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Dariusz Malanowski – PrzewoDniczący
raDy Miejskiej sierPca

Drodzy Mieszkańcy, 
podmiotem i  suwerenem naszego działania, jako 

samorządowców jest sierpeckie społeczeństwo. Rada Miejska 
VIII Kadencji, od początku zawiązania się aktywnie działa na 
rzecz Naszej lokalnej społeczności. W  pierwszym kwartale 
nowego roku Rada zbierała się 7 razy, podejmując 46 uchwał. 
Poszczególni Radni zgłosili się także do pracy w  komisjach 
i wykazują duże zaangażowanie w realizację wielu istotnych 
przedsięwzięć dla Naszego miasta. Pragnę nadmienić, iż rok 
2019 będzie rokiem szczególnym w  Sierpcu, gdyż zgodnie 
z podjętą 28 grudnia 2018 roku uchwałą Rady Miejskiej Sierpca, 
rok „2019 będzie Rokiem gen. Władysława Andersa”. W celu 
koordynacji działań objętych programem obchodów zostało 
powołane kolegium, które będzie czuwało i  nadzorowało 
jego realizację. Każde zaineresowane stowarzyszenie, 
organizacja pozarządowa, zakłady pracy oraz inne osoby 
mogą przyłączyć się do współorganizacji jubileuszowych 
obchodów poprzez zgłoszenie swojego udziału. Niech 2019 
rok będzie uczczeniem i upamiętnieniem wybitnego Polaka 
- dowódcy 2. Korpusu Polskiego, Naczelnego Wodza Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie, uczestnika kampanii włoskiej 
i  bitwy pod Monte Cassino. Deklarujemy wolę współpracy 
ze wszystkimi instytucjami i  organizacjami działającymi 
w  mieście, Zarządami Osiedli i  wszystkimi mieszkańcami 
w imieniu, których podejmujemy decyzje. 

W bieżącej kadencji mogą Państwo na żywo obserwować 
sesje Rady Miejskiej. Wprowadzony system e-sesja pozwala 
na transmitowanie sesji przez Internet i zamieszczenie jej na 
platformie YouTube. Dzięki temu mogą Państwo na bieżąco, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca
Dariusz Malanowski

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
pragnę złożyć Państwu życzenia w imieniu własnym, 

jak również Koleżanek i Kolegów Radnych: 

Życzymy Państwu zdrowych,
pogodnych Świąt Wielkiej Nocy,
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Niech radość gości w Państwa domach 
każdego dnia. Świąteczny czas wypełnijcie 

serdecznymi spotkaniami w gronie najbliższych.

Wesołego Alleluja!

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Sierpca

Waldemar Frydrychowicz

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Sierpca

Zbigniew Długokęcki                                                                                                

zBiGniew DŁuGokĘcki oraz walDeMar FryDrycHowicz - 
wicePrzewoDniczący raDy Miejskiej sierPca

Niech zbliżające się Święta Wielkanocne,
które budzą w naszych sercach nadzieję

na lepszą przyszłość napełnią Was
wiosennym nastrojem, zdrowiem i radością.

Życzymy, aby wspólny czas spędzony
przy rodzinnym stole obfitował w życzliwość,

skłaniał do refleksji nad codziennością
i dodawał sił do pokonywania wszelkich trudności.

w  czasie rzeczywistym zapoznać 
się z aktualnie omawianymi punk-
tami, nazwiskiem i  funkcją oso-
by wypowiadającej się w  danej 
chwili, a także poznać wyniki gło-
sowań. Link do sesji w wersji onli-
ne pojawia się zawsze na stronie 
Urzędu Miejskiego – www.sierpc.
pl. Mam nadzieję, że sierpczanie, 
jako główni suwereni działań Rad-
nych Miejskich, będą chętnie mo-
nitorować Naszą pracę i dzielić się 
z Nami swoimi spostrzeżeniami.
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PANI HALINO ! 

Wiem – kogo i co Pani kochała. 
Wiem – do czego Pani tęskniła.
Z Pani opowieści to wiem…
Wchodziłam przecież do Pani domu jasnym popołudniem,
A wychodziłam, jak była noc.
Opowieści stawały się magiczne – zatrzymywały mnie – miały 
czarodziejską moc.
Mogła Pani mówić, mówić, 
Mogła Pani wspominać, wspominać.
Przywoływała Pani w pamięci przeszłość…
Nigdy nie było tak naprawdę dość…

Kiedy Pani Halina mówiła,
Robiła się atmosfera miła… 
Do Pani Haliny uśmiechała się z  płócien - namalowana 
Rodzina.
Córka Dorotka, Jej mąż Andrzej, wnuki i ich rodziny…
Zawsze, zawsze - byli najważniejsi dla Pani Haliny. 
Błyszczały też krajobrazy i kwiaty,
Cały Pani Haliny świat - w barwy bogaty.
Przez wiele lat, pędzel prowadzony Pani ręką – uwieczniał na 
obrazach życie …
Farbami dobranymi znakomicie.
Wielkie szczęście mam
Mój portret („potret” - tak żartowałyśmy) prawdopodobnie 
ostatnie Pani dzieło – ja posiadam.
Kiedy patrzę na nie:

Widzę Panią, jak krząta się Pani po mieszkaniu,
Przynosi Pani herbatę i ciasto 
I pyta…
Jak tam burmistrz? Co nowego zrobiło Miasto?

 Widzę, jak zachęca Pani dzieci z Witosa do malowania,
I tajemnice rysunku przed nimi odsłania.

 Widzę, jak Pani pielęgnuje bratki i powój, które posadziła 
Pani przed wejściem do bloku,

BarBara Gil – raDna raDy Miejskiej
Żeby dodać światu uroku…
Widzę, jak stoi Pani na balkonie 
wśród kwiatów,
A winogrona kłaniają się Pani…
PANI HALINO !
DZISIAJ JA TEŻ KŁANIAM SIĘ I DZIĘKUJĘ:
 – że mogłam razem z Panią pracować w szkole nr 4
 – że mogłam kierować pracą internatu.
DZIĘKUJĘ:
 – za wszystkie przyjazne rozmowy,
 – za wielką mądrość i cierpliwość dla dzieci z „czwórki ” i dla 
pracowników.
BARDZO DZIĘKUJĘ za lekcje malarstwa i za pochwały.

PANI HALINA
Była: bardzo pracowita

Odważna
Ufała ludziom
I kochała ich.

Dlatego pomagała wszystkim…
Nieznajoma dziewczyna z ulicy też znalazła schronienie pod 
Jej dobrotliwymi skrzydłami.

PANI HALINA SZAŁECKA 
NASIŁOWSKA

•	 Zasłużona dla Miasta Sierpca.
•	 Świetny pedagog,
•	 Świetny dyrektor Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Sierpcu, 

•	 Który własnymi rękami 
utworzyła i prowadziła,

•	 Szlachetny dobry człowiek 
niosący pomoc w potrzebie. 
Przyda się teraz w niebie.

Wieczne spoczywanie, racz Jej dać Panie…

SIERPC 09. 03. 2019 
Dzień pogrzebu 

Radna Rady Miejskiej 
Barbara Gil

Szanowni Mieszkańcy,
Życzę Wam  Radosnych Świąt Wielkanocnych 

pełnych wiary, spokoju i rodzinnego ciepła. 

Radny Rady Miejskiej 
Piotr Rzeszotarski

Piotr rzeszotarski – raDny raDy Miejskiej

Ten piękny czas niech upłynie Państwu  
w atmosferze wzajemnego zrozumienia 

i przyniesie siły na nadchodzące dni. 

Życzę, by pachnąca wiosną Wielkanoc 
dała Państwu wiele radości, natchnęła 

optymizmem i szczęściem.  
Niech Zmartwychwstały Chrystus 

wszystkim obficie błogosławi.
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W czwartek 24 stycznia Zarząd Osiedla 
Nr 3 miał przyjemność zorganizować dla 
dzieci z  naszego Osiedla zabawę Choin-
kowo Karnawałową. Podziękowania dla 
całego zarządu Nr 3 za wsparcie w  tak 
wspaniałej inicjatywie. Uśmiechy na twa-
rzach dzieci były największym podzięko-
waniem.

Szczególnie dziękujemy Panu wice 
przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu 
Waldemarowi Frydrychowiczowi, radne-
mu Rady Miejskiej Panu Wojciechowi Ja-
warowskiemu, Pani Melanii Szałkuckiej za 
pomoc w  przeprowadzeniu imprezy. Na 
naszą zabawę przybyli również Pan Bur-
mistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński 
oraz Starosta Sierpecki Pan Mariusz Tu-
ralski, który też aktywnie działa na rzecz 
naszego osiedla. Impreza nie mogła by 
się odbyć bez Pani Marty Skierskiej, która 
prowadziła zabawy i  konkursy dla dzieci 
oraz bez Piotrka Woźniaka, który zajmo-
wał się obsługą muzyczna – serdecznie 
dziękujemy. Dziękujemy również Szkole 
Podstawowej nr 2 oraz Pani Dyrektor za 
możliwość dostępu do sali na, której mo-
gliśmy zorganizować zabawę Choinkowo 
Karnawałową.

W piątek 1 Lutego Zarząd Osiedla Nr 3 
zorganizował wycieczkę w  ramach akcji 
ZIMA W MIESCIE 2019 dla dzieci z naszego 
Osiedla do Warszawy do Muzeum Sportu 
i  Turystyki oraz do Aquaparku Warsza-
wianka. W  ramach współpracy ze Szkołą 
Podstawową Nr 2 w Sierpcu zorganizowa-
liśmy też druga wycieczkę 28 stycznia do 
Stróżewka do Happy Parku oraz do Kom-
naty Tajemnic.

Mariusz Czajkowski
Przewodniczący Zarządu

zarząD osieDla nr 3

RADA MIEJSKA I ZARZĄDY OSIEDLI



5

Nasz Sierpc RADA MIEJSKA I ZARZĄDY OSIEDLI

zarząD osieDla nr 4
Wieści z Osiedla nr 4

Zarząd Osiedla nr 4 znany jest mieszkańcom  Sierpca z  wielu 
inicjatyw podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności. Choć 
minęły dopiero trzy miesiące Nowego Roku, mamy na swoim 
koncie kilka ciekawych przedsięwzięć. Już na początku stycznia 
zorganizowaliśmy dla mieszkańców wyjazd do Teatru im. Jerzego 
Szaniawskiego na sztukę pt. „Nic nie gra”. W  wyjeździe wzięły 
udział 54 osoby. Chcielibyśmy, aby takie spotkania ze sztuką na 
stałe weszły do kalendarza naszych inicjatyw. Nie zapomnieliśmy 
również o  naszych najmłodszych mieszkańcach. W  pierwszym 
tygodniu ferii – 28 stycznia – odbyła się zabawa choinkowa. Na dzieci 
czekały prezenty , wiele zabaw i  konkursów przeprowadzonych 
pod okiem animatora z Bajecznej Krainy. Tego dnia na deskach sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 bawiło się 100 naszych 
milusińskich.

