
wał żydowski kawior i jedną 
z najbardziej znanych potraw 
czulent. Zaprosił kilka osób 
do udziału we wspólnym 
przyrządzaniu smakołyków, 
a wszystkich zgromadzonych 
do degustacji.

Następnie wszyscy przeszli do Galerii Sztuki, gdzie odbył się po-
południowy Wernisaż malarstwa Abrahama Neumana. Prace artysty 
mogliśmy zaprezentować dzięki uprzejmości Żydowskiego Instytu-
tu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Przed-
stawiają one „Zamarznięty strumyk”, „Pejzaż wschodni”, „Farę 
w Kazimierzu’, „Pejzaż zimowy” i „Żydowski zaułek”. Ta ostatnia 
praca wzbudziła ożywioną dyskusję na temat miejsca, które przed-
stawia. Jak wspomniałam podczas otwarcia wystawy, przypomina  
ulicę św. Wawrzyńca w Sierpcu, ale nie jest to informacja pewna. 
Historycy sztuki pracujący w Żydowskim Instytucie Historycznym 
twierdzą, iż może to być zaułek „jakiegoś” miasteczka w Galicji.

Zwieńczeniem dnia był Recital Piosenki Żydowskiej w wyko-
naniu Karoliny Żuk, przy akompaniamencie Mateusza Bratkow-
skiego. Karolina Żuk – absolwentka Studium Wokalno-Aktorskiego 
im. D. Baduszkowej w Gdyni, wokalistka zespołu „Rzepczyno”, 
uczestniczka programu „Bitwa na głosy” w grupie Macieja Miecz-
nikowskiego, wykonała w języku oryginalnym i polskim takie 
utwory jak: ” Hava nagila”, „MiasteczkoBełz” czy „Ben mir”. Prze-
niosła nas w nostalgiczny świat żydowskich miasteczek, dawno za-
pomnianych pejzaży i klimatów, które im towarzyszyły.

Świat, który dawno odszedł wraz z ludźmi współtworzącymi 
przez wieki naszą społeczność i kulturę. Warto czasami wspo-
mnieć o nich słowem, piosenką, malarstwem, muzyką.

Bożena Ilska
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W Galerii Sztuki im. Stefana Tamowskiego Centrum Kul-
tury i Sztuki w Sierpcu, miał miejsce wernisaż niezwykły. 
Sześć prac ABRAHAMA NEUMANA, artysty malarza rodem 
z Sierpca zaprezentowaliśmy w ramach Dnia Kultury Żydow-
skiej, dzięki uprzejmości Żydowskiego Instytutu Historycznego  
im. Emanuela Ringelbluma.

Abraham Neuman urodził się 6 lutego 1873 w Sierpcu 
w rodzinie urzędnika administracji leśnej. Dzieciństwo spę-
dził na wsi. W 1891 roku przyjechał do Warszawy, gdzie 
po ukończeniu szkoły średniej zarabiał powiększaniem i kolo-
rowaniem portretów z fotografii. Dzięki pomocy materialnej 
ziemianina spod Rypina, Romualda Cisowskiego, rozpoczął  
w 1897 roku studia w ASP w Krakowie pod kierunkiem Jacka 
Malczewskiego. Po pierwszym półroczu otrzymał dwa meda-
le, a jego prace zostały pokazane na wystawie uczniów ASP 
w 1898 roku.

Uczył się m.in. w pracowniach Leona Wyczółkowskiego 
i Jana Stanisławskiego. W roku 1900 przebywał kilka miesię-
cy w Paryżu. Uczestniczył tu m.in. w zajęciach w Académie 
Julian, poznawał zbiory muzeów, zwiedzał wystawę świato-
wą. Po wyczerpaniu środków na opłacenie nauki, zajął się ko-
piowaniem obrazów w Luwrze. Po studiach Neuman osiadł 
na stałe w Krakowie, następnie przeniósł się do Zakopane-
go. Dużo podróżował, wyjeżdżał m.in. do USA, dwukrotnie 
do Palestyny (1904, 1926-1927)., gdzie pracował jako wy-
kładowca w jerozolimskiej Szkole Sztuk Pięknych i Przemy-
słu Artystycznego „BEZALEL”. W Palestynie tematyka jego 
twórczości wzbogaciła się o motywy bliskowschodnie. Ma-
lował też martwe natury, kwiaty, portrety. Często wyjeżdżał 
na plenery do Tyńca i w Tatry.

Przyjaźnił się z wieloma czołowymi artystami początków  
XX wieku: Leonem Wyczółkowskim, Rafałem Malczewskim 
(synem Jacka), Leonem Chwistkiem.

Bardzo aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym Krako-
wa. Był członkiem Zrzeszenia 
Żydowskich Artystów Malarzy 
i Rzeźbiarzy oraz członkiem 
Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Rozgłos przyniosła 
mu zorganizowana w 1903 roku  
wystawa 80 studiów pejzażo-
wych w Salonie Aleksandra 
Krywulta w Warszawie.

Neumann uważany jest 
za jednego z najwybitniej-
szych przedstawicieli tzw. 
„szkoły pejzażowej” Sta-
nisławskiego, któremu jak 
sam mówił, zawdzięczał 
„swój emocjonalny stosu-
nek do przyrody”. Malował 
głównie widoki Tatr i pod-
krakowskich wsi, ale także 
pejzaże z Bretanii, Krako-
wa, Sierpca, Kazimierza 
Dolnego, Warszawy.

Od 1911 roku pojawiły 
się w jego twórczości moty-
wy architektoniczne, wnętrza 

i martwe natury. Później portrety i sceny rodzajowe. Twór-
czość Neumana była na ogół pochlebnie przyjmowana przez 
krytykę. Widziano w nim artystę szczerego, bezpośredniego 
w obcowaniu z przyrodą. Subtelnego kolorystę, umiejętnie 
posługującego się światłem. Ceniono jego pejzaże, malowane 
szerokimi pociągnięciami pędzla, o zgaszonej gamie barwnej, 
ukazującej przyrodę o różnych porach dnia i roku. Najchętniej 
posługiwał się techniką olejną, rzadziej pastelową. Uprawiał 
też drzeworyt. Większość płócien artysty trafiło do kolek-
cji prywatnych. W 1911 roku sprzedano z wystawy niemal 
wszystkie obrazy. W Polsce znajdują się m.in. w zbiorach Mu-
zeum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, 
Muzeum Historycznym miasta Krakowa, Muzeum Arche-
ologicznym w Warszawie, Muzeum Okręgowym w Bielsko-
-Białej. Ponadto jego prace znajdują się w Izraelu w Muzeum 
Sztuki w Ein Harod.

Od marca 1941 roku Abraham Neuman znalazł się w kra-
kowskim getcie. 4 czerwca 1942 roku został zastrzelony wraz 
z grupą starszych osób, przez Niemców na rogu ulic Dąbrówki 
i Janowa Wola w drodze do transportu, który zawiózł krakow-
skich Żydów do obozu zagłady w Bełżcu. We wspomnieniach 
z krakowskiego getta 17-letnia wówczas Halina Nelken opi-
sała to wydarzenie. „Podczas wysiedlenia czerwcowego moja 
matka z okien swojego mieszkania widziała ludzi, których  
rozstrzeliwano przy murze kamienicy naprzeciwko, zmusza-
jąc ich wcześniej do klękania”. Tak zrelacjonowała to swojej 
córce: „Neuman, Abraham Neuman, wiesz, ten wysoki malarz 
co utykał, aha i pan Gebiritg, co się nauczył śpiewać „Rej-
zele”. Szli na końcu grupy, obaj starzy i chorzy. Neuman nie 
ukląkł. Zamierzył się laską na komendanta. Gebirtiga też za-
strzelili (…) Przy narożnej kamienicy, naprzeciwko domu Hali-
ny Nelken, w czerwcu 1942 roku zginęli artyści, których łączyła 
przyjaźń – Mordechaj Gebirtig poeta, pieśniarz i Abraham 
Neuman malarz”.

ABRAHAM NEUMAN – MALARZ 
ŻYDOWSKICH MIASTECZEK
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12 stycznia 2014 roku po raz kolejny w Sierpcu zorganizowano 
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie mieścił 
się on w murach obecnego Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. 
W tym roku odbył się XXII Finał, z którego dochód został prze-
znaczony na „zakup specjalistycznego sprzętu dla dzieci medycy-
ny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów”. Na terenie 
Sierpca i okolic kwestowało 59 wolontariuszy ze szkół sierpeckich: 
Liceum Ogólnokształcącego, ZS nr 1, ZS nr 2, Gimnazjum Miej-
skiego oraz WOPR. Włączyli się także uczniowie i nauczyciele 
ze szkół powiatowych: Borkowa Kościelnego, Mochowa, Bożewa. 
Po raz drugi wziął udział Młodzieżowy Wolontariat Artystyczny. 
Jego członkowie nie tylko kwestowali, ale także pomagali we-
wnątrz Sztabu. Ogólnie zebrana kwota wyniosła 27.784,04 zł, 
1 CZK, 1 KUNA, 9,90 E, 0,50 
LIRA, 1 POUND, 1 PENCE. 
Wolontariusze uzyskali kwotę 
21.033,34 zł, pozostałe środki 
pochodziły z aukcji, meczów: 
piłki nożnej i ręcznej, czy Kry-
tej Pływalni. Spośród kwestują-
cych wolontariuszy największą 
kwotę zebrała Daria Żołnowska 
z MWA – 1.764,03 zł.

