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RADA MIEJSKA I ZARZĄDY OSIEDLI

Szanowni Państwo, 
Ostatnie trzy miesiące to intensywny 

czas pracy Rady Miejskiej, wspólnie 
podjęliśmy 38 uchwał dotyczących 
gospodarki miejskiej, budżetu, inwestycji 
oraz spraw komunalnych. 

Jednak niewątpliwe największym 
wydarzeniem ostatniego kwartału było 
otwarcie stadionu miejskiego, które 
odbyło się 18 maja br.. Stadion tej klasy 
był marzeniem wielu pokoleń sierpczan. 
Jest to obiekt na miarę XXI wieku 
i możemy być z niego dumni.

Wszystkim, którzy przyczynili się do 
realizacji tejże inwestycji serdecznie 
dziękuję. Gratuluję radnym VII kadencji, 
na czele z  jej przewodniczącym 
Jerzym Stachurskim, trafnej decyzji. 
Podziękowania kieruję do Burmistrza 
Miasta Jarosława Perzyńskiego za upór 
i  determinację w  organizacji całego 
przedsięwzięcia. Niezmiernie wdzięczni 
jesteśmy panu posłowi Waldemarowi 
Olejniczakowi, który ma swój znaczący 
wkład w budowę stadionu.

Dariusz Malanowski
– Przewodniczący rady Miejskiej sierPca

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Sierpca

Dariusz Malanowski

Dziękuję działaczom sportowym, nauczycielom 
wychowania fizycznego oraz trenerom, którzy 
służyli radą, aby ten obiekt stał się jak najbardziej 
funkcjonalny.

Mam nadzieję, że stadion będzie miejscem 
rozwijania pasji i  talentów sportowych, a  także 
uprawiania sportu i  rekreacji dla zdrowia oraz 
przyjemności.

 W  imieniu Rady Miejskiej VIII kadencji Sierpca 
życzę, aby uprawianie sportu na tym obiekcie 
przyniosło wiele szczytnych osiągnięć rangi 
ogólnopolskiej i  międzynarodowej oraz dało wiele 
radości młodzieży, dorosłym jak i  ich opiekunom 
oraz trenerom.

Jako pedagogowi bardzo bliski 
jest mi zbliżający się okres wakacji, 

dlatego tą drogą chciałbym serdecznie 
podziękować za cały rok szkolny pełen 

wrażeń i sukcesów, życzę wszystkim 
słonecznych, bezpiecznych wakacji, 
udanego wypoczynku, wspaniałych 

przygód, spotkań z ciekawymi ludźmi 
i wielu niezapomnianych przeżyć.
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Przy tej ulicy dokonano 
także kompleksowej wymiany 
oświetlenia na nowoczesne 
ledowe. Ponadto zakończony 
został remont chodnika na 
ulicy Osiedlowej naprzeciwko 
Miejskiego Przedszkola nr 
3. Na bieżąco prowadzone 
są naprawy nawierzchni 
ulic i  prace porządkowe 
zwiększające estetykę parków 
miejskich znajdujących się 
na naszym terenie. Na ulicy 
Tysiąclecia oraz Braci Tułodzieckich zostały zmodernizowane 
przejścia dla pieszych z myślą o osobach niepełnosprawnych.

Ostatnie miesiące to też czas wytężonej pracy Zarządu 
Osiedla nr 4. Udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, 
których adresatami byli mieszkańcy naszego miasta. Były 
to między innymi: choinka osiedlowa, wyjazd do teatru, 
półkolonie, Dzień Kobiet, Rowerowa Majówka, zawody 
sportowe Roll Pamięci, Dzień Dziecka.

•	 26 marca 2019 r. tematyka 
posiedzenia obejmowała 
podsumowanie akcji „Zima 
w  mieście”, bezpieczeństwo 
podczas ferii zimowych 
w mieście, wiosenne porządki 
i czystość w mieście.

•	 16 kwietnia 2019 r. odbyło się 
kolejne posiedzenie Komisji 
Bezpieczeństwa na której 
omówiono: bezpańskie psy 
na terenie miasta, oświetlenie 
dróg miejskich, parkingów 
i  przejść dla pieszych oraz 
rozbudowę stref płatnego 
parkowania.

•	 7 maj 2019 r. tematyka 
posiedzenia: Komunikacja miejska, Oznakowanie dróg 
miejskich, parkingów i przejść dla pieszych, Progi zwalniające 
na terenie miasta.

Stałym punktem tematyki posiedzeń komisji jest 
rozpatrywanie pism mieszkańców lub firm, które wpłynęły do 
komisji. Z 5 pism jakie wpłynęły : 2 prośby zostały rozpatrzone 
pozytywnie, 2 prośby zostały odrzucone (z  przyczyn 
proceduralnych), 1 – w trakcie realizacji.

RADA MIEJSKA I ZARZĄDY OSIEDLI

krzysztof skrzyński – radny rady Miejskiej
KoMisja Bezpieczeństwa, ŁaDu, porząDKu 

puBlicznego i KoMuniKacji Miasta sierpca.

Uchwałą Nr 11/II/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 
2018 r. została powołana w/w Komisja oraz jej skład osobowy. 
Do pracy w komisji zgłosili się następujący Radni:
•	 Joanna Szewczykowska
•	 Zbigniew Długokęcki
•	 Maciej Malanowski
•	 Wojciech Skorłutowski
•	 Krzysztof Skrzyński

Komisja na swym pierwszym posiedzeniu z  grona radnych 
wybrała Krzysztofa Skrzyńskiego na przewodniczącego, 
a  Wojciecha Skorłutowskiego na wice  przewodniczącego 
Komisji Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego 
i Komunikacji Rady Miejskiej w Sierpcu.

Przedmiotem działania komisji są sprawy związane z drogami 
i komunikacją, czystością i porządkiem w miejscach publicznych, 
ochroną środowiska, uzależnień, ochroną przeciwpożarową, 
bezpieczeństwem weterynaryjnym i fitosanitarnym.

Zgodnie z zatwierdzonym Planem Pracy na I półrocze Komisja 
odbyła 4 posiedzenia o  różnorodnej tematyce dotyczącej 
problemów mieszkańców Sierpca i tak:
•	 Na pierwszym posiedzeniu tj. 22 stycznia 2019 r. 

zatwierdzono plan pracy na I półrocze 2019 r.  Zajęto się także 
kompleksowym utrzymaniem dróg w  ramach akcji „Zima 
w mieście” oraz sytuacją osób bezdomnych i potrzebujących 
pomocy w okresie zimy. 

Radny Rady Miejskiej Sierpca
Przewodniczący Komisji  
Bezpieczeństwa,  Ładu,
Porządku Publicznego

i Komunikacji miasta Sierpca
Krzysztof skrzyński

Szanowni mieszkańcy okręgu wyborczego nr 10 minęło 
właśnie pół roku VIII Kadencji Rady Miejskiej Miasta Sierpca. 
Chciałbym Państwu przybliżyć co wydarzyło się w  ostatnim 
czasie na terenie naszego osiedla. Niewątpliwie największym 
sukcesem ostatnich lat jest przebudowa stadionu miejskiego 
wraz z  infrastrukturą sportową. Inwestycja ta dobiega końca, 
przewidywany czas zakończenia to jesień tego roku. Cieszy fakt, 
iż przy przebudowie stadionu powstały miejsca parkingowe 
przy ulicy Braci Tułodzieckich.

Radny Rady Miejskiej 
wojciech skorłutowski

wojciech skorłutowski – radny rady Miejskiej

Nasz Sierpc
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RADA MIEJSKA I ZARZĄDY OSIEDLI

zarząd osiedLa nr 2

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu 
drogowego na naszym osiedlu tj. na ulicy Tysiąclecia zostanie 
zamontowany próg spowalniający wraz z  oznakowaniem 
ograniczającym prędkość na w/w ulicy. Mówiąc o inwestycjach 
dotyczących naszego osiedla należy nadmienić, że już 
niebawem w obrębie ulic Tysiąclecia i Kasztanowej powstanie 
kilkanaście miejsc parkingowych wokół terenu zielonego. Teren 
ten zostanie poddany kompleksowej pielęgnacji. Ponadto 
czeka nas duża inwestycja realizowana wspólnie z Starostwem 
Powiatowym, przy wsparciu finansowym ze strony Wojewody 
Mazowieckiego, naprawa ulicy Świętokrzyskiej. Natomiast 
w Parku Andersa powstanie Otwarta Strefa Aktywności.

10 kwietnia 2019 roku mieszkańcy naszego Osiedla 
oraz Zarząd Osiedla Nr 2 wzięli udział w  IV Drużynowych 
Mistrzostwach Sierpca w  Kręglach, które odbyły się 
w  Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym Hotel Skansen SPA. 
Wystawiliśmy dwie trzyosobowe drużyny, po jednej z  każdej 
kategorii : tj. kobiet i  mężczyzn. Drużyna kobiet „Osiedle 2” 
zajęła zaszczytne drugie miejsce. Wielkie brawa dla naszych 
kobiet.

19 maja br. mieszkańcy naszego osiedla uczestniczyli 
w  Rowerowej Majówce 2019. Organizatorem wydarzenia był 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu. W przedsięwzięcie 
włączyły się zarządy osiedli nr 3,4,5,6,7 i  oczywiście Osiedle 
nr 2. Ponad 100 uczestników o  godz. 11:00 wystartowało 
sprzed Centrum Kultury i  Sztuki w  Sierpcu. Trasa biegła 
przez Miłobędzyn i  Bledzewo i  zakończyła się na Ośrodku 
Wypoczynkowym nad Jeziorem Bledzewskim. Były kiełbaski 
i kaszanka z grilla, wystawa broni, znakowanie rowerów przez 
policjantów z Komendy Powiatowej w Sierpcu a także rozmaite 
konkurencje przygotowane przez poszczególne zarządy osiedli 
i  Klub Rowerowy VELO. Nasi mieszkańcy z  powodzeniem 
wykazywali się w konkursach. Otrzymali pamiątkowe medale 
i drobne upominki. Dzięki pięknej słonecznej pogodzie był to 
bardzo miło spędzony dzień.

 Od marca Zarząd Osiedla Nr 2 pozyskał sponsorów: 
Marjoss Józef Długokęcki, AURUM Cezary Szewczyk, 
Gabinet Weterynaryjny Waldemar Piusiński oraz ARCHETIS 
Paweł Kalinowski, dzięki którym nasze Osiedle wzbogaciło 
się o  gadżety reklamowe: chusty z  logo Osiedla, smycze 
i długopisy. Gadżety będą wykorzystywane z okazji wyjazdów 
na wycieczki i konkursy.
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RADA MIEJSKA I ZARZĄDY OSIEDLI

zarząd osiedLa nr 3
W  sobotę 27 kwietnia odbył się Wiosenny Halowy Turniej 

Piłki Nożnej dla dzieci ze Szkół Podstawowych. W  przedziale 
wiekowym klas 4-6 zgłosiło się 7 drużyn, które zostały 
podzielone na 2 grupy. 

Pierwsze 3 drużyny w  klasach 4-6 zostały nagrodzone 
medalami, natomiast wszystkie dzieci z  klas 1-3 otrzymały 
złote medale, drużyny miały do dyspozycji wodę zakupiona 
przez Panią Małgorzatę Smulską oraz słodki poczęstunek.

Dziękujemy wszystkim drużynom za wspaniałą sportową 
walkę toczoną w duchu fair play.

Podziękowania dla Szkoły Podstawowej nr 2 za możliwość 
skorzystania z hali sportowej, Panu Dariuszowi Malanowskiemu 
oraz Panu Waldemarowi Frydrychowiczowi za pomoc 
w przeprowadzeniu turnieju. 

nowo wybrany zarząd osiedla nr 3

11 Maja na naszym Osiedlu odbyło się ,,Sprzątanie Świata’’ 
Posprzątane zostało boisko i obszar wokół bloków przygotowując 
teren do dużej Rodzinnej imprezy, czyli ,,DNIA DZIECKA’’. 

Wielkie podziękowania dla dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Sierpcu oraz wychowawcy Dariusza Malanowskiego za 
pomoc w oczyszczeniu terenu.

Na koniec ciężkiej pracy wszystkie dzieci zostały 
zaproszone do lodziarni na pyszne lody ufundowane przez 
przewodniczącego Osiedla nr 3 oraz wychowawcę.

Mariusz Czajkowski 
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 3

Nasz Sierpc
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zarząd osiedLa nr 4
wiosenne sprawozdanie z prac zarządu osiedla nr 4

Tegoroczną wiosnę 
Zarząd Osiedla Nr 4 
rozpoczął już 5 marca, 
kiedy to odbył się IV 
Osiedlowy Dzień Kobiet. 
Panie zaproszone 
zostały do CKiSZu. 
Na Sali widowiskowej 
odbył się koncert, a  po 
muzycznej niespodziance 
wiele ciepłych słów do 
mieszkanek naszego 
osiedla skierował Burmistrz Miasta – Pan Jarosław Perzyński. 
Panie zostały obdarowane kwiatami, a  na zakończenie 
zaproszone na słodki poczęstunek.