„Choinka” była dopiero zapowiedzią atrakcji dla dzieci, ponieważ 
w  dniach od 4 do 8 lutego odbyły się półkolonie. Wzięło w  nich 
udział 35 uczniów szkół podstawowych, którzy pod czujnym okiem 
opiekunów odwiedzili Toruń i Płock. Dzieciaki bawiły się w parku 
trampolin, Muzeum Legend Toruńskich, piekły pizzę przy wsparciu 
zawodowego kucharza, robiły czekoladę. Nie zabrakło również 
rozrywek „dla ducha” – byliśmy w kinie i teatrze. Świetne warunki 
aury zimowej pozwoliły również na organizacje kuligu w Muzeum 
Wsi Mazowieckiej. Roześmiane buzie dzieci świadczyły o  tym, że 
wspólne spędzanie czasu bardzo im się podobało.

W dniu 5 marca odbył się IV Osiedlowy Dzień Kobiet
W  imieniu Zarządu Osiedla nr 4 chcę podziękować wszystkim 

osobom, które wspierają nasze działania. Nie sposób wymienić 
wszystkich z  osobna, Kochani bez Waszej pomocy byłoby ciężko 
realizować działania, serdecznie dziękuję!

Kadencja 2015-2019 dobiega końca wkrótce, tj 18 marca 

FeRIe ZatORZan
Jak się okazuje ferie w mieście nie muszą być wcale nudne! 

Przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta dla młodych zatorzan 
zorganizowane po raz 4 zostały półkolonie. Program był obfity 
w  wyjazdy, konkursy i  zabawy. W  półkoloniach uczestniczyło 
14 dzieci. Wszystko zaczęło się od wycieczki do Muzeum Wsi 
Mazowieckiej w  Sierpcu, gdzie główną atrakcją był pobyt 
w  SPA, zabawy w  basenach i  placu zabaw. Drugiego dnia 

zarząD osieDla nr 6 dzieci uczestniczyły w warsztatach garncarskich. Wycieczka do 
Warszawy do parku trampolin okazała się strzałem w dziesiątkę. 
Następnie zwiedzano wystawy w muzeum motoryzacji. Czwarty 
dzień półkolonii to wizyta w CKiSz w Sierpcu na filmie. Osiedlowe 
ferie zakończyło spotkanie z  policjantami i  strażakami. 
Opowiadali o zagrożeniach w ruchu drogowym i bezpiecznym 
przebywaniem nad wodą zimą. Na terenie ośrodka w Bledzewie 
uczestnicy zobaczyli jak profesjonalnie wygląda ratowanie 
tonących na zamarźniętym jeziorze. Tego dnia nastąpiło również 
rozstrzygnięcie i  podsumowanie konkursu plastycznego, 
zawodów pływackich i  tenisa stołowego, rozdano paniątkowe 

odbędą sią wybory do Zarządów Osiedli. Zapraszamy do 
udziału, jednocześnie mając nadzieję, że nasze działania 
będą kontynuowane przez nowo powołany Zarząd na czele 
z Przewodniczącym.

Przewodniczący ZO nr 4
Wojciech Skorłutowski
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dyplomy, medale i  nagrody uczestnikom półkolonii. Każdego dnia półkolonii dzieci miały zapewniony ciepły posiłek i  opiekę 
wykwalifikowanej kadry. Szczególne podziękowania dla opiekunów półkolonii czekamy na wakacje i Osiedlowe półkolonie.

ZaBaWa CHOInKOWa OSIeDLa nR 6
W dniu 09.02.2019 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasze Zatorze” oraz Nest Bank, 

już po raz kolejny, zorganizowaliśmy zabawę choinkową dla najmłodszych mieszkańców naszego Osiedla nr 6. 
Na zaproszenie organizatorów przybyło ponad 170 dzieci z rodzicami i dziadkami.
W atmosferę wspaniałej zabawy wprowadziła Marta Fijałkowska, która przygotowała zabawy i niespodzianki dla najmłodszych. 

Na zakończenie do naszych grzecznych pociech przybył Mikołaj prosto z Laponii i wręczył upominki. 
Wspólna zabawa stworzyła okazję do bliższego poznania się i nawiązania sąsiedzkich relacji.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy. 

PaLenIe CHOInKI
Kultywując tradycję po raz trzeci w  sobotni wieczór 16 

lutego w  parku rekreacyjno-sportowym im. Zbigniewa 
Mroczkowskiego zebrała się liczna grupa mieszkańców naszego 
osiedla i  zaprzyjaźnionych gości. Uczestnicy imprezy mimo 
– 5o C mrozu stawili się w  doskonałych nastrojach ciągnąc za 
sobą swoje drzewka świąteczne. Na polanie rozpalono ognisko, 
na którym miała się upiec największa w  naszym mieście 
jajecznica z 300 jaj, a w międzyczasie pieczone były kiełbaski. Na 
gigantycznej patelni o metrowej średnicy, przygotowanej przez 
Andrzeja Nadratowskiego, trafiło 10 kg cebuli 12 kg boczku 
i kiełbasy i oczywiście 300 jaj. Przygotowaniem jajecznicy zajęli 
się: Mariusz Woliński – szef patelni W tym roku spalono ponad 
50 zebranych od mieszkańców choinek.

Mimo panującego zimna atmosfera była gorąca przez cały 
wieczór, a  uczestnikom imprezy towarzyszyły wyśmienite 
nastroje. Jajecznica w tak doborowym towarzystwie smakowała 
wyjątkowo. 

Zarząd Osiedla Zatorze serdecznie i  z  całego serca dziękuje 
wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia. 
W  sposób szczególny dziękujemy sponsorom, bez których 
pomocy przygotowanie imprezy byłoby niemożliwe.



7

Nasz Sierpc BURMISTRZ MIASTA SIERPCA

jarosŁaw Perzyński – BurMistrz Miasta sierPca

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

Burmistrz Miasta Sierpca 
Jarosław Perzyński

•	 WSPaRCIe
DLa SIeRPeCKIeGO SZPItaLa

•	 77 ROCZnICa POWStanIa aRMII KRaJOWeJ

W  minionym roku Gmina Miasto 
Sierpc uchwałą Rady Miejskiej 
przekazała sierpeckiemu szpitalowi 
sprzęt medyczny o wartości 90 000 zł. 

W  skład sześciu przekazanych 
pakietów wchodziły: kardiomonitor, 
aparat EKG z  wózkiem, wytwornica 
pary, narzędzia do operacji 
ginekologicznych, stanowiska do 
pielęgnacji noworodków, wózek do 
przewożenia pacjentów w  pozycji 
leżącej oraz inhalator i  aparaty do 
mierzenia ciśnienia.

14 lutego br. wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Sierpca Panem Dariuszem 
Malanowskim, Panią Dyrektor Hanną Kurtą oraz harcerzami złożyłem kwiaty i zapaliłem 
znicze przy pomniku Armii Krajowej przy Szkole Podstawowej Nr 2, upamiętniając tym 
samym rocznicę powstania Sił Zbrojnych w Kraju.

14 lutego 1942 r. powstała Armia Krajowa czyli 
zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa 
Podziemnego w latach II wojny światowej, 
działające na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, okupowanej przez Niemcy i ZSRR. Siły 
Zbrojne w Kraju były integralną częścią Polskich 
Sił Zbrojnych, podporządkowaną Naczelnemu 
Wodzowi.

Pierwszym dowódcą Armii Krajowej był gen. 
Stefan Grot-Rowecki.

Szanowni Mieszkańcy,
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

składam Państwu najserdeczniejsze życzenia 
spokoju, radości, miłych spotkań w gronie rodziny 
i przyjaciół oraz nadziei w życiu i wiary w dobro. 

Niech tegoroczne Święta Wielkanocne  staną 
się dla Nas wszystkich okazją  do pojednania 

i okazywania sobie miłości i szacunku.



Nasz Sierpc

8

BURMISTRZ MIASTA SIERPCA

•	 aDaPtaCJa POMIeSZCZeŃ POD BUDOWĘ ŻŁOBKa

•	 ROZBUDOWa MIeJSKIeGO MOnItORInGU

Gmina Miasta Sierpc przystąpiła do realizacji 
projektu  pn.  „Aktywny rodzic – wsparcie w  powrocie do 
aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę 
nad dziećmi do lat 3 w  wyniku utworzenia żłobka 
w  Sierpcu”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, realizowanego, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020, Os. Priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 
8.3. „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób 
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1. 
Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej.

W  chwili obecnej trwają prace adaptacje pomieszczeń 
usytuowanych na parterze budynku przy ul. Armii Krajowej 1A, 
w celu utworzenia pierwszego w Sierpcu żłobka.

W trosce o  bezpieczeństwo mieszkańców, dążymy do 
zwiększenia zasięgu monitoringu wizyjnego Miasta.

W  ramach jego rozbudowy w  chwili obecnej funkcjonuje 
łącznie 26 kamer i  2 systemy mobilne w  tym: 16 szt. kamer 
na ulicach i  placach, 7 szt. kamer obiektowych, 3 szt. kamer 
wewnętrznych, 1 zestaw mobilny zawierający 2 kamery, który 
jest montowany w  zależności od potrzeb i  ewentualnych 
zagrożeń, a  także 1 kamera tzw. fotopułapka – montowana 
doraźnie w  miejscach gdzie jest niszczona zieleń lub są 
wysypywane śmieci. Jeszcze w tym roku planowany jest montaż 
dodatkowych kamer, które pozwolą objąć monitoringiem 
kolejne miejsca na mapie Sierpca.