Punktualnie o godz. 12:00, 
po oficjalnym otwarciu, na sce-
nie w sali widowiskowej moż-
na było obejrzeć występy 
grup artystycznych. Tradycyj-
nie rozpoczęły dzieci z przed-
szkoli i szkół podstawowych, 
następnie wystąpiła młodzież 
gimnazjalna i szkół średnich 
oraz osoby dorosłe. Swoje pro-
gramy przedstawiły także ze-
społy działające w Centrum. 
Zaprezentowały się grupy tańca 

nowoczesnego, wokalne oraz Ludowy Zespół Artystyczny Kasz-
telanka. Poza tym swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie 
Szkoły Muzycznej YAMAHA w Sierpcu.

W tym roku po raz pierwszy aukcje przeprowadzono w kilku 
15 minutowych blokach między występami. Zlicytowano prace 
plastyczne, gadżety WOŚP, jak również przedmioty podarowane 
przez ludzi dobrego serca na ten szczytny cel.

Występom uczestników z naszych rodzimych placówek towa-
rzyszyły koncerty rockowe. Jako pierwszy wystąpił zespół JA TO  
NIE WIEM z Sierpca. To sześcioosobowy skład grający głównie wła-
sne utwory w różnych rock’owych klimatach. Na półmetku do dal-
szego działania zagrzewała wszystkich kapela z Warszawy INSIDE 
AGAIN, składająca się z muzyków związanych z warszawską scena 
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Malarz, w którego pracach odnajdujemy at-
mosferę małych miasteczek, osobliwy świat żyją-
cy swoistym rytmem, często mistyczny. Zaklęty 
w obrazach świat dzięki któremu ocalała istotna 
cząstka naszej kultury. Bez niej bowiem przedwo-
jenny pejzaż artystycznej Polski byłby niepełny, 
gdyż jak pisał Antoni Słonimski…

„Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni
Wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem,
Gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni
Opłakiwali święte mury Jeruzalem.

Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem,
I cień ten kłaść się będzie między nasze słowa,
Nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa
Dwa narody karmione stuleci cierpieniem.”

Bożena Ilska

WIELKA ORKIESTRA  
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 2014
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burmistrzowi Sierpca, Markowi Kośmidrowi, przedstawicielom 
szkół zaangażowanych w poszczególne konkursy prowadzone 
przez Ligę Ochrony Przyrody oraz innym instytucjom wspiera-

jącym stowarzyszenie. Bez za-
angażowania i życzliwości 
tych instytucji nie dałoby się 
realizować celów statutowych.

W trakcie uroczystości bur-
mistrz Sierpca, Marek Kośmi-
der wręczył Urszuli Mielczarek 
podziękowanie za wieloletnie 
zaangażowanie i wkład pra-
cy w działalność Ligi Ochro-
ny Przyrody nie tylko na ziemi 
płockiej, ale w szczególno-
ści dla powiatu sierpeckiego 
i Sierpca. Podziękował wszyst-
kim przedstawicielom szkół 
zaangażowanych w realiza-
cję konkursów. Wręczył rów-
nież nagrody indywidualne 
oraz przekazał środki pie-
niężne na doposażenie baz 
dydaktycznych.

Edwin Tomaszewski
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11 grudnia 2013 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztu-
ki w Sierpcu odbyły się obchody Jubileuszu 85-lecia Ligi Ochrony 
Przyrody, zorganizowane przez Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony 
Przyrody w Płocku przy współudziale Urzędu Miejskiego w Sierp-
cu. Obchody połączono z podsumowaniem dwóch ekologicznych 
konkursów zorganizowanych w roku szkolnym 2012/2013: orni-
tologicznego „Ptaki obszarów NATURA 2000 Mazowsza i Ziemi 
Kutnowskiej” oraz konkursu „Najlepiej pracujące Szkolne Koło 
Ligi Ochrony Przyrody”. Laureatami zostali uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania zaproszonych go-
ści przez Panią Barbarę Woźnicką – Przewodniczącą Szkolnego 
Koła Ligi Ochrony Przyrody, funkcjonującego w Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Sierpcu. Następnie Pani Urszula Mielczarek –  
wiceprezes Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Płocku wygło-
siła przemówienie o początkach Ligi Ochrony Przyrody oraz 
przedstawiła dzisiejsze projekty i konkursy, realizowane przez 
stowarzyszenie. Podczas wystąpienia podziękowała również 

JUBILEUSZ 85-LECIA LIGI 
OCHRONY PRZYRODY

niezależną. Ich twórczość to barwny konglomerat mocnych rocko-
wych brzmień, klimatycznych, przestrzennych kompozycji solidnie 
wspartych elektroniką i charyzmatycznym wokalem. Na zakończe-
nie wieczoru zagrał zespół ROUSE PORES z Warszawy, który moc-
nymi brzmieniami podsumował ten pełen emocji dzień.

W tym roku nie zabrakło światełka do Nieba, które po raz ko-
lejny rozbłysło o godzinie 20:00 na sierpeckiej scenie.

Nie można zapomnieć o organizacjach wspierających Sztab 
przez całą niedzielę. Jedną z nich była Fundacja „A-Dam Siebie”, 
której wolontariusze przez wiele godzin przeprowadzali pokazy 
i szkolenia z pierwszej pomocy. Klub SZLIF Sierpc udostępnił mo-
tocykl, przy którym w foyer na parterze można było sobie zrobić 
pamiątkowe zdjęcie. Kryta Pływalnia w Sierpcu zorganizowała 
wiele atrakcji dla odwiedzających, m.in. bezpłatną naukę pływania, 
mini wykład, możliwość zrobienia zdjęcia pod wodą, a cały dochód 

z tego dnia został przekazany do sztabu WOŚP. Nasi sportowcy tak-
że nie zawiedli. W sobotę 13 stycznia odbyły się mecze piłki ręcz-
nej, natomiast w niedzielę dla XXII Finału zagrali nasi OLBOJE.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w ten XXII Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wspierali sierpecki Sztab: 
wolontariuszom, sponsorom, darczyńcom, straży miejskiej, policji, 
współorganizatorom imprez towarzyszących, Fundacji „A-Dam 
Siebie”, Klubowi SZLIF Sierpc oraz wszystkim artystom i ich opie-
kunom za tak piękne występy, które mogliśmy obejrzeć na scenie. 
Dziękujemy sierpeckim twórcom za przekazane na aukcję prace 
plastyczne, w tym pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej 
w Szczutowie. Mamy nadzieję, że za rok także będziecie z nami.

Katarzyna Popko-Rzemieniewska
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W dniach 4-5 stycznia br., w hali sportowej w Płocku 
przy ul. Korczaka 10, odbyła się IV edycja turnieju piłki 
nożnej „Płock Cup 2014’’.
W zawodach udział zadeklarowało 16 drużyn:
• PETER-GUM,
• SAMI SWOI – III Miejsce w IV PłOCK CUP 2014,
• ŁĘCZYCA,
• ECCO ENERGIA,
• BLAUGRANA,
• EMIT ŻYCHLIN,
• SSM Wisła Płock,
• SEZAM PŁOCK,
• UM SIERPC,
• 300 FORMA,
• TEAM RYPIN,
• POZNAŃ,
• DUBIELAK GOSTYNIN,
• WINDOOR RADOM – II Miejsce w IV PłOCK CUP 2014,
• ENTELO – ZWYCIĘZCA IV PłOCK CUP 2014,
• TRANSPORT DUDEK.

Nasze miasto reprezentowała drużyna Urzędu Miasta, w skła-
dzie: Matusz Ambrochowicz, Przemysław Burzyński, Łukasz 
Paczkowski, Waldemar Frydrychowicz, Marcin Rokicki, Michał 

WYDARZENIA

MISTRZOSTWA ZIEMI SIERPECKIEJ 
W WIELOKROTNYM WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC

DAREK MALANOWSKI  
MISTRZEM I REKORDZISTĄ

IV EDYCJA HALOWEGO TURNIEJU 
PIŁKI NOŻNEJ ,,PŁOCK CUP 2014”

Dzięgielewski, Łukasz Betlejewski, Jarosław Brzeziński, Bog-
dan Bartnicki i Grzegorz Kędzierski oraz kierownik zespołu Mar-
cin Nowakowski. Nasz udział w turnieju zakończył się na fazie 
grupowej. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie zaprocen-
tuje w tegorocznych Mistrzostwach Polski Samorządowców.

Serdeczne podziękowania składamy trenerowi Jerzemu Sta-
churskiemu, bez wsparcia, którego nasz udział w turnieju nie 
byłby możliwy.

DUM.