RADA MIEJSKA I ZARZĄDY OSIEDLI

Nasze działania zmierzają do tego, by poprzez zabawę 
edukować najmłodszych mieszkańców. Dlatego z  naszej 
inicjatywy zorganizowany został „Roll pamięci”, ku czci 
generała Władysława Andersa. Zawody skierowane były do 
dzieci w wieku szkolnym. Nie zapomnieliśmy jednak również 
o  dorosłych, dla których stworzona została kategoria „open”. 

O godz. 16.00 w Parku im. Gen. Andersa zgromadziła się rzesza 
dzieci wraz z  opiekunami. Przybyłych powitał Pan Marek 
Zdrojewski – Naczelnik Wydziału Oświaty i  Kultury Urzędu 
Miejskiego. Następnie odbyły się zawody, po których wszyscy 
zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami. 

 W  niespełna dwa tygodnie po zawodach rolkowych 
byliśmy współorganizatorem rowerowej majówki. Wszyscy 
uczestnicy ruszyli spod CKiSZu, a miejscem docelowym był OW 
w  Bledzewie. Na miejscu przygotowanych było wiele atrakcji 
i konkursów. Byliśmy organizatorem zawodów w rzucie ringo, 
który przyciągnął wielu chętnych. Dla wszystkich uczestników 
imprezy przygotowany był także grillowy poczęstunek.

Naszą ostatnią uroczystością, którą współorganizowaliśmy, 
był osiedlowy Dzień Dziecka. Impreza odbyła się 25 maja 
i  zgromadziła wielu milusińskich, którzy chętnie korzystali 
z  przygotowanych atrakcji – zabawy na dmuchawcach, 
trampolinach. Każde dziecko otrzymało upominek 
przygotowany przez Zarząd Osiedla Nr 4. Impreza ta połączona 
była z  Dniem Bezpieczeństwa. Dzieciaki mogły zapoznać się 
z odpowiedzialną pracą policjantów i strażaków.

Przed nami jeszcze wiele wyzwań i  wspólnych inicjatyw. 
W planach mamy wakacyjną niespodziankę dla dzieci.
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BURMISTRZ MIASTA SIERPCA

jarosław Perzyński - BurMistrz Miasta sierPca

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

Burmistrz Miasta Sierpca 
jarosław perzyński

•	 Dzień KoBiet
w sierpcu

Zgodnie z trady-
cją, każdego 8 mar-
ca, odkąd objąłem 
urząd Burmistrza 
Miasta wręczam Na-
szym mieszkankom 
symboliczne kwiaty.

•	 MiejsKa telewizja „nasz sierpc tV”
9 marca br., zaczął nadawać 

kanał miejskiej telewizji 
internetowej  „Nasz Sierpc Tv”. 
Powstanie sierpeckiego kanału 
internetowego na platformie 
YouTube było odpowiedzią na 
brak przedłużenia koncesji na 
nadawanie kanału na określonym paśmie telewizyjnym przez 
TV Kablową. Miasto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców stara się zapewnić im dostęp do najważniejszych 
informacji i wydarzeń w Sierpcu.

 Z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019
wszystkim Nauczycielom i Pracownikom placówek 
oświatowych w Sierpcu składam najserdeczniejsze 
podziękowania za całoroczną współpracę i życzę,

by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

Uczniom zaś życzę bezpiecznych i słonecznych wakacji, 
interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń,

uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Oglądaj Nasz Sierpc TV w internecie

Nasz Sierpc
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BURMISTRZ MIASTA SIERPCA

•	 plac zaBaw przY ul. pozioMKowej
Ukończony został montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Poziomkowej.

•	 cHoDniK przY ul. arMii Krajowej
Zakończył się remont chodnika przy ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Traugutta w stronę ul. Dworcowej.

•	 wizYta Delegacji z lanDu BranDenBurgii
W  środę, 27 marca, miałem przyjemność uczestniczyć 

w  wizycie delegacji rządu Brandenburgii, która przybyła do 
Sierpca na zaproszenie Pana Adama Andrzeja Konieczkowskiego, 
Prezesa Zarządu Hollywood S.A. 

W skąd delegacji wchodzili: 
•	 Prof. dr inż. Jörg Steinbach, minister gospodarki i energetyki 

kraju związkowego Brandenburgia,
•	 dr Steffen Kammradt, Prezes Zarządu Wirtschaftsförderung 

Land Brandenburg GmbH (WFBB),
•	 Dorothée Stacke, dyrektor ds. handlu zagranicznego, reklamy 

lokalizacyjnej, targów handlowych, Ministerstwo Gospodarki 
i Energetyki kraju związkowego Brandenburgii,

•	 Agata Riehm, Kierownik Projektu, Zespół WFBB Arbeit – 
Fachkräfte & Qualifizierung.

Ze strony Hollywood S.A. w wizycie uczestniczyli: Pan Adam 
Andrzej Konieczkowski – prezes zarządu, Pan dr Bogdan 
Wasilewski – pełnomocnik prezesa zarządu,  Pan Paweł 
Mielczarek – wiceprezes zarządu Hollywood S.A., Pan Roman 
Sadowski – dyrektor zarządzający HTS Targatz GmbH.

Grupa Hollywood jest największą grupą pralniczą w  Polsce 
i jedyną sierpecką spółką, która jest na parkiecie giełdy papierów 
wartościowych, gdzie zadebiutowała w  grudniu 2017 r. Od 
2016 roku obecna jest również na rynku niemieckim. Pierwsza 
akwizycja poza granicami kraju dotyczyła zakładu pralniczego 
Targatz GmbH, który od 1928 roku jest synonimem wysokiej 
jakości. Po przejęciu 100% udziałów Spółki, HTS Targatz GmbH 
należy do grupy kapitałowej Hollywood. Zakład zlokalizowany 
jest w miejscowości Eberswalde w landzie Branderburgia. 
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BURMISTRZ MIASTA SIERPCA

Sierpecka Spółka Hollywood SA inwestując w  Niemczech 
otwiera nowe możliwości współpracy pomiędzy sierpeckimi 
przedsiębiorcami, a biznesem niemieckim.

W Sierpcu goście zwiedzili zakład „Hollywood Rental” przy ul. 
Płockiej 50A i przy ul. Bojanowskiej 2a, gdzie mieści się siedziba 
spółki.  W drugiej części wizyty odbyło się spotkanie w sali hotelu 
SKANSEN Conference & SPA, które poświęcone było nawiązaniu 
kontaktów i bliższych relacji między naszymi regionami, przede 
wszystkim na szczeblu gospodarczym.

W trakcie tego spotkania władze spółki przybliżyły gościom 

misję i  cele działania Grupy Kapitałowej, perspektywy 
rozwoju HTS Targatz GmbH. Władze spółki są zainteresowane 
otrzymaniem wsparcia kraju związkowego Brandenburgia dla 
HTS Targatz GmbH. 

Wspólnie z  Panem Adamem Konieczkowskim Prezesem 
Hollywood SA i  Starostą sierpeckim zadeklarowaliśmy 
współpracę z  Landem Brandenburgii, której początkiem może 
być pierwsza konferencja w  Sierpcu, dotycząca współpracy 
bilateralnej pomiędzy przedsiębiorcami obydwu krajów. Termin 
konferencji zaplanowano na początku 2020 roku.

•	 poDpisanie uMowY na DzierŻawĘ BuDYnKu MieszKalnego

5 kwietnia wraz z moim Zastępcą Piotrem Nowakowskim 
oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Dariuszem 
Malanowskim podpisaliśmy umowę ze Stowarzyszeniem 
Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na 
Życie”, reprezentowanym przez Panią Bożenę Tober - Prezes 
Stowarzyszenia oraz Pana Wojciecha Rychtera – Honorowego 

Prezesa. Umowa dotyczy użyczenia budynku mieszczącego się 
przy ul. Dworcowej. Stowarzyszenie od lat zabiegało o nową 
siedzibę na swoją działalność, a dzięki Naszym staraniom udało 
się dojść do porozumienia i zapewnić „Szansie na życie” nowe 
lokum. 

Nasz Sierpc
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BURMISTRZ MIASTA SIERPCA

•	 wznowienie pracY oDDziaŁu 
energa – operator sa
ENERGA-OPERATOR SA odział w  Płocku 

wznowił działalności Rejonu Dystrybucji 
w Sierpcu. Dziś nastąpiło oficjalne otwarcie 
oddziału przy ul. Reymonta.

Bardzo serdecznie gratulujemy Panu Mi-
chałowi Magdziarzowi – dyrektorowi ge-
neralnemu płockiego oddziału ENERGII za 
podjęcie tak ważnej decyzji o powrocie fir-
my do Naszego miasta. W otwarciu uczest-
niczył Pan Adam Bielan – Wicemarszałek 
Senatu, Pan Waldemar Olejniczak – Poseł na 
Sejm RP oraz Pan Mariusz Turalski – Starosta 
Sierpecki. 

Fot. Kurier Sierpecki

•	 przeBuDowa ul. Św. wawrzYńca
Zakończyła się przebudowa ul. Św. Wawrzyńca. W  ramach prac wykonano 

rozbiórkę nawierzchni jezdni oraz krawężników betonowych. Została nałożona 
nawierzchnia z  kostki burkowej i  ustawiono krawężniki, a  także wyregulowano 
studnie kanalizacji sanitarnej oraz ustawiono znaki drogowe.

•	 iX rocznica KatastroFY sMoleńsKiej
W dziewiątą rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, 

przy udziale asysty wojskowej, złożono kwiaty i zapalono znicze 
na grobie sierpczanina Ks. Prałata Bronisława Gostomskiego.

Kwiaty złożyły delegacje władz miasta, powiatu sierpeckiego 
oraz sierpeckie stowarzyszenia. W  imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy oraz Prezesa Rady 
Ministrów – Mateusza Morawieckiego, kwiaty złożyli: poseł 
na Sejm RP – Waldemar Olejniczak oraz kierownik Delegatury 
w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
– Marlena Mazurska.

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Malanowski oraz 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Frydrychowicz 
złożyli także kwiaty pod tablicą upamiętniającą Ks. Prałata 
Bronisława Gostomskiego oraz Prezydenta RP na Uchodźstwie 
Ryszarda Kaczorowskiego.

10 kwietnia 2010 roku, polski Tu-154M rozbił się w  czasie 
podejścia do lądowania na lotnisku pod Smoleńskiem. 
W  katastrofie zginęło 96 osób – 89 członków delegacji do 
Katynia i 7 osób załogi.
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•	 BuDowa parKingu przY
ul. grota rowecKiego

•	 BuDowa ul. siKorsKiego
Trwają prace budowlane na ul. Sikorskiego. W  ramach 

inwestycji zostanie wybudowana jezdnia dojazdowa 
z dopuszczeniem ruchu pieszego bez przejazdu o długości 160 
mb o zmiennej szerokości jezdni tj.: od 6,0 m na dwupasowym 
odcinku w  rejonie ul. Płockiej, 4,0 m na odcinku z  jezdnią 
jednopasową dwukierunkową z  dopuszczeniem ruchu 
pieszego, z tymże ruch dwukierunkowy zapewniają mijanki na 
długości min. 25,0 m.

Zostaną także wyregulowane studnie kanalizacji sanitarnej 
i zasuwy wodociągowe.

•	 reMont cHoDniKa przY ul. jana pawŁa ii
Zakończyła się budowa chodnika przy ulicy Jana Pawła II. Chodnik został wykonany 

do skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z ulicą Armii Krajowej ze względu na to, iż w związku 
z planowaną inwestycją na terenie Dworca PKS chodnik mógłby ulec zniszczeniu.

Nasz Sierpc
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•	 Kwiecień MiesiąceM paMiĘci naroDowej
Kwiecień jest Miesiącem Pamięci Narodowej. Z  tej okazji 

corocznie, 29 kwietnia, składane są kwiaty i  oddawany 
jest hołd  poległym w  obronie wolnej i  niepodległej Polski 
w Miejscach Pamięci Narodowej, którymi są:
•	 mogiła zamordowanych przez hitlerowców w  1945 r. 

znajdująca się na cmentarzu parafialnym,
•	 grób żołnierzy radzieckich na cmentarzu parafialnym,
•	 mogiła Strzelców PW poległych w Studzieńcu zlokalizowana 

na cmentarzu parafialnym,
•	 pomnik ku czci poległych w  Powstaniu Styczniowym 

i w czasie II wojny światowej znajdujący się na skwerku przy 
ul. Rypińskiej i Kościuszki,

•	 miejsce pamięci przy ul. Wojska Polskiego przy Klasztorze,
•	 Pomnik Bohaterom Ziemi Sierpeckiej znajdujący się na Pl. 