Wraz z  początkiem lutego br., Zastępca Burmistrza Pan 
Piotr Nowakowski wspólnie z  Komendantem Straży Miejskiej 
Panem Jarosławem Krydzińskim zreorganizowali pracę obsługi 
systemu wizyjnego miasta. Dzięki takiemu rozwiązaniu udało 
się odnotować aż 14 zdarzeń w  ciągu ostatniego miesiąca, 
co pozwoliło na podjęcie natychmiastowych działań przez 
odpowiednie służby. Czas pracy operatorów będzie sukcesywnie 
wydłużany i  docelowo monitoring ma mieć obsługę przez 24 
h. Mamy nadzieję, że takie rozwiązania sprawią, iż będą się 
Państwo czuli bezpieczniej w Naszym mieście.

Wykonawcą prac jest Wojciech Szwech, prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo 
– Usługowe „TYMBUD” Wojciech Szwech.

Gmina Miasto Sierpc przeznaczyła na ten cel środki finansowe 
w  wysokości  527.670,00 zł., w  ramach których zostaną 
przeprowadzone roboty remontowo – budowlane, instalacyjne, 
wykończeniowe oraz zostanie zakupione wyposażenie.

W  bezpośrednim otoczeniu budynku zostanie wykonane 
utwardzenie terenu, ciągi jezdne, ciągi piesze, parking oraz plac 
zabaw dla dzieci.

Ponadto zostaną wykonane roboty remontowo – budowlane 
pomieszczeń na piętrze budynku przy ul. Armii Krajowej 1A, 
m.in., zmiana konstrukcji dachu, docieplenie elewacji, instalacja 
odgromowa, za kwotę  452.520,00 zł.  z  przeznaczeniem 
w przyszłości na cele mieszkaniowe.



9

Nasz Sierpc BURMISTRZ MIASTA SIERPCA

•	 naRODOWY DZIeŃ PaMIĘCI „ŻOŁnIeRZY WYKLĘtYCH”

•	 SPOtKanIe nOWOROCZne 2019

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”.

Sierpc także pamiętał o  tych, którzy nie złożyli broni po 
1945 roku. Z  samego rana oddano im hołd pod pomnikiem 
szefa Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej 
i  jednego z najbardziej zasłużonego żołnierza Armii Krajowej - 
generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.

W piątek,15 lutego, w  wypełnionej po brzegi sali kinowej 
sierpeckiego Centrum Kultury i  Sztuki odbyło się tradycyjne 
Spotkanie Noworoczne, którego gospodarzami byli: Burmistrz 
– Jarosław Perzyński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej – Da-
riusz Malanowski. Ze względu na żałobę narodową ogłoszoną 
po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego, uczczono Jego 
pamięć minutą ciszy.

Na zaproszenie Gospodarzy przybyli: radni miejscy i powia-
towi, przedstawiciele administracji rządowej i  samorządowej, 
miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych, urzędów, 
instytucji, placówek, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, 
związków zawodowych, klubów sportowych, spółek i sierpeccy 
przedsiębiorcy oraz zasłużeni dla miasta Sierpca. Gospodarzy 

Sierpeckie uroczystości przygotowali uczniowie I  Prywatnej 
Szkoły Podstawowej, która opiekuje się pomnikiem oraz 
uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Sierpcu. 

Delegacje Miasta Sierpca, Powiatu Sierpeckiego, sierpeckich 
szkół oraz przedstawiciele sierpeckich stowarzyszeń złożyły 
kwiaty i zapaliły znicze.

•	 SIeRPC 2.0 – ROZWIĄZanIa eCOSMaRt Z ZaKReSU ZaRZĄDZanIa MIaSteM

Gmina Miasto Sierpc otrzymała prawie 2 000 000,00 zł do-
finansowania na realizację projektu pn.: „Sierpc 2.0 – Rozwią-
zania EcoSmart z  zakresu zarządzania miastem”. Projekt dofi-
nansowany jest ze środków Funduszu Spójności, w  ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Tech-
niczna 2014-2020 (POPT 2014-2020) oraz 
z budżetu państwa. Dofinansowanie po-
chodzi z ogłoszonego przez Ministerstwo 
Inwestycji i  Rozwoju w  2017 roku pilota-
żowego konkursu „HUMAN SMART CITIES 
Inteligentne Miasta współtworzone przez 
mieszkańców”. 

Głównym celem konkursu było przy-
gotowanie, opracowanie, jak i wdrożenie 
inteligentnych rozwiązań w  zakresie za-
rządzania miastem, stworzenie przestrzeni przyjaznej do życia, 
za którą współodpowiedzialność ponosiliby także mieszkańcy, 

poprzez aktywny udział w zarządzaniu i współdecydowaniu. 
W ramach realizacji zadania Gmina Miasto Sierpc planuje:
wdrożenie inteligentnych rozwiązań polegających na wy-

mianie oświetlenia ulicznego na LED, pozwalających znacząco 
ograniczyć koszty energii elektrycznej; 
wykonanie innowacyjnych w skali ogólno-
krajowej rozwiązań, w postaci ultradźwię-
kowych czujników wypełnienia kontene-
rów na śmieci, urządzenia docelowo będą 
montowane do istniejących kontenerów; 
przeprowadzenie działań edukacyjnych 
dla mieszkańców, dzieci i młodzieży, pra-
cowników JST, podległych jednostek 
oraz zarządców osiedli, mających na celu 
zwiększenie świadomości ekologicznej.

Okres realizacji projektu: II kwartał 2019 roku do II kwartału 
2021 roku.
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spotkania zaszczycił swoją obecnością również Burmistrz Zakro-
czymia Artur Ciecierski.

W specjalnie przygotowanej na tę okazję prezentacji multi-
medialnej, wyświetlanej na ekranie kinowym, Burmistrz zapre-
zentował czteroletnie dokonania sierpeckiego samorządu oraz 
przedstawił plany na rok bieżący. Niewątpliwe największym 
przedsięwzięciem samorządu miejskiego, w  2018 roku, jest 
przebudowa sierpec-
kiego stadionu. Na ten 
cel pozyskane zostały 
fundusze ze środków 
Ministerstwa Sportu. 
Kolejne środki zostały 
pozyskane na urucho-
mienie projektu „Ak-
tywny Rodzic. Pozwo-
liły one na rozpoczęcie 
prac modernizacyj-
nych i  dostosowanie 
pomieszczeń usytu-
owanych na parterze 
budynku przy ul. Armii 
Krajowej 1A, w  celu 
utworzenia pierwsze-
go w Sierpcu żłobka. 

Zgromadzeni goście 
mieli możliwość zapoznania się także z  wynikami finansowy-
mi Miasta, które bardzo dobrze rokują. Majątek miasta w ciągu 
ostatnich pięciu lat wzrósł dwukrotnie, a zadłużenie zmniejszyło 
się o ponad 2 mln złotych. 

Na spotkaniu zostali zaprezentowani również inwestorzy, 
którzy planują rozpocząć działalność na terenie naszego miasta. 
Firma JP Development, która jest obecnym właścicielem terenu 

dworca PKS oraz DINO Polska, która zamierza stworzyć w Sierp-
cu Centrum Logistyczne sieci sklepów DINO. 

Zebrani mogli także obejrzeć filmik promocyjny będący pod-
sumowaniem III Kasztelańskiego Festiwalu Smaków.

Oprócz Burmistrza i  Przewodniczącego okolicznościowe 
przemówienia wygłosili: Pan Adam Orliński – wiceprzewodni-
czący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przewodniczący 

Komisji Budżetu i  Fi-
nansów oraz wiceprze-
wodniczący Komisji 
Prawa, Samorządu, 
Bezpieczeństwa i  Po-
rządku Publicznego 
oraz Pan Mariusz Tural-
ski – Starosta Sierpecki. 

Oprawę artystyczną 
spotkania przygoto-
wali Julia Mikołajczyk, 
Anna Cyl, Katarzyna 
Moskal oraz zespół 
w  składzie: Marcin Ko-
walczyk, Laura Szew-
czyk, Andrzej Wojcie-
chowski, Artur Lewan-
dowski.

Ogromnie dziękujemy wszystkim zgromadzonym i  osobom 
odpowiedzialnym za organizację Spotkania Noworocznego.

(Prezentację podsumowującą pracę samorządu miejskiego
mogą zobaczyć Państwo na stronie internetowej

Urzędu Miejskiego – www.sierpc.pl.)
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centruM kultury i sztuki w sierPcu

31.12.2019 KOnCeRt SYLWeStROWY 
Narodowa Orkiestra Filharmonii 

Lwowskiej zabrała publiczność w podróż do 
romantycznego i  roztańczonego Wiednia, 
gdzie rozbrzmiewały najpiękniejsze arie 
operetkowe. Ta niezwykła gala wzbogacona 
była wirtuozerskim tańcem par tanecznych, 
barwnymi kreacjami i bogatą choreografią. 
Zabrzmiały największe przeboje Króla 
walca Johanna Straussa. Koncert swoim 
charakterem nawiązał do wiedeńskiej 
tradycji wielkich gali noworocznych 
koncertów, odbywających się w  Wiedniu 
i Nowym Jorku.

7.12.2018 MIKOŁaJKI MIeJSKIe - OZDOBa CHOInKOWa 
Centrum Kultury i  Sztuki wraz z  Burmistrzem i  Radą Miasta 

Sierpc zaprosili dzieci z  rodzinami do wspólnej zabawy. 
Współorganizatorami było także Gimnazjum Miejskie oraz 
Zarząd Osiedla nr.1. Od rana dzieci oglądały animowane 
filmy, a  po południu uczestniczyły w  korowodzie z  Mikołajem. 
Najmłodsza publiczność uczestniczyła w  koncercie - podróży 

20.12. 2018 KOnCeRt KOLĘD
I PaStORaŁeK 

„Wiara czyni cuda.” tymi słowami rozpo-
czął się koncert kolęd i  pastorałek, na któ-
ry zaprosiła KASZTELANKA, wokaliści, chór 
SUWT, zespół FERMATKA, zespół młodzieżo-
wy i NIGDY NIE MÓW NIGDY. Każda grupa 
zaśpiewała znane i nowe kolędy, pastorałki. 
Na scenie znajdowało się ponad 70 osób. Na 
zakończenie wspólnie wykonały tytułowa 
pastorałkę Hej kolęda, kolęda.