Już po raz IV odbyły się Mistrzostwa Ziemi Sierpeckiej 
w Wielokrotnym Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Zawody rozegrane 
zostały w dniu 06 lutego 2014 roku w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

Na pomoście stanęło 32 zawodników, którzy rywalizowali 
w trzech kategoriach wiekowych: młodzicy do lat 16 ciężar sztangi 
40 kg; Juniorzy do lat 19 i 20 lat powyżej. Seniorzy – ciężar sztan-
gi 50 kg. Honorowy patronat nad imprezą objął starosta sierpecki 
Jan Laskowski – który dokonał uroczystego otwarcia zawodów.

Wśród zaproszonych gości na widowni byli: wicestarosta 
Marek Gąsiorowski, radny Mariusz Turalski – Przewodniczący 
Komisji Społecznej rady powiatu, sponsorzy i liczne grono kibi-
ców sympatyków sportów siłowych.

Konkurencja polegała na wykonaniu przez zawodników jak 
największej ilości powtórzeń w wyciskaniu sztangi leżąc na ła-
weczce. O ostatecznym wyniku decydował przelicznik Wilk’sa 
czyli stosunek wagi ciała do podniesionych kilogramów. Każdy 
zawodnik miał jedną próbę.

Licznie zgromadzeni kibice z niecierpliwością czekali na start 
ubiegłorocznego mistrza Dariusza Malanowskiego – nauczyciela 
wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii 
Krajowej w Sierpcu, radnego miejskiego. Aktualny rekord Darka 
wynosił 109 powtórzeń. Przed zawodami nie krył, że zamierza go 
pobić, a stało się to, też za sprawą gorąco dopingujących kibiców. 
Przez dłuższy czas publiczność milczała, pierwsze pięćdziesiąt 
powtórzeń przeszło tak szybko, że wydawało się że sztanga nic nie 
waży. Zmotywowany zawodnik domaga się dopingu od kibiców. 

Sala się ożywiła, włączono melodie piosenki „Balkanica” –  
…będzie, będzie zabawa będzie się działo…, ta melodia towarzy-
szyła Darkowi Malanowskiemu w trakcie bicia rekordu w wielo-
krotnym wyciskaniu sztangi leżąc podczas czwartych mistrzostw 
Ziemi Sierpeckiej. Po wyciśnięciu 110 razy wszyscy zaczęli gło-
śno liczyć – sto jedenaście i tak do 134 powtórzeń – to nowy 
rekord, burza oklasków, radość zawodnika. W przeliczeniu 
na punkty w/g tabeli Wilk’sa wynik wyniósł 83,9644 pkt. Mistrz 
przerzucił 6,7 tony. Był poza zasięgiem rywali – gratulacjom nie 
było końca. Brawo Darek! Oceniając swój start powiedział: Miało 
być trochę lepiej, ale cieszę się z osiągniętego rezultatu. W przy-
szłym roku również zamierzam startować i poprawić wyniki 
– trzymamy za słowo! Dzisiejsze zwycięstwo chciałbym zade-
dykować żonie powiedział Dariusz Malanowski. Dla najlepszych 
były puchary, nagrody, dyplomy. Puchar otrzymał również naj-
młodszy zawodnik 14 letni Piotr Sołdański z Sierpca.

Na zakończenie głos zabrał główny pomysłodawca imprezy 
Wojciech Skorłutowski, który podziękował firmom oraz osobom 
prywatnym za okazaną pomoc: Starostwu Powiatowemu w Sierp-
cu, Firmie Transportowej Mariusz i Jarosław Zimnawoda, Firmie 
Swin Magic, Sklepowi Sportowemu „Mrówka” w Sierpcu, rad-
nym powiatowym: Wojciechowi Rychterowi – członek Zarządu, 
Mariuszowi Turalskiemu – Przewodniczący Komisji Społecznej, 
dyrektorowi ZSZ nr 1 – Piotrowi Tyndorfowi, Przewodniczące-
mu Zarządu Osiedla nr 5 Krzysztofowi Skrzyńskiemu, zawod-
nikom za liczny udział oraz wspaniałej publiczności, która nie 
zawiodła gorąco dopingując zawodników.
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Kategoria młodzik 40 kg

Miejsce Nazwisko i imię Waga ciała Powtórzenia Punkty Wilksa

1 Przemysław Wojnowski 85,9 74 48,4330

2 Patryk Bonisławski 67,1 43 33,3127

3 Sebastian Stocki 56,8 36 32,3244

4 Paweł Przybojewski 73,8 44 31,7108

5 Marcin Kaczmarczyk 71,3 40 29,5600

6 Adrian Redes 55,9 31 28,2689

7 Tobiasz Piotrowski 49,4 27 27,9909

8 Adrian Kapela 74,5 38 27,2042

9 Jakub Słomiński 68,0 27 20,6955

10 Piotr Sołdański 79,4 28 19,2080

Kategoria junior 50 kg

Miejsce Nazwisko i imię Waga ciała Powtórzenia Punkty Wilksa

1 Łukasz Murawski 67,0 67 51,9652

2 Rafał Umiński 60,6 45 38,0340

3 Damian Gregorczyk 80,0 55 37,5485

4 Mirosław Umiński 70,0 48 35,9712

5 Patryk Walkiewicz 84,2 52 34,4188

6 Grzegorz Czajkowski 78,1 46 31,8918

7 Dariusz Jankowski 85,0 44 28,9652

8 Mateusz Leśniewski 79,0 41 28,2162

9 Mateusz Krajewski 75,0 39 27,7914

10 Piotr Szlufik 66,6 35 27,2790

11 Mateusz Kowalski 78,5 37 25,5670

12 Piotr Słomkowski 74,0 35 25,1755

13 Piotr Witkowski 77,0 34 23,6742

14 Dawid Witkowski 78,0 33 22,8987

15 Kamil Sekulski 67,2 25 19,3450

WYNIKI ZAWODÓW
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Warto wiedzieć.

Głównym pomysłodawcą zawodów był Wojciech Skorłu-
towski – były zawodnik LKS „GRYF” w Sierpcu. Wielokrotny 
medalista i rekordzista Polski w wyciskaniu na ławeczce w ka-
tegorii wagowej 67,5 kg, 75 kg oraz trójboju siłowym. Członek 
kadry narodowej Polskiego Związku Kulturystyki i Trójboju Si-
łowego w Warszawie. Wicemistrz Europy w trójboju siłowym,  

w kat. wag. 75 kg juniorów wynikiem 635 kg (w przysiadzie 
230 kg, wyciskanie 155 kg, ciągu 250 kg) – Węgry 2002 r. Pomi-
mo zakończenia kariery sportowej jego zainteresowanie i pasja 
do sportów siłowych nadal pozostała – aktualnie trener, wy-
chowawca, nauczyciel w-f w Zespole Szkół Zawodowych nr 1  
im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu, bardzo lubiany przez 
uczniów.

Opracował: Kazimierz Czermiński

Kategoria senior 50 kg

Miejsce Nazwisko i imię Waga ciała Powtórzenia Punkty Wilksa

1 Dariusz Malanowski 93,5 134 83,9644

2 Paweł Jabłoński 102,5 91 54,8548

3 Łukasz Pawłowski 82,1 71 47,7049

4 Michał Ruciński 97,5 67 41,2050

5 Bogdan Nagiewicz 85,4 42 27,5772

6 Krzysztof Rumiński 69,3 36 27,1872

7 Dariusz Borkowski 88,5 40 25,7600

II MEMORIAŁ IM. TADEUSZA SZAŁKUCKIEGO 
W PIŁCE RĘCZNEJ MĘŻCZYZN

POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA 
SIERPCA – 11.01.2014 r.

Sponsorzy Memoriału:
• Burmistrz Miasta Marek Kośmider,
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu,
• Browar Kasztelan Sierpc,
• ZPO MARJOS Maria, Józef Długokęccy,
• Transport Międzynarodowy Adam Lipiński,
• WIEPOL Ireneusz Wielimborek,
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu,
• STAROPOLSKA STRZECHA Andrzej Nadratowski,
• CUKIERNIA MOCHOWO – Agnieszka Gogół,
• Jerzy Stachurski, Radny Rady Miasta Sierpc,
• Hurtownia BUDROL Sierpc,
• MKS MAZUR Sierpc,
• MOSIR Sierpc,
• Jacek Witkowski MRÓWKA SPORT w Sierpcu,
• Rada Powiatowa LZS w Sierpcu.

Patronat medialny – Telewizja Kablowa Sierp.