Chopina,
•	 miejsce pamięci zlokalizowane przy ul. Jana Pawła II 5,
•	 pomnik rozstrzelanych przez hitlerowców na Glinkach,
•	 Pomnik Ofiar Katynia
•	 Pomnik Ofiar Września i  Armii Krajowej przy Szkole 

Podstawowej Nr 2,
•	 pomnik poległych uczestników Powstania Listopadowego 

znajdujący się w Parku im. Janusza Korczaka
•	 pomnik w  hołdzie Generałowi Armii Krajowej „NILOWI” 

Augustowi Emiliowi Fieldorfowi, 

•	 pomnik upamiętniający pobyt Generała Władysława 
Andersa w Sierpcu w dniach 22.03-09.06.1939 r. znajdujący 
się w Parku im. Gen. W. Andersa.

•	 tablica upamiętniająca Prezydenta RP na Uchodźstwie 
Ryszarda Kaczorowskiego oraz Księdza Prałata Bronisława 
Gostomskiego.

Każdego roku kwiecień jest szczególnym miesiącem dla 
wszystkich Polaków.
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•	 75. rocznica BitwY o Monte cassino
oraz inauguracja roKu gen. anDersa w sierpcu

Z  wielkim szacunkiem i  pełną powagą ,18 maja 2019r. 
w ramach obchodów Roku gen. Władysława Andersa w Sierpcu 
świętowaliśmy 75. Rocznicę bitwy o Monte Cassino. Uroczystą 
Mszę w  obecności władz miejskich i  powiatowych, radnych, 
pocztów sztandarowych, delegacji szkół i  instytucji kultury, 
jak również mieszkańców Sierpca odprawił w Kościele pw. Św. 
Stanisława Dziekan – ks. dr Tomasz Kadziński. Następnie przy 
dźwiękach utworów o  wydźwięku patriotycznym uczestnicy 
uroczystości przemaszerowali ulicą Płocką pod pomnik 
gen. Władysława Andersa, gdzie nastąpiło złożenie kwiatów 
i  zapalenie zniczy. Szczegółowe tło dramatycznych walk 
o  Monte Cassino przybliżył mój Zastępca Piotr Nowakowski, 
podczas uroczystości zostały przedstawione nazwiska 
żołnierzy II Korpusu Polskiego wywodzących się z Sierpca oraz 
terenu dawnego powiatu sierpeckiego. Dla symbolicznego 
połączenia się z  wydarzeniami sprzed 75 lat odegrany został 
hejnał mariacki. 

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z  Goleszyna pod kierownictwem Edwarda 
Wielguckiego.

BURMISTRZ MIASTA SIERPCA

roK 2019 - roKieM gen. 
wŁaDYsŁawa anDersa w sierpcu

Nasz Sierpc
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•	 wielKie otwarcie staDionu MiejsKiego

Z  pewną tremą, ponieważ pierwszy raz w  życiu wraz 
z  Przewodniczącym Rady Miejskiej w  Sierpcu Dariuszem 
Malanowskim poprowadziliśmy uroczystość otwarcia tak 
dużej inwestycji, jaką jest zmodernizowany stadion miejski. Na 
trybunach zasiedli mieszkańcy Sierpca oraz zaproszeni goście 
m.in. wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan, eurodeputowany 
Jarosław Kalinowski, poseł Waldemar Olejniczak, kierownik 
Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w  Płocku 
Marlena Mazurska, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Adam Orliński, Wiceprzewodniczący Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego 
i  Zagospodarowania Przestrzennego Konrad Wojnarowski, 

prezes Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Dariusz 
Kluge, ks. dziekan Tomasz Kadziński, radni miejscy siódmej 
i ósmej kadencji oraz dyrektorzy szkół, przedszkoli i  jednostek 
organizacyjnych miasta, a także osoby wspierające nasze miasto. 

Nowoczesny i zmodernizowany stadion był marzeniem wielu 
sierpczan. Czekaliśmy na to otwarcie kilkadziesiąt lat. Przez lata 
słyszałem opinię, że piłkarze grają na kartoflisku, a dzieci po za-
wodach lekkoatletycznych wracają ubrudzone, bo do tej pory 
zamiast bieżni był żużel. Mam nadzieję, że ten obiekt spełni Na-
sze oczekiwania, że będzie na miarę Miasta ze Smakiem. Decy-
zję o jego modernizacji podjęła Rada Miejska VII kadencji, której 
przewodniczącym był wtedy Jerzy Stachurski, myślę, że zadanie, 
które Rada przede nami postawiła wykonaliśmy w 100%. 

BURMISTRZ MIASTA SIERPCA
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Fundusze na przebudowę miejskiego stadionu pochodzą 
z  budżetu Gminy Miasta Sierpc oraz środków zewnętrznych, 
w  wysokości ponad 2 mln zł, o  które Miasto zabiegało przy 
wsparciu Pana Posła Waldemara Olejniczaka z  Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i  Turystyki. 
Łączny koszt budowy stadionu to ponad 11 mln zł.  Przez 
dwa dni sierpczanie mogli brać udział 
w  wielu przygotowanych specjalnie 
na dzień otwarcia imprezach. Jednak 
największym zainteresowaniem cieszył 
się Wielki Mecz Otwarcia. Reprezentacja 
Artystów Polskich zmierzyła się 
z  Samorządowcami Miasta Sierpca. Kilka 
godzin przed wielkim starciem piłkarze 
RAP – u  spotkali się z  mieszkańcami. 
Można było zdobyć autografy, zrobić 
sobie zdjęcie i  porozmawiać m.in. 
z  Przemysławem Cypriańskim, Rafałem 
Mroczkiem, Jarosławem Jakimowiczem, 
czy Tomaszem Frankowskim. Na żadnym 
meczu w  Sierpcu nie było jeszcze tylu 
widzów. Nie tylko wszystkie miejsca 
siedzące były zajęte. Kibice obserwowali 
grę nawet zza ogrodzenia. Dziękujemy 
publiczności, której doping niósł Naszą 

BURMISTRZ MIASTA SIERPCA

drużynę na murawie. Niestety pomimo starań i  ofiarnej 
gry Drużyny Miasta, musiała ona uznać wyższość Artystów. 
Ulegliśmy bowiem 2:7, ale nie o  wynik przecież w  tym meczu 
chodziło, a o dobrą zabawę. 

Nowy stadion jest już otwarty i mam nadzieję, że będzie tętnił 
sportowym życiem. Po końcowym gwizdku rzuciłem ponowne 

wyzwanie artystom i  zaprosiłem ich za 
rok na mecz rewanżowy!

Bardzo serdecznie dziękujemy spon-
sorom, którzy pomogli w  organizacji 
wielkiego meczu otwarcia, a  byli nimi: 
Carlsberg Polska i Browar Kasztelan, Okrę-
gowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej „EMPEGEK” w  Sierpcu Sp. 
z  o.o., Bank BNP PARIBAS, Grupa kapi-
tałowa HOLLYWOOD SA oraz HOLLY-
WOOD TEXTILE SERVICE SP. Z  O.O., Bank 
Spółdzielczy w  Starej Białej, Transport 
Sierpc, Zakład Gospodarki Komunalnej 
i  Mieszkaniowej w  Sierpcu Spółka z  o.o., 
Firma transportowa MEGA Sierpc, P.H.U. 
JULIUSZ, Staropolska Strzecha tradycyjne 
wędliny z Sierpca, ASMAR Sierpc technika 
grzewcza i sanitarna.

Nasz Sierpc
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•	 ŻŁoBeK w sierpcu
Trwają końcowe prace związane z  budową sierpeckiego 

żłobka. Wraz z  Radnym Miejskim Krzysztofem Kacperskim 
mieliśmy okazję opowiedzieć o projekcie w TVP 3 Warszawa.

•	 Kolejne DoFinansowanie Dla sierpca!
Ministerstwo Sportu i  Turystyki zatwierdziło listę 

wniosków, które otrzymały dofinansowanie w  ramach 
„Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej o  charakterze wielopokoleniowym – 

•	 BuDowa parKingu przY ul. jana pawŁa ii 30
W dniu 27 maja rozpoczęła się budowa parkingu na osiedlu 

Jana Pawła II.

•	 uKończono ul. solsKiego

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019”.
Na liście znajduje się również Nasze Miasto. 
Kwota pozyskanego wsparcia to prawie 150  000 zł! 

A  w  jego ramach zostaną wykonane cztery Otwarte 
Strefy Aktywności:
•	 ul. Jana Pawła II

(między blokami nr 29 a 27),
•	 ul. Wiosny Ludów/Płocka (Park 

Andersa),
•	 ul. Jana Pawła II

(w obrębie bloków nr 2, 18, 16, 14),
•	 ul. Sempołowska.

Dziękuję pracownikom Wydziału 
Inwestycji, Remontów i  Pozyskiwania 
Funduszy Zewnętrznych Urzędu 
Miejskiego w Sierpcu, za zaangażowanie 
i dobrze wykonaną pracę.
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•	 wizYta saMorząDowcÓw z gMinY lisewo
We wtorek, 28 maja przyjemność gościć w Naszym Mieście 

samorządowców z Gminy Lisewo. Razem z wójtem gminy Jakub 
Kochowicz, do Sierpca zawitali radni oraz pracownicy jednostek 
tejże gminy, a  także mieszkańcy Lisewa działający społecznie 
w organizacjach pozarządowych. 

Wspólnie z  Panią Joanną Szewczykowską, Radną Rady 
Miejskiej, a  zarazem pracownikiem skansenu, oprowadziliśmy 
Naszych gości po Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 

Wizyta zakończyła się w  Centrum Kultury i  Sztuki, gdzie 
samorządowcy z Lisewa, oprócz zwiedzania Naszego pięknego 
obiektu kultury, mogli także zobaczyć nowy, sierpecki stadion.

•	 Dzień DziaŁacza KulturY
W  środę, 29 maja, wzorem ubiegłych lat z  okazji Dnia 

Działacza Kultury odwiedziłem, wspólnie z  moim Zastępcą - 
Piotrem Nowakowskim oraz Naczelnikiem Wydziału Oświaty 
i Kultury - Markiem Zdrojewskim, jednostki kultury, dla których 
Miasto Sierpc jest organem prowadzącym. 

Bardzo serdecznie dziękuję bibliotekarzom, instruktorom 
i animatorom za kształtowanie atrakcyjnej oferty kulturalnej dla 
sierpczan i  życzę wytrwałości i  konsekwencji w  działaniu oraz 
kreatywności.

Nasz Sierpc
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centruM kuLtury i sztuki w sierPcu

5 Marca odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet przygoto-
wany przez Zarządy Osiedli nr 4 i 5. Na scenie wystąpili tance-
rze tańca nowoczesnego, tancerze Kasztelanki oraz wokaliści. 
Każda obecna na sali Pani otrzymała symbolicznego kwiatka.

W CENTRUM KULTURY I SZTUKI W SIERPCU PRZEZ OSTATNIE TRZY MIESIĄCE
MIAŁO MIEJSCE WIELE WYDARZEń I IMPREZ KULTURALNYCh:

8 Marca zespoły działające w  Centrum Kultury miały 
okazje zaśpiewać i  zatańczyć dla pań. Muzyczny Dzień Kobiet 
organizowany jest co rocznie przez Miejsko – Młodzieżową 
Orkiestrę Dętą z Sierpca. Wspólnie z wokalistkami oraz zespołem 
młodzieżowym i dorosłym ‘Nigdy Nie mów Nigdy’, Kasztelanką, 
na scenie zaprezentowała się orkiestra w  swoim repertuarze 
jak również Mażoretki Alizma i  najmłodsi tancerze ze szkoły 
Podstawowej nr 2 w Sierpcu.

10 Marca mogliśmy podziwiać talenty aktorskie znanych 
i lubianych artystów z Teatru Kamienica w Warszawie. Spektakl 
‘Tresowany mężczyzna’ to przezabawna komedia, będąca 
jednocześnie przepisem na to jak rozmawiać z  matką, żoną, 
mężem, czy córką.

21 Marca odbyła się kolejna edycja Konkursu Recytator-
skiego dla Przedszkolaków „KUBUŚ PUCHATEK”. Dzieci wy-
stąpiły w  trzech kategoriach wiekowych. W  konkursie udział 
wzięło 71 recytatorów. Jury w składzie: Monika Stańczak, Mar-
lena Bogucka i Katarzyna Moskal przyznało nagrody:

i kategoria – 3-4 latki:
•	 I miejsce – Zuzanna Rudowska
•	 II miejsce – Zuzanna Hiszpańska

•	 III miejsce Wojciech Motyka
•	 Wyróżnienie – Maja Pietrzykowska i Anastazja Stelmańska

ii kategoria – 5 latki:
•	 I miejsce – Monika Bigorajska
•	 II miejsce – Wojciech Wysocki
•	 III miejsce – Gabriel Janicki
•	 Wyróżnienie – Aleksandra Wulfowska, Aleksandra Gutowska 

oraz HelenaZglenicka

iii kategoria – 6 latki:
•	 I miejsce – Anna Żendarska
•	 II miejsce – Julia Kruk
•	 III miejsce – Ewa Jankowska
•	 Wyróżnienie – Gabriel Żendarski, Natalia Umińska, Mikołaj 

Wierzbicki, Jakub Sołdański i Bartosz Zaborowski.