Wydarzenia kulturalne w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu (XII,I,II)

ze Stworem Głodomorem. Pośród znanych i lubianych postaci, 
pojawili się bałwanek Olaf, Księżniczka Elza, leśne skrzaty 
oraz Pani Zima i  Święty Mikołaj. Po koncercie przyszła pora 
na Grę Miejską. Tego dnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego na Ozdobę Choinkową. Do konkursu zgłosiło się 
140 uczestników. Jury nagrodziło 21 osób i  przyznało jedną 
specjalną nagrodę.



Nasz Sierpc

12

WYDARZENIA KULTURALNO-SPOŁECZNE

13 StYCZnIa 2019 WOŚP 
 Kolejny raz Sierpc uczestniczył 

w zbiórce pieniędzy dla WOŚP. Pod-
czas finału Sztabowi mieszczącemu 
się w  CKiSz w  Sierpcu udało się ze-
brać kwotę 57782,02 zł. Mieszkańcy 
Sierpca mogli podziwiać występy 
dzieci i  młodzieży oraz osób star-
szych z  zaprzyjaźnionych instytucji, 
zespołów muzycznych na małej sce-
nie teatralnej. Ogromne podzięko-
wania należą się wolontariuszom, 
którzy cały dzień chodzili i  zbierali 
pieniądze na słuszny cel.

18.02. PODWIeCZOReK Z MaGDaLenĄ 
ZaWaDZKĄ 

 Znana i popularna aktorka, zawitała do Sierpca aby 
opowiedzieć  publiczności o swojej karierze aktorskiej. 
Magdalena Zawadzka   zagrała wiele filmowych i 
teatralnych ról, opowiedziała o swojej pasji do pisania 
i zachęciła do przeczytania swoich książek.

18 StYCZnIa  nOWOROCZnY WIeCZóR teatRaLnY 
 W piątkowy wieczór zagrały dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne: 

‘Ładne Kwiatki’ zaprezentowały spektakl pt. „Grube sprawki pewnej kaczki”, 
grupa Tik-Tak opowiedziała o przygodach Dinozaura Marvina, Pingwiny 
zagrały spektakl „Szafa”, a Złodzieje Oklasków wystąpili w przedstawieniu 
pt. „Wariaci”. Bilety na Wieczór wyprzedały się prawie w 100%, a całkowity 
dochód jest przeznaczony na zakup strojów i rekwizytów dla grup.

28.01-1.02. aKCJIa ZIMa 
W MIeŚCIe 2019 

 W  ramach zajęć w  okresie ferii 
zimowych dzieci uczestniczyły 
w zajęciach wokalnych, teatralnych, 
ruchowo-tanecznych i plastycznych. 
Uczestnicy wykonali kukiełki do 
zabaw teatralnych, lampiony 
z  zimowymi krajobrazami, a  także 
maski teatralne. W  zajęciach 
uczestniczyło 24 dzieci w  wieku 
6-12 lat. 28 i  29 stycznia odbyły się 
warsztaty tańca ludowego. Tematem 
warsztatów był folklor górali Beskidu 
śląskiego. Uczestnikami warsztatów 
były głównie dzieci i  młodzież 
KASZTELANKI.
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Ostatnie dni 2018 roku były w Bibliotece czasem wytężonej 
pracy. Gościliśmy pana Wojciecha Jagielskiego – dziennikarza, 
reportera i  byłego korespondenta wojennego, który zdobył 
uznanie swoimi relacjami z  podróży do najbardziej zapalnych 
punktów naszego globu tj. Afganistan, Czeczenia i  Uganda. 
Młodzież z  sierpeckich szkół spotkała się z  Krzysztofem Piersą 
– autorem książek, dziennikarzem, terapeutą, pasjonatom gier 
komputerowych. Opierając się na literaturze działacza ochro-
ny przyrody – Adama Wajraka, otworzyliśmy ptasią stołówkę. 
Uczniowie poznawszy zwyczaje ptaków, rozwiesili na drzewach 
karmniki zaopatrzone w różne ziarna. Święta Bożego Narodze-
nia były inspiracją do zajęć w bibliotecznej Pracowni świętego 
Mikołaja, a miłym zakończeniem roku było spotkanie, w czasie 
którego Dyrektor MBP wręczyła nagrody książkowe i inne upo-
minki najlepszym czytelnikom 2018 r. 

wieŚci z Miejskiej BiBlioteki PuBlicznej w sierPcu
Z nadejściem 2019 roku umieściliśmy w holu MBP ekspozy-

cję pod tytułem “Gustaw Herling-Grudziński oraz inni polscy 
pisarze w  armii generała Władysława Andersa”, włączając się 
w obchody Roku Generała Andersa ustanowionego przez Radę 
Miasta Sierpca oraz Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego usta-
nowionego przez Sejm. Młodzi adepci sztuki chętnie uczestni-
czyli w  spotkaniach z  Wojciechem Witkowskim, pod którego 
kierunkiem poznali zasady rysunku perspektywicznego i wyko-
nali piękne zimowe pejzaże. Odbyło się także otwarcie wystawy 
zdjęć z  runmageddonów, czyli ekstremalnie trudnych biegów, 
w  których bierze udział Dorota Gadzińska, uczennica ZS nr 2 
w  Sierpcu. Zbiór zdobytych sportowych trofeów można obej-
rzeć do końca marca. 
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W ramach akcji ,,Zima w  Mieście 2019’’ Pracownia 
Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc wspólnie z  Filią nr 
2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przygotowali dla dzieci 
zabawę-grę edukacyjną z  nagrodami ,,Kalambury’’ i  ,,Koło 
fortuny’’, wyświetlenie filmu animowanego o  tematyce 
historycznej i  niepodległościowej. W  zajęciach uczestniczyły 
dzieci w  wieku od sześciu do czternastu lat. W  pierwszym 
tygodniu ferii w  godzinach od 11:00-14:00 w  Filii nr 2 
Dyrektor PDDMS Michał Weber i  Adrian Gawryś przywitali 
licznie zgromadzonych uczestników. Na początku zajęć dzieci 
z dużym zaciekawieniem obejrzały film animowany o tematyce 
historycznej i  niepodległościowej. Kolejnym punktem zajęć 
było przeprowadzenie gry z  nagrodami. Celem zajęć była 

Pracownia DokuMentacji DziejÓw Miasta sierPca
edukacja połączona z  formą zabawy i  rozrywki, rozwijanie 
u  dzieci zdolności logicznego myślenia, wygrywania, 
przegrywania. W  ten sposób dzieci mogły spędzić wolny 
czas w sposób przyjemny i pożyteczny. Każdy uczestnik zajęć 
otrzymał pamiątkowy dyplom, a  najlepsi nagrody rzeczowe. 
Z  tej formy spędzenia wolnego czasu skorzystało 31 dzieci. 
Wizyta w  Bibliotece dała możliwość wykonania licznych prac 
plastycznych i  manualnych. Osoby nagrodzone: Kędzierska 
Maria, Gumińska Julia, Szymon Grudzień, Natalia Pstrągowska, 
Antonina Ciarcińska, Wiktoria Zasadowska. Fundatorami 
nagród byli: Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc 
i  Urząd Miejski w  Sierpcu. Udział we wszystkich zajęciach był 
bezpłatny.

W styczniu Biblioteka rozbrzmiewała karnawa-
łową muzyką, we współpracy z Państwową Szkołą 
Muzyczną w Sierpcu młodzi goście mieli przyjem-
ność uczestniczyć w kolejnym już poranku literac-
ko-muzycznym. 

Przełom stycznia i lutego minął pod znakiem fe-
rii zimowych. Wykorzystując nowopoznane tech-
niki tj. mix media, quilling, puchnącą farbę, dzieci 
wykonały prace plastyczne. Nie zabrakło zabaw 
ruchowych i  gier planszowych. Dzień zakocha-
nych był doskonałą okazją, aby przybliżyć historię 
św. Walentego i wykonać kartki walentynkowe, zaś 
z  okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczy-
stego uczniowie poznali historię naszego języka 
i  podjęli próbę „połamania” języka na łamańcach 
typu „Suchą szosą szła szczypawka, susząc sobie 
szczypce”.

Warto przypomnieć, iż w grudniu w Filii nr 2 od-
było się uroczyste otwarcie Klubu Senior+ , który 
powstał z  myślą o  osobach powyżej 60 roku ży-
cia, chcących aktywnie i  twórczo spędzać razem 
czas. Odbywają się w  nim zajęcia komputerowe, 
warsztaty plastyczne, gry towarzyskie, spotkania 
ze specjalistami, planowane są m.in. podwieczorki 
melomana. 

Serdecznie zapraszamy.
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Miejski oŚroDek sPortu i rekreacji w sierPcu
MIKOŁaJKOWY tURnIeJ HaLOWeJ PIŁKI nOŻneJ

W  niedzielę (9 grudnia) został przeprowadzony „Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej”. Impreza odbyła się z  inicjatywy 
Burmistrza i Rady Miejskiej Sierpca, Zarządu Osiedla Nr 3, SP Nr 2 oraz MOSiR Sierpc. W turnieju wzięli udział uczniowie sierpeckich 
szkół podstawowych podzieleni na cztery kategorie wiekowe. Osiągnięty został najważniejszy cel imprezy tj. aktywne spędzenie 
wolnego czasu, wspólna zabawa na boisku i  uśmiech na twarzy wszystkich uczestników. MOSiR szczególne  podziękowania za 
pomoc w przeprowadzeniu kieruję do Mariusza Czajkowskiego (reprezentującego Zarząd Osiedla Nr 3).
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06.02.2019 MIeJSKa LIGa HaLOWeJ PIŁKI nOŻneJ

Do rozgrywek przystąpiło 7 drużyn: obrońca tytułu PZU Sierpc, PHU AdA Sierpc, KPP Sierpc, Pozytywka/Oaza Sierpc oraz 3 
beniaminków w  lidze: Leonium Sierpc, MC Donald’s Sierpc i  Gold Drop Sierpc. Sytuacja po dwóch kolejkach w  Miejskiej Lidze 
Halowej Piłki Nożnej:

26.01.2019 DISCO 
LODOWISKO

Dzieci bawią się w  dwóch 
turach, pierwsze wejście 
o  16.00, a  drugie o  17.00. 
Animacje na lodowisku 
poprowadzi Justyna Adamska. 
Wejście dla dzieci bezpłatne, 
wypożyczenie łyżew 2 zł. 
Oprawą muzyczną i  świetlną 
zajmie się DJ KAROL  Karol 
Carlg Gołębiewski. Pyszne 
nagrody w  konkursach 
dla dzieci ufunduje  Żar-
Łok Foodtruck  (również 
możliwość zakupu jedzonka 
na miejscu). Jeśli pogoda 
pozwoli, zapraszamy później 
całe rodziny do tańca 
i  zabawy z  dj-em (opłata 
według cennika lodowiska) 
Wejścia o godz. 16.00 i 17.00 
przeznaczone zostają 
wyłącznie dla dzieci.
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Miejskie PrzeDszkole nr 1
nOWInKI Ze SŁOneCZneJ JeDYnKI

Przedszkolaki ze Słonecznej Jedyneczki 
rozpoczęły rok 2019 od pomocy innym Od 27 
lat każdego roku gra WOŚP.