Wielki triumf MKS Mazur Sierpc

W sobotę 11stycznia 2014, na hali SP nr 2, odbył się II me-
moriał im. Tadeusza Szałkuckiego, wielkie święto sierpeckiej pił-
ki ręcznej. Trybuny wypełnione po brzegi kibicami oraz gośćmi. 
Memoriał otworzył dyrektor MOSiR, który powitał zebranych, ro-
dzinę śp. Tadeusza, żonę Krystynę, córkę Małgorzatę, syna Mar-
ka oraz wnuków Tomasza i Łukasza, burmistrza Marka Kośmidra, 

przyjaciół i kolegów śp. Tadeusza, byłych zawodników i wszystkich 
kibiców. Słowo o śp. Taduszu Szałkuckim wygłosił jego wycho-
wanek Jerzy Listkowski. Oficjalnego otwarcia memoriału doko-
nał pan Burmistrz. W pierwszym meczu, po bardzo zaciętej walce, 
Mazur Sierpc wygrał z Olsztynem 23:22. Drugi mecz i wielka nie-
spodzianka – faworyzowani akademicy z Warszawy przegrywają 
z Białą Podlaską 28:26. Mecz o trzecie miejsce, zgodnie z prze-
widywaniami, wygrywa Warszawa z Olsztynem 28:26. I wreszcie 
mecz o pierwsze miejsce, kibice przecierają oczy ze zdumienia, 
koncertowa gra Mazura i zwycięstwo 30:26. Rozdanie cennych  
nagród i II Memoriał przechodzi do historii. W imieniu organiza-
torów składamy serdeczne imienne podziękowania: Wojciechowi 
Miążkiewiczowi, Zdzisławowi Peszyńskiemu, Sławomirowi Ma-
lanowskiemu, Jerzemu Listkowskiemu, Krzysztofowi Wolskiemu, 
Zbigniewowi Bombalickiemu, Krzysztofowi Domańskiemu za duży  
wkład pracy przy organizacji memoriału. Dziękujemy sędziom Dar-
kowi i Jakubowi Mroczkowskim, Bogusiowi Grzelakowi i wszyst-
kim innym, którzy przyczynili się do organizacji memoriału.

Wyniki zawodów

• MKS MAZUR SIERPC – SZCZYPIORNIAK OLSZTYN –  
23:22.

• AZS AWF BIAŁA PODLASKA – AZSUW WARSZAWA –  
28:26.

• AZS UW W-WA – SZCZYPIORNIAK OLSZTYN – 28:26.
• MKS MAZUR – AZS AWF BIAŁA PODLASKA – 30:26.
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KLASYFIKACJA KOŃCOWA MEMORIAłU:
1. MKS MAZUR SIERPC – Puchar Rodziny Szałkuckich.
2. AZS AWF BIAŁA PODLASKA – Puchar Burmistrza Marka  

Kośmidra.
3. AZS UNIWESYTET WARSZAWSKI – Puchar Prezesa OSM  

Sierpc.
4. SZCZYPIORNIAK OLSZTYN – Puchar RP LZS Sierpc.

• Najlepszy zawodnik turnieju: łukasz Lisicki – MKS MAZUR.
• Król strzelców: Piotr Pezda – AZS AWF BIAŁA PODLASKA.
• Najlepszy bramkarz: łukasz Zakręta – SZCZYPIORNIAK  

OLSZTYN.

• Nadzieja sierpeckiej piłki ręcznej: Kacepr Strześniewski – 
MKS MAZUR.

• Nagroda specjalna: Przemysław Witkowski – MKS MAZUR.
• Nagroda specjalna: Marek Listkowski – TRENER MKS 

MAZUR.
• Nagroda specjalna: Wojciech Miążkiewicz – INICJATOR 

MEMORIAŁU.

Zapraszamy za rok na III Memoriał im. Tadeusza Szałkuckiego.

Stanisław Urbanowicz
MOSiR Sierpc

W niedzielę, 19 stycznia 2014 r., rozegrano siódmy turniej piłki siatkowej mężczyzn o puchar Burmistrza Miasta Sierpca. Do zawo-
dów przystąpiło osiem drużyn, w tym jedna kobieca. Drużyny podzielono na dwie grupy, w których grano „każdy z każdym”, a później 
półfinały i mecze o miejsca. Pasjonujący pojedynek o pierwsze miejsce stoczyły drużyny Zawidza i Lelic. Dopiero wejście w drugim 
secie do drużyny Lelic niezawodnego/kontuzjowanego/Mariusza Sobczaka przechyliło wygraną na korzyść Lelic w stosunku 2:1.

WYNIKI TURNIEJU

GRUPA I
ZAWIDZ – BUDOWLAŃCY SIERPC – 2:0
ZAŁOGA – WYMIATACZE – 2:0
ZAWIDZ – WYMIATACZE – 2:0
ZAŁOGA – BUDOWLAŃCY – 2:0
ZAWIDZ – ZAŁOGA – 2:0
BUDOWLAŃCY – WYMIATACZE – 2:0

Kolejność w grupie po eliminacjach
1. ZAWIDZ
2. ZAŁOGA SIERPC
3. BUDOWLAŃCY SIERPC
4. WYMIATACZE SUSK

GRUPA II
LELICE – KOBIETY SIERPC – 2:0
MECHANIK SIERPC – OCZY KOBRY SIERPC – 2:0
LELICE – OCZY KOBRY – 2:0
MECHANIK – KOBIETY – 2:0
LELICE – MECHANIK – 2:0
OCZY KOBRY – KOBIETY – 2:0

Kolejność w grupie II po eliminacjach
1. LELICE
2. MECHANIK
3. OCZY KOBRY
4. KOBIETY

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
MĘŻCZYZN O PUCHAR 

BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
19.01.2014 r.

PÓłFINAłY
ZAWIDZ – MECHANIK – 2:0
LELICE – ZAŁOGA – 2:0
MECZ O III MIEJSCE: ZAŁOGA – MECHANIK – 2:0
MECZ O I MIEJSCE: LELIC – ZAWIDZ – 2:1

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA
1. LELICE
2. ZAWIDZ
3. ZAŁOGA SIERPC
4. MECHANIK SIERPC
5. OCZY KOBRY SIERPC
6. BUDOWLAŃCY SIERPC
7. WYMIATACZE SUSK
8. KOBIETY SIERPC

NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU:
KAMIL WITKOWSKI – LELICE,

SKłAD ZWYCIĘZCÓW:
• Paweł Jankowski, 
• Kamil Witkowski, 
• Damian Mańkowski, 
• Bartosz Strześniewski, 
• Michał Ratkowski, 
• Damian Kowalkowski, 
• Kamil Rajkowski, 
• Łukasz Jeżewski, 
• Mariusz Sobczak.

Stanisław Urbanowicz
MOSiR Sierpc
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fERIE Z LOTKĄ

WALENTYNKI NA SPORTOWO

Na ich grę patrzyło się z przyjemnością. Widać, że lata treningu 
nie poszły na marne.

Dziewczęta walczyły systemem każdy z każdym do dwóch 
wygranych setów. Dla zwycięzców były statuetki i dyplomy.

Wyniki

SZKOłY PODSTAWOWE

Dziewczęta:
• I m. Malwina Mikołajczuk SP nr 3 Sierpc
• II m. Patrycja Rama SP nr 3 Sierpc
• III m. Natalia Bogdańska SP Goleszyn

Chłopcy:
• I m. Adam Lisicki SP nr 3 Sierpc
• II m. Dawid Kępiński SP nr 3 Sierpc
• III m. Jakub Kacperowski SP nr 3 Sierpc

GIMNAZJA I SZKOłY PONADGIMNAZJALNE

Dziewczęta:
• I m. Luiza Korzeniewska Gimnazjum Miejskie Sierpc
• II m. Ewa Jezierska Gimnazjum Miejskie Sierpc
• III m. Joanna Szymańska Gimnazjum Publiczne im. Biskupa 

Leona Wetmańskiego Sierpc

Chłopcy:
• I m. Sebastian Kosiorek ZS nr 1 Sierpc
• II m. Jakub Żółtański Szkoła Podstawowa nr 3 Sierpc
• III m. Łukasz Bogucki Gimnazjum Publiczne im. Biskupa 

Leona Wetmańskiego Sierpc
TKKF „Kubuś”

Po raz kolejny w okresie ferii odbył się Turniej Badmintona 
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Organizatorami zawodów byli Uczniowski Klub Spor-
towy „Serw” przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz Ognisko TKKF 
„Kubuś”. Turniej otworzyli prezesi Jakub Grodzicki i Janusz Je-
zierski, którzy życzyli osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Pojedynki rozgrywano na dwóch boiskach w sali gimnastycz-
nej SP nr 3 w Sierpcu. Jako pierwsi zaczęli najmłodsi – ucznio-
wie szkół podstawowych. Dziewczęta zagrały systemem każdy 
z każdym, chłopcy systemem do dwóch przegranych. Grano 
po jednym secie do 15 punktów. Statuetki i dyplomy dla naj-
lepszej trójki wręczała wicedyrektor SP nr 3 Jolanta Chyżyńska.

W grupie starszej: uczniów ostatniej klasy szkoły podstawo-
wej oraz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych większość 
stanowili chłopcy. W drodze losowania zostali oni podzieleni 
na trzy grupy. Najlepsi awansowali do finału. Pojedynkiem dnia 
była walką, którą stoczyli Sebastian Kosiorek i Łukasz Bogucki. 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Ogniska TKKF 
„Kubuś” odbyło się w tym roku w walentynki. Po raz kolejny chętni 
mogli po zakończeniu obrad wziąć udział w balu sportu i rekreacji.

