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Z PERSPEKTYWY  
DWUDZIESTU PĘCIU LAT

4 czerwca 1989 roku odbyły 
się wybory do sejmu i senatu, któ-
re wyznaczyły cezurę w powojennej 
historii Polski. To wydarzenie dopro-
wadziło do zmiany zasad konstytu-
cyjnych. Dla społeczności lokalnych 
szczególnie ważne znaczenie miała 
ustawa z 8 marca 1990 roku, nor-
mująca organizację i funkcjono-
wanie reaktywowanego samorządu 
terytorialnego.

W myśl zasady decentralizacji, ustawodawca przeniósł 
część prerogatyw władzy na gminy. W związku z tym, od  
1990 roku, gminy jako korporacje prawa publicznego, wyko-
nują zadania publiczne we własnym imieniu, w sposób samo-
dzielny, korzystając z odrębnej, od państwa, podmiotowości 
publicznoprawnej.

27 maja minęły dwadzieścia cztery lata od pierwszych sa-
morządowych wyborów. To znaczący przedział czasu. W tym 
okresie do głosu doszło kolejne pokolenie sierpczan. Suweren 
gminy, jej mieszkańcy, sześciokrotnie, w powszechnych wybo-
rach, składali swoje nadzieje i oczekiwania w ręce wybranych 
radnych oraz trzykrotnie – burmistrza.

Czas, który upłynął od pierwszych samorządowych wybo-
rów, rodzi pytanie: Jak władze samorządowe spełniały i spełniły 
oczekiwania mieszkańców?

Zdajemy sobie sprawę, ze odpowiedzi na to pytanie mogą 
być różne. Zależnie od przyjętych kryteriów oceny, ale także in-
tencji recenzentów.

Uważamy, że najwłaściwszą odpowiedź na postawione py-
tanie uzyskamy konfrontując wizerunek dzisiejszego Sierpca 
z jego obrazem sprzed dwudziestu pięciu lat. Spojrzenie z po-
zycji startu pozwoli zrozumieć wielość i złożoność problemów, 
z którymi przyszło się zmierzyć władzom samorządowym. Wy-
znaczała je skala potrzeb, wynikających z zapóźnienia cywi-
lizacyjnego. To konsekwencja historycznych uwarunkowań, 
peryferyjnego, w stosunku do ówczesnych centrów władzy ad-
ministracyjnej, położenia Sierpca oraz splotu wielu, najczęściej 
niekorzystnych zdarzeń dziejowych.

Trzeba przyznać, że wiele zrobiono po II wojnie światowej. 
Powstało szereg zakładów, jak chociażby browar ze słodownią. 
Chroniczny brak mieszkań złagodziła prężnie rozwijająca się 

Spółdzielnia Mieszkaniowa. Jednak, 
przy przeważającej drewnianej i sta-
rej zabudowie, była to kropla w mo-
rzu potrzeb. Wybudowane dla potrzeb 
browaru kolektor sanitarny i oczysz-
czalnia obsługiwały jedynie central-
ną część miasta, w tym Spółdzielnię 
Mieszkaniową. Większość miasta, 
w tym wyrastające na obrzeżach osie-
dla, jak Jagiełły, Bema, za ulicą Ko-
ściuszki, a ostatnio za torami, były 
poza zasięgiem tego elementarnego dobrodziejstwa cywiliza-
cyjnego. Podobnie było z drogami, nie wspominając o chodni-
kach. Dla wielu mieszkańców dostępnym źródłem wody pitnej 
był, często odległy, hydrant.

Rada Miejska II kadencji, ze względu na ogromną skalę po-
trzeb i problemów wymagających rozwiązania, przy niezasob-
nej wówczas miejskiej kasie, uznała za konieczne wyznaczenie 
wiodących, służących zrównoważonemu rozwojowi Sierpca, 
kierunków inwestowania. Za priorytetowe obszary zaangażo-
wania inwestycyjnego uznano: oświatę i kulturę oraz ochro-
nę środowiska, gdzie potrzeby były szczególnie społecznie 
dokuczliwe.

Czas potwierdził, że planowanie inwestycji w dłuższym ho-
ryzoncie czasowym, wykraczającym poza ramy jednej kadencji, 
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było słuszne, i co najważniejsze, bardzo racjonalne. Pozwala-
ło wyprzedzająco wdrażać procedury planistyczne, dokumen-
tacyjne i zabezpieczać finansowanie, co zapewniało płynność 
inwestycyjną. Słowa uznania należą się radom poprzed-
nich kadencji, że były wierne przyjętej strategii rozwojowej  
i nie uległy pokusie medialnie nośnych inwestycji, pod potrze-
by kolejnych kampanii wyborczej.

Do najbardziej znaczących efektów działań inwestycyjnych 
z pierwszego obszaru należą: oddana w 1998 roku kryta pły-
walnia. W tym samym czasie, przy ówczesnej Szkole Podsta-
wowej nr 1 przekazano szesnastoizbowy pawilon dydaktyczny, 
z nowoczesnym wyposażeniem. W następnym roku rozpoczę-
liśmy generalny remont historycznego budynku głównego 
tej szkoły. Obecnie mieści się w nim Gimnazjum Miejskie.  
W 2002 roku, przy Szkole Podstawowej nr 2 została przekaza-
na pełnowymiarowa hala sportowa wraz zapleczem. W latach 
późniejszych podjęty został remont historycznego budynku 
tej szkoły. W 2004 roku został przeprowadzony generalny re-
mont, z termomodernizacją, budynku Szkoły Podstawowej  
nr 3. W latach 2007-2009 przy szkole powstał kompleks wie-
lofunkcyjnych boisk ze sztuczną trawą i sportową infrastruk-
turą. W tych samych latach, zabiegom modernizacyjnym 
poddane zostały budynki naszych przedszkoli. To najważniej-
sze inwestycje oświatowe. Pochłonęły wielomilionowe na-
kłady. Należy podkreślić, że inwestycje oświatowe nie były 
celem ale środkiem realizacji, wpisanego w strategię, przesła-
nia, którym było inwestowanie w intelektualny rozwój dzieci. 
Dlatego też subwencję oświatową wspieraliśmy znaczącymi 
środkami budżetowymi, gdyż sama subwencja skazywałaby 

nasze placówki na wegetację. Dlatego również przywiązywa-
liśmy dużą wagę do doskonalenia zawodowego nauczycieli 
i ten proces wspieraliśmy. W tym segmencie działań miesz-
czą się, przyznawane od wielu lat, nagrody burmistrza dla 
wyróżniających się nauczycieli i uczniów. Temu celowi słu-
żyły również projekty unijne, realizowane przez przedszkola 
i szkoły. Dzięki stawianym do dyspozycji możliwościom edu-
kacyjnym i zaangażowaniu nauczycieli, nasi uczniowie pozba-
wieni są małomiasteczkowych kompleksów, z powodzeniem 
podejmują rywalizację z rówieśnikami, nie tylko krajowymi 
ale i zagranicznymi.

Zwieńczeniem programu inwestycyjnego, w tym obsza-
rze zadaniowym, było przekazanie Centrum Kultury i Sztuki. 
Ten bardzo nowoczesny obiekt, powstały w wyniku rozbudo-
wy i modernizacji Domu Kultury, może być powodem dumy 
sierpczan.

Ochrona środowiska, zapisana w strategii jako dru-
gie priorytetowe zadania samorządu miejskiego, stanowiła 
szczególne wyzwanie. Było bardzo kosztowne ale konieczne. 
Dotyczyło nie tylko warunków życia mieszkańców. Zanie-
chanie, lub zwłoka, groziło powstaniem bomby ekologicznej. 
Ponadto, brak kanalizacji sanitarnej uniemożliwiał budowę 
infrastruktury naziemnej. Pamiętają to zapewne mieszkańcy 
osiedla Jagiełły, którzy po opadach deszczu tonęli w błocie. 
Dziś to dla nich jedynie koszmarne wspomnienie. Podobnie 
dla wielu innych.

Na progu lat dziewięćdziesiątych Sierpc dysponował 
oczyszczalnią ścieków i zaledwie dziewiętnastoma kilome-
trami sieci kanalizacyjnej. Poza jej zasięgiem znalazły się nie 

kompleks boisk sp Nr 3.
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tylko peryferyjne osiedla ale i wiele miejsc w centralnej części 
miasta. W ciągu minionych dwudziestu czterech lat przybyło 
ponad trzydzieści pięć kilometrów sieci kanalizacyjnej z przy-
łączami oraz kilka przepompowni. Dzięki temu ten wstydli-
wy problem, dla większości mieszkańców, stał się byłym. 
Zaawansowane prace trwają na terenie ostatniej enklawy –  
na osiedlu zatorami.

W 2005 roku zakończono drugi etap rozbudowy i moder-
nizacji miejskiej oczyszczalni ścieków. Dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych rozwiązań i instalacji, obiekt zapewnia wyso-
ki stopień redukcji zanieczyszczeń. Warto w ty miejscu za-
uważyć, że wysoka sprawność naszej oczyszczali umożliwiła 
browarowi podjęcie, za prawie dwieście milionów złotych, 
rozbudowy zakładu.

Równolegle z kanalizacją sanitarną rozbudowywana i moder-
nizowana była sieć wodociągowa. W wyniku tych działań wy-
budowano lub odtworzono ponad czterdzieści kilometrów sieci. 
Dlatego instalacja ta działa praktycznie bezawaryjnie.

Ochrona środowiska to również gospodarka odpadami komu-
nalnymi. Temat trudny dla wszystkich samorządów i kosztowny. 
Działania, jakie w tym zakresie podejmowaliśmy, wpisały się 
w wymogi, obowiązującej od ubiegłego roku ustawy o gospo-
darce odpadami komunalnymi. W 1996 roku powstała w Racho-
cinie druga niecka, W 2007 roku przystąpiliśmy do rozbudowy 
i modernizacji składowiska. W 2008 roku powstała, na tym te-
renie, kwatera do składowania odpadów zawierających azbest, 
a w 2011 roku, jako efekt realizacji drugiego etapu tego przed-
sięwzięcia – Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komu-
nalnymi. To nowoczesny zakład, wyposażony w segregatornię 

i instalacje, zapewniające bezpieczeństwo ekologiczne. Jego 
powstanie przekładać się będzie na koszty ponoszone przez 
mieszkańców z tytułu odbioru odpadów. Wybudowanie zakładu 
w Rachocinie i Centrum Kultury i Sztuki umożliwiło pozyska-
nie wielomilionowych dotacji unijnych. Zewnętrzne środki, tym 
razem z WFOŚiGW pozwoliły, w 2008 roku, przeprowadzić re-
nowację jeziórka. Obecnie trwają tam prace nad zagospodaro-
waniem otoczenia. Po zrealizowaniu tego zadania i wdrożonej 
proceduralnie modernizacji stadionu, powstanie w tym miejscu 
kompleks kulturalno-rekreacyjny.

Działania samorządu miejskiego w ciągu minionych dwu-
dziestu czterech lat nie ograniczały się do wyżej wskazanych. 
Warto przypomnieć, że w tym czasie przybyły w mieście ki-
lometry dróg i chodników. Pojawiły się nowe parkingi. Nie-
bezpieczne skrzyżowania komunikacyjne otrzymały ronda lub 
sygnalizację świetlną. Przy okazji przebudowana została in-
frastruktura podziemna. Zmodernizowane zostało oświetle-
nie uliczne. Jest widniej i taniej. Wiele zadań realizowaliśmy 
wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową, starostwem i woje-
wództwem. Powołane Towarzystwo Budownictwa Społeczne-
go złagodziło potrzeby mieszkaniowe. Wiele obiektów, pod 
takie potrzeby, zostało zaadaptowanych. To tylko przykłady, 
gdyż nie sposób w ramach krótkiej informacji zamknąć wie-
lość i wielokierunkowość dwóch i pół dekady działalności sa-
morządu miejskiego.

Podjęcie tak wielu zadań, w tym bardzo kosztownych, nie 
byłoby możliwe bez pozyskania, tylko w latach 1995-2014, po-
nad 56 milionów złotych środków zewnętrznych. Pochodziły 
z różnych źródeł. Przede wszystkim: z Regionalnego Programu 

mops.
fot. dominik szablewski

Regionalny zakład gospodaRki odpadami w Rachocinie

Centrum kultury i sztuki
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W roku 2014, roku pełnym rocznic, w obchody 25. rocz-
nicy wyborów do Sejmu kontraktowego i wolnych wyborów 
do odnowionego Senatu zaangażowało się Gimnazjum Miejskie 
im. Mikołaja Kopernika. Stało się to za sprawą nauczycielki  
GM – p. Anny Makowskiej – inicjatorki i koordynatorki przed-
sięwzięcia i współpracującej z nią innej nauczycielki histo-
rii w GM – p. Anny Kocięckiej. Pomysł uczczenia wydarzenia 
z dnia 4 czerwca 1989 r. w formie przeprowadzenia debaty oks-
fordzkiej był śmiały i trochę ryzykowny, ponieważ na poziomie 
gimnazjów takiej formy debat się nie praktykuje.

Debata oksfordzka to rodzaj debaty wywodzącej się z tradycji 
XII-wiecznego Uniwersytetu w Oksfordzie w Anglii. Istotą de-
baty oksfordzkiej jest dyskusja nad postawioną tezą. Jedni tezy 
bronią, drudzy tezę obalają. Nie wolno obrażać bądź wyśmiewać 
mówców strony przeciwnej Przewodniczy im marszałek, który 
ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejno-
ścią wypowiedzi.

Uczestnicy debaty oksfordzkiej nie muszą podzielać po-
glądów, które wypowiadają. Najważniejsza w debacie jest de-
monstracja ich sprawności intelektualnej wykazywana przy 
wyszukiwaniu argumentacji oraz popis sprawności retorycz-
nej. Debata ma swoich odbiorców, którzy przysłuchują się 
wypowiedziom obu stron, mogą zadawać pytania i na koniec 
dokonują oceny przedstawionych racji w formie głosowania.

Debata oksfordzka w GM odbyła 
się 5 czerwca 2014 r. w sali gimnastycz-
nej. Drużynę A stanowili: Sara Rosiak, 
Wiktoria Marlęga, Jakub Wieszczyń-
ski, a drużynę B: Monika Kucharska, 
Klaudia Lewandowska, Elżbieta Pesta. 
Marszałkiem debaty był Jakub Waś-
kiewicz – absolwent GM, tegorocz-
ny maturzysta płockiej Jagiellonki, 
a sekretarzem – Aleksandra Zielińska –  
absolwentka GM, uczennica sierpec-
kiego LO. W loży ekspertów zasie-
dli: Edmund Sigiel – dyrektor GM,  
ks. dr Bronisław Sałkowski – eme-
rytowany proboszcz parafii pw. św.  
M. Kolbego, Joanna Bilska – naczel-
nik WOK UM, Tomasz Krukowski –  
dyrektor PDDMS oraz Zdzisław Du-
mowski – radny miejski i prezes TPZS.

Przedmiotem debaty były dwie tezy: 
1. Buntownicy – byli i są potrzebni? 

25 LAT POLSKIEJ DEMOKRACJI.
DEBATA OKSFORDZKA W GIMNAZJUM MIEJSKIM

oraz 2. Czy wolność ma granice? Obrona obu tez wydaje się za-
daniem łatwiejszym niż skuteczny atak na nie, więc najpierw dru-
żyna B miała łatwiej, a po zamianie ról – łatwiej miała drużyna A. 
Uczestnicy debaty byli do niej dobrze przygotowani przez obie 
panie nauczycielki. Uczniowie zgromadzeni na widowni opowie-
dzieli się za debatującymi w głosowaniu. Ciekawe jest porówna-
nie głosowania uczniów z wynikiem głosowania loży ekspertów. 
Drużynie B, która broniła tezy o potrzebie istnienia buntowni-
ków w procesie historycznym, eksperci przyznali 10 puntów, 
a atakującej tezę drużynie A – 5 punktów. Tymczasem widownia 
uczniowska zareagowała odwrotnie: obrońcom tezy o potrzebie 
istnienia buntowników przyznała 20 punktów, a przeciwników 
tej tezy nagrodziła 26 głosami. Czyli: osoby dorosłe jednomyśl-
nie pochwaliły potrzebę buntu, ale większość młodzieży uznała, 
że nie jest to tak bardzo potrzebne.

W przypadku obrony tezy o wolności, która powinna mieć 
granice, eksperci przyznali obrońcom tezy 12 punktów, a ataku-
jącym – 3. Widownia dała odpowiednio 34 głosy za wolnością 
ograniczoną przy 7 głosach przeciwnych.

Debata w GM okazała się nieoczekiwanie eksperymentem 
socjologicznym, który wprost domaga się interpretacji. Wy-
powiedzi uczniów, ale przede wszystkim głosowania ujawni-
ły, na jakiej światopoglądowej płaszczyźnie sytuuje się nasza 
sierpecka młodzież. Okazuje się, że najbliższa jej jest postawa 

Gimnazjaliści brali żywy udział w dyskusji

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (środki unijne), 
WFOŚiGW, Ministerstwa Sportu i innych.

Otrzymanie 23 milionów złotych unijnej dotacji pozwo-
liło zrealizować w mieście jedenaście projektów unijnych. 
Do najważniejszych należą, niewątpliwie, Centrum Kultu-
ry i Sztuki oraz Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi.

Ocena minionego czasu może być różna i zróżnicowana. 
Sami samorządowcy na pewno nie są w pełni ze wszystkich 
swoich dokonań zadowoleni. Jednak potrzeby goniły kolejne 
potrzeby. Wybór, w takiej sytuacji, nigdy nie jest łatwy. Po-
nadto, możliwości działania, bywało, determinowały czynniki 

niezależne od decydentów. Najczęściej był to brak środków 
lub procedury. Mimo zdarzających się krytycznych uwag, 
często uprawnionych, każdy obiektywnie oceniający miesz-
kaniec przyzna, że nie był to czas zmarnowany. Konsekwentną  
i skuteczną realizacją dwóch wiodących filarów programo-
wych – oświata i kultura oraz ochrona środowiska – zosta-
ły zbudowane dobre fundamenty pod dalszy rozwój naszego 
miasta. Sierpca.

	 Burmistrz,	 Przewodniczący	Rady	Miejskiej,	
	 Marek	Kośmider	 Marek	Chrzanowski
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Sierpc w potrzasku miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego

Coraz więcej spraw i problemów kierują mieszkańcy Sierpca 
bezpośrednio do mnie, czyli do Komisji Gospodarczej Rady 
Miasta. Świadczy to z pewnością o zaufaniu do mnie jako rad-
nego z jednej strony, z drugiej zaś o niemożności załatwie-
nia w naszym samorządzie pewnych spraw w normalnym toku 
administracyjnym.

Najwięcej interwencji i spraw, które kierują mieszkańcy na-
szego miasta do Komisji Gospodarczej Rady Miasta, dotyczy 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Sierpca, a konkretnie kłopotów z tym związanych.

Czy z faktu, że większość obszarów naszego miasta posiada, 
lub w krótkim czasie będzie posiadało, zatwierdzone takie pla-
ny, należy uznać za zjawisko pozytywne? Moim zdaniem nie. 
Zdecydowana większość samorządów bardzo ostrożnie podcho-
dzi do tego tematu, czyli do uchwalania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. W ostatnich latach następują 
takie dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze, że uchwalo-
ne wcześniej plany zagospodarowania przestrzennego po kilku 
latach nijak mają się do rzeczywistości. Tym bardziej nie gwa-
rantują zdrowego ładu urbanistycznego na przyszłość. Po prostu 
trzeba je zmieniać. Fakt zatwierdzenia takich planów pozbawia 
samorząd możliwości sterowania urbanistycznego.

Podam kilka negatywnych zjawisk związanych z uchwa-
leniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w naszym mieście. Samorząd musiał 
wykupić od obywateli za bardzo duże 
kwoty grunty pod projektowane dro-
gi, które miastu wcale nie są potrzeb-
ne. Powiem więcej. Ma obowiązek 
je utrzymywać, uzbrajać i administro-
wać. Przykład drugi. Dziś, aby wpro-
wadzić inwestora na teren dworca 
PKS, potrzeba około 3 lat. Aby to się 
stało trzeba zmienić obowiązujące 
Studium Uwarunkowań i zgodnie 
z nim uchwalić MPZP dla tego obszaru. Gdyby nie było Pla-
nu, wystarczyłaby administracyjna decyzja o warunkach zabu-
dowy. Naszemu burmistrzowi wydawało się, że Sierpc będzie 
rozwijającą się urbanistycznie aglomeracją. Stało się odwrot-
nie. Dziś trzeba się skupić i ratować ład urbanistyczny naszego 
miasta. Trzeba pilnie zadbać o starą część miasta o tak zwany 
DOŁEK. Trzeba znaleźć rozwiązanie dla tak zwanych WŁÓK, 
na których pustostany straszą, a na które burmistrz nie ma po-
mysłu. Nie damy rady jako samorząd utwardzić dróg w rozwle-
czonym urbanistycznie mieście. Dziś połowa ulic, czyli około 
26 km, ma nawierzchnię gruntową. Uchwalenie Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla poszczególnych 
kwartałów Sierpca generuje niepotrzebne koszty, ponieważ gmi-
na w takich okolicznościach podlega regulacjom wynikającym 
z ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym.

KOMISJA GOSPODARCZA

Wojciech Mielczarek

Drużyna a przeciw Drużynie B

RADA MIASTA

ostrożnego racjonalisty, nieskłonnego do burzenia zastanego po-
rządku. Nasza młodzież poprzez proces wychowawczy została 
utwierdzona w przekonaniu, że system, w jakim żyje, jest dobry 
i więcej się zyska poprzez dostosowanie się do niego niż przez 
okazywanie woli burzenia.

Elementem wzbogacającym debatę był krótki wykład To-
masza Krukowskiego na temat zmian, jakie dokonały się 
w Sierpcu w ostatnim ćwierćwieczu oraz odtworzone wystą-
pienie Jana Englerta, który na VII Kongresie Obywatelskim 
w Warszawie apelował o cierpliwy codzienny wysiłek i ogra-
niczenie improwizacji.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem dyplomów dla uczest-
ników debaty, przy czym za najlepszego mówcę została uznana 
Sara Rosiak. Rada Rodziców ufundowała upominki dla debatu-
jących i tort dla wszystkich.

Inicjatywa p. Anny Makowskiej, aby przeprowadzić w GM 
debatę oksfordzką na temat związany z mechanizmem historii 
(konieczność buntu przeciw ograniczeniom wolności), zakoń-
czyła się powodzeniem. Sugestie kierowane w trakcie debaty 
do młodzieży, że żyjemy w lepszych czasach niż 25 lat temu, 
były rozłożone w sposób dyskretny w wystąpieniu dyrektora 
GM, dyrektora PDDMS i przemawiającego z ekranu Jana En-
glerta. Naczelnik WOK UM zwróciła uwagę, że forma takiej de-
baty może być wykorzystana do omówienia tematów związanych 
z codziennym życiem szkoły.

Jako uczestnik tego wydarzenia wyrażam się z uznaniem 
o pomysłodawczyni, grupie wspomagających ją organizatorów, 
zaangażowanej w debatę młodzieży oraz dyrekcji GM, która 
umożliwiła realizację całego zamysłu.

Zdzisław	Dumowski
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RADA MIASTA

Jakie to koszty?

1. Obciążenia finansowe za negatywne skutki wywołane 
na nieruchomościach. Gmina ponosi skutki prawne i finan-
sowe, jeżeli:
• w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego korzystanie z nieruchomości 
lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotych-
czasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie 
ograniczone, to właściciel lub użytkownik wieczysty może żą-
dać od gminy: odszkodowania, wykupienia nieruchomości lub 
jej części, lub zamiany nieruchomości na inną (art. 36 ust. 1);

• następuje spadek wartości nieruchomości, a właściciel lub 
użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał 
z praw wymienionych j.w., może żądać od gminy odszkodowa-
nia równego obniżeniu wartości nieruchomości (art. 36 ust. 3).

2. Obciążenia finansowe związane z wykupieniem nierucho-
mości do realizacji celów publicznych.

 Gmina realizuje zadania własne i musi przejąć (wyku-
pić) nieruchomości przeznaczone pod: drogi, inne lokalne cele 
publiczne.

3. Obciążenia finansowe związane z kosztami budowy infra-
struktury technicznej.

Do zadań gminy należy budowa: dróg, sieci kanalizacyjnej, 
sieci deszczowej, sieci wodociągowej

4. Obciążenia finansowe związane z obsługą procesu 
inwestycyjnego.

Gmina ponosi koszty: opracowania planu, wykonania wy-
cen dla ustalenia różnych rekompensat i nabycia nieruchomości.

Polityka budżetowa samorządu 
sierpeckiego

Słowo „polityka” jest dziś używane powszechnie. Podmiotem 
polityki może być nie tylko państwo. Do podmiotów takich należą 
też niewątpliwie jednostki samorządu terytorialnego w tym i nasza 
gmina Miasto Sierpc. Każda jednostka samorządu terytorialnego 
ma osobowość prawną, czyli posiada zdolność do bycia podmiotem 
praw i obowiązków w stosunkach cywilnoprawnych, uczestniczy 
też w obrocie gospodarczym; ich samodzielność podlega ochronie 
sądowej1. Każda z nich może również, w granicach obowiązujące-
go prawa, prowadzić własną politykę w różnych dziedzinach, także 
w zakresie przypisanej im części finansów publicznych,

28 maja 2014 r. radni na zwyczajnej sesji Rady Miasta gło-
sowali w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi z wyko-
nania budżetu za rok 2013. Większością głosów burmistrz takie 
absolutorium otrzymał. I było to do przewidzenia. Burmistrz jako 
człowiek z 19-letnim doświadczeniem samorządowym sam sobie 
w kolano nie strzela. To, co Rada uchwaliła, on wykonał, czyli 
wydał prawie 50 mln zgodnie z uchwalonym budżetem.

Ale mnie jako Przewodniczącego Komisji Gospodarczej in-
teresuje struktura wydawanych pieniędzy budżetowych. To na-
sze pieniądze. Miasto w roku budżetowym 2013 wydało łącznie 
47 339 281 zł. To poważna kwota, jak na miasto liczące niewiele 
ponad 16 tys. mieszkańców. Żeby zobrazować skalę i przedmio-
towość wydatków budżetowych naszego samorządu przedstawię 
niektóre z nich i do niektórych się ustosunkuję.
1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U.  
nr 78, poz. 483, art. 165, ust. 2.

Na zadania inwestycyjne w roku 2013 Miasto wydało  
5 025 536 zł.

O czym to świadczy. Ano o tym, że jako samorząd bardzo 
mało inwestujemy. Gminy, które racjonalnie gospodarują budże-
tem, a rozwój ich widać gołym okiem, na inwestycje przeznacza-
ją do 30% budżetu. U nas za 2013 r. to zaledwie 10%. Te liczby 
mówią same za siebie i pokazują, jaką politykę budżetową pro-
ponuje i lansuje nam obecny burmistrz.

Rodzi się zatem poważne pytanie. Dlaczego nie starcza pie-
niędzy na inwestycje i rozwój? Bo inne obszary generują zbyt 
duże koszty, bądź realizuje się niepotrzebne wydatki. Te zbędne  
bądź duże wydatki są efektem zaszłości i prowadzonej przez 
burmistrza błędnej polityki budżetowej. Dziś, aby skierować 
nasz samorząd w kierunku prorozwojowym, należy stworzyć 
klimat do takich działań. Z oczywistych względów obec-
ny burmistrz tego nie zrobi. Ja jako radny i Przewodniczą-
cy Komisji Gospodarczej wiele razy wskazywałem obszary, 
które należy zmienić bądź poprawić, aby bez skutków ubocz-
nych skierować gospodarowanie samorządowymi pieniędzmi 
na właściwe tory. Burmistrz takich działań nie widzi i dlate-
go jest tak, jak jest.

Niskie nakłady inwestycyjne powodują, iż nie jesteśmy w sta-
nie sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym, jakie na przestrzeni 
ostatnich lat narzuciło nam życie. Łącznie w roku ubiegłym wy-
konano na wspomnianą kwotę 5 mln zł wydatków inwestycyj-
nych 42 zadania, o nazwie inwestycyjnej, gdzie znaczna część 
z nich to remonty i dokumentacje. Największa pozycja inwesty-
cyjna ubiegłego roku to remont schodów przy ulicy Narutowicz 
za kwotę 338 570 zł. Prawie 800 000 zł miasto wydało łącznie 
w roku 2013 na utwardzenia/prowizoryczne, bo wykonane tłucz-
niem/ulic na obrzeżach miasta, aby mieszkańcy nie potopili się 
w błocie. Rozumiem mieszkańców, że zabiegali o te wydatki, 
ale nie rozumiem takiego administrowania ulicami miejskimi. 
O zaniedbaniach w tym obszarze wielokrotnie zwracałem uwa-
gę na to zagadnienie jako radny na sesjach czy komisjach Rady. 
Uciekają nam na naszych oczach w rozwoju sąsiednie miasta 
i gminy. Iluzją staje się droga S-10 przez Sierpc, której najpraw-
dopodobniej nie będzie, jak i obwodnica miasta. Tę pierwszą 
burmistrz oddał walkowerem podczas wizyty w płockim ratuszu 
10 kwietnia 2014 r.

Na koniec pragnę dodać, iż na budżet, a konkretnie na go-
spodarowanie publicznymi pieniędzmi, ma wpływ przewi-
dywalność i strategia zarządzania finansami publicznymi. 
Wpływy z podatków lokalnych nie są zadowalające mimo za-
ostrzonej dyscypliny ściągalności. Miasto prowadzi złą poli-
tykę podatkową w odniesieniu do tych podmiotów, które nie 
płacą podatku od nieruchomości i próbuje przejąć te nieru-
chomości za długi. Doprowadzi to w konsekwencji do tego, 
że Miasto nie będzie miało wpływów podatkowych od takiej 
nieruchomości, z drugiej zaś strony nie będzie miało pomysłu, 
co z tym fantem zrobić. Wielokrotnie wskazywałem właści-
we rozwiązania tych problemów, lecz nie znalazły one zro-
zumienia u obecnego burmistrza. Efektem tego stanu rzeczy 
są i będą pustostany nieruchomości i obiektów, które straszą 
swoim wyglądem.

Skutki złej polityki budżetowej mają charakter nieodwracal-
ny. Prawidłowa polityka budżetowa i jej konsekwentna realiza-
cja to jedyna droga do zamożności samorządu. Jak jest w gminie 
miejskiej Sierpc – pozostawiam ocenę czytelnikom.

Przewodniczący	Komisji	Gospodarczej,
Wojciech	Mielczarek
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Komisja obradowała dwukrotnie: 7 kwietnia i 19 maja 2014 r.

Gimnazjum Miejskie w obronie swojej 
pozycji

Posiedzenie Komisji w dniu 7 kwietnia zdominowała informa-
cja pedagoga szkolnego GM o profilu wychowanków Gimnazjum 
w kontekście uzyskiwanych przez GM wyników nauczania. Pedagog 
szkolny GM zwróciła uwagę, iż wśród uczniów jest wyjątkowo dużo 
młodzieży ze zdiagnozowanymi specjalnymi potrzebami edukacyjny-
mi, obniżonym intelektem, z ogólnymi trudnościami w nauce, trud-
nościami emocjonalnymi i w funkcjonowaniu społecznym (ogółem  
110 osób na 427 uczniów). Wyniki osiągane przez uczniów na egza-
minach zewnętrznych są zarówno przez władze oświatowe, jak też 
w odbiorze społecznym, porównywane z wynikami innych gimna-
zjów. Na tej podstawie jest przez rodziców uczniów oceniana praca 
nauczycieli GM. Jest to ocena niesprawiedliwa, bo nie oddająca wysił-
ku wkładanego przez nauczycieli GM w pracę dydaktyczną, ale ocena  
ta jest faktem i wpływa na decyzje rodziców o wyborze gimnazjum.

Podczas dyskusji przyczynę słabnących wyników Gimna-
zjum Miejskiego lokalizowano w fakcie nadania przez Burmistrza 
w 2010 r. Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu 
praw szkoły publicznej. W sytuacji niżu demograficznego do Gimna-
zjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego trafiają uczniowie z lepszymi 
ocenami, a Gimnazjum Miejskie ma obowiązek przyjąć wszystkich 
pozostałych. W tej sytuacji Leonium już na starcie ma przewagę 
nad GM w uzyskiwaniu lepszych wyników nauczania. Nauczyciele  
GM nie zgadzają się, aby funkcjonować w takim układzie. Obie 
szkoły są dotowane z budżetu miejskiego, ale w sytuacji uprzywile-
jowanej znajduje się Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego, 
które do tego funkcjonuje w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej 
nr 3. Malejąca liczba uczniów, która trafia do GM (w ciągu 10 lat 
liczba uczniów GM spadła z 1100 do 427), powoduje konieczność 
zwolnień nauczycieli. Dyrektor GM zlikwidował jak dotąd 8 etatów. 
Przedstawiciele Gimnazjum Miejskiego domagali się od radnych 
podjęcia działań, aby Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego  
nie mogło dalej funkcjonować w pomieszczeniach SP 3.

Podczas posiedzenia Komisji w dniu 19 maja radni rozważali 
wniosek zgłoszony przez środowisko GM. Następnie przewod-
niczący Komisji skierował do Dyrekcji i Rady Pedagogicznej 
Gimnazjum Miejskiego odpowiedź.

Oświadczenie

W związku z Państwa obecnością na posiedzeniu Komi-
sji Społecznej w dniu 7 kwietnia 2014 r. i zapoznaniu Komisji 
z problemami Gimnazjum Miejskiego, jak też w związku z Pań-
stwa wnioskiem o rozważenie możliwości podjęcia przez Radę 
kroków prawnych prowadzących do opuszczenia pomieszczeń 
Szkoły Podstawowej nr 3 przez Gimnazjum im. Biskupa Leona 
Wetmańskiego informuję, że:
1. Komisja w dniu 7 kwietnia 2014 r. została głęboko poruszo-

na Państwa argumentacją i w głosowaniu jawnym 6 glosami 
„za” przy jednym wstrzymującym się postanowiła przyjrzeć 
się zasygnalizowanej sprawie;

2. Komisja podczas posiedzenia w dniu 19 maja 2014 r. po za-
poznaniu się z uchwałą Nr 193/XXII/05 Rady Miejskiej 
w Sierpcu z dnia 30 marca 2005 r. ws. wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie części nieru-
chomości na okres powyżej lat 3, 
która to uchwała stała się podsta-
wą do zawarcia 10-letniej umowy 
dzierżawy między SP3 a Stowarzy-
szeniem Apostolstwa Katolickiego, 
uznała, że nie wniesie pod obrady 
Rady Miejskiej VI kadencji projek-
tu uchwały zmieniającej tę uchwa-
łę. Po dyskusji większością głosów 
Komisja zdecydowała, że regulacja 
relacji między SP3 a Leonium leży w kompetencji Rady Miej-
skiej przyszłej VII kadencji.

W opinii Komisji obecna Rada Miejska ma zbyt mało czasu, 
aby w sposób odpowiedzialny zająć postawę wobec postulatów 
środowiska Gimnazjum Miejskiego. Wątpliwości Komisji wy-
nikają z 2 powodów:
1. Członkowie Komisji – niezależnie od krytycznej oceny oko-

liczności, w jakich obecny burmistrz dokonał upublicznienia 
Leonium oraz oceny widomych następstw tego upublicznienia –  
uznają istnienie katolickiego gimnazjum w Sierpcu za istotną war-
tość społeczną. Komisja zdaje sobie sprawę z wytworzonej nie-
zdrowej sytuacji między GM a Leonium konkurujących o uczniów 
w warunkach niżu demograficznego, niemniej jednak skłania się 
do znalezienia rozwiązania polubownego – dalekiego od radyka-
lizmu przejawionego przez środowisko GM w tej sprawie.

2. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że Rada Miejska utraciła 
zdolność skutecznego wpływania na relacje prawne między 
SP3 a Leonium. Stało się to wskutek aneksowania w 2009 r. 
przez obecną dyrektor SP3 umowy dzierżawy pomieszczeń 
dla Leonium z 10 lat na czas nieokreślony, co stać się mo-
gło wyłącznie za aprobatą burmistrza. Zgoda Rady Miejskiej 
na wydzierżawienie pomieszczeń w SP3 na okres powyżej  
3 lat została wyinterpretowana jako zgoda na wydzierżawie-
nie tych pomieszczeń na czas nieokreślony. W ten oto sposób 
sam akt umowy dzierżawy oderwał się od podstawy prawnej, 
jaką była uchwała Nr 193/XXII/05 Rady Miejskiej w Sierpcu 
z dnia 30 marca 2005 r., i żyje samodzielnym życiem.

Jednakże czuję się w obowiązku wskazania drogi wyjścia z sy-
tuacji. Uważam, że rozwiązanie jest możliwe wyłącznie wtedy, 
gdy burmistrz miasta uzna wagę Państwa argumentów przedsta-
wionych podczas posiedzenia Komisji w dniu 7 kwietnia 2014 r. 
Jeżeli się uważnie wsłuchać w Państwa głosy, to trudno nie za-
uważyć, że przedstawiony przez Państwa problem zawierał w so-
bie gotowe rozwiązanie.

Z	poważaniem,
Przewodniczący	Komisji,

Zdzisław	Dumowski

Rekrutacja do klas pierwszych,  
oddziałów przedszkolnych  
oraz do przedszkoli miejskich

Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury przedstawiła informację 
o wynikach tegorocznej rekrutacji do klas I, oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych oraz do przedszkoli miejskich.

RADA MIASTA

KOMISJA SPOŁECZNA

ZDZISŁAW DUMOWSKI
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Rok szkolny 2014/2015 jest ostatnim „rokiem przejściowym” 
do systemowego wdrażania w Polsce obniżenia wieku szkolnego. 
W bieżącej rekrutacji do klasy pierwszej obowiązkowo zapisy-
wane są dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz sześciolatki urodzone 
w I półroczu rocznika 2008. Na wniosek rodziców przyjmowane 
są również dzieci z II półrocza 2008 roku, ale w tym przypad-
ku dziecko musi mieć pozytywną opinię Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia dzieci 
do szkoły było uzyskanie przez nie dojrzałości szkolnej po odby-
ciu rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub 
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 217 pierwszo-
klasistów w roku szkolnym 2014/2015 jest rozdzielonych między 
SP 2 – 6 oddziałów i SP 3 – 4 oddziały.

Dane liczbowe uczniów w klasach I i oddziałach „zerowych” 
jeszcze ciągle się zmieniają Wszyscy ubiegający się o odrocze-
nie, uzyskają pozytywną opinię Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej i trafią do oddziałów „zerowych”. Prawdziwe liczby 
uczniów w oddziałach będą znane jesienią.

Liczbę 100 uczniów w klasach „zerowych” (5- i 6-latki) roz-
dzielono między SP2 – 2 oddziały i SP3 – 4 oddziały.

Liczbę oddziałów przedszkolnych szacuje się na 17 w przed-
szkolach. W przedszkolach sytuacja jest stabilna, rodzice podpi-
sali już umowy z dyrekcjami na rok szkolny 2014/2015, dlatego 
możliwe było dokonanie szczegółowych podsumowań. Dyrekcje 
przedszkoli w celu racjonalnego wykorzystania środków rozplano-
wały godziny pracy przedszkola z uwzględnieniem niewielkiego 
zainteresowania rodziców odnośnie korzystania z opieki przed-
szkolnej w godzinach od 6 do 7 rano i od 15 do 16. Stąd wstępnie 
ustalono, że tylko dwie placówki będą czynne od godz. 6, jedna 
od 6:30 i jedna od 7:00. Dzieci przebywają w przedszkolach prze-
ważnie do godziny 15, stąd spośród 17 grup aż 7 funkcjonuje do tej 
godziny. Do godziny 15:30 będzie pracować pięć grup, a pozostałe 
do 16. Wszystkie sierpeckie przedszkola kończą zajęcia o 16:00.