W  tegorocznym finale, który odbył się 
w  niedzielę 13.01, wzięły udział dzieci 
z  naszego przedszkola. Tańczyły i  śpiewały 
z  ogromnym zaangażowaniem, a  ich występ 
został nagrodzony gromkimi brawami.Jednak 
tego dnia nie oklaski były najważniejsze, a fakt, 
że poprzez występ mogły wesprzeć WOŚP.

Nasze Śnieżynki wzięły udział w Sierpeckim 
Kolędowaniu śpiewając kolędę Do stajenki 
poruszyły całą widownię Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i  słodkie 
upominki. Uroczystość związana ze Świętem 
Babci i  Dziadka odbyła się w  dniach 18-
22 01 To dobra okazja by dziękować za 
cierpliwość,opiekę i  czas jaki poświęcają 
swoim wnuczętom. Dzieci bardzo szczerze 
wyraziły swoje przywiązanie i  szacunek 
prezentując wiersze, piosenki i  tańce. Na 
twarzach gości można było zaobserwować 
uśmiech, radość, łzy szczęścia. Wspaniała 
atmosfera która towarzyszyła spotkaniu była 
okazją do umocnienia więzi rodzinnej.

Bal karnawałowy to dzień niezwykły 
i  wyczekiwany Dostarcza wielu przeżyć tak 
też było u  nas w  dniu 24.01. odbył się Bal 
pod hasłem W  krainie śniegu. Tego dnia 
już od rana w  przedszkolu pojawiały się 
kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za 

bohaterów znanych bajek. Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia 
balu wodzireja pana Wiesia. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze 
swoimi paniami w  zabawach i  konkursach. Ogromną niespodzianką był gość 
z Psiego patrolu uwielbiany Marshall który tańczył z dziećmi i pozował do zdjęć. 
W  przerwie między tańcami przedszkolaki posilały się słodkościami. Niestety 
na kolejne karnawałowe szaleństwo musimy czekać aż do przyszłego roku. 
Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w  przygotowanie pięknych balowych 
strojów.

14.02. dzieci świętowały Walentynki, przedszkole tonęło w  czerwieni dla 
zakochanych. Zajęcia tego dnia były odzwierciedleniem takich pojęć jak: 
szczęście, miłość, przyjaźń. To był naprawdę „dzień zakochanych”.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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Miejskie PrzeDszkole nr 2
WIeŚCI Z BaJeCZneJ DWóJeCZKI

 ,,Mikołajki takie małe święto z  bajki”- 6 
grudnia zawitał do każdej grupy wiekowej 
,,Wesoły staruszek”– Mikołaj. Dzieci przywitały 
gościa piosenką i  tańcem, co zostało 
nagrodzone słodkimi niespodziankami 
ufundowanymi przez Radę Rodziców. Mikołaj 
zachęcał dzieci do napisania listów, aby 
spełnić marzenia.

,,Cud Betlejemskiej nocy”- 12 grudnia 
przedszkolaki z  grupy 6 latków pod 
kierunkiem P. M. Lędzion i P. E. Zdziemborskiej 
zaprezentowały Jasełka Bożonarodzeniowe 
dla nauczycieli powiatu sierpeckiego 
pokazane w oddziale ZNP w Sierpcu. 18.12.18 
r. w  przedszkolu odbyła się niecodzienna 
uroczystość – spotkanie wigilijne dla 
pracowników, emerytów, rodziców 
i  przedstawicieli organu prowadzącego 
przedszkole. Dziecięca interpretacja narodzin 
Jezusa, magiczne kolędy oraz życzenia złożone 
przez P. Dyrektor, pozwoliły wszystkim poczuć 
atmosferę zbliżających się świąt. 

 Dzień Babci i Dziadka obchodzony był nie 
tylko w przedszkolu. Dzieci z grupy 4-latków 
pod kierunkiem P. M. Więckowskiej i  we 
współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku 
przedstawiły w CKiSzu program artystyczny pt. 
,,Najmłodsi dla Seniorów”. Wnuczęta wyraziły 
swoją miłość i  wdzięczność do ukochanych 
osób. Mali artyści z przejęciem odtwarzali role, 
goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa. 

Niejednej babci i  dziadkowi zakręciła się łza w  oku. Pełne radości i  uśmiechu 
twarze zaproszonych gości pokazały nam, jak ważne są takie spotkania. 

 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - 21.02.2019 r. obchodziliśmy 
w  przedszkolu Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. P.E. Zdziemborska 
w  grupie 3-4-latków zorganizowała dzień, w  którym główną rolę odgrywały: 
„mowa i słowa”. Dzieci aktywnie włączały się w różnorodne zabawy, rozwiązywały 
zagadki słowne, gimnastykowały buzię i  język, wspólnie recytowały fragmenty 
utworów J. Brzechwy i  J. Tuwima, wypowiadały trudne ,,łamacze językowe”. 
Wyzwaniem był udział w inscenizacji wiersza J. Tuwima pt. ”Rzepka”. 

 E. Zdziemborska, Nauczycielka MP 2 w Sierpcu
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Miejskie PrzeDszkole nr 4
CIeKaWe WIeŚCI Z MIeJSKIeGO 

PRZeDSZKOLa nR 4
IM. CZeRWOneGO KaPtURKa

Wiemy wszyscy doskonale, iż podstawową 
formą aktywności dziecka w przedszkolu jest 
zabawa oraz inne formy działania związane 
z  nauką i  pracą. Jako aktorzy wykazały 
się nasze dzieci podczas uroczystych 
Jasełek, z  udziałem zaproszonych gości, 
Burmistrza Miasta J. Perzyńskiego i rodziców. 
Przedszkolaki w  specjalnie przygotowanych 
kostiumach oraz w  scenografii nawiązującej 
do Betlejem przedstawiły sceny narodzin 
Jezusa Chrystusa. Inscenizacja przeplatana 
była kolędami i  pastorałkami. Kolejny raz 
okazało się, że takie wspólne spotkania, 
zbliżają ludzi, a dzieciom pokazują jak ważna 
jest tradycja Świąt Bożego Narodzenia, jak 
bardzo rodzinne jest to święto.

Babcie i  dziadkowie zajmują szczególne 
miejsce w  sercach małego dziecka i  są 
bardzo ważnymi osobami w  jego życiu. 
Dlatego Dzień Babci Dziadka obchodzimy 
w  naszym przedszkolu bardzo uroczyście. 
Dzieci przygotowały specjalny program 
artystyczny; recytowały wiersze, śpiewały 
piosenki i  tańczyły wyrażając swoją miłość 
i  wdzięczność do ukochanych osób. Mali 

artyści z przeżyciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem 
odbierali miłe słowa kierowane pod ich adresem. Niejednej babci i  dziadkowi 
zakręciła się łza w oku, goście otrzymali upominki i zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek.
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„WOLOntaRIat I nIe tYLKO”
Szkolny Klub Wolontariatu “Jeden drugiemu”, przygotowu-

jąc paczki dla dzieci, wywołał uśmiech 
na twarzach podopiecznych 
ZOLL w  Kraszewie, Gostyni-
nie, Szczutowie i Brodnicy. 

Wolontariusze włączyli 
się w  ogólnopolską akcję 
budowy hospicjum dla 
dzieci, a  także wzięli udział 
w  Świątecznej Akcji „Paczka” 
– Pomoc Polakom na Kresach. 

szkoŁa PoDstawowa nr 2

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką 
i  zabawą gdzie ważnym elementem tego okresu 
są bale karnawałowe. Bal karnawałowy to dla 
przedszkolaków dzień niezwykły, często wyczekiwany 
przez wiele tygodni, mają wtedy okazję przeistoczyć się 
w  bohaterów różnych postaci bajkowych. Wystrój sali 
i muzyka zachęcały wszystkich do wesołej zabawy, dzieci 
chętnie uczestniczyły w  przygotowanych konkursach. 
Wspólna zabawa przyniosła wiele pozytywnych emocji.

Braliśmy czynny udział w  akcjach charytatywnych: 
graliśmy z  WOŚP oraz w  akcji „Góra Grosza”. Gromada 
zuchowa „Leśne Jagódki” reprezentowała przedszkole 
w sierpeckim kolędowaniu.

Zbliża się wiosna, czas spacerów, wycieczek, a  tym 
samym nowej energii, która będzie mobilizować nasze 
przedszkolaki do wesołych zabaw, pracy i nauki.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna MP4
im. Czerwonego Kapturka



21

Nasz Sierpc EDUKACJA

Podczas gali „VII Sierpeckiego Dnia Wolontariatu 2018” tytuł 
Super Wolontariusza otrzymała uczennica klasy VIIIb Dominika 
Strześniewska.

W grudniu odbyło się zakończenie Orlen Handball Mini Ligi 
w Płocku. Po rozegraniu 10 meczy nasza szkoła zdobyła wysokie 
III miejsce.

W  finałach powiatowych w  badmintonie dziewcząt 
i  chłopców, naszą szkołę reprezentowały cztery zespoły. 
Dziewczęta w kategorii młodzieży uzyskały awans na zawody 
między powiatowe w Płocku. 

Do najważniejszych tradycji karnawałowych należą zabawy 
i  bale. By tradycji stało się zadość, 25 stycznia odbył się 
karnawałowy bal dla uczniów klas 0-III.

26 stycznia witaliśmy maluszki na Dniu Otwartym. 
Mieliśmy przyjemność gościć przyszłych pierwszoklasistów, 

przedszkolaków oraz ich rodziców. Kolorowy Miś Uszatek na 
powitanie wręczał słodkości.