W  tym roku została przyznana także Nagroda Publiczności. 
Wśród wszystkich recytatorów młodzieżowe jury przyznało 
nagrodę dla Mariki Kaczorowskiej z grupy 6-latków.

26 Marca po raz pierwszy w  Centrum Kultury i  Sztuki 
w  Sierpcu odbyły się eliminacje powiatowe 42. Konkursu 
Recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA. Po wysłuchaniu 
recytatorów jury przyznało nagrody oraz wytypowało do Finału 
konkursu odbywającego się w  Warszawie dwie osoby: Lenę 
Węglarek i Laurę Szewczyk.

30 Marca odbyły się VI KASZTELAŃSKIE SPOTKANIA 
FOLKLORYSTYCZNE pod patronatem honorowym Burmistrza 
miasta Sierpca oraz Starosty Powiatu Sierpeckiego. 
W spotkaniach wzięło udział 16 zespołów. Jury po obejrzeniu 22 
prezentacji tanecznych w trzech kategoriach przyznano: 

w kategorii dziecięcej:
1. Zespół Tańca Polskiego w Józefowie
2. Dziecięcy Zespół Ludowy KOCIERZEWIACY z Kocierzewa
3. Zespół Pieśni i Tańca WŁODAWIACY z Włodawy ex aequo
4. Zespół Folklorystyczny DZIECI KUJAW z Brześcia Kujawskiego 

ex aequo
•	 Wyróżnienie: LZA KASZTELANKA z  Sierpca, Zespół Pieśni 

i Tańca KUJAWY gr. Stokrotki z Włocławka
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•	 Nagroda Starosty: Dziecięcy Zespół Tańca LELICE z  Lelic, 
Zespół Folklorystyczny MAŁE KUJAWY z Izbicy Kujawskiej.

•	 Nagroda Burmistrza: Zespół Pieśni Tańca KUJAWY gr. MALWY 
z Włocławka, Zespół Pieśni i Tańca TĘCZA z Radzikowa.

w kategorii młodzieżowej:
1. Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego RYKI
2. Zespół Pieśni i Tańca TĘCZA z Radzikowa 
3. Zespół Pieśni i Tańca WŁODAWIACY z Włodawy
•	 Wyróżnieni: Zespół Tańca Polskiego z Józefowa.

w kategorii zespoły dorosłe:
1. Zespół Tańca Ludowego WARSZAWA AWF
2. Zespół Tańca Ludowego MASOVIA z Płocka
3. Ludowy Zespół Artystyczny KASZTELANKA z Sierpca 
•	 Jury przyznało GRAND PRIX dla Akademickiego Zespołu 

Pieśni Tańca Uniwersytetu Łódzkiego KUJON z Łodzi.
•	 Nagroda publiczności dla Zespołu Pieśni i  Tańca TĘCZA 

z Radzikowa.

8 Kwietnia odbyło się kolejne spotkanie z  cyklu 
Podwieczorek z Gwiazdą. Tego dnia na naszej scenie gościliśmy 
Grażynę Błęcką-Kolską znaną wszystkim z  kultowego filmu 
„Kogel Mogel” w  którym zagrała filmową Kasię. Spotkanie 
poprowadził dziennikarz TVP Łódź – Leszek Bonar. Już tradycje 
na koniec spotkania można było zrobić sobie zdjęcie z aktorką 
i otrzymać od niej autograf.

12 Kwietnia w foyer na parterze odbył się wernisaż wystawy 
malarstwa Wojciecha Witkowskiego artysty, malarza z  Sierpca, 
absolwenta Akademii Bydgoskiej. Studia podyplomowe 
ukończył na kierunkach: „Plastyka, historia sztuki” w  Szkole 
Wyższej w Płocku oraz „Malarstwo i rysunek” na Wydziale Grafiki 
i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Od kilku lat członek 
Grupy Plastycznej Dorosłych „IMPRESJA” działającej w Centrum 
Kultury oraz grupy plastycznej ASPEKT. Goście wystawy mogli 
podziwiać tym razem obrazy przedstawiające tancerzy tańca 
towarzyskiego jaki i ludowego, jak również przepiękne koguty.

15 Kwietnia w  sali teatralnej odbyły się eliminacje 
powiatowe 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. 
Jury przyznało nagrody:
1. miejsce – Mateusz Turalski
2. miejsce – Laura szewczyk
3. miejsce – Julia Bartnicka
•	 Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano Mateusza 

Turalskiego.

24 Kwietnia odbyła się kolejna edycja eliminacji miejskich 
XLI Konkursu Recytatorskiego dla dzieci i  młodzieży „PIĘKNIE 
BYĆ CZŁOWIEKIEM”, których organizatorami jest Miejska 
Biblioteka Publiczna w  Sierpcu oraz CKiSz w  Sierpcu. Jury po 
przesłuchaniu 27 uczestników przyznało nagrody:

Klasy i-iii (szkoły podstawowe)
•	 I miejsce – Izabela Malewska
•	 II miejsce – Gabriela Chmielewska
•	 III miejsce – Szymon Tułodziecki
•	 Wyróżnienie – Julia Linowska

Klasy iV-Vi (szkoły podstawowe)
•	 II miejsce – Lena Obuchowicz
•	 III miejsce – Wiktoria Siwińska
•	 wyróżnienie – Julia Dominik

Klasy Vii-Viii (szkoły podstawowe)
•	 I miejsce – Aleksandra Narodzonek
•	 II miejsce-Julia Sulińska
•	 III miejsce – Aleksandra Stahlke
•	 Wyróżnienie – Laura Szewczyk
•	 Wyróżnienie – Kinga Skowrońska

Do finału konkursu, który odbędzie się w dniu 25 maja 2019 r. 
w  Książnicy Płockiej wytypowano: Izabele Malewską, Gabrielę 
Chmielewską , Aleksandrę Narodzonek, Julię Sulińską.

26-27-28 Kwietnia odbył się XXIV Ogólnopolski Festiwal 
Teatru, Piosenki, Tańca „Kwiecień – Plecień”. Pierwszy to Dzień 
Teatru, podczas którego zaprezentowało się 11 grup teatralnych, 
między innymi z Warszawy, Gdańska, Troszyna, a  także grupy 
z  Sierpca. Spektakle oceniało profesjonalne jury w  składzie: 
Grażyna Zielińska, Radosław Smużny, Agnieszka Zakrzewska 
przyznało nagrody i wyróżnienia:

grand prix Festiwalu:
•	 Młodzieżowy Teatr Tańca GSA „marTWO _ ŻYWO”

Kategoria i – 3-6 lat
•	 I miejsce Teatr Dwójka 

Kategoria ii – 7-12 lat
•	 I miejsce Kabaret Biedronki 

Nasz Sierpc
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Kategoria iii – 13-16 lat
•	 I miejsce Teatr Na Pół „Pół na pół”
•	 II miejsce Teatr A co! „Urodziny w Nigdylandii”
•	 III miejsce Dziecięcy Teatr Tańca GSA „ Tak jak tata” 
•	 Wyróżnienie Rola Bruno „Pół na pół”
•	 Wyróżnienie Scenariusz „Pół na pół” Grzegorz Pohl 
•	 Wyróżnienie Rola Bocian „Urodziny w Nigdylandii”
•	 Wyróżnienie Teatr Puzon „N66”
•	 Uśmiech I „Piekło – Niebo” 

Kategoria iV – 17-19 lat
•	 I miejsce Teatr Scena 05 „Makijaż”
•	 II miejsce Teatr Uśmiech II „Chodź na słówko”
•	 III miejsce Teatr Pingwiny „Szafa”
•	 Wyróżnienie Rola Salsa „Szafa” 

Jak co roku, przyznana została także Nagroda Publiczności, 
którą przyznało Młodzieżowe Jury Festiwalu nagrodziło Teatr 
„A Co!” z Troszyna.

Drugi dzień festiwalu to dzień piosenki. Były duety wokalne, 
zespoły i  soliści. Jury w  składzie: Jolanta Gzella, Jolanta 
Tyszkiewicz, Beata Muszyńska przyznało następujące nagrody 
i wyróżnienia:

grand prix:
•	 Zespół wokalny Teraz my

w kategorii i (6-11 lat):
•	 II miejsce – Amelia Tomaszewska
•	 III miejsce – Maja Jeżewska
•	 Wyróżnienia – Maja Sowińska, Aleks Górecki, Łucja Laskowska, 

Karolina Górzyńska.

w kategorii ii (12-15 lat):
•	 I miejsce – Gabriela Łukasik
•	 II miejsce – Julia Gąsiorkiewicz
•	 III miejsce – Maya Zyskowska, Anna Cyl
•	 Wyróżnienia – Mikołaj Gajowy, Zuzanna Zielińska, Zespół 

wokalny Skandal.

w kategorii iii (16-18 lat):
•	 I miejsce – Marcel Wójcik, Gabriela Kurzac
•	 II miejsce – Zuzanna Olendrzyńska, zespół wokalny z CKiSz
•	 III miejsce – Natalia Kucińska
•	 Wyróżnienia – Filip Kwiatkowski, Alicja Szemplińska, Karolina 

Zielińska, Małgorzata Strześniewska.
•	 Jury młodzieżowe przyznało Nagrodę Publiczności Alicji 

Sulkowskiej.

W  trzecim dniu Festiwalu na scenie gościliśmy ponad 320 
tancerzy z  różnych zespołów tanecznych z  Płocka, Strykowa, 
Warszawy, Kutna, Gostynina, Nadarzyna, Głowna oraz Sierpca. 
Profesjonalne Jury po obejrzeniu 27 prezentacji tanecznych jury 
przyznało nagrody:

grand prix Festiwalu dla zespołu M-Paka – Fitluck Dance 
Studio z Gostynina.

w kategorii i (6-12 lat):
•	 1 miejsce – HAPPY FEET JUNIOR – STUDIO TAŃCA ALIBI z Kutna 
•	 2 miejsce – FREEKIES KIDS z Warszawy 
•	 3 miejsce – HAPPY FEET – STUDIO TAŃCA ALIBI z Kutna 
•	 Wyróżnienie – AGAT 7 ze Strykowa 
•	 Wyróżnienie – S-PAKA Fitluck Dance Studio z Gostynina 

w kategorii ii (13-15 lat)
•	 1 miejsce – FAIR PLAY – STUDIO TAŃCA ALIBI z Kutna 
•	 2 miejsce – ANANASY –Szkoła Podstawowa nr. 3 z Gostynina 
•	 3 miejsce – AGAT 5 ze Strykowa 
•	 wyróżnienie – GOLD 1 z Głowna 
•	 wyróżnienie – FREEK 1 z Sierpca 

w kategorii iii (16-19 lat)
•	 1 miejsce – FRESH z Sierpca 
•	 2 miejsce – AGAT 3 ze Strykowa 
•	 3 miejsce – ALIBI ze STUDIO TAŃCA ALIBI z Kutna 
•	 Wyróżnienie – NEW FOLK z Warszawy 
•	 Wyróżnienie – AGAT 3 ze Strykowa 
•	 Nagrodę Publiczności otrzymał zespół HAPPY FEET JUNIOR 

z Kutna.
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11 Maja odbył się Koncert Laureatów V Ogólnopolskiego 
Konkursu Młodych Indywidualności Muzycznych im. Tadeusza 
Paciorkiewicza. Organizatorzy koncertu to Państwowa Szkoła 
Muzyczna I  Stopnia w  Sierpcu i  Centrum Kultury i  Sztuki 
w  Sierpcu. Wieczór poprowadzili Izabela Jezierska i  Sławomir 
Makowski.

16 Maja mogliśmy podziwiać najmłodszych artystów 
w konkursie „Zaczarowane baletki” do którego zgłosiło udział 18 
grup tanecznych z Sierpca i okolic:

Po obejrzeniu prezentacji tanecznych w dwóch kategoriach 
wiekowych jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii 3-4 latki:
•	 I  miejsce dla grupy TWIST ze Szkoły Podstawowej nr 3 

w Sierpcu
•	 II miejsce dla grupy Oddziału Przedszkolnego O ‘A’ ze Szkoły 

Podstawowej w Okalewie
•	 III miejsce dla grupy KOLOROWE KWIATKI z  Miejskiego 

Przedszkola nr 3 w Sierpcu
•	 Wyróżnienie dla grupy STOKROTKI z  przedszkola nr 4 

w Sierpcu.

w kategorii 5-6 latki:
•	 I miejsce dla grupy ISKIERKA z przedszkola w Gozdowie
•	 II miejsce dla grupy ZUCHY II z przedszkola nr 3 w Rypinie
•	 III miejsce dla grupy ENTLICZEK-PENTLICZEK z  Miejskiego 

Przedszkola nr 2 w Sierpcu
•	 Wyróżnienie dla grupy CZERWONE RÓŻYCZKI z  Miejskiego 

przedszkola nr 4 w Sierpcu
•	 Wyróżnienie dla oddziału przedszkolnego O ‘B’ w Okalewie
•	 Wyróżnienie dla grupy WESOŁE SZEŚCIOLATKI z  Miejskiego 

Przedszkola nr 2 w Sierpcu.