Rekrutacja do gimnazjum odbywa się po zakończeniu roku 
szkolnego.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał przygo-
towane przez Wydział Oświaty i Kultury, tj.:
1. projekt uchwały w sprawie zasad udzielania obniżek tygo-

dniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, 
którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora 
lub inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole szkolno-
-przedszkolnym lub przedszkolu prowadzonym przez Mia-
sto Sierpc;

2. projekt uchwały projektu uchwały w sprawie zmiany uchwa-
ły Nr 231/XXVI/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 mar-
ca 2009 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

3. projekt uchwały RM ws. sieci oddziałów przedszkolnych 
na rok szkolny 2014/2015.

Jeszcze na temat MMOD

W związku z pismem p. Michała Głowackiego – kapelmistrza 
MMOD Komisja spotkała się z nim, członkami Orkiestry i ich 
rodzicami oraz prezesem Zarządu OSP Sierpc w celu ponowne-
go rozpatrzenia kwestii finansowania działalności Orkiestry z bu-
dżetu miejskiego. Kapelmistrz MMOD i towarzyszące mu osoby 
scharakteryzowali sytuację Orkiestry o 114-letniej tradycji, która 
obecnie liczy ponad 70 członków, jako skrajną. Najlepszy okres 
Orkiestra miała w latach 2003-2007, kiedy odnosiła także suk-
cesy międzynarodowe i otrzymywała wydatne wsparcie finan-
sowe z budżetu miejskiego. Orkiestra jest znaczącym walorem 
dla promocji Sierpca, a jednocześnie to ważna instytucja wycho-
wawcza. Finansowanie MMOD przez Miasto poprzez opłacenie 
kapelmistrza (21 tys.), remont instrumentów i umarzanie podat-
ku od nieruchomości jest niewystarczające, aby Orkiestra mogła 
funkcjonować. Zastępca burmistrza wyjaśnił przyczynę obniżenia 
dotacji miejskich dla Orkiestry zmianami prawnymi w wydatko-
waniu funduszu przeciwalkoholowego oraz biernością Orkiestry 
przy korzystaniu z pieniędzy konkursowych dla organizacji poza-
rządowych. W wyniku dyskusji ujawniono, że kapelmistrz MMOD 
prowadził w ostatnim czasie rozmowy z burmistrzem na temat do-
finansowania Orkiestry. Przedstawiciele Orkiestry zobowiązali się 
rozważyć podjęcie decyzji o wyrażeniu zgody na przekształce-
nie statusu Orkiestry z orkiestry przy OSP Sierpc na jednostkę 
organizacyjną Miasta przy zachowaniu dotychczasowej siedziby. 
W takiej sytuacji Miasto mogłoby wesprzeć MMOD na wydatniej-
szym poziomie. Przewodniczący Komisji Społecznej zaoferował 
Orkiestrze swoją pomoc organizacyjną w tym zakresie. Komisja 
przyjęła wniosek, aby dofinansować MMOD w 2014 r. w kwocie 
15 tys. zł poprzez zakup kilku koncertów dla mieszkańców Sierp-
ca. Podczas sesji RM w dniu 28 maja burmistrz nie zgodził się 
wnieść stosownej poprawki do budżetu, jednocześnie zapewniając 
że znajdzie dla Orkiestry wnioskowaną kwotę.

Stan realizacji inwestycji miejskich

Komisja zapoznała się ze stanem realizacji planu inwestycji 
miejskich w 2014 r. o objętych uchwałą Nr 385/LIV/2013 RM 
z dnia 18.12.2013 r. oraz uchwałą Nr 423/LX/2014 RM z dnia 
26.03.2014 r.

Stan realizacji inwestycji miejskich styczeń – maj 2014 r.

LP. Treść Kwota 
w budżecie

Kwota po 
wyłonieniu 
Wykonawcy

Termin 
wykonania Uwagi

Transport i łączność

1. Projekt – budowa ul. Głowackiego w m. Sierpc 
na odcinku od km 86+000 do km 86+665 100 000,00

W związku z odmową 
podpisania porozumienia 

przez MZDW w Warszawie 
z powodu braku środków – 
pismo do Marszałka Adama 

Struzika wysłane w dniu 
14.03.2014 r. – bez odpowiedzi
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2.

Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz 
wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej występujących 
na terenie realizacji przedsięwzięcia pn. poprawa 
bezpieczeństwa ruchu oraz usprawnienia ruchu tranzytowego  
na drogach woj. nr 541 560 przebiegających przez 
obszar miasta Sierpc – wykonanie raportu oddziaływania 
na środowisko oraz inwentaryzacji przyrodniczej.

37 000,00 34 400,00 do 
31.10.2014 r.

Drogi publiczne gminne

3. Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. 
Wiosny Ludów do Grota Roweckiego 37 000,00 WYKONANE WYKONANE

4. Budowa parkingu przy Sądzie w Sierpcu 20 000,00
podpisane porozumienie 

z Sądem – w trakcie 
wykonania – ZGKiM

5.

Budowa parkingu ul. Kwiatowa (projekt i wykonawstwo) 212 000,00

dokumentacja projektowa 12 000,00 10 947,00 do 
30.05.2014 r.

wykonawstwo 200 000,00 uchwała z 26.03.2014 r.

6. Budowa ul. Jana Pawła II odcinek od ul. Okulickiego 627 982,50 596 550,00 do 
2.09.2014 r. rozpoczęcie 2.06.2014 r.

7. Budowa ul. Królowej Jadwigi 225 000,00 otwarcie ofert 4.06.2014 r.

8.

Budowa zatoki postojowej przy ul. Słowackiego 80 000,00

dokumentacja projektowa 10 000,00 9 800,00 do 
6.05.2014 r.

dysponujemy pozwoleniem 
na budowę

wykonawstwo 70 000,00
rozpoczęcie budowy 

po zwiększeniu środków 
w budżecie 28.05.2014 r.

9. Projekt ul. Benedyktyńskiej 40 000,00 38 000,00 do 
15.12.2014 r.

10. Projekt ul. Fredry 20 000,00 19 926,00 do 
1.09.2014 r.

11. Projekt ul. Karłowicza 20 000,00 18 000,00 do 
31.10.2014 r.

12.

Projekt ul. Matejki, ul. Podgórnej  
oraz aktualizacja ul. Kasztelańskiej 60 000,00 62 815,00

dokumentacja projektowa – ul. Matejki 20 000,00 26 445,00 do 
2.09.2014 r.

dokumentacja projektowa – ul. Podgórna 20 000,00 18 450,00 do 
28.11.2014 r.

dokumentacja projektowa – aktualizacja ul. Kasztelańskiej 20 000,00 17 920,00 do 
30.06.2014 r.

13. Projekt ul. Miłobędzkiej 20 000,00 przed wyłonieniem wykonawcy 
(projektanta)

14. Utwardzenie tłuczniem ul. Dworcowej  
naprzeciw Parowozowni 42 000,00 zlecono ZGKiM

15. Utwardzenie tłuczniem ulic na osiedlu za ul. Kościuszki 43 000,00

zlecono ZGKiM – 343 000 zł, 
a 100000 zł (do przeniesienia 

na utwardzenia na Zatorzu 
28.05.2014 r.)

16. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ściegiennego 70 000,00

wykonanie do 15.08.2014 r.; 
w maju nastąpi podpisanie 
porozumienia na wspólną 
realizację z Gminą Sierpc 

(zabezpieczą środki w swoim 
budżecie – 29.05.2014 r.)
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JUBILEUSZ PIERWSZEJ PRyWATNEJ

W dniu 23 maja podczas spotkania zorganizowanego w sali 
widowiskowej CKiSz-u w imieniu Komisji Społecznej złoży-
łem życzenia pani Danucie Żuławnik – założycielce i dyrektor-
ce Pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu, która 
obchodzi 15-lecie istnienia oraz Gimnazjum, które obchodzi 
10-lecie istnienia. Obecnie obie szkoły mieszczą się budynku 
przy Dworcowej 5B.

W 1997 roku powstał pomysł utworzenia I Prywatnej Szko-
ły Podstawowej w Sierpcu. Po pozytywnej 
opinii propozycji dokumentacji, 24 paździer-
nika 1997 kurator oświaty w Płocku wydaje 
zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji nie-
publicznych szkół i placówek oświatowo-
-wychowawczych wyżej wymienioną szkołę, 
która rozpoczyna działalność 1 września  
1998 roku. Uroczysty moment otwarcia nastą-
pił 25 września 1998 roku w obecności władz 
samorządowych. W związku z reformą oświa-
ty 30 marca 2000 roku, szkoła zostaje wpi-
sana pod numerem pierwszym do ewidencji 
niepublicznych szkół podstawowych i gimna-
zjów prowadzonej przez gminę Sierpc. Szko-
ła od 1997 roku pracuje na swoim własnym 
programie nauczania tzn. wprowadza naucza-
nie zintegrowane, obowiązkową naukę języka 
angielskiego począwszy od klasy pierwszej, 
zwiększony o 25% tygodniowy obowiązko-
wy wymiar godzin i uczestnictwo w kołach 

zainteresowań wg potrzeb uczniów, zapewnia naukę w oddziałach 
od 4 do 10 uczniów. Do obecnej chwili szkoła wydała 3 pokole-
nia absolwentów, którzy mogli kontynuować naukę, w gimnazjum 
od 1 września 2002 roku.

Komisja Społeczna w obecnej kadencji Rady była inicjato-
rem udzielenia p. Danucie Żuławnik pomocy w modernizacji 
budynku szkolnego, co znacznie podniosło jego funkcjonalność 
i estetykę.

Przewodniczący	Komisji,
Zdzisław	Dumowski

17.

Wykonanie projekt ul. Piłsudskiego od Witosa 
do Mickiewicza wraz z wykonastwem 556 202,50

dokumentacja projektowa 56 202,50 55 350,00 do 
16.06.2014 r.

wykonawstwo 500 000,00

18. Wykup gruntów pod inwestycje „Budowa ul. Narutowicza” 700 000,00 trwa procedura ZRID 
w Starostwie

Oświata i wychowanie

19. Wykonanie instalacji elektrycznej i alarmowej  
w Szkole Podstawowej nr 2 160 000,00 102 545,58 do 

15.08.2014 r.

20. Projekt Hali gimnastycznej przy gimnazjum miejskim 100 000,00 przed wyłonieniem wykonawcy 
(projektanta) – 6.06.2014 r.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

21. Projekt oświetlenia (uzupełnienie) za torami 16 000,00 14 760,00 do 
30.09.2014 r.

22. Projekt oświetlenia ul. Instalatorów 15 000,00 6 750,00 do 
30.09.2014 r.

Pozostała działalność

23. projekt zagospodarowania parku Andersa  
wraz z parkingiem 30 000,00 29 827,50 do 

28.11.2014 r.

projekt – 27 982,50 zł;  
mapa do celów  

projektowych – 1 845,00 zł

24. Zagospodarowania parku wokół Jeziórek II etap – ścieżki 630 000,00 229 641,00 do 
16.06.2014 r.

prawdopodobne wydłużenie 
terminu i zwiększenie kwoty 

ze względu na uzyskanie 
odpowiedniej nośności, 

zmianę materiałów  
ok. 50 000,00 zł

Ponadto wykonano remont chodnika ul. Narutowicza od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Nałkowskiej – 81000 zł – wykonano ZGKiM.

Sporządził:	Bogdan	Ciemiecki	–	Naczelnik	WIR	UM

Od lewej: Marek ZdrOjewski, ZdZisław duMOwski, Marek kOśMider,  
danuta Żuławnik, BOgusława lewandOwska, Marek gąsiOrOwski
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Komisja Rewizyjna pracuje w składzie: Adam Malinowski, 
Wojciech Mielczarek – członkowie oraz przewodnicząca Komi-
sji Rewizyjnej – Barbara Gil.

W lutym 2014 roku przeprowadzono kontrolę wpisowych 
wpłaconych przez UM w Sierpcu do wszystkich konkursów, 
w których uczestniczyło Miasto w 2013 roku. Wyjaśnienia 
w sprawie tematyki i zakresu kontroli otrzymał zespół kontrol-
ny od Naczelnika Wydziału Promocji i Pozyskiwania Funduszy 
Zewnętrznych – Pana Mariusza Urbańskiego.

 Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy materiału 
uzyskanego od pracownika Urzędu Miejskiego w Sierpcu.

Z treści dokumentu wynika:
„…w 2013 roku z budżetu miasta wy-
datkowano kwotę 615,00 zł w tym:
1. Sierpc miasto ludzi przedsiębior-

czych – maj 2013 – bez wkładu 
własnego Miasta.

2. Lider przedsiębiorczości roku 
2013 – grudzień 2013 – 615,00 zł –  
wkład własny Miasta…”
Komisja Rewizyjna nie miała py-

tań do Pana Naczelnika. Podziękowa-
no za przygotowany materiał i uczestniczenie w obradach komisji.

RADA MIASTA

Komisja Bezpieczeństwa w okresie kwiecień-maj 2014 r.  
obradowała w dniu 17.04.2014 r. Na posiedzeniu Komisji  
z 8 członków Komisji obecnych było 4 radnych. Przewodniczą-
cy Komisji – Pan Wiesław Rypiński powitał członków Komisji 
oraz zaproszonych gości, a następnie przedstawił porządek po-
siedzenia Komisji Bezpieczeństwa.
Tematyka posiedzenia:
1. Sprawozdanie roczne Policji i Straży Miejskiej dot. bezpie-

czeństwa w mieście za 2014 r.
2. Sprawy różne.

Odnośnie pkt. 1.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa poprosił o zabranie 

głosu przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu – 
Pana Krzysztofa Witkowskiego który przedstawił występujące za-
grożenia bezpieczeństwa mieszkańców Sierpca, mające miejsce 
w 2013 r. Zwrócił szczególną uwagę na rosnącą liczbę wypadków 
drogowych, a także wykroczeń popełnionych przez nieletnich m.in. 
spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie po-
rządku publicznego. Następnie głos zabrał Pan Marian Słupecki –  
przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu który za-
znaczył potrzebę wystąpienia Wspólnot i Spółdzielni Mieszka-
niowych, funkcjonujących na terenie Sierpca do Rady Miejskiej 
o wydanie w formie Uchwały zakazu spożywania alkoholu w obrę-
bie klatek schodowych. Powodem tego jest fakt, iż funkcjonariusze 
Policji nie mogą egzekwować art. 431 ustawy z dnia 26 październi-
ka 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi (Dz. U. 1982 Nr 36 poz. 230 z póż. zm.), na podstawie aktu 
prawa miejscowego. Członkowie Komisji zaproponowali prze-
prowadzenie w przyszłości posiedzenia z udziałem przedstawicie-
li Wspólnot Spółdzielni Mieszkaniowych w celu przedyskutowania 
przedstawionego problemu.

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Pana Ja-
rosława Krydzińskiego – Komendanta Straży Miejskiej. Pan Ko-
mendant Straży Miejskiej przestawił bilans zysków i strat, jakie 
wyniknęły z wprowadzenia w 2013 r. strefy płatnego parkowania, 
i tak, sprzedano 35 353 biletów plus 58 abonamentów, co przyniosło 
dochód 49 068.25 zł. licząc okres od początku wprowadzenia strefy 
do dnia 31.03.2014 r. Zwrócił uwagę na zmniejszoną ilość samo-
chodów w tych miejscach, co rzutuje na poprawę bezpieczeństwa 
kierowców i pieszych. Członkowie Komisji i zaproszeni goście 
dyskutowali o wprowadzeniu kolejnych etapów strefy parkowania 

i o potrzebach zmian w ruchu drogo-
wym, dla poprawy bezpieczeństwa.

Członkowie Komisji wnioskują 
o rozważenie możliwości spotkania 
z przedstawicielami samorządu po-
wiatowego i wojewódzkiego ws. bez-
pieczeństwa na lokalnych drogach.

Pan Wojciech Jaworowski wnio-
skował o obniżenie czterech krawężni-
ków w okolicy przejścia dla pieszych, 
przy ul. Płockiej i ul. Mickiewicza.

Pan Wiesław Rypiński poprosił członków Komisji o ustosun-
kowanie się do pisma Pana Artura Peścińskiego z dnia 25 lutego 
2014 r. ws. postawienia znaku: Zakaz wjazdu samochodów w obu 
kierunkach, z tabliczką: Nie dotyczy dojazdu do posesji i służb 
obsługi cmentarza. Wniosek Przegłosowano jednomyślnie.

Drugie pismo dotyczyło zmiany organizacji ruchu przy 
ul. Sucharskiego przy krytej pływalni; przez postawienie zna-
ku D-18 z tabliczką informacyjną o ograniczeniu parkowania. 
Członkowie Komisji zwrócili uwagę na fakt, iż Kryta Pływalnia 
odpłatnie dzierżawi osobom fizycznym należący do niej parking, 
który może przeznaczyć dla swoich klientów – Komisja wyraziła 
negatywne stanowisko.

W dalsze dyskusji głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Pan Kazimierz Czermiński który odniósł się do kilku 
inicjatyw, jakie miały miejsce w Sierpcu, w ciągu kilku ostatnich 
tygodni m.in. nasadzenie nowych drzew i rabat kwiatowych. Wy-
raził swoje ubolewanie z powodu braku zdecydowanych dzia-
łań, w zakresie przejawów wandalizmu, zakłócania porządku 
publicznego, zanieczyszczania miasta i zbyt późnego ogłosze-
nia przetargu na obsługę wiosennej zieleni miejskiej.

Pan Jarosław Krydziński poinformował członków Komi-
sji o akcji umieszczania napisów na sierpeckich chodnikach: 
Posprzątaj, ja w to wchodzę, i rozprowadzeniu darmowych 
rękawiczek, w celu zachęcenia mieszkańców do odchodów po-
zostających po zwierzętach domowych.

Na zakończenie posiedzenia Pan Wiesław Rypiński zamknął 
posiedzenie Komisji, podziękował wszystkim zebranym za wzię-
cie w nim udziału.

Przewodniczący	Komisji	Bezpieczeństwa,
Wiesław	Rypiński

WiesłaW Rypiński

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA

BarBara Gil 

KOMISJA REWIZyJNA
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Komisja Rewizyjna – zgodnie z propozycją Pana Burmistrza –  
w kwietniu 2014 roku – pochyliła się nad dokumentami ko-
niecznymi na sesję absolutoryjną, a pozostałe kontrole prze-
prowadzone będą w późniejszym terminie.

W dniu 28.04.2014 roku obradowała Komisja Rewizyjna. Na po-
siedzeniu Komisji odbyła się:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok.
2. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego samo-

rządowych instytucji kultury za 2013 rok.
3. Analiza informacji o stanie mienia Miasta Sierpca za 2013 rok.
4. Analiza Uchwały nr Pł.134.2014 Składu Orzekającego Re-

gionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 kwiet-
nia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych 
przez Burmistrza Miasta Sierpca sprawozdaniach z wykona-
nia budżetu za 2013 rok.

Na podstawie dokumentów źródłowych otrzymanych 31 marca 
2014 roku Komisja Rewizyjna uzyskała wiedzę na temat realiza-
cji budżetu w 2013 roku i postanowiła skorzystać z dodatko-
wych informacji i wyjaśnień od Pana Burmistrza Miasta Sierpca 
i od Pani Skarbnik.

Radny Adam Malinowski zadał pytanie: Czy wpływy z opłat 
śmieciowych – wystarczyły na pokrycie wydatków związanych 
z utrzymaniem wywozu i utylizacji śmieci z terenu Miasta Sierpca.

Pani Skarbnik Katarzyna Joniak odpowiedziała: wystarczyły –  
w związku z tym, że faktura za grudzień 2013 r. – została uregu-
lowana w styczniu 2014 roku.

Radny Wojciech Mielczarek zadał pytanie: czy zaplanowane 
wpływy z opłat śmieciowych zabezpieczają wydatki poniesione 
w 2013 roku – w tym temacie.

Pani Skarbnik Katarzyna Joniak odpowiedziała: biorąc pod uwa-
gę wszystkie zobowiązania i terminowe należności – wynikł niedo-
bór środków w budżecie (na 2013 rok) w wysokości 76 000 złotych. 
Rozliczenie tych paragrafów w 2013 roku nastąpiło w ten sposób, 
że nie wszystkie zobowiązania zostały pokryte oraz nie wszystkie 
należności wynikające z opłat śmieciowych do budżetu wpłynęły.

Niemniej Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sierpcu uwa-
ża, że niedobór środków w wysokości 76 000 złotych – jest po-
ważną kwotą niedoszacowania kwot podatku lub zbyt wysokich 
kosztów z obsługi zadań.

Komisja Rewizyjna jest zaniepokojona tym faktem i uważa, 
że problem ten zwiększy się zdecydowanie w 2014 roku.

Miasto powinno tak zaplanować wydatki, żeby pieniędzy wy-
starczyło w danym roku budżetowym. Można było w roku bu-
dżetowym 2013 skorygować albo wpływy w postaci opłat, albo 
wydatki, które były prawem dozwolone.

Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje przedstawione spra-
wozdania z zastrzeżeniami i uwagami zawartymi w protokole, 
a dotyczącymi paragrafów budżetowych związanych z opłata-
mi śmieciowymi.

Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym – 3 głosami za – 
postanowiła przeprowadzić głosowanie dotyczące niżej wymie-
nionych punktów – oddzielnie.
A. Wydania pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu miasta za 

2013 rok;
B. sformułowania wniosku o udzielenie absolutorium burmi-

strzowi miasta Markowi Kośmidrowi.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przeprowadziła głosowa-
nie jawne na temat: A) Wydanie pozytywnej opinii o wykonaniu 
budżetu Miasta Sierpca za 2013 rok. (3 – głosy „ZA”, 0 – głosów 
„PRZECIW”, 0 – głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”).

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przeprowadziła głoso-
wanie jawne na temat: B) Sformułowanie wniosku o udzielenie 
absolutorium burmistrzowi Miasta Sierpca Markowi Kośmidrowi 
(1 – głos „ZA”, 0 – głosów „PRZECIW”, 2 – głosy „WSTRZY-
MUJĄCE SIĘ”).

Komisja wnioskuje do Rady Miejskiej Sierpca o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Sierpca Markowi Kośmidrowi.

Komisja Rewizyjna opracowała następujące dokumenty:
• WNIOSEK Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia abso-

lutorium Burmistrzowi Miasta Sierpca za 2013 r.

Komisja Rewizyjna, działając na podstawie ustawy o samo-
rządzie gminnym z 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 
poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i będąc w zgodzie 
z art. 18 a ust. 3 w/w ustawy i art. 270 ust 2 i 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 
1240 ze zmianami), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, 
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2013 r. 
opracowanego i przedłożonego przez Burmistrza Miasta wraz 
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o tym 
sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Miasta, wnioskuje 
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sierpca Marko-
wi Kośmidrowi za 2013 r.

Uzasadnienie. Komisja Rewizyjna, nie dopatrzyła się rażą-
cych uchybień, co do realizacji budżetu Miasta Sierpca, przez 
Burmistrza za rok 2013, które dawałyby zdecydowane przesłanki 
do wydania negatywnej opinii co do jego wykonania.

Ten kierunek rozumowania Komisji jest praktycznie zgodny 
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, dlatego też Komisja 
Rewizyjna wnioskuje, jak na wstępie – o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Sierpca Markowi Kośmidrowi za 2013 rok.

W załączeniu opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budże-
tu Miasta Sierpc za 2013 rok. Do wiadomości: Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Warszawie Zespół w Płocku.

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Sierpcu podjęta na posiedzeniu 
w dniu 28 kwietnia 2014 roku.

Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodnicząca Barbara 
Gil, Członkowie: Wojciech Mielczarek, Adam Malinowski  
rozpatrzyła:
• sprawozdanie finansowe,
• sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 rok wraz 

z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
o tym sprawozdaniu,

• informację o stanie mienia Miasta za 2013 rok i stwierdza, 
co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnie-
niu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów 
w kwocie 47.606.835,54 zł. Dochody wykonano w kwocie 
47.174.029,07 zł, co stanowi 99,09% planu, z tego:
• dochody bieżące na pan 47.044.977,54 zł wykonano w wy-

sokości 46.616.809,94 zł, to jest w 99,09% planu;
• dochody majątkowe na plan 561.858,00 zł zostały wykona-

ne w kwocie 557.219,13 zł, to jest w 99,17% planu.
2. Uchwalony przez Radę Miasta plan wydatków budżeto-

wych, po zmianach dokonywanych w ciągu roku przewidy-
wał kwotę 50.031.915,90 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 
47.339.281,38 zł, co stanowi 94,62% planu, z tego:
• wydatki bieżące na plan 44.311.220,53 zł zostały wykona-

ne w wysokości 42.077.999,27 zł, tj. w 94,96%,
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• wydatki majątkowe na plan 5.720.695,37 zł zostały wyko-
nane w kwocie 5.261.282,11 zł, tj. w 91,97%.

W/w wydatki zrealizowano wydatki niewygasające w kwo-
cie 290.483,66 zł.

3. Rok sprawozdawczy zamknął się deficytem budżetowym 
w wysokości 165.252,31 zł przy planowanym deficycie 
w kwocie 2.425.080,36 zł.

4. Do zrealizowania ustawy śmieciowej zabrakło w 2013 roku 
około 76.000 zł.
Komisja Rewizyjna uważa, że jest to niedobór budżetowy.

5. Komisja Rewizyjna mając na uwadze wykonanie całego bu-
dżetu, mimo zastrzeżeń związanych z paragrafami dotyczą-
cymi ustawy śmieciowej (punkt 4) – pozytywnie opiniuje 
realizację budżetu za 2013 rok i występuje do Rady Miej-
skiej w Sierpcu z wnioskiem (w niejednomyślnym głosowa-
niu) o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta Sierpca 
z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym we wniosku, po-
wyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o reali-
zacji budżetu miasta za 2013 rok i występuje do Rady Miasta 
z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta 
Sierpca z wykonania budżetu za 2013 rok.

28 maja 2014 roku – Burmistrz Miasta Sierpca otrzymał ab-
solutorium z wykonania budżetu za 2013 rok.
Na dzień 9.06.2014 r. zaplanowane zostały:
1. Kontrola dokumentacji miejskich, które nie doczekały się re-

alizacji i straciły ważność w ostatnich pięciu latach.
2. Ocena działań naprawczych w TBS w odniesieniu do nie-

prawidłowości, które miały miejsce pod kierownictwem po-
przedniego Zarządu.

Komisja Rewizyjna zawiadomi Państwa o wynikach kontroli, które 
zostaną przeprowadzone.

Przewodnicząca	Komisji	Rewizyjnej,
Barbara	Gil

4 ROCZNICA KATASTROFy POD 
SMOLEŃSKIEM – PAMIĘTAMy

Oddajmy im cześć

W tym roku mijają cztery lata od chwili, gdy samolot, w któ-
rym znajdowało się dziewięćdziesiąt sześć osób lecących na uro-
czystości związane z obchodami 70-lecia zbrodni katyńskiej, 
spadł na ziemię. Zginęli wszyscy. Wśród zmarłych był Honorowy 
Obywatel Sierpca – prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie 
Ryszard Kaczorowski. W wyprawie do Katynia towarzyszył mu 
ksiądz prałat Bronisław Gostomski, który urodził się w naszym 
mieście. Przez wiele lat był proboszczem parafii pw. św. Andrze-
ja Boboli w Londynie w Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej. 
Zgodnie z ostatnią wolą pochowano go na sierpeckim cmenta-
rzu. Co roku w rocznicę śmierci na jego grobie zapalane są znicze 
i składane kwiaty. W imieniu premiera Donalda Tuska i woje-
wody Jacka Kozłowskiego wiązankę złożył dyrektor Delegatu-
ry w Płocku Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Radosław 
Lewandowski.

Kwiaty w imieniu mieszkańców miasta i powiatu złożyli też 
przedstawiciele władz samorządowych – starosta sierpecki Jan 

Laskowski, burmistrz – Marek Kośmider, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej – Kazimierz Czermiński, sekretarz powiatu – 
Agnieszka Malanowska.

Kazimierz	Czermiński

KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ.
HOŁD I CHWAŁA DLA TyCH, KTÓRZy ZGINĘLI 

ZA OJCZyZNĘ
Kwiecień obchodzony jest w Polsce jako miesiąc pamięci 

narodowej. To czas, w którym wspomina się tych, którzy umie-
rali za Ojczyznę.

Również w Sierpcu nie zapomina się o bohaterach i ofia-
rach zbrodni, miejsc pamięci w naszym mieście jest bardzo dużo, 
uświęcają one pamięć czasów powstań narodowych – wyzwoleń-
czych: Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego, cza-
sów ostatniej II wojny światowej. Z zadumą i refleksją wracamy 
do tamtych dni w czasie obchodzonych kolejnych rocznic. W szko-
łach odbywają się apele pamięci. Przywołujemy wspomnienia cza-
sów, kiedy ludzie umierali, że byli Polakami pragnącymi wolności.

Hołd pomordowanym oddały również władze samorządowe 
miasta i powiatu, członkowie organizacji społecznych, przedstawi-
ciele zakładów pracy. Składano kwiaty, zapalono znicze przy pomni-
kach i tablicach pamiątkowych poległych.

Kazimierz	Czermiński
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Data 2 kwietnia 2005 r. pozostanie na długo w pamięci 
Polaków. Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Jan Paweł II  
Papież – Polak, który przez dwadzieścia sześć lat był dla nas 
religijnym i duchowym przywódcą, niekwestionowanym au-
torytetem dla całego świata.

W rocznicę jego śmierci wierzący odwiedzają kościoły i miej-
sca, które są mu poświęcone. Modlitewne czuwania odbywają się 
w wielu świątyniach. Także miejscy samorządowcy pamiętali o tej 
rocznicy. Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Chrzanowski, 
wiceprzewodniczący Kazimierz Czermiński i radny Krzysztof 
Rudowski złożyli kwiaty i zapalili znicze przed tablicami upa-
miętniającymi Jana Pawła II przy Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko Własnościowej i przy kościele farnym oraz pomni-
ku przed kościołem pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego.

– Czynimy to co roku już po raz dziewiąty, Papież był wielkim 
Polakiem i należy o nim pamiętać – powiedział Marek Chrzanowski.

Przypominamy, że rajcy miejscy w szczególny sposób po-
stanowili uczcić pamięć polskiego papieża, który w tym roku 

wyniesiony został na ołtarze do grona świętych. 2014 jest rokiem 
Jana Pawła II w Sierpcu.

Kazimierz	Czermiński

RADA MIASTA

SAMORZĄDOWCy PAMIĘTALI.
W ROCZNICĘ ŚMIERCI PAPIEŻA

SIERPECKIE FONTANNy

Fontanna w pełnej krasie Park znowu tętni życiem (rodzice z dziećmi bawią się)

Skwer na Skrzyżowaniu ulic PiaStowSka – Płocka Przy Poczcie Wodny „żółWik” na akWenie W Parku „Jeziórka”

Nowa fontanna – Park Janusza Korczaka

Nowa fontanna w Parku im. Janusza Korczaka została urucho-
miona. Jest to nicejska triada, czyli tzw. tortownica z trzema pozio-
mami. Przez wiele powojennych lat park był niezwykle ważnym 
miejscem dla sierpczan. Być może znowu jak za dawnych lat bę-
dzie przeżywał czasy świetności. Sądzę, że nowa fontanna ma swój 
urok, który sprawi, że w ciepłe dni przyciągnie sierpczan. Często 

bowiem przychodzą tu rodzice z małymi dziećmi. Wykonano nowe 
alejki, jest równo i da się przejechać wózkiem. Nie wszyscy są jed-
nak zadowoleni z nowej fontanny, zdania są podzielone (jest mała). 
Miejmy nadzieje jednak, że teren wokół fontanny nie stanie się 
śmietnikiem. Przecież przyjemniej jest spacerować jak jest czysto.

Która z fontann jest najładniejsza – oceńcie Państwo sami.

Kazimierz	Czermiński
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W dniu 18 maja w Sierpcu odbyły się obchody 70 rocznicy 
zakończenia bitwy pod Monte Cassino. Pomysłodawcą i inicjato-
rem obchodów był Kazimierz Czermiński – wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Sierpca.

Pierwszym punktem niedzielnych uroczystości było złożenie 
kwiatów pod pomnikiem gen. Władysława Andersa. Dokonali tego 
Burmistrz Miasta Sierpca Marek Kośmider, wiceprzewodniczący 
RM Kazimierz Czermiński oraz radni Małgorzata Kisielewska, Woj-
ciech Jaworowski, Zdzisław Dumowski – Przewodniczący Komisji 
Społecznej w towarzystwie rodzin, których przodkowie uczestni-
czyli w bitwie pod Monte Cassino. Głos zabrał również Eryk Rama –  
prawnuk uczestnika walk pod Monte Cassino Stefana Ramy – on 
to odczytał nazwiska 17 żołnierzy z terenu Sierpca i okolicznych 
miejscowości, których jak udało się ustalić przez Pracownię Doku-
mentacji Dziejów Miasta Sierpca brali udział w tej krwawej bitwie 
z Niemcami. Następnie udano się na cmentarze – parafialny i ko-
munalny, gdzie złożono kwiaty, zapalono znicze na grobach żołnie-
rzy – są to mogiły Józefa Piotrowskiego, Stefana Ramy, Wiktora 
Ostrowskiego, Tadeusza Zajdzińskiego. Ostatnim punktem niedziel-
nych obchodów było symboliczne nawiązanie do historii tamtych 
dni odegranie o godz. 12:00 w cztery strony świata przez trębacza 
hejnału mariackiego – Emila Czecha, a zaszczyt ten otrzymał uczeń 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Sierpcu – Rafał Mariański, wy-
konując go profesjonalnie, jego donośne tony zabrzmiały w Parku 
im. Generała Andersa w tym czasie „sierpeckie ptaki” też śpiewały.

Poniżej wystąpienie Eryka Ramy:
Z	mocno	bijącym	sercem	przybyłem	z	moją	rodziną	do	Par-

ku	im.	Władysława	Andersa	–	pod	pomnik	Generała	dowódcy	 
II	Korpusu	Armii	Wojska	Polskiego	w	zwycięskiej	bitwie	pod	
Monte	Cassino	w	dniu	18.05.1944	r.

To	dziś	obchodzimy	rocznicę	70-lecia	bitwy	a	stało	to	się 
za	sprawą	władz	samorządowych	miasta	Sierpca,

W	imieniu	zgromadzonych	rodzin	reprezentujących	żołnie-
rzy	uczestników	bitwy	pod	Monte	Cassino	–	serdecznie	dzięku-
ję	wszystkim,	którzy	przyczynili	się	do	organizacji	uroczystości	
i	sprawnego	jej	przeprowadzenia.

Jestem	dumny,	że	wśród	walczących	żołnierzy	był	mój	pradzia-
dek	Stefan	Rama.	Tak	samo	jak	Ja	dumę,	radość	ze	zwycięstwa	
i	wolności	odczuwają	również	pozostali	zgromadzeni	przedstawi-
ciele	rodzin	żołnierzy	uczestniczących	w	bitwie	pod	Monte	Cassino,	 
jak	też	mieszkańcy	Sierpca,	oraz	miejscowości	powiatu	Sierpeckiego.

Pozwólcie	 Państwo,	 że	 odczytam	 listę	 nazwisk	 żołnierzy	
uczestników	bitwy	pod	Monte	Cassino	pochodzących	z	terenu	po-
wiatu	sierpeckiego	–	na	podstawie	informacji	uzyskanych	z	pra-
cowni	Dokumentacji	Dziejów	Miasta	Sierpca.

Szanowni	Zgromadzeni	–	Szanowni	Państwo:
• Mieczysław	Jaworski	–	Bieżuń,
• Józef	Kujawski	–	Poniatowo,
• Józef	Maliński	–	Sierpc,
• Nowak	–	Sierpc,
• Jan	Olendrzyński	–	Borkowo,
• Wiktor	Ostrowski	–	Sierpc,
• Józef	Piotrowski,
• Stanisław	Pryłowski,
• Edmund	Przybyszewski	–	Bieżuń,
• Różyński	Bogdan,
• Stefan	Rama	–	Sierpc,
• Kazimierz	Rogacki	–	Jonne,
• Tułacz	–	Sierpc,
• Jan	Wąsicki,
• Tadeusz	Zajdziński	–	Bieżuń,
• Ziółkowski	–	Miłobędzyn,
• Władysław	Zwoliński	–	Sierpc.

Warto wiedzieć

Dla uczczenia 70-lecia Bitwy pod Monte Cassino radni miej-
scy podjęli uchwałę nazwania głównej alei w Parku im. generała 
Władysława Andersa imieniem: Żołnierzy Bohaterów Bitwy pod 
Monte Cassino. Uroczyste odsłonięcie alei odbyło się 3 czerwca 
2014 r. o godz. 11:30. W tym też dniu w Centrum Kultury i Sztu-
ki w Sierpcu odbyła się tzw. część edukacyjna z udziałem rodzin 
żołnierzy, młodzieży uczniów sierpeckich szkół.

OBCHODy 70 ROCZNICy BITWy 
POD MONTE CASSINO W SIERPCU
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Na teren przyległy do kościoła Zarząd Osiedla nr 1 i parafia 
św. Benedykta zaprosili mieszkańców na festyn rodzinny zor-
ganizowany z okazji „Dnia Matki” i „Dnia Dziecka”. Wszyst-
kich zebranych przywitali: przewodniczący osiedla Tomasz 
Kowalski i proboszcz parafii św. Benedykta ks. Stanisław Za-
rosa. Imprezę poprowadził członek zarządu osiedla Krzysztof 
Lorek. W tym roku w organizację włączyła się również Spół-
dzielnia Socjalna „Pod Jednym Dachem”. Dzięki takiej orga-
nizacji, do dyspozycji dzieci, były dmuchawce w postaci toru 
przeszkód, zjeżdżalni i zamku więc zabawy było co niemiara 
a po watę cukrową i pop corn ustawiały się długie kolejki. Du-
żym wzięciem cieszyły się kiełbaski i kaszanka z grilla, chleb 
ze smalcem oraz naleśniki z dodatkami.

Piękna słoneczna pogoda sprzyjała wspólnej zabawie i spędza-
niu czasu w gronie rodziny, tym bardziej, że na scenie pojawiło 
się kilka grup dzieci ze swoimi programami artystycznymi. Grupa 
parafialna pod kierownictwem ks. Marcina Bieniasza przedstawi-
ła program dla mam, a po przerwie program dla dzieci. Po nich 
wystąpiły dwie grupy taneczne marzoretki i kadetki pod kierow-
nictwem doświadczonej trenerki fitness pani Justyny Adamskiej.

Nie mniej ciekawy występ dały Perełki z klasy IIA Szkoły 
Podstawowej nr 3 pod opieką pani Fydrychowicz. Po takich wy-
stępach niejednej mamie czy babci zakręciła się łezka w oku 
ze wzruszenia. A było na co popatrzeć, co było widać po dużym 
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Patronat nad uroczystościami obchodów 70-lecia Bitwy pod 
Monte Cassino objął Burmistrz Miasta Sierpca – Marek Kośmi-
der. Inicjator pomysłodawca obchodów – radny Kazimierz Czer-
miński – dziękuje za pomoc i wsparcie:
1. Burmistrzowi – Markowi Kośmidrowi za objęcie patronatu 

nad obchodami rocznicy.
2. Rodzinom żołnierzy walczących w bitwie za liczny udział 

i wsparcie moich działań.
3. Radnym Miejskim za uzyskaną pomoc oraz podjęcie uchwały 

w sprawie nazwania alei w Parku im. gen. Władysława Andersa.
4. Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca – dyr. Toma-

szowi Krukowskiemu i Michałowi Weber za podzielenie się 
merytoryczną wiedzą i korzystanie ze zbiorów tej placówki.

5. Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego PUL w Sierp-
cu o profilu wojskowym majorowi Jarosławowi Chroboto-
wi, nauczycielom i uczniom tej szkoły za wartę honorową 
przy pomniku gen. Władysława Andersa i grobach żołnie-
rzy na cmentarzu parafialnym i komunalnym w Sierpcu.

6. Dyrektorowi Miejskiej Spółki ZGKiM sp. z o.o. w Sierp-
cu Panu Rafałowi Kluska za pomoc i okazaną życzliwość 
oraz Panu Andrzejowi Maćkowskiemu za nagłośnienie 
uroczystości.

7. Pracownikom Urzędu Miejskiego w Sierpcu Mariuszowi 
Urbańskiemu – Naczelnikowi Wydziału Promocji i Pozyski-
wania Funduszy Zewnętrznych, Pani Renacie Górzyńskiej –  
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Komunalnych, 
Przemkowi Burzyńskiemu – pracownikowi tego wydziału.

8. Radnym Miejskim uczestniczącym w uroczystości: Zdzisławo-
wi Dumowskiemu – Przewodniczącemu Komisji Społecznej, 
Małgorzacie Kisielewskiej, Wojciechowi Jaworowskiemu.

9. Przewodniczącym Zarządów Osiedli: Bogdanowi Bartnickie-
mu ZO nr 4, Małgorzacie Kisielewskiej ZO nr 6.

10. Panu Remigiuszowi Mikuckiemu za wykonanie i montaż ta-
blic nazwy alei w Parku im. gen. Wł. Andersa.

Kazimierz	Czermiński

W dniu 3 maja br., w kościele para-
fialnym pw. Św. Wita, Modesta i Kre-
scencji w Sierpcu, została odprawiona 
uroczysta Msza Święta w intencji Oj-
czyzny. W obchodach, upamiętniających 
223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, wzięli udział przedstawiciele 
powiatowych i miejskich władz samo-
rządowych, reprezentanci różnych in-
stytucji, stowarzyszeń i licznie przybyli 
mieszkańcy.

OBCHODy UPAMIĘTNIAJĄCE 223 ROCZNICĘ 
UCHWALENIA KONSTyTUCJI 3 MAJA

VII FESTyN RODZINNy  
NA OSIEDLU NR 1
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TEST COOPERA I TURNIEJ WARCABOWy 

OTWARCIE BOISKA NA OSIEDLU NR 1
29 maja 2014 roku, o godzinie 18:00, przy ul. Kalinowej 

na Osiedlu nr 1 nastąpiło oficjalne otwarcie boiska do piłki noż-
nej i siatkowej oraz placu zabaw dla dzieci. Przybyli zaproszeni 
goście: Burmistrz Miasta Sierpca – Marek Kośmider, zastęp-
ca burmistrza – Zbigniew Leszczyński, radni: Jerzy Stachur-
ski i Krzysztof Rudowski oraz Proboszcz Parafii św. Benedykta  
ks. Stanisław Zarosa SAC i liczni mieszkańcy osiedla.

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 – Tomasz Kowalski 
powitał wszystkich zebranych i podziękował sponsorom, dzię-
ki których ofiarności powstał ten piękny obiekt, a są to: Da-
riusz Sochocki, Spółka „METAL-CARO-PLAST”, p. Gracjan 
Frąckiewicz, ASMAR – Andrzej Sulkowski, PHU HYDRO  
INSTAL – Stefan Leśniewski, firma PIT-STOP Zdzisław Moty-
ka i HYDROTOP. Słowa podziękowania trafiły też do tych osób, 
które swoją pracą pomogły stworzyć to miejsce. Na szczegól-
ne uznanie zasługują: Jarosław Jakóbiak, Bogusław Włoczewski, 
Marek Koziorowski, Zdzisław Motyka, Zbigniew Jakubowski, 
Tadeusz Zieliński, Janusz Zarzycki, Robert Krzemiński oraz mło-
dzież z osiedla, która również włączyła się do pracy.

Burmistrz – Marek Kośmider z podziwem oglądał pięknie 
zagospodarowany plac, który jeszcze jesienią 2013 roku straszył 
chwastami i dziko rosnącymi krzewami.

Całość ogrodzona siatką z bramą wjazdową i bramką. 
Boisko do piłki nożnej profesjonalnie wymalowane i zabez-
pieczone piłkochwytami. Obok wytyczono boisko do piłki 
siatkowej. Na placu za drewnianym ogrodzeniem urządzono 
plac zabaw dla najmłodszych z bujaczkami, karuzelą, paję-
czyną i drabinką. Słowa uznania z ust Burmistrza popłynęły 

w kierunku Zarządu Osiedla nr 1 i jego Przewodniczącego – 
Tomasza Kowalskiego, który poświęcił temu przedsięwzięciu 
najwięcej czasu, pracy i inwencji.

Ksiądz Proboszcz poświęcił to miejsce i obiekt uznano 
za otwarty.

Z uwagi na młodą, słabo jeszcze zakorzenioną trawę, roze-
grano tylko krótki mecz piłki nożnej. Było zimno, więc rozgrze-
wano się na boisku do piłki siatkowej. Ci, którzy poczuli się 
zmęczeni lub zmarznięci mogli poczęstować się gorącą kawą 
lub herbatą. Dzieci doskonale bawiły się na swoim, nowym pla-
cu zabaw i objadały się watą cukrową i popcornem, co udostęp-
niła Spółdzielnia.

Zarząd	Osiedla

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

Zarząd Osiedla nr 4 w Sierpcu 
był współorganizatorem imprezy, 
ze środków Zarządu zostały zakupio-
ne nagrody przyznawane zwycięzcom 
konkurencji sportowych.

Sekretarz	Zarządu	 
Osiedla	nr	4	–	F.	S.

zainteresowaniu widzów. Dopełnieniem występów był na ko-
niec krótki koncert parafialnego zespołu AGAPE pod kierownic-
twem ks. Marcina Krzysztoszka.

W czasie zabawy przy malowaniu twarzy i formowaniu 
w różne kształty balonów, pełne ręce roboty miała grupa dziew-
cząt z Leonium, którą kierowała pani Jola Więckowska.

Wspólna zabawa trwała do godz. 16:30. Patrząc na weso-
łe i zadowolone miny dzieci i dorosłych opuszczających plac, 

mamy poczucie spełnienia swojego obowiązku. Zarząd Osiedla 
dziękuje państwu Motylewskim za kiełbaskę i kaszankę oraz 
panu Stelmańskiemu za chleb, smalec i ogórki oraz wszyst-
kim, którzy włączyli się w organizację festynu. Do zobaczenia 
na kolejnym festynie 31 sierpnia.

Tomasz	Kowalski,
Przewodniczący	Zarządu	Osiedla	nr	1
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ZAKOŃCZENIE SIERPECKIEJ  
LIGI ORLIKA POD PATRONATEM 
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA

RODZINNA MAJÓWKA Z OKAZJI 
DNIA MATKI I DNIA DZIECKA  

POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
W dniu 24 maja b.r. Zarząd Osiedla nr 4, Środowiskowe 

Ognisko Wychowawcze i Stowarzyszenie Rodzinny Klub Abs-
tynenta „Przystań” zorganizowali Rodzinną Majówkę z okazji 
Dnia Matki i Dnia Dziecka. Impreza, zgodnie z planem, odbyła 
się na placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 „Czerwony Kapturek”.

Przewodniczący Zarządu Bogdan Bartnicki przywitał licznie 
zgromadzone dzieci i mamy oraz przedstawicieli władz samo-
rządowych – Burmistrza Miasta Sierpca Marka Kośmidra, Prze-
wodniczącego Rady Miasta Marka Chrzanowskiego i Kazimierza 
Czermińskiego – zastępcę Przewodniczącego Rady. Złożył życze-
nia matkom i dzieciom z okazji ich święta i poprosił Burmistrza 
Miasta o otwarcie Rodzinnej Majówki.

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

Do rywalizacji zgłosiło się 13 drużyn z Sierpca, swój udział 
zadeklarowało około 100 młodych adeptów piłki nożnej. Zawo-
dy rozegrano systemem każdy z każdym i rewanże.

Zawodnicy zostali podzieleni według kryterium wieku:
• uczniowie szkół podstawowych,
• uczniowie gimnazjum.

Przewodniczący Zarządu Bogdan Bartnicki przywitał licznie 
zgromadzone dzieci, rodziców, zastępcę Przewodniczącego Rady 
Miasta – Kazimierza Czermińskiego – przybyłego także w imie-
niu Burmistrza Miasta Sierpca – Marka Kośmidra oraz członków 
zarządu: Lidię Lewandowską, Sławomira Florczaka i Agniesz-
kę Białek. Po zakończonym turnieju zaproszeni goście wręczyli 
najlepszym drużynom pamiątkowe medale, nagrody rzeczowe.

O oprawę muzyczną turnieju zadbał DJ Florek.
Celem turnieju „SIERPECKA Liga Orlika” było:
• Propagowanie sportowego trybu życia wśród dzieci.
• Wdrażanie dzieci do systematycznego udziału w ćwiczeniach 

fizycznych.
• Rozwijanie zainteresowań sportowych dzieci.
• Wpojenie zasad fair play w rywalizacji sportowej.
• Doskonalenie posiadanych i zdobywanie nowych umiejętno-

ści w dziedzinie piłki nożnej.

Wyniki końcowe

Szkoły Podstawowe:
1. Osiedle nr 3 – 27 pkt.
2. Drużyna Mistrzów – 17 pkt.
3. Start Sierpc – 16 pkt.
4. FC Sierpc – 14 pkt.
5. Osiedle nr 4 – 7 pkt.
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 5 pkt.

Szkoły Gimnazjalne:
1. Orlik 2012 Sierpc – 32 pkt.
2. Bakłażany – 27 pkt.
3. Osiedle nr 3 – 17 pkt.
4. Ciemna Strefa – 15 pkt.
5. Dla Kubusia – 13 pkt.
6. Krystaliczna Woda – 12 pkt.
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 5 pkt.

Nagrody indywidualne:
• Najlepszy bramkarz: Dawid Przybyszewski
• Najlepszy piłkarz: Dawid Rosiak i Kamil Trzciński

Szczególne podziękowania Zarząd kieruje pod adresem 
Burmistrza Miasta Sierpca – Marka Kośmidra i Prezesa Klubu 
„Przystań” – Tadeusza Wasińskiego, którzy ufundowali medale 
i statuetki dla uczestników turnieju.

S.	Z.
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W programie imprezy przewidziano wiele atrakcji i konkur-
sów dla dzieci i rodziców:
• pokaz Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu,
• pokaz pierwszej pomocy w wykonaniu ratowników Pogoto-

wia Ratunkowego w Sierpcu,
• występy artystyczne dzieci ze Środowiskowego Ogniska 

Wychowawczego i Szkoły Podstawowej nr 2 – Kuba i Filip 
Kwiatkowscy,

• pokaz tańca w wykonaniu grupy tanecznej z klubu „Fitness 
Klub Step”,

• prezentacja Akademii Zdrowia w Sierpcu (bezpłatny pomiar 
składu ciała, porady dietetyczne),

• gry zręcznościowe,
• biegi dla dzieci,
• konkurs plastyczny pt: „Rodzinna Majówka w oczach dzieci”,
• malowanie twarzy,
• napoje, słodycze, wata cukrowa i grill dla wszystkich.

Członkowie klubu „Przystań” zapewnili przybyłym gościom 
gorące napoje: kawę, herbatę. Pedagodzy ze Środowiskowego 
Ogniska Wychowawczego zadbali o miłą atmosferę i ciekawe 
spędzenie wolnego czasu.

Zgromadzone dzieci chętnie brały udział w konkursach 
plastycznych i sportowych. Wszystkie dzieci, biorące udział 

Z ŻyCIA ZARZĄDU OSIEDLA NR 6
XII TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Za nami kolejna edycja osiedlowego turnieju dla dzieci i mło-
dzieży. W dniu 1.05.2014 r. Zarząd Osiedla nr 6 w Sierpcu zorga-
nizował XII Turniej Piłki Nożnej, który odbył się na boisku przy 
ul. Sempołowskiej, w godz. od 10:00 do 14:00.

W turnieju uczestniczyło 63 zawodników reprezentujących  
9 drużyn (FC BARCELONA, KASZTELAN, ZATORZE I, 
CYGAN TEAM, ŚWINKI i SZATANY, FC GROGKOWO, 
ZATORZE II, BONUS BGC, SZALONE BANANY). Drużyny 

rywalizowały w dwóch grupach wiekowych, grając systemem 
„każdy z każdym”. Nie zabrakło „starych wyjadaczy” powyżej 
14 lat, jak i młodego pokolenia do 13 lat dla którego przede 
wszystkim liczyła się dobra zabawa. Wszystkie rozegrane me-
cze były zacięte i wyrównane, dostarczając kibicom moc wra-
żeń. Turniej przebiegał w sportowej atmosferze, co podkreślali 
wszyscy. Grano w duchu fair play. Zawodnicy pełni emocji i za-
dowolenia podziękowali organizatorom za udaną imprezę. Nad 
prawidłowym przebiegiem turnieju sprawowali pieczę sędzio-
wie: Krzysztof Blongiewicz trener Juniorów Kasztelana oraz To-
masz Zieliński nauczyciel wychowania fizycznego. Sędziowie 
ocenili, że piłkarze grali na wysokim sportowym poziomie.

W kategorii do 13 lat zwycięskie drużyny to: I m-ce  
ZATORZE II zdobyli 9 pkt, II m-ce BONUS BGC zdobyli 6 pkt, 
III m-ce FC BARCELONA zdobyli 3 pkt.

W kategorii powyżej 14 lat zwycięskie drużyny to: I m-ce 
CYGAN TEAM zdobyli 10 pkt, II m-ce ZATORZE I zdobyli  
8 pkt, III m-ce FC GRODKOWO zdobyli 4 pkt.

W trakcie turnieju został wyłoniony „Król Strzelców” Piotr 
Welenc zdobywca 3 bramek. Po raz pierwszy wyłoniony został 
„Najlepszy Bramkarz” Marcin Guss. Obydwaj zawodnicy zostali 
nagrodzeni statuetką oraz dyplomem.

Tradycyjnie, zmaganiom piłkarskim towarzyszyło grillowa-
nie w atmosferze rodzinnego pikniku. Czuwał nad tym Pan Da-
riusz Kisielewski wraz z członkami Zarządu Osiedla mr 6.

Zwycięskim drużynom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz 
bilety do kina CKiSz w Sierpcu. Dodatkowo drużyny, które zdo-
były I-sze miejsca otrzymały piłki nożne. Wręczenia nagród oraz 
Uroczystego podsumowania turnieju dokonała radna Małgorzata 
Kisielewska. Podziękowała za zaangażowanie zawodnikom, sę-
dziom, członkom zarządu: skarbnik Iwonie Rycharskiej, W-ce 
Przewodniczącej Halinie Laskowskiej, Bogdanowi Kowalczyk 
oraz wiernym kibicom.

Zarząd	Osiedla	nr	6

w konkursie plastycznym, otrzymały słodycze i nagrody rze-
czowe, które wręczyli Burmistrz Miasta Sierpca, Przewodni-
czący Osiedla nr 4 oraz prezes Stowarzyszenia Rodzinny Klub 
„Przystań” – Tadeusz Wasiński. Zwycięzcy konkursów sporto-
wych otrzymali puchary, medale i dyplomy.

Największą niespodzianką i atrakcją imprezy okazały się 
armatki wodne i fontanny, o które zadbali strażacy z PSP Sierp-
cu oraz wata cukrowa, którą zapewnił Prezes Fundacji „Serce 
Sercu” – Teodor Zasadowski.

O oprawę muzyczną zadbał dj Michał Rutkowski. Impre-
za cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców 
Osiedla nr 4.

F.	S.
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W dniu 7.06.2014 r. na osiedlu za torami obchodzono bardzo 
uroczyście Dzień Dziecka. Organizatorem był Zarząd Osiedla nr 6. 
Uśmiechu dzieci i słońca nie zabrakło przez całą imprezę. Radna 
Małgorzata Kisielewska przywitała przybyłych dzieci, rodziców 
i dziadków oraz Burmistrza Marka Kośmidra, złożyła najserdecz-
niejsze życzenia dzieciom. Podziękowała wszystkim osobom, któ-
re przyczyniły się do zorganizowania tej imprezy.

Po raz pierwszy Dzień Dziecka odbył się na nowo otwartym 
Placu Zabaw przy ul. Chrobrego. Korzystając z okazji, radna po-
dziękowała Burmistrzowi za nowy Plac Zabaw, który będzie służył 
dzieciom na osiedlu jako miejsce spotkań i zabawy przez wiele lat.

W tym szczególnym dniu przygotowano wiele ciekawych 
konkursów i atrakcji. Przestrzeń, jaka była do dyspozycji, po-
zwoliła wyszaleć się dzieciom. Najmłodsi korzystali z uciech 
placu zabaw i rysowali wspólnie z rodzicami ogromny plakat.

Większe dzieci, a także niektórzy rodzice, aktywnie bra-
li udział w wybranych konkursach, min: slalom z piłeczką 

na rakiecie, gra bieżna – pociąg, wyścigi w workach, latający 
kapelusz, bitwa na piłeczki, który nr pierwszy dotknie pachołka, 
ryby w sieci czy przeciąganie liny. Duch rywalizacji towarzy-
szył na każdym kroku. Konkursy miały charakter edukacyjny, 
taneczny i sportowy. Podczas przerwy w zabawie wszystkie dzie-
ci otrzymały lody, ciastka, lizaki, napoje a na zakończenie upo-
minki – mega kolorowe wiatraki. Była to chwila na odpoczynek 
i refleksje z bliskimi. Oprawę muzyczną w czasie uroczystości 
zapewnił zespół muzyczny ANIMAR.

W rolę prowadzących konkursy wcieliły się młode miesz-
kanki naszego osiedla: Angelika Michna i Kasia Szczepań-
ska, które jeszcze niedawno same brały udział w takich 
zabawach. Miły i optymistyczny jest fakt, że kolejne poko-
lenie również angażuje się w życie społeczne osiedla, co jest 
niebywałym powodem do dumy dla całego Zarządu i Miesz-
kańców Zatorza.

Zarząd	Osiedla

RADA MIASTA / BURMISTRZ M. SIERPCA

DZIEŃ DZIECKA NA NOWyM  
PLACU ZABAW ZA TORAMI!

PODPISANO PLAN DZIAŁAŃ RIT OBSZARU  
FUNKCJONALNEGO MIASTA PŁOCKA PRZEZ  

LIDERA – MIASTO PŁOCK  
ORAZ PARTNERÓW, W TyM MIASTO SIERPC

W dniu 10 kwietnia, w Urzędzie Miasta Płock, na konfe-
rencji prasowej został podpisany Plan Działań Regionalnego 
Instrumentu Terytorialnego (RIT) Obszaru Funkcjonalnego Mia-
sta Płocka (OFMP), przez Lidera Miasto Płock oraz partnerów:  
3 powiaty (płocki, sierpecki, gostyniński), 3 miasta (Sierpc,  
Gąbin, Wyszogród), pozostałe gminy (Łąck, Nowy Duninów,  
Radzanowo, Słupno, Stara Biała).

Dokument określa strategię społeczno-gospodarczą obszaru 
Funkcjonalnego Miasta Płocka, wskazuje cele i kierunki zaan-
gażowania dostępnych środków finansowych oraz sposoby ich 
wykorzystania. Jest to dokument operacyjny, określający projek-
ty wiodące oraz towarzyszące.

Miasto Sierpc – partner OFMP, w ramach inwestycji wiodą-
cej pn. „Wzrost konkurencyjności miasta Płocka i jego obszaru 
funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny trans-
port – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego” 
zgłosił inwestycję, która została rekomendowana do dofinan-
sowania pn. „Budowa ulicy Narutowicza wraz z infrastrukturą 
na odcinku łączącym centrum miasta z Muzeum Wsi Mazowiec-
kiej w Sierpcu”. Planowany Koszt inwestycji wyniesie ponad  

10 mln z czego 80% będzie z finansowane ze środków UE. Ter-
min realizacji został rozłożony na trzy lata 2015/2016/2017.

Podpisany dokument został złożony do Urzędu Marszałkow-
skiego. Czekamy na decyzję Zarządu Województwa, jaką podej-
mie odnośnie płockiego RIT-u. Pomimo dużych „cięć”, ogólna 
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SPOTKANIE BURMISTRZA Z MŁODZIEŻĄ
9 maja 2014 roku, w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, 

odbyły się warsztaty partycypacyjne dla młodzieży, zorganizo-
wane w ramach projektu „Decydujmy razem”. Ich celem było 
wypracowanie pomysłów i projektów, które mogłyby się zna-
leźć w opracowywanym obecnie Lokalnym Planie Rozwoju 
Miasta Sierpca na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyło 
65 uczniów, reprezentujących sierpeckie szkoły:
• Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika,
• Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego,
• I Niepubliczne Gimnazjum,
• Liceum Ogólnokształcące im. Mjra Henryka Sucharskiego,
• Liceum ogólnokształcące PUL,
• Zespół Szkół nr 1 im. Jose de San Martin,
• Zespół Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego.

Spotkanie prowadzili:
• Tomasz Wysocki, który przedstawił założenia projektu „De-

cydujmy razem”.
• Marta Jaskulska, która dokonała wprowadzenia do tematyki 

partycypacji społecznej.
Burmistrz Marek Kośmider powitał uczestników spotka-

nia, omówił rolę i znaczenie konsultacji społecznych w po-
dejmowaniu strategicznych i bieżących decyzji samorządu 
miejskiego. W drugim wystąpieniu, kończącym warsztaty, 

podziękował za udział w tym ważnym przedsięwzięciu, za-
chęcił do dalszej współpracy.

Warsztaty były przeprowadzone w sześciu grupach tematycz-
nych: kultura, mieszkańcy, nowe inwestycje, turystyka, przedsię-
biorczość i promocja. Uczniowie zostali wyznaczeni do nich losowo. 
Do przypisanych grupom tematycznym zadań, podeszli z dużą po-
wagą i zaangażowaniem. Efekty ich pracy były publicznie prezen-
towane. Spośród przedstawionych propozycji, drogą głosowania, 
wybrano najbardziej, zdaniem młodzieży, potrzebne i najciekawsze.

Uczestnicy warsztatów przedstawiali zróżnicowane pomysły 
i rozwiązania, dotyczące spraw bieżących, jak i o charakterze strate-
gicznym. Trzeba przy tym podkreślić ich dużą orientację w sierpec-
kich realiach. Zauważyli działania samorządu na rzecz jej poprawy.

Najczęściej podnoszone propozycje dotyczyły przedsiębior-
czości, infrastruktury rekreacyjnej oraz oferty kulturalnej. Czego 
w Sierpcu młodzieży najbardziej brakuje?
• Ścieżek rowerowych, połączonych ze szlakami turystyczny-

mi, z wynajmem rowerów i wrotek.
• Spływów kajakowych, z wykorzystaniem walorów Sierpienicy.
• Szkółki jeździeckiej na skansenie.
• Dobrej drogi do skansenu.
• Muzeum piwowarstwa i sukiennictwa.
• Zagospodarowania jeziórka, z kajakami, rowerami wodnymi 

i kawiarnią na wyspie.
• Modernizacji stadionu miejskiego, z możliwością uprawia-

nia lekkoatletyki.
• Kina letniego, oczekiwana lokalizacja – była muszla koncertowa.
• Siłowni na świeżym powietrzu, skate parku, a w zimie lodowiska.
• Otwartych placów zabaw pod opieką animatorów.
• Parków linowych połączonych z polanami do grillowania.
• Masowych imprez, festiwali, reaktywowania „Kasztelanii”.
• Renowacji Starówki i zabytkowych budynków.
• Możliwości odbywania praktyk zawodowych w miejscowych 

zakładach pracy, prac sezonowych, warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości dla młodych ludzi (szkolenia, warsztaty). 
Współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami w celu 
nabywania doświadczenia zawodowego.

Red.

wartość inwestycji to kwota 365.163.000 zł, która znacznie prze-
kracza wstępną alokację zabezpieczoną na Obszar Funkcjonalny 
Miasta Płocka.

Burmistrz, Marek Kośmider, na konferencji prasowej, po-
dziękował prezydentowi Andrzejowi Nowakowskiemu za przy-
gotowanie i uwzględnienie naszej inwestycji w dokumencie. 

Wskazał kolejne obszary współpracy, które przyczyniłyby się 
do rozwoju i spójności subregionu płockiego, tj. zagospodaro-
wanie rzek Skrwy i Sierpienicy.

O dalszych losach dokumentu i naszej sierpeckiej inwestycji 
będziemy Państwa informować.

Red.
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TRZy PLACE ZABAW NA DZIEŃ DZIECKA
Wyjątkowy prezent otrzymali najmłodsi sierpczanie na Dzień 

Dziecka. 29 maja 2014 roku, na terenie trzech Osiedli, przeka-
zano im trzy nowe place zabaw. Inicjatorami ich powstania byli 
przewodniczący Zarządów Osiedli:
• Osiedle nr 1 – Przewodniczący Zarządu Osiedla Tomasz Kowal-

ski. Mieszkańcy Osiedla własnym sumptem zagospodarowali 

teren placu, ogrodzili i urządzili boiska do piłki nożnej i siatkówki.
• Osiedle nr 5 – Przewodniczący Zarządu Osiedla Krzysztof 

Skrzyński
• Osiedle nr 6 – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Małgorza-

ta Kisielewska.
Red.

ROZSTRZyGNIĘCIE KONKURSÓW 
DLA MŁODyCH SIERPCZAN

20 maja 2014 r. powołane przez Burmistrza pięcioosobowe 
jury w składzie Zbigniew Leszczyński – Zastępca Burmistrza, 
Kazimierz Czermiński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Sierpca, Marek Z. Zdrojewski – Inspektor Wydziału Oświa-
ty, Kultury i Zdrowia, Bożena Ilska – Kierownik Artystyczny 
Centrum Kultury i Sztuki oraz Tomasz Krukowski – Dyrektor 
Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc dokonało roz-
strzygnięcia dwóch konkursów ogłoszonych 1 października ubie-
głego roku, a nawiązujących do idei upowszechniania wiedzy 
o przeszłości i teraźniejszości Sierpca wśród jego najmłodszych 
mieszkańców.

Na piątą już edycję Konkursu Fotograficznego „Sierpc 
w moim obiektywie”, zorganizowanego tym razem pod hasłem 
„Oni	walczyli	za	naszą	niepodległość	–	miejsca	pamięci	naro-
dowej	w	Sierpcu”, wpłynęło łącznie 18 atrakcyjnych fotogra-
fii. W ocenie jurorów, w kategorii Uczniowie klas IV-VI szkół 
podstawowych III m-ce zajęła, dzięki nadesłanemu zdjęciu, Iga  
Olczak (kl. VC SP nr 2), II m-ce – Klaudia Chrzanowska (kl. VD 

SP nr 3), zaś I m-ce zdobyła Zofia Liszewska (kl. VID SP nr 2). 
Z kolei w kategorii dedykowanej gimnazjalistom lista laureatów 

ukształtowała się następująco: III m-ce – Żaneta Długokecka  
(kl. IIA Leonium), II m-ce – Paulina Zabrodzka (kl. IIIA  
Leonium), I m-ce – Michał Dołasiński (kl. IIIB GM).

Z bardzo dużym odzewem spotkał się drugi z konkursów – 
a mianowicie III Konkurs Plastyczny „Mój ulubiony zakątek 
w Sierpcu”. Najmłodsi sierpczanie, uczęszczający do naszych 
przedszkoli oraz szkół podstawowych, wykonali aż 80, nierzadko 
bardzo oryginalnych prac. Ostateczna lista laureatów przedsta-
wia się następująco: w pierwszej kategorii wiekowej (tj. dzieci 
przedszkolne urodzone w roku 2007 i 2008) III m-ce zajęła We-
ronika Antoszek (grupa „4 – 5-latków” MP nr 2), II m-ce – Julia 
Prorok (kl. „0A” SP nr 3), zaś I – Agata Malinowska (kl. „0A” 
Szkoła Podstawowa nr 3). Dodatkowo jury wyróżniło prace 
autorstwa Wiktora Czesnego (grupa „5-latków” MP nr 3) oraz 
Kacpra Kucińskiego (grupa „4 – 5-latków” MP nr 2”). Z kolei 
wśród uczniów klas I-III miejsce III przypadło Kacprowi Wi-
śniewskiemu (kl. IIB SP nr 2), II – Kindze Szumańskiej (kl. IC 
SP nr 2), zaś zwycięstwo – Nadii Chochlińskiej (kl. IIIC SP nr 3). 
Wyróżniono ponadto prace wykonane przez Lenę Jaworską  
(kl. IB, SP nr 2) oraz Wiktorię Popławską (kl. IIC SP nr 2).
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Wszyscy wyżej wymienieni zostali nagrodzeni 16 czerwca br.  
podczas ogólnomiejskiej uroczystości oświatowej, związa-
nej z premiowaniem najbardziej utalentowanych uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na tere-
nie miasta.

Prace nagrodzonych były eksponowane we foyer sierpeckie-
go Centrum Kultury i Sztuki. Ich zdjecia są dostępne na stronie: 
www.sierpc.pl

Marek	Z.	Zdrojewski,
Wydział	Oświaty,	Kultury	i	Zdrowia

NAGRODy BURMISTRZA DLA 
UCZNIÓW PO RAZ CZTERNASTy

Wypełniona do ostatniego miejsca sala widowiskowa Cen-
trum Kultury i Sztuki stała się 16 czerwca br. przestrzenią, 
w której najbardziej utalentowani uczniowie sierpeckich szkół 
podstawowych i gimnazjów zostali uhonorowani nagrodami Bur-
mistrza. Była to już czternasta edycja gali, gdyż idea wyróżniania 
uczniów odnoszących spektakularne sukcesy w nauce, sporcie 
oraz różnych dziedzinach sztuki narodziła się w 2001 r. Zgod-
nie z Zasadami przyznawania Nagród Burmistrza dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów Miasta Sierpc, które rad-
ni Rady Miejskiej usankcjonowali Uchwałą Nr 120/XV/2008  
w dniu 6 lutego 2008 roku nagrodę może uzyskać uczeń, który 
spełni łącznie trzy następujące warunki:
1. uczęszcza do klas od IV do VI w miejskiej szkole podsta-

wowej (tj. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej, 
w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego lub 
w I Prywatnej Szkole Podstawowej w Sierpcu) albo do klas 
I-III gimnazjum (tj. w Gimnazjum Miejskim im. Mikołaja 
Kopernika, w Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego 
albo też w I Niepublicznym Gimnazjum w Sierpcu),

2. uzyskał przynajmniej bardzo dobrą ocenę końcową 
z zachowania,

3. odnotował udokumentowane, co najmniej szczebla woje-
wódzkiego, wybitne osiągnięcie artystyczne lub sportowe, 
promujące szkołę lub miasto ewentualnie udokumentowane 
wybitne osiągnięcie w jakiejś dziedzinie wiedzy lub nauki, 
potwierdzone w zewnętrznych konkursach lub olimpiadach.

Wnioski o przyznanie nagród składali do dyrektorów szkół, 
z zachowaniem wyznaczonego terminu, nauczyciele przedmio-
tów i wychowawcy klas, przy czym ostateczne rozstrzygnięcia 
w przedmiotowym zakresie należały do Rad Pedagogicznych. 
Każda ze szkół dysponowała limitem nagród, wynikającym 
z ogólnej liczby uczniów uczęszczających do klas IV-VI w przy-
padku szkół podstawowych oraz klas I-III w przypadku gimna-
zjów. Generalnie jedna nagroda przypadła na stu uczniów, a jej 
wartość w br. wyniosła 750 złotych.

W trakcie uroczystości, w obecności Wicestarosty Sierpec-
kiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Zastępcy Burmistrza, 

pracowników Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia, przedstawi-
cieli organizacji związkowych, dyrektorów szkół i jednostek kul-
tury, nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców, Burmistrz – Marek  
Kośmider dokonał wręczenia nagród 11 wyróżniającym się 
w różnych dziedzinach sierpczanom młodego pokolenia:
• Konradowi Krukowskiemu (kl. VIC), Kindze Świerzyńskiej 

(kl. VIA) i Adamowi Michałowi Urbańskiemu (kl. VIC) –  
uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej 
w Sierpcu,

• Agacie Czachorowskiej oraz Michałowi Zduńczykowi – 
uczniom kl. VIA Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twar-
dowskiego w Sierpcu,

• Adriannie Wilkowskiej – uczennicy klasy trzeciej I Niepu-
blicznego Gimnazjum w Sierpcu,

• Aleksandrze Sławińskiej – uczennicy klasy IIA Gimnazjum 
Publicznego im. Bpa Leona Wetmańskiego w Sierpcu,

• Michałowi Dołasińskiemu (kl. IIIB), Magdalenie Mróz  
(kl. IIIA), Patrykowi Muchewiczowi (kl. IIID) oraz Adrianowi 
Nadratowskiemu (kl. IIIB) – uczniom Gimnazjum Miejskiego 
im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu.

W dalszej części gali pamiątkowe dyplomy i nagrody albumowe 
otrzymali laureaci III Konkursu Plastycznego Mój	ulubiony	zakątek	
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INDyWIDUALIZACJA NAUCZANIA KLUCZEM 
DO SUKCESU DLA SIERPECKICH DZIECI  

Z KLAS I-III – PODSUMOWANIE PROJEKTU

w	Sierpcu oraz V edycji konkursu Sierpc	w	moim	obiektywie odby-
wającego się w bieżącym roku szkolnym pod hasłem: Oni walczy-
li za naszą niepodległość – miejsca pamięci narodowej w Sierpcu.

O oprawę artystyczną uroczystości poprowadzonej przez 
Marka Z. Zdrojewskiego – inspektora Wydziału Oświaty, Kul-
tury i Zdrowia Urzędu Miejskiego zatroszczyli się koleżanki 
i koledzy wyróżnionych przygotowując kilkunastominutowe 
prezentacje. Zwracając się do zebranych Burmistrz – Marek  
Kośmider pogratulował nagrodzonym i ich rodzicom, a tak-
że podziękował nauczycielom, którzy pomogli swoim pod-
opiecznym osiągnąć tak spektakularne sukcesy. Konsekwencji 
i wytrwałości w podążaniu wybraną drogą życzył natomiast 
wyróżnionym ksiądz Dziekan – Andrzej Więckowski. 

11 czerwca 2014 r., w obecności Burmistrza Miasta Sierpca 
Marka Kośmidra, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdro-
wia – Joanny Bilskiej oraz Mariusza Urbańskiego – Naczelnika 
Wydziału Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, dy-
rektorów, nauczycieli i rodziców, w sali teatralnej Centrum Kultury 
i Sztuki, odbyło się podsumowanie projektu systemowego Indywi-
dualizacja	nauczania	kluczem	do	sukcesu	dla	sierpeckich	dzieci	 
z	klas	I-III. Działania projektowe realizowane były w obu szko-
łach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Sierpc, w okresie 
od sierpnia 2013 do czerwca br. Z uwagi na fakt, iż nie wszystkie 
dzieci mają szansę bezproblemowego przyswajania wiedzy, inne 
zaś przejawiają szczególne predyspozycje i uzdolnienia, władze 
miejskie podjęły działania celem pozyskania środków finansowych 
umożliwiających zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyj-
nych i wyrównywanie szans poprzez indywidualizowanie procesu 
kształcenia. Przedmiotowe starania zakończyły się powodzeniem, 
w następstwie czego przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Programu	Operacyjnego	Kapitał	
Ludzki priorytet IX poddziałania 9.1.12. w kwocie 223 891,37 PLN.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 2 zrealizowano:
• zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu 

i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – pro-
wadząca Ryszarda Paprocka,

• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętno-
ści matematycznych, prowadzone przez Annę Długosińską,

• zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 
mowy – prowadząca Joanna Jabłonowska,

• zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami posta-
wy – prowadząca Anna Długosińska,

• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdol-
nionych muzyczno-teatralnie, prowadzone przez Annę Ostrowską,

• zajęcie rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie 
uzdolnionych plastycznie – prowadząca Ewelina Kośmider.

Z kolei w „Trójce” odbywały się:
• zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu 

i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – pro-
wadząca Bogumiła Rzeszotarska,

• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności 
matematycznych, prowadzone przez Ewę Chyżyńską,

• zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 
mowy – prowadząca Jolanta Wojda,

• zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami posta-
wy – prowadząca Krystyna Szczęsna,

• specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – muzykoterapia dla 
dzieci niepełnosprawnych, prowadzone przez Annę Żuławnik,

• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdol-
nionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- 
-przyrodniczych, prowadzone przez Dorotę Pufelską,

• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie  
uzdolnionych plastycznie – prowadząca Anna Kazimierowska,

• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie 
uzdolnionych – prowadząca Barbara Agacińska Łukasiak.
W wymienionych zajęciach, prowadzonych przez 13 nauczy-

cieli, uczestniczyło łącznie 208 uczniów. Działania projektowe 
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koordynował Edwin Tomaszewski – podinspektor Wydziału Pro-
mocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miej-
skiego. Zwracając się do zebranych, Burmistrza Miasta Sierpc –  
Marek Kośmider wyraził nadzieję, że znaczna ilość zajęć, powią-
zana z wysokim poziomem zaangażowania prowadzących je na-
uczycieli, bezsprzecznie pozytywnie wpłynęła na ograniczenie 
dysfunkcji rozwojowych u dzieci, jak również przyczyniła się 
do przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów o szczególnych pre-
dyspozycjach i uzdolnieniach. Ponadto pogratulował rodzicom, 
dziękując jednocześnie nauczycielom i urzędnikom zaangażo-
wanym w realizację projektu. W dalszej części spotkania swoje 
umiejętności artystyczne zaprezentowali uczniowie obu szkół.

Imprezę poprowadził Marek Z. Zdrojewski – Inspektor Wy-
działu Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Marek	M.	Zdrojewski

BURMISTRZ M. SIERPCA

MŁODZI EUROPEJCZyCy, CZyLI DZIESIĘĆ 
LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

W dniu 29 kwietnia 2014 roku, o godzinie 10:00, na hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu odbył się 
finał konkursu „Młodzi Europejczycy”. Jego pomysłodawcą 
i organizatorem był burmistrz Marek Kośmider, w porozumie-
niu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. 
Już 31 stycznia 2014 r. ogłosił regulamin konkursu edukacyjno-
-sportowego Młodzi Europejczycy. Tematyka konkursu nie była 
przypadkowa. W bieżącym roku przypada dziesiąta rocznica pol-
skiego członkostwa w Unii Europejskiej. Patronat honorowy nad 
konkursem objęła prof. Danuta Huebner, która, nie mogąc w im-
prezie uczestniczyć, skierowała do organizatorów i uczestników 
imprezy okolicznościowy, bardzo ciepły, list, gratulując władzom 
inwencji, a uczestnikom konkursowych zmagań życząc sukce-
sów. Gościem szczególnym wtorkowej imprezy był europoseł 
Jarosław Kalinowski. Gość, zabierając głos, poza gratulacjami 
i życzeniami, podkreślił, że Polska dzięki wejściu do Unii Euro-
pejskiej znalazła się w strefie bezpieczeństwa i rozwoju.