W lutym odbyły się apele pod hasłem „Hejt! Mowa Nienawiści”. 
Pierwszego dnia spotkanie nt.„ Przestrzeganie prawa to 
obowiązek każdego, także ucznia – różne oblicza przemocy” 
poprowadziła sędzia rodzinny SR w Sierpcu. Następnego dnia 
odbyło się spotkanie nt. „Konsekwencje mowy nienawiści we 
wszystkich aspektach – Cyberprzemoc” z pracownikami Policji. 

1 dh. im. Szarych Szeregów brała udział w  turniejadzie 
mikołajkowej dotyczącej rocznicy 100 – lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. W Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu 
RP odbyła się uroczysta gala. Szkoła otrzymała zaszczytne 
miano Szkoły Niepodległej. Naszą szkołę reprezentowała pani 
Agata Urbańska.
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szkoŁa PoDstawowa nr 3
WOLOntaRIat

Uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej Szkoły bardzo chętnie włączają się w liczne akcje charytatywne organizowane przez 
Szkolny Klub Wolontariatu „Pomocna dłoń”. Najważniejsze to: Szlachetna Paczka –pomocą objęliśmy Panią Janinę – przygotowaliśmy 
17 paczek; zbiórka żywności; „Trójka z pomocą dla 3-letniego Marcela” – na rehabilitację chłopca zebraliśmy 3.161, 50 zł. zbiórka 
maskotek dla Caritas. Kinga Skowrońska została Super Wolontariuszem, a Szkoła otrzymała certyfikat „Pomagamy innym! Szkoła 
promująca wolontariat.
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POŻeRaCZe KSIĄŻeK
W  ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa w  „Trójce” odbyło 
się spotkanie z literaturą. Miało ono formę 
konkursu.

ODKRYWaMY taLentY
14-15.02. odbyło się szkolne show 

„Odkrywamy Talenty” Przez dwa dni 
uczniowie zaprezentowali swoje talenty 
artystyczne – wokalne, taneczne, 
muzyczne. 

JeDnODnIOWa SZKOŁa
25.01. zaprosiliśmy do „Trójki” dzieci 

z  miejskich przedszkoli, aby uczestniczyli 
w  „Jednodniowej Szkole”. Przedszkolaki 
poczuły się w  tym dniu jak prawdziwi 
uczniowie.
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eRaSMUS+
Nasza szkoła została beneficjentem projektu w ramach Partnerstwa Współpracy Szkół programu Erasmus+, na realizację 

którego pozyskaliśmy grant w wysokości 24.351 Euro. Przed dwa lata współpracować będziemy z uczniami ze szkół z Włoch, 
Turcji, Rumunii, Francji (Martynika). Pierwsze wizyta odbyła się w dniach 18-22. 02. 2019 r. w Samsun( Turcja). Na kolejną uczniowie 
pojadą w maju br. do Włoch.
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SZKOŁa DIaLOGU
26 lutego 2019 roku w Teatrze 

Wielkim – Operze Narodowej 
w  Warszawie odbyła się Gala 
Szkoły Dialogu. Podsumowany 
został projekt edukacyjny, który 
ma na celu poszerzenie wiedzy 
uczniów o  kulturze żydowskiej. 
Uczniowie uczestniczyli od kwiet-
nia 2018 roku w  warsztatach 
Szkoły Dialogu, a  w  maju 2018 
roku zorganizowali wycieczkę do 
miejsc związanych z mniejszością 
żydowską. W  sierpniu Szkołę od-
wiedziły dwie rodziny żydowskie, 
które obecnie mieszkają w  USA 
i poszukują śladów swoich przod-
ków. Podczas uroczystej Gali, 
Szkoła otrzymała tytuł Szkoły Dia-
logu.
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z Życia GiMnazjuM MiejskieGo
SUKCeSY W KOnKURSaCH

Na początku roku odbyły się eliminacje rejonowe 
konkursów Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Do etapu wojewódzkiego  awansowali: z języka 
polskiego Małgorzata Jankowska (nauczyciel 
pani Dorota Cendrowska), z  historii Marcin 
Wojciechowski (nauczyciel pani Anna Kuncewicz), 
z geografii Marcin Wojciechowski (nauczyciel pani 
Elżbieta Jóźwiak).

Miło  nam poinformować, że Laura Szewczyk 
zakwalifikowała się do etapu centralnego 
konkursu wiedzy o Janie Pawle II pod patronatem 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz do etapu 
wojewódzkiego konkursu wiedzy biblijnej  
Heronymus. Uczennica przygotowuje się pod 
kierunkiem ks. Mateusza Stępki.

W  konkursie tematycznym „Losy żołnierza 
I  dzieje  oręża polskiego” Laura Szewczyk 
i  Marcin Wojciechowski awansowali do etapu 
wojewódzkiego. Uczniów przygotowuje  pani 
Anna Kuncewicz.

W  XI edycji powiatowego konkursu 
matematycznego pod hasłem „Matematyka jest 
drzwiami i  kluczem do nauki” organizowanym 
przez Liceum Ogólnokształcące w  Sierpcu 
gimnazjaliści wypadli rewelacyjnie. Pierwsze  
miejsce zajęła Amelia Nadratowska, drugie Kamil 
Sławiński, a  trzecie Marcin Wojciechowski. Zostali 
oni przygotowani przez panią Monikę Nowak.

Drużyna Gimnazjum Miejskiego w  Sierpcu 
okazała się najlepsza w  konkursie „LO Kadet – 
bieg po wiedzę” w  Liceum Ogólnokształcącym 
w Sierpcu.

WaRSZtatY PROFILaKtYCZne
Dla uczniów gimnazjum odbyły się  warsztaty 

profilaktyczne na temat „Czynniki chroniące przed 
używaniem narkotyków. Narkotyki, dopalacze, 
alkohol – nie ryzykuję”.  W  klasach poruszano 
tematykę przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy

tURnIeJaDa  KOPeRnIKaŃSKa
Podczas Turniejady Kopernikańskiej w  lutym 

uroczyście podsumowano Tydzień Patrona. 
Konkurs na gazetkę szkolną o Mikołaju Koperniku 
wygrała klasa 3c i 3f. Nagrodę główną w konkursie 
literackim „Od Kopernika do gwiazd” zdobyła 
Małgorzata Jankowska. Na zakończenie Turniejady 
Kopernikańskiej rozegrano mecz w piłkę  siatkową.

Zespół redakcyjny
Gimnazjum Miejskiego

w Sierpcu

EDUKACJA
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Pro memoria…

Z ogromnym żalem i  smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci Haliny Nasiłowskiej-Szałeckiej. Pionierki szkolnictwa 
specjalnego w  Sierpcu, cenionej malarki, która na trwałe 
odcisnęła swoją pracą i pasją ślad w historii Sierpca. Halina 
Nasiłowska – Szałecka to przykład osoby aktywnie działającej 
dla dobra drugiego człowieka. Swoim życiem i  postawą 
pokazywała, jak ważna jest druga osoba. Bardzo bliskie były 
jej sercu dzieci, które otaczała szczególną troską. W placówce, 
którą kierowała panowała dobroć, serdeczność i  rodzinna 
atmosfera. Każde dziecko będące pod jej opieką czuło się 
doceniane i kochane. 

Jedną z  wielu pasji Haliny Nasiłowskiej – Szałeckiej było 
malarstwo, któremu poświęciła się bezgranicznie po odejściu 
na zasłużoną emeryturę. Na swoich pracach uwieczniała 
portrety najbliższych osób, a także stworzyła wiele portretów 
znanych sierpczan. Uczestniczyła w  sierpeckich planerach 
plastycznych, a  swoje prace przekazywała wielokrotnie na 
cele charytatywne. 

Za swoją pracę pedagogiczną, działalność artystyczną 
i zaangażowanie w rozwój kultury została wyróżniona w 2007 
roku medalem „Zasłużony dla Miasta Sierpca”. 

śp. Halina Nasiłowska – Szałecka

Niech spoczywają w pokoju, a pamięć o Nich niech nie zaginie!!!

śp. Krzysztof Wiśniewski

Ze smutkiem przyjęliśmy również informację o  śmierci 
Krzysztofa Wiśniewskiego, który zapisał się na kartach historii 
miasta, jako radny II kadencji Rady Miejskiej Sierpca. W latach 
dziewięćdziesiątych pełnił również funkcję dyrektora Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Sierpcu. 

Był wieloletnim prezesem Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków Zarządu Powiatowego w  Sierpcu, człowiekiem 
otwartym na sprawy ludzi, interesujący się ich życiem 
i troskami, chętny do pomocy i skuteczny w jej świadczeniu.
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Halina Nasiłowska primo voto Szałecka, urodzona 12 grud-
nia 1929 r. we wsi Milanów, województwo lubuskie, wychowała 
się w domu rodzinnym. 

Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w  Ciechanowie 
podjęła pracę nauczycielki we wsi Gradzanowo (1950 rok) i tam 
społecznie z młodzieżą przygotowywała przedstawienia ama-
torskiego teatru, a dochód, wprawdzie niewielki, przeznaczany 
był na nowa szkołę w Gradzanowie. 

W  następnych latach pracowała w  Powiatowym Oddziale 
Kultury w Sierpcu.

Od 1962 do 1968 roku kierowała Szkołą Podstawową w Dre-
glinie i społecznie zajmowała się pracą kulturalną w środowisku 
wiejskim ( Uniwersytet Ludowy, zabawy dla młodzieży, półkolo-
nie letnie).

W  1968 roku Inspektorat Szkolny 
w Sierpcu powierzył jej zorganizowa-
nie i  uruchomienie nowej placówki 
oświatowej w  Sierpcu – Szkoły Spe-
cjalnej dla dzieci o  obniżonej spraw-
ności umysłowej. Dzieci te, rekrutują-
ce się ze szkół sierpeckich, sprawiały 
duże trudności wychowawcze. Już 
rok później Kuratorium Oświaty Wo-
jewództwa Warszawskiego powierzy-
ło Halinie Nasiłowskiej (wtedy Szałec-
kiej) organizację od podstaw nowej 
placówki oświatowej – Zakładu Wy-
chowawczego, tj. Szkoły Specjalnej 
z internatem w budynku przy dawnej 
ulicy Świerczewskiego 1 ( dzisiaj ul. 
Armii Krajowej). Przez kilka miesięcy 
p. Szałecka zwoziła materiały budow-
lane do remontu budynku, sprzęt 
niezbędny do wyposażenia internatu 
( łóżka, pościel, szafy) oraz wyposa-
żenie szkoły w  podstawowe meble, 
sprzęt i  pomoce naukowe, aby dzie-
ci mogły żyć i  uczyć się w  godnych 
warunkach. W tym czasie „normlanie 
funkcjonowała szkoła, również kiero-
wana przez p. Szałecką. Swoją pasją 
zarażała innych i  wkrótce stworzyła 
zespół ludzi, których łączył jeden cel: 
podniesienie jakości życia dzieci o ob-
niżonej sprawności umysłowej. Praca 
w internacie i szkole z dziećmi trudny-
mi wychowawczo i upośledzonymi, była bardzo wyczerpująca 
i  wymagała od nauczycieli i  kierownictwa nie tylko wielkich 
umiejętności pedagogicznych, ale i  nowych studiów i  kwalifi-
kacji. Dla dobra podopiecznych p. Halina Szałecka stale podno-
siła swoje kwalifikacje zawodowe. Traktując szkołę jako jeden 
żywy organizm, umożliwiała nauczycielom stałe dokształcanie, 
co dopiero dziś jest normą. 