19 Maja KABARET MŁODYCH PANÓW doprowadził do łez – 
ze śmiechu – publiczność w sali widowiskowej. Ich społeczno-
obyczajowy humor z  dużą dawką ironii i  dystansu do tego co 
aktualnie się dzieje sprawił, że zyskują nie tylko coraz szersze 
grono wiernych fanów, ale także uznanie krytyków. Zdobyli 
najwyższe laury we wszystkich liczących się konkursach 
i festiwalach kabaretowych z RYJKIEM i PAKĄ na czele.

23 Maja na scenie zaśpiewała ELENI jedna 
z najpopularniejszych piosenkarek na polskiej scenie muzycznej. 
Wylansowała i wyprowadziła na pierwsze miejsca krajowych list 
przebojów takie piosenki jak: „Miłość jak wino”, „Chcę kochać”, 
„Ballado hej”, „Na miłość nie ma rady”, „Dla Ciebie jestem ja”, 
„Niech lato spełni sny”, „Pożar w godzinie serc”, „Spójrz z dwóch 
stron”, „Wakacyjny flirt”, „Coś z Odysa” i „Aleksandria”. 

24 Maja odbyła się kolejna edycja KOLOROWEJ GAMY 
ARTYSTÓW koncertu w  wykonaniu uczestników zajęć 
tanecznych oraz wokalistów Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. 
W  tym roku całe przedsięwzięcie zostało dedykowane chorej 
Ali Suskiej. W  koncercie wzięły udział wszystkie grupy tańca 
nowoczesnego, wszystkie grupy KASZTELANKI oraz grupa 
wokalna dziecięca FERMATKA i  młodzieżowa Dziękujemy 
wszystkim, którzy przyszli na koncert i  wrzucili do puszki 
‘złotówkę’ na leczenie Ali. Dziękujemy za Wasze dobre serce 
i zrozumienie oraz wsparcie rodziców chorej Ali.

24 Maja członkowie Grupy Plastycznej Dorosłych IMPRESJA 
zaprezentowali owoc wspólnej pracy, wyrażonej indywidualną 
twórczością w Foyer w Centrum Kultury. Można było podziwiać 
nie tylko piękne obrazy, ale i  wyrzeźbione anioły, szczególną 
biżuterię i  unikatową konstelację wykonaną przez jednego 
z członków grupy plastycznej Impresja.
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wieŚci z Miejskiej BiBLioteki PuBLicznej w sierPcu
W naszej Bibliotece nie mamy czasu na nudę. 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego stał się okazją 
do przeprowadzenia zajęć o  trudnościach językowych 
i ciekawostkach dotyczących naszej ojczystej mowy.

Dzień Dinozaura uczciliśmy zapraszając przedszkolaki ze SP 
nr 3 do Filii nr 2 na zajęcia o tych prehistorycznych stworach. 

Dzieci włączyły się także w  obchody Międzynarodowego 
Dnia Ptaków.

Swoje święta obchodziły w Bibliotece także koty i psy. Dzięki 
książce „Jak to działa? Zwierzęta” dowiedzieliśmy się jak dbać 
o nasze pupile.

W  kwietniu gościliśmy Jacka Łapińskiego, autora książki 
„Jak być lepszym”. Gość na spotkaniach z sierpecką młodzieżą, 
z klubowiczami „Senior+” oraz z pracownikami biblioteki, mówił 
m.in. o pasjach, motywacji i o neurobiku.

Wiosenne spotkania w  bibliotece z  przedszkolakami 
poświęcone były twórczości sławnego bajkopisarza Hansa 
Christiana Andersena.

Pod koniec kwietnia odbyły się eliminacje miejskie 
XLI Konkursu Recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem”, 
organizowane wspólnie z CKiSz-em w Sierpcu.

Włączając się w obchody roku generała Władysława Andersa 
zaprosiliśmy młodszych uczniów do Filii nr 2 na spotkanie 
z panem Kazimierzem Czermińskim, zaś młodzież do wysłuchania 
odczytu nauczycielki historii Gimnazjum Miejskiego – Anny 
Kocięckiej. Nasi wykładowcy przekazali uczniom informacje 
o  żołnierzach z  terenu powiatu sierpeckiego, którzy u  boku 
gen. Andersa walczyli o Monte Cassino, zwrócili również uwagę 
o obecności armii gen. Andersa w Sierpcu.

Dzień wizyty pani Joanny Olech, autorki i ilustratorki słynnej 
„Dynastii Miziołków” na długo zapisze się w naszej pamięci jako 
czas wspaniałej zabawy. 

Pani Joanna opowiedziała m. in. jak powstaje książka, 
zachęcała do pisania, przybliżyła postacie bohaterów swoich 
książek. W tym czasie nie zabrakło także warsztatów artystycznych 
z  panem Wojciechem Witkowskim oraz cotygodniowych zajęć 
w Klubie Malucha.

Ponadto po raz trzeci nasza Biblioteka przekazała książki 
pacjentom sierpeckiego szpitala.
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kLuB „senior +”

Pracownia dokuMentacji dziejÓw Miasta sierPca

Członkowie Klubu „Senior+” w  Sierpcu spędzają czas 
bardzo aktywnie. Każde zajęcia są okazją do zawarcia nowych 
znajomości, a  także do rozwoju swoich pasji i  zainteresowań. 
Podczas zajęć Klubu Gier uczestnicy mają możliwość grania 
w dostępne gry planszowe i zręcznościowe. Jest to doskonały 
element integrujący członków Klubu. Dużą popularnością 
wśród seniorów cieszą się zajęcia komputerowe, podczas 
których uczestnicy mają możliwość poznania podstaw obsługi 
komputera, a  także korzystania z  zasobów sieci Internet. 
Doskonałą okazją na odrobinę relaksu są zajęcia z  rękodzieła, 
podczas których seniorzy mają możliwość poznania nowych 
technik plastycznych. Podczas tych zajęć wykonywane 
były m.in.: kwiaty z  papieru i  krepiny, zajączki wielkanocne 
z wykorzystaniem sznurka jutowego, rysunki przy wykorzystaniu 
tzw. puffy paint oraz prace wykonane z  zastosowaniem 
techniki mixmediów, które wzbudziły olbrzymi zachwyt. 
Ponadto członkowie Klubu wykonywali elementy dekoracyjne 
z  wykorzystaniem eko skóry. Ozdobione w  ten sposób 
wazony zyskały nowy wygląd, a  własnoręcznie wykonana 
biżuteria (wisiorki, bransoletki) są chętnie noszone przez Panie. 
Członkowie Klubu biorą także aktywny udział w  dyskusjach 
dotyczących literatury w ramach Klubu Dyskusyjnego Książki. 

Olbrzymią popularnością cieszą się spotkania ze specjalistami. 
Dotychczas członkowie Klubu mieli okazję do spotkania 
z  doświadczoną pielęgniarką, w  trakcie którego wysłuchali 
wykładu na temat wzmacniania odporności. W  ramach 
spotkania z  policjantem przeprowadzona została dyskusja na 
temat bezpieczeństwa osób starszych. W  czasie wizyty autora 
książki „Jak być lepszym” rozmawiano o  neurobiku i  o  tym, 
jak dbać o  kondycję umysłu. Spotkanie z  doświadczonym 
kosmetologiem było doskonałą okazją do wysłuchania cennych 
porad i  wskazówek, dotyczących dbania o  skórę w  starszym 
wieku. W maju członkowie Klubu „Senior+” mieli okazję spotkać 
się z radcą prawnym, który udzielił wyczerpujących odpowiedzi 
na pytania z dziedziny prawa. 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach Klubu.

23 maja 2019 r. w  sali wystawowej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy przygotowanej przez 
Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta 
Sierpc o  sierpczanach i  mieszkańcach okolic 
Sierpca, którzy uczestniczyli w  szlaku armii 
gen. Władysława Andersa oraz pobytu 
żołnierzy w  mieście w  1939 r.   Licznie 
zgromadzeni mieszkańcy i  zaproszeni goście 
z  zaciekawieniem wysłuchali komentarz do 
wystawy, który przedstawił Michał Weber 
– dyrektor Pracowni Dokumentacji Dziejów 
Miasta Sierpc. Następnie głos zabierali 
zaproszeni goście: Starosta Sierpecki Mariusz 
Turalski, Naczelnik Wydziału Oświaty i  Kultury 
Marek Zdrojewski, oraz Kazimierz Czermiński, 
który wystąpił z  inicjatywą ustanowienia roku 
generała Władysława Andersa. Przygotowana 

Nasz Sierpc

24



WYDARZENIA KULTURALNO-SPOŁECZNE

Miejski oŚrodek sPortu i rekreacji w sierPcu

przez Pracownię wystawa prezentuje sylwetki 12 żołnierzy: 
Piotrowski Józef, Iżykowski Władysław, Kaptejna Henryk, 
Bieniecki Józef, Karwowski Fortunat, Nowak Mikołaj, 
Ostrowski Wiktor, Zajdziński Tadeusz, Płocharski Felicjan, 
Pryłowski Stanisław, Rabaziński Mieczysław, Rama Stefan. 
Dzięki pomocy rodzin i  znajomych tych żołnierzy udało 
się wyeksponować bezcenne pamiątki, oryginale zdjęcia, 
dokumenty, listy i  odznaczenia. Lista nazwisk jest wciąż 
otwarta (stan na maj 2019 r. to 28 osób). O pobycie Generała 
Andersa i  jego wojsk w Sierpcu zachowały się wspomnienia 
kilku sierpczan. Również w  kronice parafii farnej możemy 
znaleźć lakoniczną wzmiankę: ,,W  Sierpcu i  okolicy przez 
parę miesięcy stacjonowało Wojsko Polskie, mianowicie 
oddziały kawalerii – brygada, którą dowodził generał Anders, 
mieszkający nawet na plebanii w  Sierpcu.  Chociaż wszystko 
od kilku miesięcy wskazywało na to, że wojna z  Niemcami jest 
nieunikniona, to czynniki rządowe żywiły nadal jakiś naiwny 
optymizm oparty na błędnym, a  raczej kłamliwy przekaz, że 
mamy świetną armię, której Niemcy się ulękną, że wstępnie ta 
cała rozreklamowana potęga militarna Niemców – to blef ’’. 
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród 
laureatom konkursu plastycznego – „Czas wojny – czas pokoju” 
przygotowanym przez Szkołę Podstawową nr 3. Konkurs ten 
został zorganizowany dla uczniów sierpeckich placówek 
oświatowych w celu godnego uczczenia 80 rocznicy wybuchu 
II wojny światowej i Roku gen. Władysława Andersa. Wystawa 
została przygotowana w  ramach obchodów roku Generała 
Władysława Andersa w Sierpcu i potrwa do 30 czerwca 2019 
r. Zapraszamy do zwiedzania wystawy mieszkańców i grupy 
szkolne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

nocnY rajD ŻoŁnierzY wYKlĘtYcH 01.03.2019

Z  okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, 
MOSiR po raz czwarty zorganizował pieszy, nocny rajd. Imprezę, 
w której udział wzięło blisko 200 osób, swoim patronatem objął 
Burmistrz Miasta Sierpca. Władze samorządowe reprezentowali: 
Piotr Nowakowski (zastępca burmistrza), Zbigniew Długokęcki 
(wiceprzewodniczący rady miejskiej) oraz Artur Balcerowski 
(radny miejski). Dziękujemy za pomoc współorganizatorom: 
PDDMS, Konfederacji Wolnej Myśli, CKiSz, KR VELO oraz 
Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej w Warszawie. 

25

Nasz Sierpc



WYDARZENIA KULTURALNO-SPOŁECZNE

Mistrzostwa sierpca
w tenisie stoŁowYM 27.04.2019

W  sobotę (27 kwietnia) odbyły się 
„Mistrzostwa Sierpca w Tenisie Stołowym”. 
Mistrzowie Sierpca 2019:

Katarzyna Dyja (I msc.), Sylwia Gapińska 
(II msc.), Małgorzata Szczepańska (III msc.) 
– kat. kobiety open Mariusz Kopyciński 
(I msc.), Przemysław Załuga (II msc.), Jacek 
Głodkowski (III msc.) – kat. mężczyźni 
open Natalia Lejman (I  msc.), Katarzyna 
Trzcińska (II msc.), Maja Lejman (III 
msc.) – kat. szkoły podstawowe + III 
kl. gimnazjumBartłomiej Karczewski 
(I  msc.), Adam Marciniak (II msc.), 
Kajetan Żmijewski (III msc.) – kat. 
szkoły podstawowe + III kl. gimnazjum 
Milena Dyja (I  msc.), Zuzanna 
Krześniak (II msc.), Aleksandra 
Golis (III msc.) – kat. szkoły średnie 
Daniel Cendrowski (I  msc.), Krystian 
Igielski (II msc.), Adrian Tyburski (III msc.) 
– kat. szkoły średnie.