W trakcie imprezy, prowadzonej przez Marka Z. Zdrojewskie-
go – inspektora Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia przy wspar-
ciu Fundacji Edu-Inicjatywa, reprezentanci Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Armii Krajowej, Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana  
Twardowskiego, Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Koperni-
ka oraz Gimnazjum Publicznego im. Leona Wetmańskiego wy-
kazali się wszechstronną wiedzą na temat zjednoczonej Europy, 
w tym funduszy europejskich, z których korzystało nasze mia-
sto. Bogate w treści i formie zadania konkursowe przygotowa-
ne przez Fundację Edu-Inicjatywa dały możliwość uczniom 

wykazać się licznymi umiejętnościami sportowymi i artystycz-
nymi. Oprócz udzielania odpowiedzi na pytania, uczestnicy 
konkursu mieli za zadanie m.in. ułożyć europuzzle, rozwiązać 
krzyżówkę, uzyskać największą ilość punktów rzucając piłką 
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WyDARZENIA

do kosza, zaprojektować polską wersję monety euro. Ich zma-
gania były obserwowane i oceniane przez Komisję Konkurso-
wą, w skład której weszli: poseł do Parlamentu Europejskiego  
VII kadencji – Jarosław Kalinowski, Burmistrz Miasta Sierpc – 
Marek Kośmider, Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca – Ma-
rek Chrzanowski, Dyrektor biura poselskiego – Mariusz Suchecki 
oraz naczelnicy dwóch wydziałów Urzędu Miejskiego – Wydziału 
Oświaty, Kultury i Zdrowia – Joanna Bilska oraz Wydziału Promo-
cji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych – Mariusz Urbań-
ski. Wszystkie reprezentacje wykazały się rozległą wiedzą oraz 

30 kwietnia zakończono rekrutację dzieci do czterech miej-
skich przedszkoli. Wzorem lat ubiegłych, nabór przeprowadzono 
do 17 oddziałów, do których przyjęto łącznie 432 dzieci. Listy 
przyjętych dzieci zostały wyeksponowane w przedszkolnych pla-
cówkach. Tegoroczny nabór odbywał się według nowych zasad, 
określonych w ustawie z 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy 
o systemie oświaty i niektórych innych ustaw.

BURMISTRZ SIERPCA:

• Dla uczczenia 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej zorganizował, przy współpracy z Mazowiecką 
Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, konkurs „Mło-
dzi Europejczycy”. Odbył się 29 kwietnia, a udział w nim 
wzięli uczniowie klas V i VI szkół podstawowych oraz  
klas I i II sierpeckich gimnazjów. Patronem honorowym 
tego wydarzenia była prof. dr hab. Danuta Hibner, a go-
ściem specjalnym poseł do parlamentu Europejskiego –  
Jarosław Kalinowski.

• Zatwierdził organizację pracy, w roku 2014/15, czterech 
miejskich przedszkoli oraz Szkoły Podstawowej nr 2, Szko-
ły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum Miejskiego.

• Powołał, w drodze zarządzeń, jury, które 20 maja br. dokona-
ło rozstrzygnięć, ogłoszonych 1 października 2013 r. dwóch 
konkursów przeznaczonych dla uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. Pierwszy z nich to III Konkurs Pla-
styczny pod hasłem „Mój	ulubiony	zakątek	w	Sierpcu”, drugi 
zaś to V Konkurs Fotograficzny „Sierpc	w	moim	obiektywie”.

• Zawarł porozumienie z dyrektorem Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Medica w Łodzi, dzięki czemu od 31 mar-
ca do 4 kwietnia br. w Sierpcu odbyły się nieodpłatne bada-
nia mammograficzne kobiet z przedziału wiekowego od 50 do  
69 roku życia, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzysta-
ły z badań finansowanych ze środków Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Z oferty skorzystało 310 sierpczanek.

Red.

27 maja br., burmistrz Marek 
Kośmider, wraz ze Starostą Sier-
peckim Janem Laskowskim, wój-
tem Gminy Gozdowo Dariuszem 
Kalkowskimi i wójtem Gminy Ro-
ściszewo Janem Sugajskim, gościli 
w Pałacu Prezydenckim. Prezydent 
Polski Bronisław Komorowski pod-
czas spotkania z samorządowcami,  
wręczył odznaczenia państwowe, 
dyplomy i flagi laureatom akcji 
„Majówka z Polską” oraz statuetki 
finalistom II edycji Nagrody Oby-
watelskiej Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Odznaczeni m.in. 
zostali – Złotym Krzyżem Zasługi –  
Jan Laskowski Starosta Sierpecki 
oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi – 
Dariusz Kalkowski – Wójt Gminy 
Gozdowo.

M.	Dąbrowska

DZIEŃ SAMORZĄDU TERyTORIALNEGO 
W PAŁACU PREZyDENCKIM

Zdjęcie pochodZi Z oficjalnego serwisu fotograficZnego Kancelarii preZydenta rp.
wojciech olKuśniK – fotograf preZydenta rp

wieloma umiejętnościami zdobywając atrakcyjne nagrody w po-
staci sprzętu elektronicznego i sportowego, a ponadto otrzymując 
upominki od europosła i z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych. Za najbardziej aktywnie i wytrwale dopin-
gującą grupę Komisja Konkursowa uznała uczniów „Dwójki”,  
którzy otrzymali vouchery uprawniające do wstępu na dowolny 
seans filmowy w Kinie	Jutrzenka w sierpeckim Centrum Kultury 
i Sztuki. W finale wszyscy uczestnicy imprezy skosztowali spe-
cjalnie przygotowanego na tę okazję eurotortu. 

Red.
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BURMISTRZ M. SIERPCA

MIEJSKI FESTyN  
PATRIOTyCZNO-RELIGIJNy  

„DZIEŃ FLAGI”
2 maja w Sierpcu odbyły się obchody Święta Flagi Rze-

czypospolitej Polskiej. Na Placu Europejskim zebrali się 
uczestnicy biało-czerwonego korowodu, który, jak co roku, 
przeszedł ulicami miasta. Korowód prowadziła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta OSP, kierowana przez kapelmistrza Michała  
Głowackiego.

Na stadionie odbyła się dalsza część Festynu. Zebranych 
powitał burmistrz Marek Kośmider. Duchowe przesłanie wy-
głosił ks. Stanisław Zarosa. Festyn prowadził Tomasz Kru-
kowski, dyrektor Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta 
Sierpca.

Druhna Komendantka ZHP w Sierpcu – Katarzyna Kordu-
lasińska przygotowała Grę Miejską, do której zgłosiły się dru-
żyny: Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 3, Gimnazjum Miejskiego, 

Gimnazjum im. biskupa Leona Wetmańskiego oraz Zespołu Szkół 
nr 1. Zwycięzcami Gry (odpowiednio w kategoriach) – zostały  
drużyny: Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum Miejskiego.

W czasie Festynu odbyły się koncerty: przedstawicieli szkół 
podstawowych, gimnazjów i średnich oraz Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej OSP w Sierpcu. Przeprowadzono quizy oraz konku-
rencje sportowo-rekreacyjne.

Dla uczestników Festynu organizatorzy przewidzieli również 
mały poczęstunek. Można było zjeść kiełbaskę z grilla, naleśni-
ka czy watę cukrową.

Organizatorami byli: Miasto Sierpc, Parafia pw. św. Benedyk-
ta, Hufiec ZHP im. Janusza Korczaka w Sierpcu, Pracownia Do-
kumentacji Dziejów Miasta Sierpc, MOSiR, CKiSz.

Red.

17 maja 2014 roku w Brukseli, przy Parlamencie Europej-
skim, można było odwiedzić 16 polskich regionów w tym Ma-
zowsze, które zorganizowało stoisko wystawiennicze pod hasłem:  
„Tradycja – Design – Innowacyjność Mazowsza”.

Organizatorem stoiska była – Mazowiecka Jednostka Wdra-
żania Programów Unijnych, która w ramach działań informa-
cyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 finansowała udział 
Miasta Sierpca w tym wydarzeniu.

Nasze miasto, jako jeden z trzech Beneficjentów wykorzystu-
jących środki z Unii Europejskiej, zaprezentowało tradycję na Ma-
zowszu, przedstawiając projekt Centrum Kultury i Sztuki. Na stoisku 
prezentowana była sierpecka rzeźba ludowa Hanny Miklaszew-
skiej, ceramika Wioletty Boguckiej i Jolanty Smykowskiej, malar-
stwo na szkle Bożeny Ilskiej, artystyczne kartki okolicznościowe 
Elżbiety Huras, ulotki, widokówki z obrazami sierpeckich artystów. 
Prowadzone były również interaktywne warsztaty nauki quillingu, 
które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Mieliśmy oka-
zję, pokazać nowoczesną architekturę budynku CKiSz jak również 
poprzez różne formy sztuki realizowane w placówce – kulturę, tra-
dycję i folklor Mazowsza.

Na nasze stanowisko zawitał brygadier Paweł Sekulski 
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, 
który z okazji 10-lecia Polski w UE postanowił dotrzeć do Bruk-
seli rowerem i pokonał 1400 km w 14 dni. Stoisko Mazow-
sza, poza Sierpcem, reprezentowała również Grupa Advertis,  

PROMOCJA CENTRUM KULTURy  
I SZTUKI W BRUKSELI

„TOGETHER WE ARE…”,  
CZyLI 10 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
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WySTAWy W GALERII SZTUKI IM. STEFANA  
TAMOWSKIEGO I FOyER CKiSZ

W dniach 10 marca – 6 kwietnia 2014 r. prezentowaliśmy 
w Galerii Sztuki im. Stefana Tamowskiego wystawę „Śladami 
Jana Pawła II 3D”. Autorami tej niezwykłej wystawy są dwaj 
mieszkańcy Trzebini: Jacek Gniewek i Michał Grzywacz. Oby-
dwaj są pasjonatami fotografii stereoskopowej. Fotografie 
prezentowane na tej wystawie, to zdjęcia wykonane w trójwy-
miarowej technice zwanej ANAGLIFEM.

Zastosowanie tej niestandardowej techniki wykonania oraz 
duży format fotografii, potęgują odbiór rzeczywistego obrazu po-
przez iluzję przestrzeni. To wystawa inna niż wszystkie wystawy 
dotyczące Jana Pawła II.

Zamiast wizerunku osoby Papieża Pielgrzyma, którą wszyscy 
doskonale znają, zdjęcia zapraszały na wycieczkę po miejscach, 
które odwiedził Jan Paweł II w czasie pontyfikatu, a także tych, 
które są ściśle związane z jego życiem.

Było zdjęcie instalacji pokazującej jego portret z dzieciństwa 
przy kołysce, wnętrze kościoła, w którym sprawował posługę 
jako wikariusz, sanktuaria Maryjne z południowej polski, a tak-
że fotografie z Watykanu, gdzie w Bazylice św. Piotra spoczę-
ły Jego szczątki. Dzięki trójwymiarowej technice, którą zostały 
wykonane zdjęcia, zakładając okulary, mogliśmy spojrzeć na te 
miejsca w zupełnie innym wymiarze.

Wystawę obejrzało ponad tysiąc pięćset osób, w tym więk-
szość stanowili uczniowie sierpeckich szkół, ale również Gójska, 
Lutocina, Sudrag, Studzieńca, Szczutowa, Suska. Ta wystawa, 
podobnie jak wystawa fotografii „Sierpczanie u papieża”, zosta-
ła zorganizowana w ramach obchodów roku 2014 ogłoszonego  
przez Radę Miejską Sierpca Rokiem Jana Pawła II.

14 kwietnia w FOYER naszego Centrum odbył się wernisaż 
wystawy fotografii Marcina Tucholskiego „Formy i kształty 
w obiektywie”.

Marcin Tucholski urodził się 17 lipca 1995 r. w Sierpcu. To mło-
dy ambitny fotograf, zakochany w tej dziedzinie sztuki od dziecka. 
Zafascynowany twórczością Richarda Avedon'a i Nicka Brandt'a. 

Aktualnie uczeń Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu, gdzie kształci się 
na profilu informatycznym z elementami grafiki. Wybrany kierunek 
kształcenia pozwala mu na zdobywanie umiejętności niezbędnych 
w pracy fotografa. Talent Marcina zauważyła na swoich zajęciach 
nauczycielka Zespołu Szkół nr 2 p. Aneta Kaczyńska i zainspi-
rowała go do dalszej pracy z fotografią. Dlatego Marcin stara się 
pogłębiać swą wiedzę na bieżąco poprzez poznawanie tajników 
fotografii z poradników oraz konsultacji z zawodowymi fotogra-
fami. Jego mentorem stał się polski fotograf mieszkający w Irlan-
dii Mariusz Kalinowski, poproszony przez p. Anetę Kaczyńską  
o fachową pomoc dla początkującego fotografa. Nauczycielka Mar-
cina pozyskała również sponsorów i przyczyniła się do zorganizowa-
nia wystawy fotograficznej w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.

Marcin wciąż eksperymentuje, poszukując własnej arty-
stycznej drogi i dążąc do perfekcji. Bacznie obserwuje wysta-
wy fotograficzne i cały świat z tym związany. Swoimi pracami 
chce pobudzić do myślenia i kontemplacji. Ukazuje nie tylko ar-
chitekturę, przyrodę, ale także ludzkie emocje i sylwetki na tle 
monumentalnych budowli i planu miasta. Chce wczepić się  
w tkankę miejską i ukazać jej bujne życie… od porannego 
zgiełku po wieczorny blichtr świateł i sferę elegancji. Stara się 
pokazać otaczający go świat na swój własny sposób. Jest ocza-
rowany czarno-białą fotografią, która według niego ma większą 
głębię i siłę przekazu. Świetnie operuje formą i światłem, bawi 
się uchwyconą w obiektywie konstrukcją. Największym ma-
rzeniem Marcina jest podróżowanie po świecie i ukazanie jego 
piękna w swoich pracach. Chciałby poprzez fotografię, która 
stała się jego pasją, obudzić trochę wrażliwości wśród ludzi…,  
żeby dostrzegli piękno świata, ale i jego problemy.

Zdjęcia Marcina można obejrzeć na portalu internetowym 
FB – Pensee noire facebook. Po wernisażu odbyło się spotkanie 
z młodym artystą. W kameralnej Sali Teatralnej, zgromadzili się 
miłośnicy talentu młodego człowieka, który zajmująco opowia-
dał o swojej pasji.

W maju miał miejsce wernisaż szczególny. W Galerii 
Sztuki swoje prace malarskie zaprezentowała Alicja Lemier- 
-Mroczyńska. Urodzona w Sierpcu i całe życie związana 
z miastem. Magister botaniki UMK w Toruniu. Była nauczyciel-
ka biologii i chemii w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym. 
Wcześniejszą sztukę plastyczną uprawiała na szkolnych tablicach 
malując dla uczniów kolorową kredą m.in. euglenę zieloną, czy 
też anatomię pierścienicy. Malarstwem dla przyjemności zajęła się 
dopiero będąc na emeryturze i jako studentka Sierpeckiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Ze szczególnym upodobaniem i fascy-
nacją odtwarza urodę Sierpca i okolic, zwłaszcza Skansenu. Swoje 
prace prezentowała na wielu wystawach zbiorowych w Sierpcu,  
Warszawie, Płocku, Opinogórze, Lipnie, Mławie, Gostyninie.

Brała udział w pięciu Ogólnopolskich Plenerach Plastycz-
nych organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. wystawa fotografii marcina tucholskiego

zajmująca się designem oraz Centrum Badań Kosmicznych 
PAN, które jako pierwsze wysłało polskiego satelitę w kosmos.

Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonali ambasadorzy: Ma-
rek Prawda, stały Przedstawiciel RP przy UE oraz Artur Harazim 
ambasador RP przy Królestwie Belgii.

Promocja Gminy Sierpc, jako Beneficjenta oraz Centrum Kul-
tury i Sztuki, była ogromnym wyróżnieniem dla naszej placówki. 

Była także podziękowaniem dla wszystkich pracowników, którzy 
każdego dnia pracują na rzecz miasta, regionu, a przede wszyst-
kim lokalnej społeczności. Kultura bowiem, jest niezwykle waż-
nym elementem wychowania, poszanowania tradycji, promowania 
i propagowania sztuki. Staramy się zawsze o tym pamiętać, reali-
zując nasz artystyczny program.

Olga	Modrzejewska
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Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, USA, 
Kanadzie, Anglii, Jordanii, Włoszech i Francji.

U źródeł twórczości Alicji Lemier-Mroczyńskiej leży fascyna-
cja światem przyrody i rozmiłowanie w jej pięknie. Każdy kwiat, 
liść, pejzaż jest odbiciem pejzażu wewnętrznego artystki, jej duszy 
pełnej światła, miłości i radości tworzenia. Pablo Picasso powie-
dział „Niektórzy	malarze	przekształcają	słońce	w	żółtą	plamę,	ale	
są	inni,	którzy	dzięki	swojej	sztuce	i	inteligencji	przekształcają	żół-
tą	plamę	w	słońce” i właśnie do tych drugich należy Pani Alicja.

W Dzień Matki 26 maja swoją kolejną wystawę w CKiSz, 
miała Grupa Plastyczna Dorosłych „IMPRESJA”.

„Impresja” działa w naszej placówce od dziesięciu lat. Jednak hi-
storia spotkań sierpeckich twórców sięga lat osiemdziesiątych. Spo-
tykali się tutaj m.in. Halina Szałecka-Nasiłowska, Ryszard Walerski, 
Maria i Wojciech Weber, Jacek Olechowski, Grzegorz Charzyń-
ski. Dzisiaj spotykają się wymieniając doświadczenia, dyskutując 
o sztuce, czasami wspólnie rysując, doskonalą plastyczny warsztat 
i zgłębiają jego tajniki. Każda wystawa, pozwala podkreślić z jak  
ogromnym zaangażowaniem artyści podchodzą do swojej pasji.

Urokliwe pejzaże uwiecznione w obrazach Wojciecha  
Webera, często można już tylko zobaczyć na starych fotogra-
fiach. Klasztor na tle kwitnących jabłoni, stare wierzby pochy-
lone ku ziemi, przepiękne piwonie i czaple w porannej mgle. 
Piękno przyrody zaklęte w malarstwie.

Obraz Marii Weber przedstawiający fragment Sierpca to wyjąt-
kowa paleta barw, która podkreśla jego nastrój. Ogromna wrażliwość 
i solidny warsztat szlifowany przed laty w Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Nałęczowie, sprawiły, że każda jej praca to dzieło wyjątkowe.

Klaudiusz Kotarski tym razem zaprezentował wiosenne pej-
zaże. Jest młyn z okolic Sierpca, kwitnące drzewo jabłoni i kwia-
ty w wazonie. Niezwykle ciepła, pastelowa kolorystyka nastraja 
optymistycznie i w subtelny sposób ukazuje piękno tej pory roku.

Uroki mazowieckiego krajobrazu odnajdujemy w pracach 
Wojciecha Witkowskiego. Ule w skansenie z przepięknym 
światłem lata, sierpeckie motywy w akwareli i portret dziewczy-
ny, stanowią maleńką cząstkę prac, które tworzy ten niezwykle 
płodny artysta.

Portrety Jolanty Smykowskiej spowite aurą tajemniczości 
intrygują i zmuszają do refleksji. Zachwyca jej ceramika, któ-
ra powstała w pracowni naszego Centrum i godnie promowała  
placówkę w Brukseli.

Alicja Lemier-Mroczyńska tym razem pokazała trzy jesien-
ne pejzaże. Zadziwiają subtelną, bogatą kolorystyką podobnie 
jak batiki Anny Góreckiej, gdzie słoneczniki i maki są barw-
nym motywem prac.

Akwarele Moniki Laskowskiej urzekają lekkością i kolo-
rem. Praca olejna „Kościół w Myszyńcu” to potwierdzenie ta-
lentu autorki i solidnej pracy nad rysunkiem.

Halina Nasiłowska to niezrównana autorka portretów. Już 
w 1985 roku miała miejsce jej pierwsza wystawa malarstwa 
w Domu Kultury w Sierpcu. Wówczas zaprezentowała 20 portre-
tów. Tym razem możemy podziwiać portrety znanych Sierpczan, 
państwa Agnieszki i Kazimierza Czermińskich, Haliny i Jana 
Burakowskich, Zdzisława Dumowskiego, Marii Wiśniewskiej. 
Wszystkie wiernie oddają podobieństwo i charakter postaci.

Na wystawie zobaczyć też można malowane na szkle i je-
dwabiu kwiaty oraz deszczowy pejzaż Bożeny Ilskiej, która jest 
założycielem i opiekunem grupy.

„Impresja” to artyści, którzy posiadają duży artystycz-
ny dorobek. Prezentują swoje prace na wystawach zbioro-
wych i indywidualnych w wielu miastach naszego kraju. 
Biorą udział w plenerach, warsztatach, konkursach. Wciąż 
doskonalą i rozwijają swój plastyczny talent, często osiągając 
sukces. Traktują swoje hobby niezwykle poważnie i dlatego 
bardzo często przeradza się ono w autentyczną pasję. Pasję 
tworzenia prac, które nas zadziwiają, zmuszają do refleksji 
i wywołują uśmiech duszy, nieustannie zachwycając.

Wystawę można oglądać do 10 lipca br.
Bożena	Ilska

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

WYSTAWA „IMPRESJI”

WYSTAWA ALIcjI LEMIER-MROcZYŃSKIEj
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I KASZTELAŃSKI PRZEGLĄD 
ZESPOŁÓW LUDOWyCH

Dnia 18 maja 2014 roku, po raz pierwszy w Centrum Kultury 
i Sztuki w Sierpcu, odbył się I Kasztelański Przegląd Zespołów 
Ludowych. Do udziału w Przeglądzie zgłosiło się 9 zespołów:
1. Zespół Tańca Ludowego „Włodawiacy” z Włodawy.
2. „Dzieci Kujaw” z Brześcia Kujawskiego.
3. Ludowy Zespół Artystyczny „Mały Serock” i „Serock” 

z Serocka.
4. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej z Kutna.
5. Ludowy zespół Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny.
6. „Zawidzanie” z Zawidza Kościelnego.
7. Dziecięcy Zespół Ludowy „PACYNA” z Pacyny.
8. Zespół Tańca Ludowego „MOCHOWO” z Mochowa.
9. Ludowy zespół Artystyczny „Kasztelanka” z Sierpca.

Prezentacje zespołów zostały podzielone na kategorie wieko-
we: dziecięcą oraz młodzieżowo-dorosłą. W pierwszej kategorii 
przedstawiło swoje programy sześć zespołów, natomiast w star-
szej kategorii mogliśmy podziwiać 8 zespołów. W programach 
artystycznych zespołów można było zobaczyć folklor głównie 
z Mazowsza, czyli przepiękny i kolorowy w swych strojach folk-
lor łowicki. Oprócz najbardziej znanych polek i oberków mieli-
śmy okazję zobaczyć tańce kujawskie, kaszubskie, kurpiowskie, 
lubelskie, a nawet folklor z okolic Kutna, Zespoły zostały ocenione 
przez profesjonalne jury w składzie:
• Katarzyna Polak – instruktor i choreograf z Łowicza, przez 

wiele lat pracująca z zespołem „Blichowiacy” z Łowicza. 
Obecnie pracuje z zespołem „Koderki” w Łowiczu oraz „San-
niki” z Sannik. Pani Katarzyna jest specjalistką od tańca 
łowickiego.

• Leonard Sobieraj – instruktor, choreograf, przez wiele lat 
tancerz w zespole SGGW „Promni” w Warszawie, oraz za-
łożyciel Ludowego Zespołu Artystycznego w Ciechanowie, 
obecnie dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

• Andrzej Wojtas – muzyk, nauczyciel gry na instrumen-
tach w szkole muzycznej w Sierpcu, oraz Kierownik szkoły 
muzycznej w Rypinie. Były klarnecista i kierownik kapeli 
„Kasztelanka”.

Po obejrzeniu i wysłuchaniu 15 prezentacji w obydwu kate-
goriach, jury postanowiło przyznać tylko III miejsce w kategorii 
dziecięcej zespołowi „Włodawiacy” z Włodawy, oraz wyróżnić 
tancerza z zespołu „Dzieci Kujaw” za wyjątkowe i profesjonalne 
wykonanie oberka. Wyróżniony został także Zespół Dziecięcy – 
„Mały Serock” z Serocka.

W kategorii młodzieżowo-dorosłej jury doceniło kunszt arty-
styczny większej ilości zespołów i tutaj przyznano:
• I miejsce dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej 

z Kutna.
• II miejsce dla Ludowego Zespołu Artystycznego „Kaszte-

lanka” z Sierpca.
• II miejsce ex aequo dla zespołu „Zawidzanie” z Zawidza.
• III miejsce dla zespołu „Włodawiacy” z Włodawy.
• III miejsce ex aequo dla Ludowego Zespołu Artystycznego 

„Serock” z Serocka.

Wymienione wyżej zespoły zostały nagrodzone pięknymi ce-
ramicznymi statuetkami ludowych lalek przygotowanych przez 
Wiolettę Bogucką, instruktora plastyki w CKiSz w Sierpcu oraz 
nagrodami pieniężnymi. Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy 
za udział w I Kasztelańskim Przeglądzie Zespołów Ludowych. 
Jury przeglądu stwierdziło wysoki poziom prezentowanych ze-
społów oraz sprawną organizację imprezy. W trakcie obrad Jury 
wystąpił Zespół „Kurna Chata” z Ustronia Morskiego, który 
uprzyjemnił czas oczekiwania na werdykt znanymi ludowymi 
piosenkami i przyśpiewkami.

Mam nadzieję, że Kasztelański przegląd na stałe wpisze się 
w cykl imprez Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, a przede 
wszystkim, że publiczność sierpecka dopisze za rok i przy-
jemnością nagrodzi zespoły prezentujące się na scenie grom-
kimi brawami.

Jadwiga	Chojnacka, 
choreograf	LZA	„Kasztelanka”

BURMISTRZ MIASTA SIERPCA INFORMUJE,
że „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńskiej,
Plac Chopina II etap – ulica Benedyktyńska i pierwszy odcinek Placu Chopina”,  

dofinansowana była przez  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  

w formie pożyczki, w kwocie 1.072.001,00 zł.

Wykonawca robót (wyłoniony w przetargu nieograniczonym): Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „WASKOP”  
 Elżbieta Wasek, 09-409 Płock, ul. Walecznych 9a.
Rozpoczęcie robót: 26.08.2013 r.
Zakończenie robót: 9.12.2013 r.
Całkowity koszt zadania: 1 423 980,00 zł brutto.
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XIX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL  
TEATRU, PIOSENKI I TAŃCA –  

„KWIECIEŃ-PLECIEŃ”, SIERPC 2014
W dniach 10-13 kwietnia 2014 roku, w Centrum Kultury i Sztu-

ki w Sierpcu, odbył się XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Teatru, 
Piosenki i Tańca – „Kwiecień-Plecień”. Festiwal, jak co roku, był 
świetną okazją do zaprezentowania się młodych talentów z całej Pol-
ski. Pierwszy i drugi z festiwalowych dni poświęcony był teatrowi. 
Do udziału w konkursie zgłoszono 21 spektakli. Oceniało je profesjo-
nalne jury w składzie: Grażyna Zielińska – aktorka filmowo-teatralna 
z Płocka, Ewa Żukowska instruktor teatralny i animator kultury z Lu-
blina, Adam Radosz – instruktor teatralny i animator kultury z Kato-
wic oraz jury młodzieżowe które przyznawało nagrodę publiczności.

W kategorii teatrów dziecięcych wyróżnione zostały spektakle: 
„Ciaptak” Renaty Przybyłowskiej, przygotowany przez teatrzyk 
„Czarny kot” z OPP w Sierpcu i „Królewna śnieżka i pięciu kra-
snoludków” Elżbiety Gorzkiej-Kmieć przygotowany przez zespół 
„Pingwiny” z CKiSz w Sierpcu. Nagrody zaś otrzymały spektakle: 
„Jak to dobro ze złem wygrać musi” Anny Wasielewskiej przy-
gotowany przez teatrzyk TRIKO z MGOK w Lidzbarku (złota 
maska) i „Król malowany” Urszuli Kozioł przygotowany przez 
teatrzyk „Tygrysek” z Łomianek.

W kategorii teatrów młodzieżowych wyróżnienia otrzyma-
ły spektakle: „Jak Wiły wianki wiły” Ewy Cielesz w wykona-
niu teatru „Miniatura” z Konstancińskiego Domu Kultury oraz 
„Pamiętniki Adama i Ewy” Marka Twaina w wykonaniu Teatru 
„Światło i cień z gimnazjum nr 13 w Olsztynie.

Teatr KREDENS z CKiSz również został wyróżniony za róż-
norodność propozycji scenicznych.

Nagrodę otrzymał teatr „Kontakt” z MOK w Legionowie 
za spektakl autorski pt.: „Czy już” Nagroda Publiczności tra-
fiła do teatru „Pinokio” z Domu Kultury Zacisze w Warszawie 
za spektakl pt. „Biała sukienka, czyli trzy dni z Powstania War-
szawskiego” Czesławy Abramczyk oraz do teatru „KREDENS” 
za autorski spektakl „Kopciuszek”.

Dnia 12 kwietnia odbył się Dzień Piosenki. W konkursie 
wzięło udział 69 uczestników, którzy prezentowali swoje umie-
jętności w 3 kategoriach wiekowych. Występy wszystkich mło-
dych artystów były oceniane, przez jury w składzie: Jan Wojdak 
– przewodniczący, Agnieszka Kadłubowska oraz Roman Kusy. 
Komisja zwracała szczególną uwagę na walory głosowe, do-
bór repertuaru do wieku, interpretację, muzykalność oraz ogól-
ny wyraz artystyczny. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji 
wokalnych, jury postanowiło przyznać: w kategorii I (7-11 lat): 
I miejsce – Kaja Jabłońska – Niepublicznej Społecznej Szkoły 
Muzycznej I-go stopnia w Żurominie, II miejsce – Jakub Walen-
dykiewicz – „Pomoc Dzieciom” Stowarzyszenie w Suwałkach, 
III miejsce – Ula Zubek – Warszawy. Wyróżnienia otrzymali: 
Jakub Kwiatkowski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu, Ju-
lia Gąsiorkiewicz – Warszawa, Natalia Ambrosiewicz – „Po-
moc Dzieciom” Stowarzyszenie w Suwałkach. W kategorii II  
(12-15 lat) jury przyznało następujące nagrody: I miejsce – Ka-
rolina Kamińska – „Pomoc Dzieciom” Stowarzyszenie w Suwał-
kach, II miejsce – Piotr Zubek – Warszawa, III miejsce – Laura 
Gutowska – CKiSz w Sierpcu. Wyróżnienia otrzymali: Maja 
Jabłońska – GOK w Kuczborku – Osadzie, Julia Sadowska – 
GOK w Kuczborku – Osadzie oraz Oliwia Kratkowska – CKiSz 
w Sierpcu. W kategorii najstarszej (16-18 lat): I miejsce zaję-
ła Karolina Słabińska – „Pomoc Dzieciom” Stowarzyszenie 
w Suwałkach, II miejsce – Aleksandra Palczak – Miejskie Cen-
trum Kulturalne w Lipnie, III miejsce – Duet Beti w składzie 

Natalia Zalewska i Kinga Kowalkowska z Sierpca. Wyróżnie-
nia w tej kategorii otrzymali: Ewelina Mądzelewska – Rypiński 
Dom Kultury, Magdalena Świeżawska – Rypiński Dom Kultury, 
Magdalena Romanowska – „Pomoc Dzieciom” Stowarzyszenie 
w Suwałkach.

Nagrodę Grand Prix – Złotą Nutkę otrzymała Kinga Kowal-
kowska z Gorzewa.

Jak co roku przewodniczący jury – Jan Wojdak spośród 
uczestników nominował osoby do udziału w finale Festiwalu 
„Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka” w Krakowie. Tym razem za-
kwalifikowała się trójka uczestników: Aleksandra Palczak, Laura 
Gutowska oraz Piotr Zubek. Tegoroczną Nagrodę Publiczności 
otrzymała Kaja Domańska z CKiSz w Sierpcu.

Ostatniego dnia festiwalu – 13 kwietnia odbył się Dzień Tań-
ca. Jury w składzie: Jacek Sennewald, Andrzej Łukowski oraz 
Agata Sękowska obejrzało 25 prezentacji tanecznych. W ka-
tegorii najmłodszej (7-12 lat) I miejsce trafiło do grupy Alexia 
Dance Studio z Warszawy, II miejsce zajął zespół Pląs ze Szko-
ły Podstawowej nr 17 w Plocku, III miejsce zajęła grupa Spinek 
ze studia tańca Spin Freekies z Warszawy. Wyróżniona została 
grupa Stop and Go – dzieci z Warszawy. W kategorii II (13-15 lat) 
jury postanowiło przyznać następujące nagrody: I miejsce grupa  
The Dance ze studia tańca Fame w Płocku, II miejsce Freemotion 
ze studia tańca Spin Freekies z Warszawy, III miejsce zespół Efekt 
z Ośrodka Kultury w Serocku. Wyróżniona została grupa Funny 
Junior z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. 
W najstarszej kategorii wiekowej (16-18 lat) nasze Centrum Kul-
tury i Sztuki reprezentowała grupa ISKRY, która zajęła II miejsce. 
I miejsce trafiło d grupy Freekies ze Studia Tańca Spin Freekies 
z Warszawy, III miejsce zajęła grupa Funny z Powiatowego Cen-
trum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Grand Prix – Złoty Piruecik 
otrzymało Studio Tańca Spin Freekies z Warszawy.

Wysoki poziom prezentowany przez uczestników podczas 
całego festiwalu oraz świetna organizacja przyczyniły się do wy-
sokiej oceny zarówno przez jury, publiczność jak i wszystkich 
występujących. Instruktorzy, nauczyciele i opiekunowie mieli 
niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń, jak również 
skonfrontowania swoich kompetencji zawodowych w zakresie 
edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. Festiwal zakończył się 
wielkim sukcesem dla wielu uczestników. Zapraszamy wszyst-
kich na kolejną edycje za rok.

Olga	Modrzejewska,
instruktor	ds.	tańca
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1 czerwca to coroczne, barwne święto wszystkich dzieci. 
Z tej okazji parking przed Centrum zamienił się w miejsce za-
baw i niezliczonych atrakcji. Wczesnym popołudniem wyświe-
tlono w kinie Jutrzenka film pt. „Czarnoksiężnik z Oz: Powrót 
Dorotki”. Pozostając w zaczarowanej krainie baśni, przenieśli-
śmy się w plener, gdzie Teatr Muza z Łodzi pokazał spektakl pt. 
„Czarnoksiężnik z Krainy Oz”. Bajka opowiada o perypetiach 
i przygodach znanej wszystkim dzieciom sympatycznej Dorot-
ki. Trafia ona do zaczarowanej krainy, w której spotyka wielu 
nowych przyjaciół: stracha na wróble mającego w głowie za-
miast rozumu kapsle, robota bez serca oraz tchórzliwego lwa. 
Stara się im pomóc, prosząc Czarnoksiężnika Oz o obdarzenie 
stracha rozumem, robota sercem a lwa odwagą. Przy udziale 
młodych widzów, którzy aktywnie włączają się do zabawy, 

udaje się cel osiągnąć. Podczas występu, aktorzy za pomocą 
bajkowych postaci, starali się przybliżyć małym widzom takie 
wartości jak: rozum, odwaga, serce i miłość oraz dom, do któ-
rego zawsze wraca się z radością. Spektakl wzbogacony prze-
piękną scenografią, efektami scenicznymi i muzyką zapewnił 
dzieciom niesamowite przeżycia szczególnie w momentach, 

kiedy to oni współtworzyli akcję przedstawienia. Po spekta-
klu aktorzy zaproponowali ciekawe konkursy i zabawy przy 
muzyce. Bajkowa Dorotka rozdawała lizaki, tańczyła z pu-
blicznością, śpiewała. Uczono też chodzenia na szczudłach, 
co okazało się niełatwe, ale odważnych nie brakowało.

Po wspólnym zdjęciu dzieci z aktorami Teatru Muza, 
na scenie pojawiły się dziwne postaci. Okazało się, że to Jago-
da, Truskawa i Pan Ananas – goście, którzy przybyli specjalnie 
dla sierpeckich dzieci z Owocowa – krainy pięknej i zielonej. 
Poprzez piosenki, animacje, wspólny taniec i konkursy, nasi 
goście sprawdzali wiedzę uczestników na temat zdrowego od-
żywiania. Zespół „Fruktaki Zdrowia Smaki” promuje bowiem 
zdrowe odżywianie, dlatego ich koncert miał charakter inte-
raktywny. Zachęcono wszystkie dzieci i dorosłych do wspólnej 

zabawy. Aktorzy poprzez swoje działania 
promowali zdrowy tryb życia, zachęcali 
do picia mleka, jedzenia owoców i warzyw. 
Kolorowe postaci, w przepięknych kostiu-
mach zachwycały i świetnie bawiły naj-
młodszą publiczność.

Uczestnikom konkursów wręczano 
słodkie upominki oraz płyty z nagraniami 
zespołu. Podczas trwania spektaklu i kon-
certu przygotowano również inne atrakcje. 
Pracownicy Centrum malowali dzieciom 
motylki, zwierzątka, kwiatki na buźkach 
i rączkach, można było samemu uszyć plu-
szowego misia, ozdobić go według własne-
go pomysłu i zabrać do domu. Ogromnym 
powodzeniem cieszył się dmuchany za-
mek i wata cukrowa, które były prezentem 
od Pana Burmistrza i sprawiła dzieciom  
wiele radości.

Dzień Dziecka w Centrum Kultury i Sztu-
ki zakończył się około godz. 19:00. Obfitował 

w wiele atrakcji i niespodzianek. Wszechobecny śmiech dzie-
ci i gromkie oklaski świadczą o tym, że spełniliśmy oczekiwania 
uczestników. Dziękujemy wszystkim, którzy spędzili ten dzień 
wspólnie z nami i życząc wszystkim dzieciom uśmiechu i radości, 
zapraszamy za rok.

Organizatorzy

DZIEŃ DZIECKA W CENTRUM 
KULTURy I SZTUKI W SIERPCU

KONKURS INDyWIDUALNOŚCI MUZyCZNyCH
II Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Mu-

zycznych im. Tadeusza Paciorkiewicza w Sierpcu, jest jednym 
z niewielu prestiżowych konkursów odbywających się w kraju. 
Jego wyjątkowość odnosi się do rodzimej kultury muzycznej, 
a w szczególności twórczości Tadeusza Paciorkiewicza, wybit-
nego kompozytora XX wieku, urodzonego w Sierpcu. Konfron-
tacja młodych instrumentalistów i śpiewaków szkół muzycznych  
I i II stopnia ze światowej sławy muzykami, profesorami – Juro-
rami, mecenatami kultury, wykonawcami muzyki XX wieku, jak 
również umożliwienie najlepszym wykonawcom występu z or-
kiestrą symfoniczną, plasują Konkurs na priorytetowym miejscu. 
Tegoroczna edycja konkursu została poszerzona o zaproszenie 

do udziału śpiewaków, jak również” Jury Młodych”, które obra-
dowało z Jurorami profesjonalistami, oceniającymi prezentacje 
konkursowe. W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć znakomite 
Jury Konkursu: prof. Marylę Szwajger-Kułakowską – pianist-
kę, profesor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskie-
go w Katowicach, doc Artura Paciorkiewicza altowiolistę 
Orkiestry Sinfonia Varsovia, syna Tadeusza Paciorkiewicza, 
Małgorzatę Kulińską dyrektor naczelną i artystyczną Polskie-
go Instytutu Sztuki Wokalnej, starszego wykł. – Andrzeja Du-
dzińskiego – klarnecistę, wykładowcę Akademii Muzycznej 
im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, mgr Michała Zawadz-
kiego – perkusistę Płockiej Orkiestry Symfonicznej, pedagoga 
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Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sierpcu. Sekretarzem Jury 
była mgr Izabela Jezierska – pedagog Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I st. im. M. Kamińskiego w Sierpcu.