Szczególną troską, a  nawet prawną opieką, otaczała dzieci 
osierocone, mieszkające w internacie ( Henio Bartosik, Krzysio 
Pawłowski, Stefan odrzucony przez rodzinę, która go adopto-
wała). Kilkoro dzieci z Sierpca, z bardzo dramatycznych warun-
ków domowych, umieściła w internacie. Niczym matka opieko-
wała się swoimi podopiecznymi. Dla nich, przez 8 lat, pełniła 
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obowiązki kuratora dla nieletnich z ramienia Sadu Rejonowego 
w Płocku, Wydział Rodzinny. Przez cały ten czas pod jej kuratelą 
było 10 rodzin z Sierpca. 

Dzięki swej charyzmie, w latach 1983 – 1988 społecznie peł-
niła funkcję Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sierp-
cu. I znów tam, gdzie pojawiła się p. Szałecka, życie kulturalne 
rozkwitło. Dbała zarówno o nauczycieli, jak i emerytów. Organi-
zowała wiele imprez i zajęć kulturalno – rozrywkowych: zaba-
wy, zawody sportowe, konkursy zespołów artystycznych, chór 
nauczycieli emerytów, który koncertował nawet w innych mia-
stach. 

Halina Szałecka – Nasiłowska podnosiła swoje kwalifikacje 
nauczyciela w  różnych działach i  przedmiotach, co zajęło jej 
9 lat studiów zaocznych. Organizacja i  prowadzenie zakładu 

wychowawczego pochłonęło wiele 
jej energii i  stało się swoistą misją 
życiową. 

Po przejściu na emeryturę w 1985 
roku, jako amatorka zajęła się malar-
stwem sztalugowym i miała dwie wy-
stawy indywidualne w Domu Kultury 
w Sierpcu. 

Przez następne 18 lat mieszkała 
w  swojej wsi rodzinnej i  tam (jako 
wdowa) zawarła związek małżeń-
ski ze Stanisławem Nasiłowskim. 
Społecznie prowadziła klub seniora 
i  dwie kadencje była radną Gminnej 
Rady w Milanowie. 

Po powrocie do Sierpca (2005 
rok), jako amatorka powróciła do 
malarstwa sztalugowego. W  ostat-
nim czasie uczestniczyła w  plene-
rach i  wystawach zbiorowych Domu 
Kultury w Sierpcu. Z miłości do życia 
i  ludzi nigdy nie odmawiała pomo-
cy, na cele dobroczynne przekazała 
nieodpłatnie obrazy olejne: na Festi-
wal Szkół Muzycznych w  Sierpcu, na 
aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, na aukcję na rzecz chorego 
chłopca. 

Halina Nasiłowska to przykład oso-
by zdolnej do poświęceń i aktywnych 
działań dla dobra drugiego człowie-
ka. Całym swoim życiem pokazuje, ze 

sprawy ludzi, w otoczeniu których żyje, nie pozostają dla niej 
obojętne. Szczególną troską otoczyła sierpeckie dzieci, o czym 
stanowi fakt zorganizowania Szkoły Specjalnej w Sierpcu oraz 
wspieranie w dalszym ciągu życia kulturowego miasta Sierpca. 

W  2007 roku została wyróżniona medalem „ Zasłużona dla 
Miasta Sierpca”, co stanowiło dowód uznania za niewątpliwy 
wkład w rozwój kultury i oświaty miasta. 

Za swą pracę zawodową i  społeczną została odznaczona: 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985 rok); 
Złotym Krzyżem Zasługi (1975 rok); Złotym Medalem za 
Zasługi dla Pożarnictwa (2001 rok); Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej. 

Kazimierz Czermiński

PRO MEMORIA...
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•	 1 XII 2018: W świetlicy spółdzielni mieszkaniowej odbył się Mi-

kołajkowy Turniej Szachowy. Organizatorzy: Mazowieckie TKKF 

w Warszawie, Ognisko TKKF „Kubuś”, Rada Powiatowa LZS i Spół-

dzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sierpcu.

•	 1 XII 2018: W  Centrum Kultury i  Sztuki wystawiano 

przedstawienie „Przygoda z  Ogrodnikiem” w  reżyserii 

i tłumaczeniu Mirosława Połatyńskiego. 

•	 1 XII 2018: Piłkarze ręczni MKS „Mazur” Sierpc wygrali mecz na 

wyjeździe z drużyną MKS Sambor Tczew 28:22.

•	 04 XII 2018: W  Miejskiej Bibliotece Publicznej gościliśmy 

Wojciecha Jagielskiego – dziennikarza, reportażystę, pisarza, 

publicystę „Gazety Wyborczej”, Polskiej Agencji Prasowej oraz 

„Tygodnika Powszechnego”.

•	 05 XII 2018: W Centrum Kultury i Sztuki odbył się VII Sierpecki 

Dzień Wolontariatu 2018. 

•	 05 XII 2018: W trakcie II Sesji Rady Miejskiej Sierpca, radni zosta-

li zapoznani, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo oświatowe z „Informacją o stanie realizacji przez Miasto 

Sierpc zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018”.

•	 05 XII 2018: W  sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 

w Sierpcu odbył się ósma, ostatnia runda VIII edycji Amatorska 

Liga Badmintona Powiatu Sierpeckiego.

•	 06 - 07 XII 2018: Na parkingu przed Centrum Kultury i Sztuki 

realizowane były bezpłatne badania płuc.

•	 06 XII 2018: Na boisku sportowym przy Liceum 

Ogólnokształcącym odbyły się „Mikołajki na Osiedlu nr 7”. 

•	 06 XII 2018: Sierpeccy motocykliści z  klubu Szlif FG Sierpc 

przebrani w  mikołajkowe stroje pojawili się na ulicach 

naszego miasta.

•	 06 XII 2018: W  siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Warszawie Dyrektor 

Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o. o w Sierpcu Pan Paweł Pakieła 

podpisał aneks do umowy nr POIS.02.03.00-00-0139/16 

z  dnia 04.05.2017 r. o  dofinansowanie projektu pod nazwą 

„Rozbudowa i  przebudowa (modernizacja) oczyszczalni 

ścieków w Sierpcu” o wartości około 4 milionów złotych. 

•	 07 XII 2018: W  Miejskiej Bibliotece Publicznej gościliśmy 

Krzysztofa Piersę - dziennikarza, pisarza, youtubera. Autorskie 

spotkanie „Mogłem przegrać całe życie” dotyczyło głównie 

zagrożeń i marnotrawstwa czasu. 

•	 07 XII 2018: Odbyły się zorganizowane przez Burmistrza 

i  Radę Miejską Sierpca jubileuszowe X Sierpeckie Mikołajki. 

W  programie znalazły się m.in. korowód mikołajkowy do 

Centrum Kultury i  Sztuki, koncert „Stwora Głodomora”, 

wręczenie nagród w  tradycyjnym konkursie na ozdobę 

choinkową a także gra miejska, kąciki zabaw i inne atrakcje. 

•	 07 XII 2018: Na Krytej Pływalni w Sierpcu, odbyło się uroczyste 

podsumowanie projektu powszechnej nauki pływania 

„Umiem Pływać” 2018 r. realizowanego przez Klub Pływacki 

„Shark” Sierpc. W projekcie udział wzięło 400 dzieci.

•	 08 XII 2018: W Muzeum Wsi Mazowieckiej odbyło się otwarcie 

wystawy „Boże Narodzenie na Mazowszu”. Wysłuchać 

mogliśmy koncertu bożonarodzeniowego przygotowanego 

przez Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury 

w  Warszawie. Na scenie wystąpił zespół Strauss Ensemble 

pod dyrekcją Artura Jaronia.

•	 09 XII 2018: W  hali Szkoły Podstawowej nr 2 odbył się 

Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej dla dzieci szkół 

podstawowych przygotowany przez MOSiR. 

•	 10 XII 2018: W  Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się 

,,Poranek literacko-muzyczny’’ wprowadzający w świąteczny 

nastrój. Spotkanie uświetniły instrumentalistki z Państwowej 

Szkoły Muzycznej w Sierpcu.

•	 12 – 14 XII 2018: Przed Centrum Kultury i  Sztuki ustawiona 

była platforma z kinem w formacie 9D. 

•	 12 XII 2018: W  Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w  Sierpcu Konkurs na 

Najlepszego Czytelnika roku 2018.

•	 12 XII 2018: W  ratuszu Muzeum Wsi Mazowieckiej odbyło 

się spotkanie zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół 

Ziemi Sierpeckiej i  MWM. W  programie: prezentacja książki 

„Jesień Aksolotla” Jana Burakowskiego, wspomnienie sylwetki 

i twórczości autora w wykonaniu Magdaleny Staniszewskiej, 

omówienie i  recenzja dr Bogumiły Dumowskiej, 

przedstawienie najnowszych wydawnictw – pięć tomików 

wierszy Janusza Bernatowicza oraz książka Ryszarda Sutego 

„Gdy ostatni zgasi światło, niech zostanie po nas jasność”. 

•	 12 XII 2018: W  hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 

2 ruszyła długo wyczekiwana Miejska Liga Koszykówki pod 

patronatem Burmistrza Miasta Jarosława Perzyńskiego. 

•	 13 XII 2018: W sali wystawowej Miejskiej Biblioteki Publicznej 
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odbyła się konferencja naukowa ,,Zamek i  nie tylko... 

Archeologia miasta Sierpca - przeszłość i  przyszłość’’ na 

której dokonano podsumowania rezultatów wykopalisk 

prowadzonych w latach 2015-2018 w Sierpcu.