Na zebranie oprócz członków i sympatyków przybyli rów-
nież wicestarosta Marek Gąsiorowski, burmistrz Marek Kośmi-
der, ks. kanonik Marian Orzechowski, Mirosław Nadratowski, 
właściciel Masarni Staropolska Strzecha, Sławomir Sawicki – 
dyrektor Banku Spółdzielczego w Sierpcu. Wszystkich gorąco 
powitał prezes Jakub Grodzicki. Przedstawił on sprawozdanie 
z działalności Ogniska w 2013 r.

Ponad sto imprez

W ubiegłym roku członkami Ogniska było stu siedemdziesiąt 
jeden osób. Chwilą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli: 
Stanisławy Goczyńskiej – uczestniczki zajęć Ośrodka Terapii 
Ruchowej, Tadeusza Olkuckiego – honorowego prezesa Ogni-
ska i Adama Olendrzyńskiego – sekretarza w latach 2006-2010.

W 2013 r. członkowie TKKF byli organizatorami bądź uczest-
niczyli w stu czterech imprezach. Organizowano zawody dla 

biegaczy, szachistów, warcabistów, brydżystów, badmintonistów, 
tenisistów, rowerzystów. Były też festyny rekreacyjne. Nie zapo-
minano o osobach niepełnosprawnych, które miały możliwość 
brania udziału w zajęciach i imprezach, a także obozach sporto-
wych w Bukowinie Tatrzańskiej, Górach Świętokrzyskich oraz 
w Centralnym Ośrodku Szkoleniowo-Sportowym w Sierakowie 
koło Poznania. Już dziewiąty rok działał Ośrodek Terapii Rucho-
wej dla Osób Trzeciego Wieku. Ćwiczenia prowadzono w salach 
fitness, na siłowni i krytej pływalni. Latem uczestników zajęć 
można było zobaczyć na boiskach Orlika lub maszerujących z kij-
kami wzdłuż Sierpienicy. Komisja rewizyjna nie wniosła żadnych 
uwag do działalności zarządu. Także członkowie TKKF „Kubuś” 
jednogłośnie zaakceptowali przedstawione im dokumenty.

Dyplomy i certyfikaty

Później przyszedł czas na wręczanie podziękowań i wyróż-
nień. W tym roku osoby ćwiczące w Ośrodkach Terapii Rucho-
wej otrzymały specjalne certyfikaty. Przygotowano również 
dyplomy dla osób, które reprezentowały Ognisko na imprezach 



59– 1/2014

Z głębokim żalem  
dowiedzieliśmy się, że  

w dniu 8 lutego  
2014 roku zmarła

Halina Szymańska
wieloletnia nauczycielka języka polskiego  
w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu,  

ceniona pedagog i wychowawczyni  
wielu pokoleń młodych sierpczan,

Zasłużona dla Miasta Sierpca.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia

Burmistrz i Rada Miejska Sierpca

sportowych i były obecne na zebraniu. Otrzymali je biegacze – 
otrzymali Aneta i Waldemar Goczyńscy, Krystyna Chojnacka,  
Andrzej Paczkowski, Józef Chmielewski i Kazimierz Goczyński, 
brydżyści – Sławomir Tyndorf (brydżysta roku 2013), Sławomir 
Malanowski, Marek Krowicki, Wojciech Rzeszotarski, badmin-
toniści i tenisiści– Anna i Radosław Nowakowscy oraz Anna 
i Bogdan Wiśniewscy, rowerzysta – Stanisław Piórkowski, siłacz –  
Bogdan Nagiewicz, warcabistka – Danuta Duda, pływacy – Łu-
kasz Ziółkowski i Grażyna Graczyk. Jak co roku były także cer-
tyfikaty dla ćwiczących w Ośrodku Terapii Ruchowej. Panie 

ze „złotej grupy” miały przygotowane 
na spotkanie nowe piosenki, w których 
zachęcały do przychodzenia na zajęcia 
oraz wspólnych ćwiczeń.

Podziękowano również sponso-
rom. Specjalną tabliczkę otrzymał 
sekretarz Rady Powiatowej Zrze-
szenia LZS Sławomir Malanowski. 
Były także pamiątkowe statuetki dla 
Krystyny Antoszek i Elżbiety Huras 
w podziękowaniu za pomoc w przy-
gotowaniach uroczystości. Po raz 
drugi nowi członkowie Ogniska zło-
żyli przysięgę na sztandar Ogniska.

Za pomyślność

Prezes wraz z zaproszonymi go-
śćmi wznieśli toast za pomyślność 
w 2014 r. A później przyszedł czas 
na bal sportu i rekreacji. O oprawę 

muzyczną zadbał zespół AniMar. Wybrano Walentynkę i Wa-
lentego 2014 r. Najwięcej męskich serc skradła Jolanta Macie-
jewska, a damskich Sławomir Sawicki. Wiele śmiechu wzbudziły 
konkursy tańca. Panie w specjalnie przygotowanych strojach 
walczyły z kankanem. Panowie musieli również pokazać, że po-
trafią się ruszać w rytm muzyki. Absolutnie nieprzekupne jury 
patrzyło i oceniało. Wybór był bardzo trudny, ale sędziowie sta-
nęli na wysokości zadania. Bawiono się do białego rana.

TKKF „Kubuś” 

WYDARZENIA

W sobotnie popołudnie 8 lutego 2014 roku, pożegnaliśmy Halinę 
Szymańską wspaniałą pedagog, nauczyciela, polonistkę człowieka wy-
sokiej kultury i klasy.

Pogrzebowa uroczystość odbyła się w Kościele Farnym w Sierpcu pa-
rafii zmarłej. Mszę żałobną celebrował ksiądz dziekan, proboszcz Andrzej 
Więckowski on też wygłosił słowo pożegnalne przybliżając zasługi zmar-
łej śp. Haliny, osoby dużej wiary w Boga, przed obliczem którego stanąć 
może z podniesioną głową, zasłużyła na to swoim życiem. Każda śmierć 
człowieka zmusza do zadumy i refleksji nad własnym życiem naszym piel-
grzymowaniem po ziemi, które kończy się, ale przed nami wieczność czeka.

W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli licznie zgromadzeni 
mieszkańcy miasta. Zmarła była osobą znaną i cenioną cieszącą się sza-
cunkiem i uznaniem Sierpczan. Pozostawiła w wielkim bólu i smutku 
kochającą rodzinę córkę Marię, synów Jana i Andrzeja z rodzinami, 
przyjaciół, koleżanki i kolegów, znajomych a przecież była tak wszyst-
kim potrzebna.

W imieniu dyrekcji, rady pedagogicznej, emerytowanych nauczycieli, 
pracowników szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. majora Władysława 
Sucharskiego zmarłą pożegnał nauczyciel tej szkoły Krzysztof Domański.

Przy trumnie zmarłej czuwał sztandar Szkoły podtrzymywany przez 
uczniów Liceum Ogólnokształcącego.

Zmarła za wieloletnią pracę uhonorowana była wieloma odznacze-
niami państwowymi i resortowymi, w 2005 roku Medalem Zasłużony 
dla Miasta Sierpca.

Oprac. Kazimierz Czermiński, 
Wiceprzewodniczący RM

Z GŁĘBOKIM ŻALEM I SMUTKIEM 
ŻEGNAMY HALINĘ SZYMAŃSKĄ
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WSPOMNIENIE O KOLEŻANCE 
HALINIE SZYMAŃSKIEJ (1930-2014)

Tekst przemówienia pożegnalnego.
Pani Halina Szymańska urodziła się 24 stycznia 1930 roku w Sierpcu. 

Po skończeniu w 1952 roku Uniwersytetu Warszawskiego kierunek filologia 
polska rozpoczęła pracę w LO w Wyszkowie.

W latach 1956 – 1960 pracowała w LO w Bieżuniu, a od 1960 roku w na-
szym Liceum. W 1984 roku odeszła na zasłużoną emeryturę, ale nie straciła 
kontaktu ze szkołą pracując w niepełnym wymiarze godzin do 1992 roku. Łącz-
nie przepracowała w naszej placówce 31 lat.

Za swoją pracę otrzymała: Złoty Krzyż Zasługi, Nagrodę Ministra Oświaty 
i wiele innych. Pracy nauczycielskiej i niesieniu „kaganka oświaty” poświęci-
ła wszystko – wolny czas, młodość, swoje życie. Żyła szkołą – jej przeszłością 
i teraźniejszością.

Cechowało Ją głęboko ludzkie zrozumienie dla człowieka, dla trudnego 
okresu dorastania z jego wzlotami i upadkami, a jednocześnie serdeczna troska 
o dalsze losy wychowanków. Człowiek o wspaniałej, nieprzeciętnej osobowo-
ści – dobry, wyrozumiały, zwyczajnie ludzki, otwarty na potrzeby swoich wy-
chowanków, a jednocześnie wymagający i konsekwentny.

Kształtowała w swoich wychowankach najszlachetniejsze cechy charak-
teru i postawy, takie jak obowiązkowość, pracowitość, uczciwość, rzetelność, 
prawdomówność, uczyła tolerancji, szacunku dla pracy i drugiego człowieka.