Przesłuchania konkursowe, w których wzięło udział trzydzie-
stu trzech uczestników z Polski i Czech, odbywały się w dwóch 
kategoriach wiekowych: I grupa – uczniowie szkół muzycz-
nych I stopnia, II grupa – uczniowie szkół muzycznych II stop-
nia. Prezentowane programy zawierały co najmniej jeden utwór 
kompozytora polskiego XX wieku. W grupie I dozwolone było 
wykonanie transkrypcji dzieła polskiego kompozytora XX wie-
ku. Wszyscy uczestnicy swój program konkursowy wykonywali 
z pamięci. Natomiast utwory napisane po 1945 roku oraz sona-
ty, które prezentowali uczestnicy, mogły być wykonywane z nut. 
Jury Konkursu przyznało:
1. W GRuPIE I (SZKOłY MuZYCZNE I ST.):
• Wyróżnienie – Nikodem Jaworski z Państwowej Szkoły 

Muzycznej I st im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu;
• III nagrodę ex aeguo otrzymali:

 ◦ Kaja Jabłońska z Niepublicznej Społecznej Szkoły Mu-
zycznej I st. w Żurominie,

 ◦ Dominik Światkowski z Państwowej Szkoły Muzycznej 
I st. im. T. Bairda w Iławie;

• II nagrodę ex aeguo przyznano:
 ◦ Aleksandrze Tadel z Zespołu Szkół Muzycznych im. I.J.  

Paderewskiego w Tarnowie,
 ◦ Dennisowi Orkiszewskiemu z Zespołu Szkół Muzycz-

nych im. K. Szymanowskiego w Toruniu;
• I nagrodę ex aeguo otrzymali:

 ◦ Ziemowit Świtalski z Zespołu Państwowych Szkół Mu-
zycznych POSM I st. im. S. Moniuszki w Katowicach,

 ◦ Jan Pieniążek – Zespołu Państwowych Szkół Muzycz-
nych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej.

2. W GRuPIE II (SZKOłY MuZYCZNE II ST.):
• Wyróżnienia otrzymali:

 ◦ Dominika Kowalczyk z Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II st. im. K. Krupińskiego w Kutnie,

 ◦ Angelika Malerczyk z Państwowej Ogólnokształcą-
cej Szkoły Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach,

 ◦ Martyna Grysla z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach,

 ◦ Patrycja Nizio z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
I i II st. im. Fr. Chopina w Bytomiu,

 ◦ Karolina Podorska z Zespołu Państwowych Szkół Mu-
zycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej,

 ◦ Marcin Twardowski ze Społecznej Szkoły Muzycznej 
II st. w Sierpcu;

• III nagrodę otrzymała:
 ◦ urszula Skowrońska z Państwowej Szkoły Muzycznej 

I i II st. im. A. Krzanowskiego w Mławie;
• II nagrodę otrzymała:

 ◦ Dorota Duda z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. 
Z. Brzewskiego w Warszawie;

• I nagrodę uzyskał:
 ◦ Michał Niedbała z Zespołu Szkół Muzycznych im. I.J. 

Paderewskiego w Tarnowie;
• Wyróżnienia dla pianistów akompaniatorów otrzymali:

 ◦ Małgorzata Pieniążek nauczyciel Zespołu Szkół Mu-
zycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej,

 ◦ Edward Bogdan nauczyciel Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I i II St. im. K. Szymanowskiego w Płocku,

 ◦ Jiri Kadavy nauczyciel z Zakladnej Umeleckiej Skole 
w Hulinie Czechy.

Do udziału w Koncercie Laureatów z orkiestrą symfo-
niczną zostali wytypowani: Michał Niedbała, Jan Pieniążek, 
Ziemowit Świtalski. Koncert laureatów będzie inaugurował  
III Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Mu-
zycznych im. T. Paciorkiewicza w dniu 8 maja 2015 roku.

Wydarzeniami towarzyszącymi Konkursowi był wykład 
prof. Maryli Szwajger – Kułakowskiej „Wczesna edukacja 
muzyczna z perspektywy kameralisty”, wystawa o Tadeuszu 
Paciorkiewiczu oraz koncert symfoniczny „Tadeusz Paciorkie-
wicz In Memoriam” Polska Muzyka XX wieku w wykonaniu 
Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego 
pod dyrekcją Jakuba Chrenowicza, Agnieszki Kadłubowskiej –  
sopran, Artura Paciorkiewicza – altówka, Pawła Pawlika – for-
tepian, Szymona Teleckiego – skrzypce. W trakcie koncertu 
licznie zgromadzona publiczność wysłuchała: Poloneza Woj-
ciecha Kilara, Koncert skrzypcowy oraz Koncert na altówkę 
i orkiestrę Tadeusza Paciorkiewicza, Tryptyk śląski, Wariacje 
na temat Paganiniego Witolda Lutosławskiego oraz Tryptyk 
płocki Marcina Kamińskiego. Był to wyjątkowy i niepowta-
rzalny koncert a mistrzowska gra Pawła Pawlika, Szymona 
Teleckiego, Artura Paciorkiewicza, śpiew Agnieszki Kadłu-
bowskiej i charyzma dyrygenta stworzyły niesamowity klimat 
i doznania artystyczne gdyż publiczność nagrodziła koncert 
owacjami na stojąco.

W trakcie koncertu wszystkim nagrodzonym i wyróżnionych 
uczestnikom organizatorzy wręczyli nagrody, pamiątkowe dy-
plomy, znaczki okolicznościowe.

Konkurs im. Tadeusza Paciorkiewicza organizowany przez Cen-
trum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Burmistrza 
Miasta Sierpc, Państwowa Szkołę Muzyczna I st. im. Marcina Ka-
mińskiego w Sierpcu i Radę Rodziców PSM I st. oraz współorganizo-
wany przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie świadczy 
o tym, iż pamięć o znakomitym muzyku związanym z Sierpcem i Ma-
zowszem jest wciąż żywa. Kultywowanie tej pamięci oraz przekazy-
wanie jej kolejnym pokoleniom jest naszym obowiązkiem, a zarazem 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE



36

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

MONOGRAFIA SIERPECKIEGO SZKOLNICTWA 
AUTORSTWA MAGDALENy STANISZEWSKIEJ. 

SPOTKANIE AUTORSKIE – 29.05.2014 r.
Pożółkłe fotografie, stare świadectwa z pietyzmem prze-

chowywane w domowych szufladach i luźne wspomnienia 
z młodzieńczych lat – tyle pozostaje w naszych głowach po bez-
troskich latach szkolnego dzieciństwa i młodości. Po przemija-
jących pokoleniach uczniów i nauczycieli przetrwa pamięć tylko 
wtedy, gdy pozostaną materialne ślady ich pracy i nauki – no-
tatki, pisane wspomnienia, artykuły, biografie. Opracowaniem, 
usyste matyzowaniem i fachowym komentarzem dotyczącym hi-
storii sierpeckiej edukacji od czasów średniowie cznych, zajęła 
się popularyzatorka kultury i historii Sierpca, miłośniczka dzie-
jów miasta, Magdalena Staniszewska. W czwartek 29 maja, 
w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu promowała 
ona swoje najnowsze dzieło „Sierpeckie szkolnictwo i oświata 
od XIV wieku do pierwszej połowy XX wieku”.

Licznie przybyłe grono gości i sympatyków sierpeckiej książni-
cy przywitała dyrektor placówki, Maria Wiśniewska, która nakre-
ślając dzieje wydawanych przez kierowaną przez siebie placówkę, 
książek w serii „Biblioteka Sierpecka”, płynnie przeszła do zapre-
zentowania postaci bohaterki wieczoru – Magdaleny Staniszewskiej.

Magda już jako kilkuletnia dziewczynka wydawała domowe 
czasopismo „Gazetka Domowa”, w którym relacjonowała życie 

domu, szkoły, najbliższego otoczenia, publikowała wywiady 
przeprowadzane z najbliższymi osobami, prezentowała przepisy 
kulinarne oraz proponowała swoim czytelnikom rozrywkę w for-
mie układanych przez siebie rebusów i krzyżówek. Już wówczas 
przejawiały się skłonności Magdy do archiwizowania, utrwalania 
i publikowania faktów z otaczającego ją świata oraz swoiste chę-
ci wydawnicze. Wydało to oczywiście dobry owoc, czego świa-
dectwem było czwartkowe spotkanie w Bibliotece.

Po ukończeniu sierpeckiej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz 
Liceum Ogólnokształcącego podjęła naukę na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, kończąc studia w zakresie In-
formacji Naukowej i Bibliote koznawstwa. Od 2006 roku pracuje 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie odpowiada za obsłu-
gę czytelników, jak i prowadzenie rozmaitych form promocji 
książki i czytelnictwa. Sierpczanie znają ją przede wszystkim 
z autorskiego programu emitowanego w TV Sierpc, pt. „Z Książ-
ką Za Pan Brat”, gdzie rekomenduje najciekawsze publikacje 
książkowe polskiego rynku wydawniczego, a także popularyzuje 
książki ukazujące się w Sierpcu. Jest też autorką wielu artykułów 
popularnonaukowych oraz współautorką wystaw czasowych pre-
zentowanych w bibliotecznej czytelni.

Autorka, zabierając głos przedstawiła ogólny zarys dotych-
czasowego piśmiennictwa o sierpeckim szkolnictwie, którego 
poziom, jak zauważyła – jest bardzo zróżnicowany. Obok wspo-
mnień i nielicznych biografii nauczycieli, są pojedyncze wzmianki, 
wiele niepewnych informacji i stosunkowo sporo starych szkol-
nych fotografii, które u wielu sierpczan, w ich domowych archi-
wach, szczęśliwie się zachowały. Magdalena zauważyła potrzebę 
usyste matyzowania wiedzy o historii sierpeckiego szkolnictwa 
i opracowując materiał już od 2010 roku stworzyła dzieło, które, 
co podkreśliła, może stać się punktem wyjścia dla dalszych badań 
i ustaleń na ten temat badawczy, który był dotychczas w sierpeckiej 
literaturze regionalnej traktowany nieco po macoszemu.

Zachęcając do lektury książki, Autorka przedstawiła kilka 
wybranych ciekawostek, nowo odkrytych, dotąd nieznanych, 
skrywanych przez niepublikowane dotychczas materiały i archi-
walia. Goście usłyszeli m.in.: o sierpeckich akcentach szkolnych 
w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych, o niezwykle cie-
kawym, XVII-wiecznym konflikcie o szkołę na wzgórzu Loret, 
czy o zabranych na zawsze z Sierpca starodrukach przez odwie-
dzającego przyklasztorną szkołę benedyktynek, słynnego języ-
koznawcę Samuela Bogumiła Lindego.Fot. Ewa KarolEwsKa

ogromną przyjemnością. Zapraszamy na trzecią edycję Konkursu  
8 maja 2015 r.

W	imieniu	organizatorów,
Ewa	Wysocka

Składamy	serdeczne	podziękowania	tegorocznym	darczyńcom	
konkursu:	Panu	Grzegorzowi	Gańko	–	Prezesowi	OSM	Sierpc,	
Panu	Janowi	Sugajskiemu	–	wójtowi	Gminy	Rościszewo,	Panu	
Ireneuszowi	Wielimborkowi	–	WIEPOL,	Panu	Arkadiuszowi	Bro-
dzińskiemu	za	przygotowanie	dokumentacji	filmowej.	Dziękujemy	
także	sierpeckim	mediom	oraz	Jury	Młodych.

Państwa	pomoc	jest	dla	organizatorów	jest	bardzo	cenna,	
cieszy	nas	fakt	wspierania	znaczących	dla	miasta	i	naszych	in-
stytucji	imprez	kulturalnych.



37– 2/2014

Ogromną gratką dla miłośników historii miasta będzie roz-
dział z (w końcu!) uporządkowanymi i uzupełnionymi bo-
gatymi materiałami, informacjami dotyczącymi szkolnictwa 
żydowskiego w przedwojennym Sierpcu. Jest to o tyle ważne,  
że do tej pory, w gąszczu niesprawdzonych informacji, przy enig-
matycznie wydanej i wprowadzonej do sprzedaży słynnej „Księ-
gi Pamięci Żydów Sierpeckich”, wciąż brakowało ujednoliconej 
wersji tak ciekawego i ważnego dla dziejów miasta rozdziału jego 
historii. Magdalena Staniszewska w przystępny sposób przybliża 
w książce czytelnikowi zawiłości żydowskiego systemu oświa-
ty, mieszającego się z wychowaniem religijnym, opowiadając 
tym samym o zwykłych ludziach, sierpczanach i miejscach,  
które dziś mieszkańcy naszego miasta na co dzień mijają.

Autorka opowiedziała o wielu innych odkrytych przez siebie 
nieznanych dotąd faktach z dziejów sierpeckiej oświaty ilustrując 
je prezentowanymi na rzutniku slajdami. Pod koniec prezentacji 
swojej książki, Magdalena podzieliła się kilkoma refleksjami, 
które zrodziły się jej podczas pisania biogramów sierpeckich na-
uczycieli. Miejsce w książce poświęciła tym, o których jeszcze 
wiele nie napisano, natomiast w czwartkowy wieczór przywołała 
postaci szczególnie jej 'bliskie': Lucjana Graczykowskie go, Marii 
Zaleskiej, Heleny Gutowskiej oraz Andrzeja Kołaczkowskie go, 
czy Pawła Rukuszewicza. Opowiedziała także o nieznanej dotąd 
postaci Jana Chmielewskiego i jego niezwykłym geście w stronę 
sierpeckiego szkolnictwa z 1911 roku.

W ciągu całego autorskiego wieczoru przewinęło się mnóstwo 
nazwisk osób, których praca na rzecz sierpeckiej oświaty, wyda-
wała w kolejnych pokoleniach nowe owoce w postaci młodych lu-
dzi rozpoczynających dorosłe życie. Praca i trud wkładany przez 
nauczycieli pozostawał w pamięci sierpczan, co skrzętnie udo-
kumentowała i utrwaliła Magdalena Staniszewska, korzystając 
z mnóstwa relacji, zapisków czy wspomnień wielu nieżyjących 
już sierpczan. Powstało w ten sposób dzieło unikatowe – nieja-
ko dialog teraźnie jszości z przeszłością. Praktycznie wszyscy 
opisani w książce nauczyciele (ce-
zurą czasową, jaką postawiła sobie 
Autorka była połowa wieku XX.)  
już nie żyją, a wydarzenia w niej 
przywołane w dużej mierze nie za-
chowały się w komunikatywnej pa-
mięci sierpczan. Daje więc ona 
możliwość poznania nieznanej czę-
ści historii Sierpca, a zarazem dzie-
jów ludzi, którzy tę historię tworzyli, 
a swoją pracą kształtowali kolejne 
pokolenia. Idąc dalej tym tropem, 
wśród wychowanków znów zdarza-
li się ci, którzy zdecydowali się nieść 
„kaganek oświaty” dalej – i tych, 
w nielicznej reprezentacji, ale jednak, 
dało się na sali w czwartkowe popo-
łudnie zauważyć. Autorka pochwaliła  
inicjatywę Rady Miejskiej, która za-
początkowała nadawanie nazw ulic 
w południowej części miasta nazwi-
skami zasłużonych dla sierpeckiej 
oświaty – mamy już ulicę Anny Pinia-
rowicz i ks. Leona Pomaskiego. Wyra-
ziła tym samym nadzieję, że ten trend 
będzie kontynuowany, a sierpecka eli-
ta intelektualna sprzed prawie wieku 
doczeka się godnego uhonorowania 
w grodzie nad Sierpienicą.

Głos zabrali także goście, którzy gratulując i dziękując autor-
ce za trud pracy włożony w udokume ntowanie dziejów sierpec-
kiej oświaty, wyrazili swoje uznanie dla poziomu języka, jakim 
posługuje się Magdalena Staniszewska, a także atmosfery, jaka 
panuje na bibliotecznych promocjach wydawniczych. Swoje 
uznanie wyrazili m.in.: Hanna Kowalska, Kazimierz Czermiń-
ski, Zdzisław Dumowski i Andrzej Maszerowski.

Autorka podziękowała wielu osobom, bez których książka 
by nie powstała, podkreśliła również to, że utrwalanie dziejów 
Sierpca daje jej ogromną satysfakcję i radość, a temat sierpeckie-
go szkolnictwa nie uznaje za wyczerpany – wręcz przeciwnie – 
zaznaczyła, że książka ma być przyczynkiem do dalszych badań 
i poszukiwań, czemu pomagać ma praktyczny indeks osobowy 
na końcu książki. Magdalena podkreśliła, że wciąż jest otwarta na  
wszelkie przejawy zainteresowań tematem, że czeka na kolejne 
informacje, ciekawostki, materiały – nie wykluczyła, że mogą 
pojawić się kolejne odsłony dziejów sierpeckiej oświaty.

Po brawach i zakończeniu części oficjalnej spotkania, nad-
szedł czas na indywidualne gratulacje dla sierpeckiej Autorki. 
Po autograf ustawiła się długa kolejka chętnych, z którymi Mag-
dalena Staniszewska z przyjemnością podejmowała dyskusje 
i odbierała zasłużone pochwały za podjęcie się dzieła napisania 
tej książki. Na gości czekały wyśmienite ciasta i owoce a kulu-
arowe rozmowy dotyczące wspomnień o sierpeckiej oświacie 
trwały jeszcze przez długi czas.

Ciekawość świata, miłość do Małej Ojczyzny i chęć zacho-
wania wiedzy dla przyszłych pokoleń pozwoliły Magdalenie Sta-
niszewskiej osiągnąć wyznaczony cel – utrwaliła obecny stan 
wiedzy o tak ważnym elemencie historii miasta, jakim były dzieje 
jego szkolnictwa. Jak pisał Jan Zamoyski – „Takie	będą	Rzeczypo-
spolite,	jakie	ich	młodzieży	chowanie” – wydaje się, że Magdalena 
pisząc książkę zrobiła ukłon zarówno w stronę minionych pokoleń, 
jak i utorowała ścieżkę dla tych, którzy przyjdą po nas. Książka, 
jako materialny nośnik wartości i wiedzy pozostanie na zawsze 

świadectwem, a może i drogowska-
zem, jak wychować młode pokolenia, 
z jakich wartości czerpać najwięcej 
i na kim się wzorować, bo przykła-
dów do naśladowania, wśród, co już 
można śmiało powiedzieć, legendar-
nych sierpeckich belfrów, Magdale-
na Staniszewska pokazała wiele. 
Gdyby każdy z dzisiejszych nauczy-
cieli zapoznał się z bogatym życiem 
swoich poprzedników i wyciągnął 
z ich biografii jak najwięcej pozy-
tywnych wartości, które wziąłby 
do serca – nie musielibyśmy martwić 
się o przyszłość kolejnych pokoleń 
sierpczan i Polaków.

Wieczór autorski uważam za jak 
najbardziej udany, książkę gorąco 
polecam, a autorce dziękuję za trud 
pracy, jaki włożyła, by utrwalić nam 
i kolejnym pokoleniom tak ważny ele-
ment naszego wspólnego dziedzictwa.

Książkę Magdaleny Stani-
szewskiej „Sierpeckie szkolnictwo 
i oświata od XIV wieku do pierw-
szej połowy XX wieku” nabyć moż-
na w Czytelni Biblioteki Miejskiej.

Tomasz	Kowalski
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OTWARCIE WySTAWy „JAN PAWEŁ II –  
PIELGRZyM ŚWIATA” I KONKURS RECyTATORSKI  

„W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II”  
W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ – 27.03.2014 R.

W czwartek 27 marca sierpczanie mieli okazję uczestniczyć 
w dwóch imprezach zorganizowanych w ramach obchodów 
Roku Jana Pawła II w Sierpcu – otwarciu wystawy „Jan Paweł 
II – Pielgrzym Świata”, przygotowanej przez Miejską Bibliote-
kę Publiczną w Sierpcu i w przesłuchaniach IX edycji konkursu 
recytatorskiego „W Hołdzie Janowi Pawłowi II” firmowanych 
przez Komendę Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Sierpcu. 
Obydwie imprezy zorganizowane w Bibliotece.

Spotkanie otworzyła dyrektor Biblioteki Maria Wiśniew-
ska, witając gości, wśród których nie zabrakło proboszczów 
dwóch sierpeckich parafii: Farnej – księdza dziekana Andrzeja 
Więckowskiego i parafii św. Maksymiliana Kolbego – dr. To-
masza Kadzińskiego, a także władz miasta: burmistrza Sierp-
ca Marka Kośmidra, Przewodniczącego Rady Miejskiej Marka 
Chrzanowskie go, wiceprze wodniczącego Rady Kazimierza 
Czermińskiego, radnego Zdzisława Dumowskiego, przedstawi-
cieli wydziału promocji oraz oświaty Urzędu Miejskiego, dar-
czyńców wystawy i zainteresowanych nią widzów.

Dyrektor oddała też głos autorkom ekspozycji. – Zależało	
nam,	aby	ta	wystawa	była	nie	tylko	naszym	dziełem,	ale	aby	
powstała	także	z	Państwa	udziałem – zwróciła się do publicz-
ności Magdalena Staniszewska, dziękując każdemu z osob-
na za przekazane materiały. Krótkiego omówienia zawartości 
treściowej pierwszej części ekspozycji podjęła się Ewa Karo-
lewska, która rzeczowo omówiła poszczególne plansze, wzbo-
gacając swoją wypowiedź o ciekawostki i anegdoty. Druga, 
obszerna część bibliotecznej ekspozycji, to już omówienie 
wszelkich śladów kultu Jana Pawła II w Sierpcu i ziemi sier-
peckiej. Opowiadała o nich Magdalena Staniszewska. Warto 
zaznaczyć, że Biblioteka Miejska wyda we wrześniu publika-
cję będącą pokłosiem wystawy.

Nim nastąpiła druga część imprezy – przesłuchania recyta-
torów, widzowie mieli chwilę czasu na bliższe zapoznanie się 
z ekspozycją. Wielu z nich nie kryło pozytywnego zaskoczenia 
nad sposobem zaprezentowania ogromu treści i wyeksponowania 
licznych, zwłaszcza związanych z Sierpcem i okolicą papieskich 
ciekawostek. Słowa podziękowania i osobistych refleksji trafiły 
do specjalnie przygotowanej Kroniki.

Chwilę później rozpoczęły się przesłuchania recytatorów  
w IX już edycji konkursu „W Hołdzie Janowi Pawłowi II”. 
Konkurs zainicjowała Komendantka Hufca ZHP im. Janusza 
Korczaka w Sierpcu, druhna Hanna Kowalska. Po raz pierw-
szy odbył się w 85. rocznicę urodzin Papieża, w 2005 r. Wzięło 
w nim udział 8 osób – młodzież szkół gimnazjalnych i średnich 
z Sierpca i powiatu. Recytatorskie zmagania wpisały się na sta-
łe do kalendarza sierpeckich imprez. Kolejna edycja konkursu 
przypada w roku kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II, 
stąd też wyjątkowo liczny w nim udział młodzieży.

Przybyłych uczestników i gości powitała Honorowa Ko-
mendantka Hufca ZHP w Sierpcu Hanna Kowalska, na-
kreślając jednocześnie cel, który przyświeca recytatorskim 
zmaganiom: pragnienie oddania hołdu największemu autory-
tetowi Polaków Janowi Pawłowi II, popularyzacja jego myśli 
i przesłań, promocja własnego środowiska szkolnego oraz od-
krywanie i nagradzanie uzdolnionej młodzieży, do której kon-
kurs jest skierowany.

Regulamin konkursu przewiduje zaprezentowanie przez 
recytatora z gimnazjum lub liceum dwóch utworów, z któ-
rych jeden obowiązkowo autorstwa Jana Pawła II – Karola 
Wojtyły o tematyce związanej z rodziną lub innego autora, ale  
o Janie Pawle II. Drugi utwór to już dobrowolny wybór 
uczestnika.

W IX edycji wzięło udział 16 recytatorów – 9 z gimna-
zjów z Sierpca i okolicznych miejscowości, 5 recytatorów 
ze szkół średnich oraz po raz pierwszy – dwie niepełnospraw-
ne recytatorki. Uczestników konkursu przesłuchiwało jury, do 
którego zaproszeni zostali ksiądz dziekan Andrzej Więckowski –  
przewodniczący składu, Magdalena Staniszewska – popu-
laryzująca w Sierpcu czytelnictwo, m.in. za pośrednictwem 
programu telewizyjnego „Z Książką Za Pan Brat” i Ry-
szard Szymański – dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych 
w Rościszewie.

Po przerwie przeznaczonej na konsultacje jurorów, nastąpiło 
ogłoszenie wyników konkursu.

Wśród gimnazjalistów najlepiej zaprezentowała się Mag-
dalena Krasińska z Gimnazjum w Gozdowie, drugie miejsce 
zajęła Patrycja Menelska z Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Gójsku, na trzecim miejscu uplasowała się Klaudia 
Wiśniewska z Gimnazjum w Mochowie. Wśród licealistów 
miejsce pierwsze przypadło dla Marty Felczak z Liceum 
Ogólnokształcącego w Sierpcu, drugie dla Darii Kempczyń-
skiej z Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu, a trzecie dla Kingi  
Lasek, również z sierpeckiego LO. Specjalne wyróżnienia ju-
rorzy przyznali dla uczennic szkoły specjalnej – Aleksandry 
Lewandowskiej i Joanny Adamiak.

Nim nastąpiło wręczenie pięknych nagród książkowych, 
do recytatorów zwrócił się ksiądz dziekan, który docenił trud 
młodzieży i podziękował organizatorom i samym uczestni-
kom konkursu za rozpowszechnianie myśli Jana Pawła II, 
pochylanie się nad jego mądrymi i wartościowymi tekstami. 
Ksiądz dziekan podkreślił, że każdy z recytujących, dzięki 
udziałowi w zmaganiach, ubogaca siebie, a przy okazji in-
nych oraz staje się orędownikiem samego Boga i filozoficz-
nych myśli Świętego Jana Pawła II.

Magdalena	Staniszewska

Fot. MBP SierPc
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Sierpeckie środowisko regionalistów a także miłośników 
lokalnych wydawnictw zawsze z wielkim entuzjazmem wita 
nowe publikacje. Tak też było w przypadku książki „Tradycja 
Mazowsza – powiat sierpecki”, która jest pierwszym profe-
sjonalnym przewodnikiem po ziemi sierpeckiej i kompendium 
wiedzy o tym regionie. Autorem książki jest Paweł B. Gąsio-
rowski – z zawodu historyk, z zamiłowania genealog i heral-
dyk, miłośnik Sierpca i okolic, czego wyrazem, oprócz kolejnej 
publikacji książkowej, są napisane przez niego słowa hejnału 
Sierpca – oficjalnej pieśni miasta.

Promocja nowej publikacji zorganizowana została przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Sierpcu w czwartek 20 mar-
ca 2014 r., gdzie na licznie zgromadzonych gości czekał Autor, 
a także wydawcy: Alicja Jankiewicz, reprezentująca Mazowiec-
kie Centrum Kultury i Sztuki i Krzysztof Gucman, prezes Agen-
cji Wydawniczej „Egros” z Warszawy.

Gości powitała dyrektor Biblioteki, Maria Wiśniewska, 
która przybliżyła dotychczasowe dokonania Pawła Gąsiorow-
skiego na niwie regionalistyki. Alicja Jankiewicz opowiedzia-
ła historię serii „Przewodnik Subiektywny”, której pierwszy 
tom ukazał się w 2004 r. Autorką koncepcji całej serii jest hi-
storyk Maria Barbasiewicz, a twórcom przewodników od po-
czątku zależało, aby ich autorami byli regionaliści, ludzie, 
którzy najlepiej znają dany obszar, którzy przez swe umiło-
wanie lokalnej historii, przyrody, znawstwo tematu, potrafią 
najlepiej oddać jego walory. W 2009 r. MCKiS podjęło współ-
pracę z Agencją Wydawniczą „Egros” (wspólnie wydali do tej 
pory 15 przewodników, w sumie jest ich już 27). Serię charak-
teryzuje podobna szata graficzna i schemat treściowy. Z pozo-
stałymi publikacjami wspomnianej serii zapoznać można się 
w Bibliotece Miejskiej.

Poproszony o głos P. Gąsiorowski w przystępny i cieka-
wy sposób przybliżył gościom swoją zajmującą, ale niezwykle 

żmudną pracę nad publikacją. Ilustrował ją unikatowymi zdję-
ciami, które nie znalazły się w przewodniku.

Charakterystyczna postać Autora – z długą brodą i o głębo-
kim spojrzeniu – z pewnością nieobca jest niejednemu miesz-
kańcowi powiatu sierpeckiego. Choć na co dzień mieszka 
w Bydgoszczy, to regularnie bywa w Sierpcu, a przy okazji 
każdej wizyty zawsze wybiera się na wycieczki do okolicz-
nych miejscowości, gdzie nieustannie fotografuje lub notuje 
zachodzące zmiany w krajobrazie. Chyba trudno dziś sobie 
wyobrazić inną, niż Paweł, osobę, która mogłaby taki prze-
wodnik popełnić. Materiały o powiecie sierpeckim zbierał 
od dawna. Już jako nastolatek zaczął interesować się utrwa-
laniem wszystkiego, co związane z regionem. Sprzyjało temu 
miejsce zamieszkania – ulica Piotra Ściegiennego, znajdująca 
się na granicy Sierpca i wsi Piaski. W każdej wolnej chwili Pa-
weł wyruszał na wycieczki, by jak najlepiej poznawać okolicę. 
Poruszał się na rowerze, gdyż tylko ten środek lokomocji po-
zwala dotrzeć nawet w najbardziej niedostępne miejsca. Swoje 
spostrzeżenia krajoznawcze utrwalał przed laty starą Smieną. 
Od tamtej chwili wykonał tysiące zdjęć, które między inny-
mi zawarł w przewodniku. Owe fotografie są często jedynym 
śladem po istniejącym w danym miejscu budynku, nagrobku, 
przydrożnym krzyżu czy pomniku przyrody.

Gdy Autor dostał propozycję napisania książki, pozbierał po-
czynione przez lata notatki, dodatkowo zweryfikował materiał 
w Archiwum, wybrał zdjęcia i po około roku, powstała publi-
kacja licząca 168 stron, zawierająca setki zdjęć i rzetelnie na-
pisaną treść.

Do przeczytania przewodnika zachęcił zgromadzonych w Czy-
telni gości sierpecki wydawca, Zdzisław Dumowski. Piękną re-
komendację dał jej także reprezentujący Konfraternię Sierpecką 
w Bydgoszczy – dr Andrzej Bogucki (na obecność Konfratrów 
P. Gąsiorowski zawsze może liczyć podczas spotkań autorskich). 

Powiedział on, że poprzez tożsamość 
narodową, umiłowanie miast i wsi, 
uczymy się patriotyzmu, a Autora 
przewodnika nazwał oszlifowanym 
brylantem. Dr A. Bogucki podkreślił, 
że ów przewodnik powinien znaleźć 
się w każdej rodzinie oraz, że jest on 
ogromną promocją dla miasta i powia-
tu sierpeckiego.

Na zakończenie do Autora promo-
wanej publikacji ustawiła się bardzo 
długa kolejka chętnych po autograf. 
Paweł sumiennie wpisywał każdemu 
osobistą dedykację. Była to kolejna 
bardzo udana promocja lokalnego ty-
tułu książkowego.

Osoby, które pragną nabyć publi-
kację P. B. Gąsiorowskiego „Trady-
cja Mazowsza: powiat sierpecki”, 
mogą to uczynić w Czytelni Biblio-
teki Miejskiej.

Magdalena	Staniszewska

PIERWSZy PROFESJONALNy PRZEWODNIK PO 
POWIECIE SIERPECKIM AUTORSTWA PAWŁA  

B. GĄSIOROWSKIEGO – PROMOCJA WyDAWNICZA 
W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ – 20.03.2014 R.

Fot. Ewa KarolEwsKa
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PIĘKNIE ByĆ CZŁOWIEKIEM  
PO RAZ 36. – 6.05.2014 r.

„Pięknie Być Człowiekiem” jest konkursem o najdłuższej tra-
dycji w Sierpcu. Jego idea zrodziła się w 1978 roku. Pomysłodawcą 
konkursu jest Książnica Płocka, jednak eliminacje miejskie odby-
wają się w instytucjach kultury poszczególnych miast regionu płoc-
kiego. I tak od prawie czterech dekad młodzi recytatorzy spotykają 
się w kwietniu lub w maju, na przemian w Bibliotece Miejskiej lub 
Centrum Kultury i Sztuki (dawniej Domu Kultury), gdzie wyła-
niani są laureaci reprezentujący Sierpc podczas finałów w Płocku.

Tegoroczne eliminacje zorganizowane zostały w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej we wtorek 6 maja. Do udziału w przesłu-
chaniach zgłosiło się 26 recytatorów ze szkół podstawowych i gim-
nazjalnych z Sierpca, Mochowa oraz z Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Recytatorów przesłuchiwało jury, w skład którego weszli: 
przewodnicząca Hanna Kowalska – wieloletnia komendantka 
Hufca Sierpc, pomysłodawczyni i organizatorka konkursu recy-
tatorskiego „W Hołdzie Janowi Pawłowi II”, Barbara Sroka –  
instruktor do spraw teatru Centrum Kultury i Sztuki oraz Magda-
lena Staniszewska popularyzatorka książek z Biblioteki Miejskiej.

Zaskoczył wysoki poziom tegorocznych recytatorów, stąd też 
jury nie uniknęło trudnych decyzji. Po przesłuchaniu pierwszej grupy  
wiekowej nastąpiła przerwa na obrady jury, podczas której młodzi 
recytatorzy mogli skorzystać z poczęstunku. Po ogłoszeniu wyni-
ków nastąpiły przesłuchania dwóch kolejnych grup wiekowych.

Ostateczne wyniki eliminacji miejskich:

• Klasy I-III szkoły podstawowe: 
 ◦ I miejsce Wiktor Stahlke ze Szkoły Podstawowej nr 2 

(opiekun Anna Trzcińska);
 ◦ II miejsce Alicja Sulkowska (SP nr 2 – opiekun Barba-

ra Grodzicka);
 ◦ III miejsce Amelia Kossowska (SP nr 3, opiekun Alina 

Jakubowska);
 ◦ Przyznano też pięć wyróżnień dla: Zuzanny Politowskiej 

(SP nr 2), Kajetana Żmijewskiego (SP nr 3), Szymona Si-
korskiego (SP nr 2), Jakuba Kwiatkowskiego (SP nr 2), 
Zuzanny Łobińskiej (SP nr 3). 

• Klasy IV-VI szkoły podstawowe: 
 ◦ I miejsce Aleksandra Stahlke (SP nr 2 – opiekun Ma-

rianna Dramińska);
 ◦ II miejsce Laura Szewczyk (SP nr 3 – opiekun Anna 

Ozimkiewicz);
 ◦ III miejsce Weronika Strzelecka (SP nr 2 – opiekun Jo-

anna Jabłonowska), wyróżnienia: Kinga Świerzyńska (SP 
nr 2), Weronika Puszcz (SP nr 3). 

• Klasy I-III – gimnazjum: 
 ◦ I miejsce Aneta Piotrowska;
 ◦ II miejsce Piotr łykowski – tak jak Aneta Piotrow-

ska z Publicznego Gimnazjum im. gen. E. Żółtowskiego 
w Mochowie, przygotowani przez Dariusza Rybackiego;

 ◦ III miejsce Damian Lewandowski (Gimnazjum Miej-
skie w Sierpcu, opiekun Małgorzata Murawska).

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe ufun-
dowane przez CKiSz oraz pamiątkowe dyplomy i podziękowania.

Na finał konkursu do Książnicy Płockiej w dniu 31 maja 
2014 r. wytypowani zostali laureaci miejsca pierwszego i dru-
giego z każdej kategorii wiekowej.

Magdalena	Staniszewska

Maj to miesiąc wielbicieli książek, a także osób, które swą 
zawodową pracę związały z książkami i bibliotekami. Także 
w Sierpcu zauważyć można w tym czasie zwiększoną liczbę ak-
cji i imprez ukierunkowanych na zainte resowanie mieszkańców 
słowem pisanym. Ich inicjatorkami i organizatorkami są pracow-
nice Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu. Imprezą, która 
szczególnie, już od siedmiu lat, wpisuje się w majowe święto jest 
Kiermasz Wolnych Książek. Majowa aura sprzyja zorganizowa-
niu kiermaszowego stoiska w plenerze, co przekłada się na jesz-
cze większe zainte resowanie oferowanymi publikacjami.

Tegoroczną, 7. edycję Kiermaszu, w dniach 19-23 maja zorga-
nizowały Ewa Karolewska i Magda Staniszewska, reprezentujące 
biblioteczną czytelnię. Choć stoisko otwierało swoje podwoje każ-
dego dnia o godzinie 10:30, już znacznie wcześniej pod Biblioteką 

SIERPCZANIE CENIĄ KSIĄŻKI – VII KIERMASZ 
WOLNyCH KSIĄŻEK – MAJOWA IMPREZA 
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ – 19-23.05.2014 R.

OrganizatOrki: E.karOlEwska i M.staniszEwska.
FOt. MBP siErPc
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czekali wielbiciele często unikatowych i trudnych do zdobycia 
książek, wszak, zgodnie z założeniem pomysłodawczyń Kierma-
szu – oferta każdego dnia ulegała zmianie. Strzałem w dziesiątkę 
było wydzielenie książek, które nabyć można było za złotówkę. 
Pozostałe publikacje pięknie prezentowały się w promieniach ma-
jowego słońca na specjalnym rozkładanym stoliku.

Nie lada gratką, zwłaszcza dla miłośników sierpcianów (ksią-
żek i wszelkich materiałów dotyczących historii Sierpca) było 
stoisko z możliwymi jeszcze do zdobycia sierpeckimi książka-
mi. Były nie tylko najnowsze opracowania, ale także te sprzed 
wielu laty, stanowiące prawdziwy kąsek dla zainte resowanych. 
Królowała jednak monografia „Dzieje Sierpca i ziemi sierpec-
kiej”, której cena podczas Kiermaszu uległa znacznej obniżce, 
co zdecydowanie zachęcało do jej zakupu.

Okazuje się, że pomimo alarmujących danych statystycznych 
dotyczących poziomu czytelnictwa w Polsce, zainte resowanie 
książką w Sierpcu nadal jest ogromne. Stoisko odwiedzało dzien-
nie kilkaset osób, z których bardzo wielu decydowało się na za-
kup. Byli też szczególni fascynaci literatury, którzy każdego dnia 
polowali na upragnione publikacje. Przy okazji padało szereg 
słów uznania dla Biblioteki za pomysł kiermaszu i niepowtarzal-
ną okazję zdobycia upragnionych książek – takich, które ko-
jarzą się z dzieciństwem, młodością, pozwalających uzupełnić 
domowe zasoby o klasykę literatury pięknej, ale i o opracowania  
o charakterze popularnonaukowym.