MiejsKiej ligi Halowej piŁKi 
noŻnej 2019

Puchar Burmistrza i  Rady Miejskiej 
Sierpca wywalczyła drużyna „Gold 
Drop” Sierpc. Drugie miejsce zdobyła 
ekipa „PZU” Sierpc, a  na trzecim miejscu 
podium znalazła się drużyna „Pozytywka/
Oaza”. Najlepszym zawodnikiem ligi 
wybrano Marcina Szczepkowskiego 
(Gold Drop). Najlepszym bramkarzem 
został Daniel Trzciński (Pozytywka/
Oaza). Króla strzelców „ustrzelił” Łukasz 
Betlejewski (PZU, 25 trafień). Odkryciem 
ligi został  Bartosz Kwiecień (Leonium). 
Wyróżniono również Kamila Podlaskiego 
– najbardziej wszechstronny zawodnik 
(PHU AdA) i  Patryka Kalkowskiego – 
najbardziej pracowity (Mc Donald’s).

Nasz Sierpc
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kLuB aBstynenta „Przystań”

WYDARZENIA KULTURALNO-SPOŁECZNE

XXViii MeMoriaŁ leKKoatletYcznYiM. rYszarDa BraMczewsKiego 27.05.2019

W  poniedziałek (27 maja) odbył się XXVIII Memoriał Lekkoatletyczny im. Ryszarda Bramczewskiego. Rodzinę na zawodach 
reprezentował syn Krzysztof Bramczewski oraz szwagier Aleksander Czarnecki. Władze miejskie reprezentowali: burmistrz 
miasta Sierpca Jarosław Perzyński, zastępca burmistrza Piotr Nowakowski, przewodniczący rady miejskiej Dariusz Malanowski, 
wiceprzewodniczący Zbigniew Długokęcki i Waldemar Frydrychowicz oraz radni Krzysztof Kacperski, Krzysztof Skrzyński i Wojciech 
Skorłutowski.

V Mistrzostwa polsKi w tenisie 
stoŁowYM stowarzYszeń i KluBÓw 

aBstYnencKicH w Kole

6 kwietnia 2019 roku reprezentacja 
„Przystani” wzięła udział  V Mistrzostwa 
Polski w  Tenisie Stołowym Stowarzyszeń 
i  Klubów Abstynenckich dla Amatorów, 
które odbyły się w Kole. 

Miasto Sierpc reprezentowali na 
zawodach:  Marta Garwoła, Jerzy Pesta, 
Wojciech Obara, Mariusz Kopyciński oraz 
Piotr Marlęga.

Po raz kolejny tenisiści „Przystani” 
pokazali świetną grę i  zajęli bardzo dobre 
miejsca. 

Marta Garwoła w kat. kobiet open zajęła 
III miejsce, Mariusz Kopyciński w  kat. 40+ 
uplasował się na II pozycji, a  Jerzy Pesta 
w kat. 56+ wywalczył III miejsce. 
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serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom i cieszymy się, że swoją sportową postawą propagują zdrowy tryb życia.

Miejskie PrzedszkoLe nr 2
co nowego w BajKowej DwÓjeczce?

 Umiem pływać to projekt, w  którym od 1.04. uczestniczy 25 
sześciolatków. Organizatorem jest Klub Pływacki Shrek, nasze 
przedszkole współorganizatorem a  honorowy patronat objął 
Burmistrz Miasta Sierpc. Dzieci kochają wodę, doświadczeni 
instruktorzy uczą je pływać podczas bezpiecznej zabawy.

6-latki wzięły udział w  projekcie konkursowym Fundacji EKO–
INICJATYWA i Urzędu Miejskiego pt. Smog–Mieszkańcy Sierpca 
Myślą o Zdrowiu Globalnie. Przedszkolaki współpracując z LOP 
i  stacją Sanepid podjęły szereg aktywności: uczestniczyły 
w  zajęciu otwartym SMOG groźny jak SMOK, w  konkursie 
plastycznym 3-majmy się zdrowo–świeże powietrze 
obowiązkowo oraz przygotowały dla dzieci i rodziców spektakl 
Jak walczyć ze smogiem. Dzięki oryginalnym działaniom 
zdobyliśmy I miejsce w kategorii przedszkola. 6-latki otrzymały 
legitymacje członków LOP.
 Podczas warsztatów naukowych w  Stróżewku mali odkrywcy 
wykorzystując laser poznali zasady rządzące światłem, młodsze 
brały udział w warsztatach krawieckich i uszyły misia przytulankę.

Nasz Sierpc
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Miejskie PrzedszkoLe nr 3

 W maju w atmosferze wzruszeń i humoru, dzieci 
opowiadały o miłości do rodziców grając postacie 
z  bajek, tańczyły, składały życzenia i  wręczyły 
rodzicom samodzielnie wykonane upominki. 
 Wiosną nasze przedszkolaki prezentowały 
swoje uzdolnienia podczas konkursów 
o  zasięgu ogólnopolskim, powiatowy 
i  miejskim. W  konkursie recytatorskim Kubuś 
Puchatek I  miejsce zdobyły 5-latki. W  konkursie 
Roztańczone baletki wytańczyliśmy dwa 
III miejsca oraz wyróżnienie. W  konkursie 
plastycznym Polska Moja Ojczyzna 3 dzieci 
otrzymało I  miejsce i  4 wyróżnienia. Nasza 
placówka była organizatorem Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego ,,Magiczny Świat Figur 
geometrycznych”. W  konkursie wzięły udział 
p-la z całej Polski, które przesłały razem 65 prac. 
I miejsca zdobyły p-la z Radomia i Zaduszników.

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sierpcu

„Najpiękniejsze kwiaty dla mamy i taty”

„Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność,
nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza,

odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska. „

Józef Ignacy Kraszewski

Mama i Tata to wielkie słowa, które są synonimem miłości, 
dobra, ciepła rodzinnego i  szczęścia. Mama i Tata to pierwsze 
słowa każdego dziecka. Dla małego dziecka rodzice to 
najważniejsze osoby w jego życiu, należy więc dbać, troszczyć 
się i  pielęgnować więź między dzieckiem a  rodzicem. Kto jest 
dla nas cenniejszy ponad naszych Rodziców? Nie ma takiego 
skarbu, który mógłby zastąpić Mamę i Tatę szczególnie w tym 
najmłodszym wieku. Dlatego też, jak co roku w maju, w Miejskim 
Przedszkolu Nr 3 w Sierpcu w dniach 22 – 31 maja odbywały się 
uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty, podczas których każda 
z  grup zaprezentowała swój program taneczno – wokalno – 
recytatorski. 

Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki i  tańczyły. 
W  ten właśnie sposób dziękowały rodzicom za ich miłość, 
cierpliwość i  troskę. Podczas przedstawień nie zabrakło 
wzruszeń i ukradkiem ocieranych łez. Głośno odśpiewano „Sto 
lat” ukochanym rodzicom. By ten dzień Mamusie  i Tatusiowie 
na długo zapamiętali, po pięknych występach artystycznych 
przedszkolaki wręczyły swoim rodzicom wykonane 
własnoręcznie upominki. Za swoje popisy przedszkolaki 
zostały nagrodzone całusami i  burzą braw. Po prezentacji 
słowno-muzycznej wszyscy zasiedli do słodkiego poczęstunku. 
Atmosfera była podniosła i niezwykle rodzinna. Uroczystości te 
dostarczyły wszystkim wiele radości i szczęścia. 

Spotkaniom z  okazji Święta Rodziców zawsze towarzyszą 
duże emocje. To właśnie Mamie oraz Tacie należą się największe 
podziękowania za życie, za troskę, za poświęcenie, za każdy 
codzienny dzień. To dla nich ten dziecięcy trud. Takie uroczystości 
w  gronie rodzinnym pozwalają umacniać rodzinne więzi, 
uczą miłości, szacunku, przywiązania, a  dzieciom pozwalają 
zaprezentować zdobyte wcześniej umiejętności.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Miejskiego Przedszkola Nr 3
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Miejskie PrzedszkoLe nr 4
wiosenne wieŚci z czerwonego KapturKa

Dziecko to istota, która wchodzi intensywnie w  relację 
z bliższym i dalszym otaczającym je światem. Ważną rolę w tym 
procesie odgrywa zapoczątkowana już w przedszkolu edukacja, 
która polega na kształtowaniu u dzieci pozytywnych postaw.

Wszystkie przedszkolaki przystąpiły do projektu ,,3 – majmy 
się zdrowo, czyste powietrze obowiązkowo”, w ramach którego 
odbyło się sadzenie drzewek, zajęcia proekologiczne z udziałem 
rodziców, prelekcja z  panią leśnik, zbiór makulatury oraz 
happening ulicami miasta z wykonanymi przez dzieci plakatami 
promującymi poprawne zachowania człowieka wobec 
środowiska. Te wszystkie działania spowodowały zdobycie przez 
naszą placówkę II miejsca.

Mając na względzie fakt, iż dzieci rodzą się wszechstronnie 
uzdolnione, staramy się te zdolności dziecięce rozwijać poprzez 
udział w konkursach plastycznych, recytatorskich i tanecznych, 
zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Staramy się przybliżać 
dzieciom ciekawe zawody, zapraszając do przedszkola ich 
przedstawicieli byli, to: fryzjerka, płetwonurek, strażak, 
policjant, ratownicy medyczni. W  czasie wycieczek i  spacerów 
odwiedziliśmy ciekawe miejsca, podpatrując prace wykonywane 
przez farmaceutkę, krawcową i sprzedawcę w sklepie. 

Zorganizowaliśmy Dzień Otwarty dla nowo przyjętych 
przedszkolaków i ich rodziców. Bardzo uroczyście obchodziliśmy 
Dzień Mamy i  Taty. Dzieci zachwyciły rodziców bogatym 
programem artystycznym, a  rodzice odwdzięczyli się słodkim 
poczęstunkiem. Dzień Dziecka obchodziliśmy pod hasłem 
,,Niezwykłe Święto Dzieci” na placu przedszkolnym. Była duża 
zjeżdżalnia, zabawy z Klaunem i Minionkiem, pokaz ogromnych 
baniek mydlanych, balonowe kreacje i tatuaże.

Przed nami dwie wycieczki do Manufaktury Słodyczy i  Zoo 
w  Płocku oraz do Leśniczówki w  Szczechowie. Rok szkolny 
zakończymy uroczystym pożegnaniem odchodzących do szkoły 
starszaków.

Jako Rada Pedagogiczna cieszymy się bardzo, że inicjatywy 
i  działania podejmowane przez naszą placówkę wychodzą 
naprzeciw potrzebom wychowanków i środowiska lokalnego. 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna MP 4
im. Czerwonego Kapturka

Nasz Sierpc
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szkoła Podstawowa nr 2
wiosna w „DwÓjce”

W  marcu, w  naszej szkole odbyła się „Wiosenna Turniejada Przedszkolaków”. W  zawodach sportowych wzięły udział dzieci 
z sierpeckich przedszkoli, szkół podstawowych, a także przedszkolaki z zaprzyjaźnionych placówek.

W  bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste pasowanie na 
czytelnika uczniów klas pierwszych. Z  tej okazji klasy trzecie 
wystawiły współczesną wersję „Rzepki” J. Tuwima.

Mieliśmy także spotkanie na Olimpie. Szkolny konkurs 
mitologiczny skierowany był do uczniów klas piątych i miał na 
celu propagowanie wiedzy o kulturze i sztuce starożytnej Grecji.

Szkolny Wolontariat „Jeden Drugie-
mu”  przeprowadził akcję charytatywną 
„Pomóżmy Ali wrócić do zdrowia”.  Ogrom-
ne zaangażowanie kolegów i koleżanek Ali 
wzbudziło podziw i wzruszenie. Uczniowie 
chcąc wesprzeć akcję, kupowali słodkości, 
które sami przynieśli.

Podsumowaliśmy działania Szkolnego 
Wolontariatu „Jeden drugiemu” za rok 2018. 
Wolontariusze naszej szkoły zorganizowali 
spotkanie Ludzi Dobrego Serca i podzięko-
wali za każdy gest i pomoc na rzecz potrze-
bujących.
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 „Być Jak Ignacy” to program edukacyjny, stworzony przez 
Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. W realizację zadań 
programu zaangażowani byli uczniowie kl. Ic – „Mali Odkrywcy”, 
którzy zapoznali się z  sylwetkami wybitnych polskich 
naukowców, ich wynalazkami i odkryciami.