Zawsze pogodna, życzliwa, człowiek oddany bez reszty swojej pracy, zasłu-
żyła na uznanie i sympatię wychowanków i kolegów. Prof. Halina Szymańska 
była niepowtarzalnym wychowawcą, wspaniałym człowiekiem.

Powiadają, że życie jest drogą do nieba. Pani profesor, wiemy i wierzymy, 
że tam idziesz. Odchodzisz daleko, ale zawsze będziesz blisko i pozostaniesz 
w naszej pamięci i wychowanków Sierpeckiego Liceum.

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci.

Odejście bliskiej osoby zawsze jest bolesne i zmusza do re-
fleksji oraz wspomnień, tych sprzed wielu lat, kiedy czynne 
zawodowo wszystkie cztery polonistki trzymałyśmy się ra-
zem, bo rytm życia szkolnego i nie tylko narzucał nam wspól-
ne przedsięwzięcia; ot choćby takie jak opracowanie tematów 
na próbny egzamin maturalny 
lub ułożenie zestawów pytań 
na ustny egzamin dojrzałości 
lub przedyskutowanie innych 
spraw dotyczących ważnego 
przedmiotu.

Nie bez znaczenia była 
też sprawa ujednolicenia kry-
teriów oceny ucznia przez 
każdą z polonistek, dostoso-
wania wymagań do możli-
wości ucznia, bo w dawnym 
Sierpeckim Liceum – naszej 
szkole – mimo różnic oso-
bowościowych nauczycielek 
uczących języka polskiego, 
obowiązywała niepisana za-
sada współodpowiedzialności 
za poziom edukacji poloni-
stycznej uczniów, w trosce 
o ich należyte przygotowanie 
do dalszej nauki oraz w trosce 
o dobre imię szkoły.

Po śmierci bliskiej nam Koleżanki dzisiejsze nasze spotkanie 
ma charakter wspominkowy i jest poświęcone niezapomnianej 
Halinie Szymańskiej, z którą każda z nas przepracowała całe lata 
i z którą byłyśmy zaprzyjaźnione.

Długo zastanawiałyśmy się od czego zacząć?… po namy-
śle doszłyśmy do wniosku, że najpierw powiemy o Hali – ko-
leżance tej samej co my specjalności, z którą przez wiele lat 
zgodnie i twórczo współpracowałyśmy, bo Hala to solidna, 
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pracowita, odpowiedzialna i bardzo obowiązkowa nauczyciel-
ka, która zawsze była przygotowana do poprowadzenia swo-
ją wypróbowaną i sprawdzoną metodą nawet najtrudniejszą 
lekcję i chociaż nie lubiła eksperymentować, sięgać po nowe 
rozwiązania – to wyniki egzaminu maturalnego Jej uczniów 
potwierdzały solidną wiedzę merytoryczną, dobre opanowanie 
materiału programowego i ogólne obycie literackie.

Jako koleżanka Halina Szymańska zawsze niosła chętną 
pomoc innym, stąd była osobą lubianą, szanowaną, kocha-
ną, bo potrafiła akceptować ową inność każdego młodego 
i dorosłego człowieka, była szczera w stosunkach między-
ludzkich, dostrzegająca potrzeby drugiego człowieka. Jej spo-
kój i opanowanie powodowały, że z przyjemnością się z Nią 
współpracowało.

Zawsze dawała przykład młodszym jak należy się odnosić 
do starszego i jak opiekować się zaproszonymi na uroczystość 
szkolną czy prywatną dawnymi koleżankami i kolegami.

Nie mniej ważny odcinek Jej życia to rodzina, dom. Impo-
nowała nam swoim oddaniem i poświęceniem dla najbliższych. 
Hala jako matka trójki dzieci, nigdy nie korzystała z dobro-
dziejstwa stołówki szkolnej czy innych ułatwień stworzonych 

Każdego roku, w święto skautów, na ca-
łym świecie czyli 22 lutego lub innym terminie 
w okolicach wyżej wymienionej daty, sierpeccy 
harcerze przekazują sobie i zaprzyjaźnionym 
osobom specjalne życzenia czy pozdrowienia.

Organizują też biwaki, wycieczki, wie-
czornice, aby chociaż przez chwilę być ra-
zem: bo kiedy „ogniska już dogasa blask 
i czas spleść braterski krąg, to w wieczornej 
ciszy w świetle symbolicznego harcerskiego 
ognia należy przekazać sobie ostatni uścisk 
rąk” i ten uścisk zapamiętać na całe życie 
oraz słowa znanej melodii nawiązującej 
do przyjaźni, której nie może zatrzeć nie-
ubłagany czas, ani inne przeciwności losu 
czy czasu…

Zarząd Kręgu Przyjaciół Sierpeckie-
go Harcerstwa po raz kolejny dołączył 
do działań Hufca ZHP Sierpc upamiętniających to niezwykłe 
święto i sfinansował podróż harcerskich wychowawców i spon-
sorów do Warszawy.

Liczna, bo 50 osobowa grupa najpierw zwiedziła z prze-
wodnikiem, co jest bardzo ważne, Muzeum Powstania War-
szawskiego. Po wyjściu z muzeum, jeszcze pod wrażeniem tej 
niesamowitej lekcji historii, prezes KPSH Zenon Kupniewski 
powiedział, że wybierze się jeszcze raz do tego niesamowitego 
miejsca w towarzystwie swoich dzieci, bowiem uważa, że każdy 
bez względu na wiek powinien i to z przewodnikiem być w tym 
szczególnym muzeum.

Drugim ważnym punktem programu było obejrzenie spekta-
klu teatralnego „Fredro dla dorosłych – mężów i żon” w Teatrze 
6 piętro. Popisy znanych i cenionych aktorów – Michała Że-
browskiego, Jolanty Fraszyńskiej, Weroniki Książkiewicz i Kon-
rada Darocha serdecznie oklaskiwali wszyscy widzowie, nawet 
ci, którzy przez dwie godziny siedzieli na tzw. wejściówkach 

w dawnym systemie w celu pomocy kobietom pracującym. 
Zawsze miała świeży, przez siebie przygotowany posiłek dla 
całej rodziny. Sama piekła smakowite ciasta, torty i ciastecz-
ka, sama gotowała, prała, prasowała, sprzątała; razem z mę-
żem robiła zakupy… co dzisiaj zmusza nas do zastanowienia 
się nad Jej fenomenem doskonałej organizacji pracy, bowiem 
ze wszystkim zdążyła na czas, nigdy nie obnosiła się z tego 
swoistego daru doskonałej organizacji pracy i nigdy nie uskar-
żała się na nic; ani w domu, ani w szkole.

Zawsze chętnie gościła liczne grono koleżanek i kolegów, 
znajomych oraz przyjaciół, bo spotkania u Hali były potwierdze-
niem Jej życzliwości i przyjaźni.

Pod koniec życia bardzo się martwiła o wszystkich i wszyst-
ko, nawet o bezpańskie zwierzęta, które dopominały się poży-
wienia i zawsze zostały nakarmione.

Zgodnie z Jej życzeniem odeszła szybko, bowiem jak 
sama mówiła „nie chcę sprawiać innym kłopotu”. Nasza Hala, 
bo tak się do Niej zwracałyśmy, pozostanie na zawsze w sercach 
i wdzięcznej pamięci.

Hanna Kowalska

czyli schodach. Po raz kolejny uczestnicy wycieczki 
przekonali się, że klasycy naszej literatury są nie-
śmiertelni i zawsze aktualni.

W HOłDZIE HARCERSKIM DZIAłA-
CZOM było wydanie, dzięki pomocy finansowej 
kilku sponsorów – książki Pt „Zasłużeni dla Sier-
peckiego Harcerstwa – czy dziś o nich pamięta-
my”. Książka jest hołdem złożonym działaczom 
harcerskim, których już nie ma wśród nas. Promo-
cja książki odbyła się 27 lutego w czytelni Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. Wielu mieszkańców 
Sierpca uczestniczyło w tej wyjątkowej wieczor-
nicy, łączącej promocję z Dniem Myśli Braterskiej, 
podczas której specjalny, wspominkowy nastrój 
wprowadzili wszystkich bardzo uzdolnieni harcer-
scy soliści z Zespołu Szkół Samorządowych z Ro-
ściszewa, którzy pod kierunkiem Renaty Domańskiej 
przygotowali na tę okoliczność specjalny program 
artystyczny.

MYŚLĄC O BRATERSTWIE niektórzy drużynowi, jak 
na przykład hm. Dariusz Rybacki drużynowy 8 WDSH „Waga-
bunda” z Mochowa zaprosił harcerzy starszych na trzydniowy 
biwak, a pwd. Iwona Giera – drużynowa 14 Drużyny Harcerskiej 
ze Szkoły Podstawowej z Gozdowa poświęciła część swoich ferii 
dla harcerzy młodszych z całej Gminy Gozdowo.

Jak zawsze pięknie świętowali ten dzień członkowie ZHP 
z Lelic, bowiem dla pwd. Iwony Bogdańskiej i dh Anny Mań-
kowskiej sprawianie radości i przyjemności dzieciom i ich ro-
dzicom w celu zawierania trwałych przyjaźni jest najważniejszą 
misją wychowawczą.