–	Na	ten	Kiermasz	czekam	cały	rok.	Nie	mogłem	przepuścić	
okazji,	by	tu	zajrzeć.	Zawsze	udaje	mi	się	znaleźć	książki,	które	
dotyczą	moich	zainteresowań,	a	do	tego	ten	dreszczyk	emocji,	
gdy	mogę	sam	sobie	poszperać	i	powybierać	to,	na	co	mam	ocho-
tę.	Naprawdę	super! – tak o Kiermaszu mówił jeden z jego sta-
łych bywalców. Swojego zdziwienia nie kryli także przypadkowi 
uczestnicy	–	Jestem	zaskoczona,	że	za	symboliczne	pieniądze	
można	tu	kupić	naprawdę	wartościowe	książki.	Zamiast	wydawać	
2	złote	na	gazetę,	którą	przeczytam	w	pół	godziny,	wolę	trochę	
dołożyć	i	wybrać	sobie	kilka	powieści,	które	będę	mogła	czytać	
przez	kilka	kolejnych	tygodni – mówiła jedna z sierpczanek. Kier-
masz odwiedzali także maturzyści, którzy po zdanym egzaminie 
przychodzili kupić sobie książki takie, które mają ochotę czytać, 
a nie te narzucone przez szkołę i wymogi egzaminów.

Organizatorki Kiermaszu przez cały tydzień zachęcały do ko-
rzystania z bogatej oferty książkowej Biblioteki Miejskiej, do za-
pisywania się do książnicy i uczestnictwa w proponowanych 
imprezach czytelniczych.

Datki od kiermaszowiczów zbierane były do specjalnie ozna-
czonej puszki. Każdy wrzucał pieniądze według uznania. Zakup 
premiowany był pamiątkową zakładką do książek. Za uzbieraną 
kwotę zakupione zostaną nowości książkowe do Wypożyczalni –  
z pewnością będzie w czym wybierać!

Magdalena	Staniszewska

Z ŻyCIA GIMNAZJUM MIEJSKIEGO 
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEPRCU
Konkursy informatyczne

Zespół Szkól Zawodowych nr 2 w Sierpcu w tym roku 
szkolnym zorganizował ciekawy konkurs multimedialny  
pt. „Londyn”. Uczniowie musieli się wykazać znajomością tego 
państwa poprzez przedstawienie go w najciekawszej prezentacji 
multimedialnej. Spośród 39 prac zgłoszonych do konkursu Anna 
Poleszczuk z klasy IB zdobyła II miejsce. Wszyscy uczniowie 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki.

Już po raz III odbył się Multimedialny Konkurs „Naucza-
nie Jana Pawła do młodych”, pod patronatem Instytutu Papieża 
JP II w Warszawie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej 
w Płocku. Myślą przewodnią konkursu w tym roku były warto-
ści, którymi żył i które propagował Jan Paweł II. Konkurs, jak 
co roku, odbył się w Liceum Ogólnokształcącym i miał zasięg 
powiatowy. Nasi uczniowie zdobyli:
• I miejsce – Damian Lewandowski klasa IIF,
• II miejsce – Katarzyna Szymańska klasa IIIA,
• III miejsce – Michał Dołasiński klasa IIIB.

Opiekunami uczniów byli: M. Turalska, M. Jabłońska,  
J. Urbański.

W tym roku szkolnym Borkowo Kościelne po raz kolejny 
zorganizowało konkurs multimedialny pt.: „Postaw na OZE – 
zareklamuj odnawialne źródło energii”. Należało stworzyć pre-
zentację multimedialną lub spot reklamowy reklamujący wybrane 
źródło energii. Nasza uczennica Anna Poleszczuk z klasy IB wy-
walczyła III miejsce. Opiekunem uczennicy była Marta Turalska.

W poniedziałek 26 maja w CKiSz odbyła się piękna uro-
czystość podsumowująca Powiatowy Konkurs Plastyczno- 
-Literacko-Multimedialny „Jego życie…”. Konkurs o życiu 
i twórczości Jana Pawła II pod patronatem Starosty Sierpec-
kiego, Instytutu Papieża Jana Pawła II, Muzeum Jana Pawła II 

i Prymasa Wyszyńskiego i księdza dr Tomasza Kadzińskiego. 
Konkurs organizowany był przez OPP w Sierpcu. Nasi uczniowie 
wzięli udział w części multimedialnej tworząc piękne prezentacje  
o Janie Pawle II. Spośród wszystkich nadesłanych prac z Powia-
tu Sierpeckiego uplasowaliśmy się odpowiednio:
• II miejsce – Michał Dołasiński klasa IIIB,
• III miejsce – Anna Poleszczuk klasa IB,
• Wyróżnienie – Zuzanna Dołasińska klasa IID.

Marta	Turalska

Konkursy języków obcych

Dnia 23 maja 2014 roku obyła się już VI edycja konkursu 
„Poliglota 2014” organizowanego przez Gimnazjum Miejskie 
im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu. Podczas tej edycji, konkurs 
adresowany był do uczniów gimnazjów z całego powiatu sierpec-
kiego, uczących się dwóch języków obcych: języka niemieckiego 
i angielskiego. Jest on przeprowadzany jest w formie pisemnej. 
Składa się z rozumienia tekstu słuchanego, rozumienia tekstu czy-
tanego i testu leksykalno-gramatycznego sprawdzającego zna-
jomość z podanego zakresu tematycznego w obydwu językach. 
Celem konkursu jest rozbudzanie w uczniach motywacji do ucze-
nia się języków obcych oraz uświadamianie uczniom potrzeby 
posługiwania się we współczesnym świecie kilkoma językami.

Pięć gimnazjów zgłosiło się do konkursu, gdzie każdą szko-
łę mogło reprezentować 10 osób. Tytuł Poliglota 2014 zdobyły 
następujące osoby:
• w kategorii klas I i II:

 ◦ miejsce I – Julia Chmielewska z Gimnazjum Miejskie-
go w Sierpcu,

 ◦ miejsce II – Monika Rudzińska im. Polskich Olimpijczy-
ków w Szczutowie,
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 ◦ miejsce III – Joanna Szymańska z Gimnazjum im. Leona 
Biskupa Wetmańskiego w Sierpcu;

• w kategorii klas III:
 ◦ miejsce I – Paulina Zabrodzka z Gimnazjum im. Leona 

Biskupa Wetmańskiego w Sierpcu,
 ◦ miejsce II – Marta Rzeszotarska z Gimnazjum im. Leona 

Biskupa Wetmańskiego w Sierpcu,
 ◦ miejsce III – Adrian Nadratowski z Gimnazjum Miejskie-

go w Sierpcu.

Konkurs został zorganizowany przy współpracy nauczycie-
li Języków Obcych: M. Boguckiej, M. Dudy, A. Dumowskiej,  
A. Opolskiej, E Paciuszkiewicz. Sponsorem nagród było wydaw-
nictwo Pearson i WSiP, które ufundowało nagrody książkowe. 

Podsumowanie Konkursu Języka Niemieckiego „Junior”  
odbyło się 10.04.2014 r. Zorganizowany był on przez Zespół 
Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku 
we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płoc-
ku, pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Po drugim etapie komisja konkursowa wyłoniła dziesięcioro 
najlepszych uczniów z gimnazjów powiatu płockiego. W tej gru-
pie znalazło się troje uczniów Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu: 
Michał Dołasiński, Nina Mirosławska i Weronika Watkowska. 
Podczas uroczystości okazało się, że Weronika Watkowska zajęła 
II miejsce. Uczniów przygotowywała Grażyna Danik.

W dniu 26 maja 2014 odbył się w Borkowie Kościelnym 
Międzyszkolny Konkurs z Języka Niemieckiego „Deutsch 
macht Spaß”. Konkurs ten był przeprowadzony w trzech kate-
goriach: klasy I, klasy II, klasy III i składał się z dwóch części: 
pierwszej która, sprawdzała słownictwo gramatykę oraz drugiej, 
która sprawdzała podstawowe wiadomości poznawcze z krajów 
niemieckojęzycznych. W konkursie brało udział siedem gimna-
zjów z powiatu sierpeckiego. W kategorii klas drugich sukces 
osiągnęła i zajęła II miejsce Alicja Kowalska z klasy IIF. Zwy-
ciężczyni gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Opieku-
nem nagrodzonej uczennicy jest p. Agnieszka Opolska.

Agnieszka	Opolska	i	Grażyna	Danik

Powiatowy konkurs językowy

20 marca 2014 r., w Gimnazjum Miejskim im. Mikołaja Ko-
pernika w Sierpcu, odbył się konkurs pod hasłem Ortograficzne 
i językowe łamigłówki dla mądrej główki. W VIII już edycji kon-
kursu wzięli udział uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjów 
powiatu sierpeckiego. Celem tego ciekawego polonistycznego 
przedsięwzięcia było propagowanie wśród młodzieży poprawności 
językowej i ortograficznej, wyrabianie nawyku poprawnego posłu-
giwania się polszczyzną i świadomego unikania rażących błędów 

językowych oraz rozwijanie zainteresowań humanistycznych gim-
nazjalistów. Ważnym priorytetem konkursu okazała się integracja 
środowiska uczniowskiego z terenu powiatu sierpeckiego. 

Zacięte zmagania gimnazjalistów oceniała komisja w składzie: 
Przewodnicząca – wicedyrektor GM w Sierpcu Dorota Cendrow-
ska oraz członkowie: Joanna Stręciwilk (z-ca Naczelnika Wydziału 
Oświaty przy Urzędzie Miasta w Sierpcu, Anna Jaskowska (nauczy-
ciel języka polskiego z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków 
w Szczutowie), Alina Dumowska (nauczyciel języka angielskiego  
z GM w Sierpcu), Małgorzata Murawska (n-l GM w Sierpcu).

Rywalizacja między szkołami była bardzo zacięta. Zwycię-
ską drużyną okazał się zespół Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu 
w składzie: Aleksandra Boguszewska, Klaudia Ciemiecka i Alicja 
Kowalska; II miejsce zajęli uczniowie Gimnazjum w Gozdowie: 
Ewelina Kukowska, Paweł Szulc, Kinga Zdziarska; a III przypadło 
w udziale uczniom Gimnazjum w Gójsku: Piotrowi Majewskie-
mu, Natalii Filipskiej, Natalii Pączkowskiej. Drużyna Gimnazjum 
w Susku zajęła IV miejsce (Anna Topolewska, Wiktoria Bućkow-
ska, Jolanta Sadowska), reprezentacja Gimnazjum im. Polskich 
Olimpijczyków V miejsce (Marta Twardowska, Joanna Szychułda, 
Monika Rudzińska), drużyna Publicznego Gimnazjum im. Włady-
sława Stanisława Reymonta z Zawidza Kościelnego uplasowała się 
na VI miejscu (Kinga Nowicka, Kamil Ziółkowski, Karol Wernik).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, nagrody 
książkowe oraz drobne upominki, opiekunowie uczniów – podzię-
kowania. Całość imprezy przygotowała p. Małgorzata Murawska –  
organizatorka konkursu. Ciekawą dekorację, jak co roku, przygo-
towała Elżbieta Gąsiorowska, Waldemar Frydrychowicz zajął się 
nagłośnieniem. Podziękowania dla Marty Dudy za pomoc w or-
ganizacji konkursu i przygotowaniu słodkiego poczęstunku dla 
uczestników Ortograficznych i językowych łamigłówek.

Małgorzata	Murawska

Konkursu matematyczny

Gimnazjum Miejskie im. M. Kopernika w Sierpcu było orga-
nizatorem XIII edycji Międzygimnazjalnego Konkursu Ma-
tematycznego dla uczniów klas drugich gimnazjów z terenu 
powiatu sierpeckiego pod hasłem „Nie możesz rozwiązać zada-
nia trudnego – bierz się za zadanie niemożliwe”.

W naszej szkole odbył się Dzień Otwarty dla uczniów i rodziców 
klas szóstych. Włączyliśmy się w wiele akcji organizowanych przez 
Miasto i różne instytucje m.in. związanych z Rokiem Jana Pawła II, 
10-lecieciem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Dniem Flagi, 
pomocą w ramach działalności stowarzyszania „Szansa na życie”.

Więcej informacji z życia szkoły można znaleźć na naszej 
stronie internetowej www.gim.sierpc.pl

Zespół	redakcyjny	Gimnazjum	Miejskiego	w	Sierpcu
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Wiosenna Turniejada Przedszkolaków

Na początku maja, w naszej szkole, odbyła się Wiosenna Turnie-
jada Przedszkolaków. „Dwójka” gościła małych sportowców z Sier-
peckich Przedszkoli, dzieci z naszej „zeróweczki”, a także ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Sierpcu i Szkoły Podstawowej w Goleszynie. 
Na widowni hali sportowej zgromadziło się wielu najmłodszych ki-
biców, dopingujących okrzykami swoje drużyny. Uroczystą para-
dę wszystkich zawodników poprowadziła Myszka Miki. Podczas 
zmagań sportowych, które przygotowaliśmy dla przedszkolaków, 
wszystkie drużyny wykazały się dużą sprawnością fizyczną, siłą woli,  
wytrwałością, a także nauczyły się znosić z klasą drobne potknięcia.

Młodzi Europejczycy

We wtorek, 29 kwietnia, w Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu 
odbył się finał konkursu „Młodzi Europejczycy”. Uroczystość miała 
na celu uczczenie 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
Gościem szczególnym wtorkowej imprezy był europoseł Jarosław 
Kalinowski. W trakcie imprezy uczniowie wykazali się wszechstron-
ną wiedzą na temat zjednoczonej Europy, natomiast bogate w tre-
ści i formę zadania sportowe dały uczniom możliwość wykazać się 
licznymi umiejętnościami. Za najbardziej aktywnie i wytrwale do-
pingującą grupę Komisja Konkursowa uznała naszych uczniów, któ-
rzy otrzymali vouchery, uprawniające do wstępu na dowolny seans  
filmowy w Kinie Jutrzenka w sierpeckim Centrum Kultury i Sztuki.

WIEŚCI Z „DWÓJKI”
Pasowanie na czytelnika w bibliotece 
szkolnej

Zgodnie z tradycją, w bibliotece szkolnej obchodziliśmy uro-
czystość „Pasowania na czytelnika”. Celem tego spotkania było 
stworzenie przyjaznej atmosfery podczas pierwszego kontaktu 
dzieci z biblioteką, rozbudzanie wyobraźni i fantazji dziecka, 
uświadomienie roli książki w życiu człowieka, wyrobienie na-
wyku korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej. Po rozwiązaniu 
licznych zagadek pierwszoklasiści złożyli obietnicę, że będą do-
brymi czytelnikami, że będą szanowali książki, a następnie zo-
stali pasowani na czytelników. Na zakończenie wizyty uczniowie 
wypożyczyli po raz pierwszy książeczkę oraz otrzymali ozdob-
ne zakładki. 

Dzień Ziemi i konkurs „W harmonii 
z przyrodą”

Z okazji Dnia Ziemi, w naszej szkole, odbyły się ciekawe 
apele oraz konkurs ekologiczny dla uczniów klas młodszych 
„W harmonii z przyrodą”. Rywalizowały miedzy sobą dzieci 
ze szkół podstawowych z Goleszyna, Szczutowa, Rościszewa 
oraz z Dwójki i Trójki z Sierpca. Młodzi miłośnicy przyrody 
wykazali się niezwykłą wiedzą. Wspaniale odpowiadali na py-
tania dotyczące ochrony przyrody, a także rozpoznawali rośliny 
i zwierzęta żyjące w naszym kraju.
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Konkurs „Człowiek w obiektywie – 
Fotografia zwierciadłem jego uczuć 
i pasji”

Konkurs organizowany jest przez sierpeckie Centrum Kultury 
i Sztuki. W tym roku uczniowie „Dwójki” zdominowali wszyst-
kich uczestników konkursu. Konkurencja była duża, gdyż jury wy-
bierało spośród ponad stu zdjęć. W kategorii klas I-III pierwsze 
miejsce zajęła Dominika Strześniewska, drugie Ania Łukowska, 
a trzecie Małgosia Jasińska, natomiast z klas IV-VI pierwsze miej-
sce zdobyła Maja Przybyszewska.

XIII Międzyszkolny Konkurs  
Matematyczny „As n-tych klas” 

Już po raz XIII odbył się w naszej szkole Międzyszkolny 
Konkurs Matematyczny „As n-tych klas” . Wzięło w nim udział 
88 uczniów z 10 szkół powiatu sierpeckiego. I miejsce i tytuł  
„As 4-tych klas zdobył Piotr Chmielewicz – SP nr 2. I miejsce 
i tytuł „As 5-tych klas” zdobyły Daria Filipkowska – SP nr 3, 
oraz Marta Zielińska – SP Szczutowo. I miejsce i tytuł „As 6-tych 
klas” powędrował do Adama Igielskiego z Goleszyna.

Międzynarodowy Konkurs  
„Kangur Matematyczny”

Uczeń klasy IVB Kamil Sławiński otrzymał wynik bardzo do-
bry, a wyróżnienia uzyskało trzech uczniów: Piotr Chmielewicz, 
Natalia Mikucka i Oliwia Misztal.

Konkursy z języka angielskiego

Laureatami XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka 
Angielskiego „Lingua Plus” zostali: Agata Michalczyk (laure-
atka I stopnia), Maciej Węglarek (laureat III stopnia). W Mię-
dzyszkolnym Konkursie „English Master” III miejsce zdobyła 
Agata Murawska.

Eliminacje miejskie  
Konkursu recytatorskiego  
pt. „Pięknie być człowiekiem”

W eliminacjach miejskich I miejsce zdobył Wiktor Stahlke, 
II miejsce Alicja Sulkowska. Przyznano też trzy wyróżnienia dla: 
Zuzanny Politowskiej, Szymona Sikorskiego, Jakuba Kwiat-
kowskiego. Z Klas IV-VII miejsce uzyskała Aleksandra Stahlke,  
III miejsce Weronika Strzelecka natomiast wyróżniona została 
Kinga Świerzyńska.

Rok Jana Pawła II

W związku z obchodami Roku Jana Pawła II w naszej szko-
le odbyły się liczne konkursy literackie i plastyczne. Pokłosiem 
konkursu plastycznego była wystawa prezentowana w Kościele 
pw. Św. Stanisława Kostki.

Uczniowie naszej szkoły przygotowali również montaż słowno- 
-muzyczny „Wy jesteście nadzieją Kościoła…” ukazujący życie 
i pontyfikat Jana Pawła II.

Zespół	redakcyjny	Dwójki

I FESTyN RODZINNy W TRÓJCE!
7 czerwca 2014 r. to dzień, który na długo zapamiętają 

uczestnicy I Festynu Rodzinnego w naszej szkole.
Ta niezwykła impreza plenerowa rozpoczęła się oczywiście 

od powitania wszystkich zebranych przez dyrektor Grażynę Kraw-
czyńską. Szczególnie ciepłe słowa powitania skierowała do przy-
byłych gości: Burmistrza Marka Kośmidra, Naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Zdrowia Joanny Bilskiej, Inspektora Oświaty 
Marka Zdrojewskiego, Prezes ZNP Teresy Domagalskiej, Radnych 
Miasta i Powiatu, Przedstawicieli Zarządów Osiedli nr 1 i nr 2.

Na początek zaproszono przybyłych do aktywnego udziału 
w zumbie. Prosty układ choreograficzny przygotowała nauczy-
cielka wychowania fizycznego Maria Szadkowska. Gorący taniec 
w promieniach słońca porwał wszystkich: dyrekcję, nauczycieli, 
rodziców i oczywiście uczniów.

W dalszej kolejności zaprezentowały się szkolne talenty. Wy-
stąpiło kilkunastu młodych artystów, którzy zaproponowali wi-
dzom skomplikowane i bardzo zróżnicowane popisy taneczne 
oraz wokalne. Nie zabrakło także dwóch grup cheerleaders.

Potem wicedyrektor Jolanta Chyżyńska i Ewa Tomaszewska 
zaprosiła uczestników festynu do dużej sali gimnastycznej na spek-
takl „Królewna Śnieżka”. Oryginalność przedsięwzięcia polegała 
na tym, iż to przedstawienie po raz pierwszy w historii szkoły przy-
gotowali rodzice pod kierunkiem Joanny Guzowskiej, Ireny Kal-
kowskiej i Elżbiety Szczepańskiej. Wybrana wersja baśni bardzo 
się spodobała, o czym świadczyły między innymi gromkie brawa.

Oprócz wrażeń duchowym organizatorzy zadbali także o coś 
dla ciała. Non stop panie kucharki serwowały grochówkę, kieł-
baski z grilla, chipsy, herbatkę i kawę. Na deser były przepyszne 
ciasta przygotowane przez rodziców z poszczególnych klas oraz 
soczki i super lemoniada.

Uczestnikom festynu zaproponowano najróżniejsze atrakcje 
i konkurencje sportowo-rekreacyjne:
• mierzenie ciśnienia i poziomu cukru we krwi,
• pokaz ratownictwa medycznego,
• malowanie twarzy, zwierzątka z balonów,
• porady logopedyczne,
• zajęcia plastyczne,
• mecz piłki nożnej dzieci-rodzice,
• zespołowe przeciąganie liny,
• wyścigi w workach,
• wyścigi par ze związanymi nogami,
• przenoszenie wody kubeczkami z wiadra do wiadra,
• bieg z piłeczką na łyżce trzymanej w ustach,
• błędny rycerz,
• wyścig samochodów.

W przygotowanie powyższych atrakcji zaangażowało się całe 
grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi.

Trzy kolorowe, dmuchane zjeżdżalnie przeżywały prawdzi-
we oblężenie.

Siostra Patrycja i Aldona Tłusty z wielkim rozmachem zorga-
nizowały loterie fantową, zbierając fundusze na szlachetny cel, 
czyli „Adopcję serca”.

Przekrój wiekowy uczestników był bardzo szeroki, począwszy 
od kilkumiesięcznych maluszków w wózeczkach, a skończywszy 
na dumnych babciach, które przyszły ze swoimi wnukami.

Mamy nadzieję, że główne cele festynu, czyli integracja spo-
łeczności nauczycieli, uczniów i rodziców, propagowanie zdro-
wego stylu życia i zacieśnianie więzi rodzinnych zostały w pełni 
osiągnięte. Zapraszamy za rok!!!

Szkoła	Podstawowa	nr	3
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VI Szkolne Zawody Pływackie

Pierwszego dnia wiosny, jak co roku, odbyły się VI Szkolne 
Zawody Pływackie o Puchar Dyrektora Szkoły. Głównym zało-
żeniem zmagań była popularyzacja aktywności fizycznej dzieci 
oraz wdrażanie do właściwego kibicowania i rywalizacji zgod-
nej z duchem Fair Play.

Najlepsi pływacy wykazali się ogromną wolą walki i w mistrzow-
skim stylu pokonywali kolejne dystanse, starając się pokonać prze-
ciwników, by zająć jak najlepsze miejsce na podium i zdobyć nagrody.

Zmagania odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych: kla-
sy I-III, klasy IV-VI. Wiosennej zabawie towarzyszył gromki do-
ping, kolorowe plakaty i hasła przygotowane przez pozostałe dzieci.

Zawody przebiegły w radosnej i miłej atmosferze.

Szkolny Dzień Profilaktyki

W Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego 
w Sierpcu już po raz dziewiąty obchodzono Szkolny Dzień Pro-
filaktyki, który odbył się 10 kwietnia 2014 r. Naczelne hasło te-
gorocznego dnia profilaktyki odwoływało się do słów naszego 
papieża Jana Pawła II i brzmiało: „Warto pomagać”.

Cała społeczność szkolna, obejrzała przedstawienie profilak-
tyczne pt. „Warto pomagać”, w wykonaniu uczniów kl. VC.

W ramach promocji zdrowego odżywiania się uczniowie, za-
proszeni goście i nauczyciele mieli możliwość spożycia zdro-
wych przekąsek: sałatek, koreczków i kolorowych kanapek.

Uczniowie klas V, od kilku już lat, realizują program prozdro-
wotny „Trzymaj formę”, którego głównym celem jest promowa-
nie zasad zdrowego odżywiania się i dbanie o kondycję fizyczną.

Panie pielęgniarki, Łucja Bylińska i Anna Jędrzejczak, mie-
rzyły chętnym uczniom i nauczycielom ciśnienie tętnicze oraz 
poziom cukru we krwi.

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą kierować się dobrem 
wobec drugiego człowieka, zgodnie z zasadą, że „pomagając in-
nym, pomagamy też sobie, gdyż wszelkie dobro, które dajemy 
innym, zatacza wielkie koło i wraca do nas”. Tego życzymy so-
bie nawzajem i naszym uczniom.

Konkurs Recytatorski Poezja i Proza 
Anglojęzyczna „Charming English”

W dniu 11 kwietnia 2014 r., po raz piąty, odbyły się szkolne 
eliminacje konkursu recytatorskiego Poezja i Proza Anglojęzycz-
na „Charming English”. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach 
wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VI. Uczniowie klas młodszych 

Z ŻyCIA TRÓJKI
zaprezentowali jeden utwór poetycki w języku angielskim, nato-
miast recytatorzy ze starszej grupy wiekowej przedstawili wiersz 
oraz fragment prozy w języku angielskim. Po każdym występie re-
cytatorzy nagradzani byli brawami. Laureaci konkursu otrzymali  
dyplomy oraz nagrody, a także zakwalifikowali się do V Powia-
towego Konkursu Recytatorskiego Poezja i Proza Anglojęzyczna 
„Charming English”, który odbył się 15 kwietnia w naszej szko-
le i został objęty patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Do konkursu przystąpiło 28 uczniów z siedmiu szkół Powia-
tu Sierpeckiego. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: klasy  
I-III – udział wzięło 15 uczestników prezentujących jeden utwór an-
glojęzyczny; klasy IV-VI – udział wzięło 13 recytatorów prezentują-
cych jeden utwór poetycki oraz fragment prozy w języku angielskim.

Recytatorów oceniało zaproszone przez organizatorów niezależne 
jury. Uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności za-
równo artystycznych i estetycznych jak i językowych. Laureaci kon-
kursu otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz drobne upominki.

Festiwal Piosenki o Zdrowiu

Dnia 29 kwietnia, w Centrum Kultury i Sztuki, odbył się Fe-
stiwal Piosenki o Zdrowiu, zorganizowany przez Powiatową 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sierpcu. Celem festiwalu 
jest zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów tema-
tyką zdrowia, zainspirowanie do poszukiwania treści prozdro-
wotnych, aktywizowanie środowisk szkolnych oraz pokazanie 
w formie piosenek, w jaki sposób należy dbać o własne zdrowie.

Dziewczęta z klasy VID zaśpiewały piosenkę pt. „Zdrowie jest 
najważniejsze” do znanej melodii zespołu Pectus „Barcelony”.

Nasze dziewczęta zajęły II miejsce w kategorii szkół podsta-
wowych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dzień Flagi w „Trójce”

Jak co roku, nasza szkoła aktywnie włączyła się w to biało- 
-czerwone, sierpeckie świętowanie. Wszystko było starannie przygo-
towane i zaplanowane, dlatego tworzyliśmy barwny korowód, na cze-
le którego znalazło się tradycyjne logo szkoły oraz logo w postaci 
dużej, biało-czerwonej piłki. Kolejne symbole narodowe niesione 
dumnie przez uczniów to orzeł i kilkumetrowa flaga narodowa.

Miejscem zbiórki był Plac Europejski. Stamtąd, przy dźwię-
kach naszych werblistów, przemaszerowaliśmy ulicami Sierp-
ca, wzbudzając zaciekawienie, radość i podziw mieszkańców 
miasta. W promieniach słońca, choć w chłodnym, rześkim po-
wietrzu, dotarliśmy na stadion miejski, gdzie uczestniczyliśmy 
w krótkiej modlitwie w intencji Ojczyzny.

Coraz bardziej odczuwalne zimno spowodowało, że wiele 
zaplanowanych „punktów programu” ulegało skróceniu. Wysłu-
chaliśmy ciekawej opowieści o historii święta, a uczniowie wzię-
li udział w krótkim konkursie wiedzy o historii i współczesności 
Polski. Drużyny szkół wyruszyły na bieg patrolowy ulicami Sierp-
ca. Nasi uczniowie byli bezkonkurencyjni i zajęli I miejsce. Każ-
da placówka zaprezentowała się w krótkim występie. Uczniowie 
„Trójki” wystąpili w specjalnym, bardzo widowiskowym układzie 
choreograficznym. Z myślą o najmłodszych sierpczanach przy-
gotowano wiele atrakcji, m.in. przekąski z grilla, cukrową watę 
i co najważniejsze – zjeżdżalnie.

Dyrektor	SP3,
mgr	Grażyna	Krawczyńska
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pytań uzyskać odpowiedzi.
Jak co roku wiosną –  

26 maja obchodziliśmy  
w przedszkolu Dzień 
Matki. Dzieci pra-
gnęły uczcić ten 
wyjątkowy dzień przygotowując dla swoich mam program ar-
tystyczny. Przedszkolaki w obecności zaproszonych gości recy-
towały wiersze, śpiewały piosenki oraz tańczyły. Mamy z dumą 
i ze wzruszeniem słuchały swoich pociech. Po zakończeniu czę-
ści artystycznej mamy otrzymały laurki, słodkie buziaki oraz 
najserdeczniejsze życzenia płynące z małych serduszek. Przy 
słodkim poczęstunku mamy wraz z dziećmi spędziły miłe chwile.

26 maja 2014 r. w OPP w Sierpcu odbyło się podsumowa-
nie konkursu plastycznego „Jego życie… o twórczości Jana 
Pawła II” I miejsce w kategorii przedszkolaków zajęła Karo-
linka Maciejewska z grupy 5-6 letniej. GRATuLuJEMY!!!

Z okazji Dnia Dziecka 2 czerwca 2014 r. w CKiSz w Sierpcu 
przedszkolaki obejrzały spektakl teatralny pt. „Tajemniczy skarb 
Sezamu. Alibaba i 40 rozbójników” w wykonaniu aktorów z Te-
atru Współczesnego w Krakowie.

7 czerwca 2014 r. odbył się Dzień Otwarty w „Słonecznej 
Jedyneczce” pod hasłem POZNAJMY SIĘ. Gościliśmy nowe 
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NOWINKI ZE
„SŁONECZNEJ JEDyNKI”

Miniony rok szkolny w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Sierp-
cu był bogaty w ciekawe wydarzenia i niezwykłe przeżycia. 
Pragniemy podzielić się nowinkami wiosenno – letnimi z życia 
przedszkolnego „Słonecznej Jedyneczki”.

3 kwietnia 2014 r. gościliśmy w przedszkolu Pana Tomasza 
Paprockiego, pszczelarza – prezesa Rejonowego Koła Pszcze-
larzy w Sierpcu, który w bardzo interesujący sposób przekazał 
dzieciom informacje o życiu pszczół, ich pożytecznej roli w śro-
dowisku oraz zagrożeniach, jakie im towarzyszą w codziennym 
życiu. Dużo emocji wśród dzieci wzbudził „ul” przyniesiony 
przez pana Tomasza, gdzie mogły obserwować królową i robot-
nice. Przedszkolaki smakowały wyśmienity miód oraz poznały 
inne produkty pszczele m.in. propolis, wosk, mleczko pszczele 
itp. Serdecznie dziękujemy panu Tomaszowi za ciekawe spo-
tkanie oraz wprowadzenie dzieci w tajniki zawodu pszczelarza.

29 kwietnia 2014 r. dzieci z grupy 5-6 letniej brały udział 
w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, zorganizowanym przez 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sierpcu. Festiwal jest 
imprezą cykliczną, która na stałe wpisała się w kalendarz wy-
darzeń przedszkolnych. Ma on za zadanie propagować pozy-
tywne myślenie i zdrowe nawyki żywieniowe wśród dzieci.

8 maja 2014 r., 10 osobowy zespół 5-6 latków wziął udział 
w Wiosennej Turniejadzie Przedszkolaków, organi-
zowanej przez Szkołę Podstawową nr 2 w Sierpcu. Pod-
czas zmagań sportowych nasza drużyna wykazała się dużą 
sprawnością fizyczną oraz siłą walki. Jednak najważniejsza 
była dobra zabawa i świetny humor dzieci biorących udział 
w konkurencjach sportowych i całej widowni.

9 maja 2014 r. w „Słonecznej Jedyneczce” obchodzili-
śmy Święto unii Europejskiej. Przedszkolaki powitały się 
w języku polskim, niemieckim, francuskim, włoskim i an-
gielskim. Następnie wysłuchały europejskiego hymnu oraz 
„Legendy o Europie” Dzieci 5-6 letnie miały okazję pod-
sumować zdobyte wiadomości o państwach europejskich 
na podstawie realizowanego od września programu „Bajko-
wa Europa” natomiast dzieci młodsze chętnie dowiedziały 
się o innych krajach, poznały symbole europejskie (flagę, 
hymn) oraz bohaterów bajek charakterystycznych dla da-
nego kraju. Edukacja europejska ma na celu ukształtowa-
nie u dzieci szacunku i tolerancji dla przedstawicieli innych 
narodów oraz poczucia przynależności do Europy.

15 maja 2014 r., w naszej „Jedyneczce”, gościliśmy 
przedstawicieli 5-latków z miejskich przedszkoli w Sierp-
cu na kolejnej edycji warsztatów plastycznych pod hasłem 
„Niezapominajki są to kwiatki z bajki”. W przyjemnej at-
mosferze, po obejrzeniu części artystycznej, dzieci miały okazję 
wykonać wiosenne prace plastyczne według dowolnie wybra-
nej techniki. Powstały ciekawe, kolorowe prace wiosennej łąki. 
Zespoły przedszkolne wraz z paniami otrzymały dyplomy oraz 
słodki poczęstunek. Na kolejne spotkanie zapraszamy za rok!!!

Dlaczego warto segregować odpady komunalne i jak 
to robić? 19 maja 2014 r. przedszkolaki uczestnicząc w bar-
dzo udanym spotkaniu – szkoleniu z zakresu ochrony śro-
dowiska i segregowania odpadów zorganizowanego przez 
Gminę Miasto Sierpc w ramach realizacji Projektu „Rozbu-
dowa i wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów powstających 
u źródła na obszarze miasta Sierpc” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej, mogły na te i na wiele innych  

Spotkanie z pSzczelarzem

warsztaty plasyczne
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Dnia 14 maja 2014 r., w Miejskim Przedszkolu nr 2, odby-
ła się premiera spektaklu „Calineczka” w wykonaniu najstarszej 
grupy 6-latkówA z okazji Dnia Mamy i Taty. Dlaczego przedsta-
wienie teatralne na taką okazję? To wyjątkowe święto rodziców, 
a dzieci z tej grupy są bardzo uzdolnione i często reprezentowa-
ły przedszkole podczas różnych imprez i uroczystości. Nie obce 
są im „deski” CKiSZ w Sierpcu oraz szersza publiczność. Tak 
zrodził się pomysł na przygotowanie przedstawienia, podczas 
którego dzieci zaprezentowały swoje zdolności aktorskie, wo-
kalne, taneczne, recytatorskie czy pantomimiczne.

Najtrudniejszym momentem w realizacji tego przedsięwzię-
cia był wybór głównej bohaterki – Calineczki. W tej roli wi-
działam Zuzię – dziewczynkę skromną i wrażliwą. Mój wybór 
okazał się „strzałem w dziesiątkę”, wychowanka zagrała swoją 
rolę wspaniale i wszyscy się w niej „zakochali”. Stała się odważ-
na i pewna siebie, a teraz Calineczka to jej drugie imię. Pozosta-
łe dzieci również okazały się wspaniałymi aktorami wcielając 
się w role: króla elfów, kobiety, czarownicy, ropuchy i jej syna, 
motyla, ślimaków, rybek, chrabąszczy, myszki, kreta, jaskółki 

i elfów. Podwójne role przypadły dziewczynkom, które były rów-
nież płatkami rozwijającego się kwiatu, w którym pojawia się 
Calineczka. Dzieci podczas przygotowywania spektaklu świet-
nie się bawiły, wcielając się zarówno w swoje role, jak również 
i role nieobecnych kolegów. Występ dzieci dostarczył rodzicom 
wiele emocji od śmiechu po łzy wzruszenia, z nieukrywaną dumą 
i radością podziwiali talenty swoich dzieci.

Starszaki wystąpiły jeszcze raz z pożegnalnym spektaklem 
dla wszystkich pań i młodszych kolegów z przedszkola. Otrzy-
mały podczas występu duże brawa i gratulacje od wszystkich 
pracowników.

Myślę, że warto szukać ciekawych pomysłów na wspólne 
świętowanie tego szczególnego dnia w roku. Przygotowanie 
przedstawienia to była świetna zabawa dla moich wychowan-
ków, dla rodziców chwile wzruszeń i niezapomnianych wrażeń, 
a dla mnie kolejne ciekawe doświadczenie i inspiracja do twór-
czej pracy z dziećmi.

Marzena	Więckowska,
Nauczycielka	Miejskiego	Przedszkola	nr	2	

„CALINECZKA” – NIEZWyKŁy 
PREZENT DLA MAMy I TATy

przedszkolaki wraz z rodzicami na wspólnych wesołych zaba-
wach taneczno-ruchowych, plastycznych oraz na kolorowym 
placu zabaw. Spotkanie zaowocowało nowymi znajomościami 
wśród dzieci i rodziców. Znajomości te będziemy pogłębiać już 
od września!!!

W czerwcu czeka nas jeszcze przedszkolna wycieczka do To-
runia do planetarium i ogrodu botanicznego, II Sportowy Kon-
kurs Plastyczny oraz konkurs z wiedzy na temat piłki nożnej 

„Mistrz Mundialu 2014 Brazil”. Czekamy również na uroczyste 
pożegnanie starszaków i zakończenie roku szkolnego 2013/2014.

Dziękujemy wszystkim zaprzyjaźnionym placówkom kultu-
ralno – oświatowym oraz przyjaciołom przedszkola za współ-
pracę oraz życzymy zdrowych, bezpiecznych i niezapomnianych 
wakacji!!!

Dyrektor	i	Rada	Pedagogiczna	Miejskiego	 
Przedszkola	nr	1	„Słonecznej	Jedyneczki”	w	Sierpcu
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„Bo	przedszkole	uczy,	bawi	nas,
bo	w	przedszkolu	miło	płynie	czas…”
…czyli o tym, czego się uczą i jak się bawią dzieci z Miejskiego 
Przedszkola nr 3 w Sierpcu.

W minionym roku szkolnym przedszkole realizowało dzia-
łalność wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z pro-
gramem „Kalendarz przedszkolaka” – E.Tokarska, J.Kopała 
Wydawnictwa Szkolnego PWN. Oferowało również wiele zajęć 
dodatkowych, podczas których dzieci 
rozwijały swoje uzdolnienia, zaintereso-
wania i doskonaliły zdobyte umiejętno-
ści. Zainteresowaniem wychowanków 
cieszyły się zajęcia prowadzone w opar-
ciu o programy własne nauczycielek jak 
np. logopedyczny – „Gimnastyka buzi 
i języka-ćwiczenia usprawniające apa-
rat artykulacji”, „Z zabawą w świat li-
ter i cyfr” wspomagający naukę pisania 
i czytania, rytmiczno-taneczny „Tań-
czące nutki”, plastyczny „Przygoda 
ze sztuką”, rytmiczno-ruchowy „Ruch 
i zabawa wg metody Weroniki Sherbor-
ne” oraz „Angielski jest ciekawy lubimy 
z nim zabawy”.