Zdobyliśmy I  miejsce w  konkursie „3majmy się zdrowo – 
czyste powietrze obowiązkowo.” Dziękujemy wszystkim, którzy 
wspólnie z nami walczą o czyste powietrze!

EDUKACJA

Uczniowie klasy IIIb wzięli udział w  projekcie „Klimatyczna 
klasa”. Zrealizowany został cykl lekcji dotyczących przyrody 
i ochrony środowiska. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym naszych 
uczniów, włączyłyśmy do zajęć dydaktycznych zabawy 
wprowadzające dzieci w  świat kodowania. Były gry i  zabawy 
z wykorzystaniem maty, kolorowych kubeczków i ozobotów. 

nasze najwiĘKsze osiągniĘcia sportowe

•	 Powiatowe Zawody – Mini Piłka Ręczna Dziewcząt i Chłopców. Dziewczęta jak i chłopcy zajęli I miejsca.
•	 Mistrzostwa Powiatu Sierpeckiego w Cztery Ognie Usportowione – I miejsce.

Nasz Sierpc
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szkoła Podstawowa nr 3

MoBiLnoŚć na sycyLii

X Powiatowy 
konkurs 

recytatorski 
charMinG enGLish

5.04.2019 r. w  naszej szkole odbyła 
się X edycja Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego Poezja i Proza Anglojęzyczna 
,,CHARMING ENGLISH”.

Pięcioro uczniów „Trójki” wraz z opiekunami po raz drugi spotkało się w ramach programu Erasmus w urokliwym mieście 
Vittoria na Sycylii. Mobilność w I STITUTO COMPRENSIVO „GIOVANNI XXIII COLONNA” dotyczyła zajęć prowadzonych metodą 
Peer Tutoring polegającą na współpracy pomiędzy uczniami.
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W przeddzień Święta Mamy dzieci z kl. 0-III przedstawiły program artystyczny. Zaśpiewały i zatańczyły najpiękniej jak potrafiły, 
wyrażając w ten sposób swoją wielką miłość.

EDUKACJA

Konkurs plastyczny dla uczniów sierpeckich 
placówek oświatowych został zorganizowany w  celu 
godnego uczczenia 80 rocznicy wybuchu II wojny 
światowej i Roku gen. Władysława Andersa. 

dzień MaMy

PoDsuMowanie konkursu 
PLastyczneGo – „czas 
wojny - czas Pokoju”

Nasz Sierpc
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1 czerwca SP nr 3 wspólnie z zarządem Osiedla nr 2 
zorganizowała Festyn Rodzinny. Pani dyr. Ewa Rycharska 
złożyła najmłodszym życzenia w  dniu ich święta. Na 
imprezie plenerowej panowała radosna atmosfera. 
Organizatorzy zaproponowali moc atrakcji. Rodzice we 
współpracy z  nauczycielami wystawili przedstawienie 
teatralne pt. „Współczesna Śpiąca Królewna”.

V festyn
rodzinny

w „trÓjce”

35

Nasz Sierpc



Kolejnym etapem bardzo owocnej współpracy 
uczniów z  „Forum Dialogu – Szkoła Dialogu” była 
wizyta gości z Izraela, która miała miejsce 15 maja 2019 
r., a  jej celem była wycieczka do miejsc związanych 
z historią sierpeckich Żydów.

EDUKACJA

wizyta
studentÓw

z izraeLa

woLontariat
Uczniowie uczestniczyli w  akcjach charytatywnych 

„Najmłodsi z pomocą dla Filipa” i „Pomóżmy Ali wrócić 
do zdrowia”.

Nasz Sierpc
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szkoLny dzień ProfiLaktyki Pod hasłeM”
znajdź skarB – swoje szczęŚcie”

tydzień Przyrodnika

Przedstawienie profilaktyczne składało się z  kilku scenek, 
w których zawarte były główne treści apelu. Uczniowie poprzez 
piękne słowa zachęcali do poszukiwania własnego skarbu – 
szczęścia.

W dniach 20–24 maja 2019 r. odbył się Tydzień Przyrodnika. W tych dniach uczniowie mogli zapoznać się z informacjami na temat 
żywiołów – Woda, Ogień, Powietrze, Słońce, Ziemia i oglądać wystawę na temat , jak pomagać Ziemi i jak o nią dbać.

37

Nasz Sierpc



EDUKACJA

z  Życia  GiMnazjuM  MiejskieGo
suKcesY naszYcH uczniÓw

W  konkursach organizowanych przez MKO tytuł laureata 
z  geografii zdobył Marcin Wojciechowski, który został 
również finalistą z  historii oraz laureatem w  konkursie „Losy 
Żołnierza i  dzieje oręża polskiego”. Małgorzata Jankowska 
jest finalistką z  języka polskiego. Laura Szewczyk osiągnęła 
tytuł laureatki konkursu biblijnego MKO Hieronymus oraz 
laureatki konkursu MKO o  świętym Janie Pawle II. Konkursy 
recytatorskie Laura Szewczyk II miejsce w  eliminacjach 
powiatowych 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 
I  miejsce w  konkursie recytatorskim „ W  poezji jest źródło”, 
I  miejsce w  42. konkursie recytatorskim Warszawska Syrenka. 

Aleksandra Narodzonek III miejsce w  konkursie recytatorskim 
im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem”. Laureatką 
III miejsca w  Konkursie Biologicznym organizowanym przez 
LO w  Sierpcu jest Małgorzata Jankowska. Malwina Skrzyńska 
została uhonorowana tytułem „Niezwykły uczeń”. Konkurs 
matematyczny „Małachowiak”. Marcin Wojciechowski II miejsce, 
a  Amelia Nadratowska wyróżnienie. Konkurs matematyczny 
w Szkołach Katolickich w Płocku. Pierwsze miejsce wywalczyła 
Amelia Nadratowska, drugie Marcin Wojciechowski, Piotr 
Chmielewicz i  Małgorzata Jankowska, trzecie Kamil Sławiński. 
Ogłoszono wyniki XI Powiatowego Konkursu Matematycznego, 
w  którym Amelia Nadratowska zdobyła I  miejsce, Kamil 
Sławiński II miejsce, a Marcin Wojciechowski III miejsce. IV edycja 
Konkursu Chemicznego „Chemik”, Laura Szewczyk, Amelia 
Nadratowska i  Barbara Brudnicka zdobyły tytuł finalisty. Troje 

Nasz Sierpc
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uczniów : Piotr Chmielewicz, Marcin Wojciechowski, Kamil Sławiński zostało finalistami konkursu matematycznego „Continuum”, 
a Amelia Nadratowska została laureatką tego konkursu. Konkurs Lingwistyczny w LO w Sierpcu wygrała Milena Bieńkowska, druga 
była Małgorzata Jankowska, a  trzecia Amelia Nadratowska, wyróżnienie zdobył Piotr Chmielewicz. W  Powiatowym Konkursie 
Multimedialnym „Zagrożenia w sieci” wyróżniono Milenę Bieńkowską.

sportowe laurY

W  Międzypowiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w  Lekkoatletyce w  Płocku uczniowie uzyskali awans na Igrzyska 
Mazowieckie. Chłopcy wywalczyli II miejsce w  rejonowych zawodach w  piłkę ręczną w  Radzanowie, a  dziewczęta II miejsce na 
powiatowych zawodach w piłkę ręczną.

Zespół Redakcyjny Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu.
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KALENDARIUM

KALENDARIUM
NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

•	 01 III 2019: Przy pomniku gen. Augusta Emila Fieldorfa 

„Nila” odbyły się uroczystości z  okazji Dnia Żołnierzy 

Wyklętych, które przygotowali uczniowie I Prywatnej Szkoły 

Podstawowej oraz uczniowie I  Liceum Ogólnokształcącego 

PUL w Sierpcu.

•	 01 III 2019: W Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się wystawa 

zwierząt egzotycznych i żywa lekcja przyrody.

•	 01 III 2019: Po raz czwarty odbył się Nocny Rajd Żołnierzy 

Wyklętych. Przed budynkiem CKiSz można było zapoznać się 

z biogramami żołnierzy przygotowanymi przez Konfederację 

Wolnej Myśli oraz z prezentacją multimedialną przygotowaną 

przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc. 

Organizatorzy: Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji Sierpc, 

Burmistrz i  Rada Miejska Sierpca, Pracownia Dokumentacji 

Dziejów Miasta Sierpc, Konfederacja Wolnej Myśli, Klub 

Rowerowy VELO, CKiSz.

•	 03 III 2019: W  telewizji publicznej wyemitowano pierwszy 

odcinek serialu „Stulecie winnych”, który m.in. realizowany był 

w  sierpeckim skansenie. W  role statystów wcieliło się także 

wielu sierpczan. 

•	 05 III 2019: W Centrum Kultury i Sztuki odbył się Osiedlowy 

Dzień Kobiet zorganizowany po raz czwarty przez zarząd 

Osiedla nr 4 i nr 5. 

•	 07 III 2019: W  wieku 90 lat zmarła ceniona malarka, 

pionierka sierpeckiego szkolnictwa specjalnego Halina 

Nasiłowska-Szałecka. Za swą wieloletnią pracę pedagogiczną 

i zaangażowanie społeczne odznaczona została 27 listopada 

2007 roku przez Radę Miejską Sierpca medalem Zasłużony 

dla Miasta Sierpca.

•	 08 III 2019: W Centrum Kultury i Sztuki odbył się 8 Muzyczny 

Dzień Kobiet pod patronatem Burmistrza Miasta Sierpca. 

Organizatorami wydarzenia byli Miejska Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta OSP Sierpc i Alizma Mażoretki Sierpc

•	 09-10 III 2019: W Sierpcu odbyły się Mistrzostwa Polski Federacji 

Tańca Sportowego w Tańcach Latynoamerykańskich. 

•	 10 III 2019: W Hotelu Skansen & SPA odbył się koncert Marcina 

Wyrostka i zespołu Corazon. 

•	 11 – 20  III 2019: Trwały wybory do zarządów wszystkich 

siedmiu sierpeckich osiedli.

•	 13 III 2019: Uchwałą Nr 48/VIII/2019 Rada Miejska Sierpca 

powołała Kolegium Koordynujące program obchodów. roku 

2019 Rokiem gen. Władysława Andersa w Sierpcu. 

•	 21 III 2019: Powitanie wiosny w sierpeckim skansenie. Dzieci 

i  młodzież topiąc marzannę symbolicznie „wypędziły” zimę, 

a przynosząc zieloną gałąź – powitały wiosnę.

•	 21 III 2019: W  Szkole Podstawowej nr 2 odbył się konkurs 

„Jaka to melodia?”

•	 21 III 2019: W Centrum Kultury i Sztuki odbyło się uroczyste 

podsumowanie Plebiscytu „Sportowiec Ziemi Sierpeckiej 

2018”. 

•	 22 III 2019: W  Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana 

Twardowskiego w  Sierpcu odbył się konkurs pod hasłem 

,,Ortograficzne i językowe łamigłówki dla mądrej główki”. 

•	 26 III 2019: W Centrum Kultury i Sztuki odbyły się eliminacje 

42. Konkursu Recytatorskiego „Syrenka”. 

•	 27 III 2019: W  sierpeckim ratuszu odbył się odczyt prof. dr. 

hab. Grzegorza Radomskiego. Tematyka dotyczyła zagadnień 

edukacji w polskiej myśli politycznej po 1989 roku.

•	 27 III 2019: Burmistrz Jarosław Perzyński uczestniczył 

w wizycie delegacji rządu Brandenburgii, która przybyła do 

Sierpca na zaproszenie  Adama Andrzeja Konieczkowskiego, 

Prezesa Zarządu Hollywood S.A.

•	 29 III 2019: Odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Obsługi 

Przyłączeń Energa-Operator SA w  Sierpcu. Siedziba firmy 

mieścić się będzie przy ul. Reymonta 57.

Nasz Sierpc
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•	 30 III 2019: W sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 odbyła 

się I runda Grand Prix Sierpca w tenisie stołowym. 

•	 30 III 2019: W  Centrum Kultury i  Sztuki odbyły się VI 

Kasztelańskie Spotkania Folklorystyczne.

•	 30 III 2019: W  Krytej Pływalni w  Sierpcu odbyły się 

I  Indywidualne Ogólnopolskie Mistrzostwa Sierpca 

w Pływaniu.

•	 31 III 2019: Piłkarze nożni MKS Kasztelan Sierpc wygrali mecz 

na wyjeździe z drużyną MKS Ciechanów 5:0.

•	 01 IV 2019: Odbyło się uroczyste otwarcie nowej hali 

sportowej przy Zespole Szkół nr 1. 

•	 02 IV 2019: W czternastą rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła 

II, Zastępca Burmistrza Piotr Nowakowski, Przewodniczący 

Rady Miejskiej Dariusz Malanowski oraz Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej Waldemar Frydrychowicz złożyli kwiaty 

i  zapalili znicze w  miejscach poświęconych Wielkiemu 

Polakowi.