Jak zwykle wychowawcy harcerscy z Gójska pod kierunkiem 
phm. Zuzanny Bońkowskiej również świętowali ten niezwykły 
dzień w swojej pięknej szkole.

Hm. Hanna Kowalska
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KONCERT KARNAWAŁOWY
11 lutego 2014 r., w sali widowiskowej Centrum Kultury 

i Sztuki, odbył się „Koncertowy Wieczór Karnawałowy”, zor-
ganizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Mar-
cina Kamińskiego w Sierpcu. Wystąpili uczniowie, absolwenci, 
pedagodzy szkoły muzycznej oraz zaproszeni goście. Koncert 
został przygotowany przez Agnieszkę Kadłubowską i Konrada 
Mazurowskiego. Słowo wstępne i końcowe zainicjowała pani 
Barbara Bońkowska Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej 
I st. w Sierpcu.

Publiczność podziwiała uczniów i nauczycieli szkoły 
muzycznej w przeróżnych kreacjach. Ku zaskoczeniu pu-
bliczności jako pierwszych nagrodzono oklaskami młodych 
tancerzy: Laurę Szewczyk, Klaudię Bielską, Oliwię Krat-
kowską, Radosława Żuchińskiego, Filipa Kwiatkowskie-
go i Igora Bartosza Kalinowskiego, którzy zatańczyli dla  
200 osobowej widowni walca do muzyki Wojciecha Kilara 
z filmu „Trędowata”.

Nie zabrakło również scenicznej szermierki, która dodała 
publiczności barw wyobraźni muzycznej. Julita Marcinkowska, 
Hubert Lewandowski, Filip Kwiatkowski i Jarosław Wierzbicki 
zademonstrowali widzom kunszt szermierczy do dźwięków mu-
zyki A. Chaczaturiana „Taniec z szablami” w brawurowym wy-
konaniu Michała Zawadzkiego.

W programie można było usłyszeć zarówno dzieła muzyki 
klasycznej, takie jak:

• „łoś Patataj” – D. Obijalska – M. Wawruk w wyk. Laury 
Szewczyk (skrzypce),

• „Śmiały Jeździec” – R. Schumann w wyk. Radosława Żu-
chińskiego (fortepian),

• „Nowa Lalka” – P. Czajkowski w wyk. Wiktora Hoffmana 
(fortepian),

• Marsz z II aktu opery „Aida” G. Verdiego (opr. na trąbkę) 
w wyk. Łukasza Gawłowskiego,

• „Oczy czarne” – P. Frosini w wyk. Nikodema Jaworskiego 
(akordeon),

• „Divertissement Tzigane” – F. Antonini w wyk. Konrada 
Wojdy (saksofon altowy),

• „Un Dia de Noviembre” – L. Brouwera w wykonaniu Mar-
ka Tabisza,

• „Serenata” – B. Bonsor w wyk. Nikodema Jaworskiego 
(akordeon), Grzegorza Domańskiego (akordeon).

jak również utwory z muzyki rozrywkowej:

• „El Vito” – tradycyjna pieśń pochodząca z Andaluzji w aran-
żacji Marka Tabisza wykonana przez Agnieszkę Kadłubow-
ską (śpiew), Szymona Teleckiego (skrzypce), Marka Tabisza 
(gitara), Michała Zawadzkiego (kastaniety) oraz chór szkoły 
muzycznej,

• „Och, życie kocham Cię nad życie” z rep. E. Geppert 
w wyk. Oliwii Kratkowskiej (śpiew), Marcina Twardow-
skiego (fortepian – SSM II st. Sierpc), Michała Zawadzkie-
go (instr. perkusyjne),

• „Rudy rydz” z rep. Heleny Majdaniec w wyk. Klaudii Biel-
skiej (śpiew), Andrzeja Wojtasa (fortepian), Michała Za-
wadzkiego (instr. perkusyjne), chórek w składzie: Oliwia 
Kratkowska, Marta Topolewska, Marlena Lewandowska, 
Igor Bartosz Kalinowski,

• „Tak mi źle, tak mi szaro” – piosenka z filmu „Wojna do-
mowa” w wyk. Huberta Lewandowskiego (śpiew), Andrzeja 
Wojtasa (fortepian), Michała Zawadzkiego (instr. perkusyj-
ne), chórek w składzie: Oliwia Kratkowska, Marta Topolew-
ska, Marlena Lewandowska, Igor Bartosz Kalinowski,

• „A ja wolę moją mamę” z rep. Majki Jeżowskiej w wyk. 
Amelii Zdziarskiej (śpiew), Konrada Mazurowskiego (for-
tepian), Michała Zawadzkiego (instr. perkusyjne) oraz chóru 
szkoły muzycznej,

• „Ale Jestem” z rep. Anny Marii Jopek w aranżacji Micha-
ła Zawadzkiego wyk. Agnieszka Kadłubowska (śpiew), Oli-
wia Kratokowska (śpiew), Marta Topolewska (śpiew), Igor 
Bartosz Kalinowski (śpiew), Marcin Twardowski (forte-
pian – SSM II st. Sierpc), Szymon Telecki (skrzypce), Ja-
kub Kwiatkowski (instr. perkusyjne), Michał Zawadzki (instr. 
perkusyjne, gitara),

• „Tears in Heaven” z rep. E. Claptona w wyk. Oliwii Krato-
kowskiej (śpiew), Marty Topolewskiej (śpiew), Igora Barto-
sza Kalinowskiego (śpiew), Jakuba Kwiatkowskiego (instr. 
perkusyjne), Michała Zawadzkiego (gitara), Marcina Twar-
dowskiego (fortepian – SSM II st. Sierpc),

• „In The Summertime” z rep. M. Jerry w wyk. Michała 
Zawadzkiego (śpiew), Marcina Twardowskiego (fortepian 
– SSM II st. Sierpc), Łukasza Bońkowskiego (instr. perku-
syjne), Jakuba Kwiatkowskiego (instr. perkusyjne) oraz chó-
ru szkoły muzycznej,

• „Smoke on the Water” z rep. Deep Purple w wyk. Filipa 
Kwiatkowskiego (śpiew), Michała Zawadzkiego (fortepian) 
oraz szkolnej orkiestry gitarowo-skrzypcowej prowadzonej 
przez Marka Tabisza,

• Temat z filmu „James Bond” w wyk. szkolnej orkiestry gi-
tarowo-skrzypcowej z towarzyszeniem fletów (Agata Rojek, 
Kinga Pokorska) prowadzenie Marek Tabisz,

• Tango z filmu „Zapach Kobiety” w wyk. Aleksandry Sza-
blewskiej (skrzypce – SSM II st. Sierpc), Szymona Teleckie-
go (skrzpce), Kamila Leszczyńskiego (klarnet – absolwent), 
Andrzeja Wojtasa (klarnet).

Koncert uświetniła orkiestra dęta pod batutą Konrada Mazu-
rowskiego. Zaprezentowała publiczności:

• „Song and dance” – arr. Andre Waignein,
• „I will always love you” – arr. John Glenesk Mortimer 

w wyk. Agnieszki Kadłubowskiej (śpiew),
• „Fascinating drums” – arr. Ted Huggens,
• „Simply the best” – arr. Ron Sebregts w wyk. Agnieszki Ka-

dłubowskiej (śpiew), Oliwii Kratkowskiej (śpiew), Marty To-
polewskiej (śpiew), Igora Bartosza Kalinowskiego (śpiew).

Orkiestra dęta w składzie:

• Flet – Dominika Kaczyńska,
• Klarnet – Dominika Żółtańska, Monika Kosiorowska, Marta 
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KONCERT DLA MAŁGOSI BARTKOWSKIEJ  
W SIERPECKIEJ fARZE

2.02.2014 r.

Twardowska (Szczutowo), Ewelina Szczerbiak (Szczutowo), 
Dominika Czaplińska (Szczutowo),

• Saksofon altowy – Cezary Kwiatkowski, Natalia Gajewska, 
Maria Skowrońska, Mateusz Gawłowski, Maja Rudzińska, 
Sebastian Kuźmiński, Bartosz Hoffman (abs), Anna Nowa-
kowska (abs), Hanna Nowakowska (abs),

• Saksofon tenorowy – Kamil Drzewiecki, Kacper Mosakow-
ski (abs), Sylwia Lisicka (Szczutowo), Tomasz Hoffman 
(Szczutowo),

• Trąbka – Łukasz Gawłowski, Rafał Gruda, Robert Marjański, 
Jakub Barłóg, Michał Barłóg, Dominik Preuss (abs),

• Sakshorn tenorowy – Cezary Mosakowski (abs),
• Puzon – Mateusz Hoffman (abs),
• Tuba – Mateusz Rutkowski, Krzysztof Wiśniewski (Szczu-

towo), Andrzej Wojtas,
• Gitara basowa – Adam Mazurowski (Szczutowo),
• Instrumenty perkusyjne – Jakub Kwiatkowski, Marcin Twar-

dowski (abs), Patrycja Szulecka (Szczutowo), Mateusz Mo-
tylewski (Szczutowo).