W przedszkolu stwarzano wiele 
okazji, by rozwinąć skrzydła wyobraź-
ni. Mali twórcy uczestniczyli w wielu 
konkursach artystycznych na terenie 
naszego przedszkola np. w wiosennych 
warsztatach plastycznych w plenerze 
„Kolorowy świat Calineczki” i innych 
przedszkoli miejskich jak „Niezapominajki są to kwiatki z baj-
ki” – Miejskie Przedszkole nr 1, „Czerwony Kapturek na urodzi-
nowym balu u Pluszowego misia” – Miejskie Przedszkole nr 4 
w Sierpcu. Aktywnie odpowiadaliśmy na zaproszenia do udzia-
łu w konkursach innych placówek kulturalno-oświatowych. 
W ogłoszonych przez Centrum Kultury i Sztuki konkursach na-
sze przedszkolaki zdobyły: „Ozdoba choinkowa” – I i III miejsce 
oraz wyróżnienia w swojej kategorii wiekowej, „Barwy jesieni” –  
wyróżnienie, „Tańczące baletki” – III miejsce. Grupa teatral-
na prezentowała swoje umiejętności w przedstawieniu „Cali-
neczka” na Ogólnopolskim Festiwalu Teatru, Piosenki i Tańca  
„Kwiecień-Plecień”, a taneczno-wokalna podczas koncertu 
charytatywnego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Naj-
młodsze dzieci recytowały na „prawdziwej scenie” podczas 
konkursu recytatorskiego „Kubuś Puchatek”. W konkursach or-
ganizowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej także zdoby-
wały liczne nagrody i wyróżnienia np. III mce i 2 wyróżnienia 
za recytację oraz 6 wyróżnień za prace plastyczne w powiato-
wym konkursie „Świat w oczach dziecka” pod hasłem „Jej por-
tret”. Czworo laureatów wyłoniono w powiatowym konkursie 
plastycznym „Jego życie… o życiu i twórczości Jana Pawła II”. 
Troje dzieci zdobyło II, jedno III oraz liczne wyróżnienia. Dzie-
ci przygotowały prace plastyczne na konkurs ogłoszony przez 
Burmistrza „Najpiękniejszy zakątek naszego miasta” zdobywa-
jąc wyróżnienie. Z dumą przyjęliśmy wiadomość o zdobyciu 
I i III mca w XII konkursie plastycznym „Tradycje Wielkanoc-
ne” organizowanym przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. 
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Oswajając dzieci ze środowiskiem szkolnym uczestniczyliśmy 
we wspólnych przedsięwzięciach takich jak zabawy Andrzejko-
we, Turniejada Mikołajkowa, Wiosenna Turniejada dla Przed-
szkolaków. Kształtując postawy prozdrowotne wychowanków 
realizowaliśmy programy profilaktyczne „Czyste powietrze wo-
kół nas”, „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” 
oraz międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego 
„Przyjaciele Zippiego” kształtujący i rozwijający umiejętności 
psychospołeczne u małych dzieci.

Przedszkolaki poznawały zasady 
bezpiecznego radzenia sobie w sytu-
acjach zagrożenia np. pożarem, zagu-
bieniem się. Zdobytą wiedzę mogły 
skonfrontować i pogłębiać podczas 
spotkań i zajęć poświęconych pozna-
waniu roli w społeczeństwie przedsta-
wicieli takich zawodów jak policjant, 
strażak, lekarz, pielęgniarka, listonosz, 
leśnik. Dzięki współdziałaniu z rodzi-
ną udało się zrealizować liczne imprezy 
i uroczystości jak Dzień Chłopaka, Dzień 
Babci i Dziadka, Choinka Noworocz-
na, Dzień Kobiet, Święto Mamy i Taty, 
Dzień Dziecka, pożegnanie starszaków. 
Nieocenioną pomocą było sfinansowanie 
przez rodziców wycieczek do Torunia, 
Płocka, Stróżewka i sierpeckiego skanse-
nu. W czerwcu będziemy gościć na zaję-
ciach adaptacyjnych naszych przyszłych 
przedszkolaków wraz z rodzicami ser-
wując im dużą dawkę humoru i wesołej 
zabawy. Po całym roku pełnym zabawy, 

przygód, nowych wyzwań i doświadczeń, a także ciężkiej pracy 
nasze maluchy w pełni zasłużyły na wakacje. Życzymy więc dzie-
ciom i ich najbliższym miłego wypoczynku, uśmiechu na co dzień 
oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola i szkoły.

„Góry	i	lasy,	morze	i	rzeka…
Tyle	radości	nas	wszystkich	czeka.

Tyle	radości	daje	nam	lato,
więc	je	serdecznie	kochamy	za	to!	”

Rada	Pedagogiczna	MP	nr	3

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W SIERPCU –  
ROK SZKOLNy 2013/2014
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„U NAS KAŻDy DZIEŃ JEST CIEKAWy” – 
WIADOMOŚCI Z PODWÓRKA  
CZERWONEGO KAPTURKA

Zdajemy sobie sprawę, że każde dziecko jest indywidualno-
ścią, toteż staramy się jak najlepiej wykorzystać jego twórczy 
potencjał. Wspieramy wychowanków w ich działaniach, moty-
wujemy do podejmowania zadań, chwalimy wzmacniając ich po-
czucie wartości, pozwalamy działać i doświadczać.

Witaj wiosenko

21 marca przedszkolaki, zgodnie z tradycją pożegnały zimę. 
Zaraz pośniadaniu wyruszyliśmy barwnym korowodem nad Je-
ziórka. Na czele maszerowały starszaki i niosły słomianą Ma-
rzannę. Marsz odbył się przy głośnych śpiewach i dźwiękach 
instrumentów perkusyjnych. Wracaliśmy z Gaikiem – symbolem 
wiosny. W przedszkolu Marzannę podzieliliśmy na elementy, 
z których była wykonana i zgodnie z ekologią posegregowaliśmy 
do odpowiednich pojemników. Ten kolorowy dzień pełen wrażeń 
na długo pozostał w pamięci naszych małych odkrywców świata.

Żyjemy zdrowo

Zdrowie to nie tylko brak chorób, ale przede wszystkim im 
zapobieganie. Dlatego wdrażamy nasze przedszkolaki do zdro-
wego odżywiania, wskazujemy różnymi metodami sposoby 
dbania o to by „zdrowym być”. Tradycją naszego przedszkola 
są spotkania z ludźmi, których praca powiązana jest z progra-
mowaniem idei prozdrowotnych. Tym razem gościliśmy panią 
stomatolog. Pani doktor opowiedziała dzieciom jak prawidłowo 
dbać o zęby i higienę jamy ustnej. Zapoznała je z budową zęba 
i opowiedziała co się z nim dzieje, gdy zaczyna chorować. Za-
chęciła również do wizyt w gabinecie stomatologicznym. Dzieci 
były bardzo zainteresowane tematem, z uwagą śledziły prezenta-
cje multimedialne i zadawały ciekawe pytania. Wszystkie przed-
szkolaki otrzymały w prezencie ciekawe książeczki o zdrowiu.

Kolejny już raz uczestniczyliśmy w „Festiwalu Piosenki 
o zdrowiu” organizowany przez SANEPID. Festiwal ma wyraźny 
cel edukacyjny – zainteresowanie dzieci i ich opiekunów tematyką 
zdrowia oraz zainspirowanie do poszukiwania treści prozdrowot-
nych. Zadaniem uczestników jest ułożenie słów do znanej melodii 
i atrakcyjne zaprezentowanie piosenki. Trzeba przyznać, iż Festi-
wal świetnie łączy atmosferę doskonałej zabawy z akcją rozpo-
wszechniania i popularyzowania treści prozdrowotnych.

Zdrowie to również, a może przede wszystkim ruch. I właśnie 
ruchu, zdrowej rywalizacji, współzawodnictwa oraz doskonałej 

zabawy nie zabrakło na kolejnej edycji wiosennej turniejady 
sportowej zorganizowanej przez Szkołę Podstawową nr 2. Bra-
liśmy udział, wygrywaliśmy konkurencję i pogłębialiśmy naszą 
tężyznę fizyczną.

Polskie tradycje wielkanocne

Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrze-
ścijańskim w naszym kraju. Wiąże się ona z licznymi obrzędami 
i zwyczajami zachowywanymi do dnia dzisiejszego. W naszym 
przedszkolu to czas poznawania polskich tradycji ludowych; 
malowania jajek, wykonywania palm, rozmów o święceniu po-
karmów, spożywania ich w wielkanocny poranek. Zorganizowa-
liśmy uroczyste spotkanie z zaproszonymi gośćmi, na którym 
dzieci zaprezentowały bogaty program artystyczny.

Nasi mali artyści

Każde dziecko to mały artysta. Ma swoje uzdolnienia i za-
interesowania, które my nauczyciele wspieramy poprzez zachę-
cenie do udziału w różnego rodzaju konkursach plastycznych. 
Niektóre z nich organizują zaprzyjaźnione przedszkola i szkoły. 
I tak uczestniczyliśmy w VII edycji ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego „Jan Paweł II w oczach dziecka” organizowane-
go przez Szkołę Podstawową nr 2. Konkurs o podobnej tema-
tyce zorganizowało również OPP. Głównym celem obydwu 
przedsięwzięć było przybliżenie najmłodszym wiedzy o życiu 
i działalności papieża. Rozwijanie talentów usłużyły również 
zorganizowane przez sierpeckie przedszkola nr 1 i nr 3 oraz Płoc-
ki Dom Kultury, Urząd Miasta konkursy plastyczne.

Dzień otwarty

W celu złagodzenia stresu adaptacyjnego u dzieci, które 
od września będą uczęszczały do naszego przedszkola, nauczy-
cielki zorganizowały wspólne zabawy dzieci i ich rodziców. Mia-
ły one na celu stwarzanie dzieciom możliwości wcześniejszego, 
bliższego poznania przedszkola i pań w nim pracujących.

Dzień mamy i taty

Jest jednym z najpiękniejszych w roku, pełen miłych życzeń 
i kwiatów, będących wyrazem miłości i szacunku dla rodziców. 
Tradycją naszego przedszkola jest obchodzenie tego święta w po-
szczególnych grupach. Na uroczystościach nasze przedszkolaki 
dały znakomity popis swoich recytatorsko-wokalnych zdolności 
i umiejętności śpiewając piękne piosenki, deklamując wiersze, 
były też tańce. Po występach goście byli zaproszeni na słodki po-
częstunek przygotowany przez niezawodnych rodziców.

Spotkania w bibliotece

W naszym przedszkolu staramy się „torować drogę” przy-
szłym czytelnikom, zaszczepiamy w dzieciach chęć czytania 
utwierdzamy w przekonaniu, że książka to źródło wiedzy i przy-
jemności. Temu celowi służą majowe wizyty w bibliotece i udział 
w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Jest to również dosko-
nała okazja do spotkania z ciekawymi, mieszkańcami naszego 
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miasta, wspólne zabawy z nimi, a przede wszystkim zachęcanie 
przedszkolaków do sięgania po książkę. Co w czasach kompu-
tera i internetu jest niezwykle ważne

Dzień Dziecka w Happy Parku

Z okazji Dnia Dziecka zabraliśmy nasze przedszkolaki w to ma-
giczne miejsce. To tutaj właśnie najmłodsi mieli okazję aktywnie 
i zdrowo spożytkować pokłady nieskończonej dziecięcej ener-
gii, ćwiczyć umiejętności manualne jak również koordynację  
wzrokowo-ruchową integrując się z rówieśnikami. Można śmiało 
powiedzieć, że ten wyjazd spełnił oczekiwania wszystkich dzieci, 
wywołując uśmiech na ich twarzach oraz niezapomniane przeżycia.

Zakończenie roku szkolnego

Przed nami uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegna-
nie starszaków. Już rozpoczęliśmy przygotowania. Absolwenci 
otrzymają dyplomy, książki oraz życzenia samych sukcesów na 
nowej drodze obowiązków szkolnych jak również udanego wy-
poczynku wakacyjnego.

Dyrektor,
Rada	Pedagogiczna

Miejskiego	przedszkola	nr	4

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

24 kwietnia tego roku odbył się wernisaż wystawy „Sierpc 
i ziemia sierpecka na przestrzeni wieków”. Ekspozycja, zajmu-
jąca całe piętro sierpeckiego Ratusza, w sposób chronologicz-
ny przybliża wybrane elementy związane z historią i rozwojem 
osadnictwa na terenie ziemi sierpeckiej.

Poczynając od paleolitu, do czasów PRL, prezentowane 
są materialne pozostałości historyczne, m.in. narzędzia, części 
broni, numizmaty, odznaczenia, dokumenty, fotografie, naczy-
nia, zabawki, przedmioty codziennego użytku.

Dopełnieniem ekspozycji są informacyjne plansze histo-
ryczne, przedstawiające najważniejsze wydarzenia z dziejów re-
gionu w formie osi czasu, uzupełnione fotografiami, rycinami 
i dokumentami.

Integralną częścią wystawy są stanowiska rekonstrukcyjne 
z różnych okresów dziejowych. W pierwszej sali odtworzo-
no fragment obozowiska paleolitycznego, z szałasem ze skór 

zwierzęcych i kamieniami służącymi jako pierwsze prymi-
tywne żarna.

W kolejnej sali odtworzono stanowisko pracy garncarza. Po-
zostałe eksponaty nawiązują do czasów od wieku XVI po wy-
buch II wojny światowej. Zebrano tu m.in. XIX-wieczne żelazka, 
wyposażenie domów (miejskich jak i wiejskich, które w wielu 
wypadkach w tym czasie niewiele się od siebie różniły), ele-
menty uzbrojenia, w tym m.in. pikę rosyjską, narzędzia rolni-
cze, czy choćby fragment domowej tokarko-frezarki z początków 
XX w. Rzecz jasna całość wzbogacona została fotografiami, 
dokumentami,

Lata II wojny światowej w sali trzeciej to przede wszystkim 
pozostałości militarne, ale także kącik zabawek, zdjęcia doku-
mentujące życie codzienne mieszkańców. Siłą rzeczy musiał po-
jawić się także akcent odwołujący się do eksterminacji narodu 
polskiego i żydowskiego, zaplanowanej przez Niemców – su-
tanna ks. Leona Gutowskiego, zamordowanego w niemieckim 
obozie koncentracyjnym w Dachau, czy zniszczone fragmenty 
żydowskich nagrobków.

Przy wejściu do ostatniej sali zrekonstruowano stanowisko 
pracy urzędnika resortu bezpieczeństwa z przełomu lat 40 i 50 
XX w., łącznie z wyeksponowaniem munduru i broni. Na środ-
ku ustawiono motorower marki Romet, ze stropu zwieszono 
sztandary strażackie, organizacyjne i rzecz jasna sztandar Ko-
mitetu Miejskiego PZPR. Wyeksponowane zostały założone  
w latach 70. XX w. Kronika Miasta Sierpca i Księga Zasłużo-
nych dla Miasta Sierpc.

To oczywiście wyrywkowo opisane fragmenty całości, z którą 
zdecydowanie powinno się zapoznać osobiście, tym bardziej, że nie 
sposób wymienić tutaj wszystkich zaprezentowanych materiałów, 
ani tym bardziej oddać klimatu tej historycznej podróży w czasie.

„SIERPC I ZIEMIA SIERPECKA 
NA PRZESTRZENI WIEKÓW” – 
WySTAWA W RATUSZU MWM
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PIERWSZy PIKNIK HISTORyCZNy 
W SIERPCU

W dniu otwarcia w strojach z epoki wy-
stąpili żywi ludzie – dla zainteresowanych 
grup zorganizowanych istnieje możliwość, 
aby wystawę wzbogacić o „żywą ekspozy-
cję” w uzgodnionym terminie.

Ekspozycja stanowi efekt długoletnich 
prac badawczych i poszukiwawczych osób 
związanych z Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu, Pracownią Dokumentacji Dzie-
jów Miasta Sierpca i Sierpecką Grupą Eks-
ploracji Historycznej SEGREH, eksponaty 
pochodzą właśnie z zasobów tych instytucji  
i organizacji oraz ze zbiorów osób prywatnych.

Wystawa jest czynna do końca marca 
2015 roku. Wykłady i prelekcje prowadzą 
pracownicy Pracowni Dokumentacji Dziejów 
Miasta Sierpc. Szczegóły dotyczące termi-
nów oraz cennika można uzyskać w Ratuszu 
MWM.

Tomasz	Krukowski

Z hukiem zakończył się majowy „długi weekend”, za spra-
wą „Pikniku Historycznego”, zorganizowanego 4 maja 2014 r. 
na stadionie miejskim. Dosłownie z hukiem, ponieważ w ramach 
pokazów rekonstrukcji historycznej kilkakrotnie oddano salwę 
z falkonetu, rodzaju działka polowego z XVII wieku.

Na płycie stadionu ustawione zostały stanowiska historycz-
ne, zarówno prezentujące rzemiosło, jak też aspekty militarne – 
w tym przykładowy namiot obozu wojskowego z okresu XVII. 
Dzieci mogły także jeździć na koniu.

Jak przystało na piknik, nie zabrakło zaplecza gastrono-
micznego, kącika zabaw dla dzieci z dmuchanymi zjeżdżalnia-
mi, przygotowanymi przez Spółdzielnię Socjalną „Pod jednym 
dachem” oraz gier i zabaw sportowych 
prowadzonych przez MOSiR.

Jednak główną atrakcją były oczy-
wiście pokazy historyczne, prowadzone 
przez rekonstruktorów z Rypina, Byd-
goszczy, Golubia Dobrzynia i Górzna. 
Aby zachęcić mieszkańców Sierpca 
do uczestniczenia w widowisku, rekon-
struktorzy na koniach przejechali ulica-
mi miasta, informując o pikniku.

Wspomniane już stanowiska rze-
mieślnicze nie ograniczały się do pre-
zentacji – każdy uczestnik pikniku mógł 
spróbować swoich sił jako kowal, garn-
carz czy wytwórca papieru, efekty swej 
pracy zabierając do domu. Można było 
sprawdzić się w fechtunku szablą, pod 
okiem doświadczonych instruktorów 
oraz strzelać z łuku.

Najwięcej emocji wzbudzały popi-
sy jazdy konnej w wykonaniu rekon-
struktorów husarii polskiej i lekkiej 
jazdy. Towarzysze pancerni, bo tak 
ich właśnie zwano, w pełnym rynsz-
tunku, z obowiązkowymi skrzydłami 

troczonymi do siodeł, zbierali metalowe kółka na kopie, ro-
hatynami (rodzaj włóczni) podnosili z ziemi kawałki mate-
riału, szablami rozrąbywali kapuściane łby i cięli jabłka. 
Wszystko to z siodła, może nie w pełnym galopie, ale konie  
i tak szybko gnały.

Rekonstruktorzy lekkiej jazdy, wzorowanej na tzw. „lisow-
czykach”, podczas jazdy strzelali z łuku do tarczy, także prezen-
towali użycie lanc i rohatyn.

Pokazy fechtunku, w wykonaniu rekonstruktorów wojsk 
koronnych oraz autoramentu cudzoziemskiego, oczywiście 
przyciągały dużą liczbę widzów, tym bardziej, że organizato-
rzy odgrywali różne scenki rodzajowe, wzbogacające wizualnie 

całość spotkania.
Nie zabrakło fachowego opisywa-

nia prezentowanego rynsztunku bojo-
wego przez prowadzącego ten swoisty 
spektakl. Uczestnicy poznali więc 
między innymi bandolety (pistolety 
używane przez husarię), rohatyny, na-
dziaki, czekany, szable, łuki wschod-
nie czy pałasze.

Niestety, z uwagi na dość silny 
chwilami wiatr nie rozpalono ogniska 
pod kotłem wojskowym, przez co za-
brakło degustacji wojskowej strawy, 
w to miejsce jednak zapewniono dar-
mowe kiełbasy z grilla.

Była to pierwsza tego typu impre-
za, zorganizowana wspólnie przez Pra-
cownię Dokumentacji Dziejów Miasta 
Sierpc, Urząd Miejski w Sierpcu, Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Mu-
zeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.

Mówiąc najprościej, jako Pra-
cownia chcemy pokazać, że historia 
to także interesująca zabawa i ciekawa 
alternatywa spędzania wolnego czasu. 
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Takie „dotknięcie żywej historii” na pewno bardziej przemawia 
do świadomości, niż wiedza podręcznikowa.

Jedyne, co tego dnia nie do końca dopisało, to pogoda – 
wietrzny, pochmurny dzień, tak nietypowy dla początku maja. 
Mimo to frekwencja nie była zła, chociaż na pewno bardziej ła-
skawa aura wpłynęła by na jej zwiększenie.

Kolejny piknik historyczny planowany jest już za rok. An-
drzej Szalkowski, sam prezentujący tego dnia strój rajtara autora-
mentu cudzoziemskiego, podsumowując wydarzenie podkreślił, 
że trafna jest idea właśnie pikniku – rodzinnego odpoczynku, 
zabawy, a jednocześnie w pewnym stopniu zdobywania wiedzy 
historycznej.

Tomasz	Krukowski

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

3 czerwca 2014 r., w sali widowiskowej Centrum Kultu-
ry i Sztuki, odbyło się spotkanie z członkami rodzin żołnierzy 
walczących w bitwie pod Monte Cassino, żołnierzy gen. Wła-
dysława Andersa. 

Uroczystości poprzedzone zostały odsłonięciem tablicy pa-
miątkowej w parku im. Gen. Wł. Andersa, w alei, której nadano 
nazwę Aleja	im.	Żołnierzy	Bohaterów	Bitwy	pod	Monte	Cassino. 
Otwarcia dokonał Burmistrz Miasta Sierpc Marek Kośmider wraz 
z pomysłodawcą obchodów w naszym mieście 70. rocznicy tej bi-
twy i uroczystości z tym związanych, Kazimierzem Czermińskim. 
Towarzyszyli im członkowie rodzin żołnierzy: Józefa Piotrow-
skiego, Stefana Ramy, Kazimierza Rogackiego oraz Edmunda 
Przybyszewskiego. Po odsłonięciu biało-czerwonej wstęgi zapa-
lono znicze i złożono kwiaty pod kamieniem pamiątkowym po-
święconym pobytowi Generała Władysława Andersa w Sierpcu.

O godzinie 12:15, w sali widowiskowej CKiSz, kwartet wokal-
ny „Poema” wykonaniem patriotycznych pieśni rozpoczął spotka-
nie z rodzinami wyżej wymienionych żołnierzy. Gości przywitał 
Dyrektor Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc Tomasz 
Krukowski (nasza placówka czynnie włączyła się w organizację 
tychże obchodów). Słowo wstępu skierowane do licznie przybyłej 
młodzieży szkolnej powiedzieli Burmistrz Marek Kośmider oraz 
Kazimierz Czermiński. Następnie na scenę poproszono przedstawi-
cieli rodzin Jolantę Stefan, Józefa Ramę, Kazimierza Rogackiego 
oraz Elżbietę Przybyszewską. Spotkanie miało formę rozmowy –  
wywiadu dla publiczności, w której nie zabrakło zarówno trau-
matycznych wspomnień jak i ciekawostek, których trudno szukać 
w jakichkolwiek opracowaniach. Spotkanie oraz wywiad prowa-
dził Tomasz Krukowski.

Michał	Weber
www.pracownia.sierpc.pl

WSPOMNIENIE MONTE CASSINO – SPOTKANIE  
Z CZŁONKAMI RODZIN ŻOŁNIERZy  

GEN. WŁADySŁAWA ANDERSA

W związku z zamiarem wydania
okolicznościowego numeru NASZEGO SIERPCA,  
upamiętniającego obchody Roku Jana Pawła II,

zwracamy się z prośbą o nadsyłanie wspomnień i refleksji,  
związanych z osobistym przeżyciem tego szczególnego wydarzenia.

Materiały tekstowe (w wersji elektronicznej), z maksymalnie dwoma zdjęciami,  
prosimy przekazać do dnia 29 sierpnia 2014 roku

do Wydziału Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Sierpcu,  
ul. Piastowska 11a (trzecie piętro) lub poprzez e-mail: promocja@um.sierpc.pl

Najciekawsze materiały będą opublikowane.
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MAŁy JUBILEUSZ JUŻ PO RAZ PIĄTy
V BIEG IMIENIA ZDZISŁAWA KRZySZKOWIAKA

W dniu 17 maja 2014 r. na pięknej 5-cio kilometrowej tra-
sie odbył się Bieg im. Zdzisława Krzyszkowiaka. Pogoda była 
„w kratkę” po ulewnym deszczu przed rozpoczęciem biegu 
w czasie jego trwania zaświeciło słońce. Tegoroczny bieg był ty-
powym crossem, w większości trasy urozmaicony miękkim pod-
łożem biegnącej przez teren Rodzinnych Ogródków Działkowych  
„Malinka” w Sierpcu. Tam też odbył się start i zakończenie biegu.

Pomimo kapryśnej pogody na starcie stanęło 35 biegaczy, po-
dzieleni na kategorie wiekowe: kobiet i mężczyzn, młodzieżowa 
do 30 lat, 30-50 lat i +50. Zawodnicy uczestniczący w biegu zachwa-
lali trasę i prosili o kontynuację biegu na niej w następnym roku.

Na zawody przybyli i wręczali nagrody Burmistrz – Marek 
Kośmider – honorowy starter biegu, wiceprzewodniczący RM Ka-
zimierz Czermiński – inicjator, radna Małgorzata Kisielewska –  
Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 6 w Sierpcu – fundatorka 
nagrody dla najlepszej biegaczki – kat. open.

Dziękujemy za pomoc przy organizacji biegu Komendzie Po-
wiatowej Policji w Sierpcu, Straży Miejskiej w Sierpcu, uczniom 
Liceum Ogólnokształcącego PUL w Sierpcu – profil wojskowy, Za-
rządowi R.O.D. „Malinka” w Sierpcu, sędziom, ekipie technicznej.

Szczególne podziękowanie należą się „niezmordowanemu 
dyrektorowi MOSiRu – Stanisławowi Urbanowiczowi za deter-
minację przy organizacji imprezy oraz sprawne jej przeprowa-
dzenie. Na zakończenie zawodów zaserwowano już tradycyjnie 
„Smaczną grochówkę”.

Kazimierz Czermiński – pomysłodawca, inicjator biegu prze-
kazał podziękowania od Pani Krystyny Krzyszkowiak dla or-
ganizatorów, zawodników za kontynuacje imprezy (już po raz 
piąty) upamiętniającej pamięć jej męża Zdzisława. Przeprosiła 
za swoją nieobecność spowodowaną wcześniejszymi zobowią-
zaniami. – Lubię przyjeżdżać do Sierpca. W mieście tym mam 
wielu dobrych przyjaciół.

Wyniki biegu dostępne są na stronie MOSiR w Sierpcu:  
www.mosirsierpc.hpu.pl

Kazimierz	Czermiński

KALEJDOSKOP WyDARZEŃ 
SPORTOWyCH

Komentują: Kazimierz Czermiński, Stanisław Urbanowicz

I Bieg im. Jana Pawła II

W dniu 11 kwietnia odbył się BIEG im. JANA PAWŁA II 
w Sierpcu będący w programie obchodów – 2014 Rokiem Jana 
Pawła II w Sierpcu. Trasa biegu prowadziła wzdłuż rzeki Sier-
pienicy i przyległych terenów tzw. „Olszynek”. Meta znajdowa-
ła się na dziedzińcu Kościoła Farnego Parafii pw. Wita, Modesta 
i Krescencji w Sierpcu.

Przed rozpoczęciem biegu zawodników powitał wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej w Sierpcu – Kazimierz Czermiń-
ski, życzył uczestnikom jak najlepszych wyników. W swoim 

wystąpieniu nadmienił, że sport w życiu papieża JPII, dziś świę-
tego wyniesionego na ołtarze, odgrywał bardzo ważną rolę.  
Lubił on pływać kajakiem, żeglować, biegać na nartach, nie stro-
nił od pieszych wycieczek. Na pewno cieszy się, że tylu młodych 
ludzi stawiło się na starcie biegu poświęconego Jego osobie, któ-
ry uzyskał rangę imprezy wojewódzkiej.

– W zawodach tych nie będzie wygranych ani przegranych – 
zwycięży sport, który jest piękny sam w sobie.

Uroczystego otwarcia biegu dokonał ksiądz Andrzej Więc-
kowski – dziekan sierpecki, proboszcz Parafii Farnej w Sierpcu.

Zawody zaszczycili swoją obecnością Burmistrz – Marek Ko-
śmider, Starosta Sierpecki – Jan Laskowski, Przewodniczący RM 
Sierpca – Marek Chrzanowski, Wicestarosta Marek Gąsiorow-
ski, Przewodniczący Rady Powiatu LZS – Wojciech Szablewski, 
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radny miejski Wojciech Jaworowski. Zwycięzcy biegu uhono-
rowani zostali pucharami, medalami, nagrodami rzeczowymi, 
każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom. Nad cało-
ścią imprezy czuwał niezmordowany dyrektor MOSiRu – Sta-
nisław Urbanowicz. Gorące podziękowania należą się obsłudze 
sędziowskiej za sprawne przeprowadzenie zawodów: Zdzisła-
wowi Peszyńskiemu, Michałowi Kosiorek, Pawłowi Wierzbic-
kiemu, Sławomirowi Malanowskiemu, spikerowi – Wojciechowi 
Miążkiewiczowi.

Imprezę zorganizowały: Rada Wojewódzka LZS, Rada Po-
wiatowa LZS, Burmistrz m. Sierpca, MOSiR w Sierpcu.

We wszystkich kategoriach wiekowych udział wzięło 450 za-
wodników. Na zakończenie można było skonsumować „smacz-
nej grochówki” przygotowanej przez Zarząd Osiedla nr 3  
w Sierpcu – dziękujemy.

Wyniki biegu dostępne są na stronie MOSiR w Sierpcu:  
www.mosirsierpc.hpu.pl

	Kazimierz	Czermiński

V Memoriał Imienia  
Jana Kwiatkowskiego w piłkę nożną

W dniu 3.05.2014 roku na stadionie miejskim w Sierpcu ro-
zegrany został V Memoriał im. Jana Kwiatkowskiego. Do za-
wodów zgłosiło się siedem drużyn. Grano systemem „Każdy 
z każdym”.

Na zawody przybyli Burmistrz Mia-
sta Marek Kośmider, wiceprzewodniczący 
Rady Miasta – Kazimierz Czermiński, radna 
Rady Miasta Małgorzata Kisielewska, córka  
śp. Jana Kwiatkowskiego Pani Hanna 
Wierzbicka, prezes MKS KASZTELAN 
Hubert Góralski. Koledzy i przyjaciele zmar-
łego Krzysztof Stręciwilk, Janusz Bilicki,  
Zbigniew Jakubowski.

Słowo wspomnień o Janie Kwiatkow-
skim wygłosił Kazimierz Czermiński, który 
dokonał uroczystego otwarcia turnieju. De-
legacja zawodników złożyła kwiaty i zapa-
liła znicze na grobie Jana Kwiatkowskiego 
na cmentarzu komunalnym w Sierpcu. Tur-
niej przebiegał w miłej sportowej atmosferze. 
Trzy najlepsze drużyny uhonorowane zostały 
pamiątkowymi medalami a drużyny puchara-
mi i dyplomami.

Na zakończenie organizatorzy „zaserwowali” uczestnikom 
turnieju „smaczną” grochówkę i kiełbaski z grilla, sponsorowane 
przez Zarząd Osiedla nr 3 w Sierpcu – dziękujemy.

Klasyfikacja końcowa – wyniki memoriału:
1. Goleszyn – 16 pkt. – 13:0 st. bramek.
2. Osiedle Witosa – 14 pkt. – 15:1.
3. Osiedle nr 3 – 13 pkt. – 19:2.
4. Kasztelan I – 9 pkt. – 13:7.
5. Akademia Piłkarska – 4 pkt. – 5:7.
6. Kasztelan II – 4 pkt. – 1:22.
7. Akademia Piłkarska II – 0 pkt. – 0:25.

Zwycięzcy turnieju drużyna z Goleszyna grała w skłądzie: 
Sebastian Lisicki, Krystian Nowakowski, Grzegorz Pruszkowski, 
Adam Gadziński, Adam Igielski, Adam Lisicki, Mateusz Filant, 
Konrad Kanigowski – opiekun.

Wyniki meczy – Patrz strona internetowa MOSiRu w Sierpcu:  
www.mosirsierpc.hpu.pl
	 Kazimierz	Czermiński

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
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inni bez. Była liczna grupa podopiecznych i wolontariuszy ze Sto-
warzyszenia „Szansa na Życie” na czele z honorowym prezesem 
Wojciechem Rychterem. Osoby na wózkach i rodzice, którzy 
pchali wózki z maluchami mieli utrudnione zadanie. Miejscami  

To już piąta edycja turnieju

Jan Kwiatkowski – działacz sportowy, trener, ur. 22 listopada  
1929 roku w Sierpcu. Po ukończeniu szkoły zawodowej w latach 
1953-56 zatrudniony był w Warszawskim Okręgowym Przedsię-
biorstwie Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi na stanowisku referenta 
kontraktacji, a od 1956 do 1975 w Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Wydziale Zatrudnienia. W okresie 1975-1981 pra-
cował w Urzędzie Miejskim jako inspektor. W 1981 roku został 
powołany na stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sierpcu. Funkcję tę pełnił do 1991 roku, tj. do momentu przej-
ścia na emeryturę. Od samego początku pracę zawodową łączył 
z działalnością społeczną. Był aktywnym członkiem Ludowych 
Zespołów Sportowych. Na przełomie lat 60 i 70 był zawodnikiem 
KS „Unia” w Sierpcu. Po zakończeniu kariery sportowej stał się 
działaczem tego klubu, w latach 1989-1991 pełnił funkcję prezesa. 
Dzięki jego zaangażowaniu dwukrotnie reaktywowano sekcję pił-
ki nożnej w Sierpcu. Całe życie spędził na boiskach sportowych, 
przekazując podopiecznym swoją piłkarską wiedzę, organizując 
imprezy sportowe, mecze, turnieje i prowadząc treningi. Założyciel 
szkółki piłkarskiej „Tęcza” przy Zakładach Zbożowo-Młynarskich 
w Sierpcu. Za działalność społeczną odznaczony: Srebrnym Krzy-
żem Zasługi, Srebrną Odznaką Polskiego Związku L-A, Zasłużony 
Działacz Kultury Fizycznej, Odznaką Zasłużony dla Wojewódz-
twa Warszawskiego. W 1994 roku odznaczony Medalem Zasłużo-
ny dla Miasta Sierpca. W dowód uznania dla Jego zasług na rzecz 
rozwoju piłki nożnej w Sierpcu organizowany jest młodzieżowy  
turniej – Memoriał Jego imienia.

Zmarł 22 lutego 2004 roku, pochowany na cmentarzu komu-
nalnym w Sierpcu.

	Kazimierz	Czermiński

XXIII Memoriał Lekkoatletyczny  
im. Ryszarda Bramczewskiego 
– 23.05.2014

Przy pięknej słonecznej pogodzie odbył się XXIII Memoriał 
Lekkoatletyczny im. Ryszarda Bramczewskiego. Na memoriał przy-
byli znamienici goście: mistrz świata w trójskoku Zdzisław Hoff-
man, członek kadry narodowej w skoku w dal Grzegorz Korytowski, 

rodzina śp. Ryszarda Bramczewskiego – żona Barbara i szwagier 
Aleksander Czarnecki, burmistrz – Marek Kośmider, starosta – Jan 
Laskowski i wicestarosta – Marek Gąsiorowski, przewodniczący 
Rady Miasta – Marek Chrzanowski i wiceprzewodniczący Rady – 
Kazimierz Czermiński. Na początku odbyła się defilada gmin powia-
tu sierpeckiego, którą poprowadził sędzia główny zawodów Andrzej 
Kapuściński. Złożył on meldunek burmistrzowi o gotowości do za-
wodów. Znicz olimpijski zapalił uczeń SP nr 2 Michał Trzonkowski. 
Apel olimpijski odczytała uczennica SP nr 2 Julia Bartnicka. Wspo-
mnienie o Ryszardzie Bramczewskim przedstawił jego wychowanek, 
nauczyciel Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu, Witold Nawrocki. 
Słowa powitania do zebranych skierował dyrektor MOSiR Sierpc.  
Następnie odbyły się zaplanowane poszczególne konkurencje. W za-
wodach udział wzięło 25 szkół i ponad 600 startujących. Uzyskano 
wiele bardzo dobrych wyników. Nagrodę rodziny Bramczewskich 
zdobył uczeń Gimnazjum Leonium z Sierpca Cezary Brodowski.

Wyniki dostępne są na stronie MOSiR w Sierpcu:  
www.mosirsierpc.hpu.pl

Stanisław	Urbanowicz

W	sposób	oryginalny	uczcił	pamięć	śp.	Ryszarda	Bramczew-
skiego	zmarłego	kolegi	i	przyjaciela	wiceprzewodniczący	Rady	
Miasta	– Kazimierz Czermiński przebiegając (w stroju sporto-
wym) dystans 400m. Po zakończeniu biegu powiedział – Ciągłe	
wręczanie	medali,	nagród	stało	się	dla	mnie	monotonne	i	nudne	–	
niech	robią	to	inni.	Postanowiłem	nie	tylko	kibicować,	ale	wziąć	
czynny	udział	w	zawodach.	Udało	mi	się	ukończyć	bieg	w	dobrej	
kondycji – skomentował Pan Kazimierz.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE / WYDARZENIA

W niedzielę, 4 maja 2014 r. odbył się III Rodzinny Marsz Zdrowia 
wzdłuż Sierpienicy. Organizatorami imprezy byli: Ognisko TKKF 
„Kubuś”, Zarząd Osiedla nr 1, Akademia Zdrowia, Sierpecki WOPR, 
Harcerski Klub Ratowniczy „Sierpc”, Fundacja Edu Inicjatywa, 
Stowarzyszenie Motocyklistów Sierpeckich, Spółdzielnia Socjalna 
„Pod jednym dachem” w Sierpcu oraz Stowarzyszenie „Serce Sercu”  
w Ligowie. Honorowy patronat objął Burmistrz Miasta Marek Ko-
śmider. Marsz był dofinansowany ze środków Urzędu Miejskiego 
w Sierpcu. Impreza wpisała się w akcję „Miesiąc dla Zdrowia”.

Największe obawy budziła pogoda. Zimno i pochmurne nie-
bo nie wróżyło nic dobrego. Imprezy plenerowe rzadko udają się 
w deszcz. Na szczęście nie spadła ani kropla deszczu, a sierpcza-
nie dopisali. Główny sztab imprezy zorganizowano przy skwerze 
50-lecia Ogniska TKKF „Kubuś”, w okolicach mostku przy ulicy 
Konopnickiej w Sierpcu. Przybyłych powitał prezes Ogniska Ja-
kub Grodzicki, a oficjalnego otwarcia dokonał burmistrz Marek 
Kośmider. Każdy otrzymał specjalnie na tę imprezę przygotowa-
ny buton. Na trasę marszu wyruszyli mali i duzi. Jedni z kijkami,  

MASZEROWALI WZDŁUŻ SIERPIENICy
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Z okazji 10 lat obecności Polski w UE Paweł Sekulski, z Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, wy-
ruszył rowerem do Brukseli. Podróż tę rozpoczął 5 maja 2014 r. 
o godz. 9:00 z Placu Europejskiego w Sierpcu. Trasę pokonał etapa-
mi z noclegami w komendach Straży Pożarnej. W dniu 17 maja br.  

Jednak największą atrakcją okazały się kajaki. Dzięki Fundacji 
Edu Inicjatywa i Stowarzyszeniu Motocyklistów Sierpeckich dzie-
sięć kajaków pływało po Sierpienicy. Po raz pierwszy była taka 
okazja. Nad bezpieczeństwem czuwali ratownicy z sierpeckiego 
WOPR-u. Było wiele śmiechu, szczególnie kiedy trzeba było pły-
nąć pod prąd. Żaden kajak się nie wywrócił, ale kilka osób zmo-
czyła woda podczas intensywniejszego wiosłowania. Na koniec 
odbył się pierwszy wyścig kajakowy na Sierpienicy. Pływano pod 
prąd od mostku na ulicy 11 Listopada do mostku na ulicy Konop-
nickiej. Zgłosiło się siedemnastu zawodników. Łatwo nie było. 
Zwycięzcą wyścigu został Michał Śniegota (1:36,65) Drugie 
miejsce zajął Eryk Rama (1:44,91) a trzecie Marcin Wieczorek 
(1:46,55). Wśród kobiet zwyciężyła Maja Zimnawoda (1:59,86) 
przed Idą Zimnawoda (1:59,93) i Justyną Adamską (2.00,17).