•	 07 IV 2019: W  hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 

2 rozegrano Wiosenny Turniej Siatkówki Kobiet, którego 

organizatorami byli Burmistrz i Rada Miejska Sierpca, MOSiR 

oraz Szkoła Podstawowa nr 2. I  miejsce zajęły dziewczyny 

z  drużyny Ogończyk Kikół, II miejsce Tęcza Topólka a  III 

miejsce trafiło do UKS Skępe.

•	 08 IV 2019: W Centrum Kultury i Sztuki odbyło się spotkanie 

z aktorką Grażyną Błęcką-Kolską. 

•	 10 IV 2019: W Hotelu Skansen & Spa odbyły się IV Drużynowe 

Mistrzostwa w Kręgle. 

•	 10 IV 2019: W  9. rocznicę katastrofy lotniczej pod 

Smoleńskiem, przy udziale asysty wojskowej, złożono 

kwiaty i  zapalono znicze na grobie sierpczanina Ks. Prałata 

Bronisława Gostomskiego.

•	 11 IV 2019: Zmarła Aleksandra Malinowska, która pełniła 

funkcję przewodniczącej zarządu Osiedla nr 4 w Sierpcu, była 

członkiem Komisji Kultury i Sportu w Radzie Miasta Sierpca, 

członkiem Komisji Mieszkaniowej, Komisji Ładu i  Porządku 

Publicznego, od 1999 r. współpracowała z  Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w  Sierpcu, wspierała instytucję 

w realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. 

•	 12 IV 2019: W  Centrum Kultury i  Sztuki odbył się wernisaż 

wystawy malarstwa Wojciecha Witkowskiego. 

•	 13 IV 2019: W sali lustrzanej Centrum Kultury i Sztuki odbył się 

jubileuszowy, ogólnopolski X Memoriał Szachowy im. księdza 

Ludomira Lissowskiego pod patronatem Burmistrza Miasta 

Sierpca. Organizatorem zawodów był Miejski Ośrodek Sportu 

i  Rekreacji przy współpracy z  Miastem Sierpc oraz Parafią 

Farną pw. św. Wita, Modesta i Krescencji.

•	 13 IV 2019: Piłkarze nożni MKS Kasztelan Sierpc wygrali mecz 

na wyjeździe z drużyną Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 3:0. 

•	 13 IV 2019: Piłkarze ręczni MKS Mazur Sierpc wygrali mecz na 

wyjeździe z drużyną z Sambor Tczew 36:30. 

•	 17 IV 2019: W ratuszu odbyło się otwarcie wystawy Mariana 

Sołobodowskiego ,,Świat w widokówce zaklęty”. 

•	 25 IV 2019: W ratuszu odbył się odczyt Prezes Sierpeckiego 

Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego dr. Bogumiły 

Dumowskiej. Tematyką wykładu było „Gmina wyznaniowa 

żydowska w Sierpcu w dwudzie stoleciu międzywojennym”.

•	 26 IV 2019: Odbyły się „Mistrzostwa Sierpca w  Piłce Nożnej 

Kobiet”. W  zawodach zorganizowanych przez Animatora 

Sportu na Sierpeckim Orliku i  MOSiR Sierpc wzięło udział 5 

drużyn: Wkra Bieżuń Juniorki, Wkra Bieżuń Seniorki, UKS 

Skompensis Skępe, Sparta Mochowo oraz Husarki Mochowo. 

•	 26-28 IV 2019: W  Centrum Kultury i  Sztuki odbył się XXIV 

Ogólnopolski Festiwal Kwiecień-Plecień. 

•	 27 IV 2019: Odbyły się „Mistrzostwa Sierpca w  Tenisie 

Stołowym”. Turniej został zorganizowany przez Miasto Sierpc, 

MOSiR Sierpc i Szkołę Podstawową nr 3. 

•	 28 IV 2019: Odbył się „Wiosenny Turniej Siatkówki Mężczyzn” 

o  puchar Jarosława Perzyńskiego Burmistrza Miasta Sierpc 

i Rady Miejskiej Sierpca. 

•	 29 IV 2019: Władze samorządowe Miasta Sierpca 

reprezentowane przez Burmistrza Jarosława Perzyńskiego, 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Sierpca Dariusza 

Malanowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

Sierpca Zbigniewa Długokęckiego, złożyli kwiaty i oddali hołd 

poległym w obronie wolnej i niepodległej Polski w Miejscach 

Pamięci Narodowej.

•	 01 – 03 V 2019: W Muzeum Wsi Mazowieckiej trwała „Majówka 

w skansenie”.

•	 03 V 2019: W  kościele Farnym pw. Św. Wita, Modesta 

i  Krescencji odbyła się uroczysta Msza Święta w  intencji 

Ojczyzny.

41

Nasz Sierpc



KALENDARIUM

•	 05 V 2019: W  Muzeum Wsi Mazowieckiej odbyło się 

„Gotowanie na Polanie”.

•	 10 V 2019:  W  Centrum Kultury i  Sztuki odbyło się 

podsumowanie Międzynarodowego projekt Erasums + 

„Let’s tell Your story „, rozstrzygnięcie konkursu ,,Niezwykły 

Uczeń’’ i podsumowanie projektu „SMOG – Sierpczanie Myślą 

O smogu Globalnie”.

•	 10 V 2019: W  ramach obchodu Roku Generała Władysława 

Andersa w Sierpcu w parku jego imienia odbył się roll pamięci 

ku czci generała Władysława Andersa. Zawodnicy ścigali się 

na hulajnogach, rolkach i deskorolkach.

•	 11 V 2019: W  Centrum Kultury i  Sztuki odbył V Koncert 

Laureatów Konkursu Młodych Indywidualności Muzycznych 

im. Tadeusza Paciorkiewicza. 

•	 12 V 2019: W  świetlicy spółdzielni mieszkaniowej odbył się 

Wojewódzki Turniej Szachowy „Złota Wieża”. 

•	 15 V 2019: W  Miejskiej Bibliotece Publicznej  odbyło się 

spotkanie autorskie z  Joanną Olech – autorką książek dla 

dzieci i młodzieży.

•	 15 V 2019: Szkoła Podstawowa nr 3 gościła studentów 

z  Izraela w  ramach projektu i  współpracy szkoły z „Forum 

Dialogu – Szkoła Dialogu”.

•	 16 V 2019: W  Centrum Kultury i  Sztuki odbył się Konkurs 

Taneczny dla Przedszkolaków „Zaczarowane Baletki”.

•	 17 – 19 V 2019: Przed Centrum Kultury i  Sztuki trwał 

I Ogólnopolski Zlot Foodtrucków w Sierpcu. 

•	 17 V 2019: Odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu.

•	 18 V 2019: Odbyły się uroczystości związane z  inauguracją 

obchodów Roku Generała Władysława Andersa w  Sierpcu. 

Złożyły się na nie: uroczysta msza święta w kościele pw. św. 

Stanisława Kostki (szkolnym), przejście z kościoła pod pomnik 

generała Władysława Andersa, przemówienie Zastępcy 

Burmistrza Miasta Sierpc Piotra Nowakowskiego, odczytanie 

listy nazwisk żołnierzy z byłego powiatu sierpeckiego, którzy 

byli na szlaku Armii Andersa, o godz. 12.30 odegranie hejnału 

mariackiego i  mini koncert w  wykonaniu Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej z Goleszyna.

•	 18 V 2019: Piłkarze nożni MKS Kasztelan Sierpc wygrali mecz 

na wyjeździe z Mazurem Gostynin 1:0. 

•	 18 V 2019: Przy Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się 

tegoroczna akcja „MOTOSERCE 2019”.

•	 18 V 2019: Swój piękny jubileusz pożycia małżeńskiego 

obchodzili Państwo Zdzisław i  Zuzanna Rzepeccy, Romuald 

i  Alina Litkie, Stanisław i  Wiesława Kulczyńscy. Medale za 

długoletnie pożycie małżeńskie i gratulacje złożył burmistrz 

Jarosław Perzyński oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Anna Kajkowska .

•	 18 V 2019: Odbyła się uroczystość otwarcie przebudowanego 

stadionu miejskiego na którą zaprosili Burmistrz Miasta 

Sierpca i  Przewodniczący Rady Miejskiej. Główną atrakcją 

wieczoru był mecz piłkarski Reprezentacji Artystów Polskich 

z Reprezentacją Miasta Sierpca, który rozpoczął się o godzinie 

20:00. Goście wygrali po zaciętej rywalizacji 7:2. 

•	 19 V 2019: Spod Centrum Kultury i  Sztuki wyruszyła 

wycieczka „Rowerowa Majówka” mająca metę w  ośrodku 

wypoczynkowym w Bledzewie. Organizatorzy: MOSiR, Miasto 

Sierpc, Zarządy Osiedli nr 3,5,6,7, Klub Rowerowy Velo Sierpc.

•	 19 V 2019: W Centrum Kultury i Sztuki ze swoim repertuarem 

„To jest chore” wystąpił Kabaret Młodych Panów.

•	 19 V 2019: Na terenie obok jeziórek odbyła się I  Krajowa 

Wystawa Psów Rasowych. 

•	 23 V 2019: W sali wystawowej Miejskiej Biblioteki Publicznej 

odbyło się uroczyste otwarcie  wystawy przygotowanej 

przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc 

o  sierpczanach i  mieszkańcach okolic Sierpca, którzy 

uczestniczyli w  szlaku armii gen. Władysława Andersa oraz 

pobycie żołnierzy w  mieście w  1939 r. Podczas otwarcia 

wystawy nastąpiło wręczenie nagród laureatom konkursu 

plastycznego – „Czas wojny – czas pokoju” organizowanego 

przez Szkołę Podstawową nr 3.

•	 24 V 2019: W  Centrum Kultury i  Sztuki odbył się wernisaż 

prac grupy artystycznej dla dorosłych „Impresja” działającej 

w placówce.

•	 24 V 2019: W  Centrum Kultury i  Sztuki odbył się koncert 

charytatywny „Kolorowa Gama Artystów” – która zagrała 

i zatańczyła dla Ali Suskiej.

•	 25-26 V 2019: W Miejskim Parku Rekreacyjno-Sportowym im. 

Zbigniewa Mroczkowskiego ,,Zatorze’’ odbył się turniej piłki 

plażowej ,,Beach Handball Sierpc 2019’’.
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S P R O S T O W A N I E

•	 25 V 2019: Na terenie zielonym przy ulicy Paderewskiego 

odbył się zorganizowany przez zarządy osiedli „Osiedlowy 

Dzień Dziecka”. 

•	 25 – 26 V 2019: Odbył się kolarski III Sierpecki Maraton 24 

godzinny, organizowany przez Klub Rowerowy „Dynamo 

Sierpc”.

•	 29 V 2019: XI Sesja Rady Miejskiej Sierpca

•	 29 V  2019: Dzień Działacza Kultury. Z  tej okazji w  sali 

wystawowej MBP Burmistrz Jarosław Perzyński, Zastępca 

Burmistrza Piotr Nowakowski oraz Naczelnik Wydziału 

Oświaty i  Kultury Marek Zdrojewski złożyli wszystkim 

pracownikom i  animatorom kultury życzenia z  okazji ich 

święta. 

•	 30 V 2019: W  Centrum Kultury i  Sztuki odbył się VII 

koncert charytatywny ,,Najmłodsi z  Pomocą dla Filipka’’ 

pod patronatem Burmistrza Miasta Sierpca Jarosława 

Perzyńskiego.

•	 31 V 2019: W  Centrum Kultury i  Sztuki odbył się  koncert 

muzyki alternatywnej ,,Peryferia’’. Podczas koncertu 

zaprezentowały się dwa zespoły ,,Ukryte Zalety Systemu’’ oraz 

,,Schrottersburg’’.

opracowanie:

pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta sierpc
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Dariusz Malanowski
Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca

Jarosław Perzyński
Burmistrz Miasta Sierpca

Radni Rady Miejskiej

Za nami kolejny rok wytężonej pracy, który obfitował w znakomite 
uczniowskie sukcesy zarówno dydaktyczne jak i sportowe. Po miesiącach 

ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas 
wakacji. Czas odpoczynku od książek, zeszytów, ławki szkolnej, dzwonka 

i porannego wstawania. Dziękując za wysiłek i współpracę życzymy 
wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom naszych 
przedszkoli oraz szkół, by nadchodzące wakacje były radosne i pełne 
niezapomnianych wrażeń. Bawcie się dobrze na złocistych plażach, 

w górach czy nad jeziorami. Niech rozpoczynające się wakacje będą dla 
wszystkich dobrą okazją do rodzinnego odpoczynku oraz wspierania pasji 
i zainteresowań. Życzymy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, by 

nadchodzące wakacje były spokojne i pełne niezapomnianych wrażeń.