•	 14 – 16 XII 2018: W Centrum Kultury i Sztuki trwało cykliczne 

już wydarzenie zorganizowane przez Adriana Kowalskiego 

- 6. edycja Świątecznej Gali Sieci Szkół Tańca ART DANCE. 

Gościem specjalnym sobotniej gali była Iwona Pavlović.

•	 20 XII 2018: W  Centrum Kultury i  Sztuki odbyły się jasełka 

przygotowane przez Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa 

Leona Wetmańskiego w Sierpcu.

•	 20 XII 2018: W  Filii Biblioteki nr 2 przy ul. Narutowicza 

uroczyście otwarto „Klub SENIOR +”. Dokonali tego Dyrektor 

Miejskiej Biblioteki Publicznej Monika Stańczak, Burmistrz 

Miasta Sierpca Jarosław Perzyński oraz Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej Zbigniew Długokęcki. Działanie zostało 

współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody 

Mazowieckiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” 

na lata 2015-2020.

•	 20 XII 2018: W  Centrum Kultury i  Sztuki odbył się koncert 

kolęd i pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda, Hej Kolędy To Czas...” 

w wykonaniu grup artystycznych działających w placówce.

•	 31 XII 2018: W Centrum Kultury i Sztuki odbył się koncert „Noc 

Sylwestrowa”. 

•	 01 I  2019: Odbyło się Sportowe Powitanie Nowego Roku 

w lesie walerianowskim. Organizatorami inicjującej sportowy 

kalendarz imprezy byli Ognisko TKKF „Kubuś” i Klub Rowerowy 

„Dynamo”. Na leśny parking przybyli piechurzy, nordicowcy, 

biegacze i rowerzyści. Sportowy rok z nami rozpoczęło blisko 

40 osób.

•	 01 I  2019: Na boisku „orlik” rozegrano tradycyjny mecz 

pomiędzy juniorami a  oldboyami drużyny MKS Kasztelan 

Sierpc. Wynik: 6:6. 

•	 04 I 2019: W Centrum Kultury i Sztuki odbył się noworoczny 

koncert kolęd i  pastorałek w  wykonaniu: Natalii Zalewskiej 

i  Kingi Rutkowskiej z  Klubu Dowództwa Operacyjnego 

Rodzajów Sił Zbrojnych oraz zespołu „RIWIERA” z  Klubu 

Marynarki Wojennej. 

•	 06 I  2019: Po raz szósty ulicami Sierpca przeszedł Orszak 

Trzech Króli. 

•	 10 I 2019: Odbył się odbiór techniczny zadania „Budowa hali 

sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem 

z ul. Armii Krajowej ”.

•	 11 I 2019: W Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu odbyło 

się dzisiaj uroczyste pożegnanie młodszego inspektora 

Krzysztofa Witkowskiego. 

•	 13 I  2019: 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

pobił w Sierpcu kolejny rekord! Kwota zebrana to 57782.02 zł. 

•	 13 I  2019: Podczas mszy św. o  godz. 10.00 w  kościele 

klasztornym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 przedstawili 

Jasełka Bożonarodzeniowe.

•	 14 I 2019: Po wydarzeniach w Gdańsku odbyło się spotkanie 

przed siedzibą sierpeckiego sądu pod hasłem: „Stop 

nienawiści. Bądźmy razem, solidarni”.

•	 16 I 2019: W Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu odbyło się 

uroczyste rozstrzygnięcie etapu regionalnego XXXI edycji 

konkursu ogólnopolskiego „Mój las”, który organizowany 

jest przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa 

i Drzewnictwa oraz Ligę Ochrony Przyrody.

•	 18 I 2019: W Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyło się 

XXVIII Hufcowe Sierpeckie Kolędowanie

•	 18 I 2019: W Centrum Kultury i sztuki odbył się III Noworoczny 

Wieczór Teatralny w wykonaniu grup działających w placówce. 

•	 19 I  2019: W  Szkole Podstawowej nr 3 im. Ks. Jana 

Twardowskiego odbył się Dzień Otwarty. 

•	 19 I  2019: W  Centrum Kultury i  Sztuki odbyła się zabawa 

choinkowa dla dzieci przygotowana przez Caritas. 

•	 20 I 2019: Wokół jeziórek odbył się Marsz „Stop Przemocy”.

•	 22 I  2019: W  Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 

otwarcie wystawy „Sport to moje hobby”, poświęconej 

sukcesom Doroty Gadzińskiej, uczennicy Zespołu Szkół nr 2 

w Sierpcu.

•	 22 I  2019: W  Centrum Kultury i  Sztuki w  Sierpcu odbył się 

,,Koncert Zimowy’’ w  wykonaniu uczniów i  pedagogów 

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sierpcu.

•	 23 i 2019: Pod patronatem Burmistrza Miasta Sierpca Jarosława 

Perzyńskiego, odbył się finał Miejskiej Ligi Koszykówki. Walkę 

o  1 miejsce stoczyła drużyna Kasztelanka Sierpc vs Strefa 

Zero z wynikiem 64:28.

•	 25 I  2019: W  Szkole Podstawowej nr 3 miała miejsce akcja 

„Jednodniowa szkoła” przygotowana dla przedszkolaków. 

•	 26 I  2019: W  Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej 

odbył się Dzień Otwarty. 

•	 26 I  2019: Na sierpeckim lodowisku odbyło się „Disco 

Lodowisko” przygotowane przez Burmistrza i  Radę Miejską 

Sierpca, Lodowisko Miejskie oraz MOSiR Sierpc. 

•	 28 I 2019 – 08 II 2019: W Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w ramach akcji „Zima w Mieście” trwały zajęcia „Zimowe psoty 
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bajkowe”. Zajęcia dla dzieci współorganizowane były przez 

Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc w  ramach 

serii spotkań „Zima w lesie” i „Zimowe opowieści”.

•	 31 I  2019: Otwarto nową filię piekarni „K. Zieliński” przy ul. 

Płockiej 59/5. 

•	 01 II 2019: Piotr Przemysław Nowakowski został mianowany 

Zastępcą Burmistrza Miasta Sierpc. 

•	 03 II 2019: Zmarła Barbara Hęsiak, sierpczanka, wieloletnia 

nauczycielka biologii w Liceum Ogólnokształcącym. 

•	 06 II 2019: W  hali przy Szkole Podstawowej nr 2 odbyła się 

I  runda Halowej Piłki Nożnej przygotowana przez Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

•	 11 II 2019: zmarł Krzysztof Wiśniewski - radny II kadencji 

Rady Miejskiej Sierpca, były dyrektor Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w  Sierpcu, wieloletni prezes Polskiego 

Stowarzyszenia Diabetyków Zarządu Powiatowego 

w Sierpcu.

•	 14 II 2019: W 77. Rocznicę powstania Armii Krajowej władze 

miejskie złożyły kwiaty i  zapaliły znicze pod pomnikiem 

„Żołnierzy Września 1939 i Armii Krajowej”. 

•	 15 II 2019: W  Zespole Szkół Nr 2 odbył się konkurs wiedzy 

„Żołnierze Niezłomni - Bohaterowie lat 1944-1963”, którego 

organizatorami jest Konfederacja Wolnej Myśli i  Pracownia 

Dokumentacji. 

•	 15 II 2019: W Centrum Kultury i Sztuki odbyło się tradycyjne 

Spotkanie Noworoczne, którego gospodarzami byli: 

Burmistrz - Jarosław Perzyński oraz Przewodniczący Rady 

Miejskiej – Dariusz Malanowski.

•	 18 II 2019: W Centrum Kultury i Sztuki odbył się ,,Podwieczorek 

z Gwiazdą’’ Magdaleną Zawadzką - aktorką teatralną, filmową 

i telewizyjną. 

•	 18 II 2019: W  Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 

spotkanie literacko-plastyczne z  okazji Światowego Dnia 

Kota. 

•	 21 II 2019: W  Centrum Kultury i  Sztuki ruszyła I  runda VI 

Warcabowe Gran Prix Sierpca 2019. 

•	 21 II 2019: W siedzibie Hufca ZHP Sierpc odbyła się zbiórka 

z okazji Dnia Myśli Braterskiej współorganizowana przez Krąg 

Przyjaciół Sierpeckiego Harcerstwa. 

•	 22 II 2019: W  Hotelu Skansen Conference & SPA odbyło się 

przedstawienie teatralne „Pół na Pół” w  reżyserii Wojciecha 

Malajkata. W głównych rolach wystąpili Piotr Szwedes i Piotr 

Polk. 

•	 22 II 2019: W hali Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu rozegrany 

został powiatowy turniej Mini Piłki Nożnej klas 6 i młodszych. 

Do turnieju zgłosiło się 11 drużyn.

•	 22 II 2019: Odbyło się spotkanie noworoczne starostwa 

powiatowego. W  trakcie uroczystości tytuł Zasłużony dla 

Powiatu Sierpeckiego otrzymali: Mirosława Sawicka – 

pielęgniarka, wieloletnia pracownica szpitala w  Sierpcu, 

Przewodnicząca Komisji Zakładowej „Solidarność” 

w sierpeckim szpitalu, Ksiądz Stefan Izydor Prusiński – który 

51 lat pełnił posługę w  Borkowie Kościelnym oraz bracia 

Dariusz i Jakub Mroczkowscy sędziowie piłki ręcznej. 

•	 23 II 2019: Piłkarze ręczni MKS Mazur Sierpc wygrali mecz na 

wyjeździe z drużyną UKS Wilanowia Warszawa 35:33.

•	 28 II 2019: W  Centrum Kultury i  Sztuki odbyła się I  runda 

Sierpeckiej Ligi Szachowej organizowanej przez TKKF „Kubuś” 

Sierpc oraz Burmistrza i Radę Miejską Sierpca.

Opracowanie:

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc

KALENDARIUM



Wesołego Alleluja!

Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca
Dariusz Malanowski

Burmistrz Miasta Sierpca
Jarosław Perzyński

Radni Rady Miejskiej

Święta Zmartwychwstania Pańskiego to czas radości, miłości i wiary.
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy

pragniemy złożyć Państwu życzenia pełne nadziei, pokoju i dobra.
Ciepłych, pogodnych Świąt wypełnionych miłością,

obfitujących we wzajemną życzliwość.
Niech szczególna atmosfera tych dni napełni Państwa

nowymi siłami w realizacji zamierzeń i celów.