Jak co roku nagrodzono również najliczniej przybyłe rodzi-
ny. Po raz kolejny zwycięstwo świętowała Rodzina Stasi. Tym 
razem w czternastoosobowym składzie. Drugie miejsce zajęła 
siedmioosobowa rodzina Stachowicz, a trzecie Antoszkowie 
(pięć osób). Najliczniejszą ekipą okazało się być Ognisko TKKF 
„Kubuś”. Drugie pod względem liczebności było Osiedle nr 1, 
a trzecią ekipę stanowiło Stowarzyszenie „Szansa na Życie”.  
Wyróżnieni otrzymali puchary i pamiątkowe koszulki.

Chcielibyśmy podziękować współorganizatorom, a także straż-
nikom miejskim i klasie I LOP przy Zespole Szkół nr 1 z wycho-
wawcą Andrzejem Tylusem, którzy czuwali nad bezpieczeństwem 
uczestników marszu.

Ognisko	TKKF	„Kubuś”

nie było bitego traktu i trzeba było iść drogą porośniętą trawą. Ale 
nikt nie narzekał. Dla najmłodszych atrakcję stanowiły przejścia pod 
mostami. A dla starszych możliwość pogadania ze znajomymi i po-
dziwiania okolicy. Niektórzy dawno nie zapuszczali się w te stro-
ny. Po powrocie na miejsce przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1  
Tomasz Kowalski zaprosił na pyszną grochówkę. Szybko znikał 
również chleb ze smalcem. Dla łasuchów watę cukrową przygo-
towywał prezes Stowarzyszenie „Serce Sercu” Teodor Zasadow-
ski. Harcerze z Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Sierpc” uczyli 
jak należy udzielać pierwszej pomocy. Niektórzy ćwiczyli nabyte 
wcześniej umiejętności. Dla innych było to pierwsze zetknięcie się 
z ratownictwem. Maluchy szybko zaczęły oblegać dmuchane zjeż-
dżalnie rozstawione przez Spółdzielnię Socjalną „Pod jednym da-
chem”. Nie zabrakło także chętnych do konkurencji rekreacyjnych 
prowadzonych przez Akademię Zdrowia i Ognisko TKKF „Kubuś”.

WYDARZENIA

PAWEŁ SEKULSKI PRZEJECHAŁ 
ROWEREM TRASĘ: SIERPC – BRUKSELA

w Brukseli odwiedził stoisko Mazowsza, na którym prezento-
wało się m.in. Sierpeckie Centrum Kultury i Sztuki. Tego dnia, 
na dziedzińcu Parlamentu Europejskiego, został usytuowany pa-
wilon promocyjny Polski, gdzie promowało się 16 Regionów.

Red.	

MIESZKANKA SIERPCA 
PANI WANDA JEŚMAN 
SKOŃCZyŁA 100 LAT
W weekend majowy swoje setne urodziny obchodziła mieszkanka 

Sierpca – Pani Wanda Jeśman. W dniu 2 maja br., dostojnej Jubilatce, 
życzenia złożyli: Marek Chrzanowski – Przewodniczący Rady Miejskiej 
Sierpca oraz Burmistrz – Marek Kośmider.

Red.
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W dniu 30 maja br., w Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej, 
odbyła się uroczystość „Dnia Patrona Szkoły” Gimnazjum Pu-
blicznego im. Biskupa Leona Wetmańskiego.

Udział w niej wzięli rada pedagogiczna, uczniowie Gimna-
zjum oraz zaproszeni goście, m.in. wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Kazimierz Czermiński i radni: Wojciech Jaworowski, 
Krzysztof Rudowski, Jerzy Stachurski, dyrektorzy placówek 
dydaktyczno-wychowawczych.

Burmistrza Marka Kośmidra reprezentował zastępca Zbi-
gniew Leszczyński, który w jego imieniu przekazał gratulacje 
i życzenia. Tekst wystąpienia burmistrza:

Patron	 szkoły	 to	 nie	 tylko	 swoiste	 logo,	 znak	 rozpoznaw-
czy	ale	przede	wszystkim	symboliczne	ucieleśnienie	wartości,	
stanowiących	 przesłanie	 realizowanego,	 przez	 nią,	 procesu	
dydaktyczno-wychowawczego.

Powstałe	przed	dziewięciu	laty,	obecne	Gimnazjum	Publicz-
ne	im.	Biskupa	Leona	Wetmańskiego,	udowodniło,	że	tym	prze-
słaniom	jest	wierne.

Z	 okazji	 dzisiejszego	Dnia	Patrona	Szkoły,	Dyrekcji	 i	Radzie	
Pedagogicznej	składam	wyrazy	szacunku	i	podziękowania	za	trud	 
wkładany	w	kształtowanie	umysłów	i	charakterów	młodego	pokolenia.

Uczniom,	powszechnie	znanego	„Leonium”,	gratuluję	wy-
boru	szkoły,	która	spełnia	ich	życiowe	aspiracje	i	życzę	sukce-
sów	w	nauce.	Ich	rodzicom	zaś	jak	najwięcej	satysfakcji	i	dumy	
z	osiąganych	przez	dzieci	edukacyjnych	efektów.

Życzę	Państwu	wielu	sukcesów	zawodowych,	dużo	zdrowia	
oraz	wszelkiej	pomyślności	w	życiu	osobistym.

GIMNAZJUM PUBLICZNE  
IM. BISKUPA LEONA WETMAŃSKIEGO  

OBCHODZIŁO DZIEŃ PATRONA SZKOŁy

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA 
FALCON & ARTDANCE 2014

101 par tanecznych i sportowych z całej Polski, ponad 6 go-
dzin zmagań na parkiecie w czterech blokach, w jury sędziowie 
z najwyższej półki – tak w skrócie opisać można OTTT FALCON 
& ARTDANCE, który odbył się 3 maja br. w Sierpcu na parkiecie 
Szkoły Podstawowej nr 2.

Po raz pierwszy w Sierpcu 
odbyły się zawody propagują-
ce ten jakże piękny sport o za-
sięgu ogólnopolskim. Wszystko 
to dzięki wspólnej inicjatywie 
Adriana Kowalskiego ze szkoły 
tańca ARTDANCE Sierpc i To-
masza Kadylaka ze Studia Tań-
ca FALCON Płock. Inicjatywie 
od samego początku sprzyjały 
władze Sierpca, a honorowy pa-
tronat nad turniejem objął bur-
mistrz Sierpca.

Taneczne zmagania rozpoczęto od Turnieju Pierwszych kro-
ków, tego najważniejszego dla najmłodszych tancerzy, który roz-
poczynają swoją przygodę z tańcem towarzyskim.

Od godzin południowych sala SP nr 2 zapełniła się parami 
z całej Polski, m.in. Olsztyna, Warszawy, Torunia, Słupska, Łodzi, 
Chełmna i innych miast Polski. Nie zabrakło oczywiście reprezen-
tantów Płocka i Sierpca. W sumie tancerze reprezentowali 34 kluby 
taneczne. Mówi się, że tańczyć każdy może, ale tak wywijać figury 

tak jak czyniły to pary zawodowe chciałby niejeden dorosły. Ry-
walizację taneczną rozgrywano w dwóch kategoriach tańców: stan-
dardowych i latyno-amerykańskich. Przedziały wiekowe od lat 12 
do powyżej lat 15. Sierpc był świadkiem występu par klasy B – nie 

lada widowisko, które stworzyły 
te pary na zawsze pozostanie pa-
mięci licznie zebranych widzów.

Zawirowały więc pary w wal-
cu angielskim, walcu wiedeń-
skim, który przeniósł zebranych 
na piękne salony, quick stepie by  
już za chwilę zmierzyć się w j fox 
trocie jednym z najtrudniejszych 
tańców standardowych. Tancerze 
poza standardem musieli także 
zaprezentować się w tańcach la-
tyno-amerykańskich. Tak zwana 
„łacina” wymaga od par nie lada 

umiejętności technicznych i kondycji fizycznej. I tak na parkiecie 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu rywalizujące pary zawirowały 
do rytmu samby i rumby. Chacha rozgrzała nie tylko dopingującą 
publiczność ale dosłownie parkiet, passo doble z niesamowitymi 
figurami przeniosło nas na arenę bezpośrednio do starcia z bykiem, 
by żywiołowym jivem zakończyć taneczne szranki i konkury.

Dwa złote medale, jeden srebrny i 7 brązowych medali, 
to laury jakie zebrali tancerze reprezentujący ARTDANCE Sierpc.  

WYDARZENIA
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Urodziny Ojca Świętego Jana Pawła II stały się inspira-
cją do zorganizowania w kościele pod wezwaniem św. Mak-
symiliana Kolbe w dniu 18 maja 2014 roku pięknego koncertu 
przygotowanego przez uczniów Gimnazjum Miejskiego. Uro-
czystość uświetnili swoją obecnością znamienici goście: Bur-
mistrz Miasta Marek Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta 
Marek Chrzanowski, Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego Ma-
rek Gąsiorowski, radni miasta i powiatu Wojciech Jaworski, 
Kazimierz Czermiński, Mariusz Turalski, dyrektorzy Gimna-
zjum Miejskiego Edmund Sigiel oraz pani Dorota Cendrowska, 
przedstawiciele urzędów, organizacji i wierni przybyli na mszę.

Zebrani wspólnie dziękowali Bogu oraz papieżowi Francisz-
kowi za kanonizację Jana Pawła II. Całym sercem modlili się, 
aby młodzi ludzie odnaleźli właściwe drogi prowadzące do Boga. 
Ojciec Święty przemówił do obecnych poprzez fragmenty swo-
ich encyklik, kazań, listów, wierszy i wzruszających pieśni. Nie 
mogło zabraknąć ulubionej „Barki” czy utworów „Nie lękajcie 
się”, „Chwalę Ciebie Panie”, „Alleluja”, „Tylko Ty mnie pro-
wadź”. Koncert dopełniały prezentacje multimedialne dotyczące 
życia św. Karola Wojtyły. Ukochany Papież Jan Paweł II ukazał, 
jak piękne może być życie, ale też jak śmierć może być piękna, 
choć z pewnością ogromnie bolesna dla tych, którzy pozostali. 
Ojciec Święty poprzez swoją dobroć i miłość jest nieustannie 
obecny, żyje blisko nas każdego dnia.

W koncercie udział wzięli: Sylwia Wójcik i Natalia Zalew-
ska – absolwentki naszego gimnazjum, Elżbieta Pesta, Nina 
Mirosławska, Karolina Chrzanowska, Aleksandra Sobolew-
ska, Klaudia Lewandowska, Majka Zimnawoda, Katarzyna 
Pleśniak, Aleksandra Zielińska, Damian Lewandowski, Ma-
teusz Pniewski, Maciej Jabłoński. Uczniowie pracowali pod 
kierunkiem Aleksandry Dołasińskiej, Jolanty Fronczak-Cyl, 
Renaty Gębskiej, Marty Turalskiej (przygotowanie prezentacji 
multimedialnych), Elżbiety Gąsiorowskiej (przygotowanie wy-
stawy prac plastycznych), Waldemara Frydrychowicza (prowa-
dzenie), Witolda Nawrockiego (zdjęcia).
Na zakończenie odbyło się podsumowanie licznych konkursów:
1. Podano wyniki Konkursu Multimedialnego, który był or-

ganizowany po raz trzeci przez LO w Sierpcu pod patronatem 
Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie Wydział Kate-
chetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej pt.: „Wartości, którymi 
żył i które propagował Jan Paweł II”:

• I miejsce – Damian Lewandowski uczeń kl. IIF.
• II miejsce – Katarzyna Szymańska uczennica kl. IIIA.
• III miejsce – Michał Dołasiński uczeń kl. IIIB.

Uczniowie byli przygotowani przez katechetkę Marzannę 
Jabłońską i nauczycieli informatyki Martę Turalską i Józe-
fa Urbańskiego. Nagrody, które otrzymali ufundowane były 
przez Papieski Instytut w Warszawie. Prace tych uczniów 
były zaprezentowane podczas koncertu.

2. Podsumowano Kuratoryjny Konkurs wiedzy „Jan Pa-
weł II – droga człowieka”; nagrody otrzymali: Oliwia Dę-
bowska kl. 3A, Ilona Marcinkowska kl. 3C, Mateusz Pniewski  
kl. 3C, Jakub Wieszczyński kl. 3C, Kamil Kupniewski, kl. 3B, 
Michał Dołasiński kl. 3B, Maciej Jabłoński kl. 2D. Opiekunem 
uczniów była Marzanna Jałońska.

Marzanna Jabłońska życzyła uczniom, aby w ich dora-
stającym życiu Jan Paweł II był dla nich zawsze wzorem 
do naśladowania.

3. Aleksandra Dołasińska podała wyniki Powiatowego Kon-
kursu Plastycznego „My jesteśmy przyszłością świata 
i nadzieją kościoła” zorganizowanego przez Gimnazjum 
Miejskie w Sierpcu.

Komisja konkursowa w składzie Bożena Ilska, ks. dr To-
masz Kadziński, Wioletta Bogucka, Wojciech Witkowski, 
Marzanna Jabłońska i Elżbieta Gąsiorowska przyznała na-
grody i wyróżnienia w trzech kategoriach:

• COLLAGE
 ◦ I miejsce Katarzyna Pleśniak – Gimnazjum Miejskie,
 ◦ II miejsce Kamil Tomaszewski – Publiczne Gimnazjum 

w Mochowie;
• WITRAŻ:

 ◦ I miejsce Angelika Tyburska – Gimnazjum Miejskie,
 ◦ II miejsce Anna Poleszczuk – Gimnazjum Miejskie,
 ◦ Wyróżnienie Iga Zimnawoda – Gimnazjum Miejskie 

w Sierpcu, Sebastian Wieluński – Gimnazjum Miejskie;

Pary reprezentujące Płock wywalczyły jeden medal srebrny 
i brązowy.

Organizatorzy dziękują za wsparcie sponsorom zawodów, sę-
dziom ogólnopolskim, relacjonującym wydarzenie mediom, oraz 

Burmistrzowi Miasta Sierpca za zaangażowanie w budowaniu 
wspólnego sukcesu tego bogatego kulturalnie i sportowo wyda-
rzenia o zasięgu ogólnopolskim!!!

Radosław	Mustwiłło

WYDARZENIA

UROCZySTA MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI URODZIN  
OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 

Z OKOLICZNOŚCIOWyM KONCERTEM ORAZ 
PODSUMOWANIEM KONKURSÓW – 18 MAJA 2014 R.
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Organizatorem Złazu była 7WDH im. Tadeusza Kościuszki 
z Gójska i Komenda Hufca ZHP Sierpc. Złaz odbył się 09-10 maja 
2014 r. w ZSO w Gójsku. Uczestniczyło w nim 12 drużyn Hufca 
Sierpc (harcerzy i instruktorów – łącznie 214 osób). Harcerze spo-
tkali się, aby uczcić 25-lecie reaktywowania Drużyny Harcerskiej 
w Gójsku. W podziękowaniu za ten piękny Jubileusz, w parafialnym 
Kościele odprawiona została uroczysta Msza Święta z udziałem har-
cerzy i instruktorów oraz zaproszonych gości. Mszę świętą sprawo-
wał ks. skaut Rafał Bochen z Diecezji Toruńskiej, który przywiózł 
na tą okoliczność relikwie bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichow-
skiego, patrona polskich harcerzy. W czasie homilii przybliżył postać 

Błogosławionego, apelując do harcerzy, że jeśli chcą mieć za patrona 
ks. Frelichowskiego to muszą odrobić „trzy najważniejsze lekcje”:
1. Radosnym Panie!!!
2. Być szlachetnym.
3. Żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce.

Harcerze słuchali słów ks. Rafała z wielkim zainteresowa-
niem i wzruszeniem, gdyż mówił do nich językiem starszego 
druha. Podczas mszy świętej objęto modlitwą śp. dh Adama Ja-
worskiego w pierwszą rocznicę tragicznego wypadku. Po mszy 
świętej odbyło się krótkie czuwanie przy relikwiach, połączone 
z modlitwą i śpiewem, przygotowane przez harcerzy 7WDH. 

• RYSUNEK:
 ◦ I miejsce Katarzyna Witczak – Gimnazjum Miej-

skie, Adrian Borucki – Gimnazjum Miejskie,
 ◦ II miejsce Katarzyna Szymańska – Gimnazjum Miej-

skie, Klaudia Wiśniewska – Publiczne Gimnazjum 
w Mochowie,

 ◦ III miejsce Natalia Uzarska – Publiczne Gimnazjum 
w Mochowie; Martyna Koc – Gimnazjum w Borko-
wie Kościelnym.

Nagrody dla uczestników konkursów ufundowali: Bur-
mistrz Miasta Marek Kośmider oraz Rada Miasta Sierpc.

Dyrektor Gimnazjum Miejskiego p. Edmund Sigiel podzię-
kował nauczycielom, których uczniowie znaleźli się w gronie 
laureatów: Irenie Tłusty, Marii Sobolewskiej oraz Aleksan-
drze Dołasińskiej.

Pragniemy gorąco podziękować księdzu doktorowi Toma-
szowi Kadzińskiemu za zaproszenie i możliwość zaprezento-
wania programu słowno-muzycznego.

Gimnazjum	Miejskie

WYDARZENIA

GIMNAZJALISTKA Z SIERPCA – 
TRZECIA W POLSCE !!!

HUFCOWE WIEŚCI – ZŁAZ HARCERSKI 
„BŁOGOSŁAWIONy KS. PHM. WINCENTy 

FRELICHOWSKI I My”

W dniach 22-24 maja 2014 r. w Ośrodku Szkoleniowym 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Zgierzu odbył się finał  
XXII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego 
Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Po raz pierwszy w wieloletniej historii tego konkursu Okręg 
Mazowiecki (Województwo Mazowieckie) reprezentowała 
Aleksandra Sławińska – uczennica Gimnazjum Publicznego 
im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu, którą przygotowa-
ła pani Małgorzata Tyburska, nauczyciel biologii w tej szkole.

Do zaciętej rywalizacji stanęło 16 najlepszych reprezentan-
tów wyłonionych w kraju. Był to ostatni, centralny etap zmagań. 
Uczestnicy musieli zmierzyć się z trzema różnymi rodzajami eg-
zaminów. Na początku odbył się pisemny test wiedzy, potem była 
prezentacja akcji prozdrowotnej przed trzyosobową komisją eks-
pertów, a na końcu praktyczny egzamin z zakresu pierwszej pomo-
cy. Suma punktów z tych trzech etapów decydowała o ostatecznej 
lokacie uczestnika. Aleksandra Sławińska wykazała się wiedzą, 
elokwencją i umiejętnością opanowania stresu, który był niema-
ły. Ostatecznie zajęła III miejsce i została laureatka tejże olimpia-
dy. Otrzymała nagrodę rzeczową w postaci tabletu. Organizatorzy 

zorganizowali gimnazjalistom zajęcia integracyjne, w tym szcze-
gólnie nowatorskie warsztaty jogi śmiechu. Z uczennicy jest rów-
nież dumna Kierownik PCK, Danuta Peda.

Uczennicy i jej nauczycielce serdecznie gratulujemy Ogól-
nopolskiego sukcesu.

Danuta	Peda
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Z GŁĘBOKIM ŻALEM I SMUTKIEM ŻEGNAMy
ADAMA ZWOLIŃSKIEGO

W dniu 9 kwietnia 2014 r. pożegnali-
śmy wspaniałego pedagoga, nauczyciela, 
bibliotekarza, działacza społecznego, czło-
wieka wysokiej kultury i klasy.

Pogrzebowa uroczystość odbyła się 
w kościele w Ursusie, parafii zmarłego. 
Mszę żałobną celebrował proboszcz para-
fii. On też wygłosił słowo pożegnalne przy-
bliżając zasługi zmarłego ŚP. Adama, osoby 
dużej wiary do Boga, przed obliczem któ-
rego stanąć może z podniesioną głową, za-
służył na to swoim życiem. Każda śmierć 
człowieka zmusza do zadumy i refleksji 
nad naszym pielgrzymowaniem po ziemi, 
które kończy się, ale przed nami wiecz-
ność czeka. W uroczystości pogrzebowej 
uczestniczyli licznie zgromadzeni miesz-
kańcy Ursusa. Zmarły był osobą znaną i ce-
nioną cieszącą się szacunkiem i uznaniem 
oraz delegacja z Sierpca. Władze samorzą-
dowe reprezentował wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Kazimierz Czermiński. On 
to w imieniu Burmistrza i Rady Miejskiej złożył wieniec na gro-
bie zmarłego. W wystąpieniu pożegnalnym przypomniał zasługi 
zmarłego w rozwoju i propagowaniu kultury a przede wszystkim 
bibliotekarstwa w naszym mieście, przytoczył konkretne przykła-
dy tej działalności. Wymownym wzruszającym gestem wiceprze-
wodniczącego było posypanie trumny zmarłego sierpecką ziemią 
oraz słowa, że zmarły w pełni zasłużył aby na stałe pozostać  
w pamięci Sierpczan.

Tekst pożegnania wygłoszonego w kościele 
w czasie mszy pogrzebowej przez księdza 
proboszcza.

Adam	 Zwoliński.	 Świadek	 wzlotów	
i	upadków	XX	wieku.	Urodzony	w	dru-
gim	roku	I	Wojny	Światowej	w	Petersbur-
gu,	bo	tam	po	wojnie	rosyjsko-japońskiej,	
do	pracy	w	słynnej	fabryce	Putiłowa,	tra-
fił	jego	ojciec.

Po	 Rewolucji	 rodzina	 wróciła do  
rodzinnych	 stron	 ojca.	 Zwolińscy	 za-
mieszkali	 w	 Skępem	 –	 ojciec	 znalazł	
pracę	 w	 Męskim	 Seminarium	 Nauczy-
cielskim	–	szkole,	która	później	ukształ-
towała	 młodego	 Adama.	 Mały	 Adaś	
w	 1920	 roku	 spotkał	 bolszewików	 –	 
i	pod	Skępe	dotarły	 ich	zagony.	Później	
stracił	matkę.	Piątka	dzieci	została	sama	
z	ojcem,	który	coraz	bardziej	zaczynał	od-
czuwać	psychiczne	i	fizyczne	skutki	wojen-
nych	kontuzji.	Po	jednym	z	ataków	stracił	
pracę	 i	 rodzina	 została	 praktycznie	 bez	

środków	do	życia.	Adam	został	słuchaczem	Seminarium	Na-
uczycielskiego,	imał	się	różnych	zajęć,	by	szkołę	ukończyć.

Po	maturze	został	nauczycielem	w	Sierpcu.	Pracował	na	wie-
lu	etatach,	bo	rodzeństwo	dorastało	i	potrzebne	były	pieniądze	
na	życie	codzienne	i	edukację.	Uczył	piekarzy,	stolarzy,	kowali.	
Pracował	w	spółdzielczości.	Jego	prawdziwą	pasją	stało	się	har-
cerstwo	i	praca	z	młodzieżą.	Ożenił	się	z	jedną	ze	swoich	byłych	
uczennic	–	Barbarą.

Osobie Błogosławionego poświęcono również świeczkowisko. 
Podczas wieczornego spotkania nie zabrakło wspomnień, po-
dziękowań oraz życzeń. Wśród zaproszonych gości byli: ka-
płani, przedstawiciele Samorządu Gminy, władze Komendy 
Hufca, rodzice i przyjaciele harcerstwa. Pierwszy dzień Złazu 
zakończyły tańce integracyjne i harcerskie śpiewanie.

Drugiego dnia odbyła się gra terenowa, podczas której uczest-
nicy musieli wykazać się wiedzą dotyczącą osoby ks. Frelichow-
skiego i wiedzą harcerską. Odbył się również pokaz udzielania 
pierwszej pomocy przez ratowników ZHP, a następnie ogni-
sko z kiełbaskami. Apel podsumowujący zakończył drugi dzień 
Złazu. Za grę terenową wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, 
a pierwsze trzy miejsca nagrodzone zostały pucharami.
• W pionie harcerskim:

 ◦ I miejsce: 16GDH z Lelic,
 ◦ II miejsce: „Wataha” z Mochowa,
 ◦ III miejsce: 10 DH „Decima” z Sierpca.

• W pionie starszo harcerskim:
 ◦ I miejsce: 11DSH „Sami swoi” z Gimnazjum Miejskiego  

z Sierpca,
 ◦ II miejsce: 8WDH „Wagabunda” z Mochowa,
 ◦ III miejsce: 7WDH z Gójska.

Obecnie trwają działania związane przygotowaniem ak-
cji letniej. Jest to szereg działań o charakterze organizacyjno- 
-porządkowym, polegającym na zrekrutowaniu kadry peda-
gogicznej i kwatermistrzowskiej, zgłoszeniu wypoczynku 

do właściwego kuratorium, opracowaniu atrakcyjnego progra-
mu. Nad częścią kwatermistrzowską czuwa niezastąpiona druhna 
hm. Jadwiga Lisicka, dzięki której stanica Nasz Dom jest przy-
gotowana na przyjęcie ok. 600 uczestników obozów i biwaków.

Zaplanowane są trzy turnusy obozów „Pogodnego Lata” w ter-
minie od 02.07 do 13.08.2014r., biwaki szkoleniowe dla funkcyj-
nych drużyn harcerskich i sztarszoharcerskich z miasta Sierpc 
i terenu powiatu sierpeckiego oraz reprezentanci gromad zucho-
wych. Na stanicy będzie odpoczywała młodzież skierowana przez 
sierpecki MOPS oraz GOPS z Gozdowa, Rościszewa, Mochowa 
i Szczutowa.

Komendantka	Hufca	ZHP	Sierpc,
hm.	Katarzyna	Kordulasińska

AdAm Zwoliński
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Rozpętała	się	II	Wojna	Światowa	–	Adam	stracił	pracę,	był	
pomocnikiem	fryzjerskim	w	zakładzie	swojej	żony,	urzędnikiem	
w	browarze.	Na	świat	przyszła	Jadzia,	potem	Wojtek.	Wojna	roz-
dzieliła	go	na	dziesiątki	lat	z	bratem.	Adam	współpracował	pra-
wie	ze	wszystkimi	organizacjami	Polski	Podziemnej,	uczestniczył	
w	pracach	Tajnej	Organizacji	Nauczycielskiej.

Po	wojnie	włączył	się	do	odbudowy	kraju.	Adam	uchronił	przed	
odwetem	niemiecką	rodzinę.	W	domu	pojawiła	się	Elżbieta.	Zbu-
dował	bibliotekę	w	Sierpcu,	po	wsiach	tworzył	punkty	biblioteczne,	
walczył	z	analfabetyzmem.	Sierpc	stawał	się	za	mały	dla	Adama.	
Przeniósł	się	do	Warszawy,	a	właściwie	do	Żyrardowa	–	skąd	do-
jeżdżał	do	pracy.	Na	zawsze	już	został	bibliotekarzem	–	książki	
to	kolejna	jego	wielka	pasja.	Dyrektorował	Wojewódzkiej	Biblio-
tece	Publicznej.	Wspomagał	pisarzy,	budował	sieć	biblioteczną	
na	Mazowszu.	W	domu	przybyło	jeszcze	jedno	dziecko	–	Kasia.

W	końcu	zamieszkał	z	rodziną	w	Ursusie.
Bibliotekarzem	był	do	końca	swojego	czynnego	życia,	tak	jak	

i	harcerzem.	Był	człowiekiem	zaradnym	jak	rzadko	kto.
Wychował	dzieci,	swoje	i	cudze,	uczył,	budował	biblioteki,	

malował	obrazy…

Tekst pożegnania wygłoszonego na cmentarzu nad trumną 
zmarłego ŚP. Adama Zwolińskiego – przez Kazimierza Czer-
mińskiego – wiceprzewodniczącego RM w Sierpcu.

Ze	 smutkiem	 i	 żalem	przyjęliśmy	wiadomość	o	 śmierci	 
ŚP.	Adama	Zwolińskiego.	W	sposób	szczególny	ta	informacja	do-
tknęła	pokolenie	sierpczan,	które	Go	dobrze	znało	i	zapamiętało.	
Mimo	upływu	lat	pamiętamy	Jego	niespożytą	energię,	pełną	po-
mysłów	w	upowszechnianiu	kultury,	zwłaszcza	w	zakresie	odbu-
dowy	i	zakładania	bibliotek.

Zmarły	to	zasłużony	sierpecki	nauczyciel,	bibliotekarz,	dzia-
łacz	społeczny.

Urodził	 się	 10	grudnia	1915	 r.	w	Sankt	Petersburgu.	Ab-
solwent	Seminarium	Nauczycielskiego,	od	1935	r.	zatrudniony	
w	Sierpcu,	między	innymi	w	Inspektoracie	Szkolnym	oraz	jako	
nauczyciel	w	Szkole	Podstawowej	Powszechnej	dokształcającej	
rzemieślników.

W	czasie	okupacji	przejawiał	ożywioną	działalność	konspi-
racyjną,	działał	w	Tajnej	Organizacji	Nauczycielskiej,	przecho-
wywał	we	własnym	mieszkaniu,	a	następnie	kolportował	słynny	
sierpecki	elementarz.

Po	wyzwoleniu	mianowany	pierwszym	Inspektorem	Szkol-
nym,	a	następnie	zastępcą	inspektora	do	spraw	oświaty	i	kultu-
ry	dorosłych.

Inicjator	powstania	w	1945	roku	Powiatowej	Biblioteki	Pu-
blicznej	(dziś	Miejska	Biblioteka	Publiczna	im.	Zofii	Nałkowskiej	
w	Sierpcu),	która	w	2015	r.	obchodzić	będzie	70-lecie	powsta-
nia.	W	 latach	 1948-1951	dyrektor	 tejże	 biblioteki.	Od	1951	 r.	

wieloletni	dyrektor	Wojewódzkiej	Biblioteki	Publicznej	w	Warsza-
wie.	Od	września	1975	roku	zastępca	dyrektora	Biblioteki	Głównej	
Politechniki	Warszawskiej.

Jeden	z	bardziej	cenionych	bibliotekarzy	w	kraju.	Autor	
wspomnień	i	artykułów	fachowych	z	dziedziny	bibliotekarstwa.

Za	osiągnięcia	w	pracy	zawodowej	i	społecznej	otrzymał	sze-
reg	odznaczeń	m.	innymi	Krzyż	Kawalerski	Odrodzenia	Polski,	
Srebrny	i	Złoty	Krzyż	Zasługi.

W	1995	r.	wyróżniony	Medalem	Zasłużony	dla	Miasta	Sierpca.
ŚP.	ADAMIE

Drogi	Przyjacielu	Sierpca,	w	imieniu	władz	samorządowych	
miasta	Sierpca:	Burmistrza	–	Marka	Kośmidra,	Przewodniczą-
cego	Rady	Miasta	–	Marka	Chrzanowskiego,	radnych	miejskich,	
pracowników	 Urzędu	 Miasta,	 dyrektor	 Biblioteki	 Publicznej	
w	Sierpcu	–	Marii	Wiśniewskiej	–	żegnamy	Cię	z	głębokim	żalem.

Twoja	ziemska	wędrówka	dobiegła	już	końca	jednak	na	zawsze	
pozostaniesz	w	naszej	pamięci,	 jako	całe	dobro,	dzięki	któremu	 
czuliśmy	się	lepsi	i	szczęśliwsi.	Godnie	przeszedłeś	swoją	docze-
sna	drogę.	Takiego	będziemy	Cię	pamiętać.	Spoczywaj	w	pokoju.

Rodzinie	zmarłego	składamy	wyrazy	szczerego	współczucia	
–	córce	Jadwidze	i	Katarzynie	oraz	synowi	Wojciechowi,	wnu-
kom	i	prawnukom.

Wspomnienie mieszkańców Sierpca o zmarłym ŚP. Adamie 
Zwolińskim (internet → Newsy → Sierpc online) – dh hm. Han-
na Kowalska

Z	przykrością	przyjęłam	wiadomość	o	 śmierci	 dh.	Adama	
Zwolińskiego,	który	w	latach	1945-1948	był	komendantem	Huf-
ca	Związku	Harcerstwa	Polskiego	w	Sierpcu.	Z	opowieści	zna-
jomych	wiem,	że	nie	szczędził	trudu	i	wysiłku	wskrzeszając	zaraz	
po	wojnie	sierpeckie	harcerstwo.	Był	doskonałym	organizato-
rem	obozów	wypoczynkowych	dla	harcerzy.	Młodzież	lubiła	Go	
i	podziwiała	bo	umiał	to	młode	powojenne	pokolenie	zaintere-
sować,	przyciągać	do	harcerskiej	służby.	Był	cenionym	wycho-
wawcą	i	szczerym	przyjacielem.	Rodzinie	zmarłego,	w	imieniu	
własnym	i	obecnych	instruktorów	Hufca	Sierpc,	składam	wyrazy	
współczucia	i	wierzę,	że	„przy	innym	ogniu,	w	inną	noc	na	pew-
no	się	zobaczymy”.	Cześć	Jego	pamięci.

Podziękowanie rodziny zmarłego za udział w pogrzebie:

Pamięć jest trwalsza od pomników… Umarłych wieczność 
dotąd trwa dokąd pamięcią im się płaci…

Kazimierz	Czermiński
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WYDARZENIA

Z GŁĘBOKIM ŻALEM I SMUTKIEM ŻEGNAMy
MIECZySŁAWĘ KOPACZ-STAROŚCIAK

W dniu 22 kwietnia 2014 r. pożegna-
liśmy Mieczysławę Kopacz-Starościak, 
człowieka wysokiej kultury i klasy, wspa-
niałego społecznika.

Pogrzebowe uroczystości odbyły się 
w Kościele Parafialnym w Koziebrodach – 
miejscowości, z którą zmarła była bardzo 
związana. Mszę żałobną celebrował pro-
boszcz miejscowej parafii.

W pogrzebie uczestniczyli licznie 
zgromadzeni mieszkańcy Sierpca – człon-
kowie Stowarzyszenia Chorych na Stward-
nienie Rozsiane Opiekunów i Przyjaciół 
w Sierpcu, Stowarzyszenia Motocyklowe-
go „Szlif” z Sierpca – ich przyjazd na mo-
torach był miłym zaskoczeniem dla rodziny 
zmarłej. ŚP. Mieczysława była osobą znaną 
i cenioną cieszącą się uznaniem Sierpczan.

Spoczęła w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Kozie-
brodach, tam też nad trumną zmarłej ostatnie pożegnanie wygłosili:
• Prezes Stowarzyszenia Barbara Wierzbicka – przypomniała  

zasługi i dokonania zmarłej na rzecz w/w organizacji, będącą do-
brym duchem naszych poczynań – Żegnamy	Cię	Mieciu	ze	smut-
kiem	i	w	głębokim	bólu. Złożyła kondolencje rodzinie zmarłej.

• W imieniu władz samorządowych Sierpca – burmistrza Marka 
Kośmidra, radnych miejskich – Barbary Gil, radnego powiato-
wego członka Zarządu Wojciecha Rychtera – zmarłą pożegnał 
Kazimierz Czermiński – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Sierpcu – w przeszłości wiceprezes Stowarzyszenia Chorych 
na Stwardnienie Rozsiane Opiekunów i Przyjaciół w Sierpcu. 
Na zakończenie przemówienia posypał sierpecką ziemią trumnę 
zmarłej, powiedział – Droga	Mieciu	niech	ta	sierpecka	ziemia,	
którą	tak	kochałaś	przytuli	Cię	do	siebie	–	spoczywaj	w	pokoju.

Tekst pożegnania wygłoszonego przez Kazimierza Czermińskiego:
Śp.	Mieczysława	była	jedną	z	inicjatorów	powstania	Stowarzy-

szenia	Chorych	na	Stwardnienie	Rozsiane	Opiekunów	i	Przyjaciół	
w	Sierpcu.	Z	przyjemnością	i	uznaniem	będę	wspominał	naszą	wspól-
ną	pracę	na	rzecz	ludzi	chorych,	biednych.	To	Ona	była	inicjatorką	
wielu	aukcji	charytatywnych	przekazując	na	nie	swoje	prace	ma-
nualne	w	różnej	postaci	(haftowane	obrazy,	serwetki,	obrusy).	Uzy-
skane	w	ten	sposób	pieniądze	przekazywała	na	leczenie	najbardziej	
potrzebujących	chorych.	W	dowód	uznania	za	bezinteresowną	po-
moc	uhonorowana	została	wyróżnieniem	ZASŁUŻONY	NA	RZECZ	

DOBRA	–	2004	r.	Była	osobą	obdarowaną	
przez	Boga	nie	tylko	darem	mądrości,	wraż-
liwości	ale	wieloma	talentami,	umiejętnością	
wyrażania	swoich	myśli	w	 tworzonej	przez	
siebie	poezji	czy	prozy	–	pisała	piękne	wier-
sze,	felietony	będące	prozą	codziennego	życia.	
Wiele	z	nich	wykorzystanych	zostało	w	pra-
sie	katolickiej	wydawnictw	parafialnych	–	 
gazecie	„Benedictus”	i	„Sierpecka	Fara”.

Była	 członkiem	wielu	 Jury	 konkurso-
wych	–	pięknej	poezji	 imprez	kulturalnych	
organizowanych	dla	młodzieży	i	dorosłych	
w	 naszym	 mieście.	 Za	 swoją	 wrażliwość	
społeczną,	stała	się	osobą	lubianą,	szano-
waną,	kochaną.	Była	szczerą	w	stosunkach	
międzyludzkich,	dostrzegała	potrzeby	każde-
go	człowieka…	pozostawionego	na	pastwę	
losu…	Jej	spokój	i	opanowanie	powodowa-

ły,	że	przyjemnością	było	z	nią	współpracować	a	nawet	przebywać.
Była	osobą	głębokiej	wiary	w	Boga,	to	On	zdecydował	zabrać	

Ją	do	siebie	widocznie,	tam	też	byłą	potrzebna.
Życie	swoje	przeżyła	godnie.	Jaj	ziemska	wędrówka	dobiega	

końca	–	przeszła	już	na	drugi	brzeg	do	wieczności.
Żegnamy	Cię	z	głębokim	żalem	i	smutkiem,	na	zawsze	pozo-

staniesz	w	naszej	pamięci.	Spoczywaj	w	pokoju.	Rodzinie	zmarłej	
ŚP.	Mieczysławy	składamy	wyrazy	szczerego	współczucia.

Warto wiedzieć

• Wyróżnienie zwane nagrodą – Statuetka ZA CZYNIENNIE 
DOBRA.

• Celem nagrody przyznawanej przez Stowarzyszenie Apostol-
stwa Katolickiego i czasopismo parafialne „Benedictus” było 
kreowanie osób działających bezinteresownie dla dobra innych 
ludzi. Wyróżnienie promowało dokonania, które nie wypły-
wały ze służbowych obowiązków, ani z pełnienia urzędowych 
funkcji oraz nie wiązały się z jakąkolwiek gratyfikacją.
Od 2008 roku zaprzestano wręczania wyróżnienia.

• Laureaci:
 ◦ Mieczysława Kopacz-Starościak – 2004 r.,
 ◦ Teodor Wiśniewski – 2005 r.,
 ◦ Stanisława Błaszczyk – 2007 r.,
 ◦ Jerzy Babecki – 2008 r.

Kazimierz	Czermiński

Mieczysława Kopacz-starościaK