Gościnnie – Michał Zawadzki.

Chór szkoły muzycznej w składzie: Michał Trzonkowski, Żu-
chiński Radosław, Jakub Łukomski, Dominik Jankowski, Ame-
lia Zdziarska, Klaudia Bielska, Dominika Kaczyńska, Joanna 

Ocicka, Martyna Trzonkowska, Zuzanna Prószyńska, Wiktor 
Hoffman, Hubert Lewandowski, Julia Żmijewska, Aleksandra 
Stalke, Julia Joniak, Weronika Strzelecka, Łukasz Bońkowski, 
Filip Kwiatkowski, Gabriela Pesta, Igor Kalinowski, Paweł Woź-
nicki, Julia Churska, Oliwia Kratkowska.

Orkiestra gitarowo-skrzypcowa w składzie:
• Skrzypce – Julia Joniak, Amelia Zdziarska, Laura Szewczyk, 

Weronika Strzelecka,
• Gitary – Wiktor Wojciechowski, Hubert Lewandowski, Filip 

Kwiatkowski, Klaudia Bielska, Kacper Paczkowski, Gabriela 
Pesta, Oliwia Kratkowska, Damian Jurak, Paweł Woźnicki, 
Jarosław Wierzbicki,

• Gościnnie – Aleksandra Szablewska (skrzpce – SSM II st. 
Sierpc), Marta Topolewska (gitara), Marlena Lewandowska 
(gitara).

Publiczność nagrodziła gromkimi brawami wykonawców. 
Koncert cieszył się znakomitymi opiniami. Wszystkim wy-
konawcom dziękujemy za niesamowite przeżycia wizualno- 
-emocjonalne i trzymamy kciuki za dalsze poczynania 
artystyczne. 

 
A.K.

ZAPISY DO PSM I ST. W SIERPCU

Chętnych do nauki w PSM I st. im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu zapraszamy na dni otwarte:
• 25 marca 2014 r. – przedszkolaków oraz uczniów młodszych klas szkoły podstawowej,
• 29 kwietnia 2014 r. – uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjów.

O przyjęcie do szkoły ubiegać się mogą kandydaci w wieku od 6 do 16 roku życia.  
Termin składania podań kandydatów do nauki w szkole w roku 2014/2015 upływa z dniem 19.05.2014 r.

Egzamin wstępny odbędzie się 20.05.2014 r. od godz. 14:00 w sali nr 1.

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły: tel. 24-275-10-30, bądź na www.szola-muzyczna-sierpc.pl

Oprawę Mszy św. o godz. 16:00, która poprzedzała kon-
cert charytatywny zatytułowany „Prezent od serca” wykonali: 
Agnieszka Kadłubowska – sopran, Agata Rojek – flet, Szy-
mon Telecki – skrzypce i Sławomir Makowski – organy oraz 
orkiestra gitarowo-skrzypcowa pod kierunkiem pana Marka 
Tabisza.

Repertuar koncertu został przygotowany specjalnie na ten 
jeden wieczór, który był jednocześnie prezentem – Prezentem 
od serca dla Małgosi Bartkowskiej podopiecznej Stowarzysze-
nia „Szansa na życie”.

Pomysłodawcami koncertu byli Agnieszka Kadłubowska 
oraz Michał Zawadzki, a w jego przygotowanie włączyła się 
cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele a także rodzice 

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sierpcu oraz Społeczna 
Szkoła Muzyczna II st. i Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych i Chorych na Raka „Szansa na życie”.

W koncercie, prezentującym polskie kolędy i pastorałki 
w ciekawych aranżacjach, wystąpili: uczniowie i absolwenci 
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sierpcu, a także mamy 
panie: Beata Kwiatkowska i Marlena Lewandowska.

Koncert przygotowali i jednocześnie w nim wystąpili: 
Agnieszka Kadłubowska – sopran,

Agata Rojek – flet, Szymon Telecki – skrzypce, Grze-
gorz Domański – akordeon, Michał Zawadzki – instrumenty 
perkusyjne. Orkiestrę gitarową przygotowali: pani Agniesz-
ka Kadłubowska i pan Marek Tabisz. Gościnnie w koncercie 
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wystąpili: Krzysztof Ma-
linowski – kontrabas oraz 
Michał Zawadzki – forte-
pian (muzycy z Płockiej 
Orkiestry Symfonicznej).

Zbiórkę pieniędzy 
na rehabilitację i lecze-
nie Małgosi Bartkowskiej 
przeprowadzili wolonta-
riusze ze Stowarzyszenia 
„Szansa na życie” – ze-
brano 1.326 zł. Organiza-
torzy koncertu dziękują 
wszystkim ofiarodawcom 
za ich dar serca oraz go-
spodarzowi świątyni – ks. 
dziekanowi Andrzejowi 
Więckowskiemu za pięk-
ne przywitanie i uży-
czenie kościoła młodym 
muzykom.

Państwowa Szkoła  
Muzyczna I st.  

w Sierpcu
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PLANOWANE WYDARZENIA W RAMACH 
OBCHODÓW ROKU JANA PAWŁA II W SIERPCU

Zadania/działania Termin realizacji

Miejska Biblioteka Publiczna

Eliminacje miejskie konkursu recytatorskiego „Pięknie być Człowiekiem” 8 maja

Wydawnictwo „Kult Jana Pawła II w Sierpcu i ziemi sierpeckiej” wrzesień

Wystawa „Jan Paweł II – Pielgrzym Świata”. Otwarcie wystawy w dniu 27 marca 
połączone z konkursem recytatorskim „W Hołdzie Janowi Pawłowi II” 27 marca – 30 września

Parafia pw. św. Wita, Modesta i Krescencji,  
Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego,  

Parafia pw. św. Benedykta

Orszak trzech króli 6 stycznia

Koncert kolędowy Meus Deus 26 stycznia

Droga światła ulicami miasta 24 kwietnia

Modlitewne czuwania wieczorne 25-26 kwietnia

Koncert papieski w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum im. Bpa Leona Wetmańskiego 27 kwietnia

Odpust Maryjny 15 sierpnia

Msza św. w Farze pod przewodnictwem bp Piotra Libery w liturgiczne 
Wspomnienie św. Jana Pawła II 22 października

MOSIR

Biegi – błonie przy klasztorze – meta przy Farze 11 kwietnia

Turniej szachowy w CKiSz 30 maja

Spływ kajakowy 27 czerwca

CKiSZ

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Więc w tej ciszy ukryty Ja – liść” 9 czerwca 
– rozstrzygnięcie

Wystawa Fotografii „Sierpczanie u Papieża J.P. II” 14 marca – 6 kwietnia

Wystawa fotografii trójwymiarowej 8 marca – 6 kwietnia

Sonety Karola Wojtyły „SOBÓTKOM SIĘ KŁANIAJ…ODE MNIE” 2 kwietnia

Spektakl poetycki „ZIEMIA SPOTKANIA” w wykonaniu Tetru „KREDENS + …” z CKiSZ 2 kwietnia

Cykl filmów dokumentalnych o Janie Pawle II 22 kwietnia

Podsumowanie roku papieskiego w CKiSZ grudzień
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ZHP Hufiec

VIII Konkurs Recytatorski „W Hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II” 27 marca

LO Sierpc

III Konkurs Multimedialny „Nauczanie Jana Pawła II do młodych” 30 kwietnia

Konferencja „Wartości, którymi żył i które propagował Jan Paweł II” październik

Gimnazjum Miejskie

Udział uczniów w konkursie „Jan Paweł II – droga człowieka”  
organizowanym przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty

 podsumowanie konkursu 
wręczenie nagród 18 maja 
2014 na uroczystej Mszy 

w Kościele Szkolnym

Organizacja konkursu plastycznego dla uczniów powiatu sierpeckiego  
„My jesteśmy przyszłością świata i nadzieją Kościoła”

grudzień 2013 –  
– marzec 2014,  

finał 18 maj

Wystawa prac plastycznych – Kościół Szkolny 18 maja

Organizacja wycieczki śladami Jana Pawła II październik

Szkoła Podstawowa nr 2

Konkurs plastyczny „Jan Paweł II w oczach dziecka” dla klas 0-3 i 4-6 27 marca

Konkurs wiedzy klas 6 „Wielki Pontyfikat” razem SP3 październik

Akademia dla społeczności lokalnej 6 kwietnia

Tuniej sportowo-edukacyjny „Puchar Jezusa” 30 maja

Koncert kolęd dla społeczności lokalnej pt. „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA” 14 grudnia

Szkoła Podstawowa nr 3

Konkurs literacki „Jan Paweł II żyje w naszych sercach” dla klas I-III i IV-VI 27 marca

Udział w konkursie plastycznym „Jan Paweł II w oczach dziecka” 27 marca

Konkurs wiedzy klas 6 „Wielki Pontyfikat razem” z SP2 październik

Akademia dla społeczności lokalnej 25 kwietnia

Urząd Miejski

Koncert zespołu „Arka Noego” 16 sierpnia

Dzień flagi 2 maja






